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Praznično vzdušje je za nami in čas je za nove 
načrte in podvige. Medtem, ko večina športnikov 
še uživa v zimskem počitku in se počitniški čas 
pozna tudi šolam, pa so društva že dejavna s 
polno paro.

Občan bo v tem letu obeležil deseto leto izhajanja 
kot samostojni medij. Če kaj, je tradicija dokaz 
tako truda vseh, ki ga pomagajo soustvarjati, kot 
potrebe po glasilu, ki vsaj enkrat mesečno zbere in 
objavi dogajanje po občini.

Marko Djukić 

Mesec januar je že nekaj let zapored 
mesec državnih prvenstev v tenisu. V 
prvi polovici januarja so se že odigrala 
državna prvenstva v kategoriji do 14 
let v Litiji, do 16 let v Radencih in do 
12 let v Ljubljani. In prav vsa so se 

končala sanjsko in s popolno prevlado Tenis kluba AS 
Litija. In kdo so novi zimski državni prvaki v tenisu:
NASTjA KoLAR se lahko pohvali kar s tremi naslovi:  
znova je osvojila naslov državne prvakinje posamezno 
in naslov državne prvakinje v dvojicah v kategoriji do 
14 let, ter povsem po pričakovanjih tudi naslov državne 
prvakinje v kategoriji do 16 let posamezno. NIK RAz-
boRšeK je osvojil dva naslova državnega prvaka do 
16 let in sicer posamezno in v dvojicah. Tako Nik kot 
Nastja sta osvajanja naslovov že vajena, je pa svoj prvi 
naslov državne prvakinje do 12 let osvojila mlada PIA 
ČuK, nov veliki up Tenis kluba AS Litija. bLAž bIzjAK 
je v kategoriji do 14 let osvojil naslov državnega prvaka 
v dvojicah, posamezno pa je postal podprvak, saj je 
osvojil drugo mesto.

NIK RAZBORŠEK, PIA ČUK, NASTJA 
KOLAR IN BLAŽ BIZJAK DO NOVIH 
NASLOVOV DRŽAVNEGA PRVAKA

Seveda ne smemo mimo ostalih odličnih nastopov naših 
tekmovalcev na državnih prvenstvih. Tako se je Pia Čuk 
poleg naslova državne prvakinje do 12 let veselila tudi 
uvrstitve med 16 najboljših na državnem prvenstvu do 
14 let, Valentin Horvat pa se je pri fantih uvrstil med 8 
najboljših. Podobna uvrstitev je za las ušla odličnemu 
Grega Kokalju na državnem prvenstvu do 12 let, ven-
dar je zadovoljen tudi z uvrstitvijo med 16 najboljših, 
še posebej ob dejstvu, da je bil najmlajši udeleženec 
turnirja, saj ima komaj 10 let. Med 16 najboljših se je 
do 12 let uvrstila tudi Sara Sirše. 
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KULTURNI KOLEDAR - februar 2008
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

sob 26.1. 10.00 otroška matineja:KRTEK ZLATKo (Lutkovno gledališče Fru-fru) Kulturni center

ToR 29.1. 19.00 Potopisno predavanje: ALŽIRIJA (Radovan Riedl) Knjižnica Litija

sob 02.02. 12.-14.00 oTRoŠKA MAŠKARADA Športna dvorana

ToR 05.02. 18.00 URA PRAVLJIC Knjižnica Litija

ToR 05.02. 19.00 Literarni večer: LITIJA IN REKA sAVA - Predstavitev knjige Ivana Godca Knjižnica Litija

čET 07.02. 19.00 osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku:
KULTURA sMo LJUDJE Kulturni center

sob 09.02. 10.00 otroška matineja: PIKIN RoJsTNI DAN (sten Vilar) Kulturni center

ToR 12.02. 19.00 Likovna razstava: Apolonija simon – akademska slikarka Knjižnica Litija

sob 16.02.
16.00 Ustvarjalna delavnica za otroke (DPM Litija) Mladinski center

19.00 KoNCERT: MoPZ srečko Kosovel, Ajdovščina Kulturni center

PoN 18.02.

Celodnevni izlet za otroke: ogled letališča Cerklje (letala, helikopterji) 
in kopanje v Termah čatež (DPM Litija)

10.-14.00 Vodeno informacijsko opismenjevanje za mlade Knjižnica Litija

18.00 otvoritev arhivske fotografske razstave: LITIJsKI obRAZI avla občine

ToR 19.02.
10.-14.00 Vodeno informacijsko opismenjevanje za mlade Knjižnica Litija

18.00 URA PRAVLJIC Knjižnica Litija

sRE 20.02. 10.-14.00 Vodeno informacijsko opismenjevanje za mlade Knjižnica Litija

čET 21.02.
10.-14.00 Vodeno informacijsko opismenjevanje za mlade Knjižnica Litija

19.30 Gledališki abonma: ŽAbE (Prešernovo gledališče Kranj) Kulturni center

PET 22.02.
Izlet za otroke: otroški muzej Celje z ogledom mesta

10.-14.00 Vodeno informacijsko opismenjevanje za mlade Knjižnica Litija

sob 23.02.
10.00 otroška matineja: KUŽEK IN MUCA (Lutkovno gledališče Tri Kranj) Kulturni center

16.00 Ustvarjalna delavnica za otroke (DPM Litija) Mladinski center

ToR 26.02. 19.00 Potopisno predavanje: PRoVANsA Knjižnica Litija

Podatke zbira: JZ ZA KULTURo LITIJA, TNs 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net

STRAN 5 in 8 STRAN 12 STRAN 3 STRAN 6

Prispevke pošljite do
8. FEBRUARJA 2008
v elektronski obliki na naslov:

Tiskarna AcO, c.D.k. 39, 1270 Litija
ali po e-pošti: tiskarna.aco@siol.net

ali obcan@siol.net.

Nastja Kolar - državna prvakinja od 14 do 16 let Nik Razboršek - državni prvak do 16 let

Pia Čuk - državna prvakinja do 12 let

Vrh slovenskih teniških lestvic torej ostaja trdno v rokah 
Tenis kluba AS Litija, kar gre zasluga odličnim tekmov-
alcem, njihovim trenerjem, staršem ter njihovim šolam, 
ki jim omogočajo profesionalnem pristop k športnemu 
udejstvovanju. Zato se še posebej zahvaljujemo osnov-
ni šoli Gradec, ki je pokazal veliko mero razumevanja 
za programe Nika, Blaža, Pije in vseh ostalih tekmo-
valcev.               

Nik Razboršek je poleg naslova dvakratnega državnega 
prvaka še pred prvenstvom dosegel tudi enega svojih 
največjih uspehov na mednarodni sceni. udeležil se je  
svojega prvega mednarodnega turnirja za svetovno 
ITF teniško lestvico do 18 let (sam jih ima 15) v avstrij- 
skem Bergheimu. Na izredno močnem turnirju je Niku 
uspelo kar trikrat zmagati in tako osvojiti prvih 10 ITF 
točk, s katerimi si je pridobil tudi uvrstitev na svetovno 
iTF teniško lestvico. Naslednji iTF turnir čaka Nika pred-
vidoma v Radencih, kjer bo prvič nastopila tudi Anita 
kosmač.                 Melita POGLAjEN
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Sejo je vodil župan Franci Rokavec, na začetku seje je bilo od 23 članov sve-
ta prisotnih 20 svetnikov. Predsedujoči je dal najprej v razpravo in na gla-
sovanje potrditev skrajšanega zapisnika 12.redne seje z dne 22.11.2007 in 
skrajšanega zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta z dne 13.12.2007, 
ki sta bila soglasno sprejeta, nato pa so svetniki odločali o dnevnem redu 
13. redne seje, ki je na koncu obsegal 12 vsebinskih točk, od katerih pov-
zemamo naslednje:

• ObčINSKI SvET JE NAJpREJ ObRAvNAvAL ObvEzNO RAzLAGA 
23. čLENA ODLOKA O LOKACIJSKEM NAčRTU zA ObMOčJE 
špORTNO –REKREACIJSKEGA CENTRA JEžA-LR1 (Uradni list RS, 
št. 5/06) in pri tem sprejel dva sklepa:

1. Občinski svet sprejema obvezno razlago  23. člena Odloka o lokacijskem 
načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR 1 (Uradni 
list RS, št. 5/06), ki se vsebinsko nanaša na gradnjo parkirnih mest za 
posamezne objekte.

2. Na stroške investitorja Toming consulting d.o.o. se takoj po sprejetju 
občinskega prostorskega načrta pristopi k spremembah in dopolnitvam 
Odloka o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega cen-
tra Ježa – LR1, pri čemer bodo spremembe in dopolnitve predmetnega 
odloka sledile usmeritvam, kot jih bo za obravnavano območje pred-
pisal občinski prostorski načrt.

Zaradi možnosti dvomljive interpretacije 23. člena Odloka o lokacijskem 
načrtu (OLN) za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR 1, se je 
na pobudo investitorja Toming consulting d.o.o. sprejela obvezna razlaga, 
ki govori zlasti o izgradnji parkirišč k posameznim objektom. Parkirišča, ki 
pripadajo k objektom, se izgradijo pred ali sočasno z gradnjo štirih objektov 
poimenovanih A, B, C in D. K tem objektom pripadajo parkirišča, kakor 
tudi parkirišča ob novih in rekonstruiranih cestah. Izgradnja pripadajočih 
parkirišč pred posameznimi objekti pa je pogoj za pridobitev uporabnega 
dovoljenja za te objekte. Glede na določila OLN so parkirišča ob cestah 
parcelno ločena od cestnega telesa in lahko tudi lastniško spadajo k pos-
ameznim objektom.

• ODLOK O pREDKUpNI pRAvICI ObčINE LITIJA – drugo branje
Občinski svet je sprejel Odlok o predkupni pravici občine Litija. Pristojnost 
občine na področju urejanja prostora določa 12. člen tega zakona, ki med 
drugim navaja tudi ukrepe in politiko. Med ukrepe sodijo prostorski ukrepi 
za uresničevanje občinskih prostorskih planov, politika pa pomeni izva-
janje in vodenje ukrepov aktivne zemljiške politike, tako ukrepi kot poli-
tika pa se neposredno navezujejo na uresničevanje občinskih prostorskih 
aktov. Občina lahko pridobljeno zemljišče na osnovi predkupne pravice 
nameni za: gradnjo objektov za potrebe javne uprave, pravosodja, obram-
be in državnih rezerv, za gradnjo objektov javne infrastrukture in objek-
tov, ki služijo za zaščito pred naravnimi nesrečami, za gradnjo objektov s 
področja družbenih dejavnosti (zdravstvo, sociale, šolstvo, šport, kultura, 
znanost), za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj in za rekonstrukcijo 
poškodovanih, dotrajanih ali porušenih objektov.

• ODLOK O USTANOvITvI JAvNEGA zAvODA zA KULTURO IN 
IzObRAžEvANJE ODRASLIh LITIJA – drugo branje

Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in 
izobraževanje  Litija. S sprejetjem tega akta se je ukinila samostojnost de-
lovanja Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija, 
saj ga je občina pripojila oz. priključila kot organizacijsko enoto k Javnemu 
zavodu za kulturo. Preoblikovanje te dejavnosti pa tudi s tem še ni končano, 
saj se predvideva, da bo v prihodnje tovrstno dejavnost funkcionirala kot 
gospodarska družba d.o.o. Večina razpravljavcev pa je opozarjala na dejst-
vo, da rdečih številk in upada udeležencev izobraževanja v zadnjih letih ne 
bodo rešile samo nove oblike poslovanja, ampak predvsem nove vsebine in 
sodobnejši programi izobraževanja.

• ODLOK O SpREMEMbAh IN DOpOLNITvAh ODLOKA O 
pRORAčUNU ObčINE LITIJA zA LETO 2008- prvo branje 

Občina Litija ima za leto 2008 že sprejet in veljavni Odlok o proračunu, 
ki ga sprejela že lani (Uradni list RS, št.20/07), toda zaradi sprejema 
dolgoročnega razvojnega programa, nekaterih sprememb prioritetnih 
šolskih in infrastrukturnih projektov ter številnih t.i. uskladitev in popravkov 
ali spremenjenih deležev sofinanciranja iz države oz. evropskih skladov, se 
je zaradi večje transparentnosti in po redni poti pristopilo tudi k  postopku 
za sprejemanje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Litija za leto 2008. Sprejet je bil predlog odloka za prvo branje kot 
primerna podlaga za pripravo odloka za drugo branje, pri čemer se bodo 
preučile in v čim večji meri skušale upoštevati tudi vse prejete oz. posre-
dovane pripombe. 

• ObčINSKI pODRObNI pROSTORSKI NAčRT zA pROSTORSKO 
UREDITEv SKUpNEGA pOMENA zA ObvOzNICO šMARTNO pRI 
LITIJI NA CESTI R2- 416, ODSEK 1346 IN 1347 – prvo branje

Občinski svet občine Litija predlaga Ministrstvu za promet, da postopek 
priprave OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico 
Šmartno pri Litiji na cesti R2- 416 odsek 1346 in 1347 nadaljuje le na delu, 
ki se nanaša na odsek Šmartno - mesto v občini Šmartno pri Litiji,  za 
odsek Ježa - Grbin pa se postopek ločeno nadaljuje na odseku, ki bo kot 

najprimernejši opredeljen v prometni študiji Občine Litija in v sprejetem 
OPN-ju Občine Litija.

• pREDLOG LETNEGA pROGRAMA špORTA v ObčINI LITIJA zA 
LETO 2008 – drugo branje

Občinski svet je sprejel Letni program športa v Občini Litija za leto 2008. 
Njegova vsebina in javni razpis za sofinanciranje programov športa sta 
podrobneje objavljena na občinskih spletnih straneh: www.litija.si in v 122 
številki Uradnega lista RS z dne 28.12.2007. 
Svetniki so tudi odločili, da se v primeru povečanja proračunskih sredstev 
za leto 2008 na področju športa, sredstva upravičencem, pridobljena na 
javnem razpisu na posameznem področju, povečajo v sorazmernih deležih 
z vrednostjo točke, v ta namen pa bo pred razdelitvijo sredstev potrebno na 
občinskem svetu sprejeti tudi ustrezne uskladitve in spremembe Letnega 
programa športa za leto 2008.

• pREDLOG LOKALNEGA KULTURNEGA pROGRAMA v ObčINI 
LITIJA zA LETO 2008 - drugo branje 

Občinski svet je sprejel Lokalni kulturni program v Občini Litija za leto 
2008. Njegova vsebina in javni razpis za sofinanciranje programov na kul-
turnem področju sta podrobneje objavljena na občinskih spletnih straneh: 
www.litija.si in v 122 številki Uradnega lista RS z dne 28.12.2007. 
Tudi pri tej točki so svetniki sprejeli sklep, da se v primeru povečanja 
proračunskih sredstev za leto 2008 na področju ljubiteljske kulture, se 
upravičencem, pridobljena na javnem razpisu povečajo v sorazmernih 
deležih z vrednostjo točke. V primeru spremembe proračuna za leto 2008 
pa se pred razdelitvijo sredstev upravičencem sprejmejo ustrezne uskla-
ditve in spremembe Lokalnega kulturnega programa  za leto 2008.

• LOKALNI pROGRAM SOCIALNEGA vARSTvA v ObčINI LITIJA zA 
LETO 2008 – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Litija je, prvič do sedaj, sprejel tudi podrobnejšo vse-
bino Lokalnega programa socialnega varstva v občini Litija za leto 2008. 
Program zajema pogoje, upravičence in naloge na  številnih področjih so-
financiranja programov sociale kot so: denarna pomoč ob rojstvu otroka, 
pomoč pri uporabi stanovanja, plačilo pogrebnin, plačila socialno varst-
venih storitev (domsko varstvo), doplačila za šolo v naravo, regresiranje 
šolske prehrane, počitniško letovanje otrok, zdravljenje odvisnosti, pomoč 
družini na domu, programi RK, Karitasa in humanitarnih društev, itd.
Občinski svet Občine Litija je sprejel tudi sklep, da javni zavod CSD Litija 
tudi v letu 2008 nadaljuje z izvajanjem socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu, in hkrati zavezal  Občino Litija, da do 31.3.2008 objavi 
javni razpis za podelitev koncesije na tem področju. 
Svetniki so se strinjali tudi s povečanjem subvencije občine za storitev 
neposredne oskrbe upravičencev na domu, in sicer iz trenutno zakonsko 
določene 50% na 75% subvencijo, s čimer bi lahko omogočili lažjo dosto-
pnost storitve večjemu številu uporabnikov, ki so na domu nujno potrebni 
tovrstne storitve.
V primeru sprememb proračuna za leto 2008 in povečanje proračunskih 
sredstev za področje socialnega varstva, se pred razdelitvijo sredstev 
upravičencem sprejmejo ustrezne uskladitve in spremembe Lokalnega so-
cialnega programa za leto 2008.

• ODLOK O ObčINSKEM  pRAzNIKU v ObčINI LITIJA – prvo branje
Občina Litija še nima določenega občinskega praznika, kakor tudi nima 
ustreznega pravnega predpisa, v katerem bi bilo urejeno praznovanje 
občinskega praznika.
S sprejemom predmetnega odloka, naj bi določili občinski praznik, ki naj 
bi praznovali 16. junija v spomin na prvi datum, ki je pomemben za razvoj 
domoljubnega projekta GEOSS, ko so na iniciativnem odboru sprejeli ce-
lotni elaborat projekta Geoss, vključno z natančno izračunanimi podatki 
središča Slovenije. Bistveno manj podpore je pri svetniških skupinah dobil 
predlog za 12. april, to pa je datum, ko je bila Litija razglašena za mesto.

• pREDLOG OKvIRNEGA pROGRAMA DELA IN TERMINSKEGA 
pLANA pROGRAMA DELA ObčINSKEGA SvETA ObčINE LITIJA 
zA LETO 2008

Občinski svet je sprejel Okvirni program dela in terminski plan dela 
Občinskega sveta Občine Litija za leto 2008, kjer je predvidenih 10 rednih 
sej in odločanje o približno 120 za občino pomembnih aktih, dokumentih 
in drugih zadevah.

Pri točki KADROvSKE zADEvE so svetniki odločali o soglasju k imenovanju 
nove direktorice Mladinskega centra Litija,  in sicer za ga. Alenko Urbanc, 
stanujoče Kresnice 33a, ki jo je na podlagi javnega razpisa predlagal svet 
zavoda, ter ga tudi soglasno sprejeli. 4 letni mandat nove direktorice za-
voda začne teči s 1.1.2008.

Seja se je zaključila s točko pObUDE IN vpRAšANJA SvETNIKOv, ki jih je 
moč prebrati na občinskih spletnih straneh: www.LITIJA.SI, pravtako pa 
tam najdete tudi čistopise sprejetih odlokov, aktov in drugih dokumentov 
občine Litija.

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri 

Občina Litija je letos prvič v takšni obliki uspešno organizirala in izvedla 
novoletne prireditve »POD ŠOTOROM«, ki so se odvijale zadnje štiri dni 
leta 2007. Potekale so na prostoru pred poslovno zgradbo Občine Litija. 
Prireditve so bile zabavnega in družabnega značaja in  primerne za vse 
generacije,  kar so s svojo udeležbo potrdili številni obiskovalci, ki so se 
letos lahko zabavali v domačem kraju in okolju.
V dopoldanskem času je potekala pestra in raznolika  ponudba domačih  
pridelkov in izdelkov, ki jo je organizirala  zadruga Jarina, v popoldan-
skem in večernem času pa so prostor pod šotorom preplavljali zvoki 
najrazličnejše glasbe. Poleg silvesterskega večera, je bila najbolj obis-
kana prireditev v soboto, ko je  naše najmlajše obiskal Dedek Mraz z 
lutkovno igrico, ki so jo pripravili sodelavci  Društva prijateljev mladine 
in Mladinskega centra. 
Obiskovalci je najbolj navdušil in zabaval ansambel Mambo Kings, ki 
je navkljub hladnemu vremenu pripravil »pravi  žur«. Na silvestrovo je 
pod šotorom nastopil DJ Svizec, zabava je bila namenjena predvsem 
mladim, nekoliko starejši pa so se istočasno lahko zabavali z ansam-
blom »NAVIHANKE«  v Športni dvorani Litija, kjer sta Občina Litija in 
Matetova družba skupaj pripravila silvestrski program. 
Škoda edinole, da neugodne vremenske razmere niso dopustile, da bi 
se pol ure po prestopu v leto 2008, razsvetlil še ognjemet nad našim 
mestom in temu primerno veličastno in slavnostno zaključil novoletno 
dogajanje v mestu Litija. 
Da se Litijanke in Litijani  želijo zabavati v domačem okolju, je prav go-
tovo pokazal vrvež v mestu Litija na zadnjo noč v letu 2007, ko so bile 
ulice in parkirišča polne obiskovalcev.  Upamo, da bomo v prihodnje 
lahko pripravili še bolj  pestro ponudbo in zasedbo izvajalcev, ki bodo 
privabili še več obiskovalcev tudi iz okoliških krajev in sosednjih občin. 
Ob tej priliki se Občina Litija zahvaljuje vsem sponzorjem, ki so 
omogočili, da so se Novoletne prireditve, prvič v takšni obliki, odvijale v 
našem mestu: STIP d.o.o., TOMING CONSULTING d.o.o., MAKSIMILJAN 
d.o.o., OMW PLINI ISTRABENZ, TRGOGRAD d.o.o., ŠUŠTAR TRANS d.o.o. 
Prav tako se za pomoč pri izvedbi zahvaljujemo tudi: Gasilskim društvom 
Litija, Vače in Sava,  Mladinskemu centru Litija, Društvu prijateljev mla-
dine, Klubu KLIŠE, Zadrugi Jarina, JP KSP Litija, osebju Zdravstvenega 
doma Litija ter Mestni skupnosti Litija.

POROČILO O SPREJETIH SKLEPIH IN ODLOČITVAH
iz 13. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v četrtek, 20.12.2007

ob 18.00 uri v veliki sejni sobi Občine Litija.

Seja je bila sklicana v zvezi z sprejetjem odločitve o razdružitvi doslej javne-
ga zavoda VVZ Litija na šmarski in litijski del ter posledično s tem v zvezi s 
sprejetjem novega odloka o ustanovitvi samostojnega vrtca v Litiji. Sejo je 
vodil župan Franci Rokavec, na seji pa je bilo prisotnih 20 od 23 svetnikov. 
Občinski svet je v zvezi s tem sprejel naslednje odločitve:

1. Občinski svet Občine Litija sprejme predlog o razdelitvi skupnega 
premoženja javnega zavoda VVZ Litija in daje soglasje k besedi-
lu predloženega Aneksa št. 2 k pogodbi o razdružitvi skupnega 
premoženja občin Litija in Šmartno pri Litiji z dne 3.10.2007. 

2. Občinski svet občine Litija pooblašča župana za podpis Aneksa 
št. 2 k pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija 
in Šmartno pri Litiji, ki se overovi in sklene v ustrezni notarski 
obliki.

POROČILO O SPREJETIH SKLEPIH IN ODLOČITVAH
s 4. izredne seje Občinskega sveta, ki je bila v četrtek, 13.12.2007 ob 18.00 

uri v veliki sejni sobi Občine Litija

uspešno izvedene novoletne prireditve 
» POD ŠOTOROM «

ObNOvA zvONIKA NA CERKvI 
Sv. JERNEJA NA KONJšICI

Iz občinskih sredstev za vzdrževanje sakralnih kulturnih objektov je bil ob-
novljen tudi zvonik na podružnični cerkvi Sv.Jerneja na Konjšici. Cerkev, 
ki je obdana z obzidanim pokopališčem, je bila sezidana v 18. stoletju 
v baročnem slogu, vpisana pa je tudi v register nepremične kulturne 
dediščine pod št. EŠD 2502.

ObNOvA žUpNIJSKE CERKvE Sv.  
KRIžA v GAbROvKI

V zadnjem obdobju je bila ta baročno zasnovana cerkev (gradnja začeta 
v letu 1798) precej prenovljena in poleg novozgrajene Osnovne šole v 
Gabrovki prispeva lepo podobo urejenosti  središča kraja. Obnovljen je 
bil zvonik in streha, lani pa urejena še zunanja ureditev, del fasade ob 
vhodu ter v notranjosti obnovljene elektroinstalacije in slikopleskarska 
dela. Cerkev Povišanja sv.Križa je vpisana v register nepremične kulturne 
dediščine pod št. EŠD 2390.

Vrtca samostojno delujeta od 1.1.2008 dalje. Skupno premoženje vrtca sta 
občini razdelili po načelu lege in po razmerju števila prebivalstva, primanj-
kljaj zaradi prenizke cene in neobračunane amortizacije iz preteklih let, bo 
pokrila vsaka občina zase in na svojem območju s povečanim vlaganjem 
investicijskih sredstev v zavod v obdobju prihodnjih 3 let. Glede na lego 
posameznih enot so se razdelili tudi kadri, edino le pri storitvah prehrane 
sta se občini dogovorili, da Centralna kuhinja litijskega vrtca v naslednjih 4 
letih in 9 mesecih opravlja te storitve v skladu s potrebami in interesi tudi 
še za šmarski del vrtca.
Občinski svet je v nadaljevanju seje sprejel tudi Odlok o ustanovitvi Javne-
ga zavoda Vrtec Litija – drugo branje, ker pa gre po večini za nasledstvo 
prejšnjega zavoda, se razen formalnega novega imena, za otroke in starše 
praktično nič ne spremeni, upamo da tudi še ne kmalu, navkljub številnim 
podražitvam in objektivnemu porastu inflacije, cene programov predšolske 
vzgoje.
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MODERNIzACIJA LOKALNE 
CESTE v JEvNICI

Projekt rekonstrukcije lokalne ceste LC 213070, odsek Jevnica-Kresniške 
Poljane se je pričel v mesecu septembru s podpisom pogodbe z izbranim 
izvajalcem na javnem razpisu - HIP PLUS d.o.o. , Vače pri Litiji. Projekt je 
razdeljen na tri faze v skupni dolžini 2632 m. Do konca meseca decembra 
2007 so bila opravljena skoraj vsa dela na prvi fazi v skupni dolžini 321 m, 
pri čemer zajema ta faza odsek čez središče naselja Jevnica. Na omenje-
nem odseku so bila opravljena vsa zemeljska dela, izdelani kamniti oporni 
zidovi in AB oporni zidovi oz. mostovi preko dveh vodotokov, izdelana je 
meteorna kanalizacija in odvodnjavanje, nov pločnik ter položitev novega 
asfalta. Kasneje se bo uredila še nova javna razsvetljava.  Izvajalec bo v 
mesecu januarju pričel z drugo fazo del, na odseku proti Kresniškim Pol-
janam.

UREDITEv KANALIzACIJE IN 
zGORNJEGA DELA GRAšKE 
CESTE NA GRAšKI DObRAvI

Na delu Graške ceste v Litiji, ki vodi proti zgornjemu delu Graške Dobrave 
je bila zgrajena ločena kanlizacija, ki bo odvajala komunalne odpadne in 
padavinske vode. Kanalzacija se je vgradila v cestno telo, zato je bilo po 
gradnji v celoti sanirano tudi cestišče. Kanalzacija se navezuje na že zgra-
jene odvodnike na spodnjem delu Graške ceste, ki se zaključijo v čistilni 
napravi za Gradec, ki že obratuje.

pREDMET JAvNEGA RAzpISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izvedbe programov/pro-
jektov, ki jih bodo izvajalci na območju občine ali izven občine Litija izvajali 
za občane občine Litije v letu 2008. Pri sofinanciranju se bodo upoštevali 
stroški dela in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa/projekta, 
in sicer: stroški dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški strokovnih 
delavcev in sodelavcev ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, 
stroški uporabe objekta za izvedbo programa (npr. obratovalni stroški) in 
stroški administracije (obveščanje in informiranje) v zvezi z izvedbo predla-
ganega programa. 

Programi/projekti, za katere bodo izvajalci lahko pridobili sredstva iz tega 
razpisa pa pokrivajo naslednja področja:

a) PROGRAMI/PROJEKTI NA PODROčJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI: 
- programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi 

težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja 
duševnega zdravja,

- programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi 
pomoči invalidom,

- programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno 
ogroženim posameznikom in družinam,

- programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami 
ter drugi programi pomoči osebam s posebnimi potrebami,

- programi za rejnike in rejniške družine.

b) PROGRAMI/PROJEKTI ZA DELO S ZASVOJENIMI:
- programi dela z zasvojenimi (informiranje, svetovanje),
- programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja 

ter preprečevanju zasvojenosti,
- analize stanja na področju prepovedanih drog,
- programi aktivnega odnosa ljudi do sebe in svojega zdravja.

c) PROGRAMI/PROJEKTI ZA MLADE:
- ustvarjalne delavnice,
- učne pomoči,
- programi za aktivno preživljanje prostega časa (kot so oratorij…).

d) PREVENTIVNI PROGRAMI/PROJEKTI:
- programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi pro-

grami, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti,
- preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov,
- preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah,
- programi za razvijanje solidarnostnega čuta, za usposabljanje in razvoj 

mreže prostovoljcev,
- preventivni programi za družine,
- osveščanje prebivalstva o zdravem načinu življenja (predavanja in delavnice 

zdrave prehrane),
- preventivno merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi.

e) PROGRAMI/PROJEKTI ZA STAREJŠE NAD 65 LET IN KVALITETNEJŠE 
PREžIVLJANJE TRETJEGA žIVLJENJSKEGA OBDOBJA:

- zadovoljevanje potreb starih ljudi po temeljnem medčloveškem odnosu 
(družabništvo, srečanja, izleti), 

- obiski bolnih in osamljenih po domovih, 
- novoletna obdaritev in obdaritve jubilantov,
- ugotavljanje potreb starejših (analize stanja) in obveščanje pristojnih služb 

za organiziranje in izvajanje ustrezne pomoči,
- razne delavnice (zdravilna zelišča…).

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in 
opremo za izvajanje teh dejavnosti.

Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kan-
didirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih 
proračunskih virov občine Litija, se ne bodo upoštevali pri razdelitvi sredstev 
na tem razpisu.

pREDMET JAvNEGA pOzIvA 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje delovanja lokalne humanitarne 
organizacije - Območnega združenja Rdečega križa Litija na področjih izven 
javnega pooblastila po zakonu, kot so:

- programi zbiranja in delitve materialne in finančne pomoči,
- programi skrbi za boljšo kakovost starejših oseb,
- programi pomoči socialno ogroženim otrokom, mladini in invalidnim 

otrokom,
- preventivni in zdravstveno vzgojni programi,
- delo z mladimi in prostovoljci.

pOGOJI, KI JIh MORAJO IzpOLNJEvATI pREDLAGATELJI
NA JAvNEM RAzpISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo 
naslednje osnovne pogoje:
- da so registrirani za opravljanje dejavnosti s razpisanega področja najmanj 

že eno leto pred objavo tega razpisa,
- da imajo sedež ali sedež enote v občini Litija,
- da bo program/projekt izveden v letu 2008,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske 

možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, navedenih v prijavi,
- da svojo dejavnost izvajajo na neprofitni ravni,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumen-

tacijo kot določajo predpisi o društvih (velja za društva in zveze društev),
- da imajo za svoje programe/projekte, ki jih prijavljajo in so predmet javne-

ga razpisa, izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in 
odhodki za izvedbo programa/projekta, delež lastnih sredstev, delež upora-
bnikov in sredstva pridobljena iz drugih virov (država, občina, sponzorstva, 
donatorstva, prostovoljno delo…).

pOGOJI, KI JIh MORAJO IzpOLNJEvATI pREDLAGATELJI 
NA JAvNEM pOzIvU
Na javnem pozivu lahko sodeluje pravna oseba Območno združenje RK Litija, 
ustanovljena na podlagi zakona, krajevne organizacije RK Litija (KORK-i), ki 
niso samostojne pravne osebe, pa samo na podlagi podanega pooblastila 
Območnega združenja RK Litija. 

Za programe/projekte, s katerimi  se prijavljajo na javni poziv morajo im-
eti poleg jasno opredeljenih ciljev programa tudi obvezno izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa/
projekta, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva pridobljena iz 
drugih virov (država, občina, sponzorstva, donatorstva, prostovoljno delo…).

OKvIRNA vIšINA SREDSTEv
Višina razpisanih sredstev, ki se bodo razdelila v skladu s prijavami in merili 

Občina Litija objavlja

JAVNI RAzPIS IN JAVNI POzIV zA zbIRANJE PREDLOgOV zA 
SOfINANcIRANJE PROgRAmOV/PROJEKTOV S PODROČJA 

SOcIALNEgA VARSTVA V ObČINI LITIJA V LETu 2008

Pri Gasilskem domu v Tihaboju je bilo urejeno večnamensko igrišče za 
športne igre in krajevne prireditve, položen je bil asfalt in urejena javna 
razsvetljava.

UREJENO vEčNAMENSKO 
IGRIščE v TIhAbOJU

S problematiko izgradnje POŠ na Vačah in rešitvijo nastale situacije se 
Občina Litija intenzivno ukvarja že kar nekaj let. Glede na razpoložljiva 
finančna sredstva in omejitve občinskega proračuna ter glede na vse 
potrebne investicije na področju šolstva, je občinski svet že pred leti 
sestavil vrstni red nujno potrebnih investicij za izvajanje javne službe 
osnovnošolskega izobraževanja. Vendar pa se je v zadnjem času na tem 
področju zgodilo nekaj nepredvidenih situacij na POŠ Polšnik in na OŠ Li-
tiji, kjer je občina morala intervenirati, sicer bi obe šoli pristojne inšpekcije 
zaprle. župan je v decembru 2007 na sestanku s predstavniki sveta KS 
Vače podal pobudo, da se skliče zbor krajanov na katerem bi obravnavali 
problematiko izgradnje nove šole in izvajanja predšolske vzgoje na Vačah  
ter poiskali možne začasne rešitve in dogovorili terminski plan izgradnje 
prizidka in adaptacije osnovne šole. Zato nas je nemalo presenetilo pismo 
krajanov Vač, v katerem med drugim od župana zahtevajo sklic zbora 
krajanov, ta pa je bil sklican prav na njegovo pobudo, za dne 20.1.2008.  
Potrebno je povedati, da je občinska uprava pri pripravi predloga rebal-
ansa proračuna za leto 2008 in predloga odloka o proračunu za leto 2009 
proučila tudi vse možnosti financiranja izgradnje nove šole na Vačah. Ugo-
tovljeno je, da se ob izvajanju že začetih investicij, navkljub maksimalni 
možni proračunski zadolžitvi z navedeno gradnjo lahko prične v letu 2009, 
pri tem pa se je potreba zavedati, da je v tem letu predviden tudi začetek 
adaptacije in izgradnje prizidka OŠ Litija. Dejstvo je, da ob tako velikem 
zalogaju investicij v Vaško šolo in druge šole, verjetno ne bo možno re-
alizirati tudi marsikatere druge, a prav tako nujne in potrebne investicije 
na drugih področjih: vodovodi, pokopališče, lokalne ceste in komunalna 
infrastruktura. Zbor krajanov na Vačah se bo moral odločiti tudi o prior-
itetah predvidenih projektov na območju KS Vače;… in če je adaptacija 
in izgradnja nove šole skupaj s prostori za vrtec na prvem mestu, potem 
bodo morali na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo nekaj let 
počakati ostali projekti na Vačah. 

PROBLEMATIKA IZGRADNJE  
NOVE POŠ NA VAČAH

vsebino prispevkov zbrali in uredili 
uslužbenci občinske uprave. 

Direktorica: Tatjana KRžIšNIK

Občina Litija, vsako leto ob zaključku starega leta oz. ob začetku 
novega leta pripravi tradicionalno sprejem za občinske svetnike, 
člane svetov mestne in krajevnih skupnosti, direktorje javnih za-
vodov in podjetij ter druge javne delavce v občini Litija, ki oprav-
ljajo družbeno pomembno delo.

Za leto 2007 je župan občine Litija Franci Rokavec podelil vaško 
situlo FRANCU KONčARJU, dolgoletnemu ravnatelju litijskega 
vrtca ob zaključku njegove službene poti in upokojitvi, ter MARKU 
JUVANčIčU, za uspešno delo ob izteku mandata svetnika v 
Državnem svetu pri zastopanju lokalnih in občinskih interesov.

fRANc KONČAR
in mARKO JuVANČIČ 
prejela zahvalo in 

priznanje za
minulo delo

za področja javnega razpisa znašajo 21.500 EUR in sicer za:

a) programe/projekte na področju humanitarne dejavnosti v višini 7.310 EUR,
b) programe/projekte za delo z zasvojenimi v višini 3.010 EUR,
c) programe/projekte za mlade v višini 2.580 EUR,
d) preventivne programe/projekte v višini 4.300 EUR,
e) programe/projekte za starejše in kvalitetnejše preživljanje tretjega 

življenjskega obdobja v višini 4.300 EUR.

Višina razpisanih sredstev javnega poziva za programe/projekte Območnega 
združenja Rdečega križa Litija znaša 21.500 EUR.

MERILA IN KRITERIJI zA IzbOR pROGRAMOv/pROJEKTOv
Merila in kriteriji so navedeni in podrobneje razčlenjeni v razpisni dokumen-
taciji.

Vrednost sofinanciranja posameznega programa ne sme presegati 50% 
ocenjene vrednosti posameznega programa znotraj programskega področja, 
vrednost točke pa je odvisna od števila prijav na posamezno področje in 
višino razpisanih sredstev za ta namen. Programi, ki ne bodo prejeli vsaj 30% 
možnih točk, se v letu 2008 ne bodo sofinancirali iz proračunskih sredstev, 
ki so predmet tega razpisa. 

Sredstva, ki so predmet javnega poziva, so namenjena kritju stroškov dela, 
materialnih in obratovalnih stroškov ter stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo 
programov/projektov, ki jih bo OZ RK Litija izvedlo v letu 2008 na območju 
občine Litija in niso programi, ki jih lokalne organizacije RKS izvajajo kot jav-
no pooblastilo v skladu z zakonom. 

ROK zA ODDAJO pRIJAv IN NAčIN ODDAJANJA pREDLOGOv
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do četrtka, 21.2.2008, osebno v 
tajništvo Občine Litija, soba 44 do 12.00 ure ali po pošti kot priporočeno 
pošiljko najpozneje do 20.2.2008 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina 
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. 

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – vloga 
za sofinanciranje dejavnosti s področja socialnega varstva v letu 2008«. Na 
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
a) oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
b) neustrezno naslovljeni in
c) nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po 

izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o 
dopolnitvi. 

ODpIRANJE pRISpELIh pREDLOGOv
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis bo izvedla pristojna 
komisija in ne bo javno.
Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi poz-
vala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani 
predlagatelji svojega predloga ne bodo ustrezno dopolnili, bo predlog izločen 
kot nepopoln.

IzID RAzpISA
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predl-
ogov. Izbrani  predlagatelji programa bodo prejeli sklep o izboru programov/
projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna občine Litija, in bodo hkrati 
pozvani k podpisu pogodbe.

V kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu 
pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo prijavo oziroma 
vlogo za pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve po sofinanciranju iz-
branega programa/projekta. 

DODATNE INfORMACIJE IN RAzpISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Li-
tija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52 ali 50) ali jo pridobijo na splet-
nih straneh, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija, 
Oddelek za družbene dejavnosti, soba 52 ali 50, tel.: 01/8963-438.

župan Občine Litija
Franci ROKAVEC
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Občinski svet je na decembrski seji obrav-
naval rebalans proračuna za leto 2008. N.Si 
predlog sicer podpira, vendar smo pred-
lagali, da se do drugega branja dodatno 
obrazloži postavke, kjer so razvidna večja 

finančna odstopanja od prvotnega predloga proračuna (deponija odpadkov, 
čistilna naprava Litija, novogradnje in adaptacije). Sporno se nam zdi zakaj 
občina plačuje provizijo v vrednosti 8.000 EuR javnemu podjetju kSP Litija 
za pobiranje taks, če je ustanoviteljica podjetja. izredno pomembno pa je, 
zato smo to tudi predlagali, da se pred sprejetjem NRP-ja od leta 2008 do 
leta 2012 obravnava uresničevanje DRP-ja in oba programa uskladi. N.Si 
podpira predlog župana, da se prostorski načrt glede trase, ki bo potekala 
skozi občino Litija obravnava ločeno. Prostorski načrt, ki je bil predlagan 
ne razrešuje problematike tranzitnega prometa skozi strnjeno naselje Breg. 
Predlagana trasa je neugodna tudi z gospodarskega vidika, glede načrtovane 
prihodnje širitve industrijske cone Zagorica. Bodoča razširjena industrijska 
cona ne bo imela priključka na obvoznico, zopet bo preobremenjena loka-
lna cesta. Razlog zavrnitve je smiselen tudi zato, ker je v pripravi prometna 
študija s strani Občine Litija, ki predlaga prestavitev trase v smeri proti za-
hodu. S prestavitvijo trase proti zahodu bi rešili problem obstoječe in bodoče 
industrijske cone Zagorica ter vse ostale, prej navedene probleme. je pa 
predlog investitorja dokaz mlačnosti politike Občinske uprave občine Litija v 
prejšnjih mandatih. O trasi obvoznice se je pričelo dogovarjati že leta 1986 
in če bi od takrat nekdo v upravi znal potegniti pravilne poteze, potem bi imeli 
svetniki na mizi varianto trase, ki bi bila ugodna za obe občini. Tako pa je 
varianta zelo ugodna  za občino Šmartno in porazna za občino Litija. Človek 
se potem seveda ne čudi zakaj se cesto G2-108 Litija – Ljubljana paca po 
koščkih že več kot dvajset let.               izvršilni odbor N.Si

DEcEMBRSKE 
TEMATIKE NA SEJI OS

OBISK POSLANSKE SKUPINE SDS V LITIJI
V ponedeljek 7.1.2008 je poslanska skupina SDS de-
lovno začela novo leto. že pred novim letom je bilo 
dogovorjeno, da poslanska skupina SDS svoje delo 
predstavi lokalnemu okolju. Njen prvi obisk je bila 
prav bodoča Kamniško-zasavska pokrajina, kamor 
sodi tudi občina Litija.

Zgodaj zjutraj smo se predstavniki občinskih odborov in poslanska skupina 28 
poslancev Državnega zbora ter njen vodja  g. jože Tanko, zbrali na tiskovni kon-
ferenci na gradu jablje pri Mengšu. Po konferenci in še zadnjih dogovorih smo 
se odpravili, vsaka skupina z določenim poslancem-vodjo na teren. Namreč po-
slanska skupina se je razdelila na štiri skupine. in sicer na kamniški, domžalski, 
zasavski (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik) in litijski okraj (Litija, Šmartno pri Litiji). 
Naša skupina je začela v sestavi OO Litija (svetnik in član iO SDS Zavrl, pred-
stavnik za odnose z javnostmi Doblekar), poslanci (vodja Pukšič, irgl, Sušnik, 
kovačič, Bručan, jerovšek). Najprej smo se sestali na delovnem kosilu, kjer 
so se nam pridružili še svetnik in hkrati podžupan občine Litija kovič, predsed-
nica OO SDS Blažičeva in svetnik OS občine Litija Gospeti. Po kosilu smo se 
odpravili na ogled tovarne Predilnica Litija, kjer nas je direktor g. Franc Lesjak s 
svojimi pomočniki peljal na ogled podjetja in kasneje v poslovne prostore, kjer 
smo se podrobneje seznanili z uspehi podjetja, ki je zelo uspešno v izvozu in 
modernizaciji proizvodnje, kar je nujno potrebno za preživetje predilniške de-
javnosti zaradi konkurence z vzhoda. in to Predilnici Litija, z uspešnim voden-
jem podjetja, tudi uspeva. Poslance pa je predvsem zanimalo, kakšno je mnenje 
direktorja o sprejeti zakonodaji v zadnjih treh letih s področja gospodarstva in 
ostalih področij, ki se tičejo podjetja ter kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi bili 
zakoni še bolj pisani na kožo tako lastnikom, kot zaposlenim. Pozitivno mnenje 
je direktor izrekel tudi o zakonu o participaciji delavcev pri dobičku. Pogovor je 
bil zelo konstruktiven in v obojestransko korist. 

Dragi občanke, občani!

V območni organizaciji Socialnih demokra-
tov Litija, ki združuje občinska odbora Litije 
in Šmartna, smo na volilnem zboru članstva, 
konec novembra lanskega leta, izvolili novo 

vodstvo stranke pred katerim je v prihodnosti kar nekaj pomembnih nalog. 
Najpomembnejša je sigurno priprava na prihajajoče parlamentarne volitve v 
oktobru tega leta. Ohrabreni z uspehom našega kandidata dr. Danila Türka na 
predsedniških volitvah smo pred zahtevno nalogo, da tudi na teh volitvah pre-
vzamemo nase odgovornost, ki nam jo sedaj pripisujejo vse javnomnenjske 
ankete. Ankete sicer niso volitve, vendar kažejo neko splošno razpoloženje 
javnosti. in večina javnosti si želi političnih sprememb. Pomembno je tudi 
dejstvo, da ljudje prav v Socialnih demokratih vidijo nosilca teh stremljenj. S 
tem postajamo vse bolj razpoznavna alternativa sedanjemu stanju in oblasti. 
Vendar vse to ni samo posledica nezadovoljstva z vladajočo opcijo temveč 
tudi našega trdega dela, programa in vizije. Vsem tem ciljem je potrebno 
slediti tudi na lokalni ravni ter povrniti zaupanje občanov in občank v vred-
note in cilje, ki smo si jih zastavili. Za začetek bo stranka sredi februarja or-
ganizirala izlet na Primorsko, marca čestitala vsem ženam za njihov praznik, 
konec aprila se bomo na javorskem pilu spomnili junaške borbe cankar-
jevega bataljona ter maja obnovili namenoma zapostavljeni in skoraj poza-
bljeni praznik dela in mladosti ter tako naprej vse do vroče jeseni. Opisano 
je samo delček tistega kar si je novo vodstvo začrtalo na začetku svojega 
mandata. O točnih datumih in poteku prireditev ter tudi o ostalih aktualnih 
dogodkih vas bomo obveščali preko lokalnih medijev in pisem članstvu. Za 
vsa ostala pojasnila, vprašanja in pomoč smo vam na voljo v času urad-
nih ur, vsak torek od 9h-12h in četrtek od 16h-18h, v obnovljeni pisarni 
stranke SD na Ponoviški cesti 6 (nad ambulanto dr. Ptičar-ja) oziroma na 
TEL: 01/898-00-21 ali na internetnem naslovu sdlitija@gmail.com.

Predsednik OO SD Litija: Matjaž AŠkERc

V petek 4. januarja 2008 je potekala vo-
lilna konferenca občinskega odbora Slov-
enske demokratske mladine. Po dolgem in 
uspešnem delu se je poslovil njen, sedaj že 
bivši predsednik, član nadzorne komisije 
SDM in hkrati tudi član Io SDS na državni 
ravni, gospod Gregor zavrl. 
konferenca je bila obiskana v velikem številu. 

Poleg članov OO SDM Litija, so se konference udeležili tudi gostje. Predsed-
nik Slovenske demokratske mladine  g. Nikolaj Oblak, član iO SDM g. Gregor 
Horvatič, predsednik OO SDM Trbovlje g. Gregor Zelenšek, predsednica nad-
zorne komisije SDM-a ga. Petra Oblak. Gostje OO SDS Litija pa so bili: Mateja 
Blažič, jožica jerin, Boris Doblekar, Matjaž Gospeti. Vsi gostje pa so zahvala za 
dosedanje delo SDM-a v Litiji in spodbuda za nove uspehe in še večjo moč ter 
prepoznavnost podmladka med mlajšimi občani občine Litija. 

VOLILNA KONfERENcA 
OO SDM LITIJA

Nato smo se odpravili v OŠ Litija, kjer nas je ga. ravnateljica Gabrijela Haupt-
man s svojimi pomočniki seznanila z dejavnostmi in uspehi šole, ki so lahko 
za vzgled. Še posebej je potrebno poudariti integriranje prilagojenega programa 
z rednim programom, sodelovanja in pomoči med vsemi učenci na šoli. Vsi ti 
uspehi pa so  še posebej pohvalni, zaradi slabih pogojev dela, ki so posledica 
dotrajanosti in nefunkcionalnosti objekta, v katerem se nahaja šola. V SDS 
smo se že pred časom podrobno seznanili s problemi šole, tako da smo tudi s 
svojimi dejavnostmi preko občinskega sveta in  župana pospešili delno obnovo 
oziroma rekonstrukcijo šole, čeprav je bila naša težnja za gradnjo nove šole. 
Pri razpravi se nam je pridružil tudi župan občine Litija g. Franci Rokavec, ki po 
mnenju ravnateljice in svojem izvajanju kaže več interesa do šole, kot župan 
pred njim. Poslance je tudi zanimalo, kakšno je mnenje šole o šolski zakonodaji, 
zato se je pogovor razvil pred vsem v to smer. Bistvenih pripomb na zakone, 
ki urejajo šolsko dejavnost ni bilo, je pa bilo poudarjeno, da je preveč daljših 
prekinitev v osnovnošolskem programu, v smislu raznih daljših počitniških ob-
dobij, kar otrokom povzroča več škode kot koristi, ker je potrebno ogromno 
energije tako s strani pedagogov kot otrok, da opravljajo težke ponovne zagone 
po daljših prekinitvah. Zelo zanimiv in pohvalen način dela, tudi s strani po-
slancev je celodnevna prisotnost pedagogov v šoli, oziroma po potrebi kot je 
dejala ravnateljica, kar omogoča nemoten potek vseh šolskih in obšolskih ter 
vzgojno varstvenih dejavnosti.

Po ogledu šolskih prostorov smo se odpravili v podjetje SVEA Lesna Litija. Po 
sprejemu nas je direktor g. Boštjan Bedrač s svojimi pomočniki peljal na ogled 
podjetja, ki je sestavljeno iz lesnega programa in programa plastika. V pod-
jetju je zaposlenih precej manj delavcev kot včasih, vendar pa se je potrebno 
zahvaliti Poslovnemu sistemu SVEA, da je odkupilo podjetje in obdržalo kar 
nekaj proizvodnje in s tem zaposlenih. Po ogledu proizvodnih prostorov nas 
je sprejel še večinski lastnik in generalni direktor poslovnega sistema SVEA g. 
Miro Štrajhar. V zelo sproščenem pogovoru smo se seznanili z uspehi podjetja, 
predvsem s programom kuhinj in pohištva za hotele. Zelo so uspešni tudi s 
programom plastike, s prodajo nadstreškov in  protihrupnih ograj. Direktor je 
izpostavil veliko željo in voljo za dobro sodelovanje v državnih projektih, pred-
vsem pri sodelovanju uvajanja  protihrupne zaščite na železniškem omrežju, 
ker ima podjetje zelo dobre reference. V pogovoru o zakonodaji je bilo posebej 
izpostavljeno okoljevarstveno področje. Želje so po še večjem posluhu države 
do varovanja okolja, tako da bi podjetja za sanacijo, zaradi vse višjih zahtev in 
standardov za varovanje okolja, pridobila še več sredstev. V planu je sanacija 
kotlovnice, ki ima preveliko moč za potrebe SVEA Lesna in je zastarela, tako da 
prekomerno onesnažuje okolje. Želja za sanacijo je velika ter v kratkoročnem 
planu predvideva rešitev problema. Zelo dober pa se zdi direktorju tudi nov 
zakon o participaciji delavcev pri dobičku.

Po prijetnem druženju smo se odpravili v veliko sejno sobo Občine Litija, kjer 
so nas že čakali člani stranke OO SDS Litija. S poslanci naše stranke smo 
imeli zelo zanimive pogovore, kjer smo se dotaknili aktualnih političnih tem, 
gospodarskih tem, predvolilnega programa ter naši skupni odgovornosti do 
vodenja države, glede na to, da smo največja politična stranka in da je zani-
manje za vstop in aktivno sodelovanje v stranki vedno večje. Pogovor je vodil 
vodja skupine poslancev za obisk Litije, g. Franc Pukšič. Postavljenih je bilo 
veliko zanimivih vprašanj, na katera  pa  so poslanci zelo izčrpno odgovorili. 
Vprašanja in razprave so se navezovale na priprave stranke na državnozborske 
volitve, na delovanje stranke na lokalni in državni ravni, delo poslanske skupine 
naših 29 poslancev, na gospodarstvo, predvsem o dobri zakonodaji, ki je imela 
za posledico tudi uspehe kot so visoka gospodarska rast in nizka stopnja br-
ezposelnosti, prijazna državna uprava itd. Veliko časa je bilo namenjenega tudi 
oblikovanju pokrajin, kjer smo se vsi strinjali z vladnim predlogom o oblikovanju 
14 pokrajin. Na poslance smo apelirali, da se zavzamejo in podprejo naš pred-
log za sedež kamniško zasavske pokrajine v Litiji. V pogovoru z gospodarstve-
niki smo namenili večino časa pogovoru o razvoju drobnega gospodarstva in 
sodelovanja z večjimi gospodarskimi subjekti v občini. Več časa smo namenili 
tudi pogovoru o pojavljajoči se inflaciji in o ukrepih vlade za njeno zmanjšanje. 
Na koncu smo ugotovili, da je bilo srečanje zelo dobro za obojestransko korist, 
ter da se stranka dobro drži in pozitivno razvija, brez pretresov in nesoglasij, ki 
se pojavljajo v kar večini političnih strank, kar pomeni, da če bomo nadaljevali 
po tej poti z jasno začrtanimi cilji in dosledno realiziranim programom, bomo še 
naprej največja in najmočnejša politična stranka v Sloveniji. Na koncu se nam je 
pridružil še župan občine Litija, ki je povedal nekaj besed in poslancem razdelil 
zemljevide občine Litija.
Po srečanju smo se dobili v športni dvorani, kjer so se nam pridružili še po-
slanci, ki so obiskali ostale občine bodoče pokrajine, člani občinskih orga-
nizacij SDS teh občin in pa seveda člani in simpatizerji. Skupaj smo si ogledali 
nogometno tekmo med poslanci SDS in gospodarstveniki. Tekma je bila zelo 
borbena in na momente si dobil celo občutek, da gledaš tekmo pravih profe-
sionalcev, čeprav ni manjkalo tudi nekaj atraktivnih in akrobatskih vložkov. Ob 
veliki pomoči s polnih tribun in sproščujočem plesnem vložku plesne skupine 
Bounce ter profesionalnega komentiranja Staneta kokalja, pa seveda poštenega 
sojenja sodnika jožeta Propsa je bil rezultat na koncu izenačen 5:5. 

Po koncu tekme pa smo si vsi skupaj ohladili in osvežili pregreta in presušena 
grla s pripravljeno pijačo in jedačo, ki jo je pripravilo osebje lokala V&R. Ob 
zakuski smo še prijetno pokramljali, družba je bila zelo raznovrstna, zato se kar 
dolgo ni nehalo naše skupno druženje. ko pa je le prišel čas, da se razidemo, 
smo si na koncu dejali, da je pred nami samo ena noč, potem pa spet nov dan, 
ki ga bomo tako in tako spet preživeli skupaj, četudi ne tako tesno skupaj, pa 
z mislimi in dejanji pod isto skupno streho, ki dobro drži vodo, to pa je naša 
Slovenska demokratska stranka.

Boris DOBLEkAR
predstavnik za odnose z javnostmi SDS Litija

konferenco je vodil dosedanji predsednik OO SDM Litija, gospod Gregor Zavrl. Z 
uvodnim govorom predsedujočega se je konferenca začela. V skladu z dnevnim 
redom je bil na konferenci izvoljen nov predsednik OO SDM Litija, g. Blaž Vidic. 
Poleg novega predsednika, ki je s svojo vizijo predstavil delovanje, je bil izvoljen 
tudi nov osemčlanski izvršilni odbor z naslednjimi člani: Martin Pirc, Gašper 
Mohar, Denis Furman, klemen Verbajs, Matej Žontar, Tomaž koprivnikar, Domen 
Vrtačnik in Gregor Zavrl. 
Po konferenci pa je sledilo družabno srečanje. Novoizvoljenim članom iO SDM 
Litija in predsedniku iskrene čestitke za izvolitev. 

OO SDM Litija

V Sloveniji so se pred več kot devetnajstimi leti 
pričeli demokratični procesi, ki so imeli za pos-
ledico tudi ustanavljanje novih političnih orga-
nizaciji. V Ljubljani je bila, 12. 5. 1988 kot prva 
nova politična organizacija oziroma stranka 
ustanovljena Slovenska kmečka zveza.

Procesi demokratizacije so se zelo hitro odrazil tudi na nivoju občin. Tako je 
bila v prepolni veliki dvorani občine Litija že nekaj mesecev za omenjenim 
dogodkom, 8.1.1989 ustanovljena Podružnica kmečke zveze, kot predho-
dnica današnje občinske organizacije SLS Litija. Člani takratne podružnice so 
z veliko zavzetostjo sprejeli program stranke in si tako začrtali pot za prihodnje 
delovanje. Podružnica je tedaj dobila možnost sodelovanja pri zasedanju zbora 
združenega dela občinske skupščine v okviru dajanja pobud in predlogov in s 
tem takoj opozarjala na aktualno problematiko, predvsem na področju kmeti-
jstva. V devetnajstletnem obdobju je stranka vseskozi zasledovala cilje desno 
sredinske usmerjenosti in konstruktivno delovala v občinskem svetu. Zavzetost 

dela in izvajanje pro-
grama so se potrjevali 
z volilnimi rezultati, ki 
so bili vseskozi dobri 
in stabilni. Volilni re-
zultati tako na lokalnih 
kot državnozborskih 
volitvah so se vsesko-

zi izboljševali. Leta 1996 in leta 2000 smo na državnozborskih volitvah prido-
bili po en mandat. Na lokalnih volitvah pa je bil najboljši rezultat dosežen leta 
2006, ko smo za občinski svet dobili šest mandatov in župana občine. Danes 
ima občinska organizacija jasen program in poglede usmerjene v prihodnost 
s poudarki v vsebini dogovora partnerstva za razvoj občine Litija, predvsem 
na področjih hitrejšega vsestranskega razvoja občine, ki bi zagotavljalo višjo 
kvaliteto življenja, več soodločanja o vseh strateških odločitvah občine na 
področjih gospodarstva, infrastrukture, upravne organiziranosti in družbenih 
dejavnosti. Pri izvajanju programa se bomo osredotočili tudi na večje nepo-
sredno sodelovanje z vsemi občankami in občani ter povečanjem medse-
bojnega zaupanja in reševanja problemov. Svetniki občinske organizacije SLS 
Litija v občinskem svetu danes tvorijo konstruktivno  litijsko oblast v sodelo-
vanju podpisnic dogovora partnerstva za razvoj občine Litija in se bodo tudi 
v prihodnje zavzemali za prijaznejše in boljše življenje vseh prebivalcev naše 
občine. iz kratkega zgodovinskega pregleda lahko zaključimo, da je občinska 
organizacija SLS Litija vseskozi poskušala z iskanjem najboljših možnih rešitev 
in ponujenih predlogov tudi zasledovati pričakovanja občank in občanov. 
To naše izhodišče je tudi podlaga in osnovna skrb za naše delo v naprej ter 
težnja k iskanju najboljših rešitev za razvoj občine kot celote. Prehojeno pot in 
poglede za naprej smo predstavili tudi na tiskovni konferenci.

 Tajnik OO SLS Litija: jože PERME

19. LETNIcA SLS V LITIJI
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ODPRTO PISMO ŽUPANU

NA VAČAH OTROcI BREZ 
PRIMERNE ŠOLE IN VRTcA

Spoštovani !
Ob začetku leta se vedno oziramo v preteklo leto, delamo poročila in skušamo po-
praviti svoje napake oz. skušamo ugotoviti, zakaj nekaterih stvari nismo izpeljali. 
To poskušamo nadomestiti z novimi načrti. Gospod župan! Smo zelo ogorčeni, 
opeharjeni in razočarani! Na volitvah smo Vas močno podprli v upanju, da se bodo 
vse  Vaše obljube v zvezi z gradnjo vrtca in šole  res po takratnem terminskem  
planu izpolnile. Zadnjih nekaj let capljamo na istem mestu oz. pri uresničevanju 
začrtane investicije gradnje šole in vrtca - kljub trdnim obljubam in planom - 
vedno bolj nazadujemo. Nima smisla, da povzemamo ves potek dogovarjanja. 
Osredotočili se bomo le na čas po letu 2005, ko smo se nazadnje trdno dogovorili, 
da bomo vzeli tisto, kar nam je bilo nazadnje ponujeno, če ne bomo ostali brez 
vsega (mišljena je investicija s šolo in vrtcem), to je gradnja skupne stavbe, s 
katero naj bi se  rešil prostorski problem vrtca in šole na Vačah, dokler ne bomo 
uspeli zagotoviti primernega zemljišča za vrtec. Zagotovljeno nam je bilo, da bo 
poslej to trden plan v proračunu občine Litija od leta 2006 naprej do zaključka 
investicije. Planirano je bilo, da bo v letu 2007 v zvezi s tem pridobljena vsa 
gradbena dokumentacija, v letu 2008 pa bi se z gradnjo začelo. investicija bi bila 
predvidoma zaključena v enem letu. Zaradi dotrajanosti in grožnje po zaprtju šole 
v Polšniku, se je vrstni red prioritetnih gradenj znova  spremenil - spet smo bili 
na stranskem tiru. Čeprav nam je bilo rečeno, da se bo šola na Polšniku gradila 
iz posebnih rezervnih sredstev za takšne namene, to ni bilo res. Prepričani smo, 
da Polšnik potrebuje novo šolo in mu to iz srca privoščimo. Glede na primerjavo 
števila otrok v obeh krajih pa mislimo, da bi se morda lahko začasno situacija 
reševala tudi drugače. ker smo bili sočutni in pošteni, smo Občini zaupali, v 
prepričanju, da smo za Polšnikom končno na vrsti res mi (saj je bila pred tem 
uresničena tudi zelo draga investicija v Gabrovki, ki naj bi bila za gradnjo šole 
in vrtca na Vačah). Trdno smo verjeli, da bo dokumentacija za Vače urejena v 
letu 2007. kot kaže, nas je zdaj prehitela še Osnovna šola Litija, čeprav še nima  
urejene  tehnične dokumentacije, stavba za  šolo in vrtec Vače pa jo že ima. Vi, 
gospod  župan,  se sklicujete, da je tam pač več otrok in da so pogoji res slabi, 
zlasti za šolo s prilagojenim programom. Mi pa  vemo, da je tudi podeželje še kako 
pomembno. Zlasti Vače, ki so pomembne, ker se ponašajo z najpomembnejšim 
arheološkim spomenikom – s situlo, z GEOSS-om, z eno najlepših fosilnih mor-
skih obal v Evropi, z edinstvenim božjim grobom v cerkvi sv. Andreja, s številnimi 
naravnimi in kulturnimi vrednotami in učnimi potmi.  Torej  niso le zaledje, ampak 
središče, ki naj bo s svojo vzgojo, izobraževanjem in kulturo nasploh vedno za 
vzgled in v  ponos. Z našim delom in vrednotami se Občina Litija  upravičeno zelo 
ponaša. Zato smo ogorčeni, ker v rebalansu proračuna za leto 2008  (prvo branje)  
Vače – razen z minimalnimi prispevki – sploh niso omenjene. Pričakujemo, da 
se bo do drugega branja slika proračuna bistveno spremenila v korist otrok z 
Vač.  Mislimo, da – kljub naraščajoči nataliteti na Vačah in v okolici – ni vseeno, 
da se šolski okoliš, zaradi tukajšnjih slabih prostorskih  razmer v vrtcu in šoli, 
nenehno manjša. (Šola je izgubila Goro pri Pečah in  kandrše.) V  letih, ko smo 
se potegovali za šolo,  se je namreč še kako izkazalo, kako zelo prav je, da smo 
se zavzeli za obstoj osemletke in ohranili kulturni utrip kraja, ki  s svojo živostjo 
ves čas napreduje. Naš zahteva je, da se investicija »Osnovna šola in vrtec na 
Vačah« spozna za najbolj nujno, kot je že bila pred petimi leti, da se s finančnim 
načrtom proračuna  občine Litija za leto 2008 takoj zagotovi del sredstev za grad-
njo, da bomo dobili tudi  državna sredstva, ki so že odobrena in jih celo lahko 
zgubimo.  Vse aktivnosti v zvezi s tem naj se začnejo takoj izvajati, sicer bomo 
prisiljeni izkoristiti vsa možna pravna in druga sredstva.  Glede na pričakovane pri-
reditve na GEOSS-u (ustoličenje predsednika in druge) pričakujemo Vaš odgovor 
v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do 20. januarja, to je do datuma, za 
katerega Vas pozivamo, da skličete zbor občanov kS Vače. 

     krajani kS Vače, krajevna skupnost Vače
Svet staršev vrtca Vače, Svet staršev šole Vače

Predstavniki občanov kS Vače
      
*Do 11.01.2008, ko je bilo pismo vročeno gospodu županu Franciju Rokavcu, 
je bilo zbranih 337 podpisov. Pismo z originalnimi podpisi hranimo na Vačah, g. 
županu  pa je bilo na ta datum izročeno pismo s kopijami podpisov. Pismo je bilo 
v vednost poslano tudi Občinskemu svetu občine Litija.*

Leto 2007 je za nami in kot je navada in potreba v tem času, je sedaj 
čas za analizo in premislek, kaj je novega v Litiji  po zamenjavi vod-
stva občine in s tem povezanim Partnerstvom za razvoj občine Litija, 
ki ga sestavljajo vse politične stranke in obe neodvisni listi zastopani v 
občinskem svetu občine Litija. 
Dogovor Partnerstva za razvoj je bil podpisan 8.1.2007 z namenom preseganja 
ozkih političnih delitev ter s tem zagotoviti bolj učinkovito (kakovostno) funkcion-
iranje občine. Vsi politični subjekti naj bi skozi Partnerstvo dosegali potrebno 
soglasje pri vseh pomembnih odločitvah razvoja občine in tudi sprejemanju raz-
vojnih planov v tem mandatu. Najpomebnejša naloga Občinskega sveta v mesecu 
februarju bo sprejemanje rebalansa proračuna za 2008 in nov odlok o proračunu 
občine Litije za leto 2009. Prav gotovo bo sprejemanje teh pomembnih dokumen-
tov velika preizkušnja enotnosti in trdnosti  Partnerstva za razvoj. Zakaj? V odloku 
proračuna se skozi financiranje s strani občine točno določenih programov lahko 
hitro vidi, v katero smer se občina razvija in kateri projekti na območju občine so 
prioriteta.
Novo vodstvo občine je v prvem letu svojega mandata vodenja prav gotovo poka-
zalo veliko mero energije in želje po spremembah na boljše v vseh segmentih de-
lovanja lokalne skupnosti. Sedaj pa je prišel čas za odločitve kam in kako z občino 
Litijo. Ne bom se spuščal v razpravo o nujnosti enakovrednega razvoja podeželja 
s samim mestom, ker se s tem niti pod razno ne strinjam. Prav sedaj se ta zmotna 
politika demonstrira v obliki gradnje cest, podružničnih osnovnih šol, športnih 
dvoran in igrišča, vzgojno varstvenih zavodov, vodovodov... na podeželju. 
Sam menim, da je čas in hkrati nujnost, da se zagotovijo večja finančna sredstva 
v naslednjih proračunih za projekte in programe za samo mesto Litija. Ne samo 
zato, ker je proračun občine dvetretinjsko sestavljen iz davčnih obveznosti, ki jih 
v proračun prispevamo meščani Litije, tudi potreba po investicijah v mestu je vse 
večja, že kar velikanska.
Naj naštejem samo  največje projekte-programe v samem mestu, ki bodejo v 
oči in bi morali v naslednjih letih »zagledati luč sveta«: obnova OŠ in GŠ Litija-
Šmartno, športno igrišče pri OŠ Gradec, Družbeni dom invalidov in kegljačev, 
Gerontološki center, podvoz pod železnico na Ljubljanski cesti, garažna hiša, 
parkirišče na Rozmanovem trgu, rekreacijska pot Zavrbje, osrednji kulturni cen-
ter, Mestni muzej, čistilna naprava, mestni vodovod , posodobitev cest v samem 
jedru mesta, nogometno igrišče z atletsko stezo, sprejem zazidalnega načrta za 
območje ježa, dokončanje pokopališča v Litiji, vodovod Zgornji Log... Verjetno bi 
se še kaj našlo. 
Občinski letni proračun v višini cca. 12 mio EuR ne zadostuje več kot za enega ali 
dva našteta projekta, zato bo potrebno za vse pridobiti izdatna dodatna finančna 
sredstva iz zasebnih, državnih virov  predvsem pa iz Evropskih razvojnih inštitucij. 
koliko projektov in programov v mestu bo izpeljano do konca tega mandata in 
kolika je trdnost in enotnost Partnerstva za razvoj, se bo pokazalo v naslednjih 
mesecih letošnjega leta. 
To bo tudi enkratna prilika in hkrati  preizkus, koliko smo občinski svetniki, iz-
voljeni v mestu Litija, enotni, ko je potrebno glasovati za programe in projekte v 
samem mestu. A o tej temi kdaj drugič...

Dušan HAuPTMAN

Dost’ imamo razproDaje za Druge!
Sedaj je Litija prišla v položaj, ki sem ga predvideval že pred leti. Zaradi brezglave 
prodaje občinskega premoženja, je prišla v položaj, ko se zaradi novih poselitev 
(prišlekov) začenja dušiti. Sedaj pa se vprašam, kaj je od teh velikih prodaj zemljišč, 
prodana pa je bila domala vsa Litija, dobilo naše mesto? Nič, samo škodo, kon-
kretno poslabšanje bivalnih razmer. Dva bloka se gradita na Rozmanovem trgu, trije 
naj bi nastali ob Ljubljanski cesti, namesto Pošte pa vidite kaj je zraslo - blok s 37 
stanovanji in z vsega 8 parkirišči. To pomeni priliv okrog osemsto prišlekov. Pa to 
navsezadnje niti ne bi bilo tako grozno, če bi hkrati planirali tudi druge zadeve v 
mestu, ki jih bo Litija posledično nujno potrebovala. ker pa tega ni, saj se pri prodaji 
zemljišča največkrat sploh ne ve, kaj in kako naj bi tam sploh bilo (!), se Litija po-
greza v čedalje bolj nerešljive probleme. 

Litijska cukrarna - kar poglejmo primer velikega bloka, ki je zra-
sel namesto Pošte, ki spominja na ljubljansko cukrarno in je ena največjih neumnosti 
zadnjih let. kje bodo bodoči stanovalci parkirali svoje avtomobile ne ve nihče. in kako 
je sploh mogoče, da v občini, ki je na sredini evropske države, zrase stanovanjski 
blok domala brez parkirišč? je šlamparija v zakonodaji ali kar pri nas doma? ko sem 
se pogovarjal z ljudmi, ki se na te zadeve spoznajo, sem dobil enotna pojasnila, da 
se kaj takega v »kulturni občini« ne bi moglo zgoditi. V Litiji se je pač zgodilo. Sedaj 
pa so ta stanovanja na prodaj na prostem trgu po oderuških cenah 2.100 EuR/
m2, nam v Litiji pa preostane zgolj reševanje velikih težav s parkirišči. in z našim 
življenjem.

prostorski akti so farsa - Eden od večjih vzrokov za 
kakšno šlamparijo je v občinskih prostorskih dokumentih. To so prostorski načrti, 
ki določajo namembnost prostora, imenujejo pa se PuP, kar pomeni prostorski 
urbanistični pogoji. Gre za silno ohlapen akt, ki ga investitorji, ki imajo praviloma 
bolj premetene (in pametne) ljudi kot občina, vešče izkoristijo. PuP namreč ne pred-
pisuje konkretnih objektov na posameznih prostorih, ampak le ohlapne pogoje. 

za nas aLi za Druge? Pametni gospodarji prostora ne prodajajo 
kar tja v en dan. Najprej pomislijo na lastne ljudi in njihove otroke ter vnuke, pa na 
stare ljudi, nato na rezervacijo prostora za kakovost življenja (infrastruktura, voda, 
kultura, šport…) obstoječega prebivalstva. Torej se dragocen prostor, ki ga je dala 
Litija, namenja za druge, namesto za nas. Po vsem tem smo kar naenkrat prišli v 
situacijo, ko nimamo več pametnega prostora niti za dom starejših ljudi, da ne go-
vorim o kakovosti življenja. kje naj bi bila športna infrastruktura? kje parki, kultura? 
Sicer pa, kar enkrat prodaš, tega nimaš nikoli več. Če pa že prodaš, moraš kup-
nino vložiti v dejavnost, ki bo prinesla vsaj dvakrat toliko nazaj. in kaj prinese nazaj 
množična pozidava za prišleke? Nič! Razen za vedno izgubljenega prostora.

naj bo to zaDnji bLok! V Litiji bi morali sprejeti prepoved 
gradnje blokov množičnih stanovanjskih sosesk za odprti trg. Čeprav za kaj takega 
sploh ni več primernega prostora, se investitorji na to ne ozirajo. Pozidali bi nam še 
tako majhen košček zemlje in tam zgradili nekakšno kocko s stanovanji ali množico 
hiš. Ni jim mar tudi rušenje zgodovinskih in lepih hiš, takšnih z izjemno arhitek-
turo. Če bo občina podlegala kapitalu, od katerega ljudje nimajo ničesar, namesto 
da bi prostor nadvse pozorno čuvala in dolgoročno načrtovala, bo Litija res postala 
nekakšno zmaličeno obcestno naselje brez identitete. upam, da se ne bo spet našel 
kakšen Rambo, ki bo naredil blok brez parkirišč in s priključitvijo na obstoječo in-
frastrukturo. Naj gre kam drugam, Litijo pa naj pusti pri miru. V Litiji pa bi rajši 
poskrbeli za dvig kakovosti življenja, ne pa da ga z novimi poselitvami slabšamo.

aLi Litijani prišLeke spLoh rabimo? Na koncu 
pa še vprašanje, čému je razprodaja zemljišč in gradnja stanovanj za odprti trg v 
Litiji sploh namenjena? in, ali Litijani sploh potrebujemo nove bloke in stanovanja 
za prišleke? in, da za kovanje dobička, ki ga poberejo zgolj investitorji, namenjamo 
zemljišča  ravno v Litiji? in, da bi morali prostor najprej čuvati in namenjati za svoje 
potrebe in šele nato za druge! Sploh pa, ker je prostor neponovljiv, zelo dragocen ter 
omejen. Ali kdo pri tem sploh razmišlja, da bodo novi in novi priseljenci zgolj slabšali 
naše bivalne razmere, da se bo povečeval kriminal in da za lastne naslednike kmalu 
ne bo prostora. Prišleki niti službe ne bodo imeli tu, ker jih še za obstoječe pre-
bivalstvo ni. Nenazadnje bo nerazumno poseljevanje povzročilo obremenitev celotne 
socialne in družbene infrastrukture, posledično pa pomanjkanje denarja za urejanje 
nujnih mestnih zadev kot prometna infrastruktura, komunala, voda, odpadki… Čemu 
potem nove pozidave, če pa še za nas in naše potomce ni poskrbljeno? 

Martin BRiLEj

JESENI SI IzDALA NOv 
ROMAN “SpREMEMbE, 
sPREMEMBE”. KAKO 
SE JE TvOJ ODNOS DO 
pISANJA SpREMENIL v 
LETIh OD pRvE KNJIGE? 
V osnovni šoli sem pisala zgolj 
zase in za svoje prijateljice. 
ob branju mojih romančkov 
smo se prijetno zabavale, 
vendar nisem nikoli razmišljala 
o tem, da bi kdaj “zares” 
izdala knjigo. Potem pa mi je 
najprej oŠ Šmartno v osmem 
razredu izdala Zvezdo z odra, 
leto kasneje pa je pri DZs izšla 
silvija. Takrat se je seveda vse 
spremenilo; nenadoma sem 
dobila širok krog bralcev, kot avtor sem obiskala kakšno šolo, za silvijo 
celo prejela nagrado Moja najljubša knjiga 2000 ... Še naprej sem pisala 
predvsem za svoj užitek, hkrati pa mi je nekje v ozadju tičala misel, da 
pišem tudi za druge, za svoje bralce. To mi je vse do danes ostal glavni 
cilj: da napišem nekaj, kar bo otrokom oz. mladostnikom všeč, vendar se 
moram ob tem zabavati, drugače se mi pisati preprosto “ne ljubi”. 

TI TOREJ pISANJE pREDSTAvLJA NEKE vRSTE IGRO? 
Pisanje je in bo ostalo moj hobi. Ne predstavljam si, da bi bila poklicna 
pisateljica in bi si s pisanjem služila kruh. Takoj, ko bi se pojavile prve 
omejitve, npr. o čem pisati in do kdaj oddati besedilo, bi se moje 
navdušenje končalo. V življenju me zanima veliko stvari in pišem res le 
zato, ker v tem uživam, ne pa ker bi hotela zasloveti ali obogateti. 

SE zAvESTNO ODLOčIš, zDAJ bOM zAčELA pISATI NOvO 
KNJIGO, ALI pUSTIš, DA zAMISEL pRIDE SAMA OD SEbE?
Vedno mora v moji glavi tičati ideja za novo knjigo. brez ideje ni knjige, 
torej tudi pisanja ne. Še nikoli nisem sedla za računalnik, globoko vdihnila 
in rekla: “No, zdaj bom pa začela z novim romanom.” Vedno moram 
najprej premisliti, o čem bi rada pisala, si zamisliti junake ... To pa včasih 
pride kmalu po zadnji objavljeni knjigi, včasih pa traja nekoliko dlje. 

TvOJE KNJIGE SO DObRO bRANE, bEREJO JIh v šOLI, pO 
ENI OD NJIh JE bIL NAREJEN TELEvIzIJSKI fILM IN LAhKO 
bI SE REKLO, DA IMAš pRECEJšEN vpLIv NA MLADE. KDAJ 
RAzMIšLJAš O TEM? 
“Vpliv na mlade” se sliši tako zelo resno! Priznam, da o tem niti ne 
razmišljam. Moje knjige so precej nedolžne, v njih ni zapisanega nič 
takega, kar bi slabo vplivalo na mlade. Vsaj upam, da ne. opisujem dokaj 
realno okolje in moji junaki so ponavadi čisto navadni mladostniki, s 
katerimi se bralci zlahka poistovetijo. Njihove zgodbe imajo srečen konec, 
ker želim ostati pozitivna. Mislim, da je to tudi glavno sporočilo mojih 
romanov: življenje zna biti zapleteno, vendar ima vsak lahko priložnost 
za srečen konec, če se le dovolj potrudi. V današnjem svetu mladostniki 
potrebujejo optimizem, pesimizma imajo čisto dovolj. 

KAKšNI SO ODzIvI TvOJIh bRALCEv? SO SAMO 
NAvDUšENI ALI SO KDAJ TUDI KRITIčNI? 
Mlada publika mi je všeč ravno zato, ker otroci naravnost povejo, kaj jim 
je všeč in kaj ne. Nobenega sprenevedanja ni. Največkrat me pohvalijo, 
včasih pa pade tudi kakšna kritika: npr. zakaj se vse moje knjige srečno 
končajo (dandanašnji otroci prav hrepenijo po tragedijah!), nekateri mis-
lijo, da so predebele, drugi, da se prehitro končajo ... 

S SvOJIM USTvARJANJEM pOSTAvLJAš zGLED MLADIM, 
KAKO USMERITI MLADOSTNIšKO ENERGIJO. SI pOLEG 
pISANJA šE KAKO DEJAvNA v SMISLU SpODbUJANJA MLA-
DIh K USTvARJANJU? 
Veliko hodim na obiske na različne šole po sloveniji, zlasti osnovne, in se 
pogovarjam z učenci. Na teh predstavitvah je zabavno, ker sem jim po 
letih in razmišljanju še dovolj blizu, da se me upajo vprašati praktično vse. 
skušam jih spodbujati k branju, ne samo mojih knjig, ampak na splošno. 
Vedno pa tudi poudarjam, da ima vsak človek svoje področje, na katerem 
je lahko uspešen. Pri meni je to pisanje, nekdo drug je likovno ali športno 
nadarjen ... otroci morajo vedeti, da ni treba biti superuspešen pri vseh 
stvareh, ampak je dovolj, da se potrudijo pri tisti, ki jim največ pomeni.  

zAKAJ MISLIš, DA JE hARRy pOTTER TAKšNA NEvERJETNA 
USpEšNICA, pRAKTIčNO bREz pRIMERE? 
Za Harryjem Potterjem ne stoji samo odlična avtorica z bujno domišljijo, 
ampak tudi cel kup drugih ljudi, ki poskrbeli za velikansko promocijo. No-
bena knjiga se ne bo prodajala sama od sebe, vsaj v tolikšnem številu ne. 
To dobro dokazuje tudi dejstvo, da je vsak slovenski otrok slišal za Harryja 
Potterja, marsikateri pa ne zna našteti nekaj del kakšnega sodobnega 
slovenskega mladinskega pisatelja. seveda pa je Harry Potter tudi izjemno 
dobro napisana knjiga, polna domišljije in akcije. Govori natanko o takih 
stvareh, ki pritegnejo otroke, pa tudi veliko odraslih. Zelo občudujem av-
torico, da si je bila sposobna izmisliti toliko stvari. To je gotovo zahtevalo 
veliko razmišljanja in truda. 

KDAJ bOš NApISALA pRvI ROMAN zA ODRASLE?
Zaenkrat še ne razmišljam o tem. Pisanje za odrasle me ne mika; otroci 
so veliko bolj hvaležna publika, še zlasti v sloveniji. Poleg tega bi verjetno 
morala pridobiti še kakšnih 20 let izkušenj iz “odraslosti”, preden bi si 
sploh upala napisati kaj zanje. Toda zarečenega kruha se največ poje, zato 
ne bom rekla, da me nikoli ne bo zaneslo v te vode. 

KJE SE vIDIš čEz 20 LET?
Upam, da bom imela svojo pravljično hiško sredi narave, solidno službo 
in seveda družino - prijetnega moža in vsaj dva otroka. Ne želim si velike 
kariere; srečno družinsko življenje bo čisto dovolj. Pa sem in tja kakšno 
potovanje. 

KAJ TE šE zANIMA pOLEG pISANJA?
Trenutno sem zaposlena predvsem s študijem; novembra sem diplomirala 
iz geografije, zdaj me čaka še pisanje diplome na primerjalni književnosti. 
Potem bo treba poiskati službo. Geografija me res zanima, predstavljam 
si, da bi jo poučevala na kakšni šoli. Drugače pa sem človek, ki je težko 
dolgo časa pri miru; potrebujem aktivnost, zato rada igram odbojko, 
košarko, badminton, kolesarim ... 

hvALA zA pOGOvOR!

Intervju:
NEJKA
OMAHEN
pisateljica

DRUŽBENE DEJAVNOSTI V OBČINI LITIJA
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otroške matineje
V mesecu januarju sta v okviru otroških matinej na sporedu dve predstavi. 12. 
januarja so si otroci lahko ogledali klasično slovensko pravljico kDO jE NAPRAViL 
ViDku SRAjČicO v izvedbi Lutkovnega gledališča jesenice, 26. januarja pa prihaja 
v goste Lutkovno gledališče Fru-fru z zgodbico kRTEk ZLATkO. Tudi v mesecu fe-
bruarju bomo pripravili 2 predstavi. 9. februarja bodo otroci skupaj s Stenom Vilar-
jem praznovali PikiN ROjSTNi DAN, 23. februarja pa bo Lutkovno gledališče Tri iz 
kranja zaigralo zgodbico kuŽEk iN MucA, ki pripoveduje o Mačku Egonu, ki noče 
ničesar deliti in tako ostane brez prijateljev. Vstopnina: 3 EuR

gLeDaLiški abonma
24. januarja bo Šentjakobsko gledališče iz Ljubljane pri nas gostovalo z letošnjo 
noviteto PREBRiSANA VDOVA. Goldonijeva komedija bo kot nalašč za obdobje 
slovenskega predsedovanja Evropski uniji, saj pripoveduje zgodbo o petih snubačih 
različnih evropskih narodnosti, ki dvorijo privlačni in premožni vdovi. 
21. februarja se s predstavo ŽABE, Prešernovega gledališča iz kranja, zaključuje 
deveta gledališka sezona v dvorani na Stavbah. Žabe Gregorja Strniše spadajo v 
slovensko klasiko, saj so postale kultno slovensko besedilo, ki vedno znova vzbuja 
pozornost strokovne javnosti kot tudi zanimanje med publiko. Napeta zgodba razkriva 
preobrazbo reveža v bogataša ter hkrati razglablja o filozofskih vprašanjih identitete, 
o problemih naših (ne)izpolnjenih želja, o obstoju duše in metafizike ter o večnem 
vprašanju, kdo smo. igrajo: Peter Musevski, Rok Vihar, Vesna Pernarčič-Žunič.
Vstopnice za izven: 12 EuR. Rezervacija vstopnic v pisarni jZk Litija ali po telefonu 
(01/8900 200)

spremenjen urnik oDprtosti
v osreDnji knjižnici v Litiji 
Svet knjižnice Litija je na decembrski seji potrdil predlog spremenjenega urnika 
odprtosti osrednje knjižnice v Litiji. knjižnica ob četrtkih in petkih odpira svoja vrata 
dve uri prej; obiščete nas lahko od 8. do 19. ure. S spremembo se skuša knjižnica 
čim bolj prilagajati uporabnikom, ki svoj obisk načrtujejo v zgodnejših urah. 

prostovoLjstvo v knjižnici
Preživljanje prostega časa na koristen način, s pomočjo in soudeležbo pri različnih 
aktivnostih je pomembno za mnoge posameznike: študente, dijake, nezaposlene, 
upokojence in tudi druge sloje ljudi, ki v prostovoljnem delu vidijo vrednoto in oseb-
nostno rast. Druženje, učenje, celo zabavo - vse to lahko najdemo v prostovoljnem 
delu, če smo pripravljeni to tudi iskati oz. stremeti za tem. V knjižnici Litija je tovrstno 
delo, oz. organiziran pristop k prostovoljstvu, novost, ki pa za vse zaposlene pomeni 
izziv. Za prostovoljce bomo pripravili program prostovoljnega dela, ki bo individualen 
oz. prilagojen sposobnostim in željam posameznika oz. posameznice; pogoji sode-
lovanja so zapisani oz. podpisani z dogovorom, kjer so opredeljene tudi dolžnosti 
obeh strani. 

sreDišče za vseživLjenjsko učenje
V oktobrskem tednu vseživljenjskega učenja smo v osrednji knjižnici v Litiji odprli 
središče za samostojno učenje: 6 novih računalnikov je dopolnilo e-knjižnico, kjer 
lahko obiskovalci pišejo, se učijo, uporabljajo internet in drugo. Zimski čas je prime-
ren za učenje, zato bomo v knjižnici ponudili še vrsto drugih izobraževalnih vsebin: 
ena od nadvse primernih se nam zdi uporaba slovenskega jezika (pisanje prošenj, 
izpolnjevanje obrazcev, zapisnikov - skratka funkcionalna plat našega maternega 
jezika). Prvo predavanje v sklopu vseživljenjskega učenja je bilo sredi januarja, 
želimo si, da bi vsak mesec pripravili vsaj eno.

Decembrsko Dogajanje v knjižnici 
December je v knjižnici postregel z odprtjem razstave ob dnevu odprtih vrat kulturnih 
ustanov, 3. decembra. Z akti so se predstavili likovniki in likovnice skupine LiLA v 
Litiji. Pripravili smo dve uri pravljic ter potopisno predavanje, prireditve pa sklenili v 
Prazničnem mestu, kjer smo poslušali čisto novo zgodbo Darinke kobal o izgubljeni 
deklici.

Galerija Knjižnice Litija 3. decembra 2007. Ob odprtju razstave Akt so 
prireditev popestrili pevci Moške vokalne skupine Litija. 

knjižnica šmartno v Letu 2008 
krajevna knjižnica v Šmartnem vas do pričetka februarja vabi, da si ogledate stalno 
zbirko slik pokojnega akad. slikarja jožeta Megliča. V nadaljevanju leta bomo po utečeni 
praksi pripravljali mesečne literarne in likovne prireditve, povabili pa vas bomo tudi na 
zanimiva potopisna in druga predavanja. Prireditve bomo pripravljali ob četrtkih; za 
odrasle ob 19. uri, vsak drugi teden pa uro pravljic za otroke, po njej bodo sledili še 
ustvarjalni trenutki ob podoživljanju zgodbe.  knjižnica bo odprta 30 ur tedensko, vseh 
pet delovnih dni v tednu; vabimo vas v časopisno čitalnico, kjer lahko prelistate ali si 
izposodite dnevno časopisje, uporabljate 5 računalnikov, po novem pa si gradivo lahko 
tudi kopirate. 

prireDitve v februarju

KNjIžNIcA LITIjA:
• torek, 5. 2. ob 19. uri, predstavitev nove knjige ivana Godca: Litija in reka Sava
• torek, 5. 2. ob 18. uri, pravljična ura
• torek, 12. 2. ob 19. uri, likovna razstava, Apolonija Simon
• torek, 19. 2. ob 18. uri, pravljična ura
• torek,  26. 2.  ob 19. uri, potopisno predavanje: Provansa

KNjIžNIcA šMARTNo:
• četrtek, ura pravljic, 7. 2. ob 18. uri. 
• četrtek, ura pravljic, 21. 2. ob 18. uri,
• četrtek, 28. 2. ob 19. uri, literarni večer - Radovan Hrast: Viharnik na razpotjih 

časa. Hrast je tudi avtor pripovedi o Golem otoku z naslovom Čas, ki ga ni.

V dneh med 18. in 22. februarjem, v času zimskih počitnic, bomo v knjižnici 
računalniško opismenjevali mlade. »Širimo obzorja«, dejavnosti na računalniku 
bodo potekale med 10. in 14. uro. Obenem bodo v knjižnici potekale tudi druge 
počitniške aktivnosti, ki jih bosta pripravila DPM Litija in Mladinski center (infor-
macije o delavnicah bodo na spletni strani knjižnice in letaku).

Pripravila: Andreja ŠTuHEc 

iz Litijske zgoDovine (17)
Tudi v tokratni številki bi želela predstaviti 
eno od zanimivih družin, ki so tako ali 
drugače povezane z našimi kraji.

Družina STRzeLbA (Střelba) je imela od 
konca 19.stoletja pa vse do 2.sv.vojne 
v lasti grad Grbin. Družina je zanimiva 
predvsem zato, ker so bili v 19.stoletju 
lastniki znamenite Strzelbove milarne, ki 
je imela sedež na Sv. Petra nasipu v Lju-
bljani. Tovarno je 20. marca 1836 kupil 
milar jožef Strzelba, rojen 19. maja 1804 
v Pragi kot sin praškega meščana ignaca 
Strzelbe in Terezije Fürstl. Prej je bil mi-
larski pomočnik pri tedanjem največjem 
ljubljanskem milarju Andreju Focku. 
Strzelbova milarna je bila po prenehanju 
Fockove najznamenitejša milarna na 
kranjskem in je svoje izdelke izvažala 
daleč preko njenih meja. Tovarno je po 
očetovi smrti l.1875 podedoval njegov 
drugi sin jožef ml. (rojen 7.7.1834). 

Tudi pod njegovim vodstvom je tovarna  dobro uspevala in v začetku l.1866 je v 
svoji hiši v Ljubljani odprl tudi gostilno. umrl je razmeroma mlad v starosti 46 let 
ter hišo in tovarno zapustil svoji vdovi Rozi Strzelba, ki je milarno vodila le kratek 
čas, ker se je leta 1886 poročila s primarijem deželne bolnišnice dr. Francetom 
Fuxom. Njun edini, tedaj še mladoletni sin jožef (rojen 1871), ni kazal veselja do 
obrti, zato je milarno l.1881 prevzel Viktor Rohrman, ki se je istega leta poročil z 
Rozo, edino hčerko jožefa in Roze Strzelba. Milarski obrat na Sv. Petra nasipu je 
močno povzdignil in razširil, poleg tega pa l.1884  sezidal v Šiški novo tovarno 
mila, ki je zaposlovala 30 delavcev. Zaradi premočne zunanje konkurence je mi-
larski posel l.1892 opustil ter se lotil trgovine z deželnimi pridelki. Njegov svak, 
jožef Strzelba, pa se je nato l.1896 poročil z Antonijo Roth, hčerko graščaka 
Antona Rotha z Grbina. Vsi omenjeni počivajo v družinskem grobu na litijskem 
pokopališču.

(povzeto po članku v kroniki slovenskih mest iz leta 1937)

AKTuALNo:
Leto 2007 je zaznamovala dediščina jožeta Plečnika, najznamenitejšega slov-
enskega arhitekta. V strokovnih krogih sodi med najdoslednejše nasprotnike 
funkcionalistične doktrine. Po več desetletjih pozabe so na pragu osemdesetih 
let 20. stoletja postmodernisti ponovno odkrili njegovo umetnost. Pri ustvarjanju 
mu je bila antika neizčrpen vir navdiha, pridružil pa se je tudi dunajski secesiji 
in užival ugled avantgardnega umetnika. umetniško pot je začel v tujini, kjer se 
je že med študijem na Dunaju srečal s svetovljanskim okoljem. Svoj ustvarjalni 
vrh je dosegel z obnovo praškega gradu. Po vrnitvi v domovino se je s svojimi 
študenti takoj lotil reševanja urbanističnega vprašanja Ljubljane in ji zapustil 
neizbrisen pečat. Dela mu sicer do smrti ni nikoli zmanjkalo, precej pa ga je 
prizadelo izrazito protiversko razpoloženje po 2. svetovni vojni, ko se je zamajal 
tudi njegov položaj na arhitekturni šoli v Ljubljani. Njegov klasični slog se tedaj 
pač ni skladal z novim modelom socialistične arhitekture. Delno zadoščenje je 
doživel s Prešernovo nagrado, ki mu je po vojni prinesla številna naročila za vojne 
spomenike po vsej Sloveniji.

Lahko smo ponosni, da imamo tudi v Litiji košček njegove zapuščine v obli-
ki Spomenika padlim v NOV, ki ga je občina lansko leto razglasila za kulturni 
spomenik lokalnega pomena. cankarjeva založba je v Plečnikovem letu 2007 
izdala bogato monografijo o njegovem delu in v njej je med štirimi slovenskimi 
spomeniki posvečenimi NOB tudi naš litijski spomenik. Plečnik je ustvaril preko 
dvajset načrtov za spomenike NOB, v monografiji so prikazani le štirje. Ned-
vomno je to za Litijo velika čast in priznanje, da stoji v našem mestu eminentna 
Plečnikova stvaritev.

Helena HAuPTMAN

….Daleč, daleč, so spomini, a mi misel vanje sili,
        na mladost na srečne dni, kakor veter so odšli…..

V soboto pred vožičem smo v Veliki Štangi lahko prisluhnili novi pesniški zbirki 
ivanke Godec »Rojstvo pod kamplovim hribom«. Že sam naslov je bil zelo primeren 
za omenjeni kraj in čas, zato sem ji predlagal, da bi svojo drugo pesniško zbirko 
predstavila v rojstni vasi. V kulturni dom Velike Štange se je na večer nabralo mnogo 
prijateljev te zvrsti umetnosti. Sodelujoči pa smo spoznali mimo vseh zavor, da je 
dobil večer piko na i. 
Gledalci večera pa so prihajali z velikim zanimanjem in z dobro voljo tudi odšli.  
Vezno besedilo se je zelo v podrobnost spustilo v življenje pesnice ivanke Godec, ka-
terega je zelo čustveno povezala v program Lidija kokalj. ker je bil čas pred velikimi 
prazniki sta v kostumih angelov Vanja Marn in Tatjana Černe skrivnostno poplesali 
uvod prireditve ob zvokih glasbe Simona Bučarja. ivankine nove pesmi so predstavili 
Lara Godec, Anže Peterlin in Lidija kokalj. 
kot urednik sem ivanki predstavil pesem Samo tebi, katero sem zapisal prav njej 
in v nadaljevanju programa sem ji pripravil dramo v skrajšani obliki Rojstvo pod 
kamplovim hribom v katero se je ivanka sama vživela in prepustila v tisti čas njenega 
rojstva. 
Dramo so zaigrali: Simona Parkelj, Tjaša Černe, Barbara cerar, Mateja Praprotnik, 
Gašper Čož, Martin Fortuna, Stane Dremelj in jaz: »katera je na željo gledalcev bila 
čez teden dni na soboto še enkrat uprizorjena v Veliki Štangi in v nedeljo v jevnici. 
Za oblačila sta poskrbeli Liljana Peterlin in Marta jug. igralci so prejemali aplavz 

ostaLe prireDitve
•  Tudi letos bomo v javnem zavodu za kulturo Litija s sodelovanjem ZkD Litija 
pripravili osrednjo občinsko prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku z naslo-
vom kuLTuRA SMO LjuDjE, ki bo v četrtek, 7. februarja ob 19. uri, v dvorani na 
Stavbah. Program bodo pomagali oblikovati profesorji Glasbene šole Litija-Šmartno 
ter Oktet Valvasor.
• 16. februarja bo v Litiji gostoval Moški pevski zbor Srečko kosovel iz Ajdovščine. 
Eden najboljših moških zborov pri nas je pod vodstvom Matjaža Ščeka lansko leto 
pripravil program jerebovih pesmi in pesmi skladatelja Zorka Prelovca. Leta 2004 so 
praznovali 60 let neprekinjenega delovanja. Tokrat se bodo prvič predstavili v Litiji, 
kjer je delo Petra jereba pustilo neizbrisen pečat in bo poslušanje njihovega petja 
zato posebno doživetje.
koncert bo ob 19. uri v dvorani na Stavbah. Vstopnina: 5 EuR
•  18. februarja bomo v občinski avli odprli razstavo z naslovom LiTijSki OBRAZi, 
kjer bomo prikazali fotografije iz muzejskega arhiva jZk Litija. Razstava je razdelje-
na na štiri tematske sklope iz trškega življenja pred 2. svetovno vojno, poudarek 
pa je predvsem na posameznikih oz. prebivalcih tedanje Litije. Otvoritev razstave 
s krajšim kulturnim programom, v katerem bodo sodelovali učenci Glasbene šole 
Litija-Šmartno, bo v ponedeljek, 18. februarja ob 18. uri, v avli Občine Litija.
• TeČAjI: v mesecu decembru sta začetni in nadaljevalni tečaj klekljanja končali 2 
skupini udeleženk. Očitno je, da jih je ta stara slovenska umetnost do te mere zas-
vojila, da si želijo različne spretnosti in prijeme spoznavati še naprej, saj se bosta v 
začetku februarja začela nadaljevalni in tudi izpopolnjevalni tečaj, ki bosta prav tako 
kot prejšnja obsegala 30 ur. Tečaje vodi ga. Darja Rajšek. 

kolektiv jZk Litija

ROJSTVO POD KAMPLOVIM HRIBOM
in voščila saj so bili kos drami v treh tednih in v njej dokazali svoje nadarjenosti.« 
cvetje na odru pa je bilo iz vrtnarije kraševec.
V nadaljevanju programa je na oder stopil predsednik kulturno - športnega društva 
Velika Štanga Marjan Lukančič in ivanki Godec izročil priznanje za oba pesniška 
prvenca.
ivanka Godec že skoraj petinštirideset let dokazuje, da svoja čustva skozi prehojeno 
pot preliva na papir in zdaj njeno življenje bogatita dva projekta. 
ivankine pesmi so bogate, slikovite, pestre… Premore svojevrsten izraz, ki se je 
oblikoval, spreminjal in dopolnjeval skozi leta njenega pesnenja. Oblike pesmi so 
polne, svobodne in sporočilne.
Če imate morda željo, da bi njena knjižica bogatila vašo knjižno vitrino lahko pokličete 
na telefon 01 56 40 022 ali 031 639 756.  
Mnogo je takih, ki ste priskočili z dobro voljo na pomoč v takšni ali drugačni obliki 
naj se Vam v tem trenutku še enkrat prav lepo zahvalim.

jože OSTREŽ
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BOŽIČNE JASLIcE

Nič novega ne bomo povedali, če rečemo, da številne slovenske domove v tem 
božično-novoletnem času krasijo jaslice. jaslice, ki jih je postavil Metod Nograšek 
iz Litije, pa se od ostalih razlikujejo po svoji velikosti, saj zavzemajo dobršen del 
sobe. Tako velike jaslice Metod postavlja že enajsto leto zapored, vsako leto pa jih še 
nadgradi z novimi figurami. Letošnje je ob pomoči prijateljev postavljal tri dni. kot je 
povedal Metod je božič za njega najlepši praznik in zato mu ni nikoli žal ne truda in 
ne časa, ki ga porabi za jaslice. Zelo rad jih pokaže znancem, prijateljem in sosedom.
kar nekaj načrtov pa ima že za prihodne leto. Metod kar tako naprej. 

Miha OVNik

SLOVENcI SMO KONJENIŠKI NAROD
Spet je leto več od tistega sv. Antona, ko je bila v januarju izkopana situla z Vač.  
Zato spet tema o starejši železni dobi (obdobje situl) ali Halštatu. To je obdobje 
med 8. in 4. stoletjem pred kristusom. Tako se imenuje po pomembnem najdišču v 
kraju  Hallstatt ob čudovitem jezeru sredi strmih gora v Avstriji, kjer so takrat kopali 
kameno sol v rudnikih. ker sol vpija vlago, so se ohranila trupla, oblačila, orodje itd. 
celo muzej je sredi slikovitega mesteca.  Vačani smo pred leti že obiskali ta kraj, ki je 
cvetel takrat, ko so cvetele Vače, da bi tako bolj poznali lastno zgodovino. 
Nekateri še vedno trmasto trdijo, da so konji prišli k nam s kelti. kelti so prodrli v 
naš prostor v 3. stoletju pred kristusom - torej mnogo pozneje.  Prejšnji prebivalci 
pa smo počasi prevzeli navade keltov in opustili torevtiko. To je način iztolčevanja 
in vrezovanja v pločevino, kot je to danes še vedno popularno v Bosni in sploh na 
vzhodu. V halštatskem obdobju pa smo na ta način okraševali situle, pasne spone, 
oklepe, čelade… Na situlah so poleg okraskov pogosto upodobljeni ljudje, rastline in 
razne živali (ptiči, mačke, psi, jeleni, levi ...). Med živalmi je kONj navadno upodo-
bljen na zgornjem najvišjem pasu, skupaj s knezi, in ne med živalmi, ki so navadno 
čisto spodaj. konj je torej veljal za plemiča med živalmi. Nosil je tovore (sl. 1 – situla 
kandija - NM), vlekel vozove  (sl.2 – situla Vače), nosil plemiča z baretko (sl. 3 – 
situla Vače) ali bojevnika (sl. 4 – pasna spona Vače). Tudi pokopan je bil pogosto 
skupaj z gospodarjem v najimenitnejšem grobu sredi gomile. Okoli pa so bili ostali 
manj bogati grobovi. 

novoLetno srečanje
Člani Du Litija smo zaključek leta 2007 obeležili v prijet-
nem razpoloženju v četrtek, 20. 12., v Gostišču kovač v 
Litiji. Ob prijetnem in veselem razpoloženju, ki ga je ustva-
rilo več kot 130 udeležencev, je bilo izrečenih veliko dobrih 
želja za prihajajoče leto. Vse pa je bilo povezano z željami 
po zdravju, sreči in druženjih. Mnogi so poudarili, da so 
druženja, smeh, veselje in klepet ob svojih sovrstnikih 

»balzam za zdravje in dušo«. Ob dobri hrani, glasbi, plesu in družabnih igrah je čas 
kar prehitro minil. Na srečanju se nam je pridružil tudi župan občine Litija, ki nam 
je ob dobrih željah za l. 2008 izrekel tudi pohvalo za uspešno delo in pomemben 
prispevek k dvigu kvalitete življenja starejše populacije pri nas. Obiskal nas je tudi 
Dedek Mraz, ki je vsem voščil in izročil spominska darila.

 

obiskaLi smo stanovaLce
Doma tisje

V petek, 28. decembra, je po predhodnem dogovoru z vodstvom doma Tisje, Du Li-
tija v popoldanskem času pripravilo zabavno – igralno popoldne za stanovalce doma 
Tisje. Prostor jedilnice je bil poln. kljub precejšnji obolelosti se je v njem zbralo več 
kot 50 stanovalcev. Človek skoraj ne more verjeti, s kakšno pozornostjo in aktivnim 
sodelovanjem v petju in igrah, so sledili programu. V skoraj 2-urnem programu so 
se člani  Du Litija predstavili v petju, recitacijah in igranju na kitaro. 

Stojnico Ančke bITeNc je bilo prav zanimivo pogledati. Na 
njeni stojnici si lahko v teh hladnih decembrskih dneh kupil 
prave sveže “ajdovčke” ter dobro okusno orehovo potico.

Društvo rejcev malih živali so v mesto pripeljali dva prava 
oslička, ki sta bila deležna velike pozornosti tako odraslih 

posebno pa še otrok.

Društvo podeželjskih žena in deklet je tudi letos predstavilo
svoje izdelke, razno pecivo, kruh, katerega so kljub visoki 

ceni kar hitro pokupili.

umetnost in spretnost ne poznata meja.
To sta dokazala prava mojstra oblikovalca lesa iz Kamnika,

ki sta svojo mojstrovino prikazala.

Tudi gospod škulj iz štangarskih Poljan
je na ogled postavil svoje lepo oblikovane izdelke:

pručke, ptičje hišice in tudi kolovrat.

Še dandanes je konjenik s situle zaščitni znak naših osebnih dokumentov (sl.5). je 
ni strani v potnem listu ali osebni izkaznici, na kateri ne bi bil upodobljen. Zato je tudi 
na spomeniku Rodoljubu osamosvojitvene vojne za Slovenijo na GEOSS-u. ko so 
nas pred kratkim obiskali vodilni delavci iz Združenja rejcev Lipicanca Slovenije, je 
njihova tajnica Darja vzkliknila, ko je zagledala  situlo: »Pa saj to so sami Lipicanci: 
poudarjen zadnji del, drža repa, dolgo telo, kriv nos in plemenito zavit vrat!«  
konjenic in ljubiteljev konj je vse več in naši predzgodovinski geni so prišli na svoj 
račun. Če se sprehodiš proti kleniku, proti povečani kopiji situle z Vač, se ti lahko 
pripeti, da srečaš halštatskega konjenika, ki kar brez sedla dirja na divjem Mišku 
(sl.6).

Noro! -  Naš Norček!

V SLIKI IN beSeDI: 
podeželje v prazničnem mestu

(Tekst in foto: ciril GOLOuH)

Planinsko društvo Litija vabi v nedeljo, 27.1.2008 na janče, 
kjer bo ob 10,30 uri že šesto srečanje prijateljev janč – 
janških prijateljev.
in kdo so janški prijatelji? Do tega naziva je upravičen vsak, 
ki se v koledarskem letu najmanj 25 krat povzpne na janče in 
svoj obisk zabeleži tudi v vpisni knjigi. 

Z imenom akcije smo želeli povedati, da so stalni obiskovalci doma prav gotovo pri-
jatelji janč, da pa želimo, da postanejo prijatelji tudi med seboj, torej janški prijatelji. 
Na srečanju skupaj pregledamo podatke o opravljenih obiskih ter napravimo „gasil-
ski“ posnetek, ki ga uporabimo za priznanje, na katerem je seznam vsem sodelujočih 
v akciji. Priznanje prejme vsak janški prijatelj in sicer na Štrusovem pohodu, ki je 
zadnjo soboto v februarju. 

Začetek leta je kar primeren čas, da se akciji pridružijo tudi novi prijatelji janč. Zato 
vas vabim,da se nam pridružite na srečanju in nato v tem letu še štiriindvajsetkrat 
obiščete Planinski dom na jančah.

Borut VukOViČ

SREČANJE PRIJATELJEV JANČ 
- JANŠKIH PRIJATELJEV

Medse smo povabili tudi dva gosta in to; skupino najmlajših iz folklorne skupine 
javorje in harmonikarja Pavla kokalja. ugotovili smo in to tudi priznamo, da so se 
stanovalci doma Tisje zelo dobro izkazali v družabnih igrah. Z nami pa je bil tudi 
Dedek Mraz, ki je obiskal vse bolne po sobah, jim izročil skromno darilce in jim 
voščil. Na koncu je obiskal tudi vse zbrane v jedilnici, jim voščil in z njimi zapel. 
Spoznali smo, da ni treba veliko, pa je človek zadovoljen in je dan drugačen.

karlo LEMuT
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Preteklo leto smo si diabetiki zastavili obširen pro-
gram. Da smo ga lahko uspešno realizrali, smo bili 
tudi v zadnjih mesecih lanskega leta zelo aktivni.
V tem času smo izvedli 3 zdravstvena predavanja, saj 
je stalno izobraževanje in spremljanje novosti v zvezi s 
sladkorno boleznijo ključnega pomena za vsakogar, ki 
ga je doletela ta bolezen.

Organizirali smo tudi učne delavnice z naslovom: kvalitetno življenje s sladkorno 
boleznijo pod vodstvom priznanega diabetologa dr. Andreja janeža iz klinike za dia-
betologijo v Ljubljani. Na delavnicah je bilo  število prijavljenih omejeno, da se je dr. 
janež lahko posvetil vsakemu posebej in mu svetoval, kako naj nadaljuje zdravljenje. 
Preventivno merjenje krvnega sladkorja, tlaka in holesterola poteka vsako prvo sredo 
v mesecu v društveni pisarni. Organizirali smo tudi 4 merjenja krvnega sladkorja 
in krvnega tlaka v trgovini kGZ Diskont v Litiji in Šmartnem, v obeh prodajalnah 
Merkator v Litiji. Odzvali pa smo se tudi povabilu za merjenje na Martinovem sejmu 
v Šmartnem.
14. november - Svetovni dan diabetesa smo obeležili s krajšim pohodom iz Litije 
v Šmartno do gostilne krznar, kjer smo spili topel čaj. Veseli smo bili tudi prisot-
nosti litijskega in šmarskega župana, ki sta nas pozdravila in nam namenila nekaj 
spodbudnih besed. udeleženci so se preizkusili še v osnovnem znanju iz sladkorne 
bolezni s kratkim testom. izžrebali smo tri srečneže, ki so test pravilno rešili in jih 
nagradili. Pohoda se je udeležilo 53 naših članov in njihovih svojcev.
OŠ Šmartno nam omogoča uporabo prostorov, tako smo 23. novembra izvedli 
delavnico kuhanja.  Vodila jo je mag. ivica Verbnik, dipl. ing. tehn. Preizkusili smo se 
v kuhanju z vokom, pripravili pa smo še nekaj drugih dobrot. Delavnice kuhanja se 
je udeležilo 14 naših članov.
Že od začetka oktobra, pa vse do srede decembra, so vsak četrtek v prostorih 
društva potekale ustvarjalne delavnice. Obiskovalo jih je povprečno 12 naših članic. 
Delavnice so bile predvsem namenjene izdelovanju božično-novoletnih bonsajev, ki 
smo jih izdelale za domač okras in za darila ljudem, ki nam kakorkoli pripomorejo, 
da lahko naše društvo uspešno deluje. S svojo ustvarjalnostjo  smo se izkazale tudi 
pri izdelavi voščilnic. Največ dela pa nam je naložil Miklavž, ki je v naših delavnicah 
naročil darilca za vse udeležence božično-novoletnega srečanja, ki smo ga imeli 
8. decembra v gostilni jap. Zbralo se je 82 naših članov in njihovih svojcev, ki so 
se odlično zabavali. Veseli smo bili, da se je našemu povabilu odzvala tudi naša 
zdravnica dr. Renata kopriva in obe njeni sestri irena in Mateja. Vse zbrane pa sta  
pozdravila in voščila srečo v novem letu šmarski župan Milan izlakar in Albert Pavli 
v imenu litijskega župana. Ob koncu leta smo obiskovali bolne in ostarele na njihovih 
domovih in se jih spomnili z majhnim darilom. Obiska so bili veseli.
Sedaj že kujemo načrte za delo v letošnjem letu. Potekale bodo vse že ustaljene 
aktivnosti:
•  Merjenje krvnega sladkorja, krvnega tlaka in holesterola bo še naprej vsako prvo 

sredo v mesecu.
• Telovadba bo še naprej potekala v športni dvorani v Litiji. Dobimo se vsak pone-

deljek ob 19.15 in vsako sredo ob 18.50.
• Četrtek bo še naprej dan za pohode. Prijavite se v društveni pisarni do srede do 

11.00 ure.
• kopanje v Laškem bo še vedno vsak drugi torek v mesecu. Prijavite se v društveni 

pisarni. 

NAj zAPIšeM še NeKAj Iz PRoGRAMA zA PRVA DVA MeSecA:
V sredo, 13. 2. bo ob 16.30, v ZD Litija organizorano predavanje Prehrana diabetik-
ovin, izračun ogljikovih hidratov. Predavala bo Mateja košnjek, medicinska sestra iz 
ordinacije dr. koprive.
Organizirali smo tudi plesni tečaj. Poleg druženja in osvajanja plesnih veščin, je to 
tudi odlična rekreacija. Zardi velikega števila prijavljenih bo potekal v dveh skupinah. 
Začne se 12. januarja.
Na 7-dnevno okrevanje in šolo diabetesa odhajamo tudi letos v Šmarješke Toplice, 
v času od 17. do 24. februarja. Prijavite se v društveni pisarni najkasneje do 31. 1. 
2008.
V sredo, 30. 1. 2008 ob 16. uri,  bomo v sejni sobi Občine Litija izvedli redni občni 
zbor Društva diabetikov Litija. Vabimo vse člane in podporne člane, da se občnega 
zbora udeležite. 

Helena MuZGA

Območno združenje slovenskih častnikov Litija je v letu 2007 
spremenilo ime združenja, ki se po novem imenuje območno 
združenje slovenskih častnikov občin Litija in šmartno pri  
Litiji. Tako je tudi iz imena razvidno, da gre za združenje v katerem 
so včlanjeni častniki in podčastniki iz obeh občin. Hkrati s spre-
membo imena pa so na letnem zboru člani potrdili tudi spremebo 
Statuta, ki uvaja novost in sicer, da se v združenje lahko včlanijo 

tudi simpatizerji, ki jih zanima tovrstna dejavnost in tudi želijo aktivno sodelovati pri 
izvajanju programa dela združenja.
Zato predsedstvo združenja vabi vse občane in občanke občin Litija in Šmartno pri 
Litiji, ki imajo vojaški čin ali pa jih te aktivnosti zanimajo, da se včlanijo v združenje. 
Za dodatne informacije zainteresirani lahko pokličejo g. Ladislava Muzgo na GSM 
(041 321 765) ali g. Antona Plankarja na GSM (041 779 001).

Predsedstvo Območnega združenja slovenskih 
častnikov občin Litija in Šmartno pri Litiji

SPREMEMBA IMENA 
ZDRUŽENJA LITIJSKIH 

ČASTNIKOV

UTRINKI DRAMSKE 
SKUPINE BAcKI

Dramska skupina backi, KuD Venčeslav Taufer Dole… Navihani, nasmejani, 
družabni, humorni študentje, dijaki in osnovnošolci, ki združujemo veselje, smeh 
in misli ter vse skupaj zapakirano v kratke igrice prenašamo naokoli. Prihajamo 
iz KS Dole pri Litiji, hribovskih vasi, obdanih s soncem. 

Naša dejavnost je pred 7 leti zrasla iz kratke božične igrice, ki iz leta v leto raste in 
dobiva nove razsežnosti… Sedaj že lansko leto, sicer pa dober mesec dni nazaj, v 
veselem decembru, smo se na povabilo centra za razvoj Litija, s kratko božično igro 
predstavili v Litiji, 22.12.2007, kjer smo Blaž, Dominik, irena, Vesna, janja, jože, 
Mateja, Miha, Nina, Sabina in Špela skušali pričarati čar božičnega časa, na prireditvi 
Podeželje v prazničnem mestu. Božično igro pa smo ponovili še 26.12.2007, ko 
smo na povabilo Društva za razvoj podeželja LAZ, gostovali v jablanici, kjer smo 
popestrili dogajanje na praznik Sv. Štefana. Lep pozdrav z Dol!  

Nina kOTAR

STROKOVNA 
EKSKURZIJA DPM LIŠ

DIABETIKI SMO BILI 
ZELO AKTIVNI

LETNI PROGRAM DELA 
DRUŠTVA LAZ

Društvo za razvoj podeželja LAz vstopa v peto leto 
delovanja. Po statutu je to volilno leto, na občnem 
zboru v začetku leta bomo izbrali člane pos-
ameznih organov za naslednje štiriletno obdobje.
V teh letih delovanja se je lepo »prijel« pohod Po 
obronkih jablaniške doline - letos bo jubilejni peti, 
za udeležence vseh petih smo obljubili priložnostno 
darilo - spominek. ideja označene pohodne poti ni 
pretirana množičnost na dan pohoda, pač pa obisk 

skozi celo leto in razvoj ponudbe domačij ob poti, oz. jablaniški dolini nasploh. Po-
hodniki smo pa tako domačini, kot drugi, ki cenijo neokrnjeno naravo, prijaznost 
domačinov, domačo hrano. Vsako leto nadgradimo kakovost naše pohodne poti. 
Lani smo na izhodišču poti v jablanici namestili kažipote,  letos načrtujemo obnovo 
označevalnih tablic, postavitev  kamnitega »kompasa« na razgledni točki v Gradišču 
pri Litiji, nekaj počivališč ob poti. 
Predvsem pa bomo še bolj aktivni na področju promocije jablaniške doline in 
njenih obronkov, kot tudi obeh naših občin - Litije in Šmartna. izkoristili bomo vse 
ponujene možnosti sodelovanja na občinskih, regijskih in vseslovenskih prireditvah 
s podeželskimi, turističnimi vsebinami - načrtujemo 10 predstavitev. V angleščini 
bomo založili predstavitveno zgibanko s ponudbo doline, natisnili letake z opisom in 
razlago posameznih zanimivosti (cerkve, kozolci, kašča, sušilnica sadja…), skrbeli 
za ažuriranje spletne strani www.podezelje-laz.si.
Pomembna letošnja pridobitev doline bo edina stalna zbirka savskih prodnikov, ki jo 
v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, postavljamo v gasilskem domu na Bregu. 
Otvoritev bo letos spomladi, poskrbeli bomo za odmevnost otvoritve v javnosti. 
Obisk in ogled zbirke bomo zagotavljali z organiziranjem raznih dogodkov v prostorih 
zbirke, kot tudi ponudbo učnega programa »Sava pripoveduje«. Zbirka je razlog več, 
ki opravičuje tako zelo potrebno obnovo gasilskega doma na Bregu. Del projekta 
geološke učne poti so  tudi vsebine, povezane z glino z bližnje kmetije in oživitev 
tehnične dediščine, to je nekdanje opekarne - ceglarne na Bregu.
Tudi druge aktivnosti društva so namenjene dobrobiti domačinov, članov in nečlanov 
društva. Organizacija dveh izletov s ciljem prenosa »dobre prakse« v našo dolino, 
povezovanja z drugimi društvi, organizacija izobraževanj, delavnic za članstvo so 
naša redna dejavnost. 
konec leta 2007 smo pristopili k ustanovitvi lokalne akcijske skupine LAS Srce Slo-
venije, sodelovali bomo pri nastajanju in izvajanju razvojne strategije našega podeželja 
in za financiranje iz sredstev Leader predlagali skupne projekte iz jablaniške doline.
Še večjo pozornost bomo posvetili delu z mladimi. Podmladek društva so marljive 
srednješolke, ki so že dve leti zapored med počitnicami popisovali ustno izročilo v 
jablaniški dolini in se vključevale v izvedbo pohoda in nekaterih drugih prireditev, kjer 
je sodelovalo društvo. Prisluhnili bomo njihovim željam, jih vključevali v aktivnosti 
iz njihovih interesnih področij in jih navduševali za ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine, za turizem, za našega netopirja, zaradi katerega je Zgornja jablanica v 
območju Nature 2000.

Utrinki s Štefanovega srečanja v Jablanici

V soboto, dne 24. novembra 2007, je Društvo podeželske mla-
dine Litija in šmartno - DPM LIš organiziralo strokovno ek-
skurzijo v vinorodni okraj, in sicer v Slovenske gorice. Strok-
ovna ekskurzija se je večinoma odvijala v Lenartu, središču 
Slovenskih goric v sodelovanju z Društvom podeželske mla-
dine Slovenske gorice. 

Pot smo začeli na Dolah pri Litiji in nato nadaljevali proti Zagorju ob Savi. Vožnja 
do Slovenskih goric je trajala približno dve uri. V Lenartu smo sprva na bencinski 
črpalki spoznali našo gostiteljico in vodičko iz DPM Slovenske gorice. Nato smo si 
ogledali sodoben, srednje velik mlin, kjer je bil možen tudi nakup pridelane moke. Pot 
nas je nadalje popeljala do Sv. Ane, kjer smo si privoščili postanek za dobre pol ure. 
Po kratkem oddihu je sledila degustacija vin z narezkom pri Vinogradništvu Šuman. 
Vinogradništvo Šuman se ukvarja izključno s pridelovanjem vrhunskih vin. Njihovi 
vinogradi se raztezajo na več kot 14 ha in so zasajeni z vinsko trto visoko kvalitetnih 
sort kot so: chardonnay, Sivi pinot, Renski rizling, Laški rizling, Sauvignon, Traminec 
in Rumeni muškat. Paleta izbora njihovih vin iz kleti je široka, saj smo lahko izbirali 
med suhimi, polsuhimi, polsladkimi in sladkimi vini, torej od vrhunskih vin rednih 
trgatev do suhih jagodnih izborov in vina posebnih kakovosti kot so vina iz sušenega 
grozdja. Ob kozarčku dobrega vina torej poskrbijo tudi za domače dobrote.
Po ogledu vinogradniške kmetije smo se odpravili na razgledni Maistrov stolp v kraju 
Zavrh. Stolp so postavili v spomin na generala Rudolfa Maistra, ki je rad zahajal 
na Zavrh, v kulturnem domu pa je tudi njegova spominska soba. Sedanji stolp ima 
kovinsko konstrukcijo in meri v višino 24 m, včasih pa je bil lesen in 7 m višji. Na 
stolp se povzpne po vijugastih stopnicah. Z Maistrovega stolpa je lep razgled na 
velik del severovzhodne Slovenije, in sicer na razgibano gričevnato pokrajino s polji, 
sadovnjaki, vinogradi, travniki in gozdovi. Od tod so lepo vidne vse slovenskogoriške 
cerkve, katere so na najlepših vrhovih v 16. in 17. stoletju zgradili naši predniki. V dal-
javi so se nam razkrila tudi ornitološko 
bogata umetna jezera. 
Potem smo obiskali kmetijo kocbek, 
katere gospodar, g. Albert kocbek 
se je v letu 2005 potegoval za naziv 
mladega gospodarja. Na kmetijskem 
posestvu redijo 140 GVŽ, izmed ka-
terih je 70 krav molznic. kmetija se 
torej ukvarja s pridelavo mleka in ima 
500.000 mlečnih kvot. Hlevi so ure-
jeni za prosto rejo, v molzišču pa lahko 
hkrati molze 10 krav. kmetija zajema 
poleg kmetijskih površin 1 ha vinogra-
dov. Po spoznavanju mehanizacije, ki jo 
držijo na kmetiji, je sledila pogostitev in 
pogovor se je ob spremljavi harmonike 
hitro razgrel. 
Strokovno ekskurzijo v Slovenske 
gorice smo zaključili z večerjo v Gos-
tilni Eder v Sv. Ani in z druženjem pozno 
v noč s člani DPM Slovenske gorice. 

Povezovanje, druženje in zadovoljstvo krajanov se nam zdi ključno in je smisel našel 
društva, zato bomo organizirali tradicionalni Pohod po pohodu za organizatorje, 
kakšno gledališko predstavo, dva izleta, decembrsko Štefanovo srečanje in seveda 
za druženje izkoristili prireditve  v organizaciji Športnega društva Dolina in gasilskih 
društev Breg in jablanica.
Pomoč članom društva pri pripravi, izvedbi in promociji njihovih aktivnosti, ki so 
povezane s turistično ponudbo doline je tudi ena od nalog. Pomagamo pri učni poti v 
jablaniškem potoku - »Pastirci«, pri podeželskem taboru v Gradišču, letošnja novost 
bo geološka učna pot na Bregu, podeželsko praznovanje rojstnih dni za otroke na 
ranču na Bregu.  Želimo si, da bi se porodila in razvila še kakšna ideja kot dopolnilna 
dejavnost na domačijah, ki bi povečevala zanimivost doline tako za domačine kot 
obiskovalce.
Vključevali se bomo v razvojne aktivnosti in reševanje perečih problemov doline v 
sodelovanju s krajevno skupnostjo in drugimi aktivnimi društvi v dolini. Prizadevali 
si bomo za obnovo gasilskih (vaških) domov na Bregu in v jablanici, za izgradnjo 
otroških igrišč v Gradiških Lazah in na Bregu, zavarovanje kozolcev pred propadan-
jem, umirjanje prometa po dolini. 
Verjamemo, da bomo z dobrim programom in rezultati povečali članstvo, po drugi 
strani pa preko razpisov pridobili še več sredstev za delovanje in manjše investicije 
kot je oprema in priprava zbirke prodnikov, označevanje pohodne poti, promocijski 
material…
V teku je projekt »Dediščina naših babic in dedkov«, ki ga sofinancira Ministrstvo za 
šolstvo in šport; cilj projekta je spodbujanje medgeneracijskega prenosa izkušenj in 
ohranjanje izročila
Letos smo bili že tretjič uspešni na razpisu za javna dela, tokrat na razpisu za na-
cionalni program. Tako tudi naše društvo aktivno prispeva k zmanjšanju brezposel-
nosti v občini, in na drugi strani z zaposlenim sodelavcem lažje izvede zastavljen 
program dela. Zaposlenec v društvu pa pomeni potrebo po društvenem prostoru, 
računovodstvu… kot tudi po še večjih ambicijah društva. Na občinski ravni bi si želeli 
več povezovanja z drugimi društvi, več vpetosti v domača dogajanja in koordinacijo 
pri predstavitvah doma in v tujini.

jelka BABiČ, predsednica društva LAZ



10 ŠolStvo  /   vzGoJAJanuar 2008

zapojmo v novo Leto
V prednovoletnem času so hodniki Osnov-  
ne šole Litija praznično oživeli s petjem 
šolskih pevskih zborov Osnovne šole Litija 
in tako vsem pričarali pravljični čas. Voka-
lna skupina Osnovne šole Litija je zapela 
na Prednovoletnem srečanju upokojencev, 
Otroški pevski zbor Osnovne šole Litija je 

zapel na spodnjem hodniku razredne stopnje, Mladinski pevski 
zbor pa je kot uvod v delni kulturni dan zapel na zgornjem 
hodniku predmetne stopnje. Pri klavirju je bil njihov mentor 
Tomaž S. Gartner. 

čar božično-novoLetnih Dni                                                                       
Na OŠ Litija so od 10.12. - 20. 12. 2007 v popoldanskem 
času potekale božično-novoletne delavnice, ki jih šola za 
učence in starše organizira že vrsto let. Letošnja ponudba 
je bila izredno pestra, saj so obiskovalci lahko oblikovali 
najrazličnejše izdelke (angelce, smrečice, ščipalke, svečnike, 
copatke, voščilnice, zvezde, škatlice ter druge okraske z 
božično-novoletno tematiko), sodelovali na plesni delavnici, 
risali božične motive na računalniku, spoznali plezanje ter se 
preizkusili v peki peciva, čokoladnih kroglic in drugih kuharskih 
dobrot, ki so jih seveda tudi z užitkom preizkusili. Delavnice so 
bile dobro obiskane, saj se je posamezne delavnice udeležilo 
povprečno 25 otrok. Novost letošnjega projekta Čar božično-
novoletnih dni na OŠ Litija je bila tečajna oblika angleščine za 
učence od 1. do 3. razreda, ki smo jo poimenovali »Praznični 
december po angleško«. učenci so uživali v petju božičnih 
pesmi, poslušanju zgodbice v angleškem jeziku ter v kratkem 
času osvojili majhno zakladnico angleških besed.  

kljub obilju lepih želja in novoletnih 
obljub, nas je začeto leto že dodobra 
zagrabilo v svoje kolesje. Življenje 
teče po bolj ali manj utečenih tirnicah. 
iskreno izrečene besede pa ostanejo 
v nas. Zaposleni v šoli in učenci OŠ 
Gradec želimo vsem, ki ste kakorkoli 

pripomogli k našemu dobremu delu in uspehom, da bi bilo 
leto 2008 v vašem življenju zapisano s svetlimi črkami, da bi 
se vam izpolnila pričakovanja in uresničile želje. Zahvaljujemo 
se vam za izkazano zaupanje in se tudi v tem letu nadejamo 
uspešnega sodelovanja.

kolektiv OŠ Gradec

veseLi December na šoLi
Mesec december je na razredni stopnji OŠ Gradec minil zelo 
zanimivo in veselo. Dogajalo se je mnogo stvari. učenci od 
prvega do petega razreda so 10. decembra zapeli in zaple-
sali z znano skupino Čuki. Na plesišče - v telovadnico Gimna-
zije Litija so člani skupine privabili prav vse učence, ki radi 
prepevajo njihove pesmi. Da je bil ples učencev res popoln, 
je poskrbela gostja plesne šole Plesno mesto, ki je za vsako 
pesem Čukov sestavila koreografijo, jo pokazala učencem in 
z njimi zaplesala. Veselega decembra pa nismo praznovali 
samo v domačem okolju, ampak nas je pot zanesla tudi v 
Ljubljano. Vsi učenci razredne stopnje so se 17. decembra z 
avtobusom odpeljali v Mladinsko gledališče Ljubljana. Ogledali 
so si gledališko predstavo Svetlane Makarovič PEkARNA 
MiŠMAŠ. Ob odlični sceni in moderni predstavitvi pravljice so 
naši učenci eno uro resnično uživali. Na koncu smo sklenili, 
da bomo naslednje leto dejavnosti v decembru kar ponovili.                                                                                                                                        

judita NEMEČEk

TISKARSKI ŠKRAT
V decembrski številki je objavljen članek avtorice Tine Pre-
grad Podlogar z naslovom VeSeLA uLIcA PeLje NA Iz-
LeT. Članek je bil objavljen v rubriki OŠ Gradec, spadal pa 
je v rubriko OŠ Gabrovka-Dole (besedilo omenja učence 
5. razreda iz OŠ Gabrovka - Dole). za nastalo napako se 
opravičujemo!

uredništvo

učenke oš Litija uspešne na 
športnih tekmovanjih 
V decembru so se učenke OŠ Litija udeležile področnega 
tekmovanja v rokometu za dekleta letnik 1993, ki je potekalo 
v Zagorju. Mlada ekipa, sestavljena iz igralk letnik 94 in 95 
se je pogumno borila s starejšimi tekmicami in osvojila 
tretje mesto. Za OŠ Litija so igrale: Sara Dakić, Anita izlakar, 
Nika Ribarič, Hana Šrenk, klavdija kepa, Damjana Tomažin, 
Mojca Martinčič, Sara Lambergar, Aleksandra kojić, Ana 
Hauptman, Tjaša Hauptman. Mentorica: karmen Špan.                                                                                                                             
V četrtek 10.01.2008 je v Športni dvorani Litija potekalo 

Prodaja voščilnic je bila zelo 
uspešna in učenci so jih pri 
tehnični vzgoji, gospodinjskem 
pouku, delovni vzgoji ter v 
podaljšanem bivanju uspešno in 
veliko izdelali. Največ so jih na-
redili 17. in 18. 12. 2008, ko so 
imeli tehniška dneva. Izdelovali 
so tudi novoletne ikebane.

V petek, 14. 12. 2008 so imeli roditeljski sestanek, ki so ga 
združili z novoletno proslavo. Program so pripravili učenci in 
učitelji, scenarij pa učiteljica Tjaša Dražumerič. Vsi starši so 
bili obdarjeni z veselimi snežaki, izdelki učencev. Po končani 
prireditvi sta predstavnici Območne organizacije Rdečega križa 
obdarili učence z individualnimi darili in didaktičnimi igrami. 
Nadaljevalo se je druženje staršev v matičnem razredu. Starši 
učencev 9. in 10. razreda so se pogovarjali o poklicnem 
usmerjanju, v posebnem programu pa so razmišljali o vključitvi 
učencev v varstveno delovni center.

učenci posebnega programa so čakali prvi sneg in na Vačah 
našli pogoje za prvi trening v krpljanju. 21. in 22. 12. 2008 

so se udeležili Specialne olimpijade Slovenije, na Arehu.  Pet 
učencev posebnega programa je tekmovalo na 100 metrov. 
Polde Bučar je zasedel 1. mesto, Matjaž Smrekar in Lana kuč 
2. mesto, Mateja Planinšek 4. mesto in Nejc Felkl 6. mesto. 
Tekmovanje je bilo tudi kvalifikacija za Svetovne igre Specialne 
olimpijade, ki bodo v idahu, drugo leto. Tekmovalci so se še 
posebej razveselili staršev, ki so prišli navijati.

Marjeta MLAkAR-AGREŽ

vrtec Litija po 
novem
z novim letom se je v našem 
vrtcu zgodila sprememba. eno-
ta cIcIbAN v šmarski občini 
se je priključila osnovni šoli 
šmartno. Naš vrtec pa se je iz 
Vzgojno varstvenega zavoda Li-
tija preimenoval v VRTEc LiTijA. 
Tako zdaj v Vrtcu Litija svoje 

poslanstvo opravljamo v 26,5 oddelkih in imamo okrog 370 
otrok. Na voljo je tudi še nekaj prostih mest. Prav gotovo 
bomo strokovni delavci v obeh zavodih še sodelovali in svoja 
znanja ter izkušnje izmenjavali, dopolnjevali ter bogatili svoje 
delo z otroki. V letu 2008 se bomo začeli pripravljati tudi na 
praznovanje 80 –letnice vrtca v Litiji. Prvi zapisi organizirane 
predšolske vzgoje na našem področju segajo namreč v leto 
1929, ko je z varstvom in vzgojo najmlajših začela ga. Franja 
Potokar. Ponosni smo na tako dolgo tradicijo predšolske 
vzgoje, ki se je z leti širila, pridobivala na strokovnosti ter tako 
postala nepogrešljiv in pomemben del življenja našega kraja.
Prepričani smo, da ima marsikdo še zelo žive spomine na 
svoje otroštvo in vrtec. Vabimo vse, ki bi želeli deliti spomine 
z nami, da nas pokličete na upravo vrtca (01/8962-530). Vaša 
pričevanja, še posebno tista iz prvih let delovanja vrtca, so 
za nas izredno dragocena in bi jih radi delili s širšo javnostjo. 
Želeli  bi jih objaviti v posebni publikaciji, ki bi še dodatno dala 
pečat naši obletnici. Vsem, ki se boste odzvali našemu pov-
abilu, se vam že zdaj zahvaljujemo.

Ravnateljica: Lili PLASkAN

obiskaL nas je DeDek mraz
Vse enote v vrtcu Litija je obiskal DEDEk MRAZ in jih razve-
selil z igračami, s katerimi bodo otroci popestrili svojo igro 
v igralnicah. Vsakega otroka je razveselil še z mandarino in 
čokolado – žitno tablico. 
V Hotiču je Dedek Mraz obiskal in obdaril tudi vse otoke v 
krajevni skupnosti. Varovanci vrtca Taček so ga pričakali z 
glasbeno dramatizacijo kdo bo napravil Vidku srajčico ter 
pesmicami. 

Vzgojiteljica: Darja MARZiDOVŠEk

paLičnjaki v vrtcu kekec
Že nekaj časa sva s kolegico, ki delava v vrtcu kekec 
razmišljali o menjavi živega kotička. imeli sva velik akvarij 
z ribicami, ki sva ga zamenjali za terarij. Notri sva dali liste 
robide, malo mivke in seveda paličnjake. Bilo jih je kar lepo 
število, ampak bili so zelo majhni. Skupaj z otroki smo pre-
brali, kako naj skrbimo zanje. Lahko rečem, da je vsak otrok že 
malo »pestoval« naše paličnjake. Veselje ob njih je veliko, tudi 
takrat, ko se odpravimo na sprehod po njihovo hrano.

Vzgojiteljica: Mirjam ANDREjČiČ

DeDek mraz v 
vrtcu čebeLica
Praznični december je prav gotovo za 
naše otroke eden najlepših mesecev 
v letu. Prinaša polno pričakovanj in 
presenečenj. Posebna doživetja so 

tudi dogodki, ki jih doživijo otroci s svojimi vrstniki v vrtcu. 
Nekaj posebnega je prav gotovo tudi obisk Dedka Mraza. Za 
ta tako pričakovani dan smo se pripravljali že  prej. imeli smo 
delavnico za starše, kjer smo šivali ročne lutke. Nastalo je ve-
liko različnih in zanimivih lutk. Te je  kot darilo prinesel Dedek 
Mraz. Strokovne delavke pa smo pripravile igrico »Didel, didel, 
daja, Dedek Mraz prihaja«.

V četrtek, 20. 12. 2007, pa smo se zbrali na prostem pred 
vrtcem. Živali, ki so kasneje nastopile v igrici so vsem gostom 
postregle s toplim čajem in pecivom. Za lažje čakanje Dedka 
Mraza smo strokovne delavke odigrale igrico. Otroci so ji z 
navdušenjem prisluhnili. V zaključek igrice so živali otroke in 
starše povabile k krasitvi jelke. Okraski, ki so jih prinesli seboj 
so bili ročno izdelani in so bile vstopnice za igrico. ko je bila 
jelka  okrašena je prišel Dedek Mraz s košem daril. Otroci so 
od navdušenja obstali. Sledilo je še rajanje in prepevanje z 
Dedkom Mrazom. Za tem pa seveda delitev tako pričakovanih 
daril ter slikanje. V praznično - zimskem vzdušju smo se zado-
voljni, rahlo premraženi razšli po svojih domovih.

Marinka LENART

božična zgoDba – literarni večer
Mesec december je praznično obarvan. Tega se je zavedala 
tudi gledališka skupina OŠ Gradec THE BLAck AND WHiTE 
THEATRE in je takrat predstavila svojo novo igro - cHRiST-
MAS cAROL - A Story about john Moneymaker (to igro bi 
v slovenščini poimenovali BOŽiČNA ZGODBA - pripoved o 
johnu Moneymakerju). To zgodbo so premierno uprizorili na 
3. Angleškem literarnem večeru, in sicer v sredo 19.12.2007, 
v jedilnici Osnovne šole Gradec ob 19. uri. Predstava je govo-
rila o pomenu božiča, družini, prepoznavanju pravih vrednot v 
življenju in na nek način tudi smislu življenja - zato je bila kot 
nalašč za čas, tik pred božičnimi prazniki. Tudi pri tej igri so 
bili učenci aktivno udeleženi od prvega koraka pa do končnega 
izdelka; ustvarjali so zaplete, oblikovali značaje likov, izdelali 
scene, pripravili kostume in ustvarili igro, ki je vsekakor vre-

dna ogleda. Obiskovalci so ob vstopu prejeli čisto prave vsto-
pnice (pa čeprav je bila vstopnina le zaželena in ne obvezna) 
ter hkrati tudi gledališki list - ki je izdelan ob vsaki predstavi. 
Zgodba, ki se je kljub številnim zapletom, obiskom duhov in 
prikazni, zločinu, nepredvidljivem spletu okoliščin in seveda 
popolni »spreobrnitvi« johna Moneymakerja, končala srečno, 
je nosila predvsem sledeče sporočilo: DENAR Ni POMEMBEN, 
LjuDjE SO POMEMBNi. S takšnim sporočilom se od vseh 
vas poslavlja gledališka skupina THE BLAck AND WHiTE 
THEATRE, ki je v svojih štirih letih delovanja, seveda v različnih 
igralskih zasedbah, v veselje in užitek mnogih uprizorila sedem 
različnih iger z več kot tridesetimi ponovitvami. Še enkrat hvala 
vsem, ki ste nas tisto sredo obiskali.

Tjaša LEMuT NOVAk
(mentorica skupine THE BLAck & WHiTE THEATRE)

pevski vikenD v čatežu
Z mladinskim pevskim zborom OŠ Gradec smo se tudi letos 
odpravili na pevski vikend v Čatež. V Domu Čebelica smo 
preživeli tri nepozabne dni. V tem času smo veliko peli, os-
talo pa je dovolj časa tudi za igro, klepet in dobro voljo. Vsak 
dan smo preganjali utrujenost s telovadbo na snegu. Sledilo 
je upevanje in intenzivne pevske vaje skozi ves dan. V soboto 
so nam na pomoč priskočili korepetitorji, ki so nam pomagali 
pri učenju novih pesmi. Trdo delo se je obrestovalo na skupnih 
vajah, kjer smo bili dobro uglašeni. kratki odmori so bili na-
menjeni prijetnemu druženju, medsebojnemu spoznavanju ter 
počitku. Svoje sposobnosti smo pokazali tudi na družabnem 
večeru. Nasmejali smo se izvirnim domislicam in predstavili 
naše igralske sposobnosti. Prislužili smo si ogled filma in 
podaljšanje večera. kljub temu, da smo bili utrujeni, smo z 
dobro voljo in visoko delovno temperaturo zadovoljni dosegli 
cilj.

Ana TORi, Nives ViDEc, Anja ŠiRcELj

pš hotič
Mesec december, mesec pričakovanj, mesec obdarovanj tudi 
v Hotiču ni minil brez prireditve, ki jo vsako leto v sodelovanju 
s kS Hotič in vrtcem Taček pripravljajo učenci PŠ Hotič. Na 
prireditvi, ki je bila 18. decembra, je zbrane najprej pozdravila 
predsednica kS, ga. Marija Bajde, nato so nastopali malčki 
iz vrtca in na koncu so učenci PŠ zaigrali igrico izgubljena 
snežinka. ker je dvorana velika, otroški glasovi pa prešibki, je 
za ozvočenje poskrbel g. Mice karov. S polnim košem daril je 
otroke obiskal tudi dedek Mraz. 

Elizabeta BuČAR

področno tekmovanje v odbojki za dekleta, ki ga je organizirala 
OŠ Litija. Tekmovanja so se udeležile štiri ekipe: OŠ Gradec, 
OŠ Šmartno, OŠ Trbovlje in OŠ Litija. Brez izgubljenega niza 
so prepričljivo zmagale igralke iz OŠ Litija in se uvrstile v 
četrtfinale državnega tekmovanja. Za OŠ Litija so igrale: Daša 
Rajh, Sanja Pejić, Eva kelvišar, janja Resnik, Laura Lamber-
gar, Petra Lepičnik, klavdija kepa, Zala Doblekar, Petra kavčič, 
Ana Hauptman, Mojca Martinčič, Damjana Tomažin, Nevena 
Domanović. Mentorica: karmen Špan 

RezuLTATI: OŠ LiTijA : OŠ ŠMARTNO  2:0, OŠ GRADEc : OŠ 
TRBOVLjE  0:2, OŠ LiTijA : OŠ TRBOVLjE 2:0, OŠ GRADEc : 
OŠ ŠMARTNO 0:2, OŠ LiTijA : OŠ GRADEc  2:0, OŠ TRBOV-
LjE : OŠ ŠMARTNO  0:2, 
VRSTNI ReD:  1. mesto OŠ LiTijA, 2. mesto OŠ ŠMARTNO,  
3. mesto OŠ TRBOVLjE, 4. mesto OŠ GRADEc

poDročno prvenstvo v rokometu za 
učence Letnik 1993 in mLajše
V torek, 18. decembra 2007 je potekalo v Hrastniku področno 
tekmovanje v rokometu. učenci OŠ Litije so v močni zasavski 
konkurenci odigrali tri tekme. Ob dveh zmagah in porazu so 
zasedli tretje mesto. Vodja ekipe je urban Hauptman.

RezuLTATI TeKeM: OŠ Litija : OŠ Trbovlje 17:21, OŠ Litija : 
OŠ Šmartno 20:17, OŠ Litija : OŠ NHR Hrastnik 20:19.

občinsko tekmovanju v nogometu
za dečke letnik 1993 
V sredo, 19.12.2007,  je OŠ Litija izvedla občinsko tekmovanje 
v nogometu za starejše dečke občine Litija. Vodja tekmovanja 
je bil urban Hauptman. Ekipe, ki so se udeležile občinskega 
tekmovanja so bile: OŠ Gabrovka, OŠ Gradec, OŠ Litija.

RAzPoReD IN RezuLTATI TeKeM: OŠ LiTijA : OŠ GABROV-
kA 7:0, OŠ GRADEc : OŠ GABROVkA 12:0, OŠ LiTijA : OŠ 
GRADEc 0:1
VRSTNI ReD: 1. OŠ Gradec, 2. OŠ Litija, 3. OŠ Gabrovka. Na 
področno tekmovanje sta se uvrstili OŠ Gradec in OŠ Litija. 

poDročno tekmovanje v košarki za 
dečke letnik 1993 in mlajše 
V četrtek, 20.12.2007, je OŠ Litija izvedla področno tekmo-
vanje v košarki za starejše dečke za zasavsko regijo. Občinsko 
tekmovanja ni bilo izvedeno, saj so se na področno tekmovan-
je prijavile le štiri ekipe. Vodja tekmovanja je bil urban Haup-
tman. Ekipe, ki so se udeležile področnega tekmovanja so bile: 
OŠ GABROVkA, OŠ GRADEc, OŠ NHR HRASTNik, OŠ LiTijA

RAzPoReD IN RezuLTATI TeKeM: OŠ GRADEc: OŠ LiTijA  
14:43, OŠ NHR HRASTNik: OŠ GABROVkA 38:9, OŠ NHR 
HRASTNik: OŠ GRADEc 37:25, OŠ GABROVkA: OŠ LiTijA 
10:47

Področni prvak je postala OŠ Litija, drugo mesto pa je usvojila 
OŠ NHR Hrastnik. Obe ekipi sta se uvrstili na četrtfinalni turnir. 
Trener ekipe OŠ Litija je Džemo ibiši.

Zbrala in uredila: Petra PAVLicA

December v oš Litija - poDružnici s priLagojenim programom



11DoGoDKi Januar 2008

gLasbeni
December
V mesecu decembru smo se učenci 

in učitelji Glasbene šole Litija-Šmartno širši javnosti predstavili na štirih 
predprazničnih prireditvah. V prvi polovici zadnjega meseca v letu je Vrtec Litija 
pripravil delavnice za otroke in njihove starše, k sodelovanju pa so povabili tudi 
nas in tako so učenke violine, flavte in klarineta s kratkim glasbenim programom 
predstavile majhen utrinek dogajanja in dela v glasbeni šoli. 11. decembra 2007 so 
naše učenke in učenci sooblikovali koncertni program Pevskega društva Lipa. Na 
glasbenem večeru je prvič javno nastopil novoustanovljeni godalni orkester Glas-
bene šole Litija-Šmartno, svoje pa so k mladostni nadgraditvi koncerta prispevali tri 
flavtistke in dva harmonikarja. V začetku šolskega leta 2007/2008 smo se odločili, 
da bomo pripravili kar dva božično-novoletna koncerta, saj našo šolo obiskujejo 
otroci iz dveh občin ustanoviteljic, na ta način pa smo seveda tudi omogočili nastop 
večjemu številu nadarjenih in pridnih učencev in vsem našim orkestrom in skupi-
nam. Na koncertih v Litiji in v Šmartnem pri Litiji se je tako svojim staršem in drugim 
ljubiteljem glasbe predstavilo skoraj dvesto mladih izvajalcev, saj sta koncertna 
večera zajela vse izobraževalne programe, ki jih Glasbena šola Litija-Šmartno v tem 
šolskem letu izvaja. Na obeh koncertih smo lahko prisluhnili petju naših najmlajših 
učencev predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice, zaigrali so nam solisti 
vseh instrumentalnih oddelkov, na obeh predstavitvah pa smo slišali in videli vse 
stalne in nekatere priložnostno sestavljene instrumentalne komorne skupine ter vse 
šolske orkestre. V letošnjem šolskem letu namreč na šoli delujejo štirje orkestrski 
sestavi, tako si naši učenci pridobivajo izkušnje skupinskega muziciranja v pihal-
nem, godalnem, harmonikarskem in kitarskem orkestru. Seveda smo poskrbeli tudi 
za ljubitelje petja in plesa, na koncertu v Šmartnem pri Litiji se je predstavil otroški 
zborček, v Litiji  so zapele mlade pevke našega pevskega kvarteta, obiskovalci 
obeh večerov pa so uživali v plesnih točkah oddelka za balet in sodobni ples. Zelo 
razveseljivo je, da smo na koncertu v Litiji prvič prisluhnili violončelu, saj je oddelek 
začel delovati prav v  šolskem letu 2007/2008. Seveda pa v Glasbeni šoli Litija-
Šmartno nikoli ne počivamo. Že v januarju nas čaka sodelovanje na instrumentalni 
reviji glasbenih šol Zasavja v Radečah, kjer bo našo šolo predstavljalo sedem in-
strumentalnih solistov iz oddelkov za violino, klavir in klarinet.  učenec harmonike 
se bo udeležil tekmovanja bratov Avsenik v Begunjah, gostili pa bomo tudi mlade 
zasavske glasbenike na predtekmovalnem nastopu. Zelo pridni bomo tudi v dru-
gem mesecu novega leta, saj bomo 4. februarja pripravili pustni nastop v maskah, 
6. februarja bomo v počastitev slovenskega kulturnega praznika zaigrali skladbe 
slovenskih skladateljev, na predvečer kulturnega praznika pa bodo pedagogi Glas-
bene šole Litija-Šmartno sodelovali na občinskem kulturnem dogodku. V februarju 
bo potekalo izbirno regijsko tekmovanje mladih glasbenikov iz okolice Ljubljane 
in Zasavja, ki se ga bo udeležilo pet naših učencev harmonike in klavirja. Čaka 
nas veliko dodatnega dela, ki pa ga opravljamo z veliko mero ljubezni do glasbe 
in občutkom odgovornosti za delo z mladim, ki jih uvajamo v čudoviti svet tonov, 
umetnosti in kulture. in kaj smo letos v Glasbeni šoli Litija-Šmartno pisali Božičku 
in Dedku Mrazu – da bi bili zdravi, da bi naši učenci pridno vadili, da bi med nami 
vladalo razumevanje in sodelovanje in seveda, da bi lahko tudi mi kot ena zadnjih 
glasbenih šol v Sloveniji delali v lastnih in ustreznih prostorih.

Ravnateljica Glasbene šole Litija-Šmartno: janja GALiČiČ

TISJE PRED 66 LETI
24.12.2007 ob 11. uri je bila na Tisju spominska slovesnost na dogodke izpred 66 
let, ki so se zgodili prav pred praznovanjem božiča. Rekli bi, da je božič čas miru in 
prijateljstva, toda nemški okupatorjevi vojaki tega niso upoštevali, zato je bilo na Tisju 
24.decembra 1941 povsem drugače. To je bil dan, ki se je zapisal v zgodovino slo-
venskega naroda kot dan, ko se je partizanska enota prvič spopadla z redno nemško 
vojsko. To je bil prvi večji spopad med drugo svetovno vojno na slovenskih tleh. Drugi 
Štajerski bataljon s 67 borci se je ta dan nahajal na Tisju, katerega so opazili lovci in 
takoj obvestili Nemce, ki so partizane kaj kmalu obkolili. Spopad je po besedah Franta 
komela enega še od dveh živečih udeležencev tega  spopada trajal dve uri.  Partizani 
so kljub številčnejšemu sovražniku nudili močan odpor in mu zadejali velike izgube, kar 
vedo povedati še živeči občani, vendar točnega števila mrtvih okupatorjevih vojakov ni 
znano, saj je okupator te podatke prikril. Nemci so morali svoje padle vojake prepeljati 
v gasilski dom Šmartno kamor so jih prepeljali z večjim številom tovornjakov... ko je 
pojenjal siloviti spopad pa so se partizani pod vodstvom poveljnika Staneta Rozmana 
prebili iz obroča in se umaknili. Na spominski slovesnosti je obudil spomine na te 
dogodke predsednik zveze borcev za ohranjanje vrednot NOB Litija Mirko kaplja nato 
pa še obrambni minister magister karel Erjavec, ki je prepričan, da je takšno ohra-
njanje spomina na dogodke iz druge svetovne vojne pomembno za utrjevanje narodne 
zavesti. »Povsem jasno je, da je bil partizanski odpor takrat pravilna odločitev in da 
imamo danes zaradi tega svojo državo.Zato so razprave, kdo je imel takrat prav, pov-
sem nepotrebne je povedal karel Erjavec«.

ciril GOLOuH

PREDNOVOLETNA PRIREDITEV 
V KS BREG - TENETIŠE

Svet kS je tudi letos poskrbel za naše najmlajše. 22 decembra 2007 smo orgarnizirali 
predstavo »PikiN ROjSTNi DAN«, v izvedbi Sten Vilarja.  igrica je letos zaradi zased-
enosti gasilskega doma potekala v okrepčevalnici Pri kozolcu. Po predstavi polni 
smeha so si nadobudneži osvežili grla in napolnili želodčke, vsak od njih pa je za 
darilo lahko odnesel domov plišasto igračko. Zahvaljujemo se osebju okrepčevalnice 
Pri kozolcu, ki nam je odstopilo prostor za izvedbo predstave in orgarniziralo bogato 
pogostitev. Zahvala Občini Litija, ki je sofinancirala prireditev. Zahvala tudi staršem, 
ki ste pripeljali otroke in s svojo udeležbo dokazali, da naš trud ni bil zaman.  Posebej 
pa gre zahvala Romanu Pašu, za zares hvale vredno dejanje. Gospod je namreč 
podaril celo vrsto plišastih igračk. Naslednje leto pa se spet vidimo!

Svet kS Breg-Tenetiše

OBISK DEDKA MRAZA V KS SAVA

V mesecu decembru je Svet kS Sava organiziral prednovoletno prireditev za 
najmlajše krajane. Prireditev se je odvijala 21. decembra, s pričetkom ob 17.00 
uri, v dvorani Osnovne šole Sava. udeležilo se jo je 51 otrok. Program prireditve se 
je začel z lutkovno igrico, nadaljeval s prihodom Dedka Mraza, končal pa s toplim 
čajem in slastnimi piškoti. Dedek Mraz je s seboj prinesel tudi polno košaro daril. 
Vsakega izmed otrok je poklical k sebi, ga ogovoril, popestoval ter izročil darilo. Tako 
je prireditev kar dobro uspela, v zadovoljstvo staršev, predvsem pa otrok. V imenu 
Sveta kS Sava se krajanom zahvaljujem za prispevke in pomoč pri uspešni izvedbi!

Predsednik Sveta kS Sava: jože LESkOVŠEk

OBISK DOBROTNIKOV
NA POLŠNIKU

V mesecu decembru so se tudi polšniški otroci lahko srečevali na prijetnih predno-
voletnih srečanjih. V začetku jih je v cerkvi obiskal in obdaril Sveti Miklavž z angeli in 
parklji, za kar se moramo starši zahvali g. župniku Gregorju Šturmu, da ga je povabil 
na Polšnik. 
V torek 18. decembra je učiteljica PŠ Polšnik, katarina juvan v skromne  šolske 
prostore povabila polšniške predšolske otroke na božično delavnico. Vsi smo se 
že veselili, da se bomo zopet srečali, kajti podobno srečanje smo imeli že v jeseni. 
katarina je pripravila barvne polizdelke, ki so jih otroci pridno lepili ter sestavljali. 
Skupaj smo naredili papirno novoletno jelko in prijaznega Božička. Delavnice se je 
udeležilo 12 predšolskih otrok, ki so se po »napornem« delu okrepčali s čajem in 
sladkimi dobrotami. Starši pa smo brezskrbno poklepetali,  saj si je bilo prijetno vzeti 
dve urici prav posebnega časa, v prijetni družbi. 
Na Polšniku imamo veliko prireditev, na katerih se srečujemo ampak tovrstnih 
še nismo imeli in so prav gotovo nekaj posebnega.  ker smo pogrešali kar nekaj 
malčkov upamo, da bomo na prihodnjem srečanju še številčnejši. Tudi šolarji so 
skupaj z učiteljico ido Dolar v božični delavnici ustvarjali  snežake iz papirja, lesa in 
odpadne embalaže. in tako so otroci res dokazali, da so pridni in zato jih je obiskal 
tudi Božiček. Razdelil je preko 70 daril, otroci pa so mu zapeli nekaj lepih pesmic. 
Razveselil se je nove šole in obljubil, da se bo prihodnje leto spet z veseljem vrnil, da 
vidi kako pridno se otroci učijo v novih prostorih. Hvala krajevni skupnosti Polšnik, 
vsem sponzorjem in katarini juvan. 

Mateja SLADiČ-VOZELj

ROBLEK, SREČNO 2008!

Decembrsko praznovanje je povezalo stanovalce ceste Dušana kvedra, ulice, ki 
se je že desetletja nazaj oklicala za litijski Roblek.
Gremo na začetek. V nabiralnik. Tam se je prve dni decembra znašlo vabilo novo 
ustanovljenega organizacijskega odbora ulice. Dobra hrana, pijača, zabava in 
seveda najboljši namen: zbrati sosesko po dolgem času in pregledati, skorajda 
spoznati čimveč njenih članov. 

DEDEK MRAZ NA DOLAH

kS Dole pri Litiji je dne, 27.12.2007 ob 15 uri, organizirala prihod Dedka Mraza za 
44 otrok, starih od 1 do 7 let. Otroci skupaj s starši smo se zbrali v jedilnici OŠ Dole, 
kjer nas je pozdravil predsednik kS Dole pri Litiji g. Miroslav Brinovec in se ob tem 
zahvalil vsem, ki so pomagali pri obdaritvi otrok. Za tem so se predstavili otroci iz 
vrtca Čebelica z Dol, pod vodstvom vzgojiteljice Anice jazbinšek, s pesmico Sneženi 
mož. Sledila je lutkovna igrica z naslovom »kam pa kam kozle?« v izvedbi Nine 
kotar in jožeta Ajdiška, ki je nasmejala najmlajše in tudi malo večje. ker pa Moža z 
darili kar ni bilo, smo se vsi odpravili pred šolo in ga z glasnim klicanjem priklicali. Na 
presenečenje in veselje vseh se je letos pripeljal z vozom v konjski vpregi, za kar gre 
zahvala Marjanu in Rudiju kramžarju. Darila je Dedek Mraz razdelil otrokom zunaj, v 
zimski idili. Zadovoljni in veseli smo se poslovili od Dobrega moža v upanju, da nas 
naslednje leto spet obišče.

Za svet kS Dole pri Litiji, Metka PRijATELj

DNEVI KOVINARJEV 2007

Sekcija kovinarjev pri Obrtni zbornici Slovenije je že 17. po vrsti organizirala dvodnevno 
srečanje, ki je bilo letos 24. in 25. novembra v Moravskih toplicah. Začetek dvodnevne-
ga srečanja je začel  predsednik Sekcije kovinarjev janez kunaver, ki je poudaril dvojni 
pomen strokovnih srečanj sekcije. Srečanja so priložnost za strokovno izobraževanje, 
hkrati pa tudi priložnost za medsebojno druženje in izmenjavo izkušenj. Prvo predavan-
je je imel iztok Mohorič, ki nam je prikazal primerjavo in preoblikovanje samostojnega 
podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo.Sledilo je predavanje  Sama Zupana o 
geometrijskem dimenzioniranju in toleriranju.  Dopoldan drugega dne je sledilo preda-
vanje na temo o varnosti in zdravju pri delu (Stane Buh), planiranje proizvodnje (Andrej 
Trebar) ter vodenje zahtevnejših delavcev, vpliv ritualov in obredov v podjetju. Da so 
takšna strokovna srečanja še kako dobrodošla, pa dokazuje udeležba, ki je vsako leto 
vse večja, saj prihajajo udeležencih iz cele Slovenije. 

Barbara GODEc

BOŽIČNI KONcERT NA DOLAH

Tudi ob letošnjem božiču smo praznično razpoloženje na Dolah obogatili z 
blagozvočnim petjem v farni cerkvi. Že enajsto leto zapored je pevski zbor Zlati žarek 
(na sliki) pripravil koncert božičnih pesmi. Domači zbor je pod vodstvom Petre Teka-
vec predstavil nekaj novih pesmi. Tokrat so v goste povabili vokalno skupino Pavza, 
v kateri sodeluje tudi domačin Herman kotar, in je z brezhibnim izvajanjem znanih 
melodij požela gromek aplavz. S prikazom božične zgodbe pa je predstavo pope-
strila mlajša dramska skupina pod vodstvom janje kmetič. kot vsako leto je bil tudi 
letos obisk zelo dober. Prijetna zimska idila zunaj in toplina božičnih melodij znotraj, 
sta botrovala čudovitemu počutju v hladni cerkvi. Po skupni - večni in edini - Sveti 
noči, so ljudje še kar sedeli in čakali. Lepo se je končalo. Se vidimo naslednje leto! 
Nastopajoči so se po dobro opravljenem delu pogreli v topli dvorani, sproščeno 
poveselili, zapeli ob zvokih mladih godcev in počakali Štefana.

S.k.

100 stanovalcev je v soboto, 22. decembra po 15. uri začutilo utrip ulice in mu 
sledilo na prijetno pripravljen prostor na parceli družine Šepec. iz garaže se je vila 
mešanica vonjev po divjačinskem golažu, sladkem čaju in opojnem spremljeval-
cu, kuhancu. kot narekuje običaj, je bil ob prihodu prav vsak postrežen s poseb-
nim aperitivom: kruhom in soljo. Vzdušje si je prijetna soseska ogrela s pesmijo, 
poskočnim plesom ter toplimi pogledi, ki so še kako potrdili: ja, na naši ulici je 
prijetno živeti in sobivati. Druženje je okrasil ognjemet in glas harmonike. Mrzla 
noč se je za nekaj uric umaknila razgretemu rajanju in znova nastopila ob poslavl-
janju in z obljubami, ki bodo sejala nova srečanja. V to smo zdaj prepričani.

Največja zahvala gre idejnim in organizacijskim vodjem, kar po abecednem redu: 
Drago balant ml., Igor šepec, Marjan Lindner, Marko Adamovič, Marko Hro-
vat, zdravko špes ml. Pozdrav in srečno 2008 želimo z Robleka vsem ostalim 
litijskim soseskam.
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Na podlagi 7. in 35. člena Statuta ZkD Litija in skladno s pravilnikom
o podeljevanju priznanj predsedstvo ZkD Litija objavlja 

R A Z P I S
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj 
»petra jereba« na področju ljubiteljske 

kulturne dejavnosti v občini Litija
1. Predlagatelji so lahko društva, neformalne skupine in posamezniki s sedežem v 
občini Litija, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo ter organi ZkD Litija. 

2. Zbirali bomo predloge za naslednja priznanja: zLATA PLAKeTA PeTRA jeRebA 
za izjemne ustvarjalne dosežke v daljšem časovnem obdobju (nad 20 let) ali za 
življenjsko delo; SRebRNA PLAKeTA PeTRA jeRebA za izjemne ustvarjalne 
dosežke v preteklih letih (nad 10 let); bRoNASTA PLAKeTA PeTRA jeRebA za 
dolgoletno in uspešno delo; LISTINA PeTRA jeRebA za izjemne posamezne ust-
varjalne, poustvarjalne ali organizacijske dosežke na področju ljubiteljske kulture 
ali za avtorsko delo s področja umetnosti in kulture; jubILejNo PRIzNANje 
PeTRA jeRebA za dolgoletno delovanje posameznika ali društva oz.samostojne 
skupine.

3. Priznanja lahko prejmejo posamezniki ali skupina za izjemne dosežke ustvarjalne-
ga in poustvarjalnega dela. Priznanja  pa so lahko podeljena tudi za izjemne dosežke 
pri organizacijskem delu, pri  razvijanju novih oblik in vsebin delovanja, pri delu na 
področju kulturne vzgoje in izobraževanja, pri raziskovalnem delu, pri organiziranju 
strokovnega in mentorskega dela, pri razvijanju kulturnega sodelovanja med skupi-
nami in društvi, pri publicističnem delu in pri ohranjanju kulturne dediščine.

4. Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
a) PODATkE O PREDLAGATELju: uraden naziv in poštni naslov predlagatelja, ime 
in priimek odgovorne osebe predlagatelja, telefon doma in v službi;
b) PODATkE O kANDiDATu: uraden naziv kandidata oz. ime in priimek,  poštni 
naslov, za katero priznanje je kandidat predlagan, katera priznanja je že prejel;
c) kratek življenjepis oz. historiat delovanja kandidata (10-25 tipkanih vrstic);
d) utemeljitev predloga, ki mora dovolj jasno navesti razloge, ki opravičujejo podel-
itev predlaganega priznanja (25-45 tipkanih vrstic).

5. Vloge je treba nasloviti na ZkD Litija, Trg na Stavbah 8a, p.p.68, 1270 Litija, kjer 
dobite tudi vsa pojasnila v zvezi z razpisom (tel.: 89-84-617 ali 040-972-294).

razpisni rok je 30. januar 2008
Plakete in listine Petra jereba bodo podeljene v mesecu kulture, o čemer bodo 
obveščeni predlagatelji in kandidati. jubilejna priznanja Petra jereba se bodo 
podeljevala na posameznih javnih jubilejnih prireditvah.

POMEMBNO OBVESTILO
O DOGODKIH NA 

KMETIJSKEM PODROČJU
1. Od 01. do 31.01.2008 je rok za oddajo vlog za PoSebNe PReMIje zA bIKe IN 

VoLe, ki so bili oddani v zakol oktobra, novembra ali decembra 2007!
2. Od 01.01. do 25.02.2008 je rok za oddajo zahtevkov za eKSTeNzIVNo Rejo 

žeNSKIH GoVeDI, ki so telile v obdobju od 1. junija do 10. decembra 2007! 
3. Do 20.01.2008 zbiramo prijave za zAČeTNI TeČAj Iz VARSTVA RASTLIN! 

Tisti, ki uporabljate fitofarmacevtska sredstva in tega potrdila še nimate, im-
ate sedaj možnost, da si ga pridobite. Če bo zbranih dovolj prijav, bo tečaj 
organiziran v Litiji!

4. Do konca februarja zbiramo prijave za uDeLežbo NA uČNI KMeTIjI za pre-
delavo mesa!

5. V tekočem mesecu bodo na ARSkTRP objavili še nekaj razpisov (zgodnje 
upokojevanje, podpora micro podjetjem, razpis za povrnitev stroškov kon-
trole ekološkega in integriranega kmetovanja…), zato vas pozivamo, da nas 
pokličete ali se oglasite na naši izpostavi, če želite pomoč pri pripravi vloge za 
javljanje na razpise!

6. Prav tako do konca februarja zbiramo prijave za SoDeLoVANje NA oceN-
jeVANju SuHoMeSNATIH IzDeLKoV IN oceNjeVANju žGANj! Omenjeno 
ocenjevanje bo izvedeno le, če bomo imeli za posamezno ocenjevanje vsaj 20 
prijavljenih vzorcev. 

7. V letu 2008 želimo na kSS Litija vzpostaviti elektronsko obveščanje pos-
ameznikov. Na ta način bomo vzpostavili boljši pretok informacij in lažje ter 
cenejše poslovanje. Zato pozivamo vse zainteresirane stranke, ki bi želele z 
nami v prihodnje poslovati hitreje in učinkoviteje, da nam čim prej posredu-
jete vaše točne osebne podatke in elektronske naslove, na naslov: kss.litija@
lj.kgzs.si. Na e-naslov, ki ga boste posredovali, bomo pošiljali obvestila, ki jih 
običajno pošljemo na teren. 

8. Zbiramo interesente za udeležbo na tečaju »uPoRAbA SPLeTNIH STRANI V 
KMeTIjSTVu«. Če se želite udeležiti tečaja, in izboljšati znanje uporabe inter-
neta, nas pokličite!

Bliža se zbiranje prijav za sodelovanje pri ocenjevanju vaših izdelkov na Ptuju, zato 
bodite pozorni na objavo razpisa v medijih! Veselimo se uspešnega sodelovanja 
z vami !

Telefonske številke, na katerih zbiramo vaše prijave so: 01/899 50 13 ali 01/899 
50 14. Elektronski naslovi, na katere zbiramo vaše prijave: sonja.zurbanija@
lj.kgzs.si, lojze.lokar@lj.kgzs.si, kss.litija@lj.kgzs.si

ODDAM POSLOVNi PROSTOR do 160 m2. 
cena po dogovoru. GSM: 041/244-633

upokojeni invalid, star 50 let, ŽELi SPOZNATi PARTNERkO
staro 45-50 let za skupno življenje. TEL: 01/8971-554

Od 1. februarja 2008 dalje iŠČEMO VARuŠkO za 14-mesečnega otroka
v dopoldansko - popoldanskem času od ponedeljka do četrtka. 

Za več informacij kličite na GSM: 041/955 281 (po 15. uri).

V okolici Litije oddam opremljeno sobo z lastno kuhinjo
in souporabo kopalnice z wc-jem. info na GSM: 041/355-927

je kakšno darilo pod novoletno jelko ostalo neodprto? je kakšna 
igrača zdaj pri vas odveč? Ne veste kam z njo? PoDARITe jo, 
naj jo dobijo tisti otroci, ki daril za novo leto niso dobili.
Društvo prijateljev mladine v sodelovanju z Mladinskim centrom in Rdečim 
križem Litija organizira zbiralno akcijo igrač za otroke iz socialno ogroženih 
družin iz litijske občine. 

Igrače zbiramo od 20.1. do 20.2.2008 v Mladinskem centru. 
Igrače za vse starostne skupine otrok lahko prinesete v času, 
ko je Mladinski center odprt to je vsak dan od 14. do 20. ure, ob 
sobotah od 12. do 21 ure.
Po končanem zbiranju bosta DPM in Mc predala zbrane igrače Rdečemu 
križu, ki jih bo posredoval otrokom, ki igrače potrebujejo.

Hvala, ker boste sodelovali. 
Vaš DPM in Mc LiTijA

prostovoLjni 

ogLas
Če si star od 10 do 99 let in ti je 
bolj pri srcu aktivno in koristno 
preživljanje prostega časa z vrstniki 
pa tudi mlajšimi in starejšimi od tebe, 
kot posedanje pred računalnikom ali 
televizijo, se javi. Zaželene so dobra 
volja, veselje do  življenja, radost 
ob spoznavanju življenja in strp-
nost do drugače mislečih soljudi. 
Če se v tem opisu najdeš, se javi 
pod šifro: SeM PRoSToVoLjKA / 
PRoSToVoLjec. kontakt: Mladin-
ski center Litija (mc.litija@siol.net) 
in Društvo prijateljev mladine Litija 
(dpm.litija@gmail.com). 

zimske počitnice 2008
Mladinski center in Društvo prijateljev mladine Litija organizirata v času zim-
skih počitnic naslednje aktivnosti za mlade:
• sobota, 16.02.2008 ob 16.00 - uSTVARjALNA DeLAVNIcA v Mc Litija
• ponedeljek, 18.02.2008 - celodnevni izlet: oGLeD LeTALIšČA ceRKLje 

(letala, helikopterji) in KoPANje V ČATežu
• petek, 22.02.2008 - izlet: oTRošKI Muzej ceLje z oGLeDoM MeSTA
• sobota, 23.02.2008 ob 16.00 - uSTVARjALNA DeLAVNIcA v Mc Litija

Od 18. do 22.02.2008 od 10.do 14.ure VoDeNo INFoRMAcIjSKo oPIS-
MeNjeVANje zA MLADe v knjižnici Litija in VoDeNI oGLeDI  zbIRK Ru-
DARSTVA, žeLezNIce IN ReČNeGA PRoMeTA Muzeja Litija.

Organizirana bo tudi NoVINARSKA DeLAVNIcA in druge aktivnosti... O vsem 
počitniškem dogajanju pa boste obveščeni z letaki.

Dejavnosti so organizirane v sodelovanju z knjižnico Litija in javnim zavo-
dom za kulturo Litija. Vabljene vse generacije šolarjev in dijakov!

z a h v a L a
DPM Litija se za pripravo in izvedbo novoletne obdaritve otrok s sprevodom dedka 
Mraza zahvaljuje podjetem: KD Življenje, Henkel Slovenija, napihljivcem FireFly - 
podjetju Dajmox, Medex, Energotuš, Mladinski knjigi Založbi, Spark promocije in 
Regionalnemu centru za razvoj Litija, litijski konjenici, družini Dukić, družini Kuk-
ovica, Branetu Zupanu, Janiju Dragarju, litijski policiji in gasilcem in vsem ostalim 
posameznikom - prostovoljcem, ki so po svojih močeh pomagali pri izvedbi novo-
letne obdaritve litijskih otrok. HVALA IN ob LeTu zoPeT SoDeLujeMo.

DeDek mraz prihaja...
oDhaja...prihaja

V Mladinskem centru se veeeliko dooogaja - zato smo začeli izdajati kar svoj časopis 
Mccajtng... izhaja skoraj vsak mesec v e-obliki... Ta mesec že nestrpno pričakujemo 
izzid 3. številke...Naroči se na časopis, pošlji svoje prispevke, risbe, fotografije... 
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NK JEVNIcA
December je mesec, ko nogometaši niso aktivni in se prip-
ravljajo na zabave in praznovanja. Zaključili in analizirali 
smo jesenski del sezone in letne aktivnosti, ki so se doga-
jale v klubu. Postavili smo si tudi smernice za leto 2008 in si 
zadali cilje, ki so z zunanjo pomočjo  uresničljivi in tako bomo 
nogomet postavili na višjo raven. Začeli smo tudi pogovore z 
novimi igralci, ki bi pomagali, da bi bila ekipa še močnejša in 
boljša. Tako je kar nekaj igralcev, ki so pripravljeni priti v jevni-

BOB BOwLING TURNIR 2007
25. decembra smo za-
ključili Veliko nagradno 
igro Bob bowling centra 
in izžrebancem podelili 
lepe nagrade!

isti večer se je v nape-
tem vzdušju odvijal prvi Božično novoletni Bob bowling turnir 
2007! Čestitamo vsem dvanajstim udeležencem, najboljši pa 
so bili: 

1. mesto: Armin HANDANAGIć
2. mesto: Alen HANDANAGIć
3. mesto: Klemen KuSTRLe

4.mesto: borut eLTRIN.

Barbara L. 

5kolesark.si SE PREDSTAVI
Ko sem nekaj dni pred novim letom delala notranjo inventuro, sem razmišljala, 
kaj sem si pred začetkom leta zadala, da bom opravila in kaj potem nisem. V 
vsakem primeru je bilo leto naporno, z obilico dela, ki ga rada opravljam. Tudi 
zdravje mi je služilo, a spomini so se mi nehote ves čas vrteli okrog mojih mara-
tonskih podvigov, ki sem jih dosegala na tekaških prireditvah. Napor je že davno 
pozabljen in spomini na prečkanje ciljne črte, še vedno grejejo moje srce. 
Najlepše trenutke pa sem v lanskem letu preživela z mojimi prijateljicami, s katerimi 
smo prekolesarile velik del naše Slovenije. Že na začetku leta smo se našle ženske, 
ki smo bile pripravljene nekaj narediti zase. in to kljub temu, da nas vsak dan priganja 
čas in obveznosti. Ne vem, morda ravno zato, zaradi želje po notranji umiritvi. Strah. 
Nelagodje. Bomo zmogle 160 km kolesarjenja v enem kosu? Brezje na Gorenjskem 
je bil naš prvi podvig. V Domžalah smo že spoznale, da bo šlo, da smo skupaj 
močne, varne in motivirane. kako srečna sem bila, ko sem opazovala moje nasme-
jane sotrpinke. Naše noge so vztrajno poganjale pedala in poganjale moje misli v naš 
mali svet, ki je bil v trenutkih napora nedotakljiv, tako svetal in božanski. Ljudje ne 
znamo biti več sami s seboj in ne znamo biti več iskreni drug z drugim, a pri takšnih 
naporih, kot je nekajurno kolesarjenje, z obrazov padejo maske in postanemo to, kar 
v resnici smo. Moje doživljanje resnice, da športno druženje ljudi poveže tako lepa 
energija, da tisti, ki tega nikoli ne doživijo, enostavno ne morejo razumeti nas, ki to 
počnemo za dušo. Za zdravje in tudi zato, da lahko ohranimo v sebi človečnost in 
ponižnost. 
Bilo je tako lepo, da se je v naših srcih porodila želja po novih in bolj drznih kole-
sarskih turah. Trojanski klanec, do kamniške bistrice, Velike planine in nazaj domov, 
pa izvir krke in na koncu morje, so bile ture, ki smo jih zlahka opravile. Zato smo 

uspešno sezono 2007 smo člani Rafting kluba Vidra 
zaključili z zimskim spustom po reki Savi. zaradi nizke 
temperature zraka se je božično-novoletnega spusta 
udeležilo nekoliko manj članov. A kljub temu, spust ni 
minil v nič manj prešernem vzdušju.
Živo srebro se je 26. decembra spustilo pod ničlo in le 
najbolj zagreti veslači so se pričeli zbirati pred klubom 

ob reki Savi. Bilo je videti, kar nekaj začudenih pogledov in slišati nekaj zanimivih 
vprašanj. Eden od predlogov je bil tudi snežni rafting, ki smo ga izvajali v zimah 
bogatih s snegom. ker pa imamo v zadnjem času kopne in tople zime, smo se lani 
odločili za organizacijo spusta po reki.

Naš start je bil jez v Hotiču, kjer smo čolne privlekli po snegu do vode in se vkrcali 
v hladne napihljive in plastične kanuje ter mini rafte. Ob veslanju po toku navzdol 
smo bili deležni zvedavih pogledov mimoidočih in veselega pozdravljanja nekaterih. 
Mraz nam ni prišel do kosti tudi po eno in pol urnem veslanju. Malo nas je zeblo le v 
stopala. A smo na cilju v Litiji na vse pozabili. Tu nas je čakala malica in vroč čaj.
V toplih oblačilih smo že snovali načrte za prihajajočo sezono 2008, ki bo minila 
predvsem v znamenju Evropskega prvenstva v Avstriji in ostalih tekmovanj.
Novoletne želje vseh, so bile izboljšanje letošnjega 13. mesta v evropskem prven-
stvu, 5. mesta v balkanskem in 3. mesta v državnem prvenstvu.

Marko ADAMOViČ

KEGLJANJE ŠE ŽIVI
že kar nekaj številk občana je izšlo brez kakršnihkoli novic 
o kegljanju, kot da bi ta šport po tolikih desetletjih delo-
vanja tiho ugasnil. Vendar temu ni tako, le dejavnost je žal 
morala zapustiti domači kraj in klub je postal »domačin« 
najprej v Trbovljah, v letošnji tekmovalni sezoni  v zagorju, 
igralci pa so dobili status »brezdomca«.
kegljišču v Litiji Pravilnik o kategorizaciji kegljišč dovoljuje 
le tekme najnižje t.j. iii. državne lige, zato dilema tekmo-
vati doma le v najnižjem državnem rangu ali pa gostovati 
na ustreznem tujem kegljišču in tekmovati s sebi primerno 
konkurenco sploh ni bila dilema, temveč povsem logična 
odločitev. Litijski kegljaški šport s svojo 70-letno tradicijo 
si take degradacije pač ne zasluži. Seveda pa je bila cena 
take odločitve visoka: izguba prednosti domačega kegljišča, 
posledično slabši tekmovalni rezultati, popolna ukinitev re-
kreacije (invalidi, upokojenci, tetraplegiki) in promocijskih 
prireditev ter seveda povečani stroški za najemnino in te-
kmovanja.
Sčasoma bi te drage zgodbe kegljaškega kluba Litija najbrž 
moralo biti konec, če se ne bi občina odločila, da v letošnjem 
letu na levem bregu Save zgradi Dom invalidov in kegljišče. 
kegljači, ki se dva ali trikrat na teden vozijo v Zagorje, so s 
tem dobili novo upanje in voljo, status »brezdomca« pa pre-

imenovali v »zdomca na začasnem delu v tujini«. Na koncu 
8 let dolgega predora je končno posvetila lučka. Zaenkrat 
tečejo vse priprave na gradnjo po predvidevanjih, o bolj 
konkretnih korakih pa najbrž v eni od spomladanskih številk 
Občana.
Sedaj pa še nekaj rezultatov v jesenski tekmovalni sezoni. V 
1.B državni ligi je 1. moštvo Litija 2001 obstalo na 7. mestu, 
ii. moštvo Litija 2001 pa je v ii. državni ligi - vzhod zasedlo 5. 
mesto. Državno prvenstvo za leto 2007 so ob božiču končali 
tudi dečki in deklice. Po sedmih krogih sta Tomaž in klemen 
ivančič v ii. kategoriji zasedla 3. in 6. mesto, pri deklicah pa 
je bila v iV. kategoriji Anja Dobravec viceprvakinja, Valerija 
kokalj je zasedla 5. in Veronika ivančič 6. mesto. kadetinje 
so imele državno prvenstvo v dvojicah. Po dveh nastopih 
v celju in Dravogradu se je najbolj veselila dvojica iz Litije. 
Anja Dobravec in Valerija kokalj sta postali državni prvakinji 
za leto 2007! Mladinke so končale ekipno državno prvenstvo 
in po nastopih v Pivki, kamniku, celju in Tržiču zasedle 6. 
mesto.
Glede na dosežene rezultate je očitno, da teh otrok prav nič 
ne motijo neprestane vožnje v Zagorje in nazaj, zanje je pač 
šport v prvi vrsti zabava. Lahko jim le čestitamo!

kegljaški klub Litija 2001

co. 15.12.2007 smo v klubu organizirali zaključek jesenskega 
dela za člane Nk jevnica in članice ŽNk Senožeti - Škale, ki 
je trajalo pozno v noč. Poslovili smo se z lepimi željami in 
ugotovitvijo, da taka druženja organiziramo še večkrat. Vse, ki 
so pripravljeni pomagati pa vabimo, da se nam pridružite, saj 
bomo s skupnimi močmi še boljši. V svojo sredino pa vabimo 
vse mlade, ki bi se radi naučili nogometnih veščin in postali 
nogometaši. 

Marjan MEDVED - Medo

se letos odločile, da gremo v Španijo na kolesarsko romanje. To je najbolj znano 
svetovno romanje, namenjeno tako kolesarjem kot pohodnikom. Pot, ki smo si jo 
začrtele in jo bomo prevozile v dobrih desetnih dneh, se imenjuje  ‘camino Frances’, 
začetek poti je v Franciji in se po 800 km zaključi v Santiagu de compostelo. Šle 
bomo vsaka s svojim namenom v srcu in s svojo vizijo. Brez trpljenja in žrtvovanja 
ne bo šlo. A moči, ki jo ustvarja skupina, se ne da izmeriti. 
V mislih bomo z vami vsemi, ker bomo zastopale tako šmarsko kot litijsko občino. 
Pa ne zaradi želje po slavi, temveč zato, ker človek najlepše zažari takrat, ko iz sebe 
zaživi za druge ljudi. 

Mija LOc 

BOŽIČNO-NOVOLETNI SPUST PO REKI SAVI
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Prazen dom je in dvorišče,
oko zaman te išče!
Solza, žalost, bolečina...
- vse to te ne zbudi,
ostala je praznina, ki hudo boli.

ZAHVALA
ob boleči izgubi drage mame

PAVLE BEVC
Pečice 4, Gabrovka

(8.10.1927 - 22.12.2007)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali, sočustvovali z 
nami, ji poklonili cvetje, sveče in darovali za svete maše.
Posebno zahvalo izrekamo g. župniku stanislavu Škufci za pomoč 
v težkih trenutkih in lepo opravljen pogrebni obred, organistki za 
lepo igranje, cerkvenim pevcem ter pevskemu zboru iz Gabrovke 
za lepo petje, Heleni Perko za tople poslovilne besede, Žigi Toriju 
za ganljivo zaigrani pesmi slovesa ter pogrebcem in vsem ostalim, 
ki ste nam kakorkoli pomagali in v tako velikem številu pospremili 
našo drago mamo na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hčerki Lidija in Magda z družinama.

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage

MAJDE BAUMKIRCHER
(1937 - 2008)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem, sošolcem srednje šole in sodelavcem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in sveče.
Posebna zahvala dr. Juterškovi in dr. Mantel Hauptmanovi za 
pomoč pri lajšanju njenih bolečin. Prav tako se zahvaljujemo uči-
teljskemu pevskemu zboru oŠ Gradec, govornicama ge. Ivi slabe 
in ge. Tatjani Gombač za globoke besede slovesa. Hvala tudi g. 
župniku okolišu za lepo opravljen poslovilni obred. Hvala vsem, ki 
ste jo pospremili na njeno zadnjo pot.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni

Kakor tiho in skromno si živel,
tako si dragi ata tudi od nas odšel.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega moža,

očeta, dedka in pradedka

IVANA MEŽNARJA st.
iz Jesenj 16

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, krajanom, znancem in 
vsem, ki ste bili z nami na njegovi zadnji poti, mu poklonili cvetje, 
svete maše in sveče ter nam izrekali sožalja in tolažbo.
Iskrena hvala zasebni ordinaciji dr. Ptičar in osebju ZD Litija, ki so 
mu lajšali težke trenutke, g. Logaju za ganljive besede slovesa,  
g. župniku Kališniku za lepo opravljen obred, pogrebcem, hotiškim 
pevcem, zastavonošam, PGD Hotič, upokojencem in  g. setničarju 
za zaigrano Tišino.
Lepa hvala vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih ter 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

      

V SPOMIN

REBEKI MESERKO
25.10.1971 – 3.2.2000

V mojem svetu je vse dobro. V neskončnosti življenja, kjer bivam,
je vse popolno… /Rebeka/

Hvala vsem, za toplo misel, cvetlico, prižgano svečo.

Ti, ki Si, daj nam moč sprejeti tisto,
kar ne moremo spremeniti.

Vsi njeni

In legla bi kot dete v tvojo dlan.
o, saj si velik zame in močan -
in skrila bi v tej dlani svoj obraz
in bi bila le - jaz.

Le tista slaba, mala drobna jaz,
ki jo boli,
da belih, belih pravljic ni.
Da je le svet,
da pravljic ni.

/Rebeka  Meserko/

IVAN MEŽNAR
(1923 - 2007)

ATA

TEŽKA IN HUDA boLEZEN TE JE VZELA
NA boŽIčNI VEčER ZAVEDNo oDPELJALA.

sPoKoJNA HoTIŠKA ZEMLJA TE JE PoKoPALA
LE PRAZNINA IN ŽALosT ZA TEboJ JE osTALA.

osTANE MI LE ŽALosTEN PoGLED V NEbo
Z ŽELJo IN UPANJEM, DA TI JE LEPo.

Tvoja vnukinja Klavdija

kot že nekaj let do sedaj, je Rk Breg tudi letos organiziral srečanje starejših kra-
janov. Ob prihodu nas je pričakala obložena miza z dobrotami, ki so jih napekle 
pridne članice društva. Zraven so bili tudi okraski, delo otroških rok, ki so jih naredili 
najmlajši. Žal jim je za pripravljen nastop zmanjkalo poguma, kar pa ne velja za 
9-letno klaro, ki je pogumno nastopila in odpela kar nekaj pesmi, očarala pa nas je 
tudi s plesom. klara, hvala ti za lep večer, ki si nam ga pričarala. Drugo presenečenje 
je bila gospa Fani Povše, pesnica in pisateljica. Zaigrala nam je na citre, deklamirala 
in nas zabavala tako, da smo resnično uživali. imeli smo tudi možnost kupiti njeni 
knjigi Pri farni cerkvici in Štirje letni časi, ki sta lahko in prijetno čtivo. Hvala vam, 
dragi organizatorji, za to srečanje, tako se vsaj enkrat letno srečamo. Vsem želim še 
mnogo srečanj ter zdravja in sreče v novem letu 2008!

V imenu starostnikov: Pavla ciGuT

RK BREG ODKRIVA 
SKRITE TALENTE

OBISK NAŠIH OBČANOV  
KORK Litija Levi breg

Članice odbora kORk Litija Levi 
breg, smo ob koncu iztekajočega 
se leta, obiskale naše bolne in 
osamljene občanke in občane. 
jim z iskrenimi željami, toplim 
stiskom rok ter skromnim da-
rilcem zaželele: sreče, zdravja 
in čim več dobre volje v priha-
jajočem letu 2008. Naše občan-
ke in občani so bili zelo veseli 
našega obiska (obiskale smo 
133 občanov in občank - tudi v 
domu »Tisje«) in si zaželeli, da 
se zopet kmalu vidimo. Po tej 
poti pa enako voščimo vsem 
ostalim občankam in občanom: 
Srečno, zdravo in polno topline 
v letu 2008.

Članice kORk Litija Levi breg
Slike in besedilo zapisala:

Babša NEjEDLy

IZ DELA OZ RK LITIJA
V  decembrskih  dneh, posebno pa v predbožičnem času so 
prostovoljci kORk iz občine Litija in občine Šmartno pri Litiji 
obiskovali svoje starejše občane, bolne in invalidne osebe. Z 
obiski na domovih, s skromnim darilcem, kratkim klepetom in 
spodbudo za novo leto so jim krajšali zimske večere. Tudi na 
naše krajane, ki so zaradi starosti ali bolezni našli novi dom v 
Domu Tisje, nismo pozabili. Prostovoljci iz posameznih kra-

jevnih organizacij so jih obiskali v predbožičnem času, nekatere pa bodo obiskali 
takoj po novem letu. Po podatkih cSD  je bilo v preteklem letu na področju občine 
Litija in občine Šmartno pri Litiji šestnajst družin, ki imajo 5 in več nepreskrbljenih 
otrok, te smo 28. decembra povabili na srečanje. 

27.12.2007 je bil v Bistroju Valvazor posvet s predstavniki krajevnih organizacij, 
območnega in nadzornega odbora, seznanili so se z delom v letu 2007 ter na 
podlagi programskih izhodišč za delovanje OZRk Litija. Predstavniki kORk in 
območnega odbora so si bili  enotni, da bodo posebno pozornost namenili nalogam 
na področju:
• socialne dejavnosti, razvoju sosedske pomoči in nege na domu, nudenju mate-

rialne pomoči  socialno  in materialno ogroženim družinam ter posameznikom, 
srečanjem starejših in invalidnih oseb ter  obiskom na domu težje  bolnim  ter ob 
življenjskih jubilejih,

• organizacije in izvedbe enodnevnega izleta za 150 starejših (starih nad 65 let) in 
invalidnih oseb,

• izvedbi krvodajalskih akcij v naslednjem letu, srečanju krvodajalcev na ravni OZ
• organizacije in izvedbe letovanja šoloobveznih otrok v času poletnih šolskih 

počitnic za otroke z zdravstvenimi indikacijami in iz socialno ogroženih družin,
• organizacije in izvajanja zdravstveno-prosvetne dejavnosti (zdr. predavanja in pre-

ventivnemu merjenju krvnega pritiska) in
• posebno pozornost pa nameniti tudi delu z mladimi člani.

Dobra organiziranost in dosedanje dobro delo v večini kO (vseh je 21) ter dobro 
sodelovanje med kO in OZRk Litija ob številnem članstvu zagotavlja nadaljevanje 
uspešnega delovanja organizacije Rk na tem območju.

Danica SVERŠiNA in Helena PERkO

Povej mi, kje pomlad gostuje,
dovolj je zime hladne, tuje,
povej mi kje mladost se skriva,
kot vino bi jo rada pila.
(E. budau)

IN MEMORIAM
MAJDI BAUMKIRCHER

Razredni učiteljici v pokoju

svoje učiteljsko poslanstvo si od začetka izpolnjevala v osnovni 
šoli. Poleg prvošolcev, si na poti učenosti spremljala tudi 
četrtošolce in učence višjih razredov, tudi pri športni vzgoji, vodila 
telovadno društvo, pevski zbor in celo strelsko družino. Energije 
in prijaznosti ti ni nikoli zmanjkalo, lepa beseda in nasmeh sta 
bila tvoj pozdrav. če bi želeli na vse prste prešteti generacije 
otrok, ki so šle skozi tvoje roke, bi jih hitro zmanjkalo. Veliko si 
dala njim, veliko si dala sodelavkam in sodelavcem, ki smo s teboj 
oddelali šolske dneve. občudovali smo tvojo moč, ko si ob izgubi 
svojega življenjskega sopotnika in krutem preizkušanju bolezni, 
pogumno zrla naprej v prihodnost. A boj z zadnjo preizkušnjo 
je bil zate pretežak. Klonila si pod težo bremena. Pogrešali te 
bomo. Hvala ti Majda za vse, mirno počivaj ob svojem Janku in 
naj ti bo lahka slovenska zemlja. slovo je zmeraj boleče, še zlasti, 
če je dokončno.  

Kolektiv oŠ Gradec Litija

kot vsako leto smo tudi v letu 2007 obiskali smo OŠ Litija, enoto s prilagojenim 
programom in vseh petdeset otrok obdarili, enoti pa poklonili didaktične igrače.
S programom aktivnosti na področju izobraževanja, informiranja in usposabljanja 
za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino v šolskem letu 
2007/2008, je opredeljeno tudi tekmovanje iz znanja prve pomoči za učence 8. 
razredov osnovne šole. Tekmovanje, je bilo v ponedeljek 17.12.2007 v Osnovni 
šoli Gradec v Litiji. Tekmovanje je ocenjevala strokovna komisija pod vodstvom 
zdravnice ge. urške Medved. Najboljše ekipe so prejele praktično nagrado. Ta oblika 
usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za nudenje  prve pomoči ob nesreči 
je do sedaj v celoti dosegla svoj namen. izkazala se je potreba po sistematičnem 
usposabljanju šolske mladine za  nudenje prve pomoči ponesrečenim in pravilno 
ravnanje ob nesrečah.

posvet preDseDnikov
kork in ozrk Litija

N O V O L E T N O  V O Š Č I L O
Novoletni prazniki so za nami, pred nami so novi načrti, novi izzivi.  Članice upravne-
ga odbora kORk jevnica smo bile ob koncu leta še posebej dejavne. Od OZRk Litija 
smo prejeli prehrambene izdelke, ki smo jih potem v obliki paketov razdelili socialno 
ogroženim in družinam z več otroci. Paketi so vsebovali sladkor, riž, zdrob, testenine 
in mleko. Razdeljenih je bilo petdeset paketov, živila pa je prispevala Evropska unija. 
Poleg tega smo obiskali krajane kS jevnica, starejše od sedemdeset let in jih obdarili 
s skromnim darilom. Pozabili pa nismo tudi na naše člane, ki svojo starost preživljajo 
v Domu starejših v Tisju. Predstavnice kORk so jih v prednovoletnem času obiskale 
in jim zaželele vse dobro v novem letu. Čeprav smo že dodobra vstopili v leto 2008, 
pa članom kORk jevnica in vsem krajanom voščimo v novem letu predvsem veliko 
zdravja, ker zdravje je največje bogastvo, veliko dobre volje in veliko prijaznih in 
zadovoljnih ljudi okoli sebe. Srečno!

jk



ZAHVALA
ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice

ANGELE DUŠAK
iz Litije

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelav-
cem in znancem, ki ste jo spremili na zadnji poti, nam izrekli soža-
lje, darovali cvetje in sveče.

Iskrena hvala negovalkam in drugim, ki ste ji pomagali v času njene 
bolezni ter pevcem, g. župniku Pavlu okolišu in pogrebcem za 
lepo opravljen obred.

Žalujoči vsi njeni

Življenje tako živi,
da ga je zmerom manj.
Kot pesek med prsti polzi
dan na dan.
(Niko Grafenauer)

ZAHVALA
ob tihem odhodu drage žene in tete

MARIJE REKAR - MICI

se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji poti in darovali cvetje, sveče in za mašo.

Žalujoči mož Janez in nečaki

ZAHVALA
V 82. letu starosti nas je zapustila draga mama,

tašča in stara mama

IVANA RAZPOTNIK
Iz Kresniškega Vrha

Iskrena zahvala dr. stanetu Ptičarju za dolgoletno zdravljenje, dr. 
Marku Kolšku in Domu Tisje, župniku Štefanu Pavliju, govorniku 
Damjanu Štrusu, ŽPZ iz Kresnic, trobentaču Jožetu setničarju in 
vsem, ki ste sodelovali pri pogrebni slovesnosti. Zahvala tudi vsem, 
ki ste darovali za maše, cerkev, cvetje, izrekli sožalje in pospremili 
našo mamo na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sinovi Janez, Henrik in Andrej z družinami

Duše pravičnih so v Božji roki 
in nobeno trpljenje jih ne bo doletelo.
(Knjiga modrosti)

ZAHVALA
ob smrti naše drage žene in mame

AGATE PRIMOŽIČ
rojene LoPATIč

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za vso tolažbo in sočutje, za izrečena ustna in pisna sožalja, za 
podarjene sveče in svete maše ter se jo spominjali v molitvi in vsem, 
ki ste na njeno željo darovali za obnovo litijske cerkve. Zahvala 
vsem, ki ste ji s svojo prisotnostjo v tako velikem številu izkazali 
spoštovanje na njeni zadnji poti. Hvala g. župniku Pavlu okolišu 
in g. kanclerju Francu Mikliču za duhovno oskrbo, cerkveni obred 
pogreba in globoke besede pri maši zadušnici. Hvala pevcem za 
ubrano petje. Posebna zahvala tudi dr. Nikolaju benedičiču za 
požrtvovalno zdravstveno oskrbo, društvu Hospic in Centru za os-
krbo na domu Kresnička. Prijateljem pohodnikom prisrčna hvala 
za toplo spremstvo k poslednjemu počitku naše drage in dobre 
mame, posebej govorniku Janezu Ponebšku za čuteče poslovilne 
besede.

Mož Tone, hčerka Klavdija in sin Jernej z družinama

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

ZAHVALA
ob izgubi drage mame, babice in prababice

MARIJE JANČAR
roj. AVSENIK

iz Litije
1929 - 2008

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom in Predilnici Litija za izrečena sožalja, podarjeno cvetje 
in sveče. Zahvaljujemo se dr. Tanji Ptičar in patronažnim sestram. 
Zahvaljujemo se tudi g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred. 
sorodniku g. župniku Janezu Avseniku pa se zahvaljujemo za 
tolažilne besede. Zahvala pevcem za zapete žalostinke, trobentaču 
in pogrebcem KsP Litija.

Vsi njeni: sinovi in hčerka z družinami, vnuki z družinami
in pravnuki

Edini, ki ostane močan nad vsem,
edini cvet, ki ne ovene,
edini val, ki se ne razbije,
edina luč, ki ne ugasne,
to draga Blanka je spomin na te.     

V SPOMIN

BLANKI BIZJAK

Minilo bo že osem let odkar si nas zapustila draga hči,
sestra in teta.

Močno te pogrešamo.

Vsem, ki se spomnite nanjo hvala za vsako rožico in svečko.

Vsi tvoji

Rože na grobu venijo
spomini na vaju živijo.

V SPOMIN

                       
Vsem, ki ju hranite v lepem spominu

in jima prižigate svečke hvala.

Vsi njuni

Ko ob večerih si prepeval
s harmoniko na sred’ vasi,
si bil vesel, nigdar sameval.
Glas harmonike utihnil je,
tiho, tiho si odšel od nje. 

ZAHVALA
V 88. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, 

oče, ded in praded

FRANC KOPRIVNIKAR
iz Velikega Vrha
(1919 - 2007)

od pokojnika smo se poslovili 7.12.2007 na litijskem pokopališču. 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se g. župniku za 
lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi in praporščakom. 
Še posebno se zahvaljujemo predsedniku Združenja borcev za 
vrednote Nob Litija g. Kaplji za lep poslovilni govor.
ohranili te bomo v trajnem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
   

ob boleči izgubi moža, ata, starega ata in tasta

FRANCA GROBOLJŠKA
27.07.1928 - 28.12.2007

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
vaščanom Tenetiš, brega ter znancem za izrečena sožalja, darova-
no cvetje, sveče, svete maše in darove za cerkev. Posebna zahvala 
dr. Kokotovi za podporo v času njegove bolezni. Hvala sosedom, 
pogrebcem in gasilcem GD breg-Tenetiše, g. župniku Pavlu okolišu, 
pevcem ter vsem ki so sodelovali pri pogrebu. Hvala vsem, ki ste 
ga imeli radi, ga spoštovali in ga v tako velikem številu pospremili 
k večnemu počitku.

Žena Fani, sinova Franci in Darko z družinama

Kjerkoli si,
naj angel čuva te!
Kjerkoli si,
nate mislimo vsi!

 

V SPOMIN
V mesecu februarju bo minilo 5 žalostnih let 
odkar je od nas za vedno odšla naša draga

TONČKA ZUPANČIČ

Iskrena hvala vsem, ki jo hranite v lepem spominu 
in ji prižigate sveče.

Vsi njeni

ZAHVALA
Na pragu 90. rojstnega dne nas je po težki bolezni zapustil 

naš dragi oče, dedek, pradedek, tast, bratranec in stric

JANEZ RUS
iz Jevnice

(13.1.1918 - 1.1.2008)

od njega smo se poslovili v soboto 5. januarja 2008 na kresniškem 
pokopališču.
Zahvaljujemo se Ks Jevnica za organizacijo žalne seje, vsem go-
vorcem, častni straži, g. župniku za opravljen obred, pevcem, 
trobentaču in iskrena hvala vsem za darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga tako številno pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoče: hčerke Metka, Janja in Maja z družinami

Edini, ki ostane močan nad vsem
edini cvet, ki ne ovene,
edini val, ki se ne razbije,
edina luč, ki ne ugasne,
je spomin na te. 

V SPOMIN

Minevata dve žalostni leti odkar je od nas za vedno odšel
naš dragi

STEVO BOŽIĆ

Hvala vsem, ki se ga spominjate, ga hranite v lepem spominu in 
mu prinašate cvetje in svečke.

Vsi njegovi

SANDI-SAŠO
SKENDER

1949 - 1977

FRANC
MAHKOVIC

1931 - 2006
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