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Iz urednIštva ...
Tokratni Občan kar "poka po šivih". Od zad
nje številke se je nabralo veliko zanimivih 
novic ter obvestil, tudi športni uspehi odme
vajo daleč v svet, da pa se je Občan razširil, 
so seveda krive lokalne volitve. Sporočil in  
obljub političnih strank ter njihovih kandi
datov ne manjka, želja in izbira vseh volilno 
upravičenih občanov ter občank pa ostaja 
skrivnost vse do 18.11.2018. Želim vam pri
jetno jesen, zaužijmo še čimveč toplih dni 
in jih izkoristimo z aktivnostmi na prostem.

Urednik
Sašo Jovanovič 

Prispevke pošljite do 08.11.2018  
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.

PONOVNO ODLIČNI DOSEŽKI NAŠIH DRUŠTEV 
IN POSAMEZNIKOV

Župan Občine Litija Franci ROKAVEC, skupaj s sodelavci občinske uprave, 
iskreno čestita Zboru Sv. Nikolja in zborovodkinji Heleni Fojkar Zupan-
čič za izjemen mednarodni uspeh na tekmovanju v Riminiju, saj so zmagali 

v vseh treh kategorijah, v katerih so se predstavili; sakralna glasba, mešane 
skupine in ljudska glasba. Zborovodkinja pa je prejela nagrado za najboljšo 
dirigentko tekmovanja.  (Več na 16. strani)

Iskrene čestitke pa veljajo tudi plesne
mu društvu NLP za dosežene odlične 
rezultate na svetovnem prvenstvu na 
Češkem, še po
sebej Jaši Kon-
čarju za naslov 
svetovnega pr
vaka v kategori
ji street dance 
show solo otroci. 
(Več na 24. stra-
ni)

V Las Vegasu je 
naslov svetovne
ga prvaka v Jiu

jitsu, v svoji kategoriji ponovno osvojil tone Vrhovec, 
zato tudi njemu iskrene čestitke. 

Župan Franci Rokavec bo vse nosilce priznanj sprejel v 
mesecu decembru ter se jim zahvalil za odlične dosež
ke in promocijo občine Litija.

O B V E S T I L O
Vse občane obveščamo, da bodo tudi letos ob Dne
vu spomina na mrtve, 1. novembru, žalne svečano
sti pri grobiščih in spomenikih padlih po naslednjem 
časovnem razporedu:

  1.  V Štangi pri spomeniku NOB 
v sredo 31.10.2018 ob 9. uri

  2.  V Kostrevnici pri spominski plošči NOB 
v sredo 31.10.2018 ob 10. uri

  3.  Na Primskovem pri grobišču NOB 
v sredo 31.10.2018 ob 11. uri 

  4.  Na Savi pri spomeniku NOB 
v petek 26.10.2018 ob 14. uri

  5.  Na Sp. Logu pri spomeniku NOB 
v petek 26.10.2018 ob 18. uri

  6.  V Gabrovki pri grobišču NOB 
v petek 26.10.2018 ob 11.30 uri

  7.  V Jevnici pri spomeniku NOB 
v petek 26.10.2018 ob 17. uri

  8.  V Kresnicah pri spomeniku NOB  
v petek 26.10.2018 ob 18. uri

  9.  Na pokopališču v Šmartnem 
pri Spomeniku žrtvam I. svetovne  
vojne v sreda 31.10.2018 ob 14.15 uri

10.  V Šmartnem pri spomeniku NOB  
v sreda 31.10.2018 ob 15. uri

11.  V Litiji pri spomeniku NOB 
v sreda 31.10.2018 ob 16. uri

12.  Na Vačah pri grobišču NOB  
na pokopališču v nedeljo  
28.10.2018 ob 10. uri

13.  Na Polšniku pri grobišču NOB 
v četrtek 1.11.2018 ob 11. uri

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

ZB za vrednote NOB, Litija-Šmartno

LITIJA IMA SVETOVNEGA PRVAKA
V Plesnem društvu NLP smo se v preteklosti že veselili nazivov 
evropskih in svetovnih prvakov v modernih tekmovalnih ple
sih. V 

septembru se je na Češko 
ponovno odpravila skupina 
najboljših litijskih plesal
cev, kjer so na svetovnem 
prvenstvu v mestu Usti nad 
Labem zastopali barve slo
venske zastave. Najprej sta 
se na pot odpravila Jaka 
Polesnik in Jaša Končar, ki 
sta nastopala v četrtek. V 
konkurenci 10. plesalcev 
sta si priplesala odlične 
končne rezultate. Jaka je 
za las zgrešil stopničke in 
si priplesal 4. mesto, Jaša 
pa je v kategoriji street dance show solo otroci postal novi svetovni prvak.
  (Nadaljevanje na 24. strani)

VSI LaHKO PRISPeVaMO Za PRIjaZnejŠe ŽIVLjenje !
27.10.,28.10. ter 31.10. in 1.11.2018 vas bodo prostovoljci čakali pred 
pokopališči v Litiji, Šmartnem pri Litiji, Savi, Gabrovki, Dolah, Vačah, 
Polšniku, Kresnicah in Hotiču ter vam še podrobneje razložili namen  
akcije. Na Savi bo stojnica tudi 29.10. in 30.10.2018, vsepovsod  
med 8:00 in 18:00 uro.
V zameno za dar boste prejeli zastavico sočutja, ki jo lahko pustite  
na grobu. Že od 15. oktobra 2018 lahko zastavico dobite tudi v 
Turističnem informacijskem centru na Valvazorjevem trgu v Litiji in  
na recepciji Zdravstvenega doma v Litiji. Skozi celo leto pa jo lahko  
dobite v Gostilni Berdajs na Savi.

Koordinatorji akcije, pri katerih lahko dobite vse informacije;
Litija/Šmartno pri Litiji/Sava/Gabrovka/Hotič/Kresnice/Polšnik/
Vače/Dole pri Litiji/, Lijana Lovše/Veronika Jesenšek/
Tatjana Primc/Uroš Resnik/Polde Malovrh/Jelka Kotar/ 
Barbara Bučar/Karel Jurjevec/Irena Bostič/

INVALIDSKI STOPNIŠČNI 
VZPENJALEC - GOSENIČAR



OBVESTILO
O PREDVIDENI SPREMEMBI OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE LITIJA

(zbiranje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč 
od 15.11.2018 do 15. 2. 2019)

Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) je osnovni in 
najpomembnejši prostorski akt občine, ki med drugim določa 
namensko rabo zemljišč (stavbna, kmetijska, vodna in druga ze
mljišča), za večji del občine, kjer ni podrobnih načrtov pa tudi 
pogoje za oblikovanje stavb, dopustne velikosti stavb, potrebne 
odmike od sosednjih parcel, pogoje za parcelacijo, priključe
vanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, pogoje za 
upoštevanje varstvenih režimov, varovanje zdravja, ipd.). 
Občina Litija obvešča vse občanke in občane ter druge lastnike 
nepremičnin na območju občine, da bo občina v letu 2019 
pričela s postopkom sprememb in dopolnitev OPn Litija (v 
nadaljevanju SD OPN). Pobude za spremembo namenske rabe 
zemljišč bomo zbirali v času od 15.11.2018 do 15.02.2019.
S tem obvestilom želi občina svoje občane in ostale lastni-
ke zemljišč pozvati oz. spodbuditi k temu, da razmislite o 
potrebnih investicijah na stavbah oz. zemljiščih v nasle-
dnjih letih in v občinski upravi preverite, ali so želeni pose-
gi v skladu z obstoječim OPn Litija. Prav tako predlagamo, 
da za stavbna zemljišča na katerih ne nameravate graditi, 
podate pobude o spremembi namenske rabe stavbnih ze-
mljišč v kmetijska ali gozdna zemljišča. Slednje se zdi rele-
vantno predvsem z vidika nove zakonodaje, ki se pripravlja 
v zvezi z obdavčitvijo nepremičnin (predvidena obdavčitev 
nepozidanih stavbnih zemljišč.
Pobude se lahko nanašajo na:
  spremembo namenske rabe zemljišč iz kmetijske oz. gozdne 

rabe v stavbno ali
  spremembo namenske rabe stavbnih zemljišč v kmetijsko 

oziroma gozdno, ali
  spremembo prostorskih izvedbenih pogojev (tekstualni del 

odloka OPN in PPIP)
Postopek sprememb in dopolnitev je potrebno peljati po po
stopkih predpisanih z Zakonom o urejanju prostora, zato je 
pomembno, da so pobude za spremembo OPN oddane pra-
vočasno, saj jih v kasnejših fazah postopka priprave pro-
storskega akta ni več mogoče vključevati. 
Vse zbrane pobude se bodo preučile v začetni fazi postopka SD 
OPN Litija pri pripravi in oblikovanju izhodišč za SD OPN Litija. 
Pri pripravi osnutka SD OPN Litija bodo upoštevane le pobude in 
predlogi, ki so skladni s cilji in usmeritvami, sprejetimi v strate
škem delu OPN Litija in ki izpolnjujejo pogoje glede upoštevanja 
varstvenih in varovanih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidi
ka urbanističnih meril, koncepta načrtovanja poselitve občine 
in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Osnutek SD OPN 
Litija se bo kasneje v postopku javno razgrnil z namenom se
znanitve javnosti in takrat ne bo več možnosti ponovnega 
podajanja pobud in predlogov. 
Za vse informacije o posameznih parcelah oz. zemljiščih in poteku 
postopka se lahko obrnete osebno, po telefonu ali po elektronski 
pošti na uslužbenki občinske uprave Občine Litija, Nirmalo Krofl, 
pisarna št. 55, telefon 01 8963 461, nirmala.krofl@litija.si ali Kati 
Zidar, pisarna št. 57, telefon 01 8963 436, kati.zidar@litija.si.

DAN BREZ AVTOMOBILA V LITIJI
Občina Litija je v petek 21. 9. 2018, v okviru vseslovenske akcije 
tedna mobilnosti organizirala in izvedla prireditev Dan brez av
tomobila. Dogodek so pomagali soustvariti in soorganizirati čla
ni Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predstav
niki PP Litija, predstavniki PGD Litija in predstavniki ZD Litija, 
zaposleni ZKMŠja ter prostovoljke. Prireditev je bila uspešno 

izvedena, saj je 
prireditveni pro
stor skozi celo
tno dopoldne 
obiskalo kar 500 
osnovnošolskih 
in predšolskih 
otrok iz mesta 

Litija, katerim je bila prireditev v prvi vrsti tudi namenjena. 
Otroci so si lahko pogledali in se sprehodili mimo stojnic in raz
stavnih prostorov na katerih so se predstavili s svojim delom in 
opremo policisti PP Litija, gasilci PGD Litija, zaposleni ZD Litija. 
Nadalje so se otroci lahko udeležili plesne animacije za katero 
je poskrbela Zumba z ALEX . Prav tako so se lahko preiskusili v 
vožnji po poligonu z gokardi, se poveselili s skakanjem na napi
hljivem gradu ter se zabavali in se nasmejali vragolijam klovna 
Žareta. Nekateri udeleženci, ki so želeli biti tudi ustvarjalni so 
izdelovali izdelke v delavnicah, ki so jih vodile prizadevne pro
stovoljke, mnogi so izbrali tudi poslikavo obraza in si polepšali 
zunanjo podobo.

MOŽNOST LEGALIZACIJ PO NOVEM 
GRADBENEM ZAKONU

Občina Litija obvešča vse lastnike nepremičnin, da je novi Grad
beni zakon uvedel možnost legalizacij objektov, ki so bili zgrajeni 
brez gradbenega dovoljenja ali pa so bili zgrajeni v nasprotju z iz
danim gradbenim dovoljenjem. Gradbeni zakon ponuja več mo
žnosti legalizacij. Ena od takšnih je, da lahko lastnik objekta pri
dobi dovoljenje za objekt daljšega obstoja, v kolikor je bil objekt 
zgrajen pred 1.1.1998. Pred izdajo dovoljenja mora biti objekt 
evidentiran (vpisan) v katastru stavb pri geodetski upravi, lastnik 
pa mora dokazati obstoj objekta pred letom 1998. V danem pri
meru se ne presoja skladnosti s trenutno veljavnim prostorskim 
aktom. Dovoljenje za objekt daljšega obstoja je »pogojno« in ga 
lahko upravni organ razveljavi v primeru doseganja javne koristi 
(v primeru izgradnje cest in drugih javnih objektov ipd). 
Za reden postopek legalizacije se šteje postopek, pri katerem 
se pridobi gradbeno in uporabno dovoljenje za sam objekt in 

JAVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV  
NA RELACIJI VAČE-LITIJA

OD 1.11.2018 PODALJŠAN DO SLIVNE
Občina Litija je v sodelovanju s SŽ ŽIP d. o. o in Ministrstvom 
za infrastrukturo 1. januarja 2018 uvedla javni linijski prevoz 
potnikov na relacijah GabrovkaLitija in VačeLitija ter v obratnih 
smereh. Že od samega začetka smo si prizadevali, da bi lini
ja Vače  Litija potekala do Slivne, da omogočimo prebivalcem 
Slivne in okoliškim krajem boljšo prometno povezanost z Litijo. 
V sodelovanju z izvajalcem prevoza SŽ ŽIP d.o.o. in podizvajal
cem Dren Trade d.o.o. smo našli rešitev in tako od 1.11.2018 
javni linijski prevoz poteka iz Slivne do Litije.

PREVOZ DO ZDRAVSTVENEGA DOMA LITIJA
Že od 1. 5. 2018 dalje pa imajo občani iz Gabrovke ter Litije z 
okolico možnost prevoza do Zdravstvenega doma Litija, in 
sicer na vožnji, ki iz Gabrovke odpelje ob 9.20 uri in pred Zdra
vstveni dom prispe ob 9.57 uri, ter izpred Zdravstvenega doma 
odpelje ob 12.20 uri in v Gabrovko prispe ob 12.57 uri. 
Nova vozna reda sta objavljena na spletni strani Občine Litija 
(https://www.litija.si), kjer dobite vse informacije o morebitnih 
spremembah voznega reda in drugih pogojih glede prevozov, 
prav tako pa tudi na tel. št. 01/8963459.ENOTNE CENE PROGRAMOV PREDŠOLSKE 

VZGOJE V OBČINI LITIJA 
Občinski svet Občine Litija je na svoji 22. redni seji dne 
10.9.2018 odločil, da bodo od 1.9.2018 dalje cene programov 
predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Litija eno
tne za vse starše v Občini Litija. To pomeni, da se cene ne razli
kujejo glede na posamezen kraj ali izvajalca predšolske vzgoje.
Enotne ekonomske cene programov predšolske vzgoje v javnih 
vrtcih na območju Občine Litija od 1.9.2018 dalje znašajo me
sečno na otroka (v EUR):
VRtCI DNEVNI PROGRAM
PRVO STAROSTNO OBDOBJE 484,78
DRUGO STAROSTNO OBDOBJE 370,00
KOMBINIRAN ODDELEK 399,40
RAZVOJNI ODDELEK 893,53

Plačila staršev se določijo na podlagi 24. člena Zakona o uvelja
vljanju pravic iz javnih sredstev in v skladu s sprejetim sklepom 
Občine Litija. Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene 
v razvojni oddelek, je cena programa za druge enako stare otroke. 
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša:
   Vrtec Litija 1,95 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 

0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,09 EUR, kosila 1,17 
EUR in popoldanske malice 0,35 EUR). 

   Vrtec Čebelica 1,59 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 
0,38 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,18 EUR, kosila 0,70 
EUR in popoldanske malice 0,33 EUR). 

   Vrtec Polhek Polšnik 1,91 EUR (v tem znesku znaša vrednost 
zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,12 EUR, kosi
la 1,15 EUR in popoldanske malice 0,30 EUR).

Na podlagi sprejetih sklepov Občinskega sveta bo Občina Litija 
še naprej nudila staršem subvencijo za koriščenje rezervacije 
v primeru najmanj enomesečne odsotnosti zaradi bolezni med 
letom ter v času poletnih počitnic julija in avgusta pa od enega 
do največ dveh mesecev. Starši lahko uveljavijo rezervacijo za 
edinega ali najstarejšega otroka, ki je že vključen v vrtec. Pri
spevek staršev za rezervacijo po plačilnih razredih je naslednji:

DOHODKOVNI 
RAZRED

PLačILO StaRŠeV V 
ODStOtKU

OD CENE PROGRAMA

PRISPEVEK StARŠEV  
ZA REZERVACIJO  
V EUR (DNEVNO)

1. plačilni razred 0% 0,00
2. plačilni razred 10% 1,20
3. plačilni razred 20% 2,20
4. plačilni razred 30% 3,20
5. plačilni razred 35% 3,80
6. plačilni razred 43% 4,60
7. plačilni razred 53% 5,60
8. plačilni razred 66% 7,00
9. plačilni razred 77% 8,20

JAVNI POZIV 
K ZBIRANJU POBUD ZA SPREMEMBE IN 

DOPOLNITVE OPN LITIJA (postopek SD OPN 2)
Občina Litija namerava v letu 2019 začeti s postopkom pripra
ve sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Litija (SD OPN 02). Zato poziva vse zainteresirane la
stnike zemljišč, občane občine Litija in druge fizične in pravne 
osebe, da oddajo pobude oziroma svoje predloge po pošti na 
naslov Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, osebno v spreje
mni pisarni Občine Litija, št. 43, na elektronski naslov: obcina.
litija@litija.si. ali v aplikaciji PISO (povezava s PISO je mogoča 
na spletni strani Občine Litija https://www.litija.si/). Pobudo 
mora vložiti lastnik zemljišča, pooblaščenec lastnika ze-
mljišča (priloženo mora biti pooblastilo), v primeru sola-
stništva, pa vsi solastniki zemljišča. 
Pobude in predlogi se lahko nanašajo na vse vsebine akta: na 
namensko rabo zemljišča (sprememba namembnosti kmetij
skega ali gozdnega zemljišča v stavbno zemljišč, sprememba 
stavbnega zemljišča v kmetijsko ali gozdno zemljišče), na pro
storsko izvedbene pogoje glede gradnje in meril oblikovanja 
objektov, na grafični in tekstualni del akta ter na izvedbeni in 
strateški del akta.
Zbiranje pobud bo potekalo v času od 15. novembra 2018 
do vključno 15. februarja 2019. Pobude je potrebno oddati 
na predpisanem obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani 
Občine Litija https://www.litija.si/, v aplikaciji PISO (po-
vezava s PISO je mogoča na spletni strani Občine Litija 
https://www.litija.si/) in v sprejemni pisarni Občine Liti-
ja št. 43. Pobude prejete po preteku navedenega roka ne 
bo mogoče obravnavati v postopku SD OPn 02. 
Za dodatne informacije se lahko obrnete osebno, po telefonu 
ali po elektronski pošti na uslužbenki občinske uprave Občine 
Litija, Nirmalo Krofl, pisarna št. 55, telefon 01 8963 461, nirma
la.krofl@litija.si ali Kati Zidar, pisarna št. 57, telefon 01 8963 
436, kati.zidar@litija.si.

ZAŠČITA IN REŠEVANJA V OBČINI LITIJA 
TER IZZIVI ZA PRIHODNOST!

Področje zaščite in reševanja je v občini Litija, ki obsega tako po
dročje varstva pred požari, varstva pred naravnimi in drugimi ne
srečami in posledično tudi področje nudenja prve pomoči, katero 
je podrobneje organizirano z novim pravilnikom o izvajanju službe 
nujne medicinske pomoči (NMP), je primerno urejeno, pri čemer 
je potrebno poudariti, da predvsem zaradi izjemnega dela prosto
voljskih struktur. V zadnjih letih se je poleg posodobitve opreme, 
katero izvajalci nalog zaščite in reševanja potrebujejo za predvsem 
kvalitetno in varno delo, velik poudarek dajal predvsem na usposo
bljenost pripadnikov omenjenega sistema.
V zadnjih letih se je močno izboljšala dostopnost oziroma name
ščenost defibrilatorjev (AEDjev) tako na več delih mesta kot po ce
lotnem področju občine Litija. Na tem mestu je potrebno posebej 
izpostaviti prostovoljsko delo in zagnanost različnih akterjev posa
meznih lokalnih skupnosti. Korak naprej na tem področju pa bo 
potrebno narediti predvsem v smeri zagotavljanja sredstev s strani 
zdravstvenega sistema ter lokalne skupnosti za potrebe vzdrževa
nja teh aparatov, usposabljanja uporabnikov in načinu pokrivanja 
nastalih stroškov ter tako smiselno organizirati način uporabe, da 
bo le ta karseda uspešna.
V prihodnjem letu si lahko obetamo novo dostopno pot za potre
be izvajanja intervencij in drugih aktivnosti na reki Savi, katera bo 
omogočala hiter in varen dostop vseh akterjev sistema zaščite in 
reševanja v Občini Litija. Eden izmed večjih izzivov bo zagotovo 
celovita ureditev področja umestitve intervencijskih površin ob 
večstanovanjskih objektih ter drugih javnih zgradbah ter dosledno 
upoštevanje novih smernic glede dovoznih poti za intervencijska 
vozila v okvirih izdajanja gradbenih dovoljenj za primere novogra
denj na področju lokalne skupnosti.
Z razvojem lokalne skupnosti, rastjo števila prebivalstva ter razvojem 
gospodarstva, se na našem področju povečuje tudi število izrednih 
dogodkov oz. intervencij, kjer je zahtevana pomoč helikopterske nuj
ne medicinske pomoči. V prihodnosti bo tako potrebno zagotoviti pri
merno mesto za izvajanje tega segmenta nalog zaščite in reševanja 
in NMP, katero bi bilo lahko tudi v sklopu izgradnje prepotrebnih, lah
ko tudi skupnih prostorov in vadbenega poligona, za izvajanje nalog 
javne gasilske službe, civilne zaščite, dejavnosti sekcije gorskih re
ševalcev in policije ter tudi dela nujne medicinske pomoči po zgledu 
nekaterih razvitih evropskih držav.  Primož KOKOVICA
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NA DOLE Z ELEKTRIČNIM 
AVTOMOBILOM

Dole pri Litiji so bogatejše za dve električni polnilnici, ki sta na
meščeni na stavbi TICa oziroma bivši pošti. Sedaj lahko Oglar
sko deželo obiščete tudi z električnim vozilom, ki ga brezplačno 
napolnite na novi pridobitvi. Zaradi zagnanih posameznikov in 
tudi širše podpore se krajevno središče Dol razvija in stopa v 
korak s časom. Prvi je napolnil svoj avtomobil domačin in pobu
dnik Tomaž Fuss.

PREVOZI ZA STAREJŠE PO SISTEMU 
»SOPOTNIKI« KMALU TUDI V OBČINI LITIJA

Zavod Sopotniki je zasebni zavod in neprofitna organizacija, ki 
deluje okrog 4,5 leta. Letos spomladi so močno razširili obmo
čje svoje dejavnosti, tako da trenutno delujejo v 12 občinah z 9 
vozili in 9 ekipami; v vsaki občini je 1 vozilo, ki se lahko upora
blja tudi za več občin, v Kočevju pa trenutno načrtujejo nakup 
že drugega vozila. Zavod ima sedež v Sežani, v ostalih občinah 
pa imajo enote in na teh so zaposleni koordinatorji. 
Prevozi so za uporabnike brezplačni, opravljajo jih prostovoljni 
vozniki – v tem je bistvena razlika s taksi prevozi. Občine so
financirajo prevoze, sponzorji (ponavadi podjetja v občini) pa 
zagotavljajo npr. hrano za prostovoljne voznike, servis vozil ipd. 
Uporabniki so starejši – to so ljudje s statusom upokojenca. 
Prevoze je potrebno naročiti en teden vnaprej. Koordinatorji po 
možnosti poskrbijo, da se ena pot opravi za več uporabnikov. 
Koordinatorje zaposlujejo občine, njihovi zavodi ali CSD, lahko 
so zaposleni tudi preko javnih del. Vozila so lahko v lasti ali v 
poslovnem najemu občin, ki lahko za ta namen pridobijo spon
zorska ali morda celo evropska sredstva. 
Koordinatorji skrbijo za usklajevanje potreb občanov z razpolo
žljivostjo vozil oz. prostovoljcev. 
Prostovoljci so lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje za vožnjo oseb
nih vozil, še največkrat so to mlajši upokojenci, podjetniki, 
prejemniki DSP ali iskalci zaposlitve, ki na ta način izboljšujejo 
svoje kompetence in si povečujejo možnost zaposlitve. Sistem 
financiranja je v večini primerov podoben: občina financira vo
zilo in koordinatorja, tehnično opremo in izobraževanja zago
tovi Zavod Sopotniki, prehrano za prostovoljce pa prispevajo 
sponzorji. Vozila in potniki so zavarovani, Uporabniki lahko po
leg pregledov pri zdravniku prevoze uporabljajo tudi za obiske 
trgovin, predstav ali koncertov, udeležbe na izobraževanjih ipd. 
Uporabniki so lahko tudi stanovalci domov za ostarele.

sicer za objekte, zgrajene pred uveljavitvijo Gradbenega zako
na (1.6.2018). Legalizacijo je mogoče izvesti na način, da se 
upošteva prostorsko izvedbeni akt, ki je veljal v času gradnje 
objekta. Navedeno pomeni, da v kolikor je določen objekt izpol
njeval pogoje prostorsko izvedbenega akta v času gradnje, ga 
je mogoče legalizirati, četudi po današnjih predpisih ni skladen 
(npr. naklon strehe ipd.). Lastniki nelegalnih objektih imajo tako 
možnost legalizacije izvedenih gradenj po dokaj enostavnih po
stopkih, katere je predvidel novi Gradbeni zakon.

Starejši obiskovalci prireditve so se v tem dopoldnevu lahko 
preizkusili v vožnji z električnimi kolesi, za kar je poskrbelo pod
jetje BLOKADA, Jure Saviozzi s.p. Nekateri so izkoristili priso
tnost predstavnikov ZD Litija in so preventivno izmerili krvni tlak 
in sladkor v krvi.
Občina Litija se zahvaljuje vsem sodelujočim, ki so pomagali in 
pripomogli k uspešnosti izvedene prireditve, ki je sedaj posta
la že stalnica v tednu mobilnosti. Obenem sezahvaljuje trgovini 
Spar Litija in MS Litija, ki že vrsto let pomagata in nudita pod
poro pri organizaciji te in podobnih prireditev, v skupni želji po 
povečanju varnosti v prometu za vse udeležence.

Občinska uprava skupaj s SPVCPjem
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NA PODROČJU OBČINE LITIJA SO V TEKU NASLEDNJE INVESTICIJE
V krajevni skupnosti Dole je občina Litija skupaj z izvajalcem 
Asfalt Kovač d.o.o izvedla prepotrebno ureditev središča Dol ter 
na novo preplastila krajši odsek LC proti Gabrovki.

V začetku meseca oktobra je izvajalec del, TRGOGRAD d.o.o., 
asfaltiral odsek regionalne ceste Velika PreskaSopotaRadeče 
in tako končno uresničil dolgoletno željo občanov s tega ob
močja ter številnih obiskovalcev, po boljši prometni povezavi z 
občinskim središčem.

Krajevna skupnost Polšnik obsega zelo obsežno območje zato 
je še veliko JP in LC v makadamski izvedbi. Nove modernizacije 
javne poti, so se to jesen razveselili v zaselku Zgornji Mamolj, 
do domačije Sirk. Še posebno je potrebno pohvaliti prizadevne 
domačine, ki so pripravili spodnji del cestišča v dolžini 1300 m.

Občina Litija skupaj z JP KSP Litija izvaja rekonstrukcijo ceste 
na Gričku ter Ulica 25 maja. Izvedena je zamenjava salonitnega 
vodovodnega cevovoda, položen optičen kabel, izvedla se bo 
asfaltna preplastitev vozišča.

V okviru širitve vodo
voda Kresnice, JP KSP 
vgrajuje cevovod proti 
vodohranu, ki bo zgra
jen kapacitete 100 m3  

Istočasno Telekom vgra
juje optični kabel, izve
dla se bo tudi preplasti
tev 
Dela odseka LC Kresni
ce Golišče – Jevnica.

V Jevnici je zaključen postopek prenosa lastništva z Ministrstva 
za infrastrukturo na občino Litija za Jevniški dom. Občina Litija 
je skupaj z nogometnim klubom Jevnica sofinancirala zamenja
vo strešne kritine in stavbnega pohištva.

Sanacija plazu, ki se nahaja na cesti med Jesenjam in Zapod
jem, se je začela v mesecu septembru. Dobro polovico sredstev 
za sanacijo prispeva država. Izvaja se v zelo strmem terenu, 
zato se je vgradila armirana temeljna plošča, z AB opornim zi
dom, na katerim bo odbojna ograja. Prav tako se je znižal strm 
naklon brežine nad cestiščem. 

Okolica novega vrtca ter osnovne šole v Gabrovki je zelo utesn
jena, šolski avtobusi so imeli težave z varnim ustavljanjem zato 
se je našla rešitev v obliki novega obračališča za avtobuse, ki se 
je uredilo ob izhodu iz naselja Gabrovka proti Tihaboju.

Kletni prostori Mestnega 
muzeja Litija že dobiva
jo svojo končno podobo, 
potem, ko je izvajalec del, 
Gradnje Moste d.o.o., že 
zaključil gradbeno obrtni
ška dela.
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Bivanje v naravi
Četrtošolci OŠ Gradec smo se v dveh 
skupinah, učenci POŠ in učenci MŠ, 

udeležili bivanja v naravi v domu Medved v Medvedjem 
Brdu, od 24. 9. do 5. 10. 2018. Spoznali smo živali 
doma, se urili v plezanju po prenovljeni plezalni steni in v 
streljanju z lokom, raziskovali astronomijo za najmlajše, 
opazovali Veliki in Mali voz, zvezdo Severnico in Kasi
opejo ter spremljali satelite in avione na zvezdnatem 
nebu. S pomočjo kompasa in Sonca smo se orientirali, 
raziskovali okolico doma, gozd in življenje ob potoku in v njem, postavili bivake in samostojno od
šli na orientacijski pohod po Medvedjem Brdu, opremljeni z znanjem, ki smo ga pridno pridobivali 
v vseh dneh bivanja. Doživeli smo veliko novega, pospravljali sobe in jedilnico, se družili tudi z 
učenci OŠ Renče ter se z lepimi spomini vrnili domov.  Anita KUŠAR 

Vikend odprtih vrat na Vačah
Prvi petek v letošnjem šolskem letu smo učenci podaljšanega bivanja POŠ Vače preživeli nekoliko 

drugače. Odpravili smo se do bližnje vasi Slivna, kjer nas je prijazno 
sprejela ga. Barbara Vrtačnik z domačije Pr‘ Škundr. Najprej smo si 
ogledali razstavo likovnih del in vaških situl, ki smo jo pripravili za obi
skovalce Vikenda odprtih vrat. Nato nam je ga. Barbara razkazala več 
kot 200 let staro domačijo. Po ogledu smo se udeležili še delavnice 
oblikovanja gline, na kateri smo ustvarili čudovite izdelke in preizkusili 
svoje ročne spretnosti na lončarskem vretenu. Med delavnico smo se 
osvežili z domačim kompotom in pirinimi piškoti. Ker nam jo je vreme 
nekoliko zagodlo, Pustolovskega parka GEOSS žal nismo mogli obiska
ti. So pa zato otroci prejeli vstopnice in se bodo med krošnje podali ta
koj, ko zopet posijejo sončni žarki. Še enkrat se najlepše zahvaljujemo 

ge. Barbari Vrtačnik, Pustolovskemu parku GEOSS ter Razvojnemu centru Srca Slovenije, da so 
nam omogočili tako nepozaben dan. Tadeja OCEPEK

Druženje z nogometašema NK Olimpija
V ponedeljek, 24. 9. 2018, so nas obiskali trije trenerji mla
dinske šole Nogometnega kluba Olimpija ter nogometaša 
članske ekipe, Rok Kronaveter in Asmir Suljić. Najprej so 
učenci na zunanjem igrišču preko poligonov osvajali teh
nike preigravanja, vodenja žoge, strela na gol, nato pa so 

nekateri učenci z ome
njenima igralcema odi
grali kratko tekmo. Po 
končanem športnem 
delu smo se pred vetrom skrili v zavetje telovadnice, kjer so 
učenci nogometašema zastavljali razna zanimiva vprašanja. 
Prijetno druženje se je zaključilo z deljenjem avtogramov in 
skupinskim fotografiranjem. Našo šolsko vitrino pa od zdaj 
naprej krasi nov dres OŠ Gradec. Manca POGLAJEN

Vabilo na srednješolski sejem
V četRteK, 15. 11. 2018, od 17.30 do 19.00 bo na OŠ Gradec, Bevkova ul. 3, Litija, pote-
kal SREDNJEŠOLSKI SEJEM, na katerem se bo predstavilo najmanj 12 srednjih šol, in sicer 
iz Ljubljane, Litije, Zagorja, Trbovelj in Novega mesta. Srednje šole bodo nudile informacije o 
naslednjih programih: gimnazija, ekonomski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, gradbeni 
tehnik, geodetski tehnik, okoljevarstveni tehnik, zidar, upravljalec gradbene mehanizacije, pečar, 
trgovec, aranžerski tehnik, srednja medicinska sestra, bolničarnegovalec, lesarski tehnik, mizar, 
strojni tehnik, kemijski tehnik, tehnik varovanja, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehniška gi
mnazija, instalater strojnih instalacij, avtoserviser, orodjar, kozmetični tehnik, farmacevtski teh
nik, zobotehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, elektrikar, računalnikar, tehnik mehatronike, 
kmetijskopodjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, slaščičar, vrtnar, cvetličar …
Sejem je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda, ki razmišljajo, kam po osnovni šoli, in nji-
hovim staršem ter drugim zainteresiranim, ki že razmišljajo o svoji prihodnosti in prihodnosti 
svojih otrok. Vljudno vabljeni!  Irena SMREKAR Simončič

Prvi roditeljski sestanek 
V četrtek, 13.9.2018 je bil v Podružnici s prilagojenim programom prvi roditeljski 
sestanek za starše vseh oddelkov. Potekal je v mali telovadnici šole, kjer jih je s 
prijetno glasbo pričakal učitelj Andrej Guček. Starše je pozdravila Marjeta Mlakar
Agrež in predstavila jim je Letni delovni načrt podružnice. Predstavnik policijske 

postaje Litija, Andrej Hrup je spregovoril o varni poti otrok v šolo in iz nje. Prinesel je tudi promo
cijski material za učence in učitelje. Gospa Albina Grošelj iz podjetja Želva d.o.o. je spregovorila o 
projektu Prehod mladih na trg dela, znotraj katerega bodo dobili pomoč učenci ob spremembi ni
voja izobraževanja. Alenka Vidgaj je predstavila kako poteka dan dejavnosti v sodelovanju s starši 
in skušala privabiti starše. Svetovalna delavka Podružnice s prilagojenim programom, Nataša 
Zupan Cvetežar je predstavila Zakon o osebni asistenci in predstavila pravico staršev, da podajo 
vlogo. Sestanek se je nadaljeval po oddelkih, kjer je starše pričakalo pecivo in piškoti, ki so jih 
spekli pri kuharskem krožku pod vodstvom mentorice Katje Kos. Izvolili so predstavnike v Svet 
staršev. In se pogovarjali o delu v posameznem oddelku. Vsi starši so prejeli Začetno publikacijo 
podružnice.  Marjeta MLAKARAgrež

Urejanje šolske okolice
V soboto 15. 9. 2018 je potekal tehnični 
dan na temo ekologije. Učenci in učitelji 
Podružnice s prilagojenim programom 
so se zbrali na šolskem igrišču in se raz
delili v skupine. 
Starejši učenci so urejali okolico vrtne 
hiške, kjer so prekopali plevel, pograbili 
listje in prekopali mivko. Mlajši učen
ci so opleli prostor ob ograji, pograbili 
pesek na igrišču in pometli poti. Ostali 
so se lotili šolskega vrta, kjer so opleli 
gredice in potke, obrezali maline, pre
sadili jagode in navozili nove sekance. 
Preživeli so lep dan na prostem in si s skupnimi močmi polepšali bivanje. Matjaž BIZILJ

Odrini na globoko ...
Najlepši biseri so težko dostopni a če se dovolj potrudimo, 
jih lahko odkrijemo.
Vsako jesen se po poletnih dogodivščinah skavti zberemo 
na skupnem začetku skavtskega leta, kjer sprejmemo med
se nove člane in članice, se preizkusimo v različnih izzivih in 
uživamo v prijetni družbi. V soboto 6. oktobra smo v duhu 
iskanja biserov skupaj odrinili "na globoko"  z drugimi bese
dami smo se trudili odkrivati bisere, ki bogatijo naša življe
nja. Zaključili smo z druženjem ob ognju in pečenih kosta
njih, ki so bili okusni zažgani biseri večera. :)

Za več utrinkov z naših dogodkov si oglejte naš Facebook (@pojocivolkovi) ali Instagram profil (@
pojocivolkovi). Samo ŠKRABANJA

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

Petošolci Osnovne 
šole Litija zadnje 

dneve poletja preživeli ob morju
V tednu od 10. do 14. septembra se je 53 pe
tošolcev matične šole udeležilo letne šole v 
naravi v Žusterni. 7 učiteljev je sončne, tople 
dneve izkoristilo, da so lahko učenci preživljali 
pouk in prosti čas na prostem. Tako so učenci 
spoznavali značilnosti obsredozemskega pod
nebja in rastja, opravljali poskuse na soncu in 
ob morski vodi, spoznali zgodovino Kopra, Izole 

ter si ogledali tamkajšnjo značilno arhitekturo. 
Peljali so se z ladjico, si od blizu pogledali ve
liko tovorno ladjo v Luki Koper ter občudovali 
ogromno križarko. Učenci so poskrbeli tudi za 
družabne dogodke na spoznavnem večeru, mo
dni reviji ter na zaključnem večeru. Poudarek 
letne šole v naravi je na plavanju, ki praviloma 
poteka v hotelskem bazenu, letos pa so izko
ristili ugodne vremenske razmere in prijetno 
toplo morje. Vsi učenci so napredovali v znanju 
plavanja, dva učenca sta dosegla zlatega del
finčka.  Polona GOLE

Nogometni klub Olimpija  
na obisku 

V sredo 19.9.2018 sta Osnovno šolo Litija 
obiskala dva nogometaša članske ekipe nogo
metnega kluba Olimpija Branko Ilić in Stefan 
Savić. Oba nogometaša sta v družbi trenerjev 
mladinskega pogona NK Olimpija Ljubljana 
fantom in dekletom pripravila zabaven poligon, 
kjer sta najprej predstavila svoje znanje, nato 
pa mlade zagrete učence naučila nekaj trikov. 
Sledil je najbolj zabaven del, ko so imeli otroci 

možnost vprašati karkoli, fanta pa sta z iskre
nimi in zanimivi odgovori poskrbela, da je bilo 
druženje res zabavno.
Nikakor ni šlo brez fotografiranja in deljenja av
togramov. Glede na to, da je bilo prisotnih kar 
180 otrok, ki so podpise Olimpijinih zvezdnikov 
želeli na vse možne stvari in dele telesa, lah
ko v šali rečemo, da Ilić in Savić vendarle nista 
imela prostega dopoldneva.

Urban HAUPTMAN

Ure angleščine v posebnem 
programu Osnovne šole Litija 

Podružnice s prilagojenim 
programom

V šolskem letu 2017/18 je bila na OŠ Litija v 
Podružnici s prilagojenim programom izpeljana 
interesna dejavnost Angleščina. Zasnovana je 
bila v sklopu Erasmus+ projekta, na podlagi ka
terega sem se na Češkem udeležila 5dnevne
ga izobraževanja Identifying Barriers to Lear-
ning - A Special Educational Needs. Interesno 
dejavnost so obiskovali 3 učenci in 3 učenke iz 
oddelkov posebnega programa. Polurna sreča
nja so potekala tedensko, 10krat zapored. Cilj 
interesne dejavnosti je bil učence seznaniti s 
tujim jezikom, jim podati dovolj osnovnega zna
nja za potrebno sporazumevanje ob spoznava
nju učencev iz tujih držav (projekt: Sharing the 
world: disability and displacement), saj so se v 
lanskem letu udeležili srečanja v Romuniji, le
tos pa nekateri izmed njih odhajajo v Francijo. 
Podajanje snovi je temeljilo na didaktičnem 
pripomočku Slika jezika, v obliki kartic. Slikov
no gradivo je sicer namenjeno za poučevanje 
slovenščine kot drugega/tujega jezika, vendar 
sem v namen izvedbe projekta Različnost nas 
povezuje določen obseg izbranega slikovnega 
gradiva priredila za uporabo pri poučevanju 
angleškega jezika kot tuji jezik. Odziv učencev 
je bil pozitiven, zato z letošnjim šolskim letom 
z interesno dejavnostjo nadaljujemo, in sicer v 
obsegu 12ih srečanj. Zahvala za nadaljevanje 
z izvedbo poučevanja v obliki interesne dejav
nosti gre izključno vedoželjnim učencem, ki 
želijo usvojeno znanje v angleškem jeziku še 
nadgrajevati. 
 Maja GELB

Dan zdravja
V soboto, 29. 9. 2018, smo na 
Dolah pri Litiji organizirali DAN 
ZDRAVJA, obeležili 25letnico de
lovanja nacionalne mreže zdravih 

šol in 10letnico vključenosti naše šole v mrežo 
zdravih šol. V sončnem jesenskem dnevu smo 
se podali na pohod, družili ob športnih igrah, 
telovadili, opravili preventivne meritve in test 
hoje na 2 km, degustirali zdrave prigrizke iz 
šolske kuhinje in zbirali odpadni papir v korist 
šolskega sklada. V največje zadovoljstvo pa 
nam je bilo gibanje ob druženju in srečanju z 
vsemi obiskovalci, ki so nam polepšali dan. Za
hvaljujemo se zaposlenim v šoli, ki vsakodnev
no skrbijo, da se izvajajo strokovna priporočila 
ustvarjanja pogojev za ohranjanje zdravja otrok 
in zaposlenih. Zahvaljujemo se tudi zunanjim 
sodelavcem, strokovnim delavcem Zdravstve
nega doma Litija ter krajankam in krajanom, ki 
z izvajanjem dejavnosti za ohranjanje zdravja 
bogatijo šolske vsebine ter spodbujajo starše 
otrok, da skrbijo zase in so s svojim aktivnim 
prizadevanjem vzor svojim najbližjim.
 Maja PLAZAR

Teden otroka 
Kaj je otrokov prosti čas oziroma kvaliteten 
prosti čas? Gotovo ni to sedenje s tablico v 
roki, igranje igric, gledanje televizije …

Prosti čas je bila rdeča nit tedna otroka. V Vrt
cu Čebelica smo se trudili, da je bil teden otro
ka pester z različnimi gibalnimi aktivnostmi, 
veliko gibanja na prostem, druženja z vrstniki, 
starši, razvijanjem socialnih veščin in pozitivnih 
vrednot.

V začetku tedna smo imeli dva obiska, mažo
retko in vaditeljico telovadbe. S skupino Želvic 
smo se družili, si eni drugim pokazali, kakšen 
nastop pripravljamo za starše, se obdarili s pli
šastimi igračami in se veliko družili na igrišču. Z 
vsemi oddelki smo se že tradicionalno srečali, 
se igrali in ustvarjali na »Olimpijadi prijatelj
stva«. V popoldanskem času smo povabili v vr
tec starše in se z njimi odpravili na orientacijski 
pohod za iskanjem skritega zaklada. Ko se je 
naredila noč, so se najbolj pogumni odločili, da 
se poslovijo od staršev in noč preživijo oziroma 
prespijo v vrtcu. Enkratno doživetje, peka pala
čink, ples v pižamah … Zadnji dan v tednu pa 
smo se za njih vzgojiteljice zelo potrudile in jim 
odigrale igrico »Pod medvedovim dežnikom«. 
Tako smo krasno zaključili teden otroka.
 Za male pikapolonice Marinka L. in Tadeja P.

Učitelj za en dan
Ob svetovnem dnevu učiteljev – 5. oktobra – 
smo na OŠ Gabrovka  Dole pripravili prav po
seben dan. 

V šolo smo povabili učiteljico slovenščine in 
knjižničarko Anico Resnik, ki se je z letošnjim 
šolskim letom upokojila. V pogovoru z učenko 
Saro Uštar je predstavila svoj poklic, doživetja 
z učenci ter razmišljala o šoli nekoč in danes. 
V nadaljevanju dneva so se nekateri učenci 
sami vživeli v 
vlogo učitelja 
in izpeljali uro 
tako, kot so 
si jo zamislili 
sami. Učitelj 
za en dan – 
kot smo poi
menovali ta dogodek – je pobuda učencev iz 
lanskega šolskega parlamenta, ko so razmišlja
li, kako bi obogatili šolstvo. 
 Vsi mladi učitelji so ocenili svojo izkušnjo kot 
zelo pozitivno in bi se z veseljem v tej vlogi po
novno preizkusili. Barbara TEŽAK

OŠ GABROVKA - DOLE
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Vabljeni na ogled naše 
prenovljene spletne  
strani: kclitija.si! 

Razstava polna življenja
v avli Kulturnega centra Litija smo se v pone
deljek, 24. septembra srečali z likovnikoma 
Janezom Prašnikarjem in njegovo gostjo Anico 
Škoda. V pogovoru z voditeljico srečanja Hele
no Hauptman sta nam spregovorila o svojem 
ustvarjanju in življenju. Njune slike (vseh je kar 

44) povedo veliko o ljubezni, ki jima je skupna 
– slikanje. V družbi njunih številnih prijateljev in 
ljubiteljev slikarstva smo preživeli skupno uri
co, ki so jo obogatile pevke glasbene skupine 

Amabile in nav
dušile poslušalce 
z izjemnimi izved
bami. Po kultur
nem programu je 
potekalo sreča
nje z umetnikoma 
ob domačih do
brotah. Presene

tili pa so nas tudi pevci Okteta Valvazor in zbra
ni družbi zapeli še dve pesmici. Hvala vsem za 
nepozaben večer. Razstava bo na ogled do 10. 
novembra, vsak delovnik od 8.0012.00 oz. po 
dogovoru.

Abonmajski november
Abonenti vabljeni na 
naše četrtkove večera 
smeha!
Letos izjemoma priče
njamo gledališko abo
nmajsko sezono novem

bra in sicer: 
8. NOVEMBRA, ob 19.30, predstava DEKLIŠČI
NA v izvedbi Špas teatra Mengeš 
22. NOVEMBRA, ob 19.30, predstava ŽUPANO
VA MICKA v izvedbi SNG Drama Ljubljana!
Vabila prejmete po pošti, o predstavah pa si 
lahko preberete tudi na naši prenovljeni spletni 
strani kclitija.si! 

NOVEMBRA NA OtROŠKIH MAtINEJAH:
10. november - O DIMnIKaRčKU, KI je IS-
KaL SRečO z Gledališčem Pravljičarna …
Odlomek iz predstave: Zato dimnikarček Nace 
nekega dne žalosten skloni glavo in pravi: 
»Sreča… Le kaj je to sreča? Kakšna je? Še nikoli 
je nisem videl, ljudje pa kar naprej govorijo o 
njej. Zagotovo je lepa, ko se jim tako iskrijo oči, 
ko pomislijo nanjo. Ah, moram jo najti.»
27. november – jaMSKa čLOVeKa z Gledali-
ščem Prijatelji  Nenavadna, drugačna, odbita 
predstava, zabavna in smešna! 
Predstave so na sporedu ob sobotah, ob 10. uri! 
Več na naši spletni strani: kclitija.si

Približevanja
Ponedeljek, 22. oktober, je dan, ko se bomo 
prvič srečali v deveti sezoni naših priljubljenih 
dogodkov, ki smo jih poimenovali PRIBLIŽEVA
NJA. Naša gostja bo NECA FALK. Glasbenica, 
slikarka in fotografinja, ki že 34 let z istim ža
rom in veseljem prepeva Mačka Murija in Muco 
Maco. Po srcu rokerica je kdaj stopila vstran 
tudi z drugim stilom in nam podarila nekaj ču
dovitih pesmi: Vsi ljudje hitijo, Dravski most, 
Storila bom to, Kako sva si različna v duetu z 
Alfijem Nipičem... Z njo se bo pogovarjal Vladi
mir Jakopič. Vabljeni v Modro sobo Kulturnega 
centra Litija ob 19. uri. 

Srce v srcu Slovenije  
s zasavskim klekljarskim 

društvom Srčevke
Od 12. novembra bo avlo Kul
turnega centra Litija krasila 
bogata razstava Zasavskega 
klekljarskega društva Srčev
ke. Razstavo so poimenovale 
SRCE V SRCU SLOVENIJE. Va

bljeni na ogled! 

VABILO NA GLEDALIŠKO PREDStAVO –  
KOMEDIJO – ZA IZVEN – PEtEK,  

23.11.2018 ob 19h
50 ODTENKOV ŽENSKE –  

Gledališče Barbi Šov
Komedija, ki razkriva „pravo“ resnico o žen
skah. Bi se radi pošteno nasmejali in zabavali?
Pridite na komedijo, kot je pri nas še ni bilo! 

Ženske so slabše voznice, neprestano govori
jo in so popolnoma nerazumne, ko pride »tisti 
čas« v mesecu. Obožujejo čokolado, rdeče vino 
in petje pod tušem. Ko se pokvari pralni stroj, 
takoj pokličejo strokovnjaka, za zamenjavo žar
nice pa prosijo soseda ali svojega dragega. So 
vedno urejene in v zadnjem stilu z modo, na 
zalogi pa imajo nešteto parov čevljev. Najraje 
na svetu cele dneve pospravljajo in kuhajo ter 
v mislih načrtujejo svojo sanjsko poroko. Pa 
kaj še!?!? Več na: https://www.barbisov.com/ 
Prodaja vstopnic: eventim.si

Skupaj zbiramo in 
ohranjamo našo 

dediščino
Litija skozi zgodovino in 

predvsem po drugi svetovni vojni ni imela po
sebne sreče z arhivi, saj je bila večina uničenih 
ali kako drugače izgubljenih, posledično pa je 
bilo izgubljenih tudi veliko podatkov in zgodb 
iz lokalne zgodovine. V muzeju si že vrsto let 
prizadevamo za ohranjanje in obnavljanje litij
ske preteklosti, zato vljudno vabimo vse ob-
čane, da pobrskajo po domačih arhivih in 
nam prinesejo na vpogled stare fotografije, 
dokumente in druge predmete povezane z 
litijsko bližnjo in daljno preteklostjo. 
Hvala vsem že vnaprej za sodelovanje in vaš 
prispevek k ohranjanju lokalne kulturne dedi
ščine Litije!

Dnevi evropske kulturne 
dediščine 2018 - Naša dediščina: 
kjer preteklost sreča prihodnost

Dnevi evropske kulturne dediščine so, kot pove 
že ime, skupna akcija številnih evropskih držav 
pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisi
je. Vsako leto znova prireditelji izberejo razno
vrstne teme, s katerimi skušajo domači javno
sti, Evropejcem in svetu predstaviti kulturno 
dediščino Evrope. 
Akciji se vsako leto pridružujemo tudi v Me
stnem muzeju Litija in letos smo za obiskovalce 
pripravili tri zanimive dogodke. 
V četrtek, 27. septembra, smo odprli gostujočo 
razstavo Muzeja novejše zgodovine Slovenije z 
naslovom LJUBLJANA PRED 100 LEtI, ki pre
ko starih fotografij prikazuje življenje prebival
cev našega glavnega mesta med prvo svetovno 
vojno. Njen avtor mag. Marko Štepec navzočim 
namenil nekaj besed o njenem nastajanju in 
pomenu ob 100. obletnici konca prve svetovne 
vojne. 
V soboto, 29. septembra pa smo se zbrali na 
ploščadi pred rudnikom Sitarjevec in se pod 
strokovnim vodstvom arheologa Mateja Dra
kslerja preizkusili v prazgodovinskih teh-
nikah taljenja rud in kovin ter vpihavanja 
zraka z mehovi v improvizirano glineno peč. 
Pomemben prispevek pri ohranjanju litijske 
lokalne kulturne dediščine pa pomeni odprtje 
replike nekdanje litijske kapelice od Zasa
vski cesti, 3. oktobra. Strokovnjaki umeščajo 
nastanek prvotne kapelice najmanj v 18.stol. 
in njena replika predstavlja danes edini spomin 
na nekdanje čolnarske čase, ko so na Savi od
mevali klici čolnarjev in brodarjev, Litija pa je 
doživljala svoj prvi veliki gospodarski razcvet. 
Projekt obnove je vodil in financiral svet Me
stne skupnosti Litija, k projektu pa so pristo
pili tudi strokovnjaki – arheolog Mitja Pergar z 
ZVKDS, restavratorkakonservatorka Anja Ur
banc in slikarka Mateja Kavčič.

Razstava savskih prodnikov
7. novembra ob 18. uri vljudno vabljeni na 
odprtje gostujoče razstave Društva za razvoj 
podeželja LAZ Savski prodniki. Porečje Save 
ima izjemno bogato geološko dediščino, ki 
jo boste v naslednjih mesecih lahko spoznavali 
v Mestnem muzeju Litija. Prav na litijskem ob
močju reka Sava oblikuje največje meandre 
na svoji poti in tu reka gradi svoja največja 
prodišča. Več sto savskih prodnikov bo na 
ogled na svojevrstni začasni razstavi.

Magična moč antičnega stekla – 
razstava in predavanje

Kustodinja, muzejska svetnica in avtorica šte
vilnih publikacij ddr. Verena Perko iz Gorenj
skega muzeja nam bo 20. novembra, ob 18. 
uri, ob odprtju gostujoče razstave Magična 
moč antičnega stekla predstavila umetnost 
antičnega steklarstva. Sodobni človek le stež
ka dojame, da se je steklarstvo – vključno s 
številnimi tehnikami izdelave in okraševa
nja – pojavilo pred domala štirimi tisočletji. 
V rimski dobi se je steklo z izumom pihalne 
pipe in rabo okenskih šip spremenilo v potro
šni, reciklirani material. Hkrati pa je antično 
steklarstvo z luksuznimi izdelki dosegalo in v 
marsičem tudi presegalo sodobno steklarsko  
obrt.

KNJIŽNICA LITIJA

Poletavci in NajPoletavci
Tudi letos smo v Knjižnici Litija 
sodelovali v projektu Poletavci, 

ki ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana. Letos 
je med počitnicami bralo največ Poletavcev in 
NajPoletavcev. 77 in 13, skupno 90, je števil
ka, ki nas je izjemno razveselila. Zato smo na 
zaključno prireditev povabili Teater Cizamo, ki 
je pred Knjižnico Litija 17. septembra, na dan 
zlatih knjig nastopil s predstavo Kapitan Glista 
in Enonogi Jack. Vsi sodelujoči bralci so prejeli 

priznanja in majice, izžrebali smo nekaj nagrad. 
Glavni nagradi sta bili športna ura in bralna luč
ka. Hvala vsem za sodelovanje in nasvidenje 
prihodnje leto. 

Pričetek nove sezone prireditev  
za odrasle in otroke

Z oktobrom smo v knjižnici pričeli z novo sezo
no prireditev za otroke in odrasle. Prvi teden 
v oktobru je potekal teden otroka in tudi letos 
so nas obiskali otroci iz Osnovne šole Gradec 
in Osnovne šole Litija, Enote s prilagojenim 
programom. V popoldanskem času so pote
kale pravljične ure v vseh enotah, na Vačah, v 
Gabrovki, Litiji in Šmartnem. Prva prireditev za 
odrasle je bila za ljubitelje morja in poezije, Mi
tja Zupančič je s sinom Rokom zaigral tudi na 
harmoniko. V galeriji Knjižnice Litija pa je pri
pravil izvrstno fotografsko razstavo starih bark, 
ki bo na ogled še ves mesec. Pravljične ure in 
prva prireditev so bile izvrstno obiskane, zato 

si podobnega obiska želimo tudi med knjižnimi 
policami, kjer vas čakajo dobre stare in nove 
zgodbe. 

Zanimiva znanost
Znanosti se ni treba bati, saj je zanimiva in zelo 
koristna. Na srečanju Zanimiva znanost, v to
rek, 30. oktobra, ob 19. uri, bomo v Knjižnici 
Litija z dr. Tino Šušteršič, kustosinjo iz litijskega 
muzeja, spoznavali mašne plašče. Kot umetno
stna zgodovinarka jih je spoznavala pri svojem 
študiju in jih bo približala tudi nam. Doktorat je 
napisala kot mlada raziskovalka na Oddelku za 
zgodovino in uporabno umetnost Narodnega 
muzeja Slovenije. 

Dan splošnih knjižnic
20. november je dan splošnih knjižnic. V tem 
tednu bomo pripravili nekaj dogodkov, med 
njimi zagotovo izstopa večer Z muziko o vinu 
in ljubezni, Jerneja Dirnbeka Dimeka in Da
vorja Klarića. Jernej Dirnbek je ustanovni član 
glasbene skupine Mi2, kjer poje in igra kitaro 
in je avtor večjega dela njihovih uspešnic. Si
cer ustvarja tudi za druge glasbene izvajalce, 
televizijo in gledališče, v letu 2016 pa je izdal 
svoj prvi roman »Pevci pozabljenih pesmi«. Da
vor Klarić je polnokrvni glasbenik, ki je doslej 
sodeloval s številnimi glasbenimi zasedbami 
in izvajalci, med drugim so (bili) to Šank 
rock, Elevators, Magnifico, Vlado Kreslin, Lai
bach in Mi2. Muziko in ljubezen bosta z nami 
delila v torek, 20. 11. 2018, ob 19. uri, v Knjižni
ci Litija. (vir: dimekdavor.si)

Aleksandra MAVRETIČ in Andreja ŠTUHEC

Prvič čez vrtčevski prag
September je čas, ko se za vsake

ga izmed nas začenjajo novi začetki. Tudi letos 
je vrtčevski prag vstopilo veliko otrok. Polni 
pričakovanj, navdušenja in kančka strahu so se 
otroci in starši spogledovali med seboj. Tako kot 
vsako leto, čaka vse otroke prijazna dobrodo
šlica, saj se vsi zaposleni trudimo malčkom in 
staršem olajšati vstop v vrtec, ki je prelomnica 
v njihovem življenju. Odprtih rok jih sprejmemo 
in se potrudimo, da so igralnice otrokom zani
mive, staršem pa vlivajo pozitivno zaupanje do 
strokovnih delavcev, predvsem pa nudijo var
nost otrokom. Nekateri otroci si najprej samo 
ogledujejo nove prostore; garderobe, igralnice, 
spet drugi raziskujejo igrače in kotičke, večina 
pa na začetku išče bližino starša. Starši in otro
ci potrebujejo čas, da nam zaupajo, ter da se 
počutijo varni. Zaupanje staršev in otrok pa si 
pridobivamo skozi celo leto. Trudimo se pripra
viti kar se da zanimive igrače, dejavnosti, kjer 
so vključeni tudi starši, predvsem pa pripravimo 
pripomočke in materiale, ki jih otroci potrebuje
jo za svoj razvoj in ne nazadnje za pot v življenje.
Prvi mesec je že za nami, garderobe in igral
nice pa že krasijo otroški izdelki. Po hodnikih 
odmeva glasen otroški smeh. Starši pa priha
jajo po svoje otroke z veliko bolj sproščenimi 
obrazi, z nasmehom in veliko mero olajšanja, 
saj vidijo in čutijo, da se njihov otrok v vrtcu 
počuti varno, sprejeto, predvsem pa zadovolj
no.  Manca ČERNI, dip. vzgoj. predšolskih otrok

Vrtec na vasi
Ena od prednosti, če obiskuješ vrtec na vasi, je 
tudi večje sodelovanje z okolico. Lahko rečem, 
da v Hotiču krajevna skupnost živi in diha za 
otroke. Pa najsi bo šolske ali vrtčevske.

Gaospa Heda Okorn nas je v začetku oktobra 
prijazno povabila na obisk na prešanje jabolk. 
Seveda smo se vabilu z veseljem odzvali.
V četrtek smo šli skupaj pobirat jabolka. Male 
roke so urno polnile košare in gajbice in v dobri 
uri je bilo delo opravljeno.
V petek pa smo se s pomočjo gasilcev g. Mane
ta in g. Slobota v odsevnih brezrokavnikih od
pravili čez cesto na dom ga. Hede. Tam nas je 
že čakala pripravljena preša in zmleta jabolka. 
Ga. Heda in ga. Štefka sta otrokom razložili ves 
postopek in pričeli smo s prešanjem. Otroci so 
vrteli ročaj in navijali polža in sok se je natekal 
v posodo. Z največjim veseljem smo ga po
skusili. Poskusili pa smo tudi slastno jabolčno 
pecivo in domač pirin polnozrnat kruh. Za po
pestritev smo oluščili zaboj koruze za domače 
kokoši in nabrali košarico orehov, ki jih bomo 
strli in pojedli v vrtcu.

Hvala gospe Hedi za prijazno povabilo. Veliko 
smo se naučili in preživeli zelo zanimivo dopol
dne pri opravljanju kmečkih opravil. Z veseljem 
se bomo še kdaj obiskali kakšno domačijo ali 
kmetijo. Ne verjamete? Kar povabite nas! 

 Polona ŠINKOVEC, dipl. vzgojiteljica

VRTEC LITIJA

IZLET DRUŠTVA SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO V TRST
V četrtek, 27.9.2018, je Društvo Sožitje Litija in Šmartno izvedlo izlet. Izleta se je 
udeležilo 79 članov, staršev in prostovoljcev. Iz Litije so se odpravili ob 8.uri in si 
ob avtocesti privoščili kavo in malico. Odpeljali so se do Trsta, kjer so si ogledali 
mestno jedro. Privoščili so si tudi krajše nakupovanje. Pot so nadaljevali do gradu 
Miramare. Ob čudovitem sončnem vremenu so se sprehodili po velikem graj

skem parku. Ob koncu izleta so si privoščili pozno kosilo. Članica društva, Marija Firm, je pripra
vila presenečenje za svoj rojstni dan in pogostila udeležence, ki so ji voščili, zapeli in zaploskali. 
Polni energije so se vrnili v Litijo. Dragoceni so bili tudi klepeti in izmenjave izkušenj med člani. 
Za dobro izvedbo izleta je poskrbela Turistična agencija Rudi turs, ki je zagotovila tudi vodički, ki 
sta skupini postregli z veliko zanimivimi podatki.  Marjeta MLAKARAgrež
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Boris Doblekar za župana  
z listo kandidatov za boljšo,  
lepšo in bolj zdravo občino Litija
Lokalne volitve, ki so pred nami bodo zelo pomembne za nadaljnji razvoj naše občine. V svetniški  
skupini Slovenske demokratske stranke smo si v tem mandatu skupaj z našim podžupanom BORISOM DOBLEKARJEM  
kar najbolj prizadevali, da se je v občini marsikaj naredilo. Morda le na kratko o največjih projektih in dosežkih:

 V celoti končan projekt nove osnovne šole Litija, skupaj z novim igriščem in okolico
 Zrasel in polno zaživel Medgeneracijski center Šmelc
  Zgrajena centralna čistilna naprava s kanalizacijskim omrežjem in urejenimi cestami in ostalo  

vzporedno infrastrukturo
 Začetek in pospešena izgradnja optičnega omrežja
 Odprtje rudnika Sitarjevec v turistične in izobraževalne namene
 Obnovljen most čez reko Savo v Jevnici
 Nov vrtec v Gabrovki
 Nov vodni vir za Zgornji in spodnji Hotič ter Bitiče
  Selitev dela proizvodnje Predilnice in drugih podjetij in obrtnikov v končno popolnoma zapolnjeno  

industrijsko obrtno cono Zagorica
 Modernizacija s preplastitvijo 40 km cest 
 Zaživela Oglarska dežela z odprtjem TICa in asfaltirana Sopota
 V zaključnih fazah dela na vodovodih Kresnice, Tihaboj, LitijaVeliki VrhGolišče
 Obnova pokopališča in začetek izgradnje poslovilnega objekta na Vačah

Zate| Za vas| Za Litijo| Za srce Slovenije

Mnogo je še projektov in danih obljub, ki niso bile izpolnjene iz takih ali drugačnih 
razlogov. V novem mandatu želimo z našo močno svetniško ekipo in kar je čas za 
Litijo, z novim županom, marsikaj spremeniti v korist vseh občank in občanov, pred 
vsem pa »malih ljudi« in tudi zapostavljenih delov naše občine. Za pokušino vam 
predstavljamo nekaj poudarkov našega programa in načina dela, kako bomo vodili 
občino, da bo v celoti zadihala in ne bo prikrajšanih, užaljenih in pozabljenih. Več 
podrobnosti pa boste dobili na vsa gospodinjstva še kasneje:

  Občina bo dala več avtonomije posameznim krajevnim skupnostim in povečala sredstva 
za vzdrževanje in modernizacijo cest

  Enakovredna obravnava vseh delov občine, prioritetni načrt nabora projektov usklajen z 
vsemi KS in MS med seboj ter najširšim možnim konsenzom v občinskem svetu

  Razvoj podeželja ne bo le fraza, razvoj bo le z znatnim vlaganjem v infrastrukturo na 
podeželju, ceste, vodovod, pločniki, javna razsvetljava, telekomunikacije 

  Odmerili ceste, uredili lastništvo, kategorizacije in posledično brez težav vzdrževali te 
ceste

  Več bo občina vlagala v športne infrastrukturne objekte in projekte ter zagotovila 
podpore mladim perspektivnim športnikom in mladim talentiranim športnikom, ki jim 
starši ne zmorejo dovolj finančno pomagati, tudi ustanovitev skladov za pomoč

  Občinska uprava bo okrepila črpanje sredstev EU skladov in proračuna RS s kvalitetnimi 
in brezhibno pripravljenimi projekti

  Občina bo z intenzivnim nenehnim pritiskom na državo v najkrajšem možnem času 
dobila obvoznice Hotič, Gabrovka in Litija urejene vse obvozne ceste za glavno državno 
cesto G2 108, o svojih aktivnostih o tem bo redno obveščala javnost

  Posebno pozornost bomo namenili ukrepom za večjo varnost v prometu, posebej otrok, 
mladostnikov, starejših in ranljivejših skupin; kolesarjev in invalidov

  Takoj se bo šlo v gradnjo vrtca Najdihojca v Litiji, šole z vrtcem v Hotiču, izboljšalo 
pogoje predšolske vzgoje v Kresnicah in na Dolah

  Intenzivno bo nadaljevanje gradnje optičnega internetnega omrežja in kvalitetno 
pokritje celotne občine s kar najboljšim signalom vseh operaterjev na trgu

 Obnovili in oživiti bomo most Renke in čim hitreje zaključili z obnovo mostu na Savi
  Od države terjali in takoj dobili zavijalni pas na savski most ter s pomočjo državnih 

sredstev uredili prepotrebno varno pešpot iz Spodnjega Loga do savskega mostu
 Uredili bomo vaška jedra na Polšniku, Vačah, Gabrovki,…
  Čim hitreje bomo dokončali vse začete projekte vodovodov in takoj vzpostaviti javni 

vodovod v Ržiščah 
  Takoj bomo pristopili k projektu širitve prepotrebnih novih površin obrtno industrijske 

cone Zagorica skupaj z dokončanjem 2. faze obvoznice iz Šmartnega čez cono na 
glavno cesto

  Odkupili bomo zemljišče in pri PGD Vače zagotovili nujno potreben prostor za igrišče in 
dejavnosti gasilcev

 V Litiji se bomo resno lotili izgradnje zaščitno reševalnega centra in heliodroma
  Intenzivno delo na promociji in razvoju turizma ter večji posluh občine za pomoč vsem, 

ki imajo dobro idejo in ki že promovirajo občino ter se ukvarjajo s turizmom
 Zagotovili bomo javni taxi prevoz po celotni občini
 Skupaj z železnico končno uredili železniško postajo s kolesarnico in parkiriščem
  Mladim in podjetnikom bomo omogočili, da bodo vsi postopki za želje po gradnjah, 

bivanju in delu v naši občini stekli hitro in pomagali, da se jim želje uresničijo
  Pri rovu rudnika Sitarjevec, na Sitarjevcu in Svibnu, bomo v javno zasebnem partnerstvu 

uredili prostor z infrastrukturo za gostinsko in rekreativno dejavnost
  Pomagali bomo pri lastninski ureditvi zemljišča smučišča Dole in možnostjo ureditve 

adrenalinskega parka z možnostjo bivakiranja in promocijo tako letnega kot zimskega 
turizma in možnostjo centra šolskih in obšolskih dejavnosti

 Naredili bomo kolesarski poligon, mrežo fitnesov na prostem in primerno atletsko stezo
  Pomagali bomo okrepiti lokalne medije, da bodo mnogo več in kvalitetno obveščali naše 

občane o lokalnih zadevah, da bo lokalna televizija na digitalnih kanalih, kot mnoge iz 
sosednjih občin

  Občina bo bolj pomagala pri razvoju in delovanju društvenih dejavnostih, posebno 
pozornost bodo dobili premalo spoštovani kmetje, pred vsem z majhnih kmetij in gasilci

/To je le nekaj povzetkov iz našega programa za drugačno, bolj odprto, boljšo občino, ki 
mora postati prijaznejša in bolj prepoznavna, tako za turizem, gospodarstvo, kot za življenje 
v njej. Če ni vsak našel prav vsega zase, brez zamere, tu je le nekaj najbolj pomembnih delov 
programa. Nekaj je tudi splošnega, ki velja za širši krog ljudi in področje./

naGOVOR ŽUPanSKeGa KanDIData:
»Zavedamo se, da je naša občina kraj tisočerih priložnosti, ki jih moramo 
izkoristiti z dobrim sodelovanjem, enakopravno obravnavo vseh prebivalcev in s 
preudarnim vodenjem. Naš skupni cilj mora biti Litija po meri občanov, ki bodo 
radi živeli v vzpodbudnem okolju. Zato je potrebno izkoristiti razvojne potenciale 
in dvigniti kvaliteto bivanja. Uspešno lokalno gospodarstvo generira nova delovna 
mesta, ohranja stabilnost in socialno varnost ter kakovost bivanja občanov. 
Vlaganje v prometni sistem in dodatne prometne povezave, je nujno za varnost in 
mobilnost vseh, večjo konkurenčnost gospodarstva in privabljanje investitorjev. 
V občini imamo KOPicO biserov, ki so svetilnik zunanje prepoznavnosti lokalne 

skupnosti, kjer se z dodatnimi vsebinami in s prenovami dviguje privlačnost 
naše občine, tako za obiskovalce, kot tudi investitorje. Litija ponuja s svojim 
GEOStrateškim položajem, z izjemno kulturno dediščino, neokrnjeno naravo in 
ohranjenostjo okolja ter športno infrastrukturo, ki jo moramo nujno izboljšati, 
da postane prepoznavna turistična destinacija. Občanke in občani, zaslužimo 
si sodobno mesto in razvito podeželje. Zdaj je čas za modro in preudarno 
odločitev.« | Boris Doblekar | 

Predstavljamo vam listo državnega poslanca in kandidata 
za župana Borisa Doblekarja, čudovitih in zaupanja vrednih 
kandidatk in kandidatov Slovenske demokratske stranke za 
občinski svet občine Litija.

V volilni enoti št. 1  (Litija, Zg. Log, Podšentjur, Veliki Vrh, Breg in tenetiše)
 1. Boris Doblekar, Grbinska cesta 34/b, 1270 Litija
 2. Petra Bukovšek Batič, Ulica Luke Svetca 7, 1270 Litija
 3. Rifet Hodžić, Trg na Stavbah 2, 1270 Litija
 4. Nataša Zrimšek, Partizanska pot 50, 1270 Litija
 5. Jure Čebin, Ljubljanska cesta 4, 1270 Litija
 6. Nada Mesarič, Cankarjeva cesta 1, 1270 Litij
 7. Nejc Hauptman, Zgornji Log 21, 1270 Litija
 8. Alen Vidergar, Grbinska cesta 1, 1270 Litija
 9. Jožica Jerin, Cesta komandanta Staneta 17, 1270 Litija
 10. Jože Groboljšek, Zgornji Log 16, 1270 Litija
 11. Jožef Hostnik, Cesta komandanta Staneta 16, 1270 Litija
 12. Natalija Borišek, Brodarska ulica 3, 1270 Litija

V volilni enoti št. 2  (Kresnice, jevnica, Ribče, Hotič, Vače, Sava, Sp. Log)
 1. Matjaž Gospeti, Ribče 60, 1281 Kresnice
 2. Tina Pestotnik, Golišče 73, 1281 Kresnice
 3. Miran Parkelj, Jevnica 76, 1281 Kresnice
 4. Marta Kmetič, Sava 14/a, 1282 Sava
 5. Uroš Kranjc, Ponoviče 18/a, 1282 Sava
 6. Marija Dobravec, Spodnji Hotič 18, 1270 Litija

V volilni enoti št. 3  (Polšnik, Konjšica, Dole pri Litiji, Gabrovka, Mamolj)
 1. Filip Fele, Polšnik 2, 1272 Polšnik
 2. Mateja Blažič, Moravška Gora 77, 1274 Gabrovka
 3. Franci Smrke, Moravče pri Gabrovki 64, 1274 Gabrovka
 4. Marija Borišek, Mamolj 8, 1272 Polšnik
 5. Domen Vrtačnik, Dole 25, 1273 Dole pri Litiji

Ob vašem zaupanju in cenjenem glasu vas prosimo, da namenite tudi  
»preferenčni-prednostni glas« posamezni kandidatki ali kandidatu, ki mu želite 
dati prednost na listi za svetnike občine Litija tako, da vpišete njegovo zaporedno 
številko, ki jo prepišete z liste kandidatov. 

Kandidat za župana občine Litija Boris Doblekar, še sporoča: 
»Z veliko podporo in vašim zaupanjem izvoljen kot poslanec v Državnem zboru 
Republike Slovenije, sem v kratkem času hitro spoznaval tudi, kaj pomeni država,  
kdo je in kaj lahko od nje pričakuješ. S svojim dovzetnim in resnim delom, sem 
hitro že požel uspehe, predvsem za obe občini, tako Litijo, kot sosednjo šmarsko. 
Kljub veliki odgovornosti do vseh državljanov, sem se odločil kandidirati in delati ter 
narediti veliko dobrega na lokalni ravni ter državo privabiti k nam v goste, da nas bo 
bolj opazila, spoznala in nam pomagala.«

Ker je naš program in način dela občinske uprave v službi ljudi in ne obratno, sestavljen s 
pomočjo občank in občanov, neodvisnih, različno politično opredeljenih, mladih, invalidov, 
upokojencev, starostnikov, podjetnikov, obrtnikov, kmetov, trdno verjamemo, da bomo 
imeli priložnost skupaj z vami vsemi, v naši občini obrniti nov list, ki bo prinesel svež veter. 
Zavedamo pa se, da bo potrebno tudi v novem mandatu zgledno sodelovati med seboj, ne 
glede na različne poglede in programe, tako kot smo to počeli tudi vse doslej. 

»Vzemite si čas in soodločajte o naši skupni prihodnosti! Prav vsak glas šteje, to ste 
pokazali tudi na državnozborskih volitvah in uspeh s tako velikim številom cenjenih 
oddanih glasov je bil zagotovljen.« 

| Boris Doblekar, poslanec |



SREČANJE SRCA EVROPE V BOLGARIJI
V dneh 14. – 16. septembra se je v Bolgariji 
odvijal dogodek, na katerem so udeleženci 
vzpostavili srčno točko po zgledu GEOSSA, sre
dišča srca Slovenije, v Sandanskem, Bolgariji. 
To je že tretja tako ustanovljena srčna točka 
v Evropi.
Društvo Gledališče Kolenc, v sodelovanju z 
Društvom GEOSS in Občino Litija, s partner
skimi organizacijami iz sedmih evropskih držav 
namreč izvaja projekt Srce Evrope, HEART.
Projekt Srce Evrope, HEART, ima podporo 
Evropskega programa Evropa za državljane 
Evropske agencije za kulturo, izobraževanje in 
umetnost (EACEA), in se odvija v okviru ukre
pa Mreža mest. Cilj projekta je vzpostavljanje 
trajnih srčnih točk s srčnimi vrednotami, kot 
jih širimo na GEOSSu, v središčni srčni točki 
Slovenije.
Vsaka mednarodna kulturna srčna točka bo 
ustvarjalno središče, v katerem bomo načr
tovali, oblikovali, izvajali in odvijali kulturne 
dogodke, ki bodo promovirali GEOSSove srč
ne vrednote, kot so: sprejemanje različnosti, 
razumevanje, človeškost, prijateljstvo in soli
darnost, sočutje in vse pozitivne lastnosti, ki 
so potrebne za trajnostno preživetje na Zemlji 
– na zasebni, narodni in mednarodni ravni. Na 
vsakem dogodku se v ta namen tudi izobra
žujemo. Z mrežo Srce Evrope HEART bomo 
ustvarili zgled kulturnega turizma in vzpostavili 
utrip srčnih točk, ki bodo delovale za kraj, za 
domovino ter za mednarodno sodelovanje in 
povezovanje.
V dneh od 20. do 22. aprila se je odvijal 1. do
godek projekta, ki je potekal v občini Litija, na 
Vačah, Slivni in okolici ter v Ljubljani z naslo
vom: GEOSS – srce in srčna točka Slovenije in 
Evrope. 
V okviru dogodka je Slovenijo obiskalo 35 go
stov iz sedmih držav, članov občin in nevladnih 
organizacij, ki so partnerice v tem projektu. 
Posameznih delov programa pa so se udeleže
vali tudi predstavniki domačih nevladnih orga
nizacij ter občine kot tudi drugi obiskovalci, saj 
je bilo nekaj dogodkov odprtih tudi za javnost. 

V okviru skupnega dogodka smo se projektni 
partnerji srečali in spoznali ter začeli s proce
som uresničevanja projekta. 
Glavna aktivnost prvega dogodka je bila posve
čena predstavitvi kulturne dediščine za osnovo 
in zgled ustvarjanja srčnih točk v partnerskih 
državah.
Dogodku v Sloveniji je sledil dogodek v Grčiji, v 
občini Larissa, ki je potekal od 20. do 22. junija 
v mesu Larissa, z naslovom Kulturni turizem in 
medkulturni dialog. Ob simbolični srčni točki 
Pappasov mlin in ob Pinios River Festivalu se 
je začel oblikovati načrt za kulturni turizem ob
močja in za srčno točko Larisse.
Naslednje srečanje projektnih partnerjev pa 
je sledilo že avgusta. Od 14. – 16. avgusta je 
v Španiji potekal 3. dogodek projekta Srce 
Evrope HEART z naslovom Nacionalnost in 
evropska identiteta v luči sprejemanja in prija
teljstva. Dogodek je organizirala in izpeljala ob
čina Medina del Campo, v sodelovanju z vodil
nim partnerjem, Društvom Gledališče Kolenc. 
Dogodek je vključeval predavanje o evropskih 
smernicah, ki so v povezane s projektom, gle
dališke delavnice, predstavitev kulturne dedi
ščine in dveh festivalov,ki bi podpirala srčno 
točko Medina del Campo ter novih tehnologij v 
gledališču in skupnosti. 
4. dogodek z naslovom Umetnost je pot do 
medkulturnega dialoga pa je se je odvil v dneh 
od 14. – 16. septembra, ko smo spet srečali, 
tokrat v Bolgariji. Vzpostavili smo srčno točko 
za katero je simbolična povezava v občini San
danski kip Spartaka, s simbolnimi srčnimi vre
dnotami, ki so nam vsem skupne in jih želimo 
širiti. Seznanili smo se z delom in aktivnostmi 
občine Sandanski in nevladne organizacije 
YUNI PARTNERS. Na 4. dogodku nas je pove
zoval tudi že naš skupni logotip, ki mo ga v tem 
času skupaj ustvarili. 
Naše skupno srce tako vse 
bolj postaja pisana druži
na, ki jo povezuje ljubezen.

OBčInSKI ODBOR SOCIaLnIH 
DEMOKRAtOV LItIJA
ČAS JE ZA SPREMEMBE IN 
NAPREDNO OBČINO!

Glavna naloga prihodnjega štiriletnega obdobja je povečanje učinkovitosti občine. Po-
večanje učinkovitosti predstavljajo racionalne odločitve z načrtovanjem investicij, ki 
so nujne ter realno ovrednotene. Da bo občina lažje prebrodila finančno zadolženost, 
moramo izboljšati in povečati priliv sredstev iz vseh možnih finančnih razpisov, tako 
državnih kot evropskih, in znati tudi gospodariti s svojim premoženjem.
Socialni demokrati Občine Litija smo bili v obdobju 2014 – 2018 opozicija v občinskem svetu. 
Ves čas smo opozarjali, da se v občini ne sme reševati vse finančne probleme le z zadolževa
njem in neracionalnim gospodarjenjem. V preteklosti je seveda res bilo veliko narejenega, a se 
vse prehitro pozablja, da so bile investicije zaradi slabega vodenja preplačane v milijonih evrov. 
Velikokrat se je dana obljuba župana »pojedla«. Prava resnica, kako stoji občina, pa ni prišla 
do vas. Tudi zato je bilo v krču celotno financiranje, tako društev kot klubov, javnih zavodov, 
mestne in krajevnih skupnosti itd.
Socialni demokrati Občine Litija se zavedamo, da ni dovolj, da le opozarjamo na probleme v 
občini. Pomembno je, da se vsak posameznik z njimi tudi seznani in spozna, kakšna je resnica 
in kaj je prikrivanje problemov. Skupni uspeh je v tem, da se soočimo z resnico in se ob tem 
lažje odločimo, kako delati v občini.

ZAVEDAMO SE IN ZA tO SE BOMO BORILI, DA SE NAREDI.
Občina brez gospodarstva ne bo zmogla slediti potrebam občank in občanov. S komunalno 
opremo zemljišč obrtnih con bo naša občina bolj prijazna gospodarstvu.
Izgradnja neprofitnih stanovanj v mestu, kot tudi v občini, je nujna. Mlade družine, mladi 
in socialno ogroženi nimajo kam. Čas je, da občina to uredi s pravim pristopom. Naj ne prodaja 
lastne zemlje, ampak jo nameni za izgradnjo neprofitnih stanovanj.
ŠOLStVO IN OtROŠKO VARStVO je sta še vedno problema v naši občini. Obljubljali so, a sedaj 
res rabimo NOV vrtec na Rozmanovem trgu. Nova šola in vrtec Hotič, šola in vrtec Kresnice, pre
nova in energetska sanacija že dotrajane Osnovne šole Gradec, šola Dole je tudi že načrtih itd.
Pomembno je, kakšno vodo pijemo. Niso še zamenjane vse salonitne vodovodne cevi.
Ne bomo dovolili, da se na račun odpadkov in kanalščine v nedogled dvigujejo cene. 
Predlagali bomo znižanje cen za gospodinjstvo in cenejše komunalne prispevke za upokojence, 
brezposelne ter
socialno ogrožene. 
Mesto Litija potrebuje našo pomoč. Uredimo zelenice in parke ter sprehajalne poti. V strnje
nih naseljih Rozmanovega trga, Trga na Stavbah in Graške Dobrave je potrebno urediti dodatna 
parkirna mesta. Pešpot ob Savi s telovadnimi orodji se mora narediti. Športni center na Ježi 
naj ne bo nekaj nemogočega. ČAS JE ŽE, DA V LITIJI DOBIMO NOVO NOGOMETNO IGRIŠČE 
Z ATLETSKO STEZO!
ni vseeno, kako mladi preživljajo prosti čas. Podprimo dejavnost Mladinskega centra Litija.
Zdravstveni dom Litija s sodobno opremo lahko deluje bolj učinkovito.
Urediti je potrebno cesto Ljubljana - Litija in zagotoviti varno prečkanje otrok.
tURIZEM lahko pripomore k razvitosti in prepoznavnosti občine.

UStVARJALNOSt vseh generacij prebivalcev na ljubiteljsko-kulturnem področju zahteva 
drugačne pogoje: urejene in opremljene prostore ob pravočasni finančni podpori občine.
KULtURA gradi in osmišlja ljudi od mladosti do starosti. KNJIŽNICA je premajhna, MUZEJ ni 
dokončan.
ZDRAV DUH V ZDRAVEM tELESU IN KULtURA V SRCU. Podprli bomo povečanje sredstev 
za šport in kulturo. 

PODeŽeLje Se MORa RaZVIjatI enaKO KOt MeStO  
In tUDI OBRatnO!

 Vzdrževanje in asfaltiranje lokalnih cest (LC) in javnih poti (JP) po prioritetnem seznamu KS,
 izgradnja in sanacija vodovodov, oskrba s pitno vodo (Golišče, Hotič),
 varne šolske poti,
 ureditev ter gradnja prostorov za potrebe podružničnih šol v Hotiču, v Kresnicah in na Dolah,
  ureditev prostorov za potrebe društvenih dejavnosti (mansarda vrtca v Gabrovki, stara šola 

na Dolah, mansardni del šole Vače), 
 ureditev (resnično nekaj narediti) športnih parkov za potrebe društev v Kresnicah in Jevnici,
 nove kategorizacije javnih poti,
 vzdrževanje gozdnih cest, 
 ureditev vaških jeder in parkirišč, 
 izgradnja optičnega omrežja,
  razvoj gasilstva, kulture, športa, turizma in sociale na podeželju, nakup opreme ter več sred

stev za njihove programe,
  razvojni projekti podeželja  učinkovitost koriščenja sredstev iz razvojnih skladov ter prepo

znavnost posameznega območja (kulturna in naravna dediščina, oglarstvo, turizem, sadjar
stvo, čebelarstvo, vinogradništvo, gozdarstvo in predelava lesa, turistične kmetije, ekološka 
pridelava hrane in ostale dopolnilne kmetijske dejavnosti),

 energetsko samooskrbne vasi z obnovljivimi viri energije in
 dostopni javni prevozi iz vseh večjih krajevnih središč.

OBKROŽIte naS POD ZaPOReDnO ŠteVIKO SD

aLeKSanDeR GOMBač
Kandidat za župana Občine Litija
Aleksander Gombač in SD Socialni demokrati Litije

Denar se mora vrniti in investirati nazaj ljudem 
tam, kjer se je zbral. 
Rodil sem se 11. 12. 1963. S politiko sem se najprej seznanil 
kot član Mestne skupnosti Litija, kasneje pa kot večletni član 
občinskega sveta Občine Litija. V preteklosti sem bil dva mandata 
podžupan Občine Litija. V zadnjih letih sem deloval kot poveljnik 
Civilne zaščite Litija, občinski svetnik in član Mestne skupnosti 
Litija. Vključen sem in delujem na različnih področjih, tako v 

gospodarstvu, športu, kulturi kot sociali, zato mi poznavanje potreb in problemov pomaga pri tehtnih 
odločitvah. Moje najpomembnejše spoznanje je, da se na silo in na hitro ne da narediti nič. Le trdo delo 
in pošten odnos lahko ustvari uspehe. 
Kandidirati za župana pomeni, da si pripravljen stati za besedami in dejanji, ter da boš z občinskim 
denarjem ravnal racionalno in pošteno. Gospodarjenje z občinskim denarjem mora biti enako, kot bi 
gospodaril s svojim. Če pogledamo nazaj, vidimo, da si sami sigurno ne bi gradili hiše, za katero bi 
preplačali velike zneske. Prihajajo časi, kjer je pomembno, kaj naredi župan in za kakšno ceno. Ni 
najpomembnejše le to, kaj je bilo narejeno, še bolj je pomembno, za kakšen denar je bilo narejeno in 
koliko je bilo vse skupaj preplačano. Vsak bi lahko bil župan, če bi lahko gradil za nerazumne zneske 
in le najemal kredite. Premalo je ljudi, ki vedo, da bi dober gospodar prihranil milijone pri takšnih 
investicijah.
Občina Litija rabi spremembe, da se premešajo karte in da se na trgu izbirajo izvajalci, ki so cenejši in 
kvalitetni, ne pa, da se izbirajo le zaradi vračanja uslug.
V času »preplačanih« investicij so trpela tako naša okolja kot tudi bivalne razmere. Še posebej tam, 
kjer živi največ ljudi: Rozmanov trg, Stavbe, Graška Dobrava in tudi druga mestna ter vaška središča v 
občini. tam, kjer se zbere stavbno zemljišče in drugi prispevki, tja se mora denar tudi vrniti in 
porabiti. 
Z društvi in klubi se je, razen »nekaterih«, delalo mačehovsko. Kar nekaj jih je, ki so zaradi tega skoraj na 
robu svojih zmožnosti. Tudi podeželje ni bilo urejano po potrebah, ampak tam, kjer je bila naklonjenost 
županu večja.
Če mi zaupate glas bom delal tako, da se bo denar vračal tja, kjer se zbere, ne pa le polnil občinski 
proračun. Klubi in društva morajo redno in v dostojni višini prejemati sredstva za delovanje. Komunalna 
dejavnost (vodovod, kanalščina, smeti) je sedaj v gospodinjstvu večji strošek kot ogrevanje. Zmanjšal 
bom znesek obremenitve za gospodinjstvo in uvedel cenejše komunalne prispevke za upokojence, 
brezposelne ter socialno ogrožene.
Mestna skupnost Litija in ostale krajevne skupnosti morajo dobiti večja pooblastila in redna sredstva, 
saj so večkrat boljši gospodarji kot občina. Ustanovi bom stanovanjski sklad, ki bo poskrbel, da se v 
Litiji zgradijo in obnovijo neprofitna stanovanja, še posebej za mlade družine, kot tudi tiste, ki si danes 
težko privoščijo drage najemnine. Brez podpore gospodarstvu in spodbujanja zaposlovanja ni razvite 
občine. Naše prebivalstvo se stara, zato mora občina povečati sredstva za pomoč oskrbe starejših na 
domovih, saj so domovi za starejše zasedeni in predragi.
POVeZan Z InteReSI LjUDI, ne Pa StRanKaRSKO PLačeVatI OBVeZnOStI. naprošam vas, 
pojdite na volitve v čim večjem številu. Večje kot je število udeležencev na volitvah, večja je 
možnost, da ne bodo drugi odločali namesto vas. 
Skrb za celo občino je obveza in dolžnost, vendar je bilo v zadnjem obdobju najslabše poskrbljeno 
prav za mesto Litija. Zavedam se, da je mesto, kot so okolja Rozmanov trg, Stavbe, Graška 
Dobrava in ostala področja v Litiji bivalno zapostavljena in neurejena. to se seveda odraža v 
tem, saj sedanji župan ne čuti, kako diha mesto in vanj hodi samo v službo.
Vesel bom tudi Vaših predlogov in pripomb, z menoj se lahko osebno pogovorite, vsakomur rad 
prisluhnem. Hvala za Vaše zaupanje in pozornost. Prepričan sem, da boste dobro izbrali.

1. volilna enota
ALEKSANDER GOMBAČ

2. volilna enota 
DUŠAN JERE

3. volilna enota 
ALENKA MESOJEDEC

Ostali volilni podatki bodo objavljeni v prilogi Lokalnih volitev 2018.
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70. obletnica KGZ litija
ZLATA JESEN ZA LITIJSKE ZADRUŽNIKE IN ZADRUGO

MLADINSKI CENTER LITIJA

MC KLUB prostor za 
vadnico glasbenikov

Mladim nadobudnim litijskim glas
benikom že vrsto let nudimo prostor za brez
plačne vadbe. Trenutno v kleti MC Litija vadi 
več glasbenih skupin, prostore lahko upora
bljate tudi za ustvarjanje elektronske glasbe 
ter inštrukcije igranja na razne inštrumente. V 
kolikor doma nočejo več poslušati tvojega ro
potanja na bobne in klarinet, nas pokliči na 051 
443 410, piši na info@mclitija.si ali pa se ogla
si osebno, vsak delovnik med 14.00 in 20.00 
v MC. Na urniku bomo zagotovo našli prostor 
tudi zate.
Prostor mladi lahko uporabljajo brezplačno, 
vse kar pričakujemo od tebe je, da za prostor 
skrbiš, kot da bi bil tvoj. 

Prostor za mlade ustvarjalce  
MC Galerija

Je prostor v našem dnevnem centru, ki je na
menjen mladim ustvarjalcem. Se ukvarjaš s 
fotografijo, slikarstvom, stripom ali grafiti? Bi 
svoje delo rad pokazal tudi drugim? Potem smo 
mi pravi naslov zate, saj vsem mladim ustvar
jalcem, ki si želijo razstavljati pri nas, nudimo 
pomoč pri pripravi in otvoritvi razstave. V koli
kor te zanima sodelovanje se nam javi, na te
lefon 051 443 410, na elektronsko pošto info@
mclitija.si ali se do nas oglasi osebno. 

MCjeva HIŠA STRAHOV
V našem mladinskem centru ob pomoči no
vih EVS prostovoljcev pripravljamo dogodek 
za Noč čarovnic. Našo vilo bomo za dva dni 
spremenili v Hišo strahov in na podstrešju 
uredili Escape room (soba pobega). Na obisk 
Hiše strahov vabimo vse, ne glede na starost, 
Escape room pa je primeren za starejše od 15, 
mlajši ste vabljeni v spremstvu staršev. 
Če si upate vstopiti v Hišo strahov vabljeni v 
MC Litija 30.10. in 31.10. med 12.00 in 18.00 
uro. 

Nov Evropski prostovoljski projekt 
v Mladinskem centru Litija

Z začetkom oktobra smo v Mladinskem centru 
Litija začeli izvajati nov prostovoljski projekt 
Non-formal hand in hand with formal, ki 
ga financira Evropska Unija preko programa 
Erasmus+. V projektu sodelujemo z vsemi 
osnovnimi šolami v občinah Litija in Šmartno 
pri Litiji, s katerimi bomo v tem šolskem letu 
gostili 5 prostovoljcev iz Poljske, Latvije, Fran
cije, Španije in Nemčije.
V Mladinskem centru in na šolah bodo prosto
voljci, celo leto, pripravljali različne delavni
ce neformalnega učenja. Z mladimi in učenci 

bodo razpravljali o različnih izzivih s katerimi se 
kot družba srečujemo (multikulturnost, Evrop
ska Unija, Podnebne spremembe, enake pravi
ce, migracije itd).
Vabljeni k sodelovanju in na obisk prostovolj
cev v Mladinski center!

Gozdna učna pot Svibno
Neformalna skupina SVIZCI je v letu 2009 na 
območju Svibna s sredstvi evropskega pro
grama Mladi v akciji postavila poučno in lično 
urejeno gozdno učno pot http://mclitija.si/
gozdnaucnapotsvibno/. Na njej se Litijani 
in gosti naučimo veliko o rastlinju, živalih, bon
tonu v gozdu in varovanju naravnega okolja. 
Obisk Gozdne učne poti je velik, zlasti jo obi
skujejo učenci litijskih šol. 
Za Gozdno učno pot skrbi Mladinski center Liti
ja. Popravljamo in ponovno postavljamo table, 
organiziramo čistilne akcije, vodene pohode,… 
Za pot skrbijo tudi številni prostovoljci MC Litija 
in uporabniki za kar se jim lepo zahvaljujemo. 
Devet let sonca, vetra, dežja, žleda in drugih 
naravnih pojavov je pustilo sledi na lesenih 
konstrukcijah tabel s poučno vsebino. Potreb
ne so popravila. Za začetek akcije je poskrbela 
Osnovna šola Gradec na pobudo Tatjane Gom
bač. V okviru akcije Očistimo Slovenijo so 15. 
septembra letos učenci tretjih, četrtih in petih 

razredov pod vodstvom svojih učiteljic pregle
dali stanje na učni poti in pripravili seznam 
potrebnih del za ureditev poti. Naredili so zelo 
koristno delo, ki bo služilo pri ponovnem ureja
nju poti. Za to se je Občina Litija dogovorila s 
Komunalno stanovanjskim podjetjem Litija.
Osnovni šoli Gradec, zlasti Tatjani Gombač, 
ostalim učiteljicam in učencem tretjih, četrtih 
in petih razredov se zahvaljujem za opravljeno 
delo. 

Alenka URBANC
Foto: Tatjana Gombač; tretješolci OŠ Litija

KLIŠE KLUB

Ekipa WAKE UP – KLUB 
KLIŠE predstavlja mega 

koncert »KLIŠE ROCKS« v 
Šmartnem pri Litiji 

Že lani smo dokazali, da je rokovski duh še 
kako prisoten v naših koncih, zato bomo 
letos nadaljevali z mega koncertom KLIŠE 

rocks – ZZZ. Ta bo nasledil in nadgradil nepoza
ben koncert ob 20 letnici KLIŠE Kluba z Big Foot 
Mamo, katerega je obiskalo 1300 obiskovalcev. 
V soboto, 1. decembra 2018 pa se bo odvila 
nova, nepozabna rock zgodba s kar tremi preka
ljenimi rockovskimi bandi. Zmelkov, Zaklonišče 
prepeva in Zablujena generacija, trije bandi slo

venske glasbene scene, bodo 
zatresli dvorano Pungrt z ne
pozabnimi uspešnicami – BIT 
(Smisel življenja), Gravitacija 
(Več kot spijemo boljši smo), 
Hasan iz azila, Računajte na 
nas, Sonce nabija, Pozitiv va
brejšan. Zmelkov se v naše 
konce vrača po letu 2005, ko 
je Študentaraj prav tako or
ganiziral Klub KLIŠE. Na odru 
lahko pričakujete tudi lokalne 
glasbene ustvarjalce.
Da ne boste zamudili kon
certa KLIŠE ROCKS - ZZZ, 
spremljate profila Kluba Kliše 
in skupine WAKE UP na Face-
booku ter sledite informaci-
jam na spletni strani www.
WakeUpParty.si. 
*KLIŠE rocks vstopnice za 
člane Kluba KLIŠe na voljo 
od konca oktobra. 

Anamarija KAMIN  
in Ernest MRZEL

Kmetijskogozdarska zadruga Litija je v letoš
njem letu obeležila 70 let neprekinjenega de
lovanja. Jubilej so obeležili s septembrskim 
zadružnim srečanjem, kjer so se s priznanji 
zahvalili najuspešnejšim zadružnikom in zapo
slenim, izdali pa so tudi jubilejni 
zbornik, v katerem so predsta
vili svojo zgodovino, sedanjo 
poslovno usmerjenost in nekaj 
zadružnikov  kmetov, s katerimi 
sodelujejo. 
Litijska zadruga sodi med sre
dnje velike slovenske kmetijske 
zadruge, na svojem kamniško 
zasavskem področju pa je med 
večjimi in tudi uspešnejšimi. 
Na prostoru občin Litija in Šmartno je že dalj 
časa pomembno prisotna, saj povezuje intere
se kmetov tako v zaledju občin kot tiste v ne
posredni bližini mesta ali v njem. Zadružništvo 
ima dolgo tradicijo na Slovenskem, kljub sko
kovitemu napredku pa je jasno, da je pomemb
no povezovanje kmetov tudi danes. 

Prireditev, kjer sta zbrane zadružnike, tako 
kmete kot zaposlene delavce in goste, pozdra
vila predsednik Franc Černe in direktor Boris 
Rappl, je izžarevala ponos na prehojeno pot, ki 
ni bila vedno lahka. Tudi zadruga se je znašla v 
bolj ali manj perspektivnih obdobjih, a je vedno 
obstala in se zavzemala za kmete. 
Svojo zavezo za skupna prizadevanja so kme
tom in tako tudi zadružništvu obljubili gostje: 
Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slove
nije, Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenija, dobre želje za 
pozitivno sodelovanje pa so zadrugi in kmetom 
namenili tudi župana Franci Rokavec in Rajko 
Meserko ter poslanec Boris Doblekar. 
Litijska zadruga deluje povezano in usklajeno 
s svojimi tremi organizacijskimi enotami: ko
operacijo oz. odkupom kmetijskih produktov, 
trgovinami in lastnim posestvom Grmače. 
Zunanji opazovalci gotovo najbolje opazimo 
njihove trgovine, kar 10 jih najdemo na obmo
čju Litije in Šmartnega, za kmeta, člana zadru
ge pa je ključnega pomena odkup kmetijskih 
pridelkov, na našem območju mleka in mesa 

oz. goveje živine. Na leto zadruga odkupi 7,5 
milijonov litrov mleka, na posestvu je proizvo
dnja mleka v letu 2017 presegla 1,75 milijonov 
litrov. Tako zadruga letno proda preko 9,25 mi
lijonov litrov mleka. Vodstvo zadruge poudarja, 

da je njihova glavna skrb ohranjati lastništvo 
zadruge in s tem tudi pozitivno poslovanje – le 
tako lahko zagotavljajo svojim zadružnikom, la
stnikom, kakovostno sodelovanje. 
Da pa ne bodo zaspali na lovorikah uspehov, ni 
skrbeti, saj je vodstvo zadruge realno, tako gle
de pričakovanj kot glede zavez, ki so jih dolžni 
lastnikom in vsem, s katerimi sodelujejo in se 
povezujejo. 
Priznanja, ki so razveselila največje pridelo
valce mleka in govedi, je zadruga namenila 
zadružnikom, ki so svoje rezultate dosegli z 
dolgoletnim trudom, znanji in stremljenji v ra
zvoj kmetij. Drugi sklop priznanj pa so namenili 
svojim dolgoletnim sodelavcem, zaposlenim, ki 
z zadrugo lojalno sodelujejo in z njo ustvarjajo 
uspešno zgodbo ter članom zadruge za uspe
šno sodelovanje v organih upravljanja zadruge.
Rojstni dan je zadruga sklenila z družabnim 
srečanjem, pogostitvijo in druženjem, tako da 
so zadružniki preživeli prijetno nedeljsko po
poldne, ko so se izmenjala mnenja in pogledi 
na dosežke letošnjega leta, na vloženi trud in 
prizadevanje za razvoj kmetij. 

Zadruga je svojim članom namenila tudi zbor
nik z naslovom Z brazdami povezani, ki jih bo 
spominjal na obletnico in utrjeval povezave z 
zadrugo, katere poslanstvo ostaja nespreme
njeno: za druge, torej  za vse povezane z braz
dami… 

Andreja ŠTUHEC

V prvem tednu oktobra ste nas lah
ko našli na Klišejevi stojnici pred 
železniško postajo Litija, 
kjer smo kuhali svežo 

kavo in čaj, se družili ter zbirali nove 
člane. 5. oktobra smo organizirali še 
zadnji Klišnelkurs, tokrat v prav po
sebni obliki, saj smo se učili osnov 
slovenskega znakovnega jezika. 
Prav tako smo v oktobru pripravili niz 
šestih dogodkov z odtenki smeha, 
gledališča, poezije, pravljic, filma, 
glasbe in fotografije, ki skupaj sesta
vljajo Kulturni šok 2018, ki poteka 
od 12. do 26. oktobra. Začeli smo z 
večerom poezije 12.10., kjer ste lah
ko delili svoje izdelke ali pa zaplavali 
v domišljijske svetove ostalih. Nada
ljevali smo že takoj naslednji dan, 
13.10. in sicer z ogledom kratkega filma Anžeta 
Grčarja z naslovom Mama. 19.10. ste z nami 
lahko uživali v sproščenem jazz večeru v Art 
Caffeju z Magratejo in glasbeno skupino KGBL, 
20.10. pa na predstavi dramskega igralca in 
voditelja oddaje Male sive celice Nika Škrleca 

 Naj gre vse v Π. V predstavi odigra domišljij
ski svet, ki se skriva za njegovimi številkami, 

ter poskuša združiti 
svet matematike, šte
vil, domišljije in gle
dališča v dinamično 
in igrivo celoto domi
šljijskega absurdnega 
sveta, v katerem je 
vse mogoče. 19.10. 
smo že tradicionalno 
sodelovali z Rdečim 
križom Litija pri krvo
dajalski akciji za štu
dente z naslovom ‚Ča
stim ½ litra!‘. 26.10. 
vas vabimo na zadnji 
dogodek v sklopu Kul
turnega šoka 2018 in 

sicer na fotografsko rastavo π, 27.10. pa na Kli
šejev Wake Up Halloween 2018, ki se bo odvijal 
v dvorani Pungrt. Člani lahko vstopnice kupite 
na klubu Kliše.
Če ste nas prvi teden oktobra zamudili na kli
šejevi stojnici, se še vedno lahko včlanite v na

šem klubu v času uradnih ur. 
Vsi, ki imate nove, atraktivne ideje 
ali pa si le želite druženja, ste va
bljeni vsak prvi četrtek v mesecu, 
ob 19:00, na mesečne seje kluba! Z 
nami ostajajo stalne ugodnosti: ugo
dno fotokopiranje, fitnes, pro jum
ping, Lamfit bootcamp in odbojka. 
Ceneje se lahko včlanite v Knjižnico 
Litija, v Optiki Manja pa dobite pose
ben Kliše popust! Še vedno nudimo 
tudi inštrukcije angleščine, sloven
ščine, matematike in nemščine. Da  
česa ne zamudiš, redno spremljaj 
našo facebook, spletno ali instagram 
stran!
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OB POLŠNIŠKEM KRAJEVNEM PRAZNIKU

TEDEN OTROKA NA POLŠNIKU
Tudi na Polšniku smo v času od 1. 10. do 5. 10. 2018 praznovali teden otroka.
V ponedeljek smo se aktivno posvetili branju. V knjižnici so si 
učenci izbrali knjigo, nato pa smo z njo odkorakali na sveži zrak 
ter brali in brali …
V torek so nas otroci iz vrtca povabili na čarovniško predsta
vo. Čarovnik Mare Čare je otroke navdušil s svojimi triki in ča

rovnijami, Ko 
je iz klobuka 
potegnil pra
vega zajca, pa 
je izpolnil vsa 
otroška pričakovanja in osrečil in ogrel še tako 
resnega učenca.
V sredo smo se z učenci 1. triade igrali lutkovno 
gledališče. Izdelali smo lutke in izbrali pravljico, 
ki nam je bila najbolj všeč (Pikapolonica in pi
kice, Zrcalce, Rdeča kapica). Ko smo se naučili 

tekst in nekajkrat zaigrali svojo predstavo, so nas obiskali otroci iz vrtca. Ti so navdušeno spre
mljali naše lutkovno dogajanje in ob koncu predsta
ve vsem nastopajočim bučno zaploskali.
V četrtek smo obiskali potujočo knjižnico in se spet 
posvetili branju. 
V petek pa so nas obiskali policisti in nas opomnili, 
kako pomembno je, da smo vidni in varni na cesti. 
Otrokom so policisti povedali, kako nevarno je, če 
sedijo v avtu spredaj in niso pripeti ter opozorili na 
nevarno vožnjo s traktorji, motorji in štirikolesniki. 
V petek smo praznovali tudi učitelji, saj je bil ta dan 
svetovni dan učiteljev. 
Pozno popoldne pa so se naši učenci vrnili v šolo, 
saj jih je čakala še noč v šoli. S skupnimi močmi so si pripravili ležišča ter uredili prostor za večer

ni kino. Sledila je večerja in 
igra ter druženje. Umili so 
se in pripravili za spanje. 
V postelji so si ogledali še 
risanko ali dve in nato (bilo 
je že krepko čez polnoč) za
tisnili oči. Zjutraj petelin še 
ni zapel, ko so se prebujali. 
Sledilo je umivanje in pri
prava zajtrka. Pospravili so 
šolske prostore in pojedli. 
Ob igri smo pričakali star
še in se poslovili. Tako smo 
lepo praznovali in zaokrožili 
teden otroka. Vsem nam je 
bilo zelo lepo.

Katarina JUVAN

LETOŠNJI VIKEND ODPRTIH VRAT  
V SRCE SLOVENIJE PRIVABIL ŠTEVILNE 

MLADE OBISKOVALCE

JEVNIŠKI PEVCI GOSTOVALI V NEGOTINU

KAJ PA VAS IZPOLNJUJE?
Dole, 15. in 16. september 2018
OZRK Litija in KO RK Dole pri Litiji se nadvse prizadevata, da bi najranljivejšim skupi
nam naše družbe pomagala po svojih močeh. V soboto, 15. 9., je bil organiziran 11. 

dobrodelni koncert v Cankarjevem domu v akciji »Lepo je deliti« za pomoč pri letovanju otrok in 
starejših, ki si tega ne morejo privoščiti. Zbrana sredstva bodo namenjena tudi za prehranske 
pakete. Če se spomnim našega dolgoletnega člana, žal že pokojnega, go. Henrika Prijatelja, ki 
je vedno dejal: »Če so dobri ljudje pomagali meni, potem je moja sveta dolžnost, da tudi jaz po

magam pomoči potrebnim.« Enkratno glasbeno 
doživetje po okriljem Roka Ferengja in njegovimi 
gosti, ki so nas je razvajali s pesmimi. 
Naslednji dan, v nedeljo, 16. 9., pa je bilo organi
zirano srečanje starejših in bolnih članov KO RK 
Dole. Pot nas je vodila z avtobusom preko Mirne 
v Šentrupert, konkretneje na Veselo goro. Po
leg toplega sonca so nas ogrele besede našega 
predsednika go. Jožeta Lušine, ki je vsem zaželel 
dobrodošlico in dobro počutje. Sledil je ogled 
tamkajšnje cerkve, kjer nas je domačin go. Peter 
Kurent seznanil z zgodovino tega zaselka in te 
znamenite romarske cerkve. Sledil je obisk gra
du in srečanje z vitezom Janezom Kvaternikom, 
ki nam je 

omogočil vodeni ogled razstave eksperimentalne arheo
logije na temo srednji vek in zgodnja renesansa. Sledilo 
je kosilo v zidanici gostišča Jaklič. Veliko pozornosti smo 
namenili najstarejši članici, najstarejšemu zakonskemu 
paru. Domači muzikanti so spremljali pevce, ki so pope
strili to nedeljsko popoldne. 
Pa naj kdo reče, da človeka ne razveseljujejo majhne stva
ri, ki pa postanejo velike, ko nekaj storiš za nekoga druge
ga. S tem postane tvoje življenje bistveno bolj krepostno. 
Hvala vsem prostovoljcem , ki so pomagali.

Jožica VRTAČNIK

Prvo srečanje v novi kulturni sezo
ni je že mnogo let dogodek ob pra
znovanju krajevnega praznika, ki 

ga zaznamuje spomin na vrnitev domačinov 
nazaj na domačije, po končani drugi svetovni 
vojni. Vsako leto se 
za program potrudijo 
šolarji z učiteljicami 
ter MoPZ Polšnik, ki 
so tudi letos pripravili 
prisrčen program. V 
uvodu je prisotne naj
prej pozdravil predse
dnik KS Polšnik, To
maž Vozelj, s svojimi 
mislimi je k razmišlja
nju spodbudila tajni
ca Društva izgnancev 
Polšnik, ga. Amalija Razpotnik. Zelo veseli pa 
smo bili obiska župana Občine Litija, g. Franci
ja Rokavca, ki nas je nagovoril s spodbudnimi 
besedami. MoPZ Polšnik pod vodstvom Žige 

Torija je ubrano zapel, šolarji pa so plesali, re
citirali, igrali in seveda peli. Program je vodila 
Melita Rozina in kulturna urica je prehitro mi
nila. Na družabnem srečanju smo klepetali in 
tudi zapeli. Ni manjkalo dobre domače hrane 

in sladkih dobrot. 
Povezovanje in spošto
vanje različnih gene
racij je pomemben del 
naših življenj. Veliko le
pega se lahko naučimo 
na tovrstnih srečanjih. 
Zgodovina je del nas in 
nas uči, da ne bi nikoli 
ponovili napak prete
klosti, ki so prinašale 
žalost med ljudi. „Kdor 
pozabi ali uniči svoje 

korenine, ne bo mogel več rasti!“ pravi keltski 
pregovor. Velja se ga zapomniti.
  Mateja SLADIČ Vozelj

KAR TRI PRVA MESTA PGD POLŠNIK NA OBČINSKEM 
TEKMOVANJU GASILSKIH DESETIN

Sončno jesensko soboto, 29. Septembra, so 
zaznamovali odlični rezultati naših vseh treh 
mladinski gasilskih desetin. Zastopali so PGD 
Polšnik na občinskem tekmovanju gasilskih de
setin, ki se je odvijal na Savi. Vse tri desetine so 
v svojih kategorijah osvojile prvo mesto, kar je 
izjemen uspeh. Trdo delo, sodelovanje in vaje 
so prinesle rezultate polne veselja in zadovolj
stvo vsem: tekmovalcem, mentorjem in navija
čem! Pionirke in pionirje je trenirala Katarina 
Juvan, ki s svojim delom že več let dokazuje, da 
ima pravi pristop do dela in motivacije otrok. 

Med njeni varovanci so tudi že državni prvaki 
in podprvaki. „Naši pionirji in pionirke so pri
dno vadili cel mesec september. Po pouku so 
praktično vsak dan pred šolo znosili vsa vedra, 
brentače in ogromno vode. Vadili so tri vaje in 
vsak dan so postajali boljši in hitrejši. Pri vaji z 
vedrovko so bili vse bolj in bolj spretni in skoraj 

vsak dan smo porušili rekord ter zmanjšali čas, 
ki je bil potreben za opravljeno vajo. Pri pre
nosu vode so pazili na vsako kapljico vode in 
pazili na prestope ter hitrost pri prenosu. Vaja 
razvrščanja pa jim sploh ni delala težav, saj sta 
se oba desetarja, pri fantih in dekletih, naloge 
lotila resno in se naučila vsa povelja v pravil
nem vrstnem redu. Vse naloge so tako dekleta 
in fantje opravili brez napak in zasluženo po
stali zlati,“ je na spletni strani OŠ Litija zapi
sala Katarina. Zahtevnega mentorskega dela 
z mladino pa sta se v zadnjih letih lotili Tjaša 
Povše in Barbara Bučar, ki sta našli pot, da 
spodbudita mlade k učenju in vaji v gasilskem 
znanju in jima s pravim pristopom to tudi uspe
va. Potrebna sta trud, vztrajnost ter potrpežlji
vost in te vrline mentorici vsak mesec znova 
nadgrajujeta, za kar smo jima zelo hvaležni. Da 
so bile vaje mladincev intenzivne, je poskrbel 
tudi Luka Bučar, ki je izdelal vse ovire iz lesa, 
mladinci se zahvaljujejo Martinu Voje, ki jim je 
za vajo posodil travnik, hvala predsedniku PGD 
Darku Povšetu in poveljniku Toniju Bučarju za 
vso nepogrešljivo podporo ter staršem, ki ste 
otroke vozili na vaje. Tri prva mesta! Čestitke! 
Bravo, Polšnik! Želje po najvišjih mestih so se 
uresničile. Vendar je bilo za to potrebno delo 
in veliko truda. In to velja za dosego vseh ci
ljev v življenju. In lepo je videti, da naši otroci 
spoznavajo, da brez dela in truda ni nagrade in 
veselja. To so pomembne izkušnje, ki se bodo 
mnogim obrestovale v zrelejših letih.
  Mateja SLADIČ Vozelj

Drugi septembrski vi
kend, od 7. do 9. sep

tembra 2018, se je v Srcu Slovenije veliko 
dogajalo. Skoraj 50 turističnih ponudnikov 
iz občin Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in 
Šmartno pri Litiji je pripravilo posebno ponud
bo za obiskovalce, tokrat s prav posebnim pou
darkom za otroke in družine. Poudarek je bil na 
spoznavanju območja Srce Slovenije, domačih 
in sosednjih krajev, pristnih stikih s prijaznimi 
domačini in aktivnih ter raznolikih doživetjih. 
V starem mestnem jedru Litije se je dogaja
nje začelo že v petek zjutraj s snemanjem od-
daje Dobro ju-
tro s številnimi 
sodelujočimi. 
Rdeča nit do
godka, ki so ga 
na trgu pripra
vili v tIC Litija, 
je bila lokalna 
kulinarika s pri
stnimi domači
mi dobrotami. 
Pri dogajanju na 
trgu so kot obi
skovalci sode
lovali tudi dijaki 
Gimnazije Liti
ja. Nepozabno 
doživetje so za 
vse obiskovalce 
pripravili tudi v 
vasi Slivna. Učenci iz POŠ Vače so obiskali so
krajanko Barbaro Vrtačnik, ki jim je razkazala 
staro Domačijo Pr‘ Škundr in z njo navduše
no ustvarjali, za konec pa so se preizkusili še 
v delu na lončarskem vretenu. Svoja likovna 
dela so razstavljali na domačiji in v Pustolo-
vskem parku Geoss, kjer so zanje pripravili 
preizkušnjo poguma. Bivanje v krošnjah je 

z delavnico gozdnosproščujočega razvajanja 
pritegnilo številne obiskovalce. Za vse, ki so si 
zaželeli vpogleda v preteklost so v Mestnem 
muzeju Litija in Muzeju Petra Svetika na 
Vačah pripravili brezplačne vodene oglede. Ru-
dnik Sitarjevec je komaj sprejel vse vedoželj
ne otroke in odrasle, ki so želeli spoznati delo 
rudarjev in zgodovino rudnika ter prisluhniti 
pravljicam Darinke Kobal. Ena od obiskovalk 
je povedala: »Moji fantje so bili včeraj nad ru
dnikom tako navdušeni, da smo danes morali 
priti še enkrat.« Zavod 16 podkvic je pripravil 
brezplačno jahanje, v katerem so uživali pred

vsem otroci. Volk 
turjaški je obi
skovalce popeljal 
na duhovno te
rapevtsko pot na 
Gradu Sveta Jur
jeva gora. Obisko
valci turistične 
kmetija Pr‘ Krjan 
so se okrepčali z 
okusnim nedelj
skim kosilom. Na 
Vikendu odprtih 
vrat so sodelovali 
tudi Center za zu-
nanjo ureditev in 
Okrepčevalnica 
Kuhla.
Projekt sofinanci
rata Evropska uni

ja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republika Slovenija v okviru Pro
grama razvoja podeželja 20142020.

Tina LETIČ

Obiskovalci Vikenda odprtih vrat pred rudnikom Sitarjevec.

V sredini septembra se je mešani pevski zbor 
KUD Jevnica udeležil znamenitih Mokranjčevih 
dni. Le ti vsako leto potekajo v Negotinu in so 
ena najpomembnejših zborovskih prireditev v 
Srbiji. Povabilo za Mokranjčeve dni smo prejeli 
lansko leto, na gostovanju na Muzičkom edik
tu v Nišu. Organizatorji so prepoznali kakovost 
našega zbora in nas priporočili za sodelovanje 
na festivalu v Negotinu. 
Mokranjčevi dnevi so za majhno mesto kot je 
Negotin izredno pomembni, saj privabijo veliko 
poslušalcev. Majhno mesto pa v tistem tednu 
oživi. Mokranjčevi dnevi potekajo kot celote
denska prireditev, z raznovrstno zborovsko 
glasbo; prvi dan poteka tudi tekmovanje, na
menjeno zborom iz cele Evrope. Ti dnevi so na
stali v spomin Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, 
ki je veliki srbski dirigent in skladatelj, rojen v 
Negotinu. Naš zbor je imel izjemno izkušnjo, 
saj smo poleg tekmovanja, skupaj s preosta
limi tekmovalnimi zbori iz Bolgarije, Albanije, 
Črne gore in Srbije zapeli tudi na otvoritvi festi
vala pred Mokranjčevo rojstno hišo. 
Naša zborovodkinja Katarina Trček Maru
šič nas je odlično pripravila, zato smo bili na 
tekmovanju zelo suvereni. Poskrbela je, da 

smo bili na odru sproščeni in smo uživali. Stro
kovna žirija je naš nastop pohvalila, prejeli pa 
smo tudi priznanje za najboljšo interpretacijo 
prekmurske narodne pesmi Ne ouri, ne sejaj v 

priredbi Radovana Gobca in za negovanje slo
venske narodne pesmi.
Srbi so nam pokazali in dokazali, da znajo 
odlično gojiti svojo nacionalno zavest, naš zbor 
pa je s svojim repertoarjem prav tako pokazal 
zgleden primer narodnega glasbenega izročila.

Vesna MLAKAR
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LOKALNE VOLITVE 2018
Občinska volilna komisija Občine Litija na podlagi 2. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 61. člena 
Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. US in 23/17) v povezavi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah 
ter na podlagi Razpisa rednih volitev članov sveta mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 53/18) objavlja

SEzNAM KANDIDATOV zA VOLITVE ŽUPANA OBčINE LITIJA,
KI BODO DNE 18. NOVEMBRA 2018

1.  aleksander Gombač, roj. 11.12.1963, Loška ulica 4, 1270 Litija, V. stopnja, elektrotehnik, inženir 
tehnolog  predlagatelj SD  SOCIALNI DEMOKRATI

2.  Kaja Mlakar agrež, roj. 14.09.1980, Cesta Dušana Kvedra 2, 1270 Litija, V. stopnja, gimnazijski 
maturant, oblikovalka vizualnih komunikacij  predlagatelj LEVICA

3.  tomaž Dernovšek, roj. 06.03.1966, Spodnji Hotič 18, 1270 Litija, IV. stopnja, papirniški tehnolog, 
umetnik  Kristijan Adamlje in skupina volilcev

4.  Boris Doblekar, roj. 04.07.1970, Grbinska cesta 34b, 1270 Litija, V. stopnja, tehnik vleke, 
specialist strojevodja, poslanec DZ  predlagatelj SDS  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

5.  Franc Rokavec, roj. 12.09.1963, Zgornja Jevnica 12, Kresnice, V. stopnja, kmetijski tehnik, župan 
 predlagatelj: SLS  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

6.  Dušan Hauptman, roj. 17.09.1960, Grbinska cesta 66a, 1270 Litija, VII. stopnja, magister 
managementa izobraževanja, magister, inšpektor za šport  Anej Jovanovič in skupina volilcev

SEzNAM LIST KANDIDATOV zA VOLITVE čLANOV OBčINSKEGA SVETA OBčINE LITIJA,
KI BODO DNE 18. NOVEMBRA 2018

V VOLILNI ENOTI ŠT.: 1
(ki obsega območja MESTNE SKUPNOSTI LITIJA  

IN KRAJEVNE SKUPNOSTI BREG - TENETIŠE)

1. SMc - STRANKA MODERNEGA cENTRA

  1.  Dušanka Klančar, roj. 14.12.1959, Brodarska ulica 16, 1270 Litija, V. stopnja, ekonomski tehnik, 
zavarovalniški agent 

  2.  Anton Skubic, roj. 16.09.1952, Ponoviška cesta 9, 1270 Litija, III. stopnja, strojevodja težke 
mehanizacije, upokojenec 

  3.  Manuela Šrenk, roj. 01.01.1966, Gubčeva ulica 6, 1270 Litija, V. stopnja,vzgojiteljica, vzgojiteljica 
predšolskih otrok 

  4. Ljubo Tomažič, roj. 24.06.1962, Maistrova ulica 16, 1270 Litija, VI. stopnja, policist, upokojenec
  5.  Martina Plaznik, roj. 27.07.1939, Grbinska cesta 24, 1270 Litija, V. stopnja, ekonomski tehnik, 

upokojenka
  6. Milan Krafogel, roj. 23.09.1948, Ježa 4, 1270 Litija, VI. stopnja, informatik, upokojenec
  7.  Janja Košir, roj. 30.04.1988, Predilniška ulica 18, 1270 Litija, V. stopnja, ekonomski tehnik, 

poslovodja
  8.  Jaka Potočnik, roj. 17.06.1985, Cankarjeva cesta 10, 1270 Litija, V. stopnja, upravnoadministrativni 

tehnik, komercialist 
  9. Saja Djukić, roj. 01.02.1964, Jerebova ulica 6, 1270 Litija, II. stopnja, strežnica
10. Franc Jolić, roj. 23.07.1957, Brodarska ulica 16, 1270 Litija, III. stopnja, zidar, upokojenec
11. Rok Oštir Gorišek, roj. 12.03.1986, Grbinska cesta 20, 1270 Litija, VI. stopnja, pravnik, pravnik
12. Cvijetin Gužvić, roj. 06.11.1960, Ulica Luke Svetca 7, 1270 Litija, III. stopnja, premikač, upokojenec

2. LEVIcA

1.  Kaja Mlakar Agrež, roj. 14.09.1980, Cesta Dušana Kvedra 2, 1270 Litija, V. stopnja, gimnazijski 
maturant, oblikovalka vizualnih komunikacij 

2.  Matija Mohar, roj. 04.08.1988, Cesta Dušana Kvedra 8, 1270 Litija, V. stopnja, gimnazijski maturant, 
mladinski delavec

3.  Tea Femec, roj. 19.05.1979, Litijska Dobrava I/4, 1270 Litija, VII. stopnja, dipl. varnostna inženirka, 
računovodkinja 

4. Bojan Kovačević, roj. 29.11.1991, Trg na Stavbah 10, 1270 Litija, II. stopnja, delavec v proizvodnji
5. Zala Mihailović, roj. 20.07.1990, Ulica Luke Svetca 1, 1270 Litija, IV. stopnja, pomočnica vzgojiteljice 

3. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

  1.  Bojan Železnik, roj. 28.11.1955, Sitarjevška cesta 25, 1270 Litija, V. stopnja, strojni tehnik, 
samostojni podjetnik 

  2.  Lijana Lovše, roj. 05.04.1961, Zgornji Log 17, 1270 Litija, VI./I stopnja, ing. agronomije, podžupanja 
občine

  3.  Marko Zajc, roj. 15.07.1965, Graška cesta 50a, 1270 Litija, V. stopnja, veterinarski tehnik, 
samostojni podjetnik 

  4.  Nežka Pirc, roj. 23.10.1962, Partizanska pot 21, 1270 Litija, VI/II stopnja, partizanska pot 21, 
finančni knjigovodja 

  5.  Marko Firm, roj. 27.03.1993, Podšentjur 25, 1270 Litija, VI/II stopnja, dipl. ing. kemijskega 
inženirstva, študent

  6.  Petra Anžel Lara, roj. 29.11.1978, Sitarjevška cesta 35, 1270 Litija, VI/II stopnja, dipl. medicinska 
sestra, nabavnoprodajni referent 

  7.  Jože Sukič, roj. 28.06.1960, Kidričeva cesta 31g, 1270 Litija, V. stopnja, strojni tehnik, vzdrževalec
  8.  Kristijan Adamlje, roj. 12.10.1984, Brodarska ulica 10, 1270 Litija, VII. stopnja, prof. biologije in 

geografije, svetovalec
  9.  Albert Pavli, roj. 09.03.1959, Maistrova ulica14 12, 1270 Litija, VII. stopnja, profesor vzgoje, 

ravnatelj osnovne šole
10.  Sandra Katić, roj. 28.06.1985, Gubčeva ulica 4, 1270 Litija, VII. stopnja, profesor zgodovine in 

teologije, vodja neformalnega izobraževanja 
11.  Avgust Pestotnik, roj. 25.12.1951, Grbinska cesta 13, 1270 Litija, V. stopnja, strojni tehnik, upokojenec
12. Marica Matijević, roj. 09.07.1953, Brodarska ulica 8, 1270 Litija, II. stopnja, upokojenka

4. LISTA DUŠANA HAUPTMANA
  1.  Dušan Hauptman, roj. 17.09.1960, Grbinska cesta 66a, 1270 Litija, VIII. stopnja, magister 

managementa izobraževanja, inšpektor svetnik 
  2.  Renata Razboršek, roj. 03.07.1959, Prisojna ulica 10, 1270 Litija, VI. stopnja, višja medicinska 

sestra, podjetnica 
  3.  Iztok Izlakar, roj. 30.01.1983, Podšentjur 4i, 1270 Litija, VI. stopnja, komunalni inženir, projektant 

telekomunikacij 
  4.  Marija Poglajen, roj. 12.10.1952, Graška cesta 46, 1270 Litija, VII. stopnja, univ. dipl. org. dela
  5.  Marko Doblekar, roj. 22.04.1963, Partizanska pot 16e, 1270 Litija, IX. stopnja, magister znanosti, 

podsekretar
  6.  Urška Boldin, roj. 11.12.1980, Marokova pot 4, 1270 Litija, VII. stopnja, prof. športne vzgoje 
  7. Sead Kišić, roj. 22.11.1956, Ponoviška cesta 11, 1270 Litija, V. stopnja, rudar, upokojenec
  8.  Sabina Rovšek, roj. 14.07.1983, Cesta Zasavskega bataljona 28, 1270 Litija, VIII. stopnja. mag. 

managementa vseživljenjskega izobraževanja, direktor
  9.  Gorazd Praprotnik, roj. 02.02.1966, Loška ulica 2, 1270 Litija, IX. stopnja, magister znanosti, predavatelj
10. Mateja Šteferl, roj. 22.04.1965, Bobek 2, 1270 Litija, V. stopnja, veterinarski tehnik, podjetnica
11.  Zoran Kožamelj, roj. 25.02.1983, Cesta komandanta Staneta 1, 1270 Litija, VI. stopnja. dipl. 

ekonomist, vodja poslovne enote
12.  Tomislav Bizjak, roj. 09.10.1966, Kidričeva cesta 34, 1270 Litija, VI. stopnja, komunalni inženir, 

tehnični vodja

5. SNS - SLOVENSKA NAcIONALNA STRANKA

1.  Klemen Kosmač, roj. 06.10.1964, Grbinska cesta 68, 1270 Litija, VII/1. stopnja, dipl. ing. tehnologije 
prometa, inšpektor 

6. DESUS - DEMOKRATIčNA STRANKA UPOKOJENcEV SLOVENIJE

  1.  Rudolf Kozlevčar, roj. 17.04.1957, Tenetiše 24, 1270 Litija, VI. stopnja, varnostni inženir,  
upokojenec 

  2.  Ivanka Kirm, roj. 25.01.1959, Maistrova ulica 8, 1270 Litija, V. stopnja, medicinska sestra, 
vzgojiteljica

  3.  Anton Sveršina, roj. 27.10.1943, Cesta komandanta Staneta 12, 1270 Litija, VI. stopnja, učitelj, 
upokojenec

  4. Marta Kotar, roj. 14.10.1951, Prisojna ulica 4a, 1270 Litija, IV .stopnja, tekstilka, upokojenka 
  5.  Stanislav Jerebič, roj. 16.12.1940, Grumova ulica 8, 1270 Litija, V. stopnja, progovno vzdrževalni 

tehnik, upokojenec
  6. Silva Kuhar, roj. 19.12.1957, Na Dobravi 2, 1270 Litija , IV. stopnja, trgovka, upokojenka
  7.  Svetozar Ralić, roj. 29.06.1946, Maistrova ulica 1, 1270 Litija, V. stopnja, ekonomski tehnik, 

upokojenec
  8. Sadina Kišić, roj. 17.06.1987, Ponoviška cesta 11, 1270 Litija, V. stopnja, ekonomistka, trgovka 
  9. Šefkija Handanagić, roj. 10.11.1950, Brodarska ulica 8, 1270 Litija, III. stopnja, delavec,  
upokojenec
10.  Marija Majhenič, roj. 30.12.1951, Breg pri Litiji 1, 1270 Litija, V. stopnja, ekonomski tehnik, 

upokojenka
11. Alojz Poglajen, roj. 27.05.1952, Tenetiše 5a, 1270 Litija, V. stopnja, strojni tehnik, upokojenec 
12.  Ante Tomić, roj. 16.07.1955, Cesta komandanta Staneta 10, 1270 Litija, IV. stopnja, zidar, 

upokojenec 

7. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

  1.  Boris Doblekar, roj. 04.07.1970, Grbinska cesta 34a, 1270 Litija, V. stopnja, tehnik vleke, specialist 
strojevodja, poslanec

  2.  Petra Bukovšek Batič, roj. 09.02.1976, Ulica Luke Svetca 7, 1270 Litija, V. stopnja, upravni tehnik, 
računovodja

  3.  Rifet Hodžić, roj. 15.09.1967, Trg na Stavbah 2, 1270 Litija, VI. stopnja, komunalni inženir, strokovni 
svetovalec I

  4.  Nataša Zrimšek, roj. 25.09.1962, Partizanska pot 50, 1270 Litija, VII. stopnja, univ. dipl. kemik, 
nezaposlena

  5.  Jure Čebin, roj. 01.03.1994, Ljubljanska cesta 4, 1270 Litija, V. stopnja, gastronomskoturistični 
tehnik, vzdrževalec tirnih vozil

  6.  Nada Mesarič, roj. 18.05.1965, Cankarjeva cesta 1, 1270 Litija, VII. stopnja, dipl. org. delamanager, 
samostojna strokovna sodelavka 

  7.  Nejc Hauptman, roj. 10.09.1991, Zgornji Log 21, 1270 Litija, IV. stopnja, oblikovalec lesa, 
vzdrževalec tirnih vozil

  8. Alen Vidergar, roj. 23.02.1995, Grbinska cesta 1, 1270 Litija, V. stopnja, strojni tehnik, sprevodnik
  9.  Jožica Jerin, roj. 14.08.1958, Cesta komandanta Staneta 17, 1270 Litija, VI. stopnja, višja upravna, 

upokojenka 
10. Jože Groboljšek, roj. 28.09.1949, Zgornji Log 16, 1270 Litija, V. stopnja, avtoklepar, upokojenec
11.  Jožef Hostnik, roj. 09.03.1941, Cesta komandanta Staneta 16, 1270 Litija, V. stopnja, učitelj, 

upokojenec
12.  Natalija Borišek, roj. 02.02.1972, Brodarska ulica 3, 1270 Litija, V. stopnja, strojni tehnik, 

samostojni podjetnik 

8. LISTA TOMAŽA DERNOVŠKA
1.  Nina Groboljšek, roj. 25.02.1988, Tenetiše 18, 1270 Litija, VII/II stopnja, dipl. ing. logistike, 

svetovalka 
2.  Elvis Dizdarević, roj. 12.10.1989, Ponoviška cesta 11, 1270 Litija, IV. stopnja, trgovecprodajalec, 

specialistčistilec 
3.  Katja Cedilnik, roj. 03.10.1975, Graška cesta 25, 1270 Litija, VII. stopnja, univ. dipl. prof. zgodovine, 

učiteljica 
4.  Petra Videc, roj. 04.02.1985, Breg pri Litiji 8, 1270 Litija, VII. stopnja, univ. dipl. dediščine Evrope in 

Sredozemlja, mladinska delavka
5. Mitja Sedej, roj. 01.10.1991, Sitarjevška cesta 39, 1270 Litija, II. stopnja, upravljalec linij

9. SD - SOcIALNI DEMOKRATI

1.  Aleksander Gombač, roj. 11.12.1963, Loška ulica 4, 1270 Litija, V. stopnja, elektrotehnik, inženir 
tehnolog 

2.  Jožica Zidarič, roj. 19.01.1974, Cesta komandanta Staneta 10, 1270 Litija, V. stopnja, ekonomski 
tehnik, komercialist

3.  Peter Rutar, roj. 29.12.1972, Loška ulica 9, 1270 Litija, V. stopnja, farmacevtski tehnik,  
vodja oddelka

4.  Karmen Šifrer, roj. 12.06.1979, Bevkova ulica 12, 1270 Litija, VII. stopnja, dipl. babica,  
patronažna sestra 

5.  Dušan Jovanovič, roj. 08.10.1952, Jerebova ulica 6, 1270 Litija, V. stopnja, strojni tehnik,  
upokojenec
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6.  Nataša Hofer, roj. 26.07.1970, Loška ulica 9a, 1270 Litija, VII. stopnja, univ. dipl. živilske tehnologije, 
predstavnica za tujino 

7. Boban Simić, roj. 22.09.1975, Breg pri Litiji 13, 1270 Litija, IV. stopnja, avtomehanik, avtomehanik 
8.  Suzana Šajnovič, roj. 01.08.1969, Parmova ulica 11, 1270 Litija, V. stopnja, vzgojiteljica, receptor v 

Domu Tisje
9.  Dalibor Kaludjer, roj. 29.03.1988, Trg na Stavbah 12, 1270 Litija, VII. stopnja, dipl. ing. strojništva, 

kontrolorinženir kakovosti 

10. NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠčANSKI DEMOKRATI

1. Primož Kokovica, 13.06.1984, Grbinska cesta 7, 1270 Litija, V. stopnja, poklicni gasilec, gasilec
2. Marija Kajišič, roj. 14.07.1961, Ulica solidarnosti 4, 1270 Litija, IV. stopnja, prodajalka, upokojenka
3.  Srečko Primož Kobilšek, roj. 23.08.1976, Zgornji Log 5, 1270 Litija, V. stopnja, električar, serviser 

dvigal
4.  Marjana Kolar, roj. 04.07.1958, Valvazorjev trg 2, 1270 Litija, V. stopnja, srednja glasbenabaletna 

šola, upokojenka
5.  Franjo Ćosić, roj. 29.06.1960, Grbinska cesta 58, 1270 Litija, V. stopnja, strojni tehnik, vzdrževalec
6.  Urška Verdinek, roj. 30.04.1989, Valvazorjev trg 6, 1270 Litija, IV. stopnja, trgovecprodajalec, 

prodajalka 
7.  Jožef Zupančič, roj. 14.12.1939, Ulica solidarnosti 4, 1270 Litija, V. stopnja, komercialist, upokojenec

V volilni enoti številka 1 se voli 12 članov občinskega sveta.

V VOLILNI ENOTI ŠT.: 2
(ki obsega območja krajevnih skupnosti:

RIBčE, JEVNIcA, KRESNIcE, HOTIč, VAčE, SAVA in SPODNJI LOG)

1. LISTA DUŠANA HAUPTMANA 
1.  Margita Selan Voglar, roj. 23.07.1967, Ribče 34c, 1281 Kresnice, VII. stopnja, univ. dipl. iur, 

direktorica
2. Miloš Kimovec, roj. 13.03.1976, Slivna 14a, 1252 Vače, VI. stopnja, ing. varstva pri delu, podjetnik 
3. Vida Lukač, roj. 18.03.1958, Sava 10a, 1282 Sava, VII. stopnja, dipl. medicinska sestra, upokojenka 

2. LISTA TOMAŽA DERNOVŠKA 
1.  Tomaž Dernovšek, roj. 06.03.1966, Spodnji Hotič 19, 1270 Litija, IV. stopnja, papirniški tehnolog, 

umetnik 
2.  Heda Okorn Dernovšek, roj. 29.03.1964, Spodnji Hotič 9a, 1270 Litija, VI/II stopnja, dipl. ekonomist, 

ekonomist 
3.  Anže Palka, roj. 22.10.1980, Spodnji Hotič 40a, 1270 Litija, VIII. stopnja, specialist kitarist, 

samozaposlen v kulturi 
4. Petra Bec, roj. 04.01.1981, Spodnji Hotič 17, 1270 Litija, V. stopnja, ekonomski tehnik, natakar 

3. SMc - STRANKA MODERNEGA cENTRA

1.  Bojan Ferk, roj. 14.08.1965, Kresnice 36a, 1281 Kresnice, V. stopnja, grafični tehnik, delovni 
instruktor 

4. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1.  Matjaž Gospeti, roj. 21.12.1969, Ribče 60, 1281 Kresnice, V. stopnja, ekonomsko komercialni tehnik, 
vodja logistike 

2.  Tina Pestotnik, roj. 28.08.1988, Golišče 73, 1281 Kresnice, VII. stopnja, dipl. medicinska sestra, dipl. 
medicinska sestra

3. Miran Parkelj, roj. 09.10.1966, Jevnica 76, 1281 Kresnice, IV. stopnja, voznik, voznik
4. Marta Kmetič, roj. 03.06.1951, Sava 14a, 1282 Sava, V. stopnja, administrativni tehnik, upokojenka 
5. Uroš Kranjc, roj. 16.04.1976, Ponoviče 18a, 1282 Sava, V. stopnja, strojni tehnik, obrtnik 
6. Marija Dobravec, roj. 12.12.1968, Spodnji Hotič 18, 1270 Litija, IV. stopnja, šivilja, šivilja 

5. SD - SOcIALNI DEMOKRATI 

1.  Dušan Jere, roj. 24.03.1976, Kresnice 78a, 1281 Kresnice, VI. stopnja, dipl. varstvoslovec, višji 
referent v javni upravi

2.  Alenka Petrca, roj. 17.09.1966, Kresniške Poljane 84, 1281 Kresnice, VII. stopnja, dipl. ekonomist, 
notranji revizor

3. Anton Grm, roj. 24.05.1961, Spodnji Hotič 40, 1270 Litija, IV., kuhar, voznik avtobusa 
4. Katarina Kukovica, roj. 14.01.1984, Kresnice 66b, 1281 Kresnice, VII. dipl. babica, babica
5. Jurij Kovič, roj. 28.04.1973, Kresnice 1080, 1281 Kresnice, V. stopnja, strojni tehnik, vodja prodaje

6. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1. Franc Rokavec, roj. 12.09.1963, Zgornja Jevnica, 1281 Kresnice, V. stopnja, kmetijski tehnik, župan
2.  Marija Osolnik Bajde, roj. 06.08.1958, Spodnji Hotič 10, 1270 Litija, VI/I stopnja, komercialistka, 

reklamantka 
3.  Karel Jurjevec, roj. 25.08.1981, Vače 70, 1252 Vače, VII. univ. dipl. ing. vodarstva in komunale, 

aplikacijski svetovalec
4. Anton Lokar, roj. 07.03.1961, Ponoviče 22b, 1282 Sava, V. stopnja, nadzornik lokomotiv, upokojenec
5.  Ivana Šinkovec, roj. 03.11.1961, Kresnice 122, 1281 Kresnice, VII. stopnja, univ. dipl. organizator dela, 

ravnatelj 
6. Martina Bizjak, roj. 08.11.1976, Ribče 22, 1281 Kresnice, VI/II, dipl. socialni delavec, s speci. znanji

7. DESUS - DEMOKRATIčNA STRANKA UPOKOJENcEV SLOVENIJE

1.  Jožica Šinkovec, roj. 16.02.1975, Vernek 2, 1281 Kresnice, VII. stopnja, dipl. ekonomist, ekonomistka 
2.  Ludvik Zupančič, roj. 13.01.1965, Spodnji Hotič 28, 1270 Litija, IV. stopnja, ključavničar, ključavničar
3. Vanja Kadak, roj. 30.01.1965, Spodnji Hotič 22a, 1270 Litija, V. stopnja, ekonomistka, uslužbenka
4.  Miha Jančar, roj. 17.05.1976, Kresnice 72, 1281 Kresnice, VII, special. organizator managementa, 

sistemski administrator 
5. Jože Smrekar, roj. 11.01.1957, Ribče 8, 1281 Kresnice, IV, stopnja, prevoznik, upokojenec 

8. SNS - SLOVENSKA NAcIONALNA STRANKA

1. Franc Hvala, roj. 04.08.1958, Jesenje 27, 1281 Kresnice, V. stopnja, elektrotehnik, vzdrževalec šol 

9. NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠčANSKI DEMOKRATI 

1.  Jelka Mežnar, roj. 23.08.1986, Kresniški vrh 32b, 1281 Kresnice, VI. stopnja, dip. upravnih ved, 
poslovni sekretar

2.  Darko Rovšek, roj. 06.10.1946, Kresniški vrh 24, 1281 Kresnice, IV. stopnja, elektromehanik, 
upokojenec

3. Urška Grilc, roj. 07.03.1977, Vače 105, 1252 Vače, V. stopnja, upravni tehnik, referent
4. Franc Dobrun, roj. 05.03.1949, Sava 26, 1282 Sava, IV. stopnja, elektroinštalater, upokojenec
5. Petra Šuštar, roj. 02.02.1996, Golišče 60, 1281 Kresnice, V. stopnja, pomočnikvzgojiteljica, študent

V volilni enoti številka 2 se voli 6 članov občinskega sveta.

V VOLILNI ENOTI ŠT.: 3
(ki obsega območja krajevnih skupnosti:

POLŠNIK, KONJŠIcA, GABROVKA in DOLE PRI LITIJI)

1. NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠčANSKI DEMOKRATI

1.  Janez Beja, roj. 18.09.1969, Konjšica  del 29, 1272 Polšnik, IV. stopnja, ročni orodjar, predsednik 
sveta delavcev, vzdrževalec 

2.  Janja Medved, roj. 22.11.1990, Suhadole 3, 1273 Dole pri Litiji, VI. stopnja, dip. ekonomist, 
brezposelna 

3.  Ladislav Kotar, roj. 29.06.1960, Moravče pri Gabrovki 17, 1274 Gabrovka, IV. stopnja, ključavničarstvo
kleparstvo, monter vodovodnih naprav 

4. Milena Lamovšek, roj. 18.10.1950, Šumnik 9a, 1272 Polšnik, V. komercialni tehnik, upokojenka
5. Bernarda Medved, roj. 06.05.1967, Suhadole 3, 1273 Dole pri Litiji, V. ekonomski tehnik, kmet 

2. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1.  Filip Fele, roj. 21.08.1971, Polšnik 2, 1272 Polšnik, VII. stopnja, dipl. ekonomist (UN)1.BS, koordinator 
vodenje projektov 

2.  Mateja Blažič, roj. 09.04.1971, Moravška Gora 77, 1274 Gabrovka, V. stopnja, ekonomski tehnik, 
podjetnica

3.  Franci Smrke, roj. 19.10.1950, Moravče pri Gabrovki 64, 1274 Gabrovka, V. stopnja, prometni tehnik, 
upokojenec

4. Marija Borišek, roj. 17.08.1960, Mamolj 8, 1272 Polšnik, IV. stopnja, prodajalka, kmetovalka 
5.  Domen Jože Vrtačnik, roj. 02.02.1985, Dole pri Litiji 7, 1273 Dole pri Litiji, VII. stopnja, dipl. org. dela, 

direktor 

3. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1.  Irena Bostič, roj. 09.04.1976, Dole pri Litiji 3, 1273 Dole pri Litiji, V. stopnja, ekonomsko komercialni 
tehnik, poslovna sekretarka 

2.  Anton Korimšek, roj. 01.01.1953, Borovak pri Polšniku 3, 1272 Polšnik, IV. stopnja, mizar, upokojenec
3.  Helena Perko, roj. 06.11.1957, Vodice pri Gabrovki 1, 1274 Gabrovka, IV. stopnja, laborant, upokojenka
4.  Stanislava Breganski, roj. 12.04.1947, Konjšica  del 22, 1272 Polšnik, III. stopnja, telefonistka, 

upokojenka
5.  Uroš Komat, roj. 15.09.1988, Pečice 15, 1274 Gabrovka, VI/I stopnja, ing. elektroenergetike, prodajni 

predstavnik 

4. LISTA DUŠANA HAUPTMANA 
1.  Tomaž Lihtenvalner, roj. 04.04.1983, Jelenska Reber 7, 1273 Dole pri Litiji, VII. stopnja, umetnostni 

dipl. zgodovinar, samozaposlen 
2. Ana Marija Majcen, roj. 26.08.1981, Polšnik 11, 1272 Polšnik, V. stopnja, gostinski tehnik, podjetnik 
3.  Igor Medved, roj. 28.12.1953, Brezovo 33, 1274 Gabrovka, VII. stopnja, profesor športne vzgoje, učitelj 
4.  Metka Prijatelj, roj. 05.04.1981, Dole pri Litiji 5, 1273 Dole pri Litiji, V. stopnja. ekonomski tehnik, 

prodajalec 
5.  Anton Povše, roj. 26.06.1955, Dole pri Litiji 3, 1273 Dole pri Litiji, VII. stopnja, univ. dipl. oec, kulturni 

delavec 

5. DESUS - DEMOKRATIčNA STRANKA UPOKOJENcEV SLOVENIJE

1.  Branko Sladič, roj. 19.07.1957, Brezovo 13, 1274 Gabrovka, V. stopnja, komercialno ekonomski tehnik, 
upokojenec 

2. Ana Kotar, roj. 29.06.1960, Gabrovka 48, 1274 Gabrovka, III. stopnja, delavka, upokojenka 
3.  Milan Zmrzlak, roj. 19.09.1947, Gabrovka 80a, 1274 Gabrovka, V. stopnja, gradbeni tehnik, 

upokojenec 
4.  Roman Kreutz, roj. 02.01.1963, Jelenska reber 19, 1273 Dole pri Litiji, V. stopnja, policaj, upokojenec 
5. Vera Zmrzlak, roj. 20.01.1944, Gabrovka 80a, 1274 Gabrovka, IV. stopnja, fotografinja, upokojenka 

6. SD - SOcIALNI DEMOKRATI 

1.  Alenka Mesojedec, roj. 21.03.1965, Gabrovka 85, 1274 Gabrovka, VII. stopnja, profesorica razrednega 
pouka, učiteljica 

2.  Milan Požun, roj. 09.05.1972, Gabrska Gora 10a, 1274 Gabrovka, V. stopnja, gradbeni tehnik, vodja 
montaže 

3. Ferida Kozarac, roj. 02.11.1959, Gabrovka 61, 1274 Gabrovka, , upokojenka
4.  Patricij Meserko, roj. 27.04.1990, Kržišče pri Čatežu 1, 1274 Gabrovka, V. stopnja, gastronomski 

tehnik, fasader 
5.  Janez Zupančič, roj. 07.09.1968, Gabrska Gora 16, 1274 Gabrovka, V. stopnja, komercialni tehnik, 

prodajni referent 

7. SMc - STRANKA MODERNEGA cENTRA

1.  Valerija Pergovnik Zakšek, roj. 15.11.1969, Zglavnica 2, 1272 Polšnik, V. stopnja, gimnazijski maturant, 
knjižničar 

8. SNS - SLOVENSKA NAcIONALNA STRANKA

1.  Miran Medvešek, roj. 23.06.1967, Renke 7, 1282 Sava, II. stopnja, osnovna šola, nastavljavec strojev 

V volilni enoti številka 3 se voli 5 članov občinskega sveta.
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SEzNAM LIST KANDIDATOV zA VOLITVE čLANOV SVETA MESTNE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI,
KI BODO DNE 18. NOVEMBRA 2018

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI BREG - TENETIŠE
Krajevna skupnost Breg-tenetiše - ena volilna enota - obsega območja naselij Breg pri Litiji, 
Zagorica in tenetiše.
 predlagatelj Primož Lambergar in skupina volivcev
  1.  Aleksander Jančič, roj. 25.12.1980, Tenetiše 21, 1270 Litija, V. stopnja, gradbeni tehnik, vodja 

razvojne ekipe
  2.  Lea Lah, roj. 06.05.1994, Breg pri Litiji 28a, 1270 Litija, IV. stopnja, obdelovalec kovin, samostojni 

podjetnik 
  3.  Marjan Šuligoj, roj. 07.04.1981, Breg pri Litiji 41, 1270 Litija, V. stopnja, zobotehnik, zobotehnik 
 predlagatelj Darinka Paternoster in skupina volivcev
  4.  Helena Marinč, roj. 05.07.1967, Tenetiše 1, 1270 Litija, V. stopnja, ekonomski tehnik, čebelarka  
 predlagatelj Nada Šuligoj in skupina volivcev
  5. Vera Videc, roj. 01.02.1957, Breg pri Litiji 42, 1270 Litija, IV. stopnja, upokojenka 
  6.  Katarina Možina, roj. 03.09.1980, Breg pri Litiji 33, 1270 Litija, VII. stopnja, zgodovinar, vodja 

projektov 
  7.  Gregor Drnovšek, roj. 25.02.1985, Breg pri Litiji 39a, 1270 Litija, V. stopnja, lesni tehnik, 

vzdrževalec 
  8.  Boris Bevc, roj. 19.05.1965, Breg pri Litiji 10, 1270 Litija, VI. stopnja, komercialist, samostojni 

svetovalec 
  9. Andrej Marn, roj. 29.11.1970, Breg pri Litiji 11, 1270 Litija, V. stopnja, strojni tehnik, kmetovalec 
10.  Rebeka Drnovšek, roj. 18.07.1988, Breg pri Litiji 39a, 1270 Litija, VI/II, dipl. ekonomist, samostojni 

strokovni delavec 
11. Jože Kežar, roj. 22.11.1953, Breg pri Litiji 13a, 1270 Litija, V. stopnja, ekonomist, komercialist 
Voli se 7 članov sveta.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DOLE PRI LITIJI
1.  VOLILna enOta obsega območja naselij Dole pri Litiji, Berinjek, Bistrica, Gorenje jelenje, 

Hude Ravne, Jelenska Reber, Kal pri Dolah, Prevale, Selce, Slavina, Spodnje Jelenje, Suhadole 
in Zavrh.

 predlagatelj Metka Prijatelj in skupina volivcev
1.  Tomaž Lihtenvalner, roj. 04.04.1983, Jelenska Reber 7, 1273 Dole pri Litiji, VII. stopnja, univ. dipl. 

zgodovinar, samostojni podjetnik
2.  Irena Bostič, roj. 09.04.1976, Zavrh 3, 1273 Dole pri Litiji, V. stopnja, ekonomsko komercialni tehnik, 

poslovni sekretar na upravljanju terjatev
3.  Luka Jesenšek, roj. 26.09.1989, Dole pri Litiji 11a, 1273 Dole pri Litiji, V. stopnja, strojni tehnik, 

direktor
 predlagatelj Stane Ajdišek in skupina volivcev
4.  Andraž Medved, roj. 22.02.1993, Suhadole 3, 1273 Dole pri Litiji, VII. stopnja, dipl. ing. agronomije in 

hortikulture, kmet
5.  Bernarda Medved, roj. 06.05.1967, Suhadole 3, 1273 Dole pri Litiji, V. stopnja, ekonomski tehnik, 

kmet
6.  Milan Koletič, roj. 07.01.1976, Suhadole 1, 1273 Dole pri Litiji, IV. stopnja, lesar širokega profila, 

delovodja papirnega stroja
 predlagatelj Miran Merslavič in skupina volivcev
7. Miroslav Brinovec, roj. 11.01.1972, Slavina 1, 1273 Dole pri Litiji, IV. stopnja, mizar, kmet
Volijo se trije člani.

2. VOLILna enOta obsega območje naselij Dobovica, Mogolnik, Sopota, Radgonica, Zagozd.
 predlagatelj Bojan Anžič in skupina volivcev
1.  Robert Cimerman, roj. 16.12.1980, Dobovica 2a, 1273 Dole pri Litiji, VII. stopnja, dipl. ekonomist, 

produktni manager
Voli se en član.

3.  VOLILna enOta obsega območje naselij Dobje, Gradišče k.o., Št. Lovrenc, ježevec, Prelesje, 
Strmec.

 predlagatelj Valentin Majcen in skupina volivcev
1.  Aleksander Medved, roj. 16.12.1983, GradiščeK.o. Št. Lovrenc 10, 1273 Dole pri Litiji, V. stopnja, 

strojni tehnik, pravosodni policist
2.  Špela Povše, roj. 14.03.1993, GradiščeK.o. Št. Lovrenc 9, 1273 Dole pri Litiji, V. stopnja, kmetijsko

podjetniški tehnik, delavka v konfekciji
 predlagatelj Anton Podlesnik in skupina volivcev
3.  Martin Sevšek, roj. 02.06.1990, Prelesje 6, 1273 Dole pri Litiji, VIII. stopnja, mag. znanosti o živalih, 

magister, komercialist prodaje strojev
4.  Nataša Pivec, roj. 06.05.1987, Prelesje 7, 1273 Dole pri Litiji, VIII. stopnja, ing. zootehnike, prodajalka
Volita se dva člana.

4.  VOLILna enOta obsega območje naselij čeplje, Ljubež v Lazih, Mala Goba, Preženjske njive, 
Velika Goba.

 predlagatelj Veronika Logar in skupina volivcev
1.  Igor Zgonc, roj. 11.04.1962, Preženjske njive 6, 1273 Dole pri Litiji, III. stopnja, strojni ključavničar, 

kmetovalec
 predlagatelj Melita Odlazek in skupina volivcev
2. Leopold Štempihar, roj. 24.06.1975, Mala Goba 1, 1273 Dole pri Litiji, II. stopnja, kmet
Voli se en član.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GABROVKA
Krajevna skupnost Gabrovka - ena volilna enota - obsega območje 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, Vodice pri Gabrovki.
 predlagatelj Anton Zupančič in skupina volivcev
  1.  Simon Poterbin, roj. 18.01.1991, Čateška Gora 1, 1274 Gabrovka, V. stopnja, lesarski tehnik, 

kontrolor kakovosti
 predlagatelj Edvard Grčar in skupina volivcev
  2.  Martin Gracar, roj. 16.04.1993, Gornje Ravne 5, 1274 Gabrovka, VI/II stopnja, dipl. ing. strojništva, 

ing. razvoja proizvodnih procesov
 predlagatelj Jože Zupan in skupina volivcev
  3.  Vesna Velikonja, roj. 24.05.1961, Gobnik 49, 1274 Gabrovka, VIII/1, mag. univ. dipl. ing. kmetijstva, 

kmetijska svetovalkaspecialistka za agrarno ekonomiko
 predlagatelj Milan Zmrzlak in skupina volivcev
  4.  Janez Ribič, roj. 09.03.1982, Vodice pri Gabrovki 18, 1274 Gabrovka, VII/I stopnja, dipl. ing. 

agronomije, samozaposlen
  5.  Alenka Mesojedec, roj. 21.03.1965, Gabrovka 85, 1274 Gabrovka, VII/II stopnja, profesor 

razrednega pouka, učiteljica 
  6.  Uroš Resnik, roj 02.07.1988, Tlaka 5, 1274 Gabrovka, VII/B stopnja, mag. ing. arh, arhitekt 

projektant 
  7.  Mateja Blažič, roj. 09.04.1971, Moravška Gora 77, 1274 Gabrovka, V. stopnja, ekonomski tehnik, 

samostojna podjetnica 
  8.  Mitja Grčar, roj. 25.10.1988, Moravška Gora 47, 1274 Gabrovka, V.stopnja, elektrotehnik  

elektronik, izmenovodja 
  9.  Vanja Lovše, roj. 01.06.1975, Hohovica 10, 1274 Gabrovka, VII/I stopnja, dipl. ing. tehnologije 

prometa, učiteljica vožnje in predpisov 
10.  Patricij Meserko, roj. 27.04.1990, Kržišče pri Čatežu 1, 1274 Gabrovka, V. stopnja, gastronomski 

tehnik, samostojni podjetnik 
Voli se 7 članov.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI HOTIč
1. VOLILna enOta obsega območje naselja Zg. Hotič.
 predlagatelj Ana Grilj in skupina volivcev
1.  Leopold Malovrh, roj. 16.03.1966, Zgornji Hotič 35, 1270 Litija, VI. stopnja, elektrotehnik, monter 

električnih naprav
 predlagatelj Leopold Malovrh in skupina volivcev
2.  Metka Kuzmič Zupančič, roj. 02.10.1982, Zgornji Hotič 1a, 1270 Litija, V. stopnja, poslovni tehnik, 

logistika
Volita se dva člana.

2. VOLILna enOta obsega območje naselij Sp. Hotič in Bitiče.
 predlagatelj Marija Osolnik Bajde in skupina volivcev
1.  Andraž Bajde, roj. 10.04.1988, Spodnji Hotič 10, 1270 Litija, VI/2 stopnja, dipl. ing. strojništva, tehnolog 
 predlagatelj Marjan Škerbina in skupina volivcev 
2.  Franc Boncelj, roj. 15.02.1961, Spodnji Hotič 2a, 1270 Litija, VII. stopnja, univ. dipl. pravnik, upokojenec
 predlagatelj Marjetka Juvančič Zupančič in skupina volivcev 
3.  Vanja Kadak, roj. 30.01.1965, Spodnji Hotič 22a, 1270 Litija, V. stopnja, gimnazijski maturant, referent v 

računovodstvu
 predlagatelj Anders Straus in skupina volivcev 
4.  Karmen Bricelj, roj. 30.09.1976, Spodnji Hotič 40d, 1270 Litija, VII. stopnja, dipl. politolog, samostojni 

podjetnik
Volijo se trije člani.

3. VOLILna enOta obsega območje naselij jesenje in Zapodje.
 predlagatelj Franc Škoda in skupina volivcev
1. Peter Koci, roj. 29.06.1954, Jesenje 2, 1281 Kresnice, V. stopnja, policist, upokojenec  
Voli se en član. 

4. VOLILna enOta obsega območje Konj.
 predlagatelj Robert Lemut in skupina volivcev 
1.  Tadej Koželj, roj. 01.08.1977, Konj 12, 1270 Litija, VII/II stopnja, specialist elektronskih sistemov, vodja 

razvoja hardvera
Voli se en član.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI JEVNIcA
1. VOLILna enOta obsega območje naselja jevnica.
 predlagatelj Marija Škrjanc in skupina volivcev
1. Tomo Jerebič, roj. 23.01.1972, Jevnica 46, 1281 Kresnice, V. stopnja, elektrotehnik, vojak
2. Viktorija Benčič, roj. 28.03.1953, Jevnica 72, 1281 Kresnice, V. stopnja, prodajalka, upokojenec 
3. Klemen Cerar, roj. 10.04.1985, Jevnica 83, 1281 Kresnice,V. stopnja, strojni tehnik, izvozni referent
Volijo se trije člani. 

2. VOLILna enOta obsega območje naselja Kresniške poljane.
 predlagatelj Igor Kisovec in skupina volivcev
1.  Damjan Zupančič, roj. 08.01.1973, Kresniške Poljane 65, 1281 Kresnice, V. stopnja, elektroinženir, 

samostojni elektromonter
2.  Tea Rozina, roj. 26.10.1991, Kresniške Poljane 62, 1281 Kresnice, V. stopnja, turistični tehnik, 

usmerjevalec pošiljk 
3.  Jernej Kukovica, roj. 22.08.1956, Kresniške Poljane 26, 1281 Kresnice, V. stopnja, geodet, upokojenec
Volijo se trije člani. 

3. VOLILna enOta obsega območje naselja Golišče.
 predlagatelj Obolnar Milena in skupina volivcev
1.  Marija Klopčič, roj. 18.11.1960, Golišče 12, 1281 Kresnice, VI. stopnja, višji laboratorijski tehnik, delo v 

laboratoriju
2. Niko Krajnčič, roj. 26.12.1965, Golišče 26, 1281 Kresnice, V. stopnja, lesni tehnik, komercialist
Volita se dva člana. 

4. VOLILna enOta obsega območje naselja Zgornja jevnica.
 predlagatelj Franc Rokavec in skupina volivcev
1.  Jani Jerant, roj. 06.09.1957, Zgornja Jevnica 18, 1281 Kresnice, V. stopnja, geodetski tehnik, direktor
Voli se en član.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KONJŠIcA
Krajevna skupnost Konjšica - ena volilna enota - obsega območja naselij Konjšica in Ravne.
 predlagatelj Sebastjan Kotar in skupina volivcev 
  1.  Mirjam Borišek, roj. 29.07.1983, Konjšica del 11, 1272 Polšnik, IV: stopnja, prodajalka, delov v 

proizvodnji
  2.  Anton Dolanc, roj. 08.01.1960, Konjšica del 5, 1272 Polšnik, IV. stopnja, strelec v metanskih jamah, 

upokojenec
  3.  Petra Beja, roj. 21.02.1994, Konjšica del 29, 1272 Polšnik, V. stopnja, ekonomski tehnik, administrator
  4.  Luka Poljanšek, roj. 22.10.1993, Konjšica del 29, 1272 Polšnik, V. stopnja, elektrotehnik, 

elektromonter
  5.  Milojka Beja, roj. 09.05.1974, Konjšica del 29, 1272 Polšnik, V. stopnja, laboratorijski tehnik, 

medicinska sestra
  6.  Damjan Kotar, roj. 31.08.1984, Konjšica del 15, 1272 Polšnik, IV. stopnja, kuhar, premikač
  7. Igor Fele, roj. 20.11.1988, Konjšica del 9, 1272 Polšnik, V. stopnja, ekonomski tehnik, programer
 predlagatelj Rok Fele in skupina volivcev
  8. Matej Špehar, roj. 15.04.1989, Ravne 3, 1272 Polšnik, V. stopnja, strojni tehnik, poštar
  9.  Barbara Repovž, roj. 12.03.1987, Konjšica del 10, 1272 Polšnik, VI/II. stopnja, dipl. ing. agronomije in 

hortikulture, samostojni podjetnik
10. Rok Groboljšek, roj. 12.01.1997, Konjšica del 25, 1272 Polšnik, IV. stopnja, mesar, mesar
11.  Monika Fele, roj. 02.06.1990, Konjšica del 21, 1272 Polšnik, V. stopnja, gimnazijski maturant, bančnik
12.  Gorazd Zagorc, roj. 25.06.1985, Ravne 9, 1272 Polšnik, V. stopnja, strojni tehnik, upravljavec čistilne 

naprave
Voli se 7 članov.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KRESNIcE
Krajevna skupnost Kresnice - ena volilna enota - obsega območje naselij Kresnice in Kresniški vrh.
 predlagatelj Lidija Grešak in skupina volivcev
1.  Marija Urankar Murn, roj. 28.12.1960, Kresnice 7, 1281 Kresnice, V. stopnja, gostinski tehnik, vodja 

gostinstva
2. Roman Ponebšek, roj 06.09.1969, Kresnice 128a, 1281 Kresnice, VII/I stopnja, dipl. ing., direktor
3.  Mojca Bratun, roj. 20.05.1977, Kresnice 48a, 1281 Kresnice, VII. stopnja, magistra farmacije, farmacevt 

receptor
4. Miklavž Šef, roj. 05.12.1978, Kresnice 36b, 1281 Kresnice, VII/II stopnja, učitelj, učitelj
5.  Jelka Mežnar, roj. 23.08.1986 , Kresniški vrh 32b, 1281 Kresnice, VI. stopnja, diplomant upravnih ved, 

poslovni sekretar
6. Blaž Bizjak, roj. 06.12.1979, Kresnice 128c, 1281 Kresnice, VI. stopnja, policist, kriminalist
 predlagatelj Branko Grešak in skupina volivcev
7.  Danijel Lenart, roj. 19.11.1965, Kresniški vrh 28, 1281 Kresnice, VIII. stopnja, magister prometnih 

znanosti, magister znanosti, preiskovalec železniških nesreč
8.  Ana Kisovec, roj. 15.07.1965, Kresnice 154, 1281 Kresnice, V. stopnja, ekonomski komercialni tehnik, 

operater
9.  Sašo Jovanovič, roj. 04.06.1977, Kresnice 6, 1281 Kresnice, V. stopnja, gimnazijski maturant,  

grafično oblikovanje
Voli se 7 članov.
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SVET MESTNE SKUPNOSTI LITIJA
Mestna skupnost Litija - ena volilna enota - obsega: 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, Litijska Dobrava I, II in III, Podšentjur, Pogonik, Podkraj, 
Širmanski hrib, Veliki vrh pri Litiji in Zgornji Log.
 predlagatelj Matic Kobilšek in skupina volivcev
  1.  Srečko Primož Kobilšek, roj. 23.08.1976, Zgornji Log 5, 1270 Litija, IV. stopnja, električarelektronik, 

elektro serviser dvigal in dvižnih naprav
 predlagatelj Marko Doblekar in skupina volivcev
  2.  Marko Doblekar, rojen 22.04.1963, Partizanska pot 16E, 1270 Litija, VIII., ekonomist, magister 

znanosti, podsekretar na Ministrstvu za javno upravo
 predlagatelj Joža Ocepek in skupina volivcev 
  3.  Aleksander Gombač, roj. 11.12.1963, Loška ulica 4, 1270 Litija, V. stopnja, elektrotehnik, inženir 

tehnolog
  4.  Karmen Šifrer, roj. 12.06.1979, Bevkova ulica 12, 1270 Litija, VII. stopnja, dipl. babica, patronažna 

sestra
  5.  Peter Rutar, roj. 29.12.1972, Loška ulica 9, 1270 Litija, V. stopnja, farmacevtski tehnik, vodja 

oddelka
  6.  Jožica Zidarič, roj. 19.01.1974, Cesta komandanta Staneta 10, 1270 Litija, V. stopnja, komercialistka, 

komercialist
  7.  Dalibor Kaludjer, roj. 29.03.1988, Trg na Stavbah 12, 1270 Litija, VII. stopnja, dipl. ing. strojništva, 

inženir kakovosti
 predlagatelj Mateja Grošelj in skupina volivcev
  8.  Klemen Grošelj, rojen 20.02.1951, Ježa 1c, 1270 Litija, višje šolska izobrazba, inženir kmetijstva, 

upokojenec
 predlagatelj Lijana Lovše in skupina volivcev
  9.  Albert Pavli, roj. 09.03.1959, Maistrova ulica 14, 1270 Litija, VII. stopnja, profesor telesne vzgoje, 

ravnatelj osnovne šole
10. Marija Zajc, roj 02.12.1940, Graška cesta 50, 1270 Litija, II. stopnja, kmetica, upokojenka
11. Jože Sukič, roj. 28.06.1960, Kidričeva cesta 31g, 1270 Litija, V. stopnja, strojni tehnik, vzdrževalec
12.  Nežka Pirc, roj. 23.10.1962, Partizanska pot 21, 1270 Litija, VI/II stopnja, dipl. ekonomist, finančna 

knjigovodkinja
13.  Petra Anžel Lara, roj. 29.11.1978, Sitarjevška cesta 35, 1270 Litija, VII. stopnja, dipl. medicinjska 

sestra, nabavno prodajni referent
14.  Marko Zajc, roj. 15.07.1965, Graška cesta 50a, 1270 Litija, V. stopnja, veterinarski tehnik, 

samostojni podjetnik
15.  Avgust Pestotnik, roj. 25.12.1951, Grbinska cesta 13, 1270 Litija, V. stopnja, strojni tehnik, 

upokojenec
 predlagatelj Ivan Fojkar in skupina volivcev 
16.  Boris Doblekar, roj. 04.07.1970, Grbinska cesta 34b, 1270 Litija, V. stopnja, tehnik vleke, specialist 

strojevodja poslanec
17.  Jožica Jerin, roj 14.08.1958, Cesta komandatna Staneta 17, 1270 Litija, VI. stopnja, upravna 

delavka, upokojenec
18.  Jure Čebin, roj. 01.03.1994, Ljubljanska cesta 4, 1270 Litija, V. stopnja, gastronomskoturistični 

tehnik, vzdrževalec tirnih vozil
19.  Petra Bukovšek Batič, roj. 09.02.1976, Ulica Luke Svetca 7, 1270 Litija, V. stopnja, upravni tehnik, 

računovodja
20.  Rifet Hodžić, roj. 15.09.1967, Trg na Stavbah 2, 1270 Litija, VI. stopnja, komunalni inženir, strokovni 

sodelavec I
21.  Nataša Zrimšek, roj. 25.09.1962, Partizanska pot 50, 1270 Litija, VII/2 stopnja, univ. dipl. kemik, 

učna pomoč dijakom
22.  Alen Vidergar, roj. 23.02.1995, Grbinska cesta 1, 1270 Litija, V. stopnja, strojni tehnik, sprevodnik
 predlagatelj Anton Primožič in skupina volivcev
23. Marjan Sonc, roj. 18.08.1949, Prisojna ulica 8, 1270 Litija, VII. stopnja, dipl. ekonomist, upokojenec
 predlagatelj LEVICA
24.  Kaja Mlakar Agrež, roj. 14.09.1980, Cesta Dušana Kvedra 2, 1270 Litija, V. stopnja, gimanzisjki 

maturant, oblikovalka vizualnih komunikacij
25.  Matija Mohar, roj. 04.08.1988, Cesta Dušana Kvedra 8, 1270 Litija, V. stopnja, gimnazijski 

maturant, mladinski delavec
26.  Tea Femec, roj. 19.05.1979, Litijska Dobrava I/4, 1270 Litija, VII. stopnja, dipl. varnostna inženirka, 

računovodkinja
27. Bojan Kovačević, roj. 29.11.1991, Trg na Stavbah 10, 1270 Litija, delavec v proizvodnji
28.  Zala Mihailović, roj. 20.07.1990, Ulica Luke Svetca 1, 1270 Litija, IV. stopnja, pomočnica 

vzgojiteljice, prodjalka
 predlagatelj Anej Jovanovič in skupina volivcev
29.  Dušan Hauptman, rojen 17.09.1960, Grbinska cesta 66a, 1270 Litija, bolonjska II, magister 

managementa izobraževanja, magister znanosti, inšpektor za šport
Voli se 7 članov.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI POLŠNIK
1. VOLILna enOta obsega območje naselij Polšnik, Šumnik in Preveg.
 predlagatelj Roman Hribar in skupina volivcev
1. Anton Košir, roj. 10.02.1964, Preveg 3a, 1272 Polšnik, IV. stopnja, orodjar, voznik tovornega vozila
2.  Valentina Hribar, roj. 26.04.1975, Polšnik 7, 1272 Polšnik, V. stopnja, ekonomski tehnik, 

administrativni delavec
 predlagatelj Katja Poznajelšek in skupina volivcev
3.  Igor Poznajelšek, roj. 03.08.1975, Šumnik 5a, 1272 Polšnik, V. stopnja, strojni tehnik, samostojni 

podjetnik
4.  Ana Marija Majcen, roj. 26.08.1981, Polšnik 11, 1272 Polšnik, V. stopnja, gostinski tehnik, samostojna 

podjetnica 
Volita se 2 člana.

2. VOLILna enOta obsega območje naselja Stranski vrh.
 predlagatelj Lojze Sladič in skupina volivcev
1. Janez Kotar, roj. 08.07.1956, Stranski vrh 9, 1272 Polšnik, V. stopnja, strojni tehnik, upokojenec
Voli se 1 član.

3. VOLILna enOta obsega območje naselja Renke.
 predlagatelj Anita Vozelj in skupina volivcev
1.  Darko Povše, roj. 21.10.1970, Renke 10, 1282 Sava, V. stopnja, lesarski tehnik,  

komercialistmontažer
Voli se 1 član.

4. VOLILna enOta obsega območje naselij Borovak pri Polšniku in Velika Preska.
 predlagatelj Jože Kos in skupina volivcev
1.  Franci Kaplja, roj. 25.01.1961, Velika Preska 11a, 1272 Polšnik, IV. stopnja, inštalater, samostojni 

podjetnik
Voli se en član 

5. VOLILna enOta obsega območje naselja tepe.
 predlagatelj Mateja Sladič Vozelj in skupina volivcev
1.  Tomaž Vozelj, roj. 04.12.1973, Tepe 30a, 1272 Polšnik, VI. stopnja, komunalni inženir, samostojni 

strokovni sodelavec
2.  Zdenka Pečnik Podrenk, roj. 17.04.1976, Tepe 23, 1272 Polšnik, VIII. stopnja, magistrica bioloških in 

biotehnoloških znanosti, magister znanosti, analitik
 predlagatelj Janja Bolta in skupina volivcev
3.  Bogdan Trelec, roj. 23.10.1967, Tepe 37, 1272 Polšnik, II. stopnja, strojnik težke gradbene 

mehanizacije

 predlagatelj Boštjan Kokalj in skupina volivcev
4. Eva Trelec, roj. 25.11.1997, Tepe 37, 1272 Polšnik, V. stopnja, ekonomski tehnik, študent
5. Martin Kos, roj. 06.09.1964, Tepe 9, 1272 Polšnik , II. stopnja, kmetovalec
Volita se dva člana 

6. VOLILna enOta obsega območje naselij Mamolj in Dolgo Brdo.
 predlagatelj Jože Verbajs in skupina volivcev
1. Marko Verbajs, roj. 10.02.1971, Mamolj 18d, 1272 Polšnik, II. stopnja, izmenovodja
 predlagatelj Ivica Medved in skupina volivcev
2.  Marjan Mušič, roj. 21.06.1976, Mamolj 8d, 1272 Polšnik, VII. stopnja, univ. dipl. ing. lesarstva, 

tehnolog
3. Mateja Trelec, roj. 07.12.1988, Mamolj 25a, 1272 Polšnik, IV. stopnja, gostinka, operater
Volita se dva člana.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RIBčE
Krajevna skupnost Ribče - ena volilna obsega - območje naselij Ribče in Vernek.
 predlagatelj Adriana Cividini in skupina volivcev
  1. Jože Smrekar, roj. 11.01.1957, Ribče 8, 1281 Kresnice, IV. stopnja, avtoklepar, upokojenec 
  2.  Angela Cividini, roj. 10.05.1973, Ribče 34d, 1281 Kresnice, IX. stopnja, doktorica biotehniških ved, 

doktorica znanosti, višja predavateljica
  3.  Igor Cividini, roj. 14.12.1973, Ribče 34d, 1281 Kresnice, IV. stopnja, preoblikovalec in spajalec kovin, 

voznik strojnik
  4.  Margita Selan Voglar, roj. 23.07.1967, Ribče 34c, 1281 Kresnice, VII. univ. dipl. pravnik, direktor 

transportnih zavarovanj
  5.  Aleš Rajšek, roj. 07.06.1971, Ribče 34b, 1281 Kresnice, VI. stopnja, višji policist, višji podčastnik za 

delovanje
  6.  Mihael Cerar, roj. 12.05.1948, Vernek 10, 1281 Kresnice, V. stopnja, kmetijski tehnik, upokojenec 
 predlagatelj Ana Pavlin in skupina volivcev
  7.  Martina Bizjak, roj. 08.11.1976, Ribče 22, 1281 Kresnice, VI/II. stopnja, dipl. socialni delavec,  

s speci. znanji
  8.  Stojan Kovič, roj. 02.06.1962, Ribče 56, 1281 Kresnice, VII. stopnja, dipl. upravni delavec, vodja 

skladiščnega sistema
  9.  Jolanda Pavliha, roj 20.06.1959, Ribče 32a, 1281 Kresnice, VIII/I. stopnja, univ. dipl. pravnik, pravni 

svetovalec v zasebnem podjetju
10.  Sandi Peterca, roj. 10.05.1960, Ribče 40a, 1281 Kresnice, V. stopnja, lesarski tehnik, samostojni 

podjetnik
11.  Vesna Filipič, roj. 10.12.1963, Ribče 20, 1281 Kresnice, V. stopnja, gimnazijski maturant, referent  

za plače
12.  Matjaž Gospeti, roj. 21.12.1969, Ribče 60, 1281 Kresnice, V. stopnja, ekonomsko komercialni tehnik, 

vodja logistike
13.  Darinka Kovič, roj. 16.01.1956, Ribče 28, 1281 Kresnice, III. stopnja, pomočnik kuharja, upokojenka
Voli se 7 članov.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI SAVA
1. VOLILna enOta obsega območje naselja Sava.
 predlagatelj Blaž Patarčec Lukač in skupina volivcev
1. Vida Lukač, roj. 18.03.1958, Sava 10a, 1282 Sava, VII. stopna, dipl. medicinska sestra, upokojenka
 predlagatelj Branimir Mrzel in skupina volivcev
2.  Matej Mrzel, roj. 28.09.1979, Sava 17b, 1282 Sava, V. stopnja, strojni tehnik, zaključena dela v 

gradbeništvu
3.  Mateja Savšek, roj. 26.11.1987, Sava 43, 1282 Sava, VI. stopnja, varnostni inženir, vodja pakirne linije
4. Vili Mandelj, roj, 14.02.1953, Sava 62, 1282 Sava, IV. stopnja, ključavničar, upokojenec
 predlagatelj Anita Furman in skupina volivcev 
5. Matej Vozel, roj. 12.07.1982, Sava 36, 1282 Sava, VII. stopnja, dipl. ekonomist, upravljanje tveganj
Volijo se trije člani. 

2. VOLILna enOta obsega območje naselja Ponoviče.
 predlagatelj Renata Kranjc in skupina volivcev
1.  Janez Zupančič, roj. 22.07.1968, Ponoviče 19b, 1282 Sava, V. stopnja, strojni tehnik, delovodja na 

vzdrževanju avtocest
 predlagatelj Tomaž Lokar in skupina volivcev
2. Anton Lokar, roj. 07.03.1961, Ponoviče 22b, 1282 Sava, V. stopnja, tehnik vleke, upokojenec
3.  Mateja Malis, roj. 12.06.1968, Ponoviče 4k, 1282 Sava, VII. stopnja, dipl. ekonomist, samostojna 

strokovna sodelavka v FRS
Volita se dva člana.

3. VOLILna enOta obsega območje naselja Leše.
 predlagatelj Jožefa Borišek in skupina volivcev
1. Robert Štrus, roj. 22.12.1978, Leše 12, 1282 Sava, V. stopnja, strojni tehnik, prometnik
Voli se en član.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI SPODNJI LOG
Krajevna skupnost Spodnji Log - ena volilna enota - obsega območje naselja Spodnji Log.
 predlagatelj Branka Hočevar in skupina volivcev
1. Miha Simončič, roj. 12.06.1982, Spodnji Log 12, 1282 Sava, V. stopnja, zobotehnik, zobotehnik
2.  Sandra Petrič, roj. 13.03.1991, Spodnji Log 2, 1282 Sava, VII. stopnja, mag. poslovnih ved,  

brezposelna
3.  Branko Hauptman, roj. 02.10.1961, Spodnji Log 22a, 1282 Sava, V. stopnja, telekomunikacijski tehnik, 

serviser biro opreme
4.  Tina Smuk, roj. 06.11.1991, Spodnji Log 5a, 1282 Sava, VII. stopnja, univ. dipl. teoloških in religijskih 

ved, študentka
5. Roman Matoz, roj. 30.01.1965, Spodnji Log 59, 1282 Sava, IV. stopnja, strojni mehanik, obrtnik
6. Ružica Tadić, roj. 28.01.1971, Spodnji Log 60, 1282 Sava, V. stopnja, kuharica, kuharica
7.  Cvetko Benčič, roj. 11.02.1958, Spodnji Log 40, 1282 Sava, IV. stopnja, strojnik tehnoloških inštalacij, 

direktor
Voli se 7 članov.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VAčE
Krajevna skupnost Vače - ena volilna enota - obsega območje naselij Boltija, Cirkuše, Kanderše 
- del, Klenik, Laze pri Vačah, Mala Sela, Podbukovje pri Vačah, Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna, 
Široka set, tolsti Vrh, Vače in Vovše.
 predlagatelj Robert Garantini in skupina volivcev
  1.  Maja Sakač Rožmanec, roj. 14.04.1970, Vače 92a, 1252 Vače, VI/II. stopnja, dipl. ing. gradbeništva, 

projektant
  2. Janez Trdin, roj. 16.05.1968, Cirkuše 3, 1252 Vače, IV. stopnja, mizar, kmet
  3.  Ivica Vrečko Novak, roj. 27.10.1966, Potok pri Vačah 13a, 1252 Vače, VII. stopnja, univ. dipl., profesor 

v srednji šoli
  4. Herman Bizjak, roj. 17.01.1970, Vače 11, 1252 Vače, V. stopnja, strojni tehnik, samostojni podjetnik
  5. Tomaž Cirar, roj. 19.04.1990, Klenik 1a, 1252 Vače, VI. stopnja, ing. telekomunikacij, vodja del
 predlagatelj Andrej Vrhovec in skupina volivcev
  6. Boštjan Tič, roj. 17.05.1985, Vače 77, 1252 Vače, VII. stopnja, dipl. ekonomist, vodja poslovalnice
  7.  Brigita Plemenitaš, roj. 10.06.1982, Ržišče 14a, 1252 Vače, VII. stopnja, dipl. org. dela, upravljavka 

tržnega segmenta
  8. Anže Indof, roj. 05.07.1982, Vače 68, 1252 Vače, VI. stopnja, ing. strojništva, vodja montaže
  9. Ana Vrhovec, roj. 25.08.1981, Vače 69, 1252 Vače, VI. stopnja, ekonomistka, administratorka
10.  Miloš Kimovec, roj. 13.03.1976, Slivna 14a, 1252 Vače, VI. stopnja, ing. varstva pri delu, samostojni 

podjetnik
11.  Danijela Indof, roj. 01.12.1984, Ržišče 17, 1252 Vače, VI/II. stopnja, dipl. medicinska sestra, 

medicinska sestra  vodja tima
12. Radoslav Šter, roj. 25.04.1949, Vače 70a, 1252 Vače, V. stopnja, gradbeni tehnik, upokojenec
Voli se 7 članov.

PREDSEDNIK 
OVK LITIJA:

Marko Godec l.r.
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VRANOV LET V SVOBODO

BOJEVNIK IZ ŽELEZNE DOBE SE NA VAČAH 
PONOVNO PREDSTAVI

DAN SUVERENOSTI

RAZMIŠLJANJE O ŽIVLJENJU IN SMRTI 
V SOBOTO 8. SEPTEMBRA 2018 OB 14. uri je 
bil na GEOSSu 11. Mednarodni dan prijatelj
stva v zavezništvu pod imenom »VRANOV LET 
V SVOBODO«. 
To je spomin na reševanje in osvobajanje za
vezniških vojnih ujetnikov in zajetih pilotov v 
času NOB. To je nepozaben spomin na juna
štvo slovenskih partizanov, kurirjev in sloven
skega kmečkega prebivalstva, ki so ubežnikom 
za ceno svojega življenja 
nudili hrano in zatočišče.
Osnova tega projekta so 
spomini avstralskega voj
nega ujetnika »Ralpha R 
Churchesa iz taborišča 
vojnih ujetnikov »STALAG 
XVIII D v Mariboru.
Dne 30.7.1944 je iz delo
višča na železniški progi 
nad Železniško postajo 
OŽBALT pobegnilo s par
tizanskim vodičem sedem britanskih vojnih 
ujetnikov na lovrenško osvobojeno območje.
Naslednji dan 31.7. je stotinja borcev Šercerje
ve brigade in sedem britancev na istem delovi
šču osvobodila 80 britanskih ujetnikov, na PO
HORJU pa se jim je še pridružilo 9. britanskih 
in 10 francoskih ujetnikov s pohorskih kmetij in 
se nato skupaj prebijajo do Otoka pri Metliki, 
kjer je bilo zavezniško letališče. 
9. septembra so prispeli v bližino današnje
ga GEOSSa, kjer so jih sprejeli borci Kamni
škoZasavskega odreda, ki so jih na območju 
partizanskega koridorja v Zg. Hotiču prepeljali 
preko ceste, reke Save in železniške proge, od 
tu naprej pa so jih spremljali dolenjski partizani 
do Semiča, 18.9.1944 pa so iz partizanskega 
letališča »OTOK« pri Metliki poleteli z letalom 
»Dakota DC 3 v v zavezniško bazo »Bari« v Ita
lijo.
To je bil v času II. Svetovne 
vojne edinstven dogodek 
zaradi množice osvobojenih 
zaveznikov, ki sta ga organi
zirala vojna ujetnika Rlph F 
ChurchesVRAN in Les Laus 
iz Anglije.
Spoštovani občani iz partizan
skega letališča OTOK pri Met

liki so drzni britanski piloti prepeljali v »Bari« 
na stotine partizanskih ranjencev, preko 2000 
žensk z otroki, starcev, nemajhno število pobe
glih zavezniških vojakov in pilotov.
Partizanski koridor na območju Litije je bilo edi
no območje, kjer je bilo možno prečkati Savo. 
Ne glede na številne sovražne posadke, so tu
kaj čolnarjiborci, ob sodelovanju prebivalstva 
prepeljali preko Save iz Štajerske na Dolenjsko 

nad 7000 mobilizirancev 
in prostovoljcev NOV, v 
obeh smereh pa preko 
10.000 oseb. Med njimi 
so bili tudi ubežni zave
zniki, vojni ujetniki, le
talci in člani zavezniških 
misij.
Ta akcija je bila uspešno 
končana, vendar pa je 
bila na Javorskem Pilu
pogubna za borce Can

karjeve brigade. Namreč 28.9.1944 so se borci 
Cankarjeve brigade pod vodstvom komandan
ta Alojza HRENA prebijali na Dolenjsko in na 
Javorskemu Pilu padli v zasedo domobranske 
enote, ki je malo pred tem prišla iz postojanke 
Šentvid pri Stični. V tem silovitem strelskem 
ognju je padlo 24 borcev, 29 je bilo težje po
škodovanih nekaj borcev pa je bilo pogrešanih. 
Tudi ob tej obletnici se člani ZB s krajšo slo
vesnostjo poklonijo spominu padlim borcem, 
ki so dali svoje življenje za lepši jutri, vendar 
so padli pod streli svojih rojakovdomobrancev 
v službi hitlerjeve vojske. Tudi danes je usta
novljenih vedno več para vojaških postrojenj, 
varnostnih služb, ki naj bi zagotavljale varnost 
občanov, vendar temu ni tako. Kam nas ta poli
tika vodi, bo slej ko prej pokazal čas. 
 Ciril GOLOUH

V nedeljo, 28. oktobra, bo na Va
čah spet pestro. Tu bo potekal 12. arheološki 
pohod iz ciklusa pohodov »Po poti velikega 
kneza z Vač«, ki jih pripravlja Društvo za razvoj 
in varovanje GEOSSa, orga
nizacijska enota Strokovni 
center GEOSS. Pohod smo 
v letošnjem letu zaradi vre
menskih neprilik in bolezni 
v ekipi večkrat prestavili, 
zaradi česar se pohodnikom 
iskreno opravičujemo. Obe
tamo si, da nam bodo tokrat 
okoliščine bolj naklonjene 
in vas vabimo na lepo po
tovanje v preteklost, na ka
terem boste gotovo izvedeli 
kaj novega o arheološkem 
najdišču na Vačah, pa tudi o 
etnoloških in geoloških po
sebnostih kraja. 
Vače so v arheološkem smi
slu izrednega pomena. Intenzivna izkopavanja, 
ki so tu potekala na prelomu iz 19. v 20. stole
tje in v 30. letih 20. stoletja, so razkrila obse
žen kompleks grobišč iz železne dobe v okolici 
vasi Klenik in utrjeno naselbino na Kroni. V gro
bovih so bili odkriti številni predmeti noše in 
nakita visoke umetniške vrednosti, s katerimi 
so bili umrli pokopani. Med predmeti, prilože
nimi v grobove, je najbolj znana situla z Vač, 
okrašena s tremi pasovi, ki se danes nahaja v 
Narodnem muzeju Slovenije, kopijo pa hranimo 
v muzeju na Vačah. 
Prav tako privlačna najdba je 
bronasta čelada z napisom 
IERISNA v venetski pisavi. 
Napis IERISNA je znan z več 
votivnih predmetov iz Poadižja 
in je verjetno ime božanstva, 
ki se mu je lastnik priporočil 
za zaščito. Bojevnik, ki mu je 
čelada pripadala, je živel v 5. 
stoletju pred našim štetjem, 
pokopali pa so ga na Ravnih 
njivah v bližini Mačkovca pri 
Vačah. Bil je predstavnik hal
štatske knežje elite, ki je vodi
la gradišče na Kroni. 
Pridružite se nam na arheolo
škem pohodu, kjer boste lah

ko izvedeli več o tej čeladi in njenem 
lastniku, se sprehodili po delu obsežnega arhe
ološkega kompleksa na Vačah in se okrepčali z 
dobrotami iz železnodobnih sestavin. 

Strokovni del programa bomo vo
dili arheologinja dr. Vojka Cestnik, 
geolog Blaž Zarnik in etnologinja 
Anka Kolenc. Gledališko igro, po
stavljeno v čas železne dobe, bo 
uprizorilo Družinsko gledališče Ko
lenc. 
Dobimo se pred Domom Petra 
Svetika na Vačah ob 10. uri. Po 
ogledu društvenih zbirk v muzeju 
bomo ob 11. uri krenili na pohod. 
Trasa je dolga približno 7 km in je 
srednje zahtevna. Večinoma po
teka po gozdu, zato priporočamo 
pohodno obutev. 
Pohod se bo predvidoma zaključil 
ob 16. uri. Obiskovalci, ki boste 
zbrali šest žigov z naših pohodov, 

prejmete uporabno darilo. 
Štartnina znaša 15 evrov. V ceno so vključe
ni: izkaznica, zloženka, program, pogostitev ob 
sprejemu in knežja malica. Za otroke do 10 let 
je obisk brezplačen.
Več informacij o dogodku na www.drustvoge
oss.si ali po telefonu: (01) 897 66 80 (Družin
sko gledališče Kolenc). 

dr. Vojka CESTNIK, univ. dipl. arheologinja, 
strokovna sodelavka Društva GEOSS

Omenila sem že, da sem 
nekaj let hodila v delavni
co za osebnostno rast, na 
Hvar. Da so bili večeri z Raj

kom, poleg vsega drugega, izredno zanimivi in 
polni razmišljanj. Nekega večera nas je nago
voril tako:

»Rad bi, da se danes pogovarjamo o smrti.«
Kako zelo nas je presenetil, ni potrebno po

sebej poudariti. Pripovedoval je, da ga je stric, 
ki je bil zdravnik, pogosto vzel s seboj. Mlade
niča, še skoraj otroka. Začudeno smo ga gleda
li, pa je samo pokimal in rekel:

»Želel je, da bi se srečal s smr
tjo.«

Nam vsem se je zdelo nenava
dno, nerazumljivo. A tega, kar nam 
je povedal kasneje, nisem pozabila 
vse do današnjih dni.

»Videl sem ljudi, ki so umirali 
težko, in ljudi, ki so umirali z na
smehom. Celo take, katerih svojci 
so se prijeli za roke in so s petjem 
in plesom spremljali poslednje mi
nute človeka, ki se je poslavljal od njih.«

Tega takrat absolutno nisem razumela, a sem 
se ob mnogih smrtih spomnila na te besede.

Ko sta mi pred kratkim umrla dva prijatelja, 
oba v enem tednu, mi ta misel ni dala več miru. 
Boste vprašali zakaj?

Zato, ker je eden preprosto samo zaspal, 
drugi pa je s sebe trgal vse, kar je bilo na njem, 
kričal in brcal.

Moje misli so se vrnile k Rajku, ki nam je ves 
čas ponavljal, da moramo vse konflikte, vse za
mere rešiti, dokler je še čas.

Vem, da je imel mož, ki se je mirno poslovil, 
čisto vest, drugi, ki se je poslavljal v obupu, pa 
najbrž ne. Žena mi je povedala, kako neutola
žljivo je jokal sin. Kako hudo jo je presenetil, 
saj …

»V bistvu sploh nista živela kot oče in sin. 
Oče ga je vse do tretjega leta pestoval, se z 
njim igral, potem pa se je nerazumljivo umaknil. 
Nenadoma se je začel obnašati, kot da je otrok 
nebodigatreba in včasih ga je prav žaljivo odrinil 
od sebe, ga celo udaril in kričal nanj,« je rekla.

Ob tem pripovedovanju sem se spomnila še 
na moje prijateljstvo z znanim in 
uspešnim moderatorjem. Ko mu je 
umiral oče, sva bila še posebej po
vezana in ob smrti mi je povedal:

»Ne moreš razumeti, kako me je 
presenetilo, ker je pred slovesom 
želel videti vse znance, da bi se 
poslovil od njih. Prosil je celo za 
obisk soseda, s katerim sta bila 
zaradi neumnosti hudo sprta. Njun 
pogovor je bil dolg, a končala sta z 
nasmehom in stiskom roke.«

V veliko veselje in tolažbo mi je, da sta se 
s tega sveta tudi moja starša poslovila mirno, 
oče celo z nasmehom. O vsem, kar je bilo po
trebno, smo se pogovorili, ko smo imeli še do
volj časa.

Ob bližajočem prazniku vam svetujem, da 
razmišljate, kakšno smrt bi želeli zase in o čisti 
vesti, o kateri sem pisala.

Ko pride ta dan, čez mnogo let, vam in sebi 
privoščim spokojen odhod med svetle zvezde 
večernega neba. 

 Darinka KOBAL

Predlagajte zasavskega  
prostovoljca in prostovoljsko 

organizacijo leta 2018

Od leta 2015 se z državnim praznikom spominjamo 25. ok
tobra 1991, ko je ozemlje novonastale Republike Slovenije 
zapustil zadnji vojak JLA. Tako na našem ozemlju prvič ni bila 
prisotna tuja oborožena sila, temveč zgolj naši vojaki. Zadnji 
jugoslovanski vojak je odšel iz Luke Koper v noči iz 25. na 
26. oktober, takratni načelnik Republiškega štaba TO Janez 
Slapar in minister za obrambo Janez Janša pa sta ob tej prili
ki podelila najvišja odlikovanja pripadnikom in enotam TO, ki 
so se izkazale v vojni. Najvišje vojaško odlikovanje – Častni 
vojni znak – je za svoj velik prispevek v vojni za samostojno 
Slovenijo prejel tudi naš soobčan. Podeljene so bile tudi spo
minske značke s pomenljivim napisom ZMAGALI SMO.

Aljaž STRMLJAN

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Na ZLHT Regionalnem centru NVO smo dne 
12.10.2018 objavil natečaj Prostovoljec leta 
2018 za izbor najzaslužnejših prostovoljcev in 
prostovoljk ter prostovoljskih organizacij iz za
savske regije (Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik, 
Trbovlje) v letu 2018. 
Nevladne organizacije, javne institucije, ne
formalne skupine, posameznike in zasebne 
institucije vabimo, da predlagajo posamezni
ke in posameznice ter organizacije, ki v svoje 
dejavnosti vključujejo prostovoljce za prejem 
priznanja Prostovoljec leta 2018 in Prostovolj
ska organizacija 2018. V izboru lahko sodeluje
jo prostovoljci in prostovoljke vseh starostnih 
skupin, ki prihajajo ali delujejo v občinah Za
gorje ob Savi, Litija, Trbovlje in Hrastnik ter 
organizacije, ki v svoje dejavnosti vključujejo 
prostovoljce in imajo sedež v občinah Zagorje 
ob Savi, Litija, Trbovlje ali Hrastnik. 
Predlagatelj je lahko posameznik ali katerakoli 
organizacija zasebnega ali javnega prava. 

Ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komi
sija, ki bo izmed vseh predlogov oblikovala ožji 
izbor kandidatov za prostovoljca leta 2018 in 
Prostovoljsko organizacijo 2018. V ožji izbor bo 
uvrstila deset posameznikov in deset organiza
cij. Sledilo bo javno glasovanje za najzaslužnej
šega prostovoljca in prostovoljsko organizacijo 
izmed kandidatov v ožjem izboru ter podelitev 
dodatne ocene s strani komisije. 
Na osrednjem dogodku Prostovoljec leta 2018, 
ki bo potekal letos v decembru, bodo prejeli 
priznanja najzaslužnejši prostovoljci in prosto
voljke ter najzaslužnejše prostovoljske organi
zacije iz zasavske regije. 

Več o natečaju Prostovoljec leta 2018 prebe
rite na spletni strani www.consulta.si, kjer je 
objavljeno tudi celotno besedilo natečaja in 
obrazci za predlaganje prostovoljcev in prosto
voljskih organizacij. Rok za oddajo predlogov 
je četrtek, 25.10.2018. 

NVO GRE V ŠOLO 2018
Uspešno zaključena tretja akcija NVO gre v šolo

Tretjo akcijo NVO gre v šolo smo uspešno zaključili. V tednu otroka se je na štirih osnovnih šolah 
iz zasavske regije predstavilo petindvajset nevladnih organizacij. Njihove dejavnosti pa je spozna

lo 1100 učencev. Akcija je potekala na zagorski 
Osnovni šoli Toneta Okrogarja, na Osnovni šoli 
Tončke Čeč Trbovlje, na Osnovni šoli Litija in na 
Podružnični šoli Dole pri Litiji.
Učenci vseh vključenih osnovnih šol so se tekom 
pouka seznanili z različnimi nevladnimi organi
zacijami. Vsako šolsko uro so preživeli v družbi 
ene od sodelujočih nevladnih organizacij, ki so 
jim na zanimiv in interaktiven način predstavile 
svoje dejavnosti. Tako so ta dan učenci prežive
li malo drugače, z izvajanjem različnih aktivnosti 

preko katerih so izvedeli kaj vse se dogaja v društvih in kako lahko preživljajo svoj prosti čas v 
lokalnem okolju. Na OŠ Litija so učencem dan popestrili predstavniki Judo kluba Komenda, Pla
ninskega društva Litija, Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, podružnica Litija 1, 
Karate klub Kensei, Zasavskega kluba bolnikov po možganski kapi Izlake, Medobčinsko društvo 
invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, 
Plesno športnega društva NLP, Prostovolj
nega gasilskega društva Litija, KUD Muze 
premoderne umetnosti, Ženskega roko
metnega društva Litija in RMED Srečno 
Zagorje. 
Na POŠ Dole pri Litiji so učitelje zamenjali 
člani Kulturno umetniškega društva Pod
kum.
Več o celotni akciji NVO gre v šolo 2018 
preberite na www.consulta.si.

Kristjan ADAMLJE



NOV MEDNARODNI USPEH ZBORA SV. NIKOLAJA LITIJA
Zbor Sv. Nikolaja iz Litije se je v času od 19. do 23. septembra udeležil mednaro
dnega tekmovanja v Riminiju, na katerem so sodelovali še zbori iz Češke, Indonezi
je, Italije, Danske, Romunije, Poljske, Indonezije in Francije. Zbor je nastopil v treh 
kategorijah: sakralna glasba, mešane skupine in ljudska glasba. Pevci so skupaj z 
dirigentko Heleno Fojkar Zupančič ponovno dosegli izjemen mednarodni uspeh in 
zmagal v vseh treh kategorijah, zborovodkinja pa je prejela nagrado za najboljšo 
dirigentko tekmovanja. V kategoriji za veliko nagrado tekmovanja je zmagal Aka

demski pevski zbor Iz Aarhusa, Danske.
Polona Mežnar (alt): ‚‘Moje prvo tekmovanje z zborom Sv. Nikolaja. Kaj naj rečem drugega kot 
nepozabna izkušnja. Od zanimivega hotela, do lepega vremena in toplega morja, pa še kar v 
redu hrane. Najbolj nepozabna bo definitivno žetev kar 4 zelo lepih uspehov in zmag, katere smo 
ustvarili z ljudmi, ki pa so tista pika na i. Kjerkoli bi že tekmovali se mi zdi, da bi s tako dobro 
družbo in lepimi ljudmi, ki imajo isti cilj, bili absolutni zmagovalci. Druga družina, s katero gremo 
do konca!‘‘
Alexander Centa (bariton): ‚‘Zborovsko tekmovanje v Riminiju je bilo prvo mednarodno zborovsko 
tekmovanje, ki sem se ga udeležil. Komaj sem čakal, da bom lahko slišal kakšni so drugi zbori, ki 

tekmujejo z nami. 
V tem tednu sem 
se imel res lepo, 
saj je bila druž-
ba fenomenalna, 
prav take pa so se 
mi zdele kakšne 
izvedbe naših pe-
smi na tekmova-
nju, ko sem dobil 
kar kurjo polt. 
Nad samim tek-
movanjem sem 
bil zelo prijetno 
presenečen in ni-
sem mogel verje-
ti, da smo v vseh 
treh kategorijah 

premagali nekatere izmed teh zborov. Zato sem na Grand Prixu čutil neizmerno hvaležnost in 
počaščenost, da sem ta trenutek delil s svojimi sopevci in zborovodkinjo.‘‘
Petra Skubic (sopran): ‚‘Mnogo je bilo trenutkov, ko smo delovali kot en inštrument, trenutkov 
v katerih smo se lahko dotaknili nebes. In seveda, rezultat je bil odličen, čeprav tudi za nas pre-
senetljiv. Vesela sem, da sem lahko to neverjetno izkušnjo delila z najbolj odprtimi, srčnimi in 
veselimi ljudmi, kar jih poznam.‘‘  Viktorija CELARC

PETIM EVROPSKIM PARTNERJEM 
PREDSTAVILI ODLIČNE PRIMERE 
INOVATIVNEGA POVEZOVANJA IN 
SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA V 

SRCU SLOVENIJE 
Partnerji in deležniki projekta PIRIS, s poudarkom na ino
vacijskih sistemih podeželskih območij, so se 2. in 3. okto
bra 2018 udeležili 5. študijskega obiska v Kamniku in Litiji. 
Prvi del študijskega obiska je potekal s predstavitvijo dobrih 
praks inovativnega povezovanja podjetnikov in nadgradnje 
človeških virov za strokovno upravljanje mrež v Srcu Slove
nije. Drugi del študijskega obiska je bil osredotočen na pri
stop in metodologijo za pripravo akcijskih načrtov, ki bodo 
ključni rezultati projekta PIRIS 
za izboljšanje politik v podežel
skih inovacijskih sistemih. 
Študijski obisk je organiziral Ra
zvojni center Srca Slovenije, ki je 
v času študijskega obiska pred
stavil tri dobre prakse podpornih 
podjetniških sistemov in ponudil 
poglobljen pregled odprtega ino
vacijskega okolja Srca Slovenije.
Partnerji in deležniki iz Hrvaške, 
Finske, Italije, Norveške, Sloveni
je in Španije so se najprej sezna
nili s KIKŠtARtERjem  inkuba
tor in coworking prostor v občini 
Kamnik za startup podjetja. Rok Slapar, direktor podjetja 
Vigoshop.si, je predstavil zgodbo o uspehu tega lokalne
ga podjetja, ki mu je velik preboj na svetovni trg uspel tudi 
po zaslugi močne mreže lokalne skupnosti in Kikštarterja. 
Druga dobra praksa je bila predstavljena v KAtAPULt-u 

in Dewesoft-u. Katapult je pod
jetniški pospeševalnik, primarno 
namenjen podjetjem s fizičnim 
produktom. Startup, micro, malim 
in srednje velikim podjetjem nudi 
dostop do vseh potrebnih podpor
nih storitev za izvajanje njihovih 
dejavnosti ter organizira številna 
usposabljanja za izobraževanja 
posameznikov, s ciljem povečati 
njihovo konkurenčnost na trgu 
dela. 
Tretja dobra praksa je bila pred
stavljena v razvojni vasi Velika Preska na Polšniku (Liti-
ja), kot mikro razvojni model in primer lokalne inovacijske 

podpore. Krajevna skupnost Polšnik, 
prejemnica evropske nagrade za ra-
zvoj podeželja, prebivalce in prebivalke 
krajevne skupnosti preko izobraževanja in 
spodbujanja odgovornosti na ravni vsake
ga posameznika animira za iskanje podje
tniških priložnosti. Te se uresničujejo na 
različne načine, od ustanavljanja podjetij 
do oblikovanja gozdno lesne verige  le
snega grozda. Tudi spodbujanje romarske
ga in prireditvenega turizma, prizadevanja 
za aktivno vključevanje žensk v družbeno 
življenje kraja in številne lokalne pobude 
ter prostovoljno delo vaščanov in vaščank 
zasluži posebno pohvalo in priznanje.

Zadnji dan študijskega obiska PIRIS projekta, so partner
ji razpravljali o svojih izkušnjah tekom obiska v Sloveniji. 
Konzorcij je nadaljeval z nadgradnjo metodologije za razvoj 
akcijskih načrtov ruralnih okolij vseh partnerskih držav in 
organizacij. Anamarija KAMIN
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Velik izbor
ZAVES !!!
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Keranovič Nesiha s.p.
šivanje in popravila

Ljubljanska 15, Litija
Gsm: 040 654 785
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FESTIVAL F52 
Poletje je letos izzvenelo s truščem in bobnenjem, ki sta se širila z Gradu Pono
viče. Festival F52 nam je postregel z najimenitnejšimi imeni slovenske popularne 
glasbe. Prvi večer se je množica gnetla pred odrom, kjer je nastopala vsem dobro 
poznana glasbena skupina MI2. Oder so 

ogreli the Muci Experience, Magrateja in Cosmo Daivat. 
V jutranje ure pa so nas pospremili Chainbrake. Drugi dan 
so ojačevalce samo še bolj navili in na oder spustili Lete
če Potepuhe, ki so nas popeljali v čase njihovih največjih 
uspešnic. Še prej smo si noge razmigali ob ritmih Vesne 
Zornik in skupine Brest, skupine Insider ter neverjetnih 
Los Ventilosih. Vzhajajoče sonce smo pozdravili na di
storzijah KXXov. Izjemen glasbeni program ni bil edina 
atrakcija za letošnje obiskovalce. Vseskozi je bil na voljo 

F52 Photobooth, kjer so vsi pristoni lahko pozirali 
z vsemi mogočimi rekviziti in si ta spomin shranili 
na majhno polaroidno fotografijo. Kliše je pripra
vil čudovite dnevne aktivnosti, ki so bile čudovita 
uvertura v odmevajoče večerno dogajanje. Prosto
voljci so ves čas skrbeli, da ničesar ni zmanjkalo in 
predvsem zadrževali skrbi vsakdana na drugi stra
ni vhodnih vrat. Bar in »jurček«, kjer je domovala 
Gostilna in okrepčevalnica Kuhla, nista prenehala 
s svojim delovanjem celotnih 48 ur in tako poskr
bela za žejo in lakoto vseh obiskovalcev. Noben fe

stival pa ni zaključen v popolnosti brez jutranjega piskanja v ušesih, zaradi močnega ozvočenja in 
tudi Festival F52 je letos ustvaril nekaj kratkotrajnih tinitusov, ki so jih obiskovalci lahko s seboj 
odnesli domov in jih zadržali še za kakšen dan ali dva. Pričakujte, da to še ni zadnje kar ste slišali 
o Festivalu F52, saj se zopet vrača naslednje leto. Se vidimo.  za MGD Litija Gal MAVRETIČ

POBUDA ZA VOLITVE 2018

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

V neznano
Le kam gremo, smo se spraše
vali litijski upokojenci, ko smo se 

drugega oktobra odpeljali na izlet. Odgovor se 
je skrival v opisu planote, na kateri je bil načr
tovan zaključek našega potepanja v neznano. 
Takole je bilo napisano: Po srečanju s kulturno, 
naravno in tehnično dediščino se bomo povzpe-
li na planoto, kjer razvodje ločuje izvire, da eni 
napajajo Jadransko in drugi Črno morje. Na pla-
noti je majhna vas s šolo, cerkvijo in turistično 
kmetijo, kjer nam bodo postregli s kosilom, ki 
bo vsebovalo evropsko zaščiteno kulinarično 
posebnost.

Napoved srečanja s kulturno dediščino se je 
uresničila že prav kmalu. Ustavili smo se v 
Črni vasi pred cerkvijo, ki jo je zasnoval naj
večji slovenski arhitekt Jože Plečnik. Zuna
njost, ki je povsem drugačna od nam znanih 
cerkva, je napovedovala tudi drugačno notra
njost. Pritegnila nas je njena preprostost in 
domačnost. Večina opreme je lesene, 
za podporne stebre pa je Plečnik upo
rabil kar navadne cementne kanalizacij
ske cevi, ki jih je barvno okrasil. Tudi 
les na stropu je živopisno pobarvan. 
Pot smo nadaljevali skozi Vrhniko in Lo
gatec do Hotedršice, kjer smo naredili 
kratek postanek, od tam pa po Keltiki 
proti Idriji. Še pred vstopom v mestni 
vrvež Idrije smo skrenili z glavne ceste 
in zavili k Divjemu jezeru. Skriva se v 
globeli pod visokimi navpičnimi skalnimi stena
mi Črnovrške planote. Njegova globina ostaja 
skrivnost. 
Še dva kilometra vožnje in že smo bili v centru 
Idrije. Nad starim delom mesta dominira grad 
Gewerkeneeg, kjer je Mestni muzej. Ob vstopu 
v arkadno dvorišče smo obstrmeli ob čudovitih 
stenskih poslikavah. Ob strokovnem vodstvu 
smo si ogledali stalno razstavo Pet stoletji ru
dnika živega srebra in mesta Idrije. 
Pred nami je bil še zadnji načrtovani cilj. V Spo
dnji Idriji smo prečkali Idrijco in se nato strmo 
vzpenjali po ovinkasti cesti. Odprl se je čudovit 
pogled na Idrijo in okoliško hribovje. 
Z dobrim kosilom, ki je vseboval obljubljeno 
evropsko zaščiteno jed – idrijske žlikrofe, so 
nas na Ledinah pričakali na Turistični kme
tiji Pr Jureč. Z gospodarjem, ki je raztegnil 
svojo harmoniko, smo se podali tudi na nji
hovo šupo in si ogledali zbirko starih kmeč
kih predmetov in pripomočkov. Obudili smo 
že pozabljena kmečka dela in ugotovili, 
da jih nekateri še vedno dobro obvladajo. 
Ko je sonce že lezlo za hrib, smo se odpravili 
proti domu.  Milka ROGELJ

Športne aktivnosti
športna sekcija pri Društvu upokojencev je zelo 
aktivna in pestra predvsem v jesenskem delu 
sezone. Sredi meseca septembra je bilo naše 
društvo organizator državnega prvenstva 
upokojencev Slovenije v Pikadu za ženske in 
moške ekipe.
Tekmovanje je potekalo v gostilni Kovač, kjer je 
nastopilo 15 ženskih in 15 moških ekip. To je bil 
velik projekt za društvo saj je nastopilo preko 
160 tekmovalcev. Moška ekipa DU Litija je za
sedla osmo mesto, ženska ekipa, pa je v močni 
konkurenci osvojila 13 mesto. Izvrsten uspeh, 
pa je dosegel naš član edvard Srebrnjak, ki je 
osvojil bronasto kolajno.
V Kamniku je potekalo državno prvenstvo upo-
kojencev Slovenije v kegljanju. Kot regijski 
prvak se je tekmovanja udeležila tudi ženska 
ekipa DU Litija. Naše tekmovalke v sestavi Beti 
Prašnikar, Darja Celestina,Branka Planinšek, 
Ivanka Novak in Marija Molka so osvojile šesto 
mesto. Za velik uspeh, pa je poskrbela članica 
naše ekipe Darja Celestina z osvojeno brona-
sto medaljo.
Tretje dejanje športne sekcije pa je bilo državno 
prvenstvo upokojencev v balinanju. Tekmo
vanja v Kranju se je kot predstavnica Zasavske 
regije udeležila ženska ekipa, ki je žal izgubila 
dve uvodni tekmi in na koncu osvojila 13. me-
sto. Za ekipo DU Litija so nastopile Marija Mol
ka, Marija Lambergar, Helena Nemeček, Marin
ka Probs in Darja Celestina. Mirko Plaznik

Ne vemo kam
Viridino pot do Pristave nad Stično smo pre
hodili pohodniki PS DU 6.10.2018. To je bil 
cilj pohoda NE VEMO KAM. Virida je bila mati 
Ernesta Železnega, ki je bil leta 1414 kot za
dnji knez ustoličen na Gosposvetskem polju. V 
spomin nanjo je urejena krožna pot, katere del 
smo danes prehodili. 

V sobotnem jutru, ko nas je pozdravilo sonce 
smo se odpeljali proti Obolnemu, od tu pa se 
je del udeležencev odpeljal do Metnaja, ostali 
pa smo se peš odpravili proti cilju, na Pristavo, 
kjer smo imeli na KT Okoren druženje in zaklju
ček. Veseli smo bili, ker so bili med nami trije 
častni člani DU: Mila Grošelj, Viktor Čebela in 
Ivan Blažič. To so ljudje, ki so pustili poseben 
pečat v bogati zgodovini naše PS in so nam za 
zgled. Hvala Jožetu Dernovšku in Sonji, ki sta 
pripravila ta pohod.

Zapisala: Nuša ROZMAN Slika: Milan AMON
V a B I L O !

Kulturna sekcija DU Litija pripravlja SPOMIN-
SKI KONCERt NA MAtA SAVŠKA. Prireditev, 
kjer bodo sodelovali pevci stare in nove Lipe, 
MePZ DU Litija in citrarji, se bo odvijala v sre-
do, 14. novembra 2018, ob 18. uri, v Kultur
nem centru Litija. Prisrčno vabljeni!

NAPOVEDNIK:
9.11. Martinovanje v Brežicah
10.11. Pohod Tržišče pri Mokronogu
14.11.  Spominski koncert na Mata Savška in 

razstava njegovih del

PROSLAVA OB 60 LETNICI IZGRADNJE PRVE KOČE  
LD LITIJA NA MAMOLJU

V mesecu septembru smo se lovci LD Litija s 
svojimi bližnjimi zbrali v lovski koči na Mamo
lju, da bi proslavili 60 letnico izgradnje koče. 
Člani LD Litija smo kočo temeljito prenovili, ker 
jo je zob časa že dodobra načel. Starešina LD 
Litija, G. Zlato Pavlica je pozdravil vse navzoče, 
se zahvalil vsem lovcem, ki so pri obnovi so
delovali ter gostom zaželel prijetno popoldne. 
Spomine na dogodke v času izgradnje koče pa 
je opisal član LD, G. Anton Lokar.

Pisalo se je leto 1958, kos so 13. julija slovesno 
odprli vrata nove in prve koče LD Litija. Kočo 
so gradili vsi takratni lovci skupaj z okoliškimi 
domačini, ki so priskočili na pomoč. Ustanovili 
so gradbeni odbor, kateremu je predsedoval 
takratni starešina, tovariš Ivan Finžgar, člana 
pa sta bila G. Ivan Vehovec in G. Vladimir Ber
dajs. V odboru sta sodelovala tudi G. Martin 
Kos in G. Albin Ankon. Takrat je bilo ob otvoritvi 
koče v spominsko knjigo vpisanih 71 ljudi in vsi 
so imeli samo pohvalne besede, tako na izgled 
koče kot tudi na lokacijo. 
Podajamo nekaj prvih zapisov iz spominske 
knjige leta 1958: 
G. Albin Ankon: Srečen sem, da sem kot prvi 
predlagal izgradnjo naše koče in da je danes 
moj predlog realiziran.

Tovariš Ivan Finžgar: Izdelana je po moji zamisli 
in naj služi trajno temu delu lovišča.
Tovariš Vladimir Berdajs: Koča naj bo vedno le 
v lovske namene in naj služi vsem lovcem.
Tovariš Martin Kos: Koča naj služi večjemu po
vezovanju naših lovcev in za boljše izvajanje 
lova na tem delu lovišča.
Prvi oskrbnik koče je postal G. Albin Ankon, 
njegov pomočnik je bil G. Aleks Železnik. Leta 
1974 je skrbništvo prevzel G. Srečko Rozina in 
ga vršil do svoje smrti, nato je skrbništvo pre
šlo v roke G. Marku Dragarju. V koči se je ve
dno vodila evidenca obiska, kakor tudi gostov 
in poraba dobrot proti plačilu na zaupanje, ka
kor velja še danes.
Največji ljubitelj te koče, kateri jo je tudi naj
večkrat obiskal, je bil G. Srečko Rozina in nje
gove besede so se vsem vtisnile v spomin: Nisi 
še videl pravega sončnega vzhoda, če ga nisi 
doživel pred našo kočo.
Včasih je tudi hudomušno dodal, da če bi stene 
v koči znale govoriti, bi lahko marsikaj povedale. 
Od tu so hodili na divjega petelina in na ščeti
narje, ki so bili vedno v zadostnem staležu na 
tem delu lovišča.
Prva prenova je bila narejena leta 1978, sle
dila je tudi zamenjava strehe. Zadnja prenova 
pa je potekala pod vodstvom našega novega 

skrbnika koče, tovariša Marka 
Dragarja. Zahvala gre tudi na
šim gozdarjem, kateri vedno 
prisluhnejo, kadar jih prosimo 
za pomoč pri obnovi in vsem 
lovcem, da ohranjamo ta bi
ser miru in preprostosti koče 
s svojim prostovoljnim delom 
ter domačinom, ki nam radi 
priskočijo na pomoč. 
To vse in še več je ta naša, če
prav skromna, vendar v lepoti 
in miru velika koča, katera naj 
bo tudi v prihodnje zavetje in 
prostor za srečanja ljubiteljev 
tega miru na Mamolju. Če se 
spomnimo, da so vsa dela naši 
predniki opravljali ročno, roč
no so žagali brune, nosili les 
izpod Resnikovega kozolca na 
Mamolju, lahko še bolj cenimo 
to veličastno delo ter požrtvo
valnost in se s hvaležnostjo 
spomnimo vseh, ki so ta biser 
omogočili in za njega skrbeli 
ter ga ohranili do današnjih 
dni. Vsem lovcem želim dober 
pogled, prijateljem in sorodni
kom pa obilo veselih uric v za
vetju naše koče.
Po proslavi smo se skupaj po
veselili ob golažu in pijači.

Andrej MAHKOVEC

Pobuda (zahteva) za dvig deleža občinskega 
proračuna namenjenega sofinanciranju pro
gramov športa za obdobje od 2018 do 2022
Nerazumno zmanjševanje finančnih sredstev 
za letne programe športa v občini Litija v za
dnjih letih od 2009 do 2018, se odraža v tek
movalnih uspehih športni društev. Športna 
društva s svojim delovanjem vključujejo veliko 
število otrok. Zanimanje otrok je veliko ali bo 
sledila trendom tudi izvoljen župan, občinski 
svetniki in občinska uprava po volitvah 2018.
Člani iniciative športnih društev Litija vlagamo 
javno vprašanja kandidatom za župana in ob
činskim svetnikom za obdobje 2018 do 2022:
a)  zahtevo za dvig deleža občinskega proraču

na namenjenega sofinanciranju programov 
športa v občini Litija. Na finančna sredstva 
na osnovi Letnega programa za šport (LPŠ) 
v občini Litija kandidira cca. 60 športnih 
društev, klubov in organizacij. V letu 2009 je 
bilo za LPŠ namenjeno 325.000 EUR, leta 
2015 samo 212.000 EUR, 250.000 EUR v 
letu 2017, letošnjem letu pa 270.000 EUR. 
Če bi bilo za LPŠ namenjeno ista finančna 
sredstva kot v letu 2009 (ne upoštevamo 
inflacije), bi šport v dobil cca. 600.000 
eUR več denarja kot ga je dobil v tem  
obdobju.

VPRAŠANJE: 
  ali v svojem programu predvidevate dvig fi

nančnih sredstev za LPŠ na višino finančnih 
sredstev iz leta 2009?

  ali ste v svojem programu za šport zapisa
li dvig finančnih sredstev v višini 330.000 
EUR ali več?

b)  Zahteva za pravočasno pripravo razpisov za 
Letni program športa v občini Litija. Do se
daj so bili razpisi objavljeni v mesecu marcu 
tekočega leta, prva finančna sredstva za te
koče pa so bila nakazana v mesecu juliju, za
dnja pa decembra tekočega leta. Iniciativa 
športnih društev Litija predlagala, da morajo 
biti razpisi za LPŠ objavljeni pravočasno, 
prva finančna sredstva pa nakazan že v me
secu januarju lahko tudi kot akontacija.

VPRAŠANJE:
  Ali se v svojem programu zavzemate za pravo

časno pripravo razpisa za LPŠ v občini Litija in 
pravočasno razdelitev finančnih sredstev?

Civilna iniciativa športni društev Litija svoje 
predloge pošilja županu in občinskim svetni
kom od leta 2015 naprej. Uspeh predlogov je 
ničen, zato smo se odločili, da postavimo zgor
nja vprašanja pred občinskimi volitvami 2018. 
Športni pozdrav!

Iniciativa športnih društev Litija
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NA ZALOGI TUDI: OPEL Meriva 1.6 CDTI Enjoy Start Stop, letnik 2014, 
prev. 128877 km, diesel motor, 1598 ccm, 81 kW (110 KM), ročni menj. 
(6 pr.), temno siva kovinska barva, 8.290 €; SEAT Ibiza 1.05 CL, letnik 
1996, prev. 231438 km, bencinski motor, 1043 ccm, 33 kW (45 KM), 
ročni menj. (5 pr.), rdeča barva, 190 €; ter še nekaj testnih vozil.

RENAULT Clio dCi 75 Expression Letnik: 
2016, teh. pregl. 6/2020, prev. 111280 km, bela 
barva, diesel motor, 1461 ccm, 55 kW (75 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), NAVIGACIJA, KLIMA.

7.550,00,00 EUR

CITROEN C3 1.4 HDi Attraction  Letnik: 
2015, teh. pregl. 2/2019, prev. 106099 km, 
bela barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW 
(68 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.440,00 EUR
OPEL Astra 1.6 16V Enjoy Let nik: 2004, 
prevoženo 186112 km, črna kovinska barva, 
bencinski motor, 1598 ccm, 77 kW (105 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

2.660,00 EUR

OPEL CORSA N Joy 1.2 16v  Letnik: 
2013, teh. pregled 6/2019, prev. 102390 km,  
temno siva kov. barva, bencinski motor, 63 
kW  (86 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

5.770,00 EUR

OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI  Let nik: 
2003, teh. pregled 6/2019, prev. 292320 km, 
srebrna kovinska barva, diesel motor, 2172 ccm, 
92 kW (125 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

1.280,00 EUR
PEUGEOT 208 1.4 HDi Style  Let nik: 2015, 
teh. pregled 2/2019, prev. 95010 km, bela 
barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), NAVIGACIJA, KLIMA.

7.260,00 EUR

SPREMEMBA V VODSTVU DOMA TISJE – UPOKOJILA SE JE DOLGOLETNA 
DIREKTORICA GOSPA VIDA LUKAČ

Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
TIM-EcKART metodi

OD SEDAJ 
TUDI 

SERVIS 
HIBRIDNIH IN 

ELEKTRIČNIH 
AVTOMOBILOV

V začetku oktobra se je 
upokojila dolgoletna direk-

torica Doma tisje, gospa Vida Lukač.
Gospa Vida Lukač je prišla v dom leta 
1991, ko je 
prevzela dela 
in naloge vod
je zdravstve
no negoval
ne službe v 
Domu Tisje. 
Z njenim pri
hodom v dom 
so bile uve
dene številne 
spremembe, 
med drugim 
je organizirala šolo za bolničarke, uvedla 
različne domske storitve, ki so bile tedaj 
še novost v domovih ter organizirala in iz
vajala številna predavanja za zaposlene v 
domu tudi o komplementarnih tehnikah, 
kot na primer o refleksoterapiji, tajski ma
saži, aromaterapiji, barvni terapiji, uporabi 
zvoka pri zdravljenju in jogi smeha…
V letu 2004 je prevzela vodenje doma 

Tisje. Ves čas je iskala nove možnosti, 
kako bi s celotnim kolektivom zagotovili 
stanovalcem, čim bolj kvalitetno življenje. 
Pod njenim vodstvom se je dom temeljito 
prenovil in s tem zagotovil višjo kakovost 
bivanja v domu. Hkrati s prenovo bivalnih 
prostorov smo v dom uvajali številne nove 
metode dela, kot na primer inovativno va
lidacijo, bazalno stimulacijo, kulturo uskla
jenih odnosov, ki bazira na kongruentni 
odnosni negi. Poleg domskega varstva je 
dom po letu 2004 začel izvajati tudi dnev
no varstvo, pomoč na domu kot socialno 
oskrbo na domu, socialni servis. V Dom je 
prihajalo vedno več prostovoljcev, postali 
smo tudi učna baza za različne študijske 
smeri. Še posebno skrb smo namenjali 
informiranju občanov. Kot direktorica je 
organizirala in skupaj s sodelavkami izva
jala izobraževanja za širšo javnost na temo 
o pripravi na starost, oblikah podpore za 
starejše in tudi o boleznih, ki vplivajo na 
kvaliteto življenja v starosti (demenca, bo
lečine, poškodbe po padcih, ..). Izvajala so 
se tudi izobraževanja in usposabljanja za 
novo zaposlene delavce, pa tiste, ki so dalj 

časa odsotni zaradi bolezni, za prostovolj
ce, dijake, študente in tudi za stanovalce in 
njihove svojce. Spodbujala je k sodelova
nju na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, 
kjer smo s predavanji, delavnicami in s 
stanovalci predstavljali življenje doma širši 
javnosti. Izdali smo različne publikacije 
(od domskega glasila, brošure Stanovalec 
z demenco v domu do knjig kot je na pri
mer Zgodbe in recepti naših babic… V letu 
2010 smo se vključili v standard kakovosti 
EQalin in leta 2014 prejeli mednarodni 
certifikat kot 5. slovenski dom. V letu 2015 
je pričela delovati naša enota v Litiji, kjer 
smo uvedli gospodinjske skupine in s tem 
dosegli še večjo prepoznavnost v Sloveni
ji in tudi širše. Njeno delo bo nadaljevala 
njena dosedanja namestnica za zdravstve
no nego in oskrbo, gospa Irena Špela Cve
težar. Gospe Ireni Špeli Cvetežar ob tej pri
ložnosti iskreno čestitamo in želimo veliko 
uspeha na novi poklicni poti, gospe Vidi 
Lukač pa izrekamo iskreno hvaležnost za 
vse, kar je dobrega storila in si želimo, da 
ostane povezana z nami!

Leonida RAZPOTNIK
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Jesenska ekskurzija na 
Primorsko

V petek 5. oktobra smo se od
pravili proti Primorski. Ker je bilo zanimanje za 
ekskurzijo zelo veliko (skupno kar 100 naših 
članov in njihovih svojcev), smo naše jesen
sko potepanje ponovili še v sredo 10. oktobra. 
Lepo vreme nam je bilo tokrat res naklonjeno, 
saj so bile temperature prav poletne.
V Izoli smo se najprej vkrcali na barko, ter se 
popeljali po slovenskem morju. Med postanki 
smo se ustavili v Piranu, kjer smo si ogledali 
Akvarij. V 25 bazenih smo si ogledali živali, ki 
jih osvetljuje umetna svetloba, katera s poseb
nimi učinki zagotavlja, da vidimo morske živali 
v njihovi naravni pravi barvi. Piranski akvarij 
goji skoraj vse slovenske morske živali: hobo
tnice, morske pse, brancine, pisane ustnače, 
glavače, zobatce, alge, posebnosti so tudi zelo 
redke živali, kot so morski pajki, rarogi, mali 
morski ježki, spužve in drugi. 
Pot smo nato nadaljevali proti Portorožu, kjer 
smo se sprehodili skozi mesto, ob morski oba
li. Po končanem ogledu smo se odpravili nazaj 
na barko, kjer smo imeli »morski piknik«. Med 
prijetnim zibanjem nam je posadka pripravila 
žar z morskimi dobrotami, ter nas postregla z 
dobrim istrskim vinom. 
Po pikniku, smo se odpravili še na sprehod po 
Piranu. Piran je staro, nekdaj ribiško in soli
narsko mesto v Slovenski Istri. Ogledali smo 
si Tartinijev trg, ki je središče Pirana in naj
večji trg. Ime je dobil po Giuseppeju Tartiniju, 
slavnemu skladatelju in violinistu. Pot smo 
nato nadaljevali do cerkve Svetega Jurija, ki se 
ponosno dviga nad mestom Piran in mu daje 
poseben pečat. Sveti Jurij je zaščitnik mesta. 
Nastala naj bi v 12. stoletju, v 14. stoletju pa je 
bila sezidana v sedanji velikosti. 

Projekt »Nov korak« se počasi 
zaključuje

V MDI LitijaŠmartno, so. p. zaključujemo pro
jekt Nov korak, za katerega smo v letu 2016 
z uspešno kandidaturo na Javnem razpisu za 
izbor operacij za zagon socialnih podjetij in 
mladinskih zadrug v letih 20162018, na Mi
nistrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
pridobili sredstva za zagon socialnega podjetja. 
Cilj projekta je bila skrb za izboljšanje zapo
sljivosti in za vključevanje socialno ranljivejših 
oseb v samostojno in neodvisno življenje s 
spodbujanjem zaposlovanja in usposabljanja 
ter krepitev socialnega podjetništva v celotni 
regiji in tudi na ravni države. 
Več o projektu 
bomo zapisali v 
naslednji številki 
Občana. 
Kljub zaključku 
projekta, socialno podjetje uspešno deluje in 
posluje že drugo leto. Da bi uspešno delovali 
tudi v prihodnje in zagotavljali trajnost našega 
podjetja, smo se ponovno prijavili na Javni raz
pis »Mentorske sheme za socialna podjetja«, v 
okviru katerega želimo obogatiti naše znanje 
preko prenosa znanja iz mentorjev na zapo
slene v socialnem podjetju, kar bo posledično 
zagotavljalo trajnost obstoja našega podjetja 
na trgu.

Jesensko srečanje- Martinovanje
8. novembra se bomo odpravili na martinova
nje na Čatež.
Martinovali bomo v Ravnikarjevi zidanici v Ve
liki Loki, kjer bomo imeli Martanovo kosilo ter 
zabavo z živo glasbo. 
Cena znaša 20 EUR na osebo.
Domov se bomo vrnili v poznih večernih urah.
Prijava in rezervacija velja z vplačilom prispev
ka v Društveni pisarni.

TRADICIONALNO 
PREDNOVOLETNO SREČANJE

Bo v Gostilni Kovač v petek,  
14. 12. 2018 ob 17. uri.

Srečanje bomo organizirali ob zaključku leta za 
vse člane, podporne člane in vaše najbližje. Va
bimo tudi invalide, ki še niste včlanjeni v naše 
Društvo.
Prispevek za člane je 15 EUR, za njihove spre
mljevalce pa 18 EUR. V ceni je všteta hrana 
in pijača pri večerji in seveda tudi živa glasba 
z narodno zabavnim ansamblom. Za hrano, 
pijačo in glasbo bo poskrbljeno, dobro voljo 
in sladke dobrote je zaželeno, da prinesete s 
seboj.
Rezervacija velja z vplačilom prispevka v Dru
štveni pisarni.

MDI LitijaŠmartno, so.p.

Letovanje na Pagu

MORJE
 -ko enkrat vrže svoj urok - 

 te ujame
 v svoje mreže čudes za vedno. 

 ( Jacques Y. Cousteau)

V soboto, 25.8.2018, smo se v jutranjih urah 
odpeljali na sedemdnevno letovanje na otok 
Pag. Vrnili pa smo se v soboto, 1.9.2018, v po
poldanski urah. Bilo nas je 96 in letovali smo 
v dveh hotelih, v hotelu Laguna in Bara Bayu v 
Metajni, ki je poznana po sožitju vetra, kamna 
in morja. Letovali smo z agencijo Turizem Toni 
iz Sevnice. Z nami sta potovala tudi prijetna in 
ustvarjalna animatorja gospod Cveto in plesal
ka Nastja, ki je vodila športne dejavnosti. Vsak 
dan je bil drugačen. Zjutraj pred samopostre
žnem zajtrku je bilo jutranje razgibavanje na 
pomolu. Po okusnem kosilu so sledile različne 
ustvarjalne delavnice: izdelovanje zdravilnih 
krem, oblačil, obeskov za ključe in voščilnic. 
Popoldan so se vrstila zabavna tekmovanja v 
balinanju in pikadu. Tudi večerje so bile oku
sne. Sledilo je druženje ob dalmatinski glasbi 
klape Sol. Predstavili so svoj bogat repertoar 
avtorskih in tradicionalnih klapskih pesmi. Ves 
čas smo prepevali in plesali. Navdušila nas je 
tombola, modna revija, pokaži kaj znaš, izbor 
miss in mistra Turizma Toni in kraja Metajna. 
Odpravili smo se tudi na izlet v mesto Pag in 
vodeni ogled sirarne Gligora, kjer izdeluje
jo zelo znani Paški sir, ki ga cenijo daleč po 
svetu. Pripravili so nam pogrinjke z različnimi 
siri. Na drugem izletu smo obiskali Lun, me
sto tisočletja stari oljk na severu otoka Paga. 
Sprehodili smo se skozi nasad mogočnih tudi 
divjih oljk, ki so stare čez 1600 let. Na tretjem 
izletu smo pluli z barko do mesta Paga, med 
plovbo smo si ogledali kar nekaj lepih plaž. V 
Pagu smo odšli na mestno plažo in nato na 
barko, kjer nas je čakalo slastno kosilo. Na 
barki smo uživali v ogledovanju otoka in nje
gove površine, ki marsikoga spomni na površje  
Lune. 

Najstarejša oljka na Jadranu

Postali smo prava velika družina, pri premago
vanju različnih ovir smo pomagali drug druge
mu. Spletli smo nova prijateljstva, se veselili 
vsakega novega dne. Spoznali smo, da lahko 
vsak prispeva k dobremu počutju, sprostitvi 
in gibanju v naravi, ki s svojim mirom zdravi. 
Na zaključnem večeru smo se zahvalili gosti
teljem, ki delajo, kot pravijo s srcem. V lepem 
spominu nam bo ostal naš Cveto, ki se je s ne
verjetno življenjsko energijo dotaknil prav vsa
kega. Nastja pa s svojo mladostjo in živahno
stjo navduševala prav vse nas. Oba šoferja sta 
nas varno pripeljala na cilj, kjer so nas čakali 
domači, ki smo jim hiteli pripovedovati o naših 
bogatih doživetjih. 

Velik poklon tudi vsem iz društva invalidov, ki 
skrbijo, da teče vse brezhibno. Naslednje leto 
pa zopet odidemo, saj nas je Dalmacija ujela v 
svoje nevidne mreže.

Marjana DRAŽUMERIČ 

Zdravstveno 
predavanje

V tednu ob svetovnem dnevu 
sladkorne bolezni (14.11.2018) 

vabimo vse člane društva in občane obeh 
občin Litije in Šmartna pri Litiji na zanimivo 
zdravstveno predavanje v torek 13.11.2018 
ob 17. uri, v veliki sejni sobi občine Litija 
z naslovom "Ukrepi pri zapletih sladkorne 
bolezni", predaval nam bo dr. Klemen Lipo-
všek. Vabimo vas, da se nam v pridružite na 
predavanju pri obeležitvi našega praznovanja.

Merjenje sladkorja krvnegatlaka, 
holesterola, trigliceridov

V društveni pisarni bo merjenje v sredo 
7.11.2018 in 5.12.2018 od 8. do 10. ure, in

Plavanje in vadba v bazenu 
Šmartno 

Nadaljujemo pod strokovnim vodstvom skupaj 
z MDI plavanje in vadbo v bazenu Pungert v 
Šmartnem pri Litiji. 

Telovadba
Pod strokovnim vodstvom nadaljujemo s telo
vadbo vsak sredo ob 19. uri v Športni dvorani 
Litija. Lahko se nam še pridružite, vabljeni.

Kopanje
V Dolenjskih toplicah, talaso Strunjan in 
Šmarjeških toplicah. Nudimo vam nakup 
celodnevnih kopalnih kart v vseh treh desti
nacijah, katere lahko koristite med tednom od 
ponedeljka do petka.

Pohodi
Skupaj z MDI vsak četrtek organiziramo poho
de v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na la
stno odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se prijavite v društveni pi
sarni najkasneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode kot na primer Hleviška pla-
nina, zaključni izlet, kjer bo zanimanje večje 
in bo organiziran avtobusni prevoz, se morate 
prijaviti v društveni pisarni teden dni pred od
hodom z obveznim plačilom akontacije.

NOVEMBER

08.11.2018 Litija –Hleviška planina 
nad Idrijo, odhod ob 8. 
uri, avtobus

Groboljšek 
Jože

15.11.2018 Ob svetovnem dnevu 
diabetikov pohod Litija 
Strešni vrh Ponoviče, 
ob 8. uri

Hauptman 
Lojze

22.11.2018 Litija – Pohod po poti 
treh Cerkev Laško, ob 
8. uri, osebni avto

Pavli Jože

29.11.2018 Litija Vel.Štanga ob 8. 
uri osebni avto

Lamovšek 
Ivan

DECEMBER

6.12.2018 Litija –zaključni pohod 
LitijaLjubljana prevoz 
avtobus in ladijca ob 
14.uri popoldan v pri
meru slabega vremen 
bo lokacija poho
daizleta spremenjen. 
Vabljeni!

Groboljšek 
Jože

Dohodnina
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno 
med upravičence, kateremu lahko namenite 
del dohodnine za donacije – to je do 0,5 % . 
Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in 
jo lahko namenite društvu. S tem nam boste 
omogočili, da bo naše delovanje program-
sko še bogatejše. 
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v dru
štveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svo
jim družinskim članom ali prijateljem. 
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahva-
ljujemo. 

Plačilo članarine
Članarina za leto 2018 znaša 12,00 EUR. Po
ravnate jo lahko v društveni pisarni v času ura
dnih ur v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure 
ali na TR 03110 10000 21983.

 DD Litija in Šmartno: 
Rudolfa POGAČAR, predsednica

PONED. 5.11.2018, ob 16.uri

NOVICE IZ PLANINSKEGA DRUŠTVA LITIJA 
Pohoda »Vranov let« dne 8.9.2018 z Goliš do Vintarjevca se je udeležilo 35 pohodni
kov. Od tega je bilo 19 članov sekcije »Sokol« in 16 pohodnikov iz Zagorja. Zaradi 
slabe vremenske napovedi so se 15.9.2018 »Sokoli« podali na Pohorje. Obiskali so 
Mariborsko kočo in nadaljevali pot do Ruške koče na Arehu. Pohoda, ki ga je vodila 
Helena Mohar, se je udeležilo 20 pohodnikov. 22.9.2018 so se savski Kojoti podali 

na Menino planino. Na začetku je bilo vreme še obetavno, toda na Biba planini, kjer je bilo njihovo 
izhodišče, je že deževalo. Toda to jim ni vzelo poguma in po slabi uri so prišli do doma na Menini 
planini. V toplem zavetju doma so se posušili, okrepčali ter se nato po isti poti podali nazaj do Biba 
planine. 23.9.2018 se je na Tromejo povzpelo 15 »Sokolov. Pohod so začeli z mejnega prehoda Ko
rensko sedlo in se po avstrijski strani povzpeli na vrh. Sestopili so v Rateče. Končno je 29.9.2018 
»Sokolom« uspelo izpeljati pohod na Kanin. 12 pohodnikov je osvojilo Visoki Kanin in šest Pre
streljenik. 2.10.2018, je na Osnovni šoli Litija potekala akcija NVO gre v šolo. Jurij Jere in Mija 
Jovanovič sta učencem pred
stavila delovanje in aktivnosti 
društva. Povabila sta jih na 
tekmovanje Mladina in gore. 
Predstavila sta jim opremo, ki 
jo potrebujemo za varno hojo 
v hribe. Reševali so naloge 
povezane s planinstvom in go
rami ter barvali pobarvanke. 
Na koncu sta jim predvajala 
še posnetke iz nedavnih mla
dinskih taborov (Lokve 2016, 
Kamniška Bistrica 2017 in 
Mojstrana 2018). 

načRtOVanI IZLetI In 
AKCIJE V OKtOBRU IN  

NOVEMBRU 2018. 
  14.10.2018 – »Na Krasu je 

krasno« (sekcija Sokol)
  20.10.2018 – Kje gnezdi 

»Sokol« (sekcija Sokol)
  20.10.2018 – Nekam v »gori

ce« (sekcija Sava)
  27.10.2018 – Porezen (sekci

ja Sokol)
  3.11.2018 – Lavričeva koča 

in Pristava (sekcija Sokol)
  17.11.2018 – Kum (sekcija 

Sokol)
  24.11.2018 – Lendavske 

gorice (sekcija Sokol)
  24.11.2018 – Planinski dom 

Goška ravan (sekcija Sava)

Program je okviren, več infor
macija o izletih pa dobite na 
društvu in na spletu http://
www.pdrustvolitija.si/ 

Po Obvestilih PD Litija povzel 
Aleš PREGEL
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LITERARNI VEČER Z LEONIDO RAZPOTNIK
Na deževen in hladen prvi oktobrski večer smo se po maši zbrali v kresniški župnijski kapeli. V 
soju sveč smo poiskali svoj prostor in prisluhnili zvoku saksofona, ki je ustvarjal mirno in pri
jetno vzdušje. Zbrali smo se z namenom, da bi 
se skupaj z našo sokrajanko in župljanko gospo 
Leonido Razpotnik poveselili ob njeni izdaji knji
ge z naslovom Bela pernica in druge zgodbe. 
Seveda smo vsi nestrpno pričakovali, da izvemo 
podrobnosti nastajanja njene knjige, poizvemo o 
resničnosti njenih zgodb, o njenih razlogih za pi
sanje in čustvih, ki so jo obdajala ob pisanju. 
Gospod župnik Božidar Ogrinc je pripravil vrsto 
zanimivih in pomenljivih vprašanj za avtorico. Iz 
njenih odgovorov smo spoznali, kako pomemb
no je v življenju vztrajati, spoštovati želje svojih 
bližnjih in v ljudeh videti dobro. Leonida je spregovorila tudi o vplivu vere na njeno življenje, o 
minljivosti in čudežih življenja. 
Večer se je končal ob sladkih in slanih prigrizkih, prijateljskih pogovorih in seveda pohvalah, 
namenjenih avtorici. Bralci so pohvalili predvsem njeno iskrenost, pristnost in smisel za pisanje 
zgodb, ki pobožajo po srcu in dajo misliti za življenje.  Ajda FELKL

»DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND ÜBER ALLES«
Nemška himna, pomeni: Nemčija čez vse. Torej tudi čez druge narode (To se imenu

je nacizem.). Melodija je pa tako lepa, da bi jo človek poslušal kar naprej. Tudi druge himne so 
koračnice in slavijo svoj narod, državo, lepote, junaštvo, moč ... Spodbujajo svoje ljudstvo za boj 
k svobodi izpod tujega jarma, tudi za ceno življenj, za medsebojno ljubezen in enotnost znotraj 

naroda. Angleška himna je izjema: »Bog varuj 
nam kraljico«. Španska pa je koračnica brez 
besedila. (Vse lahko preverite na YouTubu.)
Slovenska himna je nekaj izvenserijskega. Pr
vič – ni koračnica temveč NAPITNICA – ZDRA
VICA. Ne opeva samo svojega naroda, temveč 
pravi, da naj žive vsi narodi v medsebojni lju
bezni. Je prvi mednacionalni program z vizijo 
ljubezni in miru za vse. 
Zato imamo to kitico Zdravice napisano na po
mniku GEOSS. Zato Zdravico povemo v celoti 
in doživeto na našem vodenju, tako da jo vsak 
začuti.

Zato smo se odločili, da izvedemo evropski projekt SRCE EVROPE HEART, kjer vadimo in se uči
mo medsebojno, mednarodno sprejemanje in ljubezen, ki je zapisana na GEOSSu. 
5. oktobra pa je na pobudo Osnovne šole Tržič in njihovega ravnatelja PROF. STANETA GRUMA 
bila izvedena velika prireditev  na kranjskem stadionu, s katero želi poudariti pomen medgene
racijskega sodelovanja, prostovoljstvo, poveza
nost, strpnost, ljubezen do svojega naroda in do
movine, predvsem pa zavedanje, da živimo drug 
ob drugem in da drug drugega potrebujemo. 
Prireditev je navdušila tudi našega predsednika 
Boruta Pahorja. Na tej edinstveni prireditvi je več 
kot pet tisoč (5000) otrok, dijakov in zaposlenih v 
osnovnih in srednjih šolah na Gorenjskem s svojo 
postavitvijo na stadionu v Kranju ustvarilo veliko 
srce. Skupaj s Čuki in Nušo Derenda smo prepe
vali Slovenija, od kod lepote tvoje in Dan ljubezni. 
In kaj še sodi na tako prireditev? Seveda: ZDRAVICA v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc! Naj 
bo jasno, da Slovenci v sŕcu mislimo! Osnovna šola Tržič pa je letos že drugič prejela najvišje pri
znanje ZLATO SRCE SREDIŠČA SRCA SLOVENIJE za sodelovanje šole s povezanostjo in ljubeznijo 
do svojega okolja. 
Lepo mi je, ker prepevamo o ljubezni in jo širimo!  Zvonček Norček

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

V BRNU SMO OBELEŽELI 
EVROPSKO LETO KULTURNE 

DEDIŠČINE
V zadnjih letih se v Društvu LAZ redno in 
uspešno prijavljamo na razpise programa 
evropa za državljane. Program se nam zdi 
primeren, ker je med najbolj »prijaznimi« in 
enostavnimi evropskimi razpisi, predvsem 
pa, ker se lahko ukvarjamo s temami, ki so 
nam blizu in nas zanimajo. 
Od 21. do 23. septembra 2018 se nas je 56 
odpravilo v Brno na »srečanje mest«. Projekt 
»Kulturna dediščina EU nas združuje« je prijavil 
in ga vodi Društvo LAZ, partner je Mikroregija 
Kahan iz Češke, v katero so povezane manjše 
občine v bližini Brna. Srečanje je povezalo lju
di iz obeh držav z namenom, da skupaj razmi
šljajo o prihodnosti in aktualnih izzivih EU in 
si izmenjajo dobre prakse pri ohranjanju kul
turne dediščine. Tudi to območje se je nekdaj 
ukvarjalo z rudarstvom, danes pa razmišljajo o 
izrabi opuščenih rudnikov v učne in turistične 
namene, tako kot pri nas z rudnikom Sitarje
vec. Geologija, ki nas zanima predvsem zaradi 
naše zbirke prodnikov iz reke Save, je bila ena 
od tem za bodoče skupne projekte s češkimi 
partnerji.
Te dni je v Brnu potekal festival manjšin Ba
bylon fest Brno. V veliko čast nam je, da je 
naš ženski pevski zbor zastopal Slovenijo in z 
dvema nastopoma polepšal dan tudi slovenski 
manjšini, ki živi na Češkem. Veliko zanimanje je 
požela tudi naša slovenska stojnica s kranjsko 
klobaso, jablanškimi štrukeljci, krhlji, jabolki,… 
Razdelili smo veliko promocijskega gradiva in 
ugotovili, da brez težav vzpostavimo komunika
cijo kar po slovensko in na trenutke začutili, da 
smo del velike evropske družine.

Pomembno se nam zdi, da v projekte vključuje
mo tudi mlade. Dobro so se znašli, se povezali 
z gimnazijci v Zastavki blizu Brna in skupaj po
sneli video o dogodku. 

Udeleženci srečanja smo se predvsem dobro 
imeli. Iz zbranih vtisov razberemo željo po še 
več takih priložnosti za druženje z drugimi na
rodi po Evropi.

Mimogrede smo si ogledali še Dunaj, kar dolgo 
vožnjo pa izkoristili za prepevanje z neumornim 
mladim harmoni
karjem.
Kot rečeno, bomo 
sredstva za izvedbo 
srečanja dobili od Evropske komisije iz progra
ma Evropa za državljane, vendar pa mora biti 
društvo sposobno založiti celoten znesek za 
34 mesece. V Društvu LAZ imamo poseben 

fond za ta namen, ki smo ga ustvarili v 15ih 
letih delovanja.
Nekaj malega je za stroške prevoza primaknil 
tudi Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu. 
Več o projektu si lahko preberete na naši splet
ni strani www.laz.si, (http://www.srcemepo
vezuje.si/drustvolaz/index.php?lng=sl&t=deja
vnosti&id=16026)

Jelka BABIČ, Društvo Laz

PRVA IN DRUGA 
NAGRADA NA  

10. EX TEMPORU 
SLADKA ISTRA

29. septembra sta na extemporu v Kopru 
članici LILA prejeli najvišji nagradi: ANItA VO-
ZELJ prvo nagrado (samostojna razstava), Dar
ja GEGORČIČ BERNIK drugo nagrado (skupin
ska razstava). Razstave bodo postavljene v več 
krajih Slovenije. Čestitke! 
28. septembra, na DAN ODPRTIH VRAT LILA, 
je društvo pod odrom litijske kulturne dvorane 
»postavilo na ogled« preurejene prostore At-
ELJEJA LILA, kjer delujejo vse sekcije: CICI 
LILA, MALA LILA , LILA odrasli, FOTO  VIDEO 
LILA in LILA PIŠE in priročna delavnica v stol
pu. Hkrati je bil odprt še mini razstavni prostor 
galerija LILA RUDNIK. V njem si lahko ogledate 
baroreliefe iz projekta rudnik Sitarjevec. 
Na odprtju je bila tudi podžupanja Lijana Lov
še, ki je povedala, da bo v letu 2019 atelje s 

stopnicami povezan s KC, kjer bo na voljo tudi 
voda in WC.

DEJAVNOST
25. septembra so atelje LILA obiskali ude
leženci projekta Socialna aktivacija Litija IC 
GEOSS. Seznanili so se z obsežno dejavnostjo 

društva in prisluhnili avtorskim pravljicam Jože 
Ocepek in Jelke Jantol, ki so nastale v projektu 
rudnik Sitarjevec.
V zečetku oktobra so se začele likovne 
delavnice CICI LILA ob torkih, MALA LILA ob 
četrtkih, LILA odrasli ob sredah, lahko se še 
pridružite (lilaatelje@gmail.com).
12. 10. je bila na občini postavljena razstava 
LIKOVNE PODOBE OB CANKARJEVIH DELIH, 
dela so prispevali člani LILA na razpis JSKD Li
tija: Lavra ambrož, nubia anžel, nina Gro-
boljšek, Gabrijela Hauptman, Andrej Ho-
stnik, jelka jantol, aleksander Lavrenčič, 
Billy Mehle, Marjeta Mlakar agrež, Sabina 
Slana Cvikl, Anita Vozelj.
16. 10. je za učence litijske in šmarske obči
ne ter gimnazijce v ateljeju LILA potekala 8. 
LIKOVNA UStVARJALNICA. V ustvarjalnico 
so bili povabljeni po štirje učenci OŠ Litija, PP 
Litija, Gradec, Gabrovka, Šmartno in dijaki gi
mnazije Litija. Ustvarjali so na temo letošnjega 
tedna otroka PROStI čaS.
23. 10. so bile na prireditvi Sadjarskega dru
štva LITIJA razstavljene PanjSKe KOnčnICe 
odraslih članov z motivi iz legend in življenja 
v naravi.
25. 10. so se na območnem srečanje litera-
tov 2018 na Izlakah predstavile v literarni re
viji JESENSKE MISLI članice LILA PIŠE Marija 
Smolej, joža Ocepek, Magda Groznik in Ga-
brijela Hauptman.

NAPOVEDUJEMO: 
17. 11. bo ob 16. uri v DD Trbovlje zaključna 
RAZStAVA ZLAtA PALEtA 2018, kjer bodo 
rastavljena tudi dela članov LILA, ki so prejela 
certifikate kakovosti.
20. 11. bo na prireditvi Knjižnice Litija odprta 
tudi likovna razstava O VINU IN LJUBEZNI.

Joža OCEPEK



Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Solza, žalost in bolečina te zbudila ni,
ostala je praznina, ki hudo boli.

V SPOMIN
V mesecu oktobru je minilo žalostno leto odkar nas je mnogo  
prezgodaj zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek in tast

BRANKO VOLK
iz Litije

Hvala vsem, 
ki postojite ob njegovem grobu, 

mu prižigate svečke in se ga spominjate.

Vsi njegovi

Tvoj dih je zastal
in ti si zaspal,
a v naših srcih
boš vedno ostal.

ZAHVALA
Za vedno se je poslovil naš dragi mož in ata

FRANC BORIŠEK
14.1.1943 – 26.9.2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, tolažilne besede, stiske rok in objeme. Hvala za da-
rovano cvetje in sveče. Posebna zahvala g. župnikoma, pevcem Lipe, 
trobentaču in ge. Ivi za poslovilne besede.

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

Vsi njegovi

ZAHVALA
2.10.2018 smo se na polšniškem pokopališču poslovili  

od moža, očeta, deda in pradeda

Jožefa PograJec
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga podpirali na njegovi življenjski poti, še 
posebno pa dr. Kokotovi, požrtvovalnim delavkam patronažne službe 
ZD Litija in osebju Internističnega oddelka Bolnišnice v Trbovljah 
in vsem, ki ste njemu in vsem domačim pomagali prebroditi težke 
trenutke bolezni in še težje trenutke slovesa.
Hvala g. župniku za poslovilni obred, PGD Polšnik za izvedbo 
protokola, pevcem in trobentaču, ter vsem praporščakom.
Prav tako se zahvaljujemo za darovane maše, cvetje, sveče in prispevke 
namesto cvetja, ki se bodo namenili za obnovo ostrešja cerkve LMB 
na Polšniku, kamor je tako rad zahajal.

Vsi njegovi

Kruta je resnica,
 da te med nami več ni.
Upam, da si nekje med zvezdami
brez bolečin in mirno spiš.

ZAHVALA
ob izgubi dragega moža, očeta in ata

VINKA ŠKARJA
9.2.1943 – 19.9.2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjeno cvetje, 
sveče in finančno pomoč. Hvala osebni zdravnici dr. Hauptmanovi in 
hvala gospodu župniku Škufci za lepo opravljen obred. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Njegova žena Lojzka ter Irena in Borut z družinama

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

ZAHVALA
Zapustila nas je draga mama

IVANA ZORC
27.3.1929 – 10.9.2018

iz Stranskega vrha

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, Lidiji za tolažilne besede, 
podarjeno cvetje in sveče ter svete maše. Posebna zahvala g. župniku 
Andreju Rovšku za lepo opravljen obred, pevcem in trobentaču ter 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

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

V SPOMIN

FRANC PLANINŠEK
s Konja

26.3.1940 – 11.10.2005

Hvala, ker se ga spominjate.

Sinovi Marjan, Franci in Janez z družinami

ZAHVALA
Tiho kakor je živela je tudi odšla od nas draga

LIZa LUKaČ
1935 – 2018

Zahvala vsem za darovano cvetje, sveče, svete maše in izrečene 
sožalne besede. Posebna zahvala osebju Internega in Dializnega 
oddelka Bolnišnice Trbovlje, sosedom, g. župniku Andreju Rovšku za 
opravljen obred, govorniku g. Antonu Lokarju za čustvene poslovilne 
besede, pevcem, trobentaču in vsem, ki se jo spominjate in ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Spomini so kot iskre,
Ki pod pepelom tlijo,
A ko jih razgrneš,
Vedno znova zažarijo.
 (J. W. Goethe)

V SPOMIN
18. oktobra je minilo sedem let

odkar nas je zapustil

SILVEStER KISOVEC
iz Jevnice

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

njegovem grobu. 

Vsi njegovi

ZAHVALA

roMaN goLoBINeK
18.1.1952 – 22.9.2018

Ob izgubi moža, očeta in dedija se iskreno zahvaljujemo  
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem  

za darovane sveče in izrečena sožalja. 

Hvala, ker ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani  
in se v tako velikem številu poslovili od njega.

Vsi njegovi

V SPOMIN – ANTON ŠTRUS 
V mesecu septembru, v času, ko sadjarji obiramo sadove svojega dela, se je od nas za 
vedno poslovil Anton Štrus. Bil je ustanovni član Sadjarskega društva v Litiji in tudi njegov 
prvi predsednik, društvo pa je vodil v letih 1994 – 2002. Bil je eden tistih sadjarjev, ki je 
začel z intenzivnim sadjarstvom relativno pozno, saj sadjarstvo ni bilo povezano z njegovim 
poklicem. Na površini okrog svojega vikenda na Moravški gori je zasadil svoj prvi nasad 
jablan. Ker je vedel, da rodnost sadnega drevja ni od boga dana in da imata rast in rodnost 
sadnega drevja svoje zakonitosti, je začel iskati znanje vsepovsod. Udeleževal se je prika
zov obrezovanj in predavanj, ki so jih organizirala razna društva, ki so takrat že obstajala. Na 
enem od takih je srečal pokojnega sadjarskega strokovnjaka Franca Kotarja, kar je bilo zanj 
zelo pomembno. Kot je sam večkrat priznal, ga je prav on navdušil za gosto sajenje jablan. 
Nasad jablan, ki jih je imel posajene na srednje bujnih podlagah, je zamenjal s sadikami na 
šibko rastočih podlagah in ugotovil, da je na teh sadikah možno pridelati bistveno več sadja. 
Bil je tudi prvi, ki si je naredil manjšo hladilnico, saj je ugotovil, da lahko dobro ohranjena 
jabolka bolje trži spomladi. Ker so ga prijatelji in tudi drugi dostikrat prosili, da jim obreže 
sadno drevje, in ker je na izobraževanjih po Sloveniji srečeval veliko občanov iz litijske obči

ne, je bil hitro za to, da se tudi v Litiji ustanovi sadjarsko društvo. Aktivno se je vključil v priprave na ustanovni občni zbor 
in na njem prevzel funkcijo predsednika, ki jo je opravljal osem let. Za njegovo predano osemletno delo ga je Sadjarsko 
društvo Litija po prenehanju opravljanja funkcije predsednika nagradilo z nazivom Častni član Sadjarskega društva Litija. 
Sadjarsko društvo Litija bo čez dobrega pol leta proslavilo četrt stoletja svojega delovanja. Velik del zaslug za tako lep 
jubilej gre prav gotovo Antonu Štrusu. Člani društva se mu ob žalostnem slovesu še enkrat zahvaljujemo za njegovo delo 
v društvu in za njegov prispevek k razvoju sadjarstva tako v litijski kot tudi kasneje v šmarski občini. Ponosni smo, da smo 
del sadjarske poti prehodili skupaj.  Vojko BIZJAK
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LETOS V DRŽAVNEM PRVENSTVU ŠEST EKIP
ŽENSKI ROKOMET

TENIS KLUB AS

Bor Artnak zmagovalec 
Mastersa TZS 2018

Igralci Tenis kluba AS Litija so zaključili teniško 
sezono 2017/2018. Najboljši so imeli pravico 
nastopa na Mastersu, kamor se uvrsti le 12 
najboljših v državi. Igralci Tenis kluba AS Litija 
so bili pri tem zelo uspešni saj so se Mastersa 
udeležili: Bor Artnak, jaka tomažin in Rina 
Grošelj do 14 let, Bor Artnak in Pia Poglajen 
do 16 let, Pia Poglajen in tom ašič Kovač do 
18 let in tom ašič Kovač, Mark Mesarič ter 
tina Kristina Godec še članskega Mastersa. 

Kar trije tek
movalci so do
segli izreden 
uspeh, saj so 
se udeležili 
Mastersa tako 
v svoji staro
stni kategoriji, 
kot v kategori
ji med dve leti 
starejšimi tek
movalci. To so 
Bor Artnak, 
Pia Poglajen 

in tom ašič Kovač. Slednji je moral potem 
zaradi poškodbe nastop na obeh tekmovanjih 
odpovedati. Po pričakovanjih je največji rezul
tat, to je končno zmago, dosegel Bor Artnak, 
ki je brez težav osvojil 1. mesto na Mastersu 
do 14 let, s tem potrdil absolutno prevlado, ki 
jo ima na domačih tleh v tej kategoriji, saj v celi 
sezoni na turnirjih TZS v kategoriji do 14 let ni 
izgubil niti ene tekme Odličen je bil Bor Artnak 
tudi na Mastersu do 16 let, kjer se je uvrstil 
v polfinale in osvojil 3. mesto. Enako odličen 
rezultat, uvrstitev v polfinale, je na članskem 
Mastersu dosegla tina Kristina Godec. Da za
dnje turnirske zmage niso bile naključje, pa je 
na Mastersu do 16 let potrdila Pia Poglajen, ki 
se je uvrstila v četrtfinale.
Na mednarodnih tekmovanjih sta merila moči 
Nastja Kolar in Nik Razboršek. Nastja Kolar 
je tako uspešno nastopila na turnirju z nagra
dnim skladom 25.000$ v Lagosu, kjer se je 
med posameznicami uvrstila v četrtfinale, tam 
pa izgubila od Conny Perrin, 144. igralke sve

ta (Nastja je trenutno 370.), med dvojicami pa 
se je uvrstila v polfinale. Nik Razboršek se je 
po zmagi na Futures turnirju na Nizozemskem 
odpravil na višji rang turnirjev, na Challenger 
turnirju v Italijo, in sicer v Biello in Firence, kjer 
pa je žal obakrat izgubil v drugem krogu kvali
fikacij.

Darko Vidic občinski prvak 
Litije in Šmartnega za leto 2018
Tenis klub AS Litija je 6. Oktobra organiziral 
Občinsko prvenstvo Litije in Šmartnega v teni
su za leto 2018. Nastopilo je 16 tekmovalcev, 
ki so se najprej pomerili v t.i. Round Robbin 
skupinah, iz katerih so v zaključni del tekmova
nja napredovali najboljši. Že tekme v skupinah 
so bile razburljive, pravi boj pa se je začel v 
nadaljevanju, ki je postregel z nekaj res lepimi 
tekmami. Ena bolj izenačenih, poleg finalne tek
me, je bila med tomom Bizjakom in Jasminom 
Begičem, kjer je slavil slednji z rezultatom 7:5, 
v nadaljevanju pa je v polfinalu ugnal Janeza 
Savšek s 6:2 in se uvrstil v finale. V spodnjem 
delu tabele je po zmagi 6:4 nad lanskoletnim 
državnim prvakom Marjanom Končarjem svoj 
pohod v fina
le začel Dar-
ko Vidic, ki 
je v polfinalu 
premagal še 
Bojana Bri-
ca. Finalna 
tekma je bila 
zelo razburlji
va, saj je Ja-
smin Begić 
dolgo vodil 
in je že diša
lo po njegovi 
zmagi, a je 
Darku Vidicu tik pred koncem uspel preobrat 
in osvojitev 1. mesta z rezultatom 7:5. Česti
tamo! 
Začele so tudi že prijave za zimsko rekreativ-
no ligo AS. Prijavite se lahko na oglasni deski 
v Tenis klubu AS Litija ali preko mailu na na
slov: tk.aslitija@gmail.com. Liga se bo začela v 
začetku novembra, po krompirjevih počitnicah.

Melita POGLAJEN

33. EVROPSKO PRVENSTVO V  
TRADICIONALNEM KARATEJU – MATIC ŠIFRER 

PREJEL TRI BRONASTE MEDALJE!!
Na 33. Evropskem prvenstvu v tradi

cionalnem karateju, ki je potekalo od 14. do 16. 
septembra v Beogradu, je slovenska izbrana vrsta 
dosegla odlične uvrstitve. Barve slovenske repre
zentance je zastopalo 23 tekmovalcev, ki so osvo
jili skupno 3. mesto med 20 evropskimi državami. 
Iz našega kluba so Slovenske zastave zastopali 
reprezentanti: Nina Požun, Matic Šifrer in Toni Po
vše ter Gian Povše. Matic je dosegel trikrat tretje 
mesto, v disciplinah: kadeti – fuku go, ter kogo 
kumite in v kati skupinsko s Petrom Malačičem in 
Lovrotom Krambergerjem. Toni Povše pa je med veterani dosegel odlično 4. mesto v disciplini 
kata. Vsi reprezentanti so prikazali vrhunske nastope. Na Evropskem prvenstvu sta bila iz našega 
kluba KK Kensei tudi Rok Požun (fotograf) in Gorazd Praprotnik (sodnik). Vsem tekmovalcem 
čestitamo!  KK Kensei

Sezono 2018/19 pričeli tudi v KK Litija 
OKREPLJENA LITIJA V 2. KROGU ZA POKAL ŠPAR 

VISOKO PREMAGALA MARIBORČANE
Članska ekipa KK Litija je v novo sezono vstopila v zelo spremenjeni zasedbi. Klub 

so pred novo sezoni zapustili Matevž Dobravec (Ljubljana), Haris Totić, Luka Radovič in pred novim 
letom Mile Radmanovič. V novi sezoni bomo pogrešali tudi Lovra Šepca, ki si je tik pred koncem 
lanske sezone huje poškodoval koleno (pred kratkim je uspešno prestal operacijo kolenskih kri
žnih vezi). Kljub vsem odhodom pa je Litija v prvi tekmi prikazala všečno igro, Klubsko vodstvo 
med poletnimi počitnicami namreč ni stalo križem rok. Za KK Litija bodo v novi sezoni igrali trije 
novinci. Pod košem sta Litijane okrepila 206 cm visoki in robustni center Vjeran Soldo (prej 
KOŠ Celovec), na položaju krilnega centra 200 cm visoki Jakob Virk (Lastovka) in na položaju 
visokega branilca Dejan Mlakar (Parklji). Najbolj pa veseli dejstvo, da so se v ekipo vrnili tudi trije 
litijski igralci, ki v lanski sezoni bodisi zaradi poškodb (anže Dobravec) ali drugih razlogov (Miha 
Skender in Žan erjavec) niso igrali. 

Košarkarji Litije so na prvi 
uradni tekmi 2. kroga za 
Pokal Špar napovedali, 
da se bo v letošnji sezoni 
igrala veliko bolj gledljiva 
košarka kot lansko sezono. 
V prvi tekmi so premagali 
mariborski AKK Branik z 
rezultatom 87:62 (43:26) 
in si s tem na stežaj odprli 
vrata v 3.krog.
Strelci za KK Litija: Anžur, 
Dobravec 9 (2:4, 1x3), Mla
kar 13 (3x3), Erjavec 22 
(10:13), Bavdek, Pušič 22 
(2:2, 2x3), Primožič 2, Virk 
7 (1:2), Salihovič, Soldo 12. 
Trener: IBIŠI Džemo 

Konec meseca septembra smo obeležili 60 letnico NK Jevnica. Čeprav nam vreme 
ni služilo se je zbralo kar veliko ljudi, ki so se kljub hladnemu vremenu prijetno 
družili. Za uspešno izvedbo se zahvaljujemo U.O. NK Jevnica, ki je vse to organiziral 
in vsem ki so s svojim prostovoljnim delom pomagali pri organizaciji.
Prvi del jesenskega dela sezone je za nami. Tudi vreme nam je šlo na roko, saj so 

bila igrišča v dobrem stanju, da so nogometaši lahko pokazali svoje veščine. Še posebej je lepo 
videti napredek v mlajših selekcijah, za kar gre zahvala našim dobrim trenerjem. 
Vse selekcije uspešno tekmujejo v svojih kategorijah in z svojimi nastopi dajejo ton prepoznavno
sti kluba.  za NK Jevnica, Marjan MEDVED  Medo

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO LITIJA INTENZIVNO  
V SEPTEMBER

Z novim šolskim letom so se 
začeli tudi treningi taekwon

doja. Tokrat z manjšo spremembo glede 
terminov in lokacije, saj se vsi treningi 
odvijajo v športni dvorani Pungrt v Šmart
nem pri Litiji, treningi pa potekajo vsak 
dan od ponedeljka do petka.
Začeli smo kar intenzivno, potrebno je 
čim hitreje pridobiti kondicijo, kajti prvo 
tekmovanje, katerega se bomo klubsko 
udeležili, bo potekalo že 13.10.2018 v 
Ljubljani, to je 4. Gaiana Ljubljana Trophy. Sicer pa smo veseli, da imamo zelo razgibano sestavo 
članov, od najmlajših petletnikov, osnovnošolcev, srednješolcev, študentov in odraslih senior
jev. Treninge prilagajamo zmožnostim, spodbujamo gibalne spretnosti, najbolj zavzete začetnike 

pa tudi pripravljamo za prve 
borbe, s katerimi pridobivajo 
dragocene izkušnje. Seveda 
so jim svetel zgled naši izku
šeni borci, dobitniki številnih 
medalj in tudi člani Slovenske 
reprezentance, katere sreču
jejo na treningih.Intenzivno 
se je začelo tudi na reprezen
tančnem nivoju. Organiziran 
je bil dvodnevni trening član
ske reprezentance, udeležila 
sta se ga naša člana Domen 
in Tadej Pirc. Teden kasneje 
so se na dvodnevnem repre
zentančnem treningu zbrali 
kandidati za mladinsko repre
zentanco, na katerega sta bili 
povabljeni tudi naši članici Pia 
Smrekar in Aleksandra Rozina. 
Trenerji so preverili pripravlje
nost in naredi plan za naprej. 
Prvo tekmovanje za svetovni 
pokal, na katerega bo šla šir
ša reprezentanca, bo Galeb 
Belgrade Trophy, 27. in 28. 
oktobra v Beogradu. Tokrat se 
ga bo iz našega klub udeležil le 
Domen Pirc, ki bo tekmoval v 
kategoriji članov do 74 kg.
Sicer pa bo jesen precej pestra, 
tekmovanj ne bo manjkalo, zato 
je na mestu spodbuda tekmo
valcem, ki si želijo borb, da se 
čim bolj zavzeto pripravljajo. 
Kandidatom za črni pas pa bo 
prihajajoči čas prinesel veliko 
treningov, za katere bodo potre
bovali tako kondicijo kot psiho
loško pripravo, kar bo na koncu 
lahko nagrajeno z mojstrskim 
nazivom.  Eva ŠTANGAR

Jeseni in pozimi v Mesariji Frtica diši po
krvavicah, jetrnicah, kožnatih klobasah in 

pečenicah. Poleg  klobas se prileže kislo zelje, 
zabeljeno z odličnimi, domačimi ocvirki. Ti so letos 
prejeli medaljo na kmetijsko-živilski sejmu AGRA. 
Prav tako so bili za kakovost nagrajeni naš Pršut 

Frtica, Suha domača salama ter Špehovka. 
Naj tekne tudi vam!

N.S.

Frtica, d.o.o.
Levstikova ulica 14, 
1270 Litija
Tel: 01 899 50 90

V letošnji tekmovalni sezoni bo 
v državnem ligaškem prvenstvu 

tekmovalo 6 ekip našega društva. Poleg član
ske ekipe, ki skupaj še z 4 ekipami tekmuje v 
1.b ženski rokometni ligi, še mladinke, kadeti
nje, starejše deklice in dve ekipi mlajših deklic. 
Začetek tekmovalne sezone je zmeraj pospre
mljen s posebnim pričakovanjem. Čeprav tek
movanja niso edini cilj dejavnosti ŽRD Litija, 
so njegov pomem
ben del. Na tekme 
se naše, predvsem 
mlade športnice, pri
merjajo z drugimi v 
znanju, borbenosti in 
ekipnem sodelovanju. 
Člansko ekipo v leto
šnji sezoni sestavlja 
15 igralk, domačink, 
ki so svoje rokome
tno znanje nabirale 
v Šmartnem in Litiji. 
Verjamemo, da bodo 
dekleta s svojo željo 
in borbenostjo, pre
danostjo športu in neizmerno želji po dosega
nju višjih ciljev nadaljevale in se že v tej sezoni 
poskušale uvrstiti v najelitnejše tekmovanje v 
slovenskem ženskem rokometu – v 1. žensko 
rokometno ligo. Trener članske in mladinske 
ekipe ostaja Boštjan Kogovšek, njegov pomoč
nik pa je Roman Verbajs.
Mladinska ekipa sestavljena iz deklet letnika 
2000, 2001 in 2002 letos igra v ligi zahod, kjer 
bo za uvrstitev v finalni del državnem prvenstva 
igrala proti ekipam RK Žalec, ŽRK Ptuj, ŽRK Ve
lenje, ŽRK Krka, ŽRK Branik in ŽRK Z´Dežele.
V kategoriji kadetinj, v kateri imajo pravico 
nastopa igralke letnik 2002 in mlajše, bodo 
za naše društvo v državnem prvenstvu – liga 

center, pod vodstvo trenerke Tanje Oder, igrala 
dekleta letnik 2003 in 2004. Naše igralke so 
najmlajše v tej kategoriji, zato je njihov cilj pri
dobivanje izkušenj, ki jih bodo unovčile nasle
dnje sezone.
Ekipa starejših deklic, sestavljena iz deklet 
letnik 2004 in 2005 v letošnji sezoni trenira 
skupaj s kadetinjami in tudi njihova trenerka je 
odlična bivša rokometašica Tanja Oder. Igralke 

bodo igrale v skupini 
center z ekipami ŽRK 
Tržič, RK Olimpija, RK 
Krim, ŽRK Krka, RK Za
gorje, RK Sava Kranj.
Najmlajši ekipi, ki tek
mujeta v državnem 
prvenstvu sta ekipi 
mlajših deklic. Mlajše 
deklice B, so dekleta 
letnik 2008 in 2009, 
mlajše deklice A pa 
dekleta letnik 2006 in 
2007. Obe ekipi tre
nirata skupaj. Njihov 
trener je Grega Moč

nik, pomočnik pa Jaka Avsec. Cilj obeh mlajših 
kategorij ni rezultat, temveč uživanje in zabava 
ob učenju in igranju rokometa.
Pridno trenirajo tudi mini rokometaši in mini 
rokometašice. Vadba mini rokometa za dekli
ce, kot tudi za dečke, od 1. do 4. razreda po
teka 2krat tedensko v okviru podaljšanega bi
vanja v šoli. Vadba je v Športni dvorani Litija in 
tudi v telovadnici na OŠ Gradec.
Pred našimi ekipami je še veliko preizkušenj, 
zato vas vabimo, da nas spremljate in spodbu
jate na tekmah. Koledar tekem in druge infor
macije najdete na spletni strani društva www.
zrdlitija.si. 
Športni pozdrav!  Tjaša BAJC
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KUPIM razne stare predmete, odliko
vanja, medalje, značke, bajonete, čela
de, sablje, uniforme, stare razglednice, 
kipce, slike, nakit, kovance, knjige in 
druge starejše drobnarije, ki jih morda 
ne potrebujete več.  051 740 430

MALI OGLASI

Sečnja In  
SPRAVILO LESA

Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.  
Les tudi odkupujemo in izdelujemo 
gozdne poti. Po dogovoru možen 

tudi odkup na panju.

GOZDARStVO Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače,  

gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

PRODAM  zazidljivo parcelo 1500 m2,  
zemljiško urejeno, dovozna asfaltna  
cesta, kanalizacija, voda na parceli.

GSM: 031 630 931

na enKRatnI LOKaCIjI K.O. DOBRnIč v 
občini Trebnje PRODAMO KMETIJSKO ZEMLJI
ŠČE (travnik  pašnik) v izmeri 8.939,00 m2 po 
ceni 2,40 eur/m2 oziroma po dogovoru. Na 
zemljiščih je možna postavitev nezahtevnih 
objektov v skladu s prostorskimi akti občine. 
Kontakt  gsm: 041 345 920

Izžrebanci križanke iz meseca septembra 2018, ki 
bodo prejeli stenski koledar akademskega slikarja 
Jožeta Megliča, ki ga je izdala Tiskarna ACO. Koledar 
prejmejo v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Vozelj Ivana, Tirna 48, Sava
2. Irena Primc Dolinšek, Dolgo Brdo 6, Polšnik
3. Ivan Ferme, Jelenska reber 16, Dole pri Litiji

Težje besede:  ASSE, EVRA, ALV, KOLBE, ORLOV, 
INAH, RIONI

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.11.2018 na nas lov ured -
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bo do pre jeli stenski 
koledar akademskega slikarja Jožeta Megliča, ki ga je 
izdala Tiskarna ACO. Koledar bodo prejeli v Tiskarni ACO 
v Litiji.

nagradna križanka SESTAVIL: Jože Vizlar ŠTEVILKA: 215
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PRODAM malo rabljen kotel za žganje
kuho, 60 L, v kompletu.
Informacije na tel.: 01 898 5012 ali 
GSM: 040 974 727.

UGODNO PRODAM notranja lesena 
vrata 85 x 200 cm in stropno svetilko. 
Inf.: 041/954766.

PRODAM skoraj novo usnjeno poste
ljo z letvicami in vzmetnico – 160 cm x 
200 cm – ugodno. GSM: 031 710 842

UGODNO PRODAM 340 tlakovcev S 
oblike in 40 oblike H. Lasten odvoz. 
Litija, 041/954766.

NA KMEtIJI ŠRAJ IMAMO NAPRODAJ 
JARKICE - MLADE KOKOŠI tik pred 
nesnostjo, cepljene proti osmim bole
znim, so mirne narave in navajene na 
ljudi. Na voljo so rjave, grahaste, bele 
Leghorn in Štajerke. Nudimo tudi brez
plačno dostavo v Litijo in po dogovoru 
na dom. Dostave 
bodov drugi po
lovici novembra, 
ko bodo jarkice 
že tik pred ne
snostjo. Naročila 
in informacije: 
031 751 675. 
Kmetija Šraj, 
Poljčane.

BODI VIDEN, BODI preVIDEN!
Poletje je mimo in dnevi so krajši. V temnem 
delu dneva morajo pešci obvezno uporabljati 
odsevna telesa za večjo vidnost oziroma sve
tilko, ki oddaja belo svetlobo. Pešci so zaradi 
slabše vidljivosti bolj izpostavljeni nevarnostim 
prometnih nesreč, zato vozniki bodite previ
dni na območjih, kjer se lahko pričakuje priso
tnost pešcev, še posebej v bližini prehodov za 
pešce. V tem času policisti že izvajamo krajše 
poostrene nadzore na lokacijah, kjer je zaznati 
večjo problematiko varnosti pešcev, predvsem v 
bližini prehodov za pešce, s katerimi bomo na
daljevali tudi v prihodnje. Pešce opozarjamo na 
varno udeležbo v cestnem prometu, upoštevanje 
cestnoprometnih pravil in uporabo prometne po
vršine, namenjene pešcem. 
Pešci, vi pa ne pozabite, da imeti prednost še ne 
pomeni biti varen. Pred prečkanjem prehoda za 
pešce se prepričajte o varnem prečkanju le tega.
V prvih šolskih dneh smo policisti Policijske po
staje Litija zaznali šest kršitev voznikov, ki so v 

okolici šol svoja vozila parkirali na pločniku ali na 
prehodu za pešce. Zavedati se moramo, da so 
s takšnim ravnanjem posledično ogroženi pešci. 
Zato vozniki, upoštevajte cestno prometna pravi
la o ustavljanju in parkiranju vozil.
Policisti smo prav tako v prvih šolskih dneh 
v okolici šol in v šolah otrokom podelili nekaj 
kresničk in odsevnih trakov za večjo vidnost v 
cestnem prometu, katerih so se otroci zelo raz
veselili. Zaradi navedenega smo se odločili, da 
podelimo še kakšnega. 
Otroci, mladi likovni ustvarjalci, na temo var-
nosti pešcev v cestnem prometu ustvarite 
risbo in jo pošljite na naslov Policijska po-
staja Litija, Ljubljanska cesta 10, 1270 Litija, 
s pripisom »BODI VIDEN, BODI preVIDEN«. 
Trem izžrebanim nagrajencem bomo poslali 
kresničko in odsevni trak. Ne pozabite pripisati 
svojega naslova.

Klavdija MLAKAR
pomočnica komandirja PP Litija

Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije 2018
Na spletu se pod spodaj navedeno povezavo na
haja vprašalnik na temo Ocene in stališča prebi
valcev Slovenije o delu policije 2018. Omenjen 
izpolnjen anketni vprašalnik bo uporabljen v letoš
nji javnomnenjski raziskavi o ocenah in stališčih 
prebivalcev Slovenije o delu policije. Seznanja
mo Vas, da imajo vsi občani možnost sodelo
vanja v anketi. Podatki z vprašalnikom se bodo 
zbirali od 15.11.2018 do vključno 15.12.2018. 
https://www.policija.si/policija_anketa/index.
php?r=survey/index&sid=851457&lang=sl

PRePRečeVanje tatVIn In VLOMOV
Policisti v zadnjem obdobju beležimo povečan po
jav vlomov v objekte in vozila. 
S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje 
lastnine lahko že sami precej zmanjšate priložno
sti za izvršitev kaznivih dejanj in se izognete nelju

bim dogodkom, kot so vlomi, tatvine in podobno. 
Objavljamo nekaj koristnih nasvetov in priporočil, 
saj lahko za varnost svojega premoženja največ 
naredite sami!
Število vlomov v vozila, pa tudi stanovanja, 
stanovanjske hiše in vikende, iz leta v leto na-
rašča, storilci pa so čedalje bolj predrzni ali 
nasilni. „Prilika dela tatu“ in vlomilec bo raje 
izbral tisto vozilo, stanovanje ali hišo, kjer bo 
za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za 
odkritje najmanjše. Osamljena hiša, osamlje-
no vozilo, z na vidnem mestu odloženimi pred-
meti, bo bolj verjetno tarča vloma kot obratno. 
Posebno „vabljiva“ za vlomilce so nezaklenjena 
vrata ali priprta okna ...
Zato predno zapustite svoje vozilo parkirano ob 
gozdni poti:
• zaklenite vrata in zaprite okna, 

• pospravite predmete, ki jih imate v 
vozilu tako, da niso na vidnem mestu, 
• poskrbite, da ima vozilo alarmno 
napravo, 
• ne puščajte dokumentov vozila v 
vozilu;
če kljub vsemu postanete oš-
kodovanec oz. žrtev kaznivega 
dejanja, o tem takoj obvestite 
policijo! tatvino, vlom v vozilo ali 
stanovanje ali kakšen drug nepri-
jeten dogodek takoj prijavite naj-
bližji policijski postaji oz. pokličite 
na interventno telefonsko številko 
policije 113 ali anonimno številko 
policije 080 1200.

Danijel STANOJEVIČ
pomočnik komandirja

»KAKO PREPOZNATI IN PRAVILNO ZATIRATI INVAZIVNE RASTLINE« 
V okviru izobraževanj in usposabljanj za ohranja
nje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini Šmartno pri Litiji, smo kmetijski sveto
valci KGZS zavoda Ljubljana z območne izposta
ve Litija, v petek, 14. 9. 2018 na parkirišču pred 
Vrtnarijo Klinc na Bregu pri Litiji organizirali de
lavnico na temo invazivne 
rastline.
Na delavnico na prostem 
smo povabili nosilce kme
tijskih gospodarstev in 
tudi druge občane občin 
Šmartno pri Litiji in občine 
Litija v želji, da jih čim bo
lje seznanimo kako prepo
znati in zatirati invazivne 
tujerodne rastline pri nas. 
Pred pričetkom smo svetovalci ob železniški pro
gi in ob Savi nabrali sveže invazivne rastline, jih 
shranili v vrečke ter jih na lokaciji, kjer je delav
nica potekala razstavili in ustrezno označili, da so 
si udeleženci lažje predstavljali te rastline. Vsak 
je dobil gradivo, ki smo ga pripravili kmetijski 
svetovalci in jim bo v pomoč pri raziskovanju teh 
rastlin, dobili pa so tudi plastične zaščitne roka
vice, da nebi v stiku s temi rastlinami prišlo do 
poškodb kože. Pridobili so znanja in veščine, ki jih 
bodo lahko izkoristili za prepoznavanje in zatira
nje teh rastlin, ki močno izpodrivajo našo avtoh
tono floro, povzročajo veliko gospodarsko škodo 
na območjih kamor se naselijo in predstavljajo 
eno največjih groženj za biotsko raznovrstnost.
Predstavili smo varne načine odstranjevanja teh 
rastlin, kakšna mora biti zaščita pri odstranjeva
nju in kako omejiti te rastline, da se nebi širile v 
takem obsegu kot se sedaj. Izpostavili smo peli-
nolistno ambrozijo ali žvrkljo. Nanjo so občutljivi 

ljudje, ki imajo 
seneni nahod, 
saj njen pelod 
lahko povzro
ča alergije v 
jesenskem ob
dobju, nevaren 
pa je tudi za 
ljudi, ki imajo 
astmo in der

matitis. Po Zakonu o zdravstvenem varstvu 
rastlin so vsi lastniki zemljišč od leta 2010 
dolžni odstranjevati pelinolistno ambrozijo z 
njihovih površin. Orjaški dežen pa je invaziv
na rastlina, ki izloča strupene snovi. Na koži se 
po stiku s sokom te rastline naredijo veliki, bo

leči mehurji, koža pa je po 
stiku z rastlino občutljiva 
še več let na sončno sve
tlobo. Ob stiku z očmi pa 
lahko pride celo do oslepi
tve. Japonski dresnik pa 
je invazivka, ki se hitro širi 
predvsem ob vodotokih. 
Ob ugodnih rastnih pogo
jih lahko zraste tudi 15 cm 
na dan. Kanadsko in orja-

ško zlato rozgo pa so na naše ozemlje nasadili 
čebelarji, saj je jeseni prava paša za čebele. Ima 
tudi zdravilne učinke, saj pomaga pri težavah s 
sečili. Žlezava nedotika pa je ime dobila po tem, 
ker se je naj nebi dotikali, saj se zreli plodovi ob 
dotiku eksplozivno odprejo in izvržejo semena do 
sedem metrov daleč. Enoletna suholetnica pa 
kvari krmo živini, saj ima zelo slabo krmno vre
dnost.
Po odstranjevanju teh rastlin je pomembno, da 
stroje in orodje s katerimi smo odstranjevali in
vazivke očistimo, da se cvetni prah in delčki teh 
rastlin ne prenašajo naprej. Ostankov teh rastlin 
ne odlagamo v naravo, ampak jih sežgemo. No
vost pa je spletna aplikacija 
Invazivke, ki je del javnega 
elektronskega informacij
skega sistema za zbiranje 
podatkov o invazivnih tujero
dnih vrstah in povezuje več 
obstoječih informacijskih 
sistemov, ki že zbirajo podatke o invazivnih vrstah 
v Sloveniji. Pri sporočanju najdb tujerodnih vrst 
lahko sodeluje kdorkoli. Prvi korak je registraci
ja uporabnika. Sledi prijava v spletno aplikacijo. 
Tisti, ki se niste uspeli udeležiti delavnice, lahko 
dobite gradivo in vse potrebne informacije v zvezi 
z invazivnimi rastlinami na izpostavi KSS Litija.

Barbara KRŽIŠNIK in terenski  
kmetijski svetovalci

Pelinolistna ambrozija v 
večih razvojnih fazah

NASVETI POLICIJSKE POSTAJE LITIJA

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

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

Izdajatelj: Tiskarna ACO  Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/8983843 

• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Naklada 5850 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.



KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 41 Tel.: 01 896 32 49
TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-13.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-13.00

Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48
DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.30-20.00

SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 6.00-19.30
SOBOTA: 6.00-18.00

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija!

TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

»TOP PONUDBA ŽIVILSKIH TRGOVIN«

MINI ROLADE  280 g
1,39 €

TUNA RIO MARE  4/1 
4,69 €

DASH - tekoči  1,75 L
5,99 €

BARCAFFE  400 g
3,99 €

AKCIJSKA PONUDBA SVEČ !

SLIKE SO SIMBOLIČNE

SUHI CVETLIČNI ARANŽMA  že od 6,99 € 
(naročila in izdelava aranžmajev: DOM MARKET ŠMARTNO 01/8963-249)

SVEČE IN ARANŽMAJI SO V PRODAJI VSEH TRGOVIN KGZ LITIJA

SLADKOR  1 kg
0,69 €

JAFFA KEKS  1 kg
2,99 €

LENOR  930 ml
1,99 €

IZDELAVA SUHIH IN SVEŽIH CVETLIČNIH ARANŽMAJEV !

(Nadaljevanje s 1. strani)

LITIJA IMA SVETOVNEGA PRVAKA
Na uspeh našega plesalca smo izjemno ponosni!! V soboto so si svoje finale 
in odlično 5. mesto priplesali še plesalci mladinske skupine Battle of the 

warriors. Vsem plesalcem, ki so se 
udeležili svetovnega prvenstva is
kreno čestitamo! 
Prvi vikend v oktobru je bil na spo
redi plesni festival Pika miga, ki so 
se ga udelelžili naši plesalci iz Kre
snic. S koreografijo Fotka, s katero 
so se predstavili tudi na letošnjem 
državnem prvenstvu so si priplesali 
zlato priznanje! Čestitke! 
Po zelo uspešnem septembru in 
začetku oktobra smo tako že zako
rakali v novo sezono. Pričeli smo z 
vsemo našimi tečaji, od tistih, kjer 
lahko plešejo najmlajši plesalci (te
čaji CICI 35 let), do tekmovalnih tečajev, pričeli pa smo tudi s tečaji za odrasle (hip hop, jazz ter 
tečaji za plese v parih). Vpis v tečaje je še mogoč, z veseljem z vami zaplešemo na tečajih v Litiji 
(jazz, balet, hip hop, tečaji za odrasle), v Kresnicah (tečaji za otroke), ter na Vačah. Urnike naših 
tečajev najdete na naši spletni strani www.psdnlp.com. Tadej PREMK

Čas hitro beži in kmalu bo nastopilo obdobje obdarovanj vaših poslovnih partnerjev, zaposlenih, prijateljev... .
Koledar za naslednje leto, ki ga je založila in izdala Tiskarna ACO, je posvečen 80. obletnici rojstva akademskega 
slikarja Jožeta Megliča, ki je s svojim delom očaral širšo publiko. Predvsem je znan njegov opus »Stik z naravo«. 
Barva je izpovedovala čustveni izraz Jožeta Megliča, zato je uporabljal živahne barve, kjer pa nedvomno prevla-
dujejo živo zelene in modre. Kot je sam rekel, je hladne barve bolje čutil. Zapustil je tudi krasno zbirko pastelov 
in risb, ki so čisto samostojna likovna dela. Za svoje ustvarjanje je prejel številne nagrade, priznanja in zahvale. 
Njegova dela razveseljujejo mnoge ljubitelje likovne umetnosti. Stalna zbirka je na ogled v Krajevni knjižnici 
Šmartno, kjer stoji tudi njegov doprsni kip, delo akademskega kiparja Anžeta Jurkovška. (Cena 3,50 � + DDV)

(Koledar je 13 listni, format 32,5 x 54 cm, 150 gr. mat papir, špirala + obešanka, dotisk LOGO 32,5 x 6 cm, papirnata vrečka)

Koledar je že možno kupiti v Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija, 
tel.: (01) 8983 843, (041) 719 444, v KGZ "TC Market" in v vseh njihovih prodajalnah, 

v DZS Litija ter v MAAR papirnici Litija. 

Bliža se Novo leto ...
KOLEDAR ZA LETO 2019 JE ZOPET IZ NAŠIH KRAJEV

Koledar je posvečen 80. obletnici rojstva akademskega slikarja

JOŽETA MEGLIČA

Jože Meglič
Posvečeno 80. obletnici rojstva


