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iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.02.2013 
po e-pošti: obcan@siol.net ali

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

C.D.K. 39, 1270 Litija.

V novo leto bomo zakorakali z novimi izzivi. 
Za premagovanje ovir v novem letu bo potreb-
no veliko dobre volje, strpnosti, predvsem pa 
zdrav razum.
  Uredništvo Občana

PUSTOVANJE V LITIJI
či, pokači…). Prodaja pustnih dobrot, mask 
in okraskov na stojnicah. (v starem mestnem 
jedru) od 10.00 ure dalje.

  Petek, 08.02.2013 od 22.00 do 5.00 ure – 
DJ PaRTY organizator kLIŠe Litija. (v šotoru 
pri trgovskem centru Ježa). Najboljše tri ma-
ske bodo nagrajene.

  Sobota, 09.02.2013 od 9.00 do 10.00 ure 
– ocenjevanje krofov (v šotoru pri trgovskem 
centru Ježa). 11.00 –14.00 razstava »NAJ 
KROF PUSTNE LITIJE 2013« (v šotoru pri 
trgovskem centru Ježa).

  Sobota, 09.02.2013 od 10.00 ure dalje 
- PUSTNI ŽIV ŽaV – lutkovna predstava, 
glasbena animacija, šola plesa A. Košir, 
izbor najboljše maske, poslikava obraza), 
(v šotoru pri trgovskem centru Ježa). 

Pustovanje v 
Litiji ima dolgo 
tradicijo in tudi 
v letošnjem le
tu pripravlja

mo prireditve, ki bodo popestrile pustni čas. 
Vabimo  vas, da se nam pridružite in preživi-
te prijetne urice v družbi  pustnih mask.
  Sreda, 16.01.2013 ob 19.00 v avli občine 

Litija – predstavitev pustnega dogajanja, na-
stop pustnih instrumentalistov Pihalnega or-
kestra Litija ter otvoritev razstave »PUSTO-
VaNJa V LITIJI (zgodovina) S fOTOGRafIJaMI 
LaNSkeGa kaRNeVaLa«. V avli občine Liti-
ja si jo boste lahko ogledali do 15.2.2013.

  Četrtek, 07.02.2013 ob pet minut do 12.00 
– prevzem oblasti s strani pustne vlade. 
Predstavitev gostujočih skupin (kurenti, ora-

  Sobota, 09.02.2013 ob 15.00 uri – 
KARNE VAL SKA POVORKA, ki bo krenila 
izpred Plečnikovega spomenika, po Valvazor-
jevi ulici, uli ci komandanta Staneta do parkiri-
šča pri trgovskem centru na Ježi.

Vse prijavljene skupine z najmanj 6 člani, 
prejmejo enkratno pomoč v višini 200 EUR 
za sodelovanje v karnevalski povorki.

  Sobota, 09.02.2013 ob 16.30 uri v šotoru 
pri trgovskem centru Ježa:

-  podelitev priznanj najboljšim šestim skupinam
-  in najboljšim trem tekmovalcem za »NaJ kROf«. 
Nadaljevanje pustne zabave z ansamblom MA M-
BO KINGS (šotor pri trgov skem centru Ježa).

Posebni gost PUSTNEGA KARNEVALA IN 
ZABAVE POD ŠOTOROM BORIS KOBAL!
  V torek, 12.02.2013 – predaja pustnih za-

konov v parlamentu, ob 18.00 uri vrnitev 
oblasti županu. (avla občine Litija)

Vse prireditve imajo prost vstop !

SPREJEM ZLATIH MATURANTOV GIMNAZIJE LITIJA
Župan Občine Litija franci Rokavec je v okviru novoletnega sprejema, ki ga je pripravil v avli 
občine Litija, posebno pozornost  in zahvalo namenil zlatim maturantom Gimanzije Litije ka-

terim je podelil litijske srebrnike. Zlati 
maturantje generacije 2011/2012 so:
Tina Breskvar, Litija, Staš Strle, 
Litija, maša mesarič, Vače, mojca 
Juteršek, Šmartno pri Litiji, Kle
men Lovšin, Šmartno pri Litiji, 
Manca Kolar, Šmartno pri Litiji, 
matej Čadež, Zagorje, Bojan Dolin-
šek, Zagorje, Špela Pikl, Zagorje.

Začetek leta je priložnost 
za nove začetke. Izberi 
pravega! Investicija 
v znanje je 
investicija v tvojo 
prihodnost. Pridruži se 
uspešnim in postani:

Da dosežeš cilj je pomemben prvi korak, 
vsi naslednji so lažji. Zato ne odlašaj, pokliči:

01/8980-570, 041/733-980 
ali piši na: Trg na Stavbah 8a, Litija
Več o programih: www.icgeoss.si

Uspeh je na naši strani, 
ker mi: 

ZNAmO, ZmOREmO, HOČEmO!

• STROJNI TEHNIK
• LOGISTIČNI TEHNIK
•  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK
• EKONOmSKI TEHNIK
• TRgOVEC

Morda pa želiš stopničko več, z nami lahko postaneš:
• EKONOMIST
• INŽENIR STROJNIŠTVA
• ORGANIZATOR SOCIALNE mREŽE

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE 
NA PRIREDITVI 

»PUSTNI KARNEVAL« 2013
Občina Litija in Turistično društvo Litija 
objavljata javni razpis  za sodelovanje na 
prireditvi »Pustni karneval v Litiji 2013«.

(nadaljevanje na 2. strani)

DOGAJANJE V MESTU LITIJA V MESECU DECEMBRU
V mesecu decembru smo v našem mestu lahko prisluhnili izredno kakovostnim glasbenim 
dogodkom; v dvorani kulturnega centra so učenci in profesorji Glasbene šole Litija- Šmar-
tno izvedli božično novoletni koncert glasbe iz filmov in risank, pevke in pevci Zbora Sv. Ni-
kolaj so pripravili čudovito božično glasbeno predstavo v litijski cerkvi in ponovno so navdu-
šili glasbeniki Pihalnega orkestra Litija na tradicionalnem božično novoletnem koncertu.
V zadnjih dneh starega leta so se občani in občanke družili in zabavali na prireditvah pod šo-
torom, kjer so mnogi pričakali tudi prihod novega leta 2013, najmlajši so pričakali sprevod 
Dedka Mraza na prireditvi PODeŽeLJe V PRaZNIČNeM MeSTU v starem mestnem jedru.

P.E. Ljubljanska cesta 12
1270 Litija, SLO
tel.: +386 1/898 17 60
fax: +386 1/898 17 61
gsm: 051/607 608• avto servis

• vulkanizerstvo
• avtooptika
• izpušni sistemi
• test zavor na zavornih valjih
• diagnoza napak na testerju
• priprava vozila za tehnični pregled

LITIJA

V JANUARJU IN fEBRUARJU BREZPLAČNI PREGLED VAŠEGA VOZILA!

KUPON
ZA STORITVE

10 €

OBVESTILO O OBJAVI JAVNIH RAZPISOV:
 - ZA SOfINANCIRANJE PROGRAmOV/PROJEKTOV S PODROČJA ŠPORTA
 - ZA SOfINANCIRANJE PROGRAmOV/PROJEKTOV S PODROČJA KULTURE
 - ZA SOfINANCIRANJE PROGRAmOV/PROJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA
 - ZA SOfINANCIRANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI ZA mLADE

Obveščamo vas, da so bili v Uradnem listu RS, št. 3/2013, z dne 11.01.2013, objavljeni:
-  javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Litija za leto 

2013;
-  javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in 

projektov v občini Litija za leto 2013;
-  javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s 

področja socialnega varstva v občini Litija za leto 2013;
-  javni razpis za sofinanciranje projektnih aktivnosti za mlade v občini Litija za leto 2013. 

Razpisne dokumentacije in obrazci prijav so na voljo na spletni strani Občine Litija, www.litija.
si. Dodatne informacije lahko dobite preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si ter karmen.
merela@litija.si. 

Rok za oddajo prijav na razpise s področja športa, kulture in socialnega varstva je 11.02.2013.
Rok za oddajo prijav na razpis za sofinanciranje projektih aktivnosti za mlade je 14.02.2013.

Pevci Zbora Sv. Nikolaj

Člani skupine Artenigma 
na odru v prednovoletnem 

šotoru
Božično novoletni koncert Glasbene šole 

Litija-Šmartno

Tradicionalni božično 
novoletni koncert 

Pihalnega orkestra Litija

ZAPOSLI
MONTERJA NA TERENU, 

s poskusno dobo.

Kontakt: 041/754-468
E-mail: bbajec@siol.net
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      (nadaljevanje s 1. strani)

JAVNI RAZPIS ZA SODELO-
VANJE NA PRIREDITVI 

»PUSTNI KARNEVAL« 2013

Občina Litija in Turistično društvo 
Litija objavljata javni razpis za so

delovanje na prireditvi »Pustni 
                   karneval v Litiji 2013«.

POGOJI:
1.  Prireditev bo potekala v soboto, 09. 02. 2013 ob 

15.00 uri po Valva zorjevi ulici, po Cesti komandanta 
Staneta do parkirišča pri Lidlu.

2.  Za sodelovanje bodo vse prijavljene ekipe prejele 
enkratno pomoč v višini 200 EUR.

  enkratna pomoč za sodelovanje bo pravnim in fizič-
nim osebam nakazana na njihov transakcijski račun.

3.  Do enkratne pomoči za sodelovanje so upravičene 
skupine z najmanj 6 člani.

4.  Na prireditvi bodo podeljene denarne nagrade za 
prvih šest najboljših ekip.

5.  Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne 
osebe (društva, zavodi, združenja, organizacije…), ki 
se nameravajo udeležiti javne prireditve »Pustni kar-
neval v Litiji«. 

6.  Prijavitelji morajo poslati prijave pisno na na
slov: ACO JOVANOVIČ, Cesta Dušana Kvedra 39, 
1270 Litija, do vključno ponedeljka 04. 02. 2013. 
(Informacije tel.: 041 719 444).

7.  Ocenjevanje sodelujočih skupin na »Pustnem kar-
nevalu v Litiji«, v soboto, 09. 02. 2013 bo izvedla 
strokovna komisija, ki jo bo imenovala Občina Litija. 
komisija bo po končanem ocenjevanju pripravila po-
ročilo z vrstnim redom sodelujočih skupin, ki bo pod-
laga za izplačilo nagrad. 

8.  Denarne nagrade bo izplačala Občina Litija na pod-
lagi poročila komisije o razvrstitvi skupin in sicer v 
primeru pravnih oseb na transakcijski račun društva, 
v primeru fizičnih oseb na TRR vodje skupine.

  Izplačilo denarne nagrade na TRR bo izvedeno v po-
nedeljek, 11. 02. 2013. 

9.  Sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu za 
leto 2013 na PP 1430 – Pospeševanje turistične po-
nudbe in promocije.

Župan Občine Litija                koordinator prireditev
  franci ROKAVEC               podžupan Sandi GOMBaČ

NOVINARSKA KONFERENCA
Župan občine Litija franci Rokavec je skupaj s podžupani pri-
pravil novinarsko konferenco na kateri so predstavili uspešno 
izvedene projekte v letu 2012 v naši občini, obenem pa tudi 
načrte za leto 2013. Izrecno je poudaril, da je zaradi  tako po-
membnih in po vrednosti  izredno velikih projektov, leto 2013 
izjemno  zahtevno ter, da je še kako pomembno  sodelovanje 
vseh občank in občanov.

In prav  predstavitev  vseh projektov, ki so v teku  v naši občini 
in s katerimi so se lahko občani in občanke seznanili v decem-
brski številki časopisa Občan, nam pove kako intenziven razvoj 
poteka v občini Litija v zadnjih dveh letih in želimo si, da bi se  
nadaljeval  tudi v prihodnosti. 
Župan je tudi izpostavil, da je skrb, ki je bila izražena s strani CI 
Združenja za boljšo Litijo, pa tudi nekaterih  drugih  sporočil, ka-
terim smo bili priča ob zaključku lanskega leta, povsem odveč, 
saj intenzivno izvajanje projektov kaže, da podžupani vestno iz-
vajajo  svoje naloge in še kako pripomorejo k uspešnemu delu. 
Dodatno  je poudaril, da so pri  finančnih nadomestilih za opra-
vljanje nepoklicnih podžupanskih funkcij že od vsega začetka 
določeni najnižji dopustni koeficienti, prav tako pa si tudi druge 
možne stroške ne   obračunavata.
V nadaljevanju se je župan dotaknil tudi javnega vprašanja gle-
de stroškov priklopa na kanalizacijsko omrežje in pojasnil, da 
bo  Občinski svet Občine Litija  na aprilski seji OS obravnaval 
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Litije in si-
cer za tiste uporabnike, ki bodo  na novo  priključeni na kana-
lizacijsko omrežje. Še vedno smo prepričani, da višina ob-
veznosti za povprečno stanovanjsko površino ne bi smela 
presegati 1000,00 EUR.

OBVESTILO!
Občina Litija bo v letošnjem letu izvedla 

fOTOGRAfSKI NATEČAJ ZA IZBOR
 • NAJ - fOTOGRafIJe PUSTOVaNJa V LITIJI in 
• NAJ - VIDeOPOSNeTka PUSTOVaNJa 2013.

Natečaj bo objavljen v časopisu OBČaN, nanj pa vas 
opozarjamo že danes, da boste pravočasno poiskali 

najzanimivejše motive.

SPREmEmBA OBRAČUNA 
KOmUNALNIH STORITEV

Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da je s 
1.1.2013 na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 
16.11.2012), spremenjen način obračunavanja  komunal-
nih storitev.  
Uporabniki bodo v začetku meseca februarja 2013 preje-
li račune za komunalne storitve za mesec januar 2013 s 
spremenjenimi postavkami na računu. 
Pomembna sprememba je uveljavitev omrežnine za infra-
strukturo za vse komunalne storitve. Večina omrežnine je 
namenjena lastniku infrastrukture za obnovo le te. Omre-
žnina za infrastrukturo oskrbe s pitno vodo in omrežnina 
za infrastrukturo odvajanja odpadnih voda je odvisna od 
dimenzije vodovodnega priključka (vodomera) in je fiksna 
postavka na računu (cena omrežnine je enaka za tistega, 
ki porabi 1 m3 vode in tistega, ki porabi 20 m3 vode, če 
imata enako dimenzijo vodovodnega priključka). 
Cena storitve oskrbe s pitno vodo (vodarina) se je pove-
čala za 0,006 eUR/m3 brez DDV, cena storitve odvajanja 
komunalne odpadne vode (kanalščina) se je povečala za 
0,0131 EUR/m3 brez DDV.
Cena ravnanja s komunalnimi odpadki je razdeljena na 
dve javni službi in sicer na zbiranje in prevoz vseh komu-
nalnih odpadkov (izvajalec kSP Litija d.o.o.) ter odlaga-
nje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov (izvajalec upravljavec deponije CeROZ d.o.o.). 
Cene zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov so obliko-
vane na kg vseh zbranih odpadkov (tudi ločenih frakcij) in 
jih uporabnikom zaračunamo glede na povprečno količino 
zbranih odpadkov na osebo. Strošek odlaganja je odvisen 
od količine odloženih odpadkov na deponijo in cene odla-
ganja, ki jo oblikuje upravljavec deponije (CeROZ d.o.o.). 
Uporabnikom bomo strošek odlaganja zaračunavali gle-
de na povprečno količino odloženih odpadkov na osebo. 
Strošek ravnanja s komunalnimi odpadki se poveča od 
0,40 eUR do 0,50 eUR na osebo brez DDV, odvisno od 
količin komunalnih odpadkov (zbranih in odloženih).
Pri tem moramo dodati, da tokratni dvig cen komunalnih  
storitev nikakor ne doseže višine inflacije v zadnjih de-
setih letih, ki jo zaradi, s strani države;  zamrznjenih cen 
nismo mogli upoštevati pri določitvi cen zbiranja in odvo-
za komunalnih odpadkov. Poleg tega pa dodatno uvajamo 
tudi nove storitve.
Cenik komunalnih storitev je javno objavljen na spletni 
strani javnega podjetja www.ksp-litija.si in na oglasni de-
ski na sedežu javnega podjetja. 

  Vaše javno podjetje KSP LITIJA D.O.O.

JAVNI RAZPIS ZA TEKmOVANJE 
ZA »NAJ KROf« 
V OKVIRU PRIREDITVE

»PUSTOVANJE V LITIJI 2013«
Občina Litija v sodelovanju z Društvom podeželskih 
žena Gabrovka in Turističnim društvom Litija razpisu-
jejo tekmovanje za »NAJ KROF«.

POGOJI:
1.  Tekmovanje bo potekalo v soboto, 09. 02. 2013 od 9.00 – 

10.00 ure pod šotorom pri trgovskem centru na Ježi.
2.  Sodelujejo lahko občani in občanke občine Litija in občine 

šmartno pri Litiji. 
3.  Za ocenjevanje in razstavo je potrebno oddati 4 krofe 

(1 krof za ocenjevanje naj ne bo polnjen in brez sladkor-
nega posipa, 3 krofi za razstavo naj bodo polnjeni in s 
sladkornim posipom)

4.  Vse izdelke bo ocenila tričlanska strokovna komisija. Pod-
laga bo Pravilnik o ocenjevanju kakovosti izdelkov iz žit, ki 
se uporablja tudi za ocenjevanje na »Dobrotah slovenskih 
kmetij na Ptuju«. Podeljene bodo nagrade za prve tri naj-
bolje uvrščene izdelke.

Vsi, ki želite sodelovati v tekmovanju priprave kro-
fov, morate izdelke, na dan tekmovanja, dostaviti med 
9.00 in 10.00 uro v šotor pri trgovskem centru Ježa 
kjer bodo vsi prijavljeni izdelki tudi razstavljeni od 
11.00 – 14.00 ure.

TURISTIČNO 
DRUŠTVO 

LITIJA
OBČINa LITIJa

DRUŠTVO
PODEŽELSKIH 

ŽENA
g A B R O V K A

GRADNJA  NOVE OSNOVNE ŠOLE V LITIJI SE 
USPEŠNO NADALJUJE, PRVI ŠOLSKI PROSTORI 

PA ŽE 
DOBIVAJO 

SVOJO 
PRAVO 

PODOBO

VABILO
Na decembrskem srečanju župana občine Litija g. 
francija Rokavca s predstavniki vseh društev, ki 
delujejo na območju občine Litija, smo se dogovo-
rili, da organiziramo srečanja s predstavniki dru-
štev po vrstah dejavnosti. Tako Vas vabim na sre-

čanja, ki bodo konec meseca januarja po naslednjem razporedu:
•   v ponedeljek, 28. 01. 2013 ob 18.00 uri, v mali sejni sobi za 

društva, ki izvajajo humanitarne programe,

•   v torek, 29. 01. 2013 ob 18.00 uri, v veliki sejni sobi občine 
Litija za društva, ki izvajajo programe športa, 

•   v sredo, 30.01.2013 ob 18.00 uri, v veliki sejni sobi občine Li-
tija za društva, ki izvajajo kulturne in mladinske programe. 

Že na skupnem srečanju je bila izražena pobuda mnogih predstav-
nikov društev, da bi se društva med sabo povezovala in prav gotovo 
takšna srečanja prispevajo k lažjemu in boljšemu komuniciranju 
med posameznimi interesnimi organizacijami. Poleg tega vas želi-
mo seznaniti tudi z javnimi razpisi, ki so že objavljeni v Uradnem 
listu št. 3/13 za programe in delovanje društev zato bi vam želeli 
predstaviti tudi njihovo vsebino in vas opozoriti na časovne roke za 
oddajo vaših vlog.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!  

             ŽUPaN: franci ROKAVEC

OBČINa LITIJa

PRIJAVA MORA VSEBOVATI 
- Ime in priimek vodje skupine, točen naslov 
- Davčna številka ter transakcijski račun 
- Število sodelujočih v skupini
 Tema predstavitve
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DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
POSLANSKA PISARNA LITIJA

Občanke in občane obveščamo, da ima poslanka Romana Tomc odpr-
to poslansko pisarno vsak prvi ponedeljek v mesecu od 15. do 17. 
ure v prostorih Športne dvorane Litija na ulici Mire Pregljeve 1.
Zaželen je predhodni klic na tel. št. 041/272-246 (Boris Doblekar) za-
radi morebitne zadržanosti ali drugih neodložljivih obveznosti. 
Poslanka Romana Tomc je dosegljiva tudi na tel. 01/478-94-00, pobu-
de in vprašanja pa ji lahko pošljete tudi na elektronski naslov: romana.
tomc@dz-rs.si.

Poslanska pisarna Romane Tomc Litija
Boris DOBLekaR

ALI SE ŠPORTU V OBČINI LITIJA OBETA 
SVETLEJŠA PRIHODNOST?

Nedvomno je šport dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega 
življenja, zaradi svojih učinkov pa je pomemben družbeni pojav. Šport 
ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže vsakogar ne glede 
na starost ali socialno pripadnost. Ljudje veliko večino športnih dejav-
nosti izvajajo ljubiteljsko, določenim ljudem pa je šport tudi poklic. S 
športom se lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa se združujejo v 
društvih ali drugih športnih organizacijah.
Družbena vloga športa izhaja iz znanstveno dokazanega pomena športa 
za javno zdravje (telesno, duševno in socialno), socializacijo in gospo-
darstvo. V Beli knjigi o športu (izdajateljica knjige je komisija evropskih 
skupnosti iz Bruslja) športu priznavajo tudi zelo pomembno vlogo pri 
spodbujanju k prostovoljnemu delu in k aktivni udeležbi v družbi, do-
seganju solidarnosti, strpnosti in odgovornosti ter prenašanju drugih 
pozitivnih družbenih vrednot in narodni identifikaciji. 
Zaradi navedenih vplivov je šport kot dejavnost del javnega interesa, 
zato se tudi sofinancira iz javnih sredstev, za njegov razvoj pa morajo 
biti ustrezni sistemski družbeni pogoji tako na državnem kot na lokal-
nem nivoju. 
Analiza financiranja slovenskega športa, ki jo je pripravila posebna 
strokovna komisija ob pripravi novega Nacionalnega programa športa 
v Sloveniji, je pokazala, da so celotni izdatki za šport v tem desetletju 
nominalno naraščali. Leta 2001 beležimo 433,9 milijonov eUR (2,38% 
BDP), leta 2007 pa že 597,5 milijonov eUR (1,93% BDP) izdatkov za 
šport. V občini Litija se zadnja tri leta vsako leto zmanjšujejo sred-
stva namenjena za programe športa. Tako je v letu 2013 predvideno za 
260.000 eUR, kar pomeni samo 1,14% celotnega proračuna občine… 
Letne programe športa na lokalni ravni sprejemajo občinski sveti. Po-
stopek sprejema poteka tako, da organ lokalne skupnosti za šport pri-
pravi letni program športa, ki je podlaga za umeščanje športa v občinski 
proračun. Na podlagi sprejetega proračuna organ lokalnih skupnosti za 
šport pripravi razporejanje sredstev, pripravi in izvede javni razpis ter 
v skladu s Pravilnikom in merili za vrednotenje športa v občini razdeli 
finančna sredstva, katerih višino določi in sprejme občinski svet.
Občinski svet občine Litija je na eni svojih zadnjih sej v letu 2012 spre-
jel odlok o ustanovitvi novega Javnega zavoda za kulturo, mladino in 
šport (JZkMŠ) in hkrati ukinil Zavod za kulturo in Mladinski center, ki 
sta uspešno delovala vrsto let. Pri tej ustanovitvi je občina po mojem 
globokem prepričanju zamudila priložnost, da bi izbrala najboljšo va-
rianto te reorganizacije javnih zavodov, saj ni uporabila projektnega 
pristopa, izvedla ni nikakršnih analiz ali projekcij. Zato so se pričela po-
javljati namigovanja, da se ta reorganizacija izvaja v osebnem interesu 
oz. da občina nastavlja svojega (beri: politično nastavljenega) človeka 
na mesto direktorja novega javnega zavoda…
Šport v občini tako od 1.1. 2013 dalje »vodi in usmerja« JZkMŠ Litija. 
Prava neznanka (problem?) pa nastane, ko se vprašamo, kam, kako, s 
katerimi sredstvi in predvsem kdo bo vodil organizacijsko enoto šport. 
Že mnogokrat smo videli, da v občinah hitijo z ustanovitvijo javnih za-
vodov za šport ali športno zvezo, pri tem pa pozabijo na ustrezen kader, 
ki bi ustrezno, strokovno in na zadovoljstvo vseh uporabnikov športa v 
lokalni skupnosti vodil šport.  
Šport je temeljna pravica vsakega človeka, tako otroka, mladostnika, 
odraslega človeka, starostnika, znotraj teh skupin pa tudi vseh oseb 
s posebnimi potrebami in zato ta dejavnost zahteva izobraženega in 
usposobljenega človeka z ustrezno delovno prakso v športu, še zlasti, 
ker se bo moral novi vodja za šport osredotočati na urejanje strokov-
nih, organizacijskih in upravljalnih nalog na področju celotne občine.
Živimo v izrazito turbulentnih in stresnih časih, zato vsak posameznik, 
ne glede na starost, ki mu je ponujena ustrezna športna dejavnost, lah-
ko lažje in hitreje odgovarja izzivom in zahtevam današnje družbe. ali 
so predlagatelji in snovalci novega zavoda razmišljali tudi v tej smeri? 

Dušan HaUPTMaN

CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO

ALI JE KORUPCIJA TUDI  
V LITIJSKI OBČINI?

Po poročanju Radia 1 je del opozicijskih svetnikov na 
decembrski seji občinskega sveta od župana Rokavca zahteval poja-
snila v zvezi z velikimi investicijami v Litiji z ozirom na to, da je izvajalec 
vseh teh investicij samo eno podjetje in se pri takih projektih lahko 
dogajajo neetične stvari. Župan zato namerava te očitke zavrniti z zu-
nanjo revizijo.
Vendar se pri tem poraja vprašanje, kakšna bo ta revizija? Taka, kot jo 
običajno naročajo župani, in kjer se navadno ugotovi, da so poslovali 
v skladu s predpisi (včasih z malimi odstopanji) ali pa podrobna ta-
koimenovana forenzična revizija, kjer neodvisni pooblaščeni revizorji 
podrobno pregledajo poslovanje?
Tisti, ki se vsaj malo spoznajo na finančno poslovanje, vedo, da za-
ključne bilance vedno »štimajo«. Računsko sodišče pa ugotavlja, da se 
ob čine poslužujejo tudi takoimenovanega kreativnega računovodstva, 
kjer se določene postavke oz. vknjižbe lahko priredijo. Takih primerov 
je v naši državi vse preveč in tudi to je vzrok za stanje, v kakršnem 
smo.
Neka splošna revizija poslovanja občine in občinskih gospodarskih 
družb (ki je sicer v skladu z veljavno zakonodajo) je samo zapravljanje 
davkoplačevalskega denarja. kot vse do sedaj najverjetneje tudi ta ne 
bi (bo) pokazala dejanskega stanja. Odstopanja lahko ugotovi le po-
drobna forenzična revizija.
Protikorupcijska komisija in Računsko sodišče ugotavljata, da so ko-
rupcija, klientelizem, neekonomična poraba davkoplačevalskega de-
narja in podobne netransparentnosti še kako prisotne v delovanju slo-
venskih občin oz. med župani (nekateri so jih osumljeni, drugi pa tudi 
že obtoženi). Na te pojave očitno ni imun niti predsednik slovenske 
vlade. Z ozirom na velikost investicij v vrednosti skoraj 50 milijonov 
eUR, ki jih vodi naša občina, in zgolj enega samega izvajalca del si tudi 
v Litiji ne smemo zatiskati oči pred možnostjo, da bi lahko prišlo do 
možnosti pojava določenih netransparentnosti, zato so vprašanja in 
mnenja litijskih opozicijskih svetnikov županu povsem na mestu.
V Litiji ni učinkovitega nadzora nad delovanjem občine in njenih go-
spodarskih družb. Člani nadzornega odbora so nastavljeni politično in 
brez znanja s področja javnih financ. Tudi občinski svetniki večinoma 
ne preberejo predloženih gradiv in sklepe potrjujejo brez treznega raz-
misleka, zgolj po politični oz. strankarski direktivi.
Občinski svet bi moral ob takih namigih na netransparentnost župano-
vega delovanja pozvati, da pripravi podrobno forenzično revizijo poslo-
vanja občine v zvezi z velikimi projekti pri neodvisnih strokovnih revi-
zorjih, zato da bomo lahko vsi občani izvedeli, da se z javnim denarjem 
in premoženjem ravna etično in učinkovito!
Oglejte si našo spletno stran www.civilna-iniciativa-litija.si ali pa nam 
svoje pobude, vprašanja in kritike pišite na elektronski naslov ci.litija@
gmail.com 

TO JE PRAVO FISKALNO  
PRAVILO – ODGOVOR

Spoštovana ga. Marija Zajc!
V članku s tem naslovom ste mi zastavili vpra-

šanje: »kaj bi bilo na kmetiji, če bi vsako leto zmanjšali število krav za 
eno ali več? Na koncu bi ugotovili, da nam je zmanjkalo krav in s tem 
dohodka?«
Ja, kar se krav tiče, tega nisem vešč. Več pa vem o številkah. ko govo-
rimo o številu krav v čredi, je to odvisno edino od gospodarjenja posa-
meznega lastnika. Odločitve so izključno njegove osebne in za njegov 
denar - ali bo čredo večal ali manjšal ali pa je sploh ne bo imel.
Če pa govorimo o »čredi krav«, ki je last nas vseh, je pa to popolnoma 
druga zgodba. O tem ne more odločati samo pastir, ki smo mu dali 
čredo v varstvo, ampak mora biti za sprejete odločitve soglasje nas 
vseh. Vsaka odločitev mora biti še kako pretehtana. Rezultati, prever-
jene in utemeljene analize ter njihove posledice pa morajo biti znane 
vnaprej. Odločitve, ki so samo politično všečne in ne dovolj preučene, 
imajo dolgoročno katastrofalne posledice tudi za generacije, ki se še 
niso rodile.
Dolgoročno zadolževanje niso samo glavnice, ampak tudi zelo obre-
menjujoče obresti, o katerih danes nočemo govoriti. Za plačilo vseh 
teh obveznosti navadno slišimo »bo že kako«! kje je že leto 2030, ko 
zapade zadnji obrok? Gradnja na pamet in ne z zdravo glavo je norost. 
Na ta način več ali manj gospodarimo na veliko področjih že od same 
osamosvojitve dalje. In kje smo zaradi tega?
Trdite, da ste v politiki že dolga leta, zato vam morajo biti jasne številke 
v občinskih proračunih in zaključnih računih. Tako morate vedeti, da 
je stanje zaskrbljujoče, tudi alarmantno. Čakamo lahko samo še na 
večje podražitve komunalnih storitev in povečanje občinskih dajatev. 
Posledice so na vidiku in predvidljive.
ko ob investiciji SVC hvalite župana, bi vas želel malo korigirati. SVC 
d.o.o. je ustanovil občinski svet 22.4.2009. V ustanovitvenem aktu je 
opredeljeno, da je župan v tej gospodarski družbi edini družbenik. Za 
vodenje te družbe je župan imenoval kot v.d. direktorico kar direktorico 
občinske uprave, ki je hkrati tudi vodja inšpekcijskih služb. Omenjena 
gospa za družbo od samega začetka opravlja vsa dela in naloge, ki jih 
pri tako pomembni in zahtevni gradnji verjetno ni malo. To delo opra-
vlja sama, izven svojega rednega delovnega časa na občini, ljubiteljsko 
in zastonj. Delo ji je sicer malo olajšano, ker imamo v občini samo eno 
in edino gradbeno podjetje za vse investicije. kot vidimo je tak način 
dela pri projektu SVC uspešen. Sprašujem pa se, zakaj potem pri vseh 
ostalih investicijah v občini drago plačujemo številne druge urade, pod-
jetja in ljudi?
Spoštovana ga. Marija Zajc, ker ste pomembna članica SLS, vam pre-
dlagam, da sprožite postopek za pomembno nagrado oziroma kar ne-
kakšno neserijsko priznanje za gospo v.d. direktorico SVC d.o.o. Mo-
goče pa bi bilo primerno, da se jo imenuje za direktorico tega podjetja 
do leta 2030 brez možnosti odstopa ali zamenjave.  Nace ŠTefeRL

NESNOVNA DEDIŠČINA – PRILOŽNOST  
ZA DRUŽENJE ALI TUDI ZA KAJ VEČ? 

Nesnovna dediščina, to je tradicionalna glasba, folklorni 
plesi, ljudske igre, različne šege in navade, lokalna kulina
rika, pa tudi rokodelstvo, je gotovo prijetna priložnost za 
druženje in ljubiteljsko ustvarjanje. Na Centru za razvoj Li
tija pa spodbujamo nosilce tradicionalnih znanj, da bi pre
poznali v tem tudi priložnost za svojo podjetniško pot. 
S tem namenom smo v lanskem letu začeli izvajati srečanja za 
ustvarjalce in ljubitelje nesnovne dediščine, da bi pridobili 
konkretne predloge za razvoj dejavnosti na tem področju. V za-
dnjih mesecih smo pripravili tudi več vlog za vpis v slovenski 
Register žive kulturne dediščine. K vpisu spodbujamo tudi 
druge nosilce nesnovne kulturne dediščine.
Konec oktobra je Center za razvoj Litija v Srcu Slovenije go-
stili strokovnjaka etnologa, dr. Naška križnarja ter predstavni-
ci Lokalne turistične organizacije Bovec. V občini Litija smo si 
skupaj ogledali Oglarsko domačijo Brinovec, nad katero je 
bil omenjeni strokovnjak navdušen. Dejavnost domačije in na 
splošno ohranjanje oglarstva na Dolah pri Litiji prepoznava kot 
»zelo pomembno za bodočnost slovenskega podeželja pa tudi 
širše skupnosti«. V vsem videnem vidi izjemen potencial v smi-
slu vključevanja v turistično ponudbo območja Srce Slovenije, 
zlasti za tuje goste. 
Odlična priložnost za predstavitev turističnih programov, s po-
udarkom na dediščini, je bil dogodek Conventa 2013, medna-
rodni sejem, na katerem domači in zlasti tuji organizatorji do-
godkov iščejo nove lokacije, ideje in izvajalce svojih dogodkov. 
Predstavili smo destinacijo Srce Slovenije in turistične poseb-
nosti območja, s poudarkom na dediščini.
V nadaljevanju bomo v okviru projekta izvajali različna usposa-
bljanja za razvoj dejavnosti, pri katerih se nesnovna dediščina 
povezuje s turizmom in podjetništvom. Dogovarjamo se tudi o 
možnostih vzpostavitve centra domačih in umetnostnih obr
ti na območju Srce Slovenije. Za vse dodatne informacije nas 
lahko pokličete na 01 - 89 62 717 ali nam pišete na mija.bo
kal@razvoj.si. 
Vse aktivnosti izvajamo v projektu Cultural Capital Counts, ki 
je podprt je v okviru programa Srednja Evropa in ga sofinancira 
Evropski sklad za regionalni razvoj.

Kako pomemben je prenos tradicionalnih znanj se zaveda 
Mirko Brinovec iz Dol pri Litiji, ki na svoje otroke prenaša 
znanje o izdelovanju oglarskih kop

PRILOŽNOST ZA VSAKOGAR -  
EKO KMETIJSTVO

Si želite novih izzivov? Zagovarjate lokalno oskrbo s hrano? 
Imate obdelovalne površine in se vam zdi, da bi jih lahko 
bolje izkoristili? Vas zanima kakšni so trendi na področju 
ekološkega kmetovanja?
Vse to boste izvedeli na predavanju »Uspešna ekološka pride-
lava za trg: možnosti, napotki in dobre prakse«, ki ga Center za 
razvoj Litija organizira v petek, 18. februarja 2013 med 16.30 
in 18. uro, v sejni sobi Občine Litija. 
Vabimo mlade, študente, brezposelne in vse tiste, ki svoje pod-
jetniške izzive morda prepoznavate prav na področju zelenega 
kmetijstva. 
Z nami bo Anamarija Slabe z Inštituta za trajnostni razvoj, ki je 
specialistka za ekološko pridelavo in vodja projektov trženja in 
promocije ekološkega kmetovanja. Zvone Černelič iz ekološke 
kmetije Černelič bo z napotki in konkretnimi primeri iz prakse 
predstavil uspešno ekološko pridelavo hrane za trg. 
Predavanje je brezplačno, prijave na monika.cvetkov@razvoj.si.

ODGOVOR UNIČEVALCEm KULTURE
V nedeljski noči tik pred božičem 2012 ste se v zavetrju teme v svojem 
mazaškem pohodu po Litiji spravili tudi nad župnijsko cerkev sv. Niko-
laja. V iskanju pozornosti ste si privoščili še cerkev. Dobili ste jo v veliki 
meri. a take vrste bi se je vsak življenjsko vsaj malce razgledan človek 
sramoval. Obiskovalci cerkve na božični praznik, prijatelji tako z desne 
kot leve politične polovice, redni in občasni obiskovalci cerkve, naj-
različnejši podporniki novogradnje (iz domače Litije in drugod, raznih 
političnih barv, Slovenci in drugi, katoliške in drugih ver), so se zgražali 
nad vašim početjem. ko sem zagledal vaš »podpis«, mi je prišla pred 
oči podoba žene, ki se s skromno pokojnino s težavo prebija iz meseca 
v mesec, a na koncu leta prinese svoj dar za novo cerkev, v želji, da 
bi čimprej dokončali z gradnjo. Z odpovedjo in žrtvijo čudežno uspe 
privarčevati 500 €, ki jih daruje za skupno dobro. Je za vas to norost? 
fanatizem? Zame je to svetost, ki izžareva iz njene dobre, kulturne 
duše! Vrsto let občudujem njeno ljubezen do vsega lepega in svetega. 
S svojim politikantstvom ste umazali in onečastili njeno žrtev!,... in od-
rekanja, odpovedi in ljubezen tolikih darovalcev iz Litije in od drugod! 
Ob pogledu na vašo »umetnost« še danes v svoji notranjosti zaslišim 
iskren odmev: »Žena, odpusti jim, saj ne vedo, kaj so ti storili! In tolikim 
drugim.« Da, izrabili ste cerkev za svoje pritlehne politične namene, 
zidovi cerkve so vam služili kot oglasni pano. Tega ni še nihče storil. 
Sprašujem se, ali bi stopili tudi v svetišče, če bi se ponudila prilika, in 
pomazali notranje stene. Hvala Bogu, da je vsaj notranjost varna. V 
letu 2013 bo dobila izredno umetniško dopolnitev. Umetnik svetovnega 
slovesa, p. Marko Rupnik s sodelavci pripravlja mozaik v glavni steni 
nad oltarjem. Na božični dan, ki ste ga lansko leto »umetniki politiza-
cije« hoteli razvrednotiti, si bomo letos ob jaslicah z veseljem ogledali 
to novo umetnino, ki bo dala zaključeno celoto skupnim prizadevanjem 
najširšega kroga domačinov. Takrat povabim tudi vas, da si boste ogle-
dali umetnost Duha, tudi v upanju, da boste po njem morda uravnali 
svoje misli in svoja prihodnja dejanja.  Pavel OKOLIš, litijski župnik

Pred nedavnim je bilo v Slovenskih novicah objavljeno, 
da so v okolici Litije pri 51 letni našli droge, nasad in 
orožje. Po Litiji in okolici pa so se začele širiti govorice, 
da se to dogaja pri nas doma in nas obsojajo kot kri-
minalce, zato ne nasedajte tem govoricam in takšnim 
lažem, kdor pa hoče, naj preveri na policijski postaji.

Če nekomu ne moreš pomagati, mu vsaj ne škoduj!
                                                                                    
     Družina VIDEC



z zanimanjem ustavili pri družbi študentov in dijakov, ki so v večernih 
urah mraz premagovali z dobro voljo in toplim čajem. Namen kliše-ja je 
predvsem druženje in povezovanje mladih v Litiji, kar pa so prav gotovo 
dosegli s prijetnim pristopom do sokrajanov vseh generacij. ker štu-
dentski klubi po Sloveniji velikokrat pridejo na slab glas zaradi različnih 
domnev o finančnih in vodstvenih ne-
pravilnostih, se v kliše-ju trudijo, da bi 
delovali kar se da transparentno, svoj 
namen in cilje delovanja pa čim bolj 
približali vsem občanom. Poleg pra-
zničnega udejstvovanja v decembru 
pa so imeli aktivisti tudi nalogo izvoliti 
novo upravno vodstvo kluba, in sicer 
je mesto predsednika kluba prevzel 
ernest Mrzel, podpredsednica Tjaša 
Drnovšek, funkcijo blagajnika bo opra-
vljala Tjaša Čebin, tajnik pa je po no-
vem Petra Čož. V novem letu z novim 
vodstvom novim izzivom naproti!

Tjaša CVeTkOVIČ
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MladinSki CEntEr 
litija

va pokazali svoj bogat repertoar. Skupina Arte-
nigma (z gostom Trkajem) je postala že zvezda 
stalnica in z gostom so še dodatno razgrela že 
tako vročo publiko. Prvi vrhunec večera je bila 
skupina adam, ki so prepričali s svojim avdio vi-
zualnim nastopom. Ljudje so bili že malce nestr-
pni, ko sta oder zavzela Slon in Sadež z roken rol 
bendom. In nista razočarala. Vinterojder je skle-
nil MC Rock band in s svojo klasično rock glas-
bo razveselili obiskovalce. Zares je bil imeniten 
večer in komaj čakamo nov konec leta. 
foto: avtor fotografij Tilen TRŠeLIČ

VEČER DOmAČE VIDEO PRODUKCIJE
V Kulturnem centru Stavbe bomo v petek, 22. februarja ob 19. uri 
predstavili del bogate video produkcije avtorjev najmlajše generacije 
litijskih filmskih in video ustvarjalcev. filmi/videi so v marsičem zelo 
različni – gre za igrane filme, video spote glasbenih skupin, dokumen-
tarne filme o prireditvah. Gre za kvalitetne izdelke, med katerimi iz-
stopa risani film Wrong right way, ki je bil uvrščen tudi na program 
festivala slovenskega neodvisnega filma. filmom je skupno to, da so 
bili narejeni v letu 2012, da so njihovi avtorji v veliki večini Litijani, ki so 
vsak na svoj način povezani z Mladinskim centrom Litija. 
Na velikem platnu bodo predstavljeni filmi: 360 stopinj – skupine 
Rajske ptice, Storywall in Wrong right way - Javierja de Pedro 
Lopeza, ki je eno leto delal v mC Litija, flowth - skupine High 
5, Unikatija - Urbana Kokota, Somed – skupine Spray on my Eco 
Design, Zarjavele trobente - istoimeske skupine, Ocean - skupine 
Magrateja.
kar štirje filmi so bili financirani s pomočjo sredstev evropske komisije, 
programa Mladi v akciji.

ZImSKE POČITNICE
V Mladinskem centru bodo počitnice tudi letos pestre. Že sedaj naja-
vljamo delavnico improligaških veščin, fotografsko delavnico, avstralski 
večer, kopalni izlet in ogled Železniškega muzeja v Ljubljani. Natančen 
program boste najprej našli na naši spletni strani www.mc-litija.si in fB 
profilu. Objavljen pa bo tudi v naslednji številki Občana. Se vidimo!

KLIŠE ČASTI
Praznični utrip je bilo v teh dneh čutiti na vsakem ko-
raku, temu pa so sledili tudi Kliše-jevi aktivisti, ki so v 
prednovoletnem duhu začutili potrebo po obdarovanju. 
V mesecu decembru so, tako kot prejšnja leta, dvakrat 

priredili kliše-jeve praznične stojnice v starem mestnem jedru Litije. 
aktivistke kluba so spekle različne vrste peciva, moški del kluba pa 
je skrbel za pripravo kuhanega vina. Mimoidoči so tako lahko uživali v 
brezplačnih klubskih dobrotah, hkrati pa so se lahko pobliže spoznali 
s samim delovanjem študentskega kluba v Litiji. Mnogi Litijani so se 

OBISK DEDKA mRAZA V mC LITIJA
… saj že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz..., 

je donelo otroško petje po prostorih mladinskega centra na pred pra-
znično soboto 22. 12. 2012, kjer nas je obiskalo okoli 30 otrok pro-
stovoljcev MC Litija in mladih družin s spremstvom. kolektiv MC- ja je 
zanje pripravil kratek program v sodelovanju s KLIšE-jem in Lutkovno 
skupino Lilu, ki je odigrala predstavo 
Gosenica dobi krila. Po koncu lutkov-
ne predstave so otroci le dočakali 
prihod dedka Mraza s spremstvom, ki 
jim je razdelil težko pričakovana dari-
la. Pozabili nismo niti na starše saj jih 
je ob koncu programa čakala zakuska. 
Za konec pa bi se še najlepše zahvalili 
vsem sodelujočim na dogodku. 

foto – avtor fotografije alen IČaNOVIĆ

PRAZNIČNA STOJNICA VSE ZASTONJ
V predbožični zbiralni akciji smo združili moči s Centrom za razvoj Li-
tija, litijskimi vrtci in osnovnimi šolami, z Gimnazijo Litija ter številnimi 
posamezniki. Skupaj smo zbrali skoraj nepredstavljivo veliko količino 
rabljenih oblačil, obutve in hrane z daljšim rokom uporabnosti. 
Del zbranega smo že razdelili med pomoči potrebne na decembrski 
prireditvi Podeželje v prazničnem mestu; del razdeljujemo (in zbiramo!) 
od ponedeljka do sobote med 14.00 in 20.00 uro na stalnem prosto-
ru Stojnice vse zastonj v dnevnem centru Mladinskega centra Litija 
na Ponoviški cesti 12 (Ukmarjeva vila); del pa bomo, skupaj z našimi 
prostovoljci in dijaki z Gimnazije Litija, v mesecu januarju odnesli v 
dnevni center Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev kralji uli-
ce v Ljubljani.
Naj se na tem mestu zahvalimo vsem, ki ste tako ali drugače poma-
gali pri tej akciji, hvala tudi pokrovitelju akcije: Petrolu – Bencinskemu 
servisu Litija II. Letošnja akcija je še enkrat pokazala, kako malo je po-
trebno, da stopimo skupaj, naredimo dobro delo in narišemo nasmeh 
na obrazu marsikaterega pomoči potrebnega človeka.  HVALA!

VINTEROJDER '12
še eno leto, še en Vinteroj-
der. Že kar tradicionalna 
prednovoletna prireditev je 
zopet privabila Litijane pod 
praznični šotor in jih dodo-
bra ogrela za »najdaljšo« 
noč v letu. Nastopili so kar 
štirje mladi litijski bandi. 
Takes minute so dodobra 
ogreli množico. Za njimi so 
oder zavzeli High 5 in zno-

VRTNARSKI KOTIČEK
Franc grošelj

mINI OKRASNI VRTIČKI

Sedaj, ko smo dejansko v sredi zime in ne mo-
remo več na vrt ali naravo, lahko poiščemo 
kakšno drugo temo, ki nas bo radostila v na-
šem majhnem stanovanju, ali pa pred hišo. Vsi 
pač nimajo takšne sreče, da bi imeli in zmo-
gli vzdrževati velik stanovanjski prostor in vrt. 
Če smo že na tem in nimamo vrtička, temveč 
samo majhen balkonček in manjše stanovanje, 
ter mali vrtni vhod, pa ni nujno, da ostanemo 
brez vrta. Ne bomo imeli vrt. Omislimo pa si 
lahko miniaturni vrtiček v stanovanju in našem 
balkonu ali vhodu. Tudi ta način nas lahko raz-
veseljuje in zaposli naše misli in skrbi. V ta na-
men uporabimo korita.
Rastlinam, vrtninam in okrasnim rastlinam lah-
ko nudimo dobre pogoje za rast, saj v posa-
mezno korito sejemo ali sadimo le rastline, ki 
uspevajo v enakih zemljah. Nekatere so kisle, 
nekatere apnenčaste, nekatere težke ilovnate, 
nekatere pa zopet peščene, druge pa bogate 
humuzne.
Zadeva je preprosta le nekaj iznajdljivosti po-
trebujemo, in zelo, zelo, malo prostora.
Ustrezna korita si lahko nabavimo v trgovini. 
Iz plastike, betona ali lesa. Ker pa je tisto, kar 
napravimo sami, še zlasti, če imamo veselje in 
voljo za to, največ vredno, si korito lahko na-
pravimo tudi sami. Takega, ki bo odlično, po-
ceni, pa še vtis starine bo dajalo.
ena možnost je, da uporabimo staro emajlira-
no korito, ki smo ga v stanovanju zamenjali z 
novim keramičnim. Seveda je samo emajlirano 
korito neugledno in bi kazilo naše okolje. Zato 
ga moramo preobleči.Odstranimo mu odtočne 
cevi in naredimo cca 5 cm debelo betonsko 
dno. Vanj vstavimo čepke iz plute, lesa ali kovi-
ne, za odtok vode. Pomembno je, da se lahko 
odstrani, ko se beton strdi. Pogoj je le, da so 
čepi pod kotom. Torej, da imajo lahen konus bi 
temu rekli, da pri odstranitvi nimamo težav. Od 

zunaj in znotraj ga obzidamo s cementno mal-
to, ki je sestavljena iz enega dela peska, dveh 
delov šote in enega dela cementa. Emajlirano 
korito najprej premažemo z debelim slojem le-
pila. Ko stene postanejo lepljive nanje nanese-
mo mešanico te naše malte. Približno 1 cm na 
debelo. To lahko delamo z rokami ali lopatko. 
Vendar pa so ta navodila le splošna. Upošte-
vati moramo navodila proizvajalca. Vendar ne 
varčujmo z lepilom sicer bo prevleka odpadla. 
Približno 10 litrsko vedro te malte bo zado-
stoval, da se prekrije celotno korito normalne 
velikosti. Nanos naj se suši počasi. Lahko ga 
prekrijemo z vrečevino ali plastiko. Občasno, 
ga navlažimo. Dlje se trdi, boljši bo. Prevleka iz 
tega materiala daje videz grobega kamna. še 
lepša postane če jo pustimo pod vedrim ne-
bom, da začne zeleneti.
To je samo ena izmed idej. Načinov pa je mno-
go več in so prepuščene vaši domišliji.
Pri vseh vrstah korit je drenaža nujno potrebna. 
Imeti pa mora tudi odtočno luknjo. Te odtočne 
luknje prekrijemo s črepinjami, perforirano 
pločevino ipd. Pred sajenjem korito postavimo 
na stalno mesto. Zelo težko, ga bomo presta-
vljali potem, ko bomo že nasuli zemljo in zasa-
dili rastline. Saj bo pretežko.
Seveda je velikost korita in vrsta rastlin tista, 
ki nam bo povedala kam bomo postavili korito. 
Večja, betonska in kamnita korita bomo posta-
vili zunaj pred vhod ali mali vrt. Plastične, lese-
ne prevlečene znotraj s pločevino, ali keramiko 
pa lahko uporabimo za stanovanje.
Vsebina korita je kot smo že zapisali pogojena 
najprej z drenažnim slojem cca 2 cm (črepi-
nje, prod, glinopor ipd).Temu sledi plast mokre 
šote ali kompostnice. Na to, nasujemo skoraj 
do vrha zemlje. Njena kvaliteta je odvisna od 
rastlin, ki jih bomo sadili. Lahko je mešanica 
enakih delov peskaste ilovice, šote in kompo-
stnice. Lahko pa je tudi zrela zemlja primerna 
za cvetlične lončke. Tudi vrtna zemlja je do-
bra.
Nato pričnemo s sajenjem, kar pa že poznamo. 
Po sajenju lahko dodamo na zemljo še kakšno 
plast drobirja apnenca, granita,ali pa izpran 
prod. Tako dobimo bolj naraven videz, zemlja 

se kasneje izsuši. Rastline ostanejo čiste in 
tudi plevela je manj.
Našemu nasadu ne sme primanjkovati vode. 
Zalivamo ga z drobnim razpršilcem.
Če nameravamo imeti miniaturni skalnjak, 
potem, bomo v nasadu namestili več kosov 
kamenja, ki spremeni zunanjo podobo nasa-
da. Pa tudi zemlja mora biti bolj peščena. V 
tem primeru lahko nasadimo pritlikave iglavce. 
Morda dva, tri različnih oblik in barv (stožča-
ste, grmaste, zelene, zlate, srebrne). Plezavke 
naj rastejo sproščeno in se širijo čez robove, 
da omehčajo trde linije korita. Med štrčeče 
kamenje posadimo krečnice, ki lepo pokrijejo 
površino, vendar nikoli ne podivjajo. Paziti pa 
moramo, da posode ne natrpamo že ob prvem 
sajenju. To se razraste in nasad kmalu postane 
pretesen. Prenapolnjenost nas ponavadi razo-
čara saj rastline ne uspevajo tako kot bi lahko. 
Rastline za skalnjake so naprimer: hermelika, 
natresk ali kreč. Iglavci, ki ne zrastejo več kot 
1 cm na leto so: japonska pritlikava pacipre-
sa, kriptomerija ali pa pritlikavi brin, stožčasta 
smrekica in posebna vrsta kleka. 
Grmičaste rastlinice za tak mini vrt so primer-
ne: francoska košeničica, gozdna košeničica, 
plazeča krčnica, ozkolistna sivka, drevcasti 
volčin ipd.
To kar smo opisali zgoraj uvrščamo med trajni-
ce. Te so manj zahtevne vendar, pa se jih morda 
sčasoma naveličamo. Temu se lahko izognemo, 
če se odločimo za manj trajni nasad. Uporabi-
mo korita kot okenske zabojčke in jih pozimi in 
spomladi napolnimo s pritlikavimi čebulnicami 
ali gomoljnicami. kot so: žlahtne vrste pomla-
danskega žafrana, pritlikavih tulipanov, drobne 
čebulice perunike, zvončke, kronice, hijacinte, 
narcise ipd. To je zelo preprosto. ko usahne-
jo jih pustimo, da se posušijo na primernem 
prostoru v kakšnem zabojčku. Zopet jih lahko 
uporabimo naslednjo jesen.
korito lahko zatem zasadimo s poletnimi rast-
linami, ki so nam posebno všeč: s plezalka-
mi, polgrmički, enoletnicami, takimi, ki imajo 
lepe liste. Po odmrtju pa jih nadomestimo z 
astrami, žametnicami - tagetesom in krizan-
temami. Te trajajo do jeseni. Krog je sklenjen 

in vse se začne znova. Zopet zasadimo čebul-
nice.
Zelo lepa so tudi korita s pritlikavimi vrtnicami 
ene same barve. Če jih je več moramo obve-
zno paziti na skladnost barv.
Oskrbovanje okrasnih mini vrtičkov v koritih je 
razmeroma enostavno in z malo dela. Zaliva-
mo rastlinam ustrezno, odstranjujemo odmrle 
cvetove ali rastline, po malem dognojujemo s 
tekočimi gnojili, odstranjujemo plevel. Z gnoje-
njem in zalivanjem ne pretiravajmo. Pri gojenju 
enoletnic je dobro vsako leto zamenjati vsaj 
nekaj zemlje.
Skrbno pazimo na škodljivce in zajedalce. Vse 
kar je bolehno in slabotno odstranjujmo in za-
menjujmo z novimi rastlinami. Če rastline pre-
rastejo svoj prostor jih moramo redčiti. S tem 
povečujemo zračnost, zmanjšujemo mikrokli-
mo, ki je ugodna za razvoj bolezni in krepimo 
ostale rastline, ki bodo zato še lepše.
Spoznali bomo, da je tudi v majhnem lahko ve-
liko življenja in lepote v katerih lahko uživamo 
naš vsakdanjik.

PROIZVODNJA IN TRGOVINA d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA

SPECIALIZIRANA PRODAJALNA 
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE 

IN KMETE.

www.agrolit.si

Najlažje in najugodneje rešite 
probleme na VRTU, 

SADOVNJAKU, VINOGRADU 
tako, da obiščete 

specializirano industrijsko 
prodajalno

Tel.: 01/8980-181
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KAJ JE KULTURA?
Kultura je skupek dosežkov, vrednot človeš
ke družbe kot rezultat človekovega delovanja, 
ustvarjanja. (Vir: Slovar slovenskega knjižnega je-
zika)

LIKOVNA RAZSTAVA JOŽE OCEPEK – 
JOSIPINE NA OGLED V AVLI KULTURNEGA CENTRA

V ponedeljek, 14. januarja smo bili v avli kulturnega centra Litija dele-
žni otvoritve likovne razstave ga. Jože Ocepek - Josipine. V prostor je 
s svojimi deli prinesla pomlad, čeprav zunaj ni bilo videti tako. avla je 
polna topline in čuti se velika ljubezen umetnice do likovnega ustvar-
janja. Na otvoritvi je prepevala odlična aleksandra Rihter ob spremljavi 
evgena Malisa na klaviaturah, veliko lepih in vzpodbudnih besed pa  
je povedal tudi njen mentor, mag. Zoran Poznič. Razstava bo na  
ogled do 15. februarja 2013 (vsak delovnik od 8.00–12.00, oz. po do-
govoru).

knjižnica litija
PRIBLIŽEVANJA  

Z DR. mANCO KOŠIR
Gostja prvih letošnjih Približevanj bo dr. Manca 
košir. Je diplomirana učiteljica matematike in 
fizike, novinarka, magistra socioloških znanosti 
in doktorica filoloških znanosti. Po začetni novi-
narski karieri, ko je pisala za Mladino, Tedensko 

tribuno, Teleks in Delo je postala najprej asistentka na fDV, nato 
docentka in izredna profesorica. Generacijam šolajočih se novinarjev 
je skušala privzgojiti ogovoren odnos do poročevalstva, izogibanje 
popularizmu in senzacionalizmu ter sledenje človeški etiki.
Manca košir je učiteljica življenja, promotorka bralnih študijskih 
krožkov, ambasadorka dobrodelnosti pri hiši Hospic, kjer si ravno v 
tem času z vsemi močmi prizadeva za njeno ohranitev. Z njo se bo 
pogovarjal Vladimir Jakopič. Vabljeni na srečanje z dr. košir v torek, 
29. 1. 2013, ob 19. uri, v modro sobo KC Litija. 

VENO TAUfER PRAZNUJE fEBRUARJA 80. JUBILEJ
Rodil se je v Ljubljani kot edini sin učitelja Venčeslava (Gradec – Li-
tija) in uradnice Marije (Breg pri Litiji), rojene Bizjak. Oče je bil leta 
1936 zaradi svojega sokolstva premeščen iz Litije v bližnje hribe, v 
vas Dole, tu je Veno obiskoval osnovno šolo (1939-1941) in jo med 
vojno nadaljeval v Gabrovki (1941-1943). Oče je bil aktivist Of od 
1941; ker je bil pri ljudeh kot učitelj znan in priljubljen, ga je vod-
stvo Of prosilo, naj ostane »na terenu«, dokler more. Tako je bil kot 
terenec, aktivist Of oktobra 1943 leta ujet in skupaj s šestnajstimi 
moškimi iz Gabrovke in sv. križa zaprt v ledenico, v katero so potem 
Nemci zmetali bombe in poslopje zažgali. Med takoj ubitimi je bil 
tudi oče Vena Tauferja, nekaj pa jih je bilo hudo ranjenih in so umirali 
zaradi posledic še nekaj let po osvoboditvi. Ta hud zločin je še dolgo 
odmeval in ostal pod Moravško goro globoko v spominu. 
Od leta 1944 je Veno Taufer obiskoval gimnazijo v Ljubljani. kasneje 
je na filozofski fakulteti v Ljubljani študiral svetovno književnost in 
literarno teorijo in leta 1960 diplomiral z delom Prvi odmevi Maksima 
Gorkega v slovenski javnosti.
Leta 1984 je postal tajnik in leta 2011 predsednik Društva slovenskih 
pisateljev. Leta 1986 je zasnoval Mednarodni literarni festival Vileni-
ca in ga vodil do leta 1998. Leta 1989 je bil med soustanovitelji prve 
slovenske demokratične stranke in soavtor Majniške deklaracije, ki 
velja za temeljni dokument samostojnosti Slovenije. Med leti 2000 - 
2004 je bil predsednik Slovenskega centra PeN in od leta 2000 do 
leta 2006 predsednik komiteja pisateljev za mir pri Mednarodnem 
PeN. Je tudi redni član evropske pesniške akademije. (académie eu-
ropéenne de Poésie).Svojo prvo pesniško zbirko Svinčene zvezde je 
objavil leta 1958. 
Veno Taufer je ponosen na nagrado Branka Miljkovića, ki je bila v 
nekdanji Jugoslaviji zelo prestižna nagrada za poezijo in jo je dobil 
kot edini slovenski pesnik; 1986 za knjigo »Svirač pred paklom« kot 
najboljšo pesniško zbirko leta, je tudi prejemnik srednjeevropske na-
grade za pesniški opus. Veno Taufer bo 19. februarja praznoval 
80. rojstni dan. 
3. 2. bo slavnostni govornik pri pomniku Geoss na prireditvi ob slo-
venskem kulturnem prazniku, gost literarnega večera v knjižnici Liti-
ja pa bo 12. marca ob 19. uri. 

fEBRUARSKI LITERARNI VEČER Z ZVONETOm 
ŠERUgO

V mesecu kulture bomo pripravili literarno potopisni večer, gost bo 
Zvone Šeruga. Predstavil bo zadnjo knjigo Popotnik in film v režiji 
aleša Žemlje, večer bo kombinacija najboljših fotografij in filmskih 
utrinkov s potovanj po Papui, Namibiji ter afriki. Zvone Šeruga se 
že marca odpravlja novim dogodivščinam naproti. Zanimiv in iskriv 
sogovornik bo s svojimi komentarji ob gledanju filma popestril večer, 
po promocijski ceni pa bo na voljo tudi knjiga. Vabljeni v knjižnico 
Litija, v torek, 26. 2. ob 19. uri. 

11.2. PRIBLIŽEVANJA Z mAG. GORANOm 
KLEmENČIČEm

Pogovorna srečanja Približevanja so družabni dogodki, ki v našo sku-
pnost vnašajo nove dimenzije, različnost mnenj, nova spoznanja in 
predvsem strpnost ter upoštevanje drugačnosti. 11. februarja 2013, 
ob 19. uri, bomo v Modri sobi kulturnega centra Litija gostili ta hip 
enega najbolj »aktualnih« Slovencev, mag. Gorana klemenčiča, predse-
dnika komisije za preprečevanje korupcije. Zagotovo bo zelo zanimivo 
slišati njegovo razmišljanje o splošni družbeni situaciji v Sloveniji……

VABILO NA OGLED RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
DRUŠTVA ART KUm

18. februarja ste ob 19. uri vabljeni v avlo Kulturnega centra na otvori-
tev Pregledne razstave likovnih del Društva ART KUm 2008-2012. 
Razstavljajo zasavski umetniki in razstava prinaša v Kulturni center ra-
znolikost likovnega ustvarjanja. 

V avli Občine Litija pa bo v času predpusta in pustovanja do 15. febru-
arja na ogled razstava Pustovanja v Litiji skozi zgodovino s fotogra-
fijami lanskega karnevala. Vabljeni k ogledu!

FEBRUARSKE SOBOTNE OTROŠKE MATINEJE 
2. februarja gostimo GLeDaLIŠČe fRU fRU z prijetno in poučno pred-
stavo ZIMSka PRaVLJICa, ter konec meseca, 23. februarja, odlično 
Melito Osojnik, ki bo otroke tokrat navdušila s predstavo ZGODBa O 
IZGUBLJeNI DUDI. Predstave so ob 10. uri.

mESTNI mUZEJ LITIJA
V Litiji se pospešeno gradi nova osnovna šola. S preselitvijo v nove 
prostore, bo v stavbi stare sodnije končno našel svoje mesto tudi litij-
ski muzej. Da bi dostojno in verodostojno prikazali zgodbo o naši pre-
teklosti, potrebujemo izdatno pomoč javnosti: »Videli smo, da muzej, 
pa čeprav majhen, ne nastane prek noči. Potrebno je mnogo truda, 
upornega dela in požrtvovalnosti. Tudi ne zraste kot sad dela ne-
katerih posameznikov, marveč se širi in raste šele takrat, kadar se 
pokaže živ interes sodelovanja širokega kroga prebivalstva, kadar 
delovni človek spozna, da tudi muzej ni sam sebi namen.«
(Slovenski Jadran, 12. februar 1954)
Zato ob tej priložnosti znova pozivamo meščanke in meščane, občanke 
in občane, da nam prinesejo na ogled kakšne zanimive stare predmete 
na temo Litije in okolice, da jih skupaj pregledamo in ovrednotimo. 
Predvsem potrebujemo stare fotografije ali različne dokumente, iz 
katerih se da najbolje razbrati, kako so nekoč živeli v našem mestu. 
Le tako bomo lahko ohranili dragoceno lokalno kulturno dediščino za 
prihodnje generacije in jo spodobno predstavili gostom, ki zahajajo v 
Litijo.
(kontakt: gsm 031/689-160, e-naslov: helena.hauptman@siol.net)

KULTURNI KOLEDAR
DATUm URA DOGODEK LOKACIJA

22.1. TOR 19.00 Potopis Indokina, Gvido Pevec knjižnica Litija
23.1. SRE 18.00 koncert »fake orkestra« Glasbene šole Litija Šmartno (ZakLJUČeNO) Kulturni center Litija

25.1. PET
18.30 Družinski koncert GŠ Litije-Šmartno Kulturni center Litija
19.00 Potopis Branka Ojnik, JZ Indija in Šrilanka MC Litija

26.1. SOB
17.00

Ustvarjalnica: ledena sveča MC Litija
Ustvarjalnica: Ledena sveča MC Litija

19.00 Štirje letni časi (gostujoča predstava) Dvorana na Dolah
28.1. PON 18.00–20.00 Video delavnica MC Litija

29.1. TOR
18.00 Ura pravljic knjižnica Litija
19.00 PRIBLIŽeVaNJa z Manco košir Kulturni center Litija

30.1. SRE 18.00 Podjetništvo v Srcu – Pravno formalne zahteve pri odpiranju in vodenju podjetja MC Litija

31.1. ČeT
18.00 Ura pravljic knjižnica Šmartno
19.30 abonma: SLePaRJa V kRILU – SNG Celje Kulturni center Litija

1.2. PET 19.00 Grafiti na platnu, otvoritev prodajne razstave MC Litija

2.2. SOB
10.00 Otroška matineja: Zimska pravljica, Gledališče fru-fru Kulturni center Litija
17.00 Pustno za MaSkIRaNJe, ustvarjalna delavnica MC Litija

4.2. PON 17.00 »kulturni večer Društva upokojencev Litija in Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno« Kulturni center Litija
5.2. TOR 18.00 S kulturo v svet – prireditev ob slov. kulturnem prazniku – Oš Litija Kulturni center Litija
6.2. SRE 18.00 Podjetništvo v Srcu – Druga predstavitev podjetniških idej MC Litija
7.2. ČeT 20.00 Osrednja občinska prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku Kulturni center Litija

8.2. PET
9.00 Recital ob kulturnem prazniku Pred trgovino na Dolah

11.00 Prešernov recital ob Slovenskem kulturnem prazniku Ploščad pred Športno dvorano – 
PRI ČOLNaRJU

9.2. SOB
10.00–12.00 Otroški pustni živžav, lutkovna predstava Gosenica dobi krila, glasbena animacija, plesna animacija s Šolo plesa 

Aleksandre Košir,  izbor najboljše maske in drugi animacijski programi za otroke
šotor pred nakupovalnim 

središčem Ježa

10.00–18.00 Unikatija – tržnica unikatnih izdelkov šotor pred nakupovalnim 
središčem Ježa

10.2. NeD 10.00 Proslava ob kulturnem prazniku Šola na Dolah

11.2. PON
18.00 Ura pravljic knjižnica na Vačah
19.00 PRIBLIŽeVaNJa z mag. Goranom klemenčičem (predsednikom komisije za preprečevanje korupcije) Kulturni center Litija

12.2. TOR
16.00 ali 17.00 U3: velikonočna ustvarjalnica knjižnica Litija

17.00 kuharska delavnica: flancati MC Litija
18.00 Ura pravljic knjižnica Litija

13.2. SRE 18.00 Podjetništvo v Srcu – Podjetniško omizje MC Litija

14.2. ČeT
18.00 Novi mediji za nove generacije – facebook za mladinske organizacije, delavnica MC Litija
18.00 Ura pravljic knjižnica Šmarno

15.2. PET
6.30–9.00 Informativni dan – stojnica Železniška postaja

9.00 in 15.00 Informativni dan na Gimnaziji Litija Gimnazija Litija
16.2. SOB 9.00 Informativni dan na Gimnaziji Litija Gimnazija Litija
18.2. PON 19.00 Pregledna razstava likovnih del Društva aRTkUM 2008-2012 Kulturni center Litija
20.2. SRE 18.00 Podjetništvo v Srcu – Marketing in grajenje blagovne znamke MC Litija

22.2. PET
19.00 Večer litijske mladinske produkcije Kulturni center Stavbe
21.00 Hip hop DJ večer Bix bar

23.2. SOB
10.00 Otroška matineja: Zgodba o izgubljeni dudi – Melita Osojnik Kulturni center Litija
19.00 Gledališka predstava: Čaj za dve (premiera) Dvorana na Dolah

26.2. TOR
18.00 Ura pravljic knjižnica Litija
19.00 Literarno potopisni večer z Zvonetom Šerugo, predstavitev zadnje knjige Popotnik, s filmom aleša Žemlje knjižnica Litija

28.2. ČeT
16.00 Ura pravljic knjižnica Gabrovka
18.00 Ura pravljic knjižnica Šmartno
19.30 abonma – SLJeHRNIk – SNG Nova Gorica Kulturni center Litija

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

 7.2. OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV  
OB SLOVENSKEm KULTURNEm PRAZNIKU

kultura je imela in še ima eno ključnih vlog pri oblikovanju slovenskega 
naroda in države. kultura pomaga razvijati ustvarjalnost, inovativnost, 
prilagodljivost in sodelovanje, zato je hkrati tudi temeljni dejavnik go-
spodarskega razvoja. Smo ena redkih držav na svetu, ki je svoji kulturi 
posvetila državni praznik. V kulturnem centru Litija smo osrednjo pri-
reditev v počastitev tega praznika poimenovali »kultura smo ljudje« ter 
ji s tem dali poseben pomen. Namenjena je vsem občankam in obča-
nom, ki se zavedajo njenega pomena in znajo ceniti kulturne dobrine. 
Letos jo bodo z nami soustvarjali Zbor sv. Nikolaja, kvartet Melina iz 
Ljubljane ter pianist Jani Slimšek. Kot slavnostno govornico smo pova-
bili dramsko igralko Sašo Pavček, za katero srčno upamo, da se nam 
bo pridružila na odru.

Vabljeni vsi, ki cenite in spoštujete slovensko kulturo!

8.2. PREŠERNOV RECITAL OB SLOVENSKEM  
KULTURNEm PRAZNIKU

kUD Venčeslav Taufer z Dol pri Litiji bo na dan kulturnega praznika 
organiziral branje Prešernove poezije na prostem in sicer ob 9.00 na 
Dolah ter ob 11.00 v Litiji pred spomenikom čolnarja. V Litiji se bomo 
članom društva pridružili tudi kulturni center Litija in knjižnica Litija. 
Na ta način želimo počastiti spomin na našega največjega pesnika 
franceta Prešerna in izpostaviti vlogo ter pomen slovenske poezije za 
nacionalno identiteto.



6 ŠOLSTVO in VZGOJAJanuar 2013

ZImSKA ŠOLA V NARAVI V DOmU  
PLANINKA

OŠ Litija je organizirala šolo smučanja za učence šestih 
razredov. Šola v naravi je potekala v času od 2. januarja 
do 6. januarja na Pohorju. Na smučanje se je podalo 
32 učencev, učiteljica spremljevalka, učitelj smučanja 

in dve razredni učiteljici. 
Bivali so v domu Planinka, kjer so za njih dobro poskrbeli. Imeli so svoj 
skupni prostor, kjer so potekale prirejene učne ure, interesne dejavno-
sti in družabni večeri. Spoznali so čudovito naravno okolje Pohorja in 
imeli prekrasen razgled na okoliška mesta v dolini.
Največ časa so seveda namenili učenju smučanja. Smučali so na smu-
čišču areh. Že zelo kmalu so se vsi učenci naučili uporabljati vlečni-
co. Začetno smučarsko znanje učencev je bilo zelo raznoliko, tako  

da smo jih razdelili 
v štiri skupine. Delo 
na snegu je vse dni 
potekalo nemoteno 
in učenci so iz dneva 
v dan bolj napredo-
vali. Gibalno ovirana 
učenka, ki ni smuča-
la je medtem uživala 
v sankanju in drugih 
aktivnostih.

Učenci pa se niso samo izpopolnjevali v smučanju ampak tudi v znanju 
in redu. Njihovo znanje smo preizkušali ob popoldanskih učnih urah, 
vsak dan smo tudi ocenjevali, kako so pospravili sobe. Za vse svoje 
dosežke so bili nagrajeni na zaključnem večeru, ki smo ga končali s 
plesom.
Vreme jim je vse dneve lepo služilo in teh pet dni je kar prehitro minilo. 
Tako je prišla nedelja, ko so se zadovoljni, polni novih znanj in vtisov, a 
utrujeni vrnili domov. 

PODROČNO PRVENSTVO V KOŠARKI ZA UČENCE 
LETNIK 1998 IN MLAJŠE

V četrtek, 10. 1. 2013, je OŠ Litija izvedla področno tekmovanje v ko-
šarki za starejše dečke za zasavsko regijo. ekipe, ki so se udeležile 
področnega tekmovanja so bile: OŠ Gabrovka, OŠ Gradec, OŠ Ivana 
Cankarja, OŠ Litija, OŠ NHR Hrastnik.

Rezultati:  SKUPINA I:  LITIJa:GaBROVka  27:8
 SKUPINA II: HRaSTNIk:GRaDeC  23:41
   HRaSTNIk:IVaN CaNkaR  31:44
  IVaN CaNkaR:GRaDeC  36:26

TekMa Za 1. MeSTO: OŠ LITIJa:OŠ IVaN CaNkaR TRBOVLJe  40:31
Področni prvak je postala OŠ LITIJa, drugo mesto pa je osvojila OŠ 
IVaN CaNkaR TRBOVLJe. Obe ekipi sta se uvrstili na četrtfinalni tur-
nir.

Prispevka zapisal Urban HaUPTMaN, prof.

KAKO SmO PRAZNOVALI DAN  
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

V sredo, 19.12. 2012, smo z učenci Podružnične šole Darinke Ribič 
Polšnik nastopali na prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 
Otroci so na nastop povabili svoje starše, brate in sestre. Mlajši učenci 
so zapeli pesem Za Slovenijo živim in simbolično prikazali, kako so se 
leta 1990 Slovenci odločili za samostojno Slovenijo. Recitirali so pesmi 
ferija Lainščka na temo Rad bi. Starejši otroci so za to priložnost pri-
pravili igrico, ki so jo sami napisali. Drevo prijateljstva je bil njen naslov 
in v njej se srečajo 
otroci z vasi s fan-
tom, ki prihaja iz 
mesta. Razlike med 
njimi so ogromne, 
na koncu pa ugo-
tovijo, da vsi znajo 
zapeti pesem Mi se 
mamo radi. Lovro 
je veselo zaigral na 
harmoniko in za-
ključil predstavo. 
Po proslavi smo se vsi prisotni posladkali s pecivom, vsak pa si je pri-
pravil čaj po svojem okusu, tako da smo uprizorili pravo čajanko. Večer 
je kar prehitro minil in lepo se je bilo srečati v tako veliki druščini ter se 
družiti skupaj s starši in otroki.  katarina JUVaN

osnovna šola litija
IZLET DRUŠTVA SOŽITJE IN  

NARAVOSLOVNI DAN
V torek, 11. 12. 2012, je bil izveden »jesenski« izlet 
Društva Sožitje Litija in Šmartno. Udeležilo se ga je 
72 članov in učencev posebnega programa ter pro-
stovoljci in učitelji. Odpeljali so se v Ljubljano, kjer so 

se okrepčali z malico in kavo. 
Pod prulskim mostom so se 
vkrcali na dve ogrevani ladjici 
in se popeljali do tržnice, kjer 
so izstopili. Na sprehodu po 
praznični Ljubljani so začutili 
praznični utrip in pobrskali po 
trgovinah. kosilo so jim pripra-
vili v gostilni Druga violina, v 
kateri strežejo in kuhajo osebe 
s posebnimi potrebami. Nato so se odpeljali na Barje, kjer so si ogle-
dali čudovito cerkev Sv. Mihaela. Na mrzel zimski dan so jih greli topli 
pogledi in prijazni pogovori.  Marjeta MLakaR-aGReŽ

KULTURNI DAN V GROHARJEVI DOmAČIJI NA SORICI
V sredo, 28.11., so imeli učenci z OŠ Litije kulturni dan v Groharjevi 
hiši. Gostitelj Gašper kačar je na glasbeni delavnici predstavil glasbi-
la, ki spadajo v skupino tolkal. Ksilofoni, pavke, bobni, kongo, bongo, 
zvončki… vse to so učenci preizkusili in tudi ustanovili skupino kongo-
bongo. Na likovni delavnici so se učenci učili risanja in senčenja palme, 
jabolka in vaze. kulturni dan je uspel, saj so bili tako učenci kot učitelji 
zelo zadovoljni in seveda v upanju, da se kdaj spet vrnejo tja.

Renata DIMNIk

RODITELJSKI SESTANEK IN NOVOLETNA PROSLAVA
Zdi se, kot da so se učenci včeraj vrnili v šolske klopi po dolgih poletnih 
počitnicah, pa so že priredili praznično novoletno proslavo za starše. V 
petek, 14. 12., so tako na Podružnici s prilagojenim programom imeli 2. 
roditeljski sestanek. Starše, sponzorje in prijatelje so učenci povabili v 
šolsko knjižnico, kjer jih je najprej pozdravila vodja podružnice Marjeta 
Mlakar-agrež. Povedala je, kaj vse se je dogajalo v času od prvega 
roditeljskega sestanka ter še posebej izpostavila uspehe, ki so jih do-
segli učenci. Sledil je pozdravni nagovor ravnatelja, ki je vsem zbranim 
zaželel vesele praznike ter jim povedal, da nova šola lepo raste. Nato 
je učitelj Robert farič predstavil nov učbenik za pouk v nižjem izobraz-
benem standardu ter opozoril na vzgojo otrok pri ravnanju s knjigami. 
Učenec Matej in učenka ajda sta zbrane povabila, da si skupaj ogle-
dajo nekaj nastopov. Gostje so lahko videli, kaj se zgodi, ko se sreča 
sedem Dedkov Mrazov v izvedbi najmlajših, najstarejši učenci pa so 
se zavrteli v ritmih valčka. Ogledali so si igrico Nisem poreden in čisto 
prave novice Osnovne šole Litija. Prostor je nato napolnila pesem Sneg 
je tu v izvedbi pevskega zbora Podružnice s prilagojenim programom 
in še skladba Za elizo, ki jo je na sintesajzer zaigral Marcel Gorišek. 
Učenci 9. razreda so se predstavili s točko To smo mi, za konec pa so 
nam dobre novoletne želje zaupali učenci PPVI 3. Sledila je še obda-
ritev Rdečega križa za vse učence, za kar so le ti v teh težkih časih še 
posebej hvaležni. Nato so razredniki zbrane povabili po razredih, kjer 
so jih čakale sladke dobrote izpod spretnih prstov učencev Posebnega 
programa ter praznično vzdušje.  katarin LeNIČ

ZImSKA ŠOLA V NARAVI – ŠOLA SmUČANJA
Tik pred božično-novoletnimi počitni-
cami, v tednu od 17. do 21. 12. 2012, 
smo se učenci Podružnice s prilago-
jenim programom, Janez, Žan, Sandi, 
ajda in Lana ter učitelja Vili in Jana 
udeležili zimske šole v naravi oz. šole 
smučanja. Na kope smo se odpravili 
skupaj z osnovnošolci iz 7. razreda in 

njihovimi učitelji. Bivali smo v hotelu Luka, kjer smo bili zelo zadovoljni 
z namestitvijo in dobro hrano. Na bližnjem smučišču smo vsak dan, 
tako dopoldne kot popoldne, enkrat pa celo ponoči, osvajali smučar-
ske veščine. Naučili smo se vijugati po smučišču in uporabljati vlečni-
co. Po enem tednu smo postali super smučarji in se zadnji dan celo 
pomerili na tekmovanju.  Jana ŠVaGaN

Podružnica s prilagojenim programom Osnovna šola Gradec
V NOVO LETO Z NOVIm EVS  

PROSTOVOLJCEM 
Z novim letom, natančneje 8. 1. 2013, je prag naše 
šole prestopil mlad fant iz Nemčije, Henning kunze. 
Do konca šolskega leta bo 

Henning v Sloveniji opravljal prostovoljno delo 
v okviru projekta eVS (evropska prostovoljna 
služba), ki na naši šoli poteka že četrto leto. 
Tako kot njegove predhodnice - Sandra, Johan-
na in Maike - se bo Henning vključeval v šolski 
vsakdanjik. Prisostvoval in pomagal bo pri 
pouku različnim učiteljem v različnih razre-
dih, tako na matični šoli, kot tudi na podru-
žnicah. Štiri dni v tednu bo svojo prostovolj-
no službo opravljal na OŠ Gradec, en dan pa 
v Mladinskem centru Trbovlje.
Henning je star 19 let in prihaja iz manj zna-
nega nemškega mesta Oldenburg, ki leži na 
severozahodu Nemčije v zvezni deželi Spodnji 
Saški (Niedersachsen). Oldenburg je mesto s 
160.000 prebivalci in velja za četrto največje 
mesto Spodnje Saške dežele. Mesto, ki je zna-
no kot 'kohltourstadt', po svoji lokalni speciali-
teti - listnatem ohrovtu ter kot zeleno mesto t.i. 
Übermorgenstadt, saj je v mestu veliko različnih parkov in botaničnih 
vrtov.
Na začetku svojega dela na šoli bo Henning prisostvoval predvsem 
pouku tujih jezikov na šoli, pri angleščini in nemščini, sčasoma pa 
bo glede na dosedanjo prakso, verjetno vabljen tudi k pouku dru-
gih šolskih rednih in izbirnih predmetov. Največ časa bo vključen 
v pouk nemščine v 1. in 2. triadi, pri izbirnem predmetu nemščina 
pa bo pripomogel k boljšemu in intenzivnejšemu tujejezičnemu 
pouku. 
Obisk prostovoljcev na naši šoli se je doslej pokazal kot poučen 
za vse, tako za prostovoljca samega, kot za učitelje in druge stro-
kovne delavce šole. Postali so nepogrešljivi pri pouku in vseh drugih 
aktivnostih in dejavnostih, ki so potekale na šoli. Sodelujejo tudi pri 
številnih delavnicah in prireditvah ter spremljajo učence na kulturnih, 
naravoslovnih, športnih in drugih dnevih. 

Barbara TOš, profesorica nemškega jezika in učiteljica v oddelku 
podaljšanega bivanja ter šolska mentorica EVS prostovoljcu.

UTRINKI VESELEGA DECEmBRA V HOTIČU
TA PRIDNI DOBImO…

Pa smo ga dočakali - december. Mesec veselja, pričakovanj, želja, ob-
darovanj…
Tudi v Hotiču imamo veliko pridnih otrok. Včasih malo zamižimo na 
eno oko, pa gre. In tako smo tudi letošnji konec leta vzeli stvar v svoje 
roke, držali pesti in upali, da bodo njihove želje uresničene. Vzgojitelji-
ce v vrtcu Taček in učiteljice POŠ Hotič smo v sodelovanju s kS Hotič 
pripravile krajši plesno-pevski in gledališki program ter 17. decembra 
povabile mlajše, malo manj mlajše in tiste najmlajše, da se skupaj z 
nami poveselijo in nam pomagajo priklicati dedka Mraza. Verjamete, 
da nam je uspelo, kaj?
V trenutku, ko so na oder stopili otroci in vzgojiteljice iz vrtca so dvo-
rano preplavili plesni ritmi in praznični občutki so bili tu. Plesnim kora-
kom je sledilo petje, le-temu pa deklamacije, ki so se jih otroci pridno 
in vztrajno učili, da bi njihov nastop bil čim boljši. In uspelo jim je!
Po bučnem aplavzu, ki so si ga pošteno zaslužili, so odrske deske po-
stale skoraj premajhne za vse nastopajoče šolarje, ki so odigrali igrico 
Vesel božič, Mandi. S pevskimi vložki so pričarali predbožični čas in 
nas spomnili, kako pomembno je pomagati drugim in z njimi deliti, kar 
imamo.
In seveda, čisto čisto na koncu je prišel težko pričakovani trenutek, ko 
je vsa dvorana priklicala dobrega moža – dedka Mraza s polnim košem 
daril. 
V imenu vseh otrok, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam poma-
gali, da smo jim uresničili vsaj eno skrito željo. Pa srečno!!!

TA PRIDNI PODARImO… 
Med 3. in 21. decembrom 2012 je na pobudo ga. Mojce Baloh v vrtcu 
Taček in POŠ Hotič stekla dobrodelna akcija DaNeS akCIJa Za BOLJŠI 
JUTRI NaŠIH OTROk, kjer smo zbirali otroška oblačila in obutev ter 
igrače, družabne igre in knjige. Čiste, urejene in shranjene stvari sta 
ga. Baloh in ga. Cvitkovič prodajali na Novoletnem bazarju v Gasilskem 
domu Hotič, po simbolični ceni 1 evro. Zbrani denar smo otroci in šo-
larji želeli porabiti za ogled gledališke igrice, ker pa je izkupiček skro-
mnejši, si bomo ob koncu šolskega leta z užitkom privoščili sladoled. 
Z dobrodelno akcijo smo zelo zadovoljni in ponosni, da nam je kljub 
vse svetovni krizi uspelo zbrati večjo količino oblačil in igrač. Vse kar 
nam je ostalo, bomo v prihodnjih dneh podarili različnim dobrodelnim 
organizacijam, ki poskrbijo, da bodo stvari prišle v prave roke. 
Hvala vsem, ki ste nam pomagali, ki ste začutili, da imate doma stvari, 
ki so drugim potrebnejše. Mi ne bomo obupali, to je bil le začetek. 
Otroci in šolarji ter njihovi starši, vzgojiteljice in učiteljice si želimo, 
da bi naša akcija postala tradicionalna. Saj veste: »Vse kar dajemo 
drugim, dajemo pravzaprav sami sebi!«  Učiteljica Maruša kRNC

KLAVNICA
IN PREDELAVA mESA

Kmetija Nograšek
Leskovica 1

šmartno pri Litiji
E-mail: alojz.nograsek@siol.net

Klanje:  PONEDELJEK, SREDA, PETEK
Tel.: 01/8987-346
Gsm: 041/708-346

ŠE NE VESTE...
kje začeti, da vam nedeljska juhica na mizi zadiši in  
v kamrici se salama suši?

Če je tako ste na pravem mestu.

Obrnite se na klavnico kmetije Nograšek, kjer se za 
vas usluga naredi.

Za zakol goveda ali celo kopitarja, telefonsko številko 
zavrtite, 01/8987-346 in se naročite, ter s traktorjem 
k njim v Leskovico 1 odhitite. Če pa prevoza ne dobite, 
se ne jezite, tudi prevoz pri nas dobite. Že naslednji 
dan pa hladno meso naložite.
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osnovna šola Gabrovka-dole
NOVOLETNA ČAJANKA

Naša vodilna nit v mesecu decembru je bila »dežela 
palčkov«. V njej je bila tudi smrečica presenečenja 
z okraski, v katerih so se skrivali »objemčki«. To so 
bile naprstne lutke. Vsak dan smo »odpotovali« v de-
želo in na smrečici odprli nov okrasek z objemčkom 
ter ga podarili prijatelju, katerega ime se je skrivalo 
v njem. Koliko veselja, 
radosti in pričakovanj 

se je odvijalo ob tem.
V decembru sta otroke s svojim obiskom 
razveselila tudi Miklavž in dedek Mraz. 
Dedek Mraz je imel za vsakega otroka 
ročno lutko, katero so mu na delavnici 
pomagali izdelati starši. Napet in poln 
pričakovanj za otroke je bil še naslednji dan, ko smo odpirali skupno 
darilo z igračami, ki jih je za oddelek ravno tako prinesel dedek Mraz. 

Pridni in marljivi palčki smo se v tem 
mesecu naučili veliko novega. Nekaj 
novih prazničnih pesmic smo želeli 
predstaviti tudi našim staršem, zato 
smo jih povabili na praznično čajan-
ko. Za njih smo v uvodu, preoblečeni 
v palčke, naredili kratek nastop. Ob 
romantičnem vzdušju, s svetilkami, 
ki smo jih predhodno izdelali, smo 
skupaj s svojimi starši prehodili labi-

rint, narejen iz smrečja ter na poti prižigali lučko prijateljstva. Ob vseh 
prižganih lučkah, je igralnica zažarela v čarobni svetlobi. V takšnem 
prazničnem vzdušju je bil čas za čajanko. 
Ob domačem, zeliščnem čaju, smo staršem ponudili še slanike, ki smo 
ji spekli prejšnji dan ter prijetno poklepetali med seboj. 

Otroci skupine Pikapolonic z Marinko, Simono in anito

SESTRICE SNEŽINKE, KJE STE?
Otroci, bitja preteklosti, sedanjosti in upam tudi prihodnosti. 
Njim je bila namenjena igrica Sestrice snežinke, kje ste?. Vsako leto se 
zberemo, tokrat že tretjič, učiteljice, vzgojiteljica, strokovna delavka, 
z namenom, da razveselimo 
otroško dušo. Smo ljudje do-
bre volje, ki želimo pričarati 
nasmeh na obrazu otrok ob 
priložnosti, ko jih obišče do-
bri mož dedek Mraz. krajev-
na skupnost se potrudi in jih 
obdari, mi pa jim zaigramo. 
Starši si tisti dan vzamejo 
čas in pripeljejo svoje nado-
budneže, dedek Mraz prihiti s košem daril. Obe dvorani na Dolah in v 
Gabrovki sta tisti dan zasedeni. 
Zakaj mi vse to počnemo? ker želimo svojo profesionalnost in prosti 

čas združiti v dobrobit otrok, 
ker želimo dati nekaj več. Ob 
današnji potrošniški miselno-
sti, ko je pomembno le, kaj 
imaš in kaj boš dobil, smo mi 
dobili tistega otroka v sebi in 
ga podarili drugim. kdo? Glav-
na snežinka Simona, sestrici 
Vesna in Jožica, snežak Mar

jetka, boter jež Branka, palčka Tadeja in Aleksandra, zajček Anita, 
medved Terezija. 
Gotovo ne moremo spremeniti sveta, vendar lahko pripomoremo, da bo 
svet lepši za nas vse. In tisti četrtek je bil lep na Dolah in v Gabrovki. 

Jožica VRTaČNIk

PTIČKE NAS ImAJO RADE
Zavil je mraz in zapadel sneg, nam pa je ravno v tem času uspelo po-
magati pticam. Ponosni smo na to.
V štirinajstih dneh smo skupaj s straši in našim hišnikom Bojanom 
uspeli izpeljati kar nekaj aktivnosti. Tako pred našim vrtcem, oziroma 
igralnico stojita dve ptičji krmilnici. 
Pri postavljanju krmilnice nam je z 
veseljem priskočil na pomoč naš hi-
šnik Bojan. Da niso krmilnice prazne 
pa straši. Otroci so od doma prinesli 
semena. Dve družini sta nas oskrbe-
li z govejim lojem iz katerega smo 
izdelali lojne pogače. To nam je vze-
lo kar nekaj časa, a ob tem smo se 
marsikaj naučili. Lojnih pogač je nastalo toliko, da jih imamo kar nekaj 
v vrtcu, vsak eno pa smo odnesli tudi domov. 

Preko računalnika in leksikonov smo 
spoznavali ptice, jih ločevali na ptice 
stalnice in selivke ter izdelali drevesni 
diagram. V telovadnici smo se igrali 
igre in postavljali poligon na to temo in 
neizmerno uživali. Seveda pa smo tudi 
ustvarjali, se naučili nove pesmi in še 
marsikaj.

Najbolj pa smo ponosni, da pomagamo pticam, jih s tem ohranjamo v 
hudi zimi pri življenju in krepimo vrednote solidarnosti, pomoči, prija-
teljstva …  Male Pikapolonice z Marinko in anito

Vrtec litija
VEČERNI POHOD Z LUČKAmI

V prazničnem decembru je tudi v našem mestu 
zagorelo tisoče drobnih lučk. December je namreč 
čas, ko v vsem sijaju zableščijo praznične luči.
Hkrati pa nam ta mesec ponuja priložnost, da uga-
snemo luči ter več svojega časa namenimo svojim 
dragim in jim prisluhnemo. 

Verjetno je imel prav to v mislih tudi nagajivi škrat ...
V zadnjih decembrskih dneh smo namreč starše in otroke iz enote Naj-
dihojca povabili na večerni pohod z lučkami. Lahko rečemo, da je ta 
pohod postal že kar tradicionalna, neformalna oblika druženja in so-
delovanja s starši. kot kaže so jo lepo sprejeli, saj se našemu povabilu 
vsako leto odzove lepo število staršev in njihovih malčkov.
Toda, kot rečeno, tokrat nam jo je zagodel škrat. Nagajivi škrat, ki nam 
je naskrivaj izmaknil in skril naše pohodniške svetilke. Tako pot po Litiji 
ni potekala v soju lučk, pač pa v polmraku, le z roko v roki.
Tesno drug ob drugem smo pozorno sledili navodilom, ki nam jih je pu-
stil nagajivi škratek. Sledi so nas pripeljale pred Kulturni center Litija, 
kjer smo škrata tudi izsledili. Seveda se nam je za svojo potegavščino 
oddolžil. Povabil nas je v dvorano, kjer smo si skupaj ogledali risanko 
Božične bibe. Otroci so se v temi tesno privili k svojim staršem in ti 

trenutki so bili samo njihovi. 
Po končanem ogledu pa so nas zunaj že 
čakale tudi naše svetilke, saj nas škrat 
vendarle ni hotel za nič prikrajšati. Prav-
zaprav nam je želel le popestriti in obo-
gatiti zimski večer. 
Tako smo se v soju drobnih lučk, spet z 

roko v roki, vračali proti vrtcu, kjer smo se le še posladkali s slastnimi 
piškoti in pogreli s toplim čajem. Sicer pa so bili nekoliko prezebli le 
naši noski, v naših dlaneh in srcih pa je žarela toplina, ki smo jo ta 
večer podarili drug drugemu.  Vida ŽONTaR, vzgojiteljica

DECEmBRSKO DOGAJANJE V ENOTI SONČEK
Praznični december smo začeli s sodelovanjem na andrejevem sej-
mu na Vačah, kjer smo prodajali piškote v kozarcih, okrašenimi z Das 
maso, voščilnice ter lesene tablice z imeni otrok in risbami njihovih 
figur upodobljenih v lesu. Vse našteto so nam pomagali izdelati starši 
in otroci na skupni delavnici.
Z vsakim novim dnem smo prižgali lučko in nanjo zapisali željo. Lučke 
smo izdelali iz odpadne embalaže in jih obešali v avlo vrtca ter tako 
oblikovali adventni koledar.
Obiskal nas je tudi Dedek Mraz, ki smo ga letos pričakali skupaj z 
otroki iz osnovne šole. Sprejeli smo ga s pesmijo in deklamacijami. 
Razveselili smo se vseh daril in dobrih želja za prihodnje leto ter se za 
spomin še fotografirali.
V teh prazničnih dneh smo zbirali tudi stare svetilke, ki so bile razsta-
vljene v avli vrtca. Otroci so občudovali njihovo moč oddajanja sve-
tlobe.
Pripravili smo nastop za starše in za vse, ki nas 
radi pridejo pogledat. Nastop je potekal v spro-
ščenem vzdušju, prepevanju, igri in smehu. Na-
stop so povezovali starši z pantomimičnem prika-
zom naslova pesmi. Na koncu otroškega nastopa 
je sledilo še presenečenje za otroke, ko je šest 
mamic na odru odigralo zgodbico Zrcalce. Sledil 
je bazar, kjer so starši otrokom »prodajali« igrače 
in oblačila za sončkove evre. Tako si je vsak otrok 
lahko kupil kar mu je ustrezalo. ker je to čas ob-
darovanj, nekateri pa te možnosti nimajo, smo starše povabile, da pri-
spevajo za Mladinski center otroška oblačila, obutev, igrače ter hrano 
za Larino zvezdico. Tako smo vse stvari, ki se na bazarju niso »prodale« 
poslale v Litijo. Starši so se na povabilo za zbiranje odzvali zelo pozitiv-
no in velikodušno zato se jim zahvaljujemo za vse darovano.
konec meseca smo pekli medenjake in kekse za slavnostno čajanko, 
kjer smo se lepo oblekli in zaplesali. Seveda ob vseh teh dejavnostih 
nismo pozabili na igro in veselje na snegu, ko je še bil. Vsi skupaj vam 
želimo, da si novo leto naredimo pozitivno zase in za vse okoli nas.

Zdenka JUVaN NaGODe, pom. vzgojiteljice

ČAROBNI DECEmBER V TAČKU
Kot je že praksa v vrtcih v zadnjem mesecu leta, smo dejavnosti v Tačku 
pripravile tako, da smo sledile cilju spoznavanja praznikov in običajev. 
Poudarek smo dale občutenju čarobnosti, ki jo le ti prinašajo. 
Tako smo najprej izdelovali okraske iz odpadnega materiala ter okrasili 
vrtec in novoletno smreko. Obiskal nas je Dedek Mraz, december pa 
nam je popestril tudi prvi sneg. ker smo želeli doživeti zimske radosti, 
smo se s sankami odpravili na bližnji travnik. Veselje je bilo nepopisno.
Čisto pravo čarobnost pa smo pričarali z lutkovno predstavo »Izgublje-
na rokavička«. Strokovne delavke smo jo zaigrale s senčnimi lutkami 
ob svetlobi projektorja. Otroci so se po predstavi tudi sami preizkusili 

z ustvarjanjem senc. Čarobno.
V sodelovanju s POŠ Hotič in kS Hotič 
smo v GD pripravili nastop za starše in 
Dedka Mraza. V vrtcu pa smo izdelali kar 
tri vrste peciva za čajanko. Po okusnem 
čaju smo se v soboto, 22. 12., odpravi-
li na Tačkov pohod z baklami. Pot nas 
je vodila po prijetnih potkah, kjer smo 

lahko spoznali našo vas in prijazne vaščane. Prav tako pa je ta dan v 
dopoldanskem času v GD Hotič potekal Novoletni bazar, kjer sta mami-
ci, ga. Mojca Baloh in ga. Nataša Cvitkovič, prodajali rabljene igrače in 
oblačila, ki smo jih cel december pridno zbirali v vrtcu in v šoli. 
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo in želimo čim več čarobnih dni.

Mojca GROŠeLJ RaDULOVIČ, vodja enote

GLASBA IZ fILmOV IN  
RISANK

V petek, 21. decembra 2012, je 
dvorana Kulturnega centra Litija 
pokala po šivih. V njej se je na-

mreč zgodil za Litijo precej nenavaden koncert, saj so učenci Glasbene 
šole Litija-Šmartno skupaj s svojimi profesorji pripravili glasbeni večer, 
ki je številnim poslušalcem predstavil glasbo iz filmov in risank. Vendar 
pa obiskovalci niso le poslušali znanih melodij in ritmov, vse skladbe 
so bile »v živo« spremljane s video projekcijami filmskih odlomkov iz 
predstavljenih filmov in risank, za katere je poskrbel Jure Galičič.

Na koncertu se je pred-
stavilo preko 150 izva-
jalcev, v prvi točki smo 
lahko prisluhnili
šolskemu pihalnemu or-
kestru, ki so se mu pri 
izvedbi treh skladb iz 
znanih risank pridružili 
tudi nekateri člani Pi-
halnega orkestra Litija. 

Naslednja v programu je nastopila mala godalna skupina, v nadaljeva-
nju programa pa smo poslušali otroški pevski zbor, komorno skupino 
harmonik, kitarski ansambel, jazz skupino, več komornih skupin in solo 
pevce, razgiban 
filmski večer pa je zaokrožil naš godalni orkester. Obiskovalci koncerta 
so poslušali glasbo in gledali odlomke iz risank Pink Panther, Čebe-
lica Maja, Speedy Gonzales, alica v čudežni deželi, Lepotica in zver, 
aladdin in knjiga o džungli. filmski odlomki pa so bili iz filmov Nune 
plešejo, Spomini na alhambro, New York, New York, Most na reki kwai, 
Goslač na strehi, Love Me Tender, Sam doma, Harry Potter, Boter in 
Vojna zvezd. Slišali in videli
pa smo tudi znameniti Thriller Michaela Jacksona, na katerega so (po-
leg teme iz filma New York, New York) zaplesale plesalke naše plesne 
skupine.
Koncert z glasbo iz filmov in risank 
je bil za vse nastopajoče precej-
šen izziv, pripraviti je bilo potreb-
ne partiture za izbrane skladbe, 
napisati ustrezne priredbe, dopol-
niti ali na novo sestaviti izvajalske 
skupine in seveda vaditi, vaditi…, 
tudi ob sobotah in drugih prostih 
dneh. To je bil resnično skupni projekt velikega števila učencev in njiho-
vih učiteljev, slednji pa so pri izvedbah na koncertu tudi aktivno sodelo-
vali. Brez resničnega sodelovanja in številnih ur dodatnega dela najbrž 
tako obsežnega projekta ne bi mogli izpeljati in z njim tako navdušiti 
poslušalcev, za katere je bila dvorana na Stavbah skoraj premajhna, 
domov pa so odšli polni izjemnih vtisov. Večer glasbe iz filmov in risank 
je ponovno potrdil kvalitetno delo in povezovanje vseh na Glasbeni šoli 
Litija-Šmartno, na kar smo lahko še posebej ponosni.

Janja GaLIČIČ, ravnateljica Glasbene šole Litija-Šmartno

NA ZALOGI TUDI:  Mazda Mazda 5 1.8i TX, let nik 2006, cena 7.700,00 EUR; 
Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy BLUETOOTH, letnik 2009, cena 7.440,00 EUR, Opel 
Astra Karavan 1.6 16V Enjoy, letnik 2010, cena 8.000,00 EUR; Opel GT 2.0 
Turbo, let nik 2008, cena 19.500,00 EUR; Volvo V50 Kinetic 1.6 D, let nik 2006, 
cena 6.850,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy
Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 02/2013, 
prev. 126000 km, srebrna barva (kovin
ska), diesel, 1686 ccm, 81 kW, ročni (6 
pr.), KLIMA

7.700,00 EUR

Opel Corsa VAN 1.3 CDTI 
Letnik: 2009, veljavnost nalepke: /, prev. 
93213 km, bela barva, diesel, 1248 ccm, 
55 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

4.700,00 EUR
Škoda Octavia 1.6 LX 
Letnik: 2000, veljavnost nalepke: 07/2013, 
prev. 185269 km, srebrna barva (kovinska), 
bencinski, 1598 ccm, 55 kW, ročni (5 pr.)

1.580,00 EUR

Peugeot 207 Style 1.4 16V  
Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 08/2013, 
prev. 85406 km, bordo rdeča barva (kovin
ska), bencinski, 1360 ccm, 65 kW, ročni 
(5 pr.), KLIMA

4.680,00 EUR

Opel Corsa Enjoy 111 1.2 16V 
Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 03/2014, 
prev. samo 24554 km, svetlo modra barva 
(ko vinska), bencinski, 1229 ccm, 63 kW, ročni  
(5 pr.), KLIMA

6.950,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.9 CDTI Enjoy   
Letnik: 2007, veljavnost nalepke: /, prev. 
172930 km, temno modra barva (kovin
ska), diesel, 1910 ccm, 88 kW, ročni (6 
pr.), KLIMA

5.600,00 EUR
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KRAJEVNI PRAZNIK IN mIKLAVŽEVANJE  
NA KONJŠICI.

Tudi letošnji krajevni praznik 4. decembra 
smo na Konjšici praznovali zadovoljni saj 
smo na novo pridobili pol kilometra asfal-
ta. Nam krajanom vsaka nova pridobitev 
izboljša tukajšnje življenje. Bil pa je tudi 
čas miklavževanja zato smo to združili in 
9. decembra ob petnajsti uri pričeli s sveto 
mašo nakar so nam učenci pripravili kratek 

program in priklicali svetega Miklavža. Miklavž je obdaroval vse otroke 
od prvega do štirinajstega leta v naši Krajevni skupnosti. Vsi smo nato 
odšli v prostore krajevne skupnosti, kjer smo ob prigrizku in kozarčku 
še veselo pokramljali. Krajevna skupnost in KUšD Konjšica

PREmIERA fILmA O POLŠNIKU:  
ABRAHAmOV KLJUČ SRCA SLOVENIJE 

– IZKUŠNJA POVEZANE VASI ZA  
SLOVENSKO PRIHODNOST

Več kot eno leto se je snoval film in 12. Januarja 2013 je bil premierno 
prikazan številnemu občinstvu v dvorani na Polšniku. Abrahamov ključ 
Srca Slovenije - izkušnja povezane vasi za slovensko prihodnost 
nosi naslov in je film o Polšniku o Svetlobi Srčnih Ljudi, ki vidijo 
naprej in zgodba o dobrodelnosti in srčnemu povezovanju. Vodi-
telja večera Tanja Ribič in anže Gospeti sta številne gledalce odlično 
popeljala skozi skoraj 2 urni program. Zapeli so pevci Moškega pevske-

ga zbora Polšnik, pod vod-
stvom Žige Torija, nato pa je 
s fanfarami oživelo filmsko 
platno. Pogledi na našo vas 
s helikopterja, intervjuji kra-
janov, srčna zgodba obnove 
orgel, povezovanja krajanov 
in generacije 1959 Abra-
hamovega ključa Srca Slo-

venije v 45 minutah povedo zgodbo, ki povezuje različne dejavnosti: 
zgodovino, dobrodelnost, glasbo in multivizijo, fotografije ter razmišlja-
nja skozi bogastva, ki jih imamo čisto blizu in jih velikokrat ne znamo 
videti. Težko je vse na kratko opisati, zato je film vreden ogleda. Poleg 
tega pa je DVD-ju priložena tudi knjižica s celotno zgodbo o filmu. Šte-
vilni sodelavci v projektu so se pridružili idejnemu vodji Jožetu kosu 
na odru, ki je poudaril, brez znanja, energije in truda vseh sodelujočih, 
izvedba projekta ne bi bila mogoča. Njegova želja je bila, da bi s filmom 
naredili nekaj pozitivnega, da se vzpodbudi nova razmišljanja o zgod-
bah, ki se pišejo med nami. Bila pa bi tudi velika škoda, da gredo dobre 
zgodbe v pozabo in da dogodki, ki so za marsikoga samoumevni, dobijo 
drugačen pogled. Za uspešno izvedene projekte v zadnjih letih, ki so na 
Polšnik in v Občino Litija prinesli nova znanja in izkušnje, je župan Ob-
čine Litija g. Rokavec, Jožetu kosu podelil Litijski srebrnik. abrahamov 

ključ Srca Slovenije nadaljuje s tradicijo in letniki 1962 so ob koncu 
prireditve ključ predali naslednji generaciji, generaciji 1963. Družabno 
srečanje se je nadaljevalo pozno v noč, s klepetom ob kozarčku ter 
odličnimi piruškami, ki sta jih napekli Tončka Borišek in Marija Vozelj. 
Zahvaljujemo se Javnemu zavodu za kulturo Litija za posojo tehnične 
opreme za izvedbo premiere, ter Mateju Bračunu za tehnično pomoč. 
Pomemben projekt je 
za nami. In odpirajo 
se nam nova vrata, ki 
prinašajo nova doži-
vetja. Sodelovanje pri 
ustvarjanju filma je bilo za vse sodelujoče gotovo posebno doživetje. 
Vloženo je bilo ogromno truda in dela. Spoznavali smo se na različne 
načine in pridobivali nove izkušnje, ki nam jih nihče ne more vzeti. Več 
o filmu izveste na spletni strani www.polsnik.si. Lahko ga naročite na: 
041-992-143 (pošljemo po povzetju) in pa ga kupite v trgovini na Pol-
šniku ter v Gostilni Juvan.  Mateja SLaDIČ-VOZeLJ 

JELENČKI NA POLŠNIK PRIPELJALI  
POLNE SANI DARIL 

»Ho, ho, ho«, je »prihajal« Božiček v dvorano. Zamujal je 
že in nas je kar malo skrbelo, da ga ne bo. Še dobro, da 
nam je poslal veliko pismo, v katerem je obrazložil vzrok 

svoje zamude. Uf, to smo se oddahnili. Med čakanjem nanj, smo si 
krajšali čas z lutkovno predstavo z naslovom Čarobno božično drevo, ki 
smo jo napisali, uprizorili in teh-
nično izpeljali starši polšniških 
otrok: Boštjan Juvan, Igor Pozna-
jelšek, Mateja Vozelj, katarina 
Juvan, Tanja Ribič, evgen Povše, 
Tina Hribar, Iza Tomašič, Tanja 
Bučar, Tomaž Vozelj in Mateja 
Sladič-Vozelj. Otroci so navduše-
no sodelovali in res pozorno po-
slušali, saj so ob koncu znali odgovoriti na vsa vprašanja. In upajmo, da 
si bodo odgovore tudi zapomnili in jih upoštevali skozi vse leto. ko so 
otroci tretjič poklicali Božička, je ta res stopil skozi vrata in veselje je 

bilo neizmerno. Delil je bon-
bončke in še vedno ni vedel, 
kam so mu jelenčki skrili sani 
z darili. Vendar otroci so sli-
šali pristanek in skupaj smo 
jih našli na odru. Velike, sve-
tle in polne daril. Kako so si-
jale oči! Božiček se ni mogel 
načuditi koliko zelo pridnih 
otrok je v tej vasi. še posebej 

se je zahvalil vsem svojim »pomočnikom«, ki so letos bili: alberta Golo-
binek s.p., Geoplan, d.o.o., Grin, d.o.o., ključavničarstvo Repovš, Igor 
Poznajelšek, s.p., krovstvo Horvat, d.o.o., kombivoz, Srečko Sedevčič, 
s.p, Lanser, d.o.o., Mair, Marjan Leskovar, s.p,.Ma-La, trgovina in bife, 
Mizarstvo kos, Jože kos, s.p., Mizarstvo Otmar, Tatjana Mušič,s.p., 
Prevoz mleka, Meta končar, s.p., andrej Repovš, s.p., Rorc-asfalt, 
d.o.o., Simikop, Simon Hiršelj, s.p., Aleksandra štrukelj s.p.,Terra-in, 
d.o.o.,Tesarstvo Hribar, Roman Hribar, s.p.,Tesarstvo, krovstvo Anton 
Bučar, s.p.,Turistična kmetija Pri Medved, Simon Groboljšek, s.p., Zi-
darstvo in fasaderstvo Jože Bevc, s.p. in polšniška društva: Društvo po-
deželskih žena in deklet, kO Rk, kulturno društvo Pavle Voje, Lovska 
družina, Prostovoljno gasilsko društvo, Turistično društvo, Občina Litija 
in krajevna skupnost Polšnik. In ob koncu hvala »našemu« Božičku, da 
si je vzel čas in prišel na Polšnik ter Rajku Povšetu, ki je jelenčkom in 
Božičku posodil sani.
Veselje v otroških očeh je tisto, ki šteje in vredno se je bilo truditi zanj. 
 Mateja SLaDIČ-VOZeLJ

€    za sladokusce, zbiralce in numizmatike.
ko smo v državi namesto tolarja sprejemali novo evropsko valuto, je 
imelo kranjsko numizmatično društvo že svoj pisno utemeljen predlog, 
z vsemi obveznimi spremnimi papirji iz razpisa in celo že izdelan vzo-
rec kovanca (sl.1). Na slovenskem € je upodo-
bljen Primož Trubar. Če bi bilo pa tako, kot so 
predlagali Kranjci, pa bi bila namesto Trubarja 
upodobljena glava konja s situle z Vač. kova-
nec je še možno kupiti pri kranjskem numiz-
matičnem društvu. Dodana je še škatlica za kovanec s prepričljivim 
opisom in utemeljitvijo (več na: www.vace.si/euro.htm ). 

Drugi kovanec (sl.2) pa prikazuje daritveni 
prizor, na katerem žena z zajemalko (simpu-
lum) gasi žejo svojemu sedečemu prijatelju. 
To so bili lepi stari časi železne dobe, ko smo 
bili moški še kaj vredni, danes smo pa samo 

za razplod in izkoriščanje. Ta kovanec je srebrnik. kdor bi hotel ta ko-
vanec v svoji zbirki, se bo moral poročiti na GeOSSu, ker je srebrnik 
darilo Društva GeOSS parom, ki se poročijo na GeOSSu. 
Vendar za vse tiste, ki se nimate namena poročiti samo zato, da bi 
dobili srebrnik s slikovnim navodilom za zakonsko življenje, obstaja re-
šitev. Če pridete na zimski arheološki pohod, 
ki je zaradi zimskih razmer drugačen, krajši, a 
slajši (kuhanček!), je pa možno kupiti srebrno 
značko z enakim motivom (sl.3).
Zimski arheološki pohod z zabavnimi in pouč-
nimi gledališkimi prizori DGk bo potekal dru-
gače kot jeseni in je dolg 6 km in start bo v 
nedeljo, 27. 1. 2013 ob 10.00 uri, izpred Doma 
Petra Svetika na Vačah. kot jeseni se bomo go-
stili z dobrotami iz železne dobe. O že minulem 
jesenskem pohodu več na: www.vace.si/po-poti-velikega-kneza1.htm 
Pa ne pozabite na vsakoletni kulturni praznik na GeOSSu, v nedeljo, 3. 
februarja ob 13.30, z letošnjim slavnostnim govornikom Venom Tau
ferjem (kritik, esejist, pisatelj, Prešernov nagrajenec, dramatik …). 
Rad nas imam z našimi predniki izpred 2500 let vred! 

Zvonček NORČek

IZVAJANJE PROGRAmA S POmOČJO  
EVROPSKIH SREDSTEV 

V okviru projekta LaS »Vseživljenjsko učenje za življenje« je mesecu 
decembru, v knjižnici Litija potekalo predavanje »Uporaba zdravil brez 
recepta«. Predavateljici iz podjetja fidimed sta nam v uvodu predsta-
vili možnosti in perspektive samozdravljenja. Opozorili sta nas na kaj 
moramo biti pozorni pri jemanju posameznih zdravil na recept in pre-
hranskih dopolnil brez recepta. Izvedeli smo tudi nekaj o posameznih 
prehrambenih dopolnilih, njihovih učinkih in delovanju na organizem, 
glede na posamezne starostne skupine.
Ob zaključku našega srečanja smo spregovorili še o skrbi za naše 
zdravje, predvsem o krepitvi imunskega sistema in vzdrževanja zdrave-
ga načina življenja.  Mojca BaJC in Tina CIRAR

SPOMINSKA SLOVESNOST NA TISJU
24.12.2012 ob 11. uri je bila na Tisju spominska slovesnost na 
dogodke izpred 71 let, ki so se zgodili prav pred praznovanjem 
»Božiča«. Rekli bi, da je Božič čas miru in prijateljstva, toda nem-
ški 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 slovenskega naroda, kot dan, ko se je partizanska enota 
pod vodstvom Staneta kvedra Tomaža 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 na-
hajal na Tisju, kjer je imel postanek za počitek in čiščenje orožja. 
Na tem območju so tega dne imeli lovci pogon divjadi, kateri pa 
so opazili partizane in o tem obvestili Nemce, ki so nato kaj kmalu 
obkolili partizane. Spopad je po besedah franca kOMeLa, enega 
še od živečih udeležencev tega spopada, ki se je tudi letos udeležil 
spominskega srečanja, trajal dve uri. Partizani so kljub številčnejše-
mu sovražniku nudili močan odpor in mu zadejali velike izgube, kar 
vedo povedati še živeči občani, vendar točnega števila okupatorje-
vih vojakov ni znano, saj je okupator podatke prikril, znano pa je, da 
so okupatorjevi vojaki s tovornjaki prepeljali mrtve v gasilski dom 
Šmartno. Ta partizanska akcija je imela zelo močan odmev v vrstah 
okupatorja, katere glas je prišel v sam štab firerja Adolfa Hitlerja.
kot povedo še danes živeči domačini, je bil hrib poln zelencev (nem-
ških vojakov), oboroženih z najsodobnejšo pešadijsko oborožitvijo 
(težkimi stojnicami, brzostrelkami, puškami in minometi). Tudi ob 
letošnji proslavi je hrib na Tisju oživel s tovarišicami in tovariši, ki 
so se ob tej priliki prišli poklonit spominu borcem, ki so takrat vodili 
legendarno bitko na Tisju.
Na letošnjem spominskem srečanju je vse navzoče pozdravil pred-
sednik zveze združenj borcev za ohranjanje vrednot NOB Mirko ka-
PLJA, nato pa je predal besedo slavnostnemu govorniku, ki je bil 
tokrat tajnik Republiškega odbora zveze združenj borcev za ohra-
njanje vrednot NOB Mitja klavora.
Ob tej priliki je slavnostni govornik izročil zlato priznanje ZZB NOB 
Slovenije evi kOVIČ in srebrno priznanje Matiji Savšku.
Spominsko srečanje je spremljal bogat kulturni program, v katerem 
so sodelovali partizanski pevski zbor, Zasavski rogisti ter recitator.
kot vedno so se spominske slovesnosti udeležili praporaši Združe-
nja Sever, združenja vojnih veteranov za Slovenijo, Zveze združenj 
borcev Litija in drugih.
Spoštovani občani in občanke v prelepem sončnem dnevu je kot 
pred 71. leti hrib na Tisju zopet oživel, tokrat niso pele strojnice 
okupatorja, pač pa pesem Partizanskega pevskega zbora iz Ljublja-
ne. Zadonela je Slovenska himna, Nabrusimo kose, Hej brigade in 
druge naše partizanske pesmi, ki so jih spesnili naši borci v naj-
težjih časih. Te še danes živijo in so žive med našimi ljudmi. To so 
pesmi, ki dvigujejo moralo našemu narodu, narodu, ki se srečuje z 
najtežjimi trenutki po drugi svetovni vojni. Žal pa te pesmi donijo 
stran od tistih, ki jih nočejo slišati, tistih, ki so nas spravili in nas 
še spravljajo v stanje revščine, nekatere v obup brez pogleda v pri-
hodnost.
Žal nismo se dali okupatorju in domačim izdajalcem med drugo 
svetovno vojno, in tudi danes moramo strniti vrste in se upreti tej 
pogubni politiki. Žalostno pa je da so nas v to situacijo danes pri-
peljali politični zanesenjaki, ki so nam ob samosvojitvi obljubljali 
raj na tej zemlji, danes pa vidimo, da ima ta raj le ozek krog ljudi. 
(novodobni kapitalisti, slovenski tajkuni in njihovi pomočniki) To kar 
se danes dogaja bi lahko človek primerjal (z rjo, ki uničuje železo) in 
naše politično vodstvo, ki sistematsko uničuje gospodarstvo.) 
 Ciril GOLOUH

Predsednik Zveze združenj borcev za ohranjanje vrednot NOB 
Litija Mirko Kaplja je na Tisju pozdravil vse udeležence, ki so se 
udeležili te spominske slovesnosti.

MI-Les
Mitja Kralj s.p.
Bevkova 34, 1270 Litija

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

parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

SODELOVANJE V POKRAJINSKI ZVEZI
Društvo upokojencev Litija je vključeno v Zasavsko 
pokrajinsko zvezo društev upokojencev Trbovlje. 
Tako kot naše društvo je tudi pokrajinska zveza 
civilno – pravno, prostovoljno, nepridobitno in hu-
manitarno združenje upokojencev organiziranih v 
društvih, klubih in drugih združenjih upokojencev. 

Poleg našega društva so v to pokrajino vključena tudi društva upoko-
jencev iz Trbovelj, Zagorja ob Savi, Hrastnika, Dola pri Hrastniku, Dol 
pri Litiji, Radeč, Gabrovke, Sloga – kresnice, Šmartnega pri Litiji in 
Zveza društev upokojncev Litija – šmartno. 
Namen tega združenja je medsebojno povezovanje in sodelovanje za 
uresničitev skupnih interesov upokojencev in drugih starejših ljudi ter 
njihovo zastopanje pred oblastnimi in drugimi organi na ravni pokra-
jine. Zasavska pokrajinska zveza društev upokojencev Trbovlje deluje 
v duhu socialne države, socialnega partnerstva, socialnega dialoga in 
socialnega konsenza. 
Društvo upokojencev Litija v okviru svojih zmožnosti prispeva k delu 
tega združenja in v njegovem imenu organizira in izvaja tudi dogovor-
jene naloge na ravni združenja (npr. vsakoletno srečanje upokojenških 
pevskih zborov na GeOSS-u). Ocenjujemo, da je ta povezava oboje-
stransko koristna.  Karlo LeMUT

POHOD NA TISJE 9.12.2012
V nedeljo, dne 9.12.2012, je potekal tradicionalni vsakoletni pohod na 
Tisje. Vsako leto se tega pohoda udeleži veliko število ljubiteljev po-

hodov. Letos pa je zagodlo mrzlo 
vreme pa še celo soboto je močno 
snežilo in zamedlo steze in poti. 
Vendar nobenemu pohodniku, ki 
se je odločil za pohod ni bilo žal, 
saj se je prebudil lep nedeljski 
dan, ki je poleg rekreacije nudil 
čudovite razglede na Triglav, Sne-
žnik na karavanke in celo na ka-
mniško Savinjske Alpe.

Poleg drugih pohodnikov se je pohoda udeležilo 37 članov Planinske 
sekcije DU Litija. Prisostvovali so lepo pripravljeni proslavi na Tisju v 
spomin na minule dogodke, nato pa so se vrnili v Kostrevnico, kjer je 
čakal avtobus.  Stane JeReBIČ

mEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Za to obliko druženja med mladimi in starejšimi smo tudi za leto 2013 
prijeli povabilo za sodelovanje od: Vrtca Litija – enote Medvedek, 
Osnovne šole Litija in od skavtov Sv. Nikolaja iz Litije. 
V sklopu tega sodelovanja bomo: 
-  v vrtcu »Medvedek« iz Bevkove ulice v 

Litiji celo leto sodelovali v projektu »Gi-
balne urice za mlade in mlade po srcu« 
(2x tedensko) in v projektu »Pojemo in 
igramo s prijatelji iz Društva upokojen-
cev Litija«, v okviru tega bomo pred-
stavili tri glasbila (harmoniko, citre in 
kitaro) ob igri, petju in plesu. 

-  v Osnovni šoli Litija bomo za učence iz nižje stopnje in njihove starše 
pripravili in izvedli 5 različnih ustvarjalnih delavnic z namenom ustvar-
janja izdelkov iz papirja, fimo mase, bombaža in volne.

-  s člani skavtske organizacije pa si bomo izmenjali sodelovanje pri 
dveh nalogah.

Pobude za ta ko sodelovanje prihajajo tudi iz drugih okolij. To lahko 
razumemo, da je taka oblika sodelovanja članov našega društva zelo 
zaželena pri mlajših generacijah.  karlo LeMUT 

V PRIČAKOVANJU PRAZNIČNIH DNI
Leto 2012 se izteka, prazniki so pred vrati. Prišel je čas tisočerih zaob-
ljub in lepih želja, ki jih želimo uresničiti v prihajajočem letu. k temu 
smo člani DU Litija, v sredo, 12.12. 2012, dodali še veliko dobre volje 
in vse skupaj povezali s prijateljskimi vezmi. Zbrali smo se v Gostišču 
kimovec, da naše letošnje društveno druženje veselo zaključimo.

Za dobro razpoloženje je do poznih večernih ur skrbel duet »Litijski 
odmev«, dve vaški klepetulji pa sta s svojim nastopom izzvali valove 
smeha. S polnim košem daril je na obisk prišel tudi dedek Mraz. 
 Za sladkanje ob veselem klepetu pa je poskrbelo nekaj udeleženk s 
sladicami, ki so jih spekle za ta namen. Pa tudi besede župana francija 

Rokavca, ki nas je prišel pozdravit, so 
vzpodbudno vplivale na naše razpo-
loženje. Predsednik DU Litija, Dušan 
Jovanovič, je predstavil aktivnosti, 
ki so v iztekajočem se letu potekale 
v posameznih sekcijah, Milan amon, 
vodja izletniške sekcije, pa nam je ob 
projekciji fotografij obudil spomine na 
naša potovanja in praznovanja.

Ob zaključku našega druženja, smo si še enkrat zaželeli vesele božič-
no-novoletne praznike, take, ki prinašajo smeh in zadovoljstvo. Verja-
memo, da bomo z aktivnim sodelovanjem v našem društvu, ozaljšali 
tudi dneve prihajajočega leta.  Milka ROGeLJ

USPELI SmO NA IZBORU ........
Društvo upokojencev Litija je dne 21.12.2012 sprejela od območne 
službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Trbovlje obvestilo o 
sprejemu ponudbe za izbor programa javnega dela za leto 2013. V pod-
pis smo prejeli tudi triparitetno pogodbo o izvajanju programa javnega 
dela, ki je sklenjena med Zavodom Republike Slovenije za zaposlova-
nje, Občino Litija – kot naročnikom javnih del in Društvom upokojencev 
Litija - kot izvajalcem javnih del. 
Občina Litija je s svojo pisno izjavo potrdila, da je izvajanje vsebine 
programa »Družabništvo in spremljanje« izrednega pomena za lokalno 
skupnost - občino. 
Na osnovi tega so bili izvedeni vsi postopki v zvezi z izborom kandidata 
za vključitev kandidata v javna dela pri Društvu upokojencev Litija. V 
izvajanje programa »Družabništvo in spremljanje«, ki poteka v Društvu 
upokojencev Litija je bila vključena brezposelna oseba.
Sedanji delavki na javnih delih pa je bilo, v skladu z navodili Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje delovno razmerje zaključeno z 
31.12.21012.  Karlo LeMUT

DELO SOCIALNE SEKCIJE DU LITIJA V  
JESENSKEM ROKU

Srečanje starejših članov, od 80 let naprej, ki je potekalo dne 
25.10.2012 je bilo že 14-to po vrsti, z najboljšo udeležbo do sedaj. 
Vzdušje na srečanju pa pristno in sproščeno. Člani, ki se zaradi bolezni 
ali drugih težav srečanja ne udeležijo, pa tako kot vsako leto pričaku-
jejo, da jih obiščemo. 
Glavni poudarek našemu delu v nadaljevanju so bili obiski, tako po do-
movih kot v Domu Tisje. Potrebno je bilo obiskati večje število članov. 
Delo smo združili s prostovoljkami projekta Starejši za starejše in šte-
vilo obiskanih se je množilo. Redni obiski pri starejših od 90 let naprej 
pa so potekali usklajeno z ostalim delom,
Prav tako tudi obiski v Domu Tisje. 
Srečanje z našimi člani je vedno prijetno in toplo. klepet poteka spro-
ščeno, nasmejano, kljub njihovim letom in težavam. Lahko povem, da 
smo ponosni na njih in na njihovo stoičnost. V njih je volja, hotenja in 
pogum, vedno pa se jim prižgejo iskrice v očeh, ko jih obiščemo. 
V naši sekciji pa prijeten občutek ob zaključku dela za leto 2012 – sreč-
no.  Mila GROŠeLJ

INfORmACIJA IZ 17. SEJE UPRAVNEGA ODBORA
Dne 21.12.2012 je bila 17. seja upravnega odbora Društva upokojen-
cev Litija, na kateri sta poleg članov upravnega odbora sodelovala tudi 
predsednik nadzornega odbora in predsednik častnega razsodišča na-
šega društva.
Po predstavitvi in razpravi so člani upravnega odbora soglasno sprejeli 
program dela in finančni načrt našega društva za leto 2013. Pri prika-
zu prihodkov in odhodkov je dan še večji poudarek preglednosti, ki 
bo zahteval od posameznega izvajalca društvenega programa še večjo 
skrb in odgovornost. 
Posebna pozornost pa je bila na seji namenjena predstavitvi vsebine 
programa »Družabništvo in spremljanje«, ki ga je naše društvo oddalo 
na izbor programov javnih del za leto 2013. Ta program je bil izbran, 
naše društvo pa je že prejelo v podpis triparitetno pogodbo o izvajanju 
programa javnega dela v letu 2013. 

TRADICIONALNO PREDNOVOLETNO 
SREČANJE

V jubilejnem letu 2012 smo tra-
dicionalno prednovoletno sreča-
nje obeležili skupaj s 30-letnico 

delovanja Društva. Letošnje srečanje je potekalo 
v Športni dvorani v Litiji. Udeležba je bila tudi to-
krat množična, saj se ga je udeležilo več kot 250 
udeležencev ter gostov. Med udeleženci so bili tudi predstavniki Obči-

ne Litija in Občine Šmartno pri Litiji, 
Zveze delovnih invalidov, Zveze dru-
štev upokojencev, Mestne skupnosti 
Litija, predstavniki društev invalidov, 
upokojencev ter Doma Tisje. 
Po uvodnem nagovoru predsednika 
društva, g. Mira Vidica je sledil pester 
kulturni program, katerega je vodila 

ga. aleksandra Mavretič. Nastopali so: Rogisti, Mešani pevski zbor 
DU, učenci OŠ Litija – Podružnice s prilagojenim programom s kratko 
gledališko predstavo ter Adi 
Smolar. 
Po zaključku kulturnega pro-
grama je sledil nagovor gostov 
in župana občine Litija. Ob 
tem je bilo Društvu podeljeno 
tudi posebno priznanje Zveze 
delovnih invalidov Slovenije, 
za prizadevno in uspešno delo pri uresničevanju in izvajanju pravic in-
validov ter razvoju in krepitvi medsebojnih humanih odnosov.
S svojim obiskom nas je letos presenetil tudi Božiček. 

V nadaljevanju je srečanje 
potekalo v veselem vzduš-
ju do jutranjih ur, za kar je 
poskrbel ansambel »ZIMZe-
LeN«. 
Ob tej priložnosti se za 
podporo organizaciji prire-
ditve zahvaljujemo vsem 
donatorjem in sponzorjem 

(agrolit do.o., Janez Bric s.p., B-BOR d.o.o., frizerski salon alenka, Herz 
d.d., knjižnica Litija, kSP Litija d.o.o., dr. Roman kralj s.p., Matetova 
družba d.o.o., Mestna skupnost Litija, Občina Litija, Predilnica Litija 
d.d., SPL Ljubljana d.d., Spar d.o.o., Thermana Laško) ter hkrati tudi 
nastopajočim in prostovoljcem društva.

20 LET KO DIS DOLE PRI LITIJI
20.12.2012 je minilo 20 let od ustanovitve Kra-
jevne organizacije Društva izgnancev Slovenije 
na Dolah pri Litiji. Več kot 200 izgnancev in 
beguncev iz druge svetovne vojne je pod vod-
stvom odbora, katerega je v začetku vodil alojz 
Celestina, nato pa Marija Vresk, sodelovalo pri 

akcijah društva izgnancev za ohranjanje spomina na težke dni in spre-
jem Zakona o žrtvah vojnega nasilja, po katerem so jim bile priznane 
pravice do mesečne rente in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Ob 10-letnici delovanja leta 2002 smo razvili društveni prapor, s kate-
rim se predstavljamo na prireditvah v kraju, na proslavah in druženjih 
izgnancev in spremljamo na zadnji poti naše pokojne člane. Leta 2006 
smo izdali brošuro ob 60-letnici vrnitve iz izgnanstva (Spet doma), v 
kateri je nekaj osnovnih podatkov in pričevanj o izgonu naših krajanov 
v času nemške okupacije. V arhivu hranimo kar nekaj literature o delo-
vanju kO in o dolskih izgnancih.
Vsa leta delovanja so se člani družili na ra-
znih srečanjih, hodili na izlete in skrbeli za 
bolne in onemogle člane. Iz njihovih vrst je 
nastala tudi Pevska skupina Izgnanci, ki 
že vrsto let neguje ljudsko petje in nastopa 
na srečanjih in drugih prireditvah v kraju.
Žal je po hudi bolezni, ravno v času priprav 
na obeležitev jubileja, onemoglo srce naše 
drage predsednice Marije Vresk. Odgovor-
no funkcijo je sprejela leta 1998 in vsa leta 
prizadevno opravljala vse zadane naloge, 
skrbela za obiske bolnih in onemoglih, or-
ganizirala srečanja in z možem Mirkom skr-
bela za dobro voljo in glasbeno popestritev dogodkov. 

V zadnjih dneh lanskega leta pa se je poslovil še 
en aktivni član društva – mirko Zavrl. Nekaj let 
je sodeloval tudi v Pevski skupini Izgnanci. Po voj-
ni je bil organizator kulturnega življenja na Dolah 
in potem tudi aktiven v društvih in organizacijah 
v kraju. 
Obeh se bomo s hvaležnostjo spominjali.
Krajevna organizacija DIS Dole pri Litiji trenutno 

šteje 105 članov. Do rednega letnega zbora jo vodi odbor v sestavi: 
Jože Oblak, Justi Mak, Mirko Vresk, Jože ajdišek, Štefka kotar in Stane 
kmetič.
Vse člane kO ob tej priliki lepo pozdravljamo in želimo zdravja in zado-
voljstva v letu 2013. Na rednem letnem zboru članov kO DIS Dole pri 
Litiji (27.1.2013) bomo volili novega predsednika.

za odbor KO, Stane kMeTIČ

Prisotni so izrekli vso pohvalo za kvalitetno pripravo predmetnega pro-
grama.
Člani upravnega odbora so na seji spregovorili tudi o drugih tekočih 
nalogah našega društva.  karlo LeMUT
NAPOVEDNIK
- sobota 19. januar 2013 ob 6.00 uri – avtobus – pohod v ISTRO
-  nedelja 27. januar 2013  ob 7:30 uri – vlak - pohod LITIJa – JaNČe 

»Prijatelji Janč«
-  ponedeljek 04.februar 2013 ob 17:00 uri v kulturnem centru na Stav-

bah: Kulturni večer Društva upokojencev Litija in Društva Uni
verza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno 

-  sobota 09.februar 2013 ob 6.00 uri – avtobus – Valentinov pohod 
kOZJaNSkO – BOHOR

-  torek 12.februar 2013 ob 14:00 uri – avtobus – PUSTOVaNJe na Ča-
težu pri Gabrovki

-  sobota 16.februar 2013 ob 6.00 uri – avtobus – pohod kOŠTaBONa 
– POMJaN

kotiček ureja: karlo LeMUT 
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ŠmARČANI JESENSKI PRVAKI 
1.B LIGE!!!

Zasluženo so rokometaši RD Herz Šmartna po-
stali jesenski prvaki 1. B državne rokometne lige. 
Na 11 tekmah so zabeležili 9 zmag in 2 neodlo-
čena izida, brez poraza! Prav tako so imeli v je-

senskem delu prvi napad lige s povprečjem 33 zadetkov na tekmo, 
medtem ko so jih prejeli povprečno 28,5. Najboljši strelec jesenske-
ga dela prvenstva je kapetan Šmarčanov, aleš Šmejc s 95 zadetki.
Tekma, ki je odločala o jesenskem prvaku, se je odvijala pred polnimi 
tribunami (pribl. 800 gledalcev) v Slovenj Gradcu. ekipa Rk Slovenj 
Gradec 2011 je pred tekmo zasedala 2. mesto in imela le točko za-
ostanka za vodečo ekipo RD Herz Šmartno. Šmarčani so še enkrat 
več nastopili brez poškodovanih Simončiča, Bergleza in vratarja Mu-
ratoviča. Gledalci so pričakovali pravi derbi in so ga tudi dobili. Sama 
tekma je bila na ravni prvoligaškega srečanja s trdo obrambo in do-
brimi obrambami vratarjev na obeh straneh. Domačini so bolje odi-
grali prvi polčas in odšli na odmor s prednostjo treh zadetkov, 12:9. V 
drugem delu pa se je takoj na začetku zgodil preobrat. Vratar Primož 
Cenkar je zbral v petih minutah pet obramb in rezultat se je prevesil 
v prid Šmartna, 14:15. Sledil je izenačen boj, razlika ni bila višja od 2 
zadetkov za Herz šmartno. Prelomni trenutek se je zgodil, ko so imeli 
domačini 100% priložnost za izenačenje na 21:21, vendar je odlični 
vratar Primož Cenkar obranil protinapad. Izkušena ekipa Šmartna je 
zgrešeno priložnost kaznovala, krožni napadalec Jure Podkrajšek je 
zabil zadnji zadetek in postavil končni rezultat 21:23. Domačini so 
pošteno priznali poraz boljši ekipi. Najboljši strelci za Šmarčane so 
bili aleš Šmejc z osmimi, Peter Bahovec s petimi in Jure Podkrajšek 
s štirimi zadetki.
V decembru sta bila odigrana še dva srečanja. Na prvi dan decembra 
je ekipa Herz Šmartna na gostovanju pri Škofljici Pekarni Pečjak za-
beležila visoko zmago z 35:45. Tekma je bila zanimiva za gledalce saj 
so videli skupno 80 zadetkov. V tekmi, kjer je prevladoval napad, so 
bili najboljši strelci pri Herz Šmartno: aleš Šmejc (9), filip Gradišek 
(7), Matic Ponebšek (7), Luka Poglajen (6) in Peter Bahovec (5). Bolj 
zanimiva je bila zadnja domača tekma v letu 2012 (08.12.2012), v 
goste je prišla ekipa RD Slovan. To je bil tudi pravi derbi, saj Slovan 
trenutno zaseda 2. mesto na lestvici po jesenskem delu. Gostje so 
dobro začeli in povedli, vedar le do rezultata 6:6, nakar so domači 
prevzeli pobudo. Polčas se je končal s 14:13. V drugem delu vod-
stvo domačih skozi celotno tekmo, pri rezultatu 27:24 minuto in pol 
do konca se je nasmihala nova zmaga. Vendar so igralci Slovana s 
posamično obrambo in dobrimi obrambami vratarja karpana nare-
dili preobrat in s tremi zaporednimi zadetki izid celo izenačili. Zadnji 
zadetek je dosegel škerlak z 9 m eno sekundo pred koncem tekme. 
končni rezultat 27:27.
Mesec januar bo za člansko ekipo brez uradnih tekem. Prva se bo 
odigrala 9. februarja 2013, ko bo na sporedu zasavski derbi proti RK 
Dol TkI Hrastniku. Tekma bo v Dvorani Pungrt ob 19. uri, že sedaj pa 
vas v imenu društva vabimo, da si jo ogledate v čim večjem številu.
Prvi del tekmovanja so končale tudi nekatere mlajše selekcije. Mla-
dinci se žal niso uvrstili v nadaljne tekmovanje, saj so v 2. DRL – jug 
končali predtekmovanje na 5. mestu. V polfinalno ligo so se uvrstili 
kadeti (1996/97), starejši dečki a (1998) in starejši dečki B (1999). 
Vsi so tekmovali v predtekmovalni skupini JUG. kadeti so se uvrstili 
na 3. mesto, starejši dečki a in B pa na 2. mesto. Tekmovanje v pol-
finalni ligi se nadaljuje že 12. januarja. kadeti gostijo RD Rudar, nato 
potujejo v Velenje, starejši dečki a gostijo Dol TkI Hrastnik, nato tudi 
potujejo v Velenje. Starejši dečki B prvo potujejo v Celje, kjer jih čaka 
Celje Pivovarna Laško, nato pa gostijo igralce MRk krka. Dobro igra-
jo tudi mlajši dečki a (2000) in mlajši dečki B (2001), saj trenutno 
oboji zasedajo 2. mesto v svoji ligi ter so praktično že oboji uvrščeni 
v nadaljne tekmovanje za prvaka.
V imenu društva vas vabimo, da si ogledate tekme 1.B lige v domači 
Dvorani Pungrt ter tudi kakšno v gosteh. Hvala navijaški skupini kRO-
kaRJI, ki nas tudi v novi sezoni spremlja doma in na gostovanjih!!! 
Seveda vas vabimo tudi na tekme mlajših selekcij, ki so na sporedu 
skoraj vsak vikend.
Vse bralce tudi vabimo, da si ogledate našo facebook stran: www.
facebook.com/Rokomet.Smartno in Twitter stran www.twitter.
com/#!/rdsmartnohfb, kjer lahko spremljate veliko zanimivih no-
vičk, fotografij ipd.  RD Herz Šmartno

LESTVICA 1.B DRL PO JESENSKEm DELU:

Mesto Ekipa št. tekem Zmage Neodl. Porazi Razl. zad. Točke

1. RD HeRZ ŠMaRTNO 11 9 2 0 364 : 314 20

2. RD SLOVaN 11 8 1 2 332 : 273 17

3. Rk SLOVeNJ GRaDeC 2011 11 8 1 2 328 : 286 17

4. Rk DOL TkI HRaSTNIk 11 7 2 2 337 : 303 16

5. Rk DaMaHaUS CeRkLJe 11 6 1 4 353 : 326 13

6. ŠD MOkeRC - IG 11 5 1 5 340 : 342 11

7. MRD DOBOVa 11 4 1 6 317 : 330 9

8. RD MOŠkaNJCI - GORIŠ NICa 11 4 0 7 311 : 331 8

9. ŠkOfLJICa PekaRNa PeČJak 11 2 2 7 325 : 366 6

10. Rk VeLIka NeDeLJa CaRReRa 
OPTYL 11 2 2 7 299 : 343 6

11. Rk GRČa kOČeVJe 11 2 2 7 287 : 345 6

12. Rk GROSUPLJe 11 1 1 9 325 : 359 3

December je bil, kar se tiče tekmovanj in turnirjev, 
zelo pester mesec. Veliko tekmovanj je bilo za pred-
stavnike kegljaškega kluba Litija zelo uspešnih.
V začetku decembra se je končalo odprto prven-
stvo za upokojence, kjer sta tako v moški kot 
ženski konkurenci zmagala Litijana. Ludvik Novak 
je bil prvi z rezultatom 636 podrtih kegljev, Ivan-

ka Novak pa je zmagala s 569 podrtimi keglji. Tudi drugo uvrščena 
pri ženskah je bila predstavnica Litije, Beti Prašnikar. Prvenstva se je 
skupaj udeležilo 95 tekmovalcev, kot nagrado pa so prvi trije v obeh 
konkurencah prejeli pokal.
Decembra je potekalo tudi odprto prvenstvo Litije, katerega se je v 
predtekmovanju udeležilo 176 tekmovalcev in 52 tekmovalk iz vse Slo-
venije in tudi iz tujine. V finale se je uvrstilo najboljših 8 tekmovalk in 12 
tekmovalcev iz predtekmovanja. finale je bilo 21.12.2012. Pri moških 
je zmagal tekmovalec iz okolice Litije, ki pa keglja za kamniški Calcit, 
klemen Mahkovic s 673 podrtimi keglji. Drugi je bil Uroš Stoklas (654), 
ki keglja za Makedonijo in je tudi lastnik moškega rekorda na litijskem 
kegljišču (679 podrtih kegljev). Tretji je bil Jure Mejač (632), kk Ljubelj. 
Pri ženskah je bila prva tekmovalka kk Istra (Poreč), Brankica Pavlovič 
(647 podrtih kegljev), druga je bila eva Sajko, članica kk Lanteks s 629 
podrtimi keglji, tretja pa je bila Noemi Živkovič, tekmovalka iz Postojne, 
ki je podrla 594 kegljev.
17.12.2012 je v Celju potekalo zadnje izmed sedmih tekmovanj pri naj-
mlajših kegljačih, dečki-deklice. Matjaž Ivančič je v najmlajši kategoriji 
končal na 6.mestu od 16 tekmovalec, kar je odličen rezultat, glede na 
to, da je v tej sezoni tekmoval prvič. Žiga Pikl je v IV. kategoriji končal 
na 14. mestu.
Tudi pri kadetih smo bili Litijani uspešni. Pri ekipnem tekmovanju so 
klemen in Tomaž Ivančič, Žiga Pikl, Rok Markelc in kristjan Ponebšek 
zasedli odlično tretje mesto in le za štiri keglje zaostali za drugim me-
stom. Tomaž Ivančič je imel z rezultatom 598 podrtih kegljev tudi naj-
boljši rezultat tekmovanja. Čestitamo!
Pri kadetskem sprintu, to je tekmovanje na izpadanje, sta medaljo 
osvojilo kar dva predstavnika iz Litije. Državni prvak je postal Tomaž 
Ivančič, tretji pa je bil kristjan Ponebšek. V kadetski kombinaciji (to je 
seštevek vseh kadetskih tekmovanj), pa je klemen Ivančič zasedel 2. 
mesto, Tomaž pa je bil šesti. Čestitke!
Tudi v mladinski konkurenci smo bili Litijani dobitniki medalj in sicer v 
mladinskem tandemu, kjer sta Tomaž in klemen Ivančič osvojila tretje 
mesto.
December je bil za Litijane očitno več kot uspešen in v primeru, da na-
daljujemo serijo uspešnih rezultatov, si lahko tudi v januarju obetamo 
odlične uvrstitve. V januarju se ponovno prične drugi, spomladanski 
del slovenske kegljaške lige, kjer Litijani po prvem, jesenskem delu, 
napadamo iz visokih mest.  kk Litija2001

Dobitniki medalj kadetskega ekipnega tekmovanja

PARKETARSTVO, TALNE OBLOGE
PETER KOCMUR s.p.

Sp. Brezovo 29, 1294 Višnja gora
GSM: 041/706-350

MOTOKROS 2012
Vse od sredine meseca marca do prvega tedna v oktobru, se je odvija-
lo državno in pokalno prvenstvo v motokrosu. Prva tekma, kot preizkus 
uspešnosti zimskega treninga se je zgodila na primorskem v Vrtojbi, 
zadnja zaključna pa je bila organizirana v kraju Prilipe, blizu Brežic. 
Sezona je bila dolga in zahtevna, tako glede fizičnega napora kakor 
tudi s finančnega in tehničnega vidika. kljub temu je klub Mk ZaI, pod 
vodstvom trenerja aleša Zajca, v državnem prvenstvu med 42 klubi, 
skupno dosegel visoko 4. mesto. Barve našega kluba so tokrat zasto-
pali Jaka Završan, Tom kastelic, Žvan Matej, Borut križan, Gašper ada-
mlje ter Vojko križan. fantje so dosegli odlične rezultate, še posebno v 
pokalnem prvenstvu, kar je razvidno iz naslednje preglednice:

RAZRED TEKMOVALEC UVRSTITEV MOTOR
MX 85 ZaVRŠaN Jaka 3. MeSTO SUZUKI
MX 125 R1 KASTELIC Tom 3. MeSTO HUSQVaRNa
MX OPeN R1 kRIŽaN Borut 6. MeSTO HUSQVaRNa
MX VeTeRaNI 2 kRIŽaN Vojko 4. MeSTO HUSQVaRNa

Ob tej priložnosti bi se še posebno radi zahvalili našim sponzorjem, ka-
teri ste nam v veliko pomoč in spodbudo. Še posebno podjetjem   RU-
DOLf MOTO iz Novega mesta, SaNITaR iz Ljubljane , kOPIT Šmartno, 
OMaHeN TRaNSPORT Litija, kILOVaR d.o.o. in aDRIaTIC SLOVeNICa. 
Z vami je mnogo lažje. Hvala vam. 
Seveda smo že v pričakovanju nove sezone, sezone 2013. klub in tek-
movalci se nanjo pripravljajo še bolj zavzeto, s še večjimi pričakova-
nji in cilji. Zgodilo se bo tudi kar nekaj sprememb. Med drugim se bo 
klub preimenoval v »Mk ZaI HUSQVaRNa RaCING TeaM«, v zahvalo 
glavnemu pokrovitelju. In sedanjim fantom se bo pridružil novi mladi 
in perspektivni tekmovalec iz Vintarjevca, Gal Hauptman. Gal je eden 
najmlajših tekmovalcev, ki je v pretekli sezoni v pokalnem prvenstvu 
MX 50 zasedel odlično 2. mesto. ekipa trenutno zavzeto trenira, zaže-
limo jim še kanček sreče in gotovo nas bodo v sezoni 2013 ponovno 
razveseljevali.  Mk ZaI

mEDNARODNI TURNIR 
„6. SREČANJE DVEH DEŽEL V 

TRADICIONALNEm KARATEJU“
Na Jesenicah se je 2. decembra odvijal 6. medna-
rodni turnir med Slovensko zvezo tradicionalnega 

karateja in deželnim odborom fIkTa iz furlanije Julijske krajine. Na 
tekmovanju je nastopilo preko 240 tekmovalcev iz obeh držav, ki so se 
pomerili v tekmovalni disciplini kata posamezno in kata team (ekipni 
nastop) in borbah ko-go kumite. kot že v prejšnjih srečanjih, je tudi to-
krat na koncu tekmovanja potekalo prijateljsko srečanje v ekipni borbi 
med reprezentancama furlanije Julijske krajine in Slovenije, kjer pa je 
ekipa Slovenije tokrat žal izgubila.
Na tem turnirju so nastopili tudi 
tekmovalci našega kluba Kensei, 
ki so s svojimi nastopi klubu pri-
nesli skupno 6. mesto med 13 na-
stopajočimi klubi. gian Povše je 
v kategoriji mlajši dečki dosegel 
odlično prvo mesto. Prvo mesto je 
med članicami dosegla tudi Tama
ra Povše Dietiker. gian Povše, 
Nika Praprotnik in Matic Šifrer so si v ekipnem nastopu priborili 
drugo mesto. Matic Šifrer je nastopil tudi posamezno in v najštevilč-
nejši kategoriji malčkov med 32 nastopajočimi dosegel odlično drugo 
mesto. Tudi Toni Povše je med člani dosegel drugo mesto. Prav tako je 
ekipa Toni Povše, Tamara Povše Dietiker in Lovro Mandelj dosegla 
drugo mesto v ekipnem nastopu kat. Neža Stopar Koprivnikar je v 
kategoriji mlajše deklice dosegla četrto mesto.  kk kensei

ŠD SAVA DELOVNO IN POGUmNO 
V LETO 2013…

Društvo je več kot uspešno zaključilo leto 2012. Za 
leto 2013 imamo predvidene naslednje aktivnosti po 
sprejetem planu dela: občni zbor; smučanje; nočno 

sankanje; urejanje športnih igrišč (trava, asfalt) z infrastrukturo; liga 
OLMN Litija; TRIM liga Zagorje; turnir »Štirih dežel«; turnir v malem 
nogometu; kolesarski vzpon na Goro (Zasavsko Sveto goro); turnir v 
namiznem tenisu; obisk »osmice«; zimska rekreacija.
Kot vidite je v našem športnem društvu pestro in zanimivo. Kot vse 
doslej, se bomo tudi v prihodnje trudili, da bo vsem članom na voljo 
veliko aktivnosti za različne okuse.

Člani društva in vsi, ki bi mor-
da to želeli postati, vljudno 
vabljeni na občni zbor, ki bo 
2. februarja 2013 ob 18. uri v 
veliki sejni sobi PGD Sava. 
Vabljeni tudi na že tradicional-
no smučanje za praznik, dela 
prost dan 8. februarja, ki bo 
letos organizirano v Avstriji 
na smučišču arnoldstein, po 
naše Tromeja. V sklopu smu-
čarskega izleta bo seveda tudi 
obvezen postanek z večerjo in 

prijetnim druženjem v gostišču Marinšek v Naklem. Vabljeni tudi nečla-
ni do popolnitve sedežev avtobusa. O načinu prijave in odhodu boste 
pravočasno obveščeni. Športni pozdrav!

športno društvo Sava
tajnik društva Boris DOBLekaR
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SPOROČILO V STEKLENICI
katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani že več 
let izvaja projekt SPOROČILO V STekLeNICI, katerega namen je zmanj-

ševanje škode zaradi pitja alkohola.
Obiščite spletno stran projekta: 
www.NaLIJeM.SI, kjer lahko pridobi-
te precej informacij, hkrati pa lahko 
izpolnite anonimni vprašalnik za 
samooceno pitja, ki vam omogoča, 
da samo v 5 minutah sami ocenite 
svoje pitje alkohola. Na koncu dobi-
te povratno sporočilo. 
Obiščite spletno stran www.nalijem.
si in izpolnite anonimni vprašalnik! 
 Hvala!

O ALKOHOLU
alkohol je eden od najpomembnejših dejavnikov, ki neugodno vplivajo 
na zdravje posameznika, družine in življenje v skupnosti. Stanje v Slo-
veniji je izredno zaskrbljujoče, saj je poraba alkohola v Sloveniji med 
najvišjimi v evropi: 16 – 18 litrov čistega alkohola/leto/prebivalca nad 
15 let, kar je 160 litrov vina na prebivalca na leto. Več kot polovica 
odraslih moških in več kot ena tretjina odraslih žensk pije tvegano ali 
škodljivo, alkoholikov pa je več kot 150.000. Pitje alkohola je v Sloveniji 
razširjeno že med otroci in mladino. alkohol ima pomemben vpliv na 
družinsko življenje, pomembno vpliva na življenje otrok, saj so pivske 
navade staršev zelo pomembne za otrokov odnos do alkohola kasneje 
v življenju.
Žal so med mnogimi ljudmi in tudi med nekaterimi strokovnjaki še 
vedno razširjena prepričanja in navade, ki niso v skladu s sodobnimi 
spoznanji, ki pravijo, da alkohol ni potreben za zdravje človeka. Če pa 
človek pije alkoholne pijače, naj bi upošteval 
meje manj tveganega pitja.
Meja manj tveganega pitja alkohola določa 
količino alkohola, ki je še nekako sprejemlji-
va (to ne pomeni priporočljiva!), in verjetno 
tudi v daljšem obdobju ne bo povzročila re-
snih težav pri zdravih odraslih ljudeh. Meje 
so zaradi bioloških razlik v zgradbi telesa 
različne za moške in ženske. 
količino alkohola izražamo v standardnih 
mericah ali enotah, lahko pa v različnih koli-
činah posameznih pijač. 
Tako 1 merica ali enota alkohola vsebuje 10 
gramov čistega alkohola, kar je: en deciliter vina = eno šilce (0,3 dcl) 
žgane pijače = pol steklenice piva (2,5 dcl) = 2,5 dcl mošta.
kakšne so te meje manj tveganega pitja? 
MOŠKI: 
-  do 14 meric alkohola v enem tednu (to je n.pr. do 2 dcl vina na dan 

ali ena steklenica piva na dan)
-  ob posebni priložnosti ne več kot 5 meric v enem dnevu (n.pr. na 

novoletni zabavi do pol litra vina), upoštevajoč, da v enem tednu ni 
presežena meja 14 meric

ŽENSKE (in vsi ljudje, starejši od 65 let):
-  do 7 meric alkohola v enem tednu (to je n.pr. do 1 dcl vina na dan ali 

pol steklenice piva na dan)
-  ob posebni priložnosti ne več kot 3 merice v enem dnevu (n.pr. na 

novoletni zabavi do 3 dcl vina), upoštevajoč, da v enem tednu ni pre-
sežena meja 7 meric

Ob tem v vsakem primeru moškim in ženskam priporočamo en ali dva 
dneva v tednu povsem brez alkohola.
Za več informacij in za anonimno samooceno pitja obiščite www.na
lijem.si !! 

Prim.prof.dr. Marko KOLšEK
katedra za družinsko medicino Mf v Ljubljani

NOVICE IZ DOmA TISJE
Za nami je praznični december, ki je v domu še pose-
bej lep. December je čas pričakovanj, ko se z upanjem 
zazremo v prihodnost, se veselimo praznikov in priča-
kujemo prihod novega leta 
in se sprašujemo le kakšno 

bo. Pevci pevskega zbora Zvon iz šmartne-
ga pri Litiji so nam pripravili lep koncert. V 
tednu pred Božičem so nas obiskali otroci iz 
vrtca Kekec iz Save pri Litiji, organizirali smo 
sedaj že tradicionalno okraševanje enot 
skupaj s stanovalci in njihovimi svojci. Prostovoljke iz Gimnazije Litija 
so skupaj s stanovalci spekle piškote. 
Učenci 2. razredov OŠ Šmartno pri Litiji so pripravili nastop na temo 
»Praznični božični čas«, Rk Dole pri Litiji je prišel obiskat svoje člane. 
Seveda je bila za stanovalce in njihove svojce organizirana tudi novo-
letna zabava z ognjemetom. V kulturnem programu so nastopili KUD 
Vajkard z igranim odlomkom politične satire »Štirje letni časi«, za vese-
lo glasbo pa je poskrbel prostovoljec, gospod Roman Jakoš, z igranjem 

na harmoniko. 
V decembru je svoj 100. rojstni dan pra-
znovala tudi stanovalka, gospa Ivanka 
Močilnikar, tako imamo sedaj v domu kar 
tri stoletnike, kar ni malo. Veselo prazno-
vanje te častitljive obletnice rojstva so 
gospe polepšali pevci MPZ iz Polšnika, 
predstavnice Rk Sava ter župan občine 

Litija, gospod franci Rokavec z direktorico 
Doma Tisje, gospo Vido Lukač. Z januarjem 
smo v domu pričeli s poizkusom dela v go-
spodinjski skupini, tako na enoti Grajske go-
spe poteka delo v skladu s sodobnimi smer-
nicami, ko se stanovalcem poizkuša življenje 
v domu približati načinu življenja, kot so ga 
živeli nekoč doma. Prve dni v januarju pa nam je polepšal s koncertom 
svojih pesmi, gospod Zoran Cilenšek.  Leonida RaZPOTNIk

GOSPODINJSKA SKUPINA V DOmU
V začetku januarja 2013 je na enoti Grajske gospe začela poskusno 
delovati prva gospodinjska skupina v našem domu. 
V gospodinjskih skupinah se ustvarja podoba družine in družinskega 
življenja kot so ga starostniki vajeni od doma. Odslikava družinskega 
stila bivanja pomembno vpliva na funkcioniranje starostnikov, saj smo 
ljudje socialna bitja. Nosilke socialnih interakcij so gospodinje, ki po-
magajo stanovalcem pri vključevanju v različne aktivnosti in odnose z 
drugimi ljudmi.
V gospodinjski skupini je okvirna struktura dneva jasna - zjutraj zaj-
trk, osebna higiena, dogovorjene dopoldanske aktivnosti, poudarek je 
na gospodinjskih aktivnostih - kot npr. čiščenje, pospravljanje, branje, 
pletenje, ipd., sledi priprava kosila in kosilo, po kosilu preživljanje popol-
danskega časa, sprehodi v naravo, zvečer priprava večerje in večerja-
nje, počitek. Seveda je to le okviren razpored, vsak dan poteka skladno 
z individualnimi željami in dogovori stanovalcev in zaposlenih. Poseb-
nost življenja v gospodinjski skupini je tudi to, da vse obroke hrane 
pripravljajo in kuhajo gospodinje s pomočjo stanovalcev - če to želijo. 
Projekt uvajanja novega koncepta dela v domu je namenjen dvigu ka-
kovosti življenja stanovalcev in zagotavljanje njihovega dostojanstva: 
spremeni se filozofija in organizacija dela – v ospredju je uporabnik, 
normalizacija življenja (živi kot bi živel v domačem okolju – gospodinj-
ske skupine), ohranja se njegova integriteta. V zaključenih  enotah je 
manj uporabnikov, vsa organizacija je vezana na to enoto, zato je bolj 
prijazna tudi zaposlenim. Namen projekta je tudi ponuditi osnovo za 
nov koncept dela, ki naj bi ga izvajali v enoti v Litija.  Vida LUkaČ

dom tisjeIZ DELA OZRK LITIJA
Pregledali smo materialne zaloge v skladišču in pričeli 
dodatno zbirati sredstva za nabavo manjkajočih prepo-
trebnih materialnih in prehrambnih dobrin, s katerimi 
bomo lahko nemoteno pomagali socialno in materialno 

ogroženim družinam, ki so jim te dobrine nujno potrebne. Upamo še 
na boljše sodelovanje z lokalnima skupnostima, saj brez njihovega do-
brega sodelovanja aktivnosti, predvsem na področju pomoči socialno 
šibkim družinam in posameznikom, ne moremo izvajati.
Ob izteku leta so se prostovoljci po krajevnih organizacijah Rk spomnili 
na starejše, bolne in invalidne osebe. Z obiskom na domu ali v domu za 
starejše so s skromnim darilcem ter prijazno besedo tudi tem osebam 
pomagali pri premagovanju vsakodnevnih težav.
Leto 2013, ki prihaja ni nič drugačno kot preteklo leto, kljub temu pa 
terja od slehernega nekoliko drugačen pristop pri uresničevanju teko-
čih nalog in programov pa tudi odgovornejši pristop pri načrtovanju 
nadaljnjega dela, razvoja in aktivnosti Območnega združenja Rdečega 
križa Litija.
Prizadevali si bomo za dosledno uresničevanje programskih izhodišč 
za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Litija. Te naloge so 
usmerjene tudi v pridobivanje novih prostovoljcev in sodelavcev za 
obogatitev obstoječih in novih programov. Namenjeni bodo za hitro in 
učinkovito ukrepanje pri reševanju ter lajšanju socialnih in materialnih 
stisk družin in posameznikov. Vse to z namenom, da se poveča skrb 
pri uresničevanju ter širjenju humanitarnih načel, ki so namenjena tudi 
varovanju in spoštovanju človeka. 
Še naprej mora biti naše vodilo pomoč brez razlikovanja, brez pre-

dalčkanja po strankah, veroizpovedi ali kako 
drugače. Videti moramo le človeka, njegovo 
trenutno stanje, njegovo stisko in mu po svo-
jih močeh pomagati.
Po 33. členu statuta Območnega združenja 
Rdečega križa Litija krajevni odbori kORk 
skrbijo za opravljanje sprejetih nalog, med 
temi je tudi skrb za pobiranje članarine in 
prostovoljnih prispevkov.
Vse krajevne organizacije RK si zadajo na-
logo, da prostovoljci organizacije Rk v prvih 
mesecih novega leta to nalogo izvedejo. Po-
dajo se od vrat do vrat in pobirajo članarino 
oziroma poprosijo za članstvo.

Članarina je pomemben vir za delo vsake kORk, da pa bi se izognili 
različnim nepravilnostim (ki se tudi dogajajo), smo se odločili tudi 
letos, da vas seznanimo o naslednjem:
•  vsak prostovoljec, ki pobira članarino se mora predstaviti in poka-

zati pooblastilo za zbiranje članarine,
• voditi mora natančno evidenco o pobrani članarini

Poznavanje zgodovine ter ustroja naše organizacije je namreč predpo-
goj za učinkovito humanitarno delo, kakor tudi osnova za prepoznava-
nje drugačnosti naše organizacije od drugih organizacij delujočih na 
humanitarnem področju.
Rdeči križ Slovenije si preko programa širjenja znanj, prizadeva širiti 
vrednote miru, nenasilja, solidarnosti, humanosti in strpnosti.

OBISK V OŠ LITIJA PODRUŽNICI S PRILAGOJENIm 
PROgRAMOM

kot vsako leto smo tudi v času pred božično novoletnimi počitnicami 
obiskali OŠ Litija, podružnico s prilagojenim programom, vse otroke 
obdarili, enoti pa poklonili didaktične igrače.

PODEŽELJE V PRAZNIČNEm mESTU, STOJNICA:  
»VSE ZASTONJ«.

V starem mestnem jedru Liti-
je že nekaj let konec decem-
bra v božičnem času poteka 
prireditev Podeželje v pra-
zničnem mestu. Poleg bogate 
ponudbe podeželskih dobrot 
in izdelkov domačih obrti na 
praznično okrašenih stojni-
cah, je prostor namenjen tudi 
dobrodelnosti. 
Na prijazno povabilo MC Liti-
ja, smo se pridružili njihovi akciji s stojnico »Vse zastonj«, kjer smo 
obiskovalcem razdeljevali nogavičke, majčke in igrače.  OZRk Litija

SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIH NA BREGU  
PRI LITIJI

V nedeljo 16.12.2012 smo na Bregu pripravili srečanje starejših in bol-
nih v Gostilni kozolec. Povabljenih je bilo 39 občanov starejših od 70 
let, srečanja pa se jih je udeležilo 16. V goste smo dobili Tamburaški 

orkester šmartno pri Li-
tiji, ki je vsem prisotnim 
tako polepšal dan, da se 
ga bodo vsi prisotni še 
dolgo spominjali, veselo 
pa so zraven tudi prepe-
vali. Po končanem pro-
gramu je sledilo kosilo in 
zakuska za nastopajoče. 
Člani Rk Breg bodo vse, 
ki se niso mogli udeležiti 

prireditve v dneh pred prazniki obiskali na domu. Obiskali bomo tudi 
naše občane, ki stanujejo v Domu Tisje.
Rk Breg se še enkrat zahvaljuje Tamburaškemu orkestru Šmartno pri 
Litiji za tako lep in dobrodelen nastop in vsem skupaj želimo vse dobro 
in obilo uspehov v novem letu.
Vsem krajankam in krajanom Brega, Tenetiš in Zagorice želimo vesele 
praznike in srečno, zdravja polno novo leto. Rk Breg pri Litiji

ZAHVALA
Zahvaljujem se sokrajanom, sosedom, gasilcem iz Polšnika in Litije, 
zdravniški ekipi ZD Zagorje in policistom iz Litije. Hvala vsem, ki so me 
reševali in oskrbeli. Vam pa želim vesele praznike in srečo v novem 
letu.  Stane BaŠkOVeC

CSD Litija
Vse aktualne informacije in pomembna obvestila 
o centru za socialno delo Litija (CSD Litija) lahko 
spremljate na spletnem naslovu: www.csd-litija.si

Start: 30.30 pri gasilskem domu na Bregu pri Litiji
 20.00 na avtobusni postaji v Gradiških Lazah
 20.00 pri gasilskem domu v Zgornji Jablanici 
Na prvi petek v letu, ki je najbližji polni luni, se pohodniki med pol 
osmo in osmo zvečer odpravijo iz Brega pri Litiji in Tenetiš, Gra
diških Laz ter Spodnje in Zgornje Jablanice k cerkvi svete mag
dalene v Gradišče pri Litiji. Vse poti vodijo po gozdu, uro, do ure 
in pol lahke hoje. Pri cerkvi se pohodniki, ki prihajajo iz več smeri, 
snidejo okoli devetih zvečer in ponudijo drug drugemu, kar so prinesli 
s seboj v nahrbtniku. Skupaj se nato odpravijo do vasi Gradišče, kjer 
jih z dobrodošlico sprejmejo na dveh kmetijah. Na kmetiji Pr`Kokolj 
so na ogled jaslice ter ponudba domačih dobrot. Zelo veselo je na 
domačiji Vovk, kjer si pohodniki lahko privoščijo toplo kmečko 
pojedino in zaplešejo ter se zabavajo pozno v noč.
Pohod promovira Društvo za razvoj podeželja LaZ iz Jablaniške doline 
(www.jablaniskadolina.si, 051312 739, pohodniki se udeležijo pohoda 
na lastno odgovornost.

OBISKI STAREJŠIH OBČANOV IN  
STOLETNIKOV

Ob izteku leta 2012 je ZVeZa DRUŠTeV UPOkOJeNCeV OBČINe LITIJa-
ŠMaRTNO obiskala starejše bolne in zaslužne člane društev upokojen-
cev.
Ob tej priliki smo v decembru obiskali zaslužno članico DU Litija go. 
anico Mali in znanega pevca Savšek Matota.
Posebno pozornost pa smo posvetili obisku naših stoletnikov, ki so na-
šli drugi dom v domu TISJe. Prisrčen sprejem, stisk roke smo najprej 
namenili gospodu Smrdelj andreju, ki je 100 let dopolnil že v novem-
bru. Čeprav je že minilo preko 30 dni od njegove stoletnice je bil pri-

pravljen obujati spomine in bil vesel našega 
obiska.
Nato smo se po stopnicah povzpeli do gospe 
Močilnikar Johance iz Save. Njej je 100 let rav-
no trkalo na vrata saj je 23.12.2012 dopolnila 
častitljivih 100 let. Spoštovana gospa Močilni-
karjeva je kljub visoki starosti polna dobre vo-
lje saj še vedno spremlja vse dogodke preko 

televizije in bere brez očal. edini največji problem so ji noge, kar jo je 
tudi prisililo, da uporablja voziček.
Obiski ob koncu leta pri starejših upokojencih je za njih kot balzam, ki 
hladi rano ob težkih trenutkih.
Še VeLIkO kRePkIH ZDRaVIH LeT, DRaGa NaŠa STOLeTNIka.
ZDU OBČINe LITIJa-ŠMaRTNO  preds. Joža GOMBaČ

BRUNARICO – GOSTINSKI LOKAL 
ob tenisu v Kresnicah  
ODDAJAmO  
v dnevni najem za  
zaključene družbe

(družinska praznovanja, družabna srečanja, piknike…)
Pijača in prehrana v lastni – najemnikovi režiji

Več na gSM 041 43 66 55



Ko sva se spoznala,
sva ljubezen, spoštovanje,
zaupanje in topli dom zgradila.
A usoda je hotela,
da sva zopet se ločila.
Toda v srcu mojem vedno boš ostal.

ZAHVALA

ob prerani izgubi moža, očeta, dedka, brata in strička

JENE FRANJOTA - Francija
po poklicu zidar

Iz srca se zahvaljujem Martini in njeni družini, Petri z družino, dr. Be-
nedičiču, vsem reševalcem ZD Litija, g. župniku iz Litije, pogrebcem, 
pevcem, trobentaču ter vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti.

Žalujoča žena Zdenka

Kako je hiša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni,
prej bila je tako prijazna,
zdaj otožna, tuja se nam zdi.
Ni več tvojega smehljaja 
in ne stiska zlatih rok,
ostala je samo za tabo
sled tvojih pridnih rok.

ZAHVALA
Po težki bolezni je za vedno odšel od nas naš dragi mož,  

oče, tast in najboljši ata

FRANC KOTAR
mizar v pokoju

17.11.1939 – 23.12.2012
iz Gabrovke

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vso pomoč, ki smo je bili deležni v zelo težkih trenutkih, 
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, svete maše in spremstvo 
na njegovi zadnji poti.
Še posebno se zahvaljujemo družinama Lenart in Bajc za nesebično 
pomoč, dr. Benedičiču in patronažni sestri Tini za medicinsko pomoč, 
g. župniku za lepo opravljen obred, ge. Heleni za poslovilne besede 
in Kotar Ladu za izrečeno zahvalo. 

Vsem in vsakemu posebej še enkrat HVALA.
Žalujoči: vsi domači, ki nam je tvoj odhod zarezal globoke rane

ZAHVALA

ob boleči izgubi naše drage mame

ANTONIJE STRMLJAN
14.6.1925 – 19.12.2012

iz Jesenj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo 
se g. župniku Kališniku za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem, 
pogrebcem in g. Logaju za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: otroci z družinami

Naše življenje je v božjih rokah,
če je Njegova volja,
ne žalujte za menoj,
temveč se me spominjajte v ljubezni.

ZAHVALA

Od nas je odšel naš dragi mož, ata in stari ata

STANISLAV PIRC – Bicov Milko
Iskreno se zahvaljujemo osebju ZD Litija, njegovi osebni zdravnici  
dr. Kokotovi in patronažni službi, posebej ge. Karmen, za vso pomoč 
v času njegove bolezni. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, 
pevcem MPZ Polšnik, g. Toriju za zaigrano žalostinko in ge. Horvat 
za besede slovesa. Posebna zahvala gre tudi sorodnikom in sosedom, 
predvsem Novakovim in Verbajsovim za nesebično pomoč v težkih 
trenutkih. Hvala vsem, ki ste darovali sveče in za sv. maše in ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Ohranimo ga v svojih srcih!

Žalujoči: žena Francka, hčerki Lojzka in Stanka z družinama

Kje so tiste stezice,
ki so včasih bile, 
zdaj pa raste grmovje
in zelene trave.
Povsod so stezice
najlepša je ta,
ki me vodi do doma očetovega.

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustil, tiho zaspal, naš dragi mož,  
oče, dedek in pradedek

BOGOMIR PINTAR
iz Litije

Lepo se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znan cem za izrečena sožalja, sveče in spremstvo na njegovi zadnji 
poti.
Posebno se zahvaljujemo vsem lovcem, LD Litija za lepo opravljen 
lovski pogreb, g. Namestniku z Zasavskimi rogisti za zaigrane žalo-
stinke, savskemu župniku, litijskemu pogrebnemu zavodu, pevskemu 
zboru in dr. Kokotovi za pomoč ob njegovi bolezni.

Žalujoči: žena Justina, hčerki Justi in Silvi z družinama

Še si z nami kot vsak dan,
besede tvoje, tvoj je glas,
a tebe ni in te ne bo,      
ni tvojih šal, kje smeh tvoj je?
V spominu, v naših srcih le
naš pepe, ati moj
za večni čas.
 (Marina)

ZAHVALA

Utrujen od bolezni je za vedno zaspal naš

JOŽE KRNEL
7.4.1932 – 13.12.2012

iz Črnega Potoka

Zahvaljujemo se za izrečena sožalja, za vsak tolažilni pogled, za vsak 
stisk rok in objem, za darovano cvetje in sveče, vsem, ki ste se poklo-
nili v njegov spomin in ga pospremili na zadnji poti.
Hvala patronažni službi ZD Litija za vso skrb in pomoč. Še posebej 
hvala gasilcem PGD Šmartno pri Litiji za častni gasilski pogreb, zasta-
vonošem, trobentaču in pevcem.

Vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče in dedek

MIRKO ZAVRL
2.2.1928 – 30.12.2012

iz Dol pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Posebna hvala g. župniku Robertu Hladniku za lepo opravljen po-
grebni obred. Zahvaljujemo se tudi cerkvenemu pevskemu zboru 
Dole, pogrebcem in g. Vladimirju Oblaku za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Rezi, hči Mojca, sinova Miri in Anton z družinami

V vsej nemi bolečini
srce še ni dojelo,
da te nebo je vzelo,
najdražji in edini!

ZAHVALA

Zapustil nas je naš dragi mož, oče in dedi

DANILO POTOKAR
1946 – 2013

Vso zahvalo izrekamo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Hvala g. župniku Okolišu, pevcem, govorniku g. Mirku Kaplji, osebju 
Doma Tisje, ki so mu lajšali bolečine in zdravniku dr. Kolšku. Iskrena 
hvala vsem, ki ste ga tako množično pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Vsi njegovi

Vekovečna drugih je bližina.
Smrt je le združitev na večer.
Zemlja skupno je pribežališče
in poslednji cilj vseh nas je mir.
  (Mila Tkačič)

ZAHVALA

Utrujen od bolezni je zaspal naš dragi oče, dedek in pradedek

RUDOLF KRAŠEVEC
22.7.1935 – 25.12.2012
Iz Gobnika pri Gabrovki

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, so-
delavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
svete maše.
Zahvaljujemo se g. župniku Stanislavu Škufci za pogrebni obred, ge. 
Heleni Perko za poslovilne besede, pevcem Lipe, KSP Litija in g. Sotlar-
ju za organizacijo pogreba.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: hčerke Mari, Zinka in Jelka z družinami

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi upanja in trpljenja.
Bolezen je bila močnejša od življenja,
doma ostala je praznina, v srcih naših bolečina.

ZAHVALA

ob smrti našega dragega moža, očeta in dedka

STANISLAVA PIKLA
Iz Litije

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za spremstvo na njegovi zadnji poti, izrečena sožalja, da-
rovano cvetje in sveče ter prispevke za cerkev. Hvala g. dekanu Pavlu 
Okolišu za lepo opravljen pogrebni obred in pevcem skupine Lipa za 
zapete pesmi ob grobu in v cerkvi. Posebna zahvala tudi dr. Kokotovi 
in patronažnemu osebju ZD Litija za vso skrb in nego pri dolgotrajni 
bolezni.

 

Žalujoči vsi njegovi

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

ZAHVALA
V četrtek, 10. januarja 2013, smo se še zadnjič poslovili od našega 

dragega in skrbnega

KARLA KOMOTARJA
1932 – 2013

iz Litije

Iskrena hvala vsem, ki ste sočustvovali z nami, nam izrazili besede 
sožalja, darovali cvetje, sveče in mu izrazili spoštovanje ter se od nje-
ga poslovili. Zahvalili bi se radi dr. Pajntarju za dolgoletno zdravljenje 
in vsem ostalim, ki so mu pomagali in lajšali bolečine. Iskrena hvala 
Domu Tisje, Predilnici Litija, pevcem Lipe za zapete pesmi, trobenta-
ču, pogrebcem in prijatelju g. Matu Savšku za besede slovesa.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena HVALA.

Žalujoči vsi njegovi, ki ga pogrešamo

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

V SPOMIN

Zahvaljujemo se vsem, ki  se ju spominjate,  
postojite ob njunem grobu in njima prižigete svečke.

Vsi njuni

GVIDU 
KRES

 9.2.1935 – 15.1.2006

očetu in dedku

FRANČIŠKI  
KRES

 25.10.1937 – 1.1.2012

mami in babiciter
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javno glasilo OBČan
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil 

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

Izdajatelj: Tiskarna aCO - Mitja Jovanovič s.p.,  
CDk 39, 1270 Litija, TeL: 01/898-38-43 

• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Tehnični urednik: Marko Djukić  

• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preve-

rjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 146

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

1. Mihela Zupančič, Moravče 68, Gabrovka  
2. Magda BOLTE, Polšnik 34a, Polšnik    
3. Marjeta FUSS, Jelenska reber 39, Dole pri Litiji   

Težje besede:  ADIVAR, TATE, SELEŠ, IKARIJA,  
ALTER EGO

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.2.2013 na naslov ured ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo knjigo av
torja Martina Brileja LITIjSKI OBRAzI. Nagrade prispeva 
Tiskarna ACO.

13. ČRKA 
ABECEDE

IDEALNA 
DRŽAVA 
ETIENA 
CABETA

MLADINSKA 
POVEST 
TONETA 

SELIŠKARjA

OTOK V 
BALEARIH 
(ŠPANIjA)
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SULTANOV 
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IVANČIČ

OSEBNI 
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PIjANČEVA
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DOHODEK
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CA MORjA

OBER

PILA zA  
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INSEKTI, 
OTROŠKO

UPORAB
LjANjE, 
RABA

IVAN  
ERŽEN

zVEST 
PRIjATELj, 

DRUGI  
jAz

NAjVEČjI 
SLOVENSKI 

PESNIK 
(FRANCE)

ANTON  
VODNIK

SIFON  
zA  

BRIzGANEC

REŽISER 
VESNE

LOjNA  
BULA

TONE 
PAVČEK

NAKUP
LOjzE  

ROzMAN

NATRIj ALUMINIj

MESTO  
V  

DALMACIjI

STVAR AMERIŠKA 
IGRALKA 

(SHARON)LUKA V 
ESTONIjI SARAjEVO

PISATELj 
CANKAR

SLOVENSKI  
BIATLONEC 

(PETER)
KRAVICA

TENISAČICA 
(MONIKA)

VALTER 
KOVAČ

KONRAD 
ADENAUER

TURŠKA 
PISATELjICA 

(HALIDE)

ODGOVOR 
NA KONTRO

TOČILNICA

ANTON 
NOVAČAN

VRSTA 
GLASBE

AVAR

MEDMET 
BOLEČINE

IRIDIj

RjAVA  
ŽIVAL

IMIDŽ

AVTO
OzNAKA 
ŠPANIjE

NADALjE
VANjE 
GESLA

KEMIjSKI 
SIMBOL  
zA ERBIj

OKRAjŠANO 
MOŠKO  

IME  
(RONALD)

PRODAJAm STANOVANJSKO HIŠO Z  
BAZENOm, SPODNJI LOG PRI LITIJI 

CENA: 149.000 €

Tel: 040 458 585

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

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

Tomaž Brinovec, CDk 37, 1270 Litija

OBVESTILA  /  KRIŽANKA

Ker čas prehitro mine,
sedem let kar zgine.
Ostane nam praznina,
ki ne briše našega spomina.

V SPOMIN
možu, očetu, dedku in pradedku

FRANCU MAHKOVICU
30.4.1931 – 1.1.2006

Hvala vsem, ker postojite ob njegovem grobu  
in se ga spomnite s prižgano svečko.

Vsi njegovi

mali oglasi
ODDAm v najem enosobno, 
opremljeno stanovanje na 
Ma istrovi 8, Litija. Informa-
cije na Tel: 040/836-823.

ODDAm starejšo kmečko 
hišo na deželi. Odaljeno iz 
Litije 3,5 km, CK, kopalnica, 
6 različnih prostorov. Tel.: 
041/652-278.

PRODAm 3 sobno stanova-
nje v Litiji, l. 1978, 71 m2, do-
bro ohranjeno, 60.000 eUR, 
urejena Zk. Tel: 041/754 
850.

UGODNO PRODAm tri za-
zi d ljive parcele v Praproš-
čah (Litija) na sončni legi, z 
gradbenim dovoljenjem. In- 
 formacije na tel.: 041/651-
802 (andrej Poglajen)«

KUPIM star mizarski ponk, 
mlin za žito na kamne, žrm-
lje ročne, skrinje, omare, mi-
ze, voziček lojtrnik manjši in 
ostale stare predmete. Tel.: 
031/878-351.

ODDAm opremljeno stano-
vanje, na Bregu pri Litiji v 
pritličju v stanovanjski hiši 
(54m2), ki sestoji iz predso-
be, kopalnice, kuhinje/je-
dilnice ter dveh sob. Ločen 
vhod, parkirno mesto, Ck, 
internet. Cena po dogovoru. 
Tel.: 030/324-474

OBVESTILO
Pred nedavnim je bilo v 
Slovenskih novicah obja
vljeno, da so v okolici Li
tije pri 51 letni našli dro
ge, nasad in orožje.

Po Litiji in okolici, pa so 
se začele širiti govorice, 
da se to dogaja pri nas 
doma in nas obsojajo kot 
kriminalce, zato ne nase
dajte tem govoricam in 
takšnim lažem, kdor pa 
hoče, naj preveri na poli
cijski postaji.

Če nekomu ne moreš po-
magati, mu vsaj ne ško-
duj!

družina Videc

Leto dni že v grobu spiš,
v naših srcih še živiš.
Ni ure, dneva in noči,
povsod si v srcu z nami ti.
Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
ostala je praznina, ki hudo boli.

V SPOMIN
1. februarja mineva žalostno leto odkar nas je zapustil naš

JANEZ KOPRIVNIKAR
1938 – 2012

Ni večje bolečine kot v dneh žalosti
nositi v srcu srečnih dni spomine.

   (Dante)

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in postojite  
ob njegovem grobu.

Njegovi najbližji

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi…
Med nami si!

V SPOMIN
Mineva 10 let odkar je od nas odšla naša draga mama

ANTONIJA ZUPANČIČ

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu,  
postojite ob njenem grobu in ji prižgete svečko.

Vsi njeni 



TINA GODEC DVAKRAT V ČETRTFINALU, 
LUKA VODNIK USPEŠEN DEBI

tenis klub aS

Konec minulega leta je najlepše za-
ključila mlada Tina godec. Na turnir-
jih teniške zveze Slovenije se je kar 
dvakrat uvrstila v četrtfinale. In če je 
bila na odprtem prvenstvu do 16 let 
njena uvrstitev v četrtfinale skoraj 
pričakovana, saj je bila Tina med no-
silkami in je tako potrdila svoj status, 
pa je pripravila lepo presenečenje na 
odprtem prvenstvu do 18 let, kjer se 
je prav tako uvrstila v četrtfinale in 
na poti do tja premagala postavljeno 
igralko Glavič Laro iz Domžal in tudi 

primorko Ščulac anette, ki jo trenira Tina Pisnik. Tina Go-
dec je tako poleg velikega napredka pokazala, da se lahko 
kosa tudi s precej starejšimi tekmicami.
Na svojem prvem turnirju, ki šteje za uradno lestvico Teni-
ške zveze Slovenije, pa se je več kot odlično odrezal mladi 
Luka Vodnik. Luka se je v Ljubljani udeležil močnega Ro-
undRobinn tekmovanja, in v svoji skupini osvojil 2. Mesto! 
Z rezultatom 9:4 je premagal Pušenjak Žana (Max Ljublja-
na) in z 9:8 Perissutti Juana iz kopra. Tako se je uvrstil v a 
finale in osvojil prve točke za uradno teniško lestvico TZS. 
V a finalu je Luka sicer moral priznati premoč nasprotniku 
v prvem kolu glavnega turnirja, a kljub temu lahko njegov 
nastop ocenimo kot odličen začetek v tekmovalnem teni-
su.
V mesecu januarju bo večina tekmovalcev nastopila na 
zimskih državnih prvenstvih v vseh kategorijah. Žal zaradi 
poškodbe še vedno ne bo mogel nastopiti gregor Kokalj, 
ki je na 2. mestu lestvice do 16 let in bi bil brez dvoma 
eden od favoritov za osvojitev naslova.
Naša najboljša tekmovalca, Nik Razboršek in 
Nastja Kolar, se bosta odpravila v Turčijo v lov 
na nove aTP in WTa točke. Za Nastjo bo to po 
nekaj mesečnem premoru zaradi poškodbe, ki 
jo je stala tudi precejšnjega padca na lestvi-
ci WTa, prvi nastop. Nastja, ki že od avgusta 
trenira pod taktirko nemškega trenerja Joachi-
ma Kretza, meni, da je dobro pripravljena in 
sama pravi, da je že močno pogrešala teniška 
tekmovanja. Nastjo takoj po nastopih v Turči-
ji čaka še nastop za feD CUP reprezentanco 
v Izraelu. Nova kapetanka Tina Pisnik je na-
mreč izbrala ekipi v sestavi Hercog Polona, 
Srebotnik Katarina, Kolar Nastja in Klepač 
Andreja. 
Teniška zveza Slovenije je konec leta podelila 

posebna priznanja najboljšim tekmovalcem. Priznanje sta 
prejela tudi gregor Kokalj in Nastja Kolar. Še enkrat če-
stitamo obema!
Vedno več naših rekreativnih igralcev tenisa, ki nastopajo 
tudi v rekreativni ligi aS, se aktivno udeležuje slovenskih 
turnirjev za slovensko rekreativno lestvico DITS (Društva 
igralcev tenisa Slovenije). Tenis klub aS ima licenco DITS 
tako za organizacijo zimske lige, ki že poteka, kot poletne, 
ki bo uvedeno v sezoni 2013. Konec leta sta se odigrala 
dva turnirja za rekreativne igralce in sicer v Radomljah in 
Litiji. V Litiji so nastopale ženske in za odlične nastope je 
potrebno pohvaliti prav vse predstavnice naše aS-ove lige. 
kar tri so se namreč uvrstile v polfinale in sicer Ašič Ko-
vač Zori, Damiš Damijana in Kristan Karmen. Karmen 
je nato v polfinalu ugnala Damijano, Zori pa je morala pri-
znati premoč trenutno prvi igralki z rekreativne lestvice Lei 
Šunarič, ki je bila v finalu usodna tudi za Kristan Karmen, 
vendar je bil izid tekme tesen in sicer 6:4 in 7:5 v korist 
Šunaričeve. Kristan Karmen zaseda tudi sicer 2. mesto 
na trenutni rekreativni lestvici Slovenije. Če dodamo k tem 
rezultatom še podatek, da so v četrtfinalu nastopale tudi 
Bizjak Andreja, Vrhovec Olga in Kogovšek Branka, po-
tem je to več kot dokaz,kako močna in kvalitetna je aS-ova 
ženska teniška liga. Tudi v moški kategoriji so bili predstav-
niki aS-ove lige uspešni. Najdlje je poneslo Uranič Deni-
sa, ki je prišel vse do finala, kjer je bil za odtenek boljši 
trenutno 1. z lestvice pri moških Maček aleš iz Radomelj. 
V četrtfinale se je uspelo uvrstiti še Ašič Alojzu.
V polnem zamahu je rekreativna liga aS. Na 1. mestu prve 
moške lige je trenutno Bizjak Tomo pred Uranič Deni-
som in Ašič Alojzem, pri ženskah pa Zidar Jolanda pred 
Bizjak Andrejo in Damiš Damijano.

UTRINKI Z 
32. POHODA 

NA TISJE
Litijski planinci pohod 
organizirajo v spomin 
na bitko 2. štajerskega 
bataljona, ki je bila na 
Tisju prav na božični 
večer leta 1941.

Nad Libergo se v daljavi dviga Triglav. Vsi udele-
ženci 32. pohoda so si bili edini: to je bil eden naj-
lepših pohodov doslej. Razmere za pohod so bile 
idealne: ne predebela snežna odeja, sončen dan in 
enkratni razgledi, ki so segali vse od Julijskih alp, 
kamniško Savinjskih alp, verige karavank s Stolom 
in kepo pa do Snežnika na jugu. 
Vseh dosedanjih pohodov se je 
udeležilo le 5 ali 6 planincev, 
med njimi so tudi florjan Nun-

čič iz Celja ter filip in Majda Rusjan z Brega pri Litiji. Startnino je poravnalo 
175 pohodnikov, sicer pa je bilo vseh udele-
žencev okrog 300. Prišli so iz vse Slovenije. 
Med njimi je bilo še največ litijskih in šmar-
skih planincev, ena najbolj številnih skupin 
pa so tudi letos bili člani PD ZZV Celje. 
Na slovesnosti pred domačijo Tisenških so 
pohodnike nagovorili predsednik PD Litija 
Roman Ponebšek, župana Šmarnega in Litije Milan Izlakar in 
franc Rokavec ter predsednik občinskega odbora Združenja 

borcev za vrednote NOB Litija Mirko kaplja. kulturni pro-
gram, ki ga je povezoval Gašper Repina, so pripravili učenci 
podružnične Osnovne šole kostrevnica pod vodstvom uči-
teljic Marjane Poglajen, Jerneje fortune in Tjaše Mihelič. Za 
varnost pohodnikov so skrbeli gorski reševalci reševalne 

postaje Ljubljani. 
Pot je bila odlično pripra-
vljena. Tam kjer bi podrto 
drevje oviralo pohod, so 
markacisti odstranili ovire ali pa poskrbeli za novo traso. 
Na Tisju so Janja, Dani in Vesna pohodnikom potrdile kuponč-
ke in jih postregle s čajem. Za 
uspeh gre zahvala celotni eki-

pi, od mladincev ki so prezebali na startu, do redarjev na poti, 
do številne ekipe na cilju in zaključni točki v gasilskem domu v 
kostrevnici. Tudi tokrat je organizacijo pohoda uspešno vodil 
Peter Rutar. 
Že sedaj vas vabimo, da se udeležite 33. pohoda na Tisje, ki 
bo 8. decembra 2013.

Borut VUkOVIČ
PLANINCI VABIJO
27.1.2013 Prijatelji Janč - janški prijatelji  vse sekcije
9.2.2013 Valentinov pohod na Bohor  planinska sekcija DU
16.2.2013 Koštabona - Pomljan  planinska sekcija DU
16.2.2013 Jošt nad Kranjem  sekcija Sava
23.2.2013 Štrusov pohod  vse sekcije

PLESALCI 
DRUŠTVA NLP 
PLESALI TUDI 
V VESELEM 
DECEmBRU 

kot je že v navadi so se 
plesalci tudi letos zbrali 
na novoletni prireditvi ob koncu koledarksega leta. Tokrat so zbrani množici zaplesali v kulturnem 
centru Litija, ki je pokal po šivih. Predstavili so se nam tako najmlajši, kot tudi najstarejši, prvič 
so nastopali tudi plesalci brejka, ki so poželi bučen aplavz! S prireditvijo so člani društva NLP 
zaključili zelo uspešno leto 2012 in si za prihajajoče leto zastavili še večje cilje. Tekmovalci pa 
se še resno pripravljajo na pokalne turnirje, ki že potekajo pod okriljem Plesne zveze Slovenije. 
Hvala in lep pozdrav,

Tadej PReMk

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

Nad Libergo se v daljavi dviga Triglav. Vsi udele-
ženci 32. pohoda so si bili edini: to je bil eden naj-
lepših pohodov doslej. Razmere za pohod so bile 

popravila in čiščenje
zobnih protez

Pavel Smolej: Koštabona (akvarel)


