
Mozaik patra Marka rupnika v cerkvi  
Sv. nikolaja v litiji 

V nedeljo, 8.12.2013 je kardinal dr. Franc Rode blagoslovil mozaik v ste-
ni prezbiterija cerkve v Litiji. Z mozaikom tako dobiva litijska cerkev iz-
redno umetniško delo, saj je avtor mozaika priznani umetnik svetovnega 
slovesa, pater Marko Rupnik. (Več na 3. strani)
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Na Smučišču Dole pri Litiji pripravljeni na sezono 2013/2014
Vabljeni na ugodno in zabavno zimsko rekreacijo. www.dole.si

SMUčali boMo na DolaH!

vaBilo
Vabimo vas na tradicionalno spominsko 

srečanje ob 72-letnici bitke na Tisju, 
ki bo v torek,  

24. decembra 2013 ob 11. uri  
pred spomenikom na Tisju.

Slavnostni govornik bo  
prvi predsednik Republike Slovenije 

Milan KUČAN.
V kulturnem programu bosta sodelovala 
Partizanski pevski zbor in Zasavski rogi-
sti. Program bo povezoval Zlato Zavrl.

Ob 64. obletnici požiga domačij in po-
boja domačinov na Vačah in okolici vas 
vabimo tudi na spominsko svečanost, 

ki bo v četrtek,  
26. decembra 2013 ob 11. uri pri

spominskem obeležju  
na Malih selih pri Vačah.

Vsem občankam in občanom občin Li
tija in Šmartno pri Litiji želimo prijet no 
praznovanje božičnih in novoletnih pra
znikov, čestitamo ob državnem prazniku 
– Dnevu samostojnosti, v Novem letu 
2014 pa želimo obilo zdravja, sreče in 
zadovoljstva.

Vabljeni in nasvidenje na Tisju ter Malih 
selih pri Vačah.

ZB za vrednote NOB
Litija-Šmartno

"rojeno je upanje", 
ciKel boŽičniH  

koncertov zBora  
Sv. nikolaja

Zbor sv. Nikolaja pod vodstvom zboro-
vodkinje Helene Fojkar Zupančič bo v 
zadnjem tednu prazničnega decembra v 
Litiji, Radovljici in Mariboru izvedel štiri 
božične koncerte afroameriške du hovne 
glasbe.
Zbor bo gostil mednarodno priznanega 
ameriškega skladatelja, profesorja in di-
rigenta André J. Thomasa ter tri priznane 
slovenske instrumentaliste, Jako Pucihar-
ja, Aleša Avblja in Vida Ušeničnika.

V ponedeljek, 23. decembra 2013, bo ob 
19. uri koncert v cerkvi sv. Petra v Rado-
vljici.
V sredo, 25. decembra 2013, bosta v cerk- 
vi sv. Nikolaja v Litiji dva koncerta, in sicer ob 17. in 20. uri.
V četrtek, 26. decembra 2013, bo v baziliki Matere usmiljenja v Mariboru 
koncert ob 19.30 uri.
V Radovljici in Mariboru je vstop prost. V Litiji so letos izjemoma vsto-
pnice; del vstopnine je namenjen pokritju tehničnih stroškov, del pa bo 
prispevek za novi mozaik v litijski cerkvi.
Vstopnice lahko kupite preko spleta: www.nikolaj.si, dobijo pa se tudi v 
knjižnici v Litiji in Šmartnem ter v župnišču v Litiji.
Več informacij: www.nikolaj.si in GSM: 040 815 877 – Katja

Prisrčno vabljeni!

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.01.2014 po e-pošti: 
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net

oziroma na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39,
1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

Kot vsako leto vas tudi tokratna decembrska številka vabi na 
številne prireditve, praznovanja in dogodke, povezane z božič-
nimi in novoletnimi prazniki. Vsem bralkam in bralcem časopi-
sa ter občankam in občanom občine Litije želimo veliko sreče 
in polno zdravja v letu 2014, z več dobre volje in razumevanja.
  Uredništvo Občana 

23.12.2013	 	PREDBOŽIČNI SEJEM (10.00 DO 20.00)	S	PONUDBO	PRIDELKOV	
IN	IZDELKOV	IZ	LOKALNEGA	OKOLJA

	 	STOJNICA VSE ZASTONJ	-	IZMENJAVA	RABLJENIH	OBLEK,	OBUTVE	
IN	IGRAČ

	 UNIKATIJA	-	TRŽNICA	UNIKATNIH	IZDELKOV	DOMAČIH	PONUDNIKOV

28.12.2013	 	SPREVOD DEDKA MRAZA (17.00)	OB	SPREMSTVU	PIHALNEGA	
ORKESTRA	LITIJA,	ANIMACIJSKI	PROGRAM	ZA	OTROKE

29.12.2013	 	ANSAMBEL MAMBO KINGS (20.30)

31.12.2013	 	IRSKO-ROKERSKI PREDNOVOLETNI ŽUR (20.30)	S	SKUPINAMI	
KXX,	ARTENIGMA,	NOREIA,	PULZ	IN	DECK	JANIELS

	 SILVESTROVANJE (21.00)	Z	DEJANOM	VUNJAKOM

	  PRIČAKAJMO NOVO LETO 2014 V PRIJETNI DRUŽBI IN OB 
SPREMLJAVI SLOVENSKIH GLASBENIH SKUPIN.

VSE	PRIREDITVE	OBČINA LITIJA	PRIPRAVLJA	SKUPAJ	Z	ZKMŠ,	PGD	VAČE,	
DRUŠTVOM	PRIJATELJEV	MLADINE,	KLIŠE,	PRIREDITVENO	AGENCIJO	19,		

JP	KSP	LITIJA	IN	RAZVOJNIM	CENTROM	SRCA	SLOVENIJE.

23.12.2013

28.12.2013

29.12.2013

31.12.2013
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PRIČETEK DEL PRI GRADNJI IZVENNIVOJSKEGA 
KRIŽANJA NA ZGORNJEM LOGU 

V začetku meseca decembra je na Občini Litija potekala tiskovna 
konferenca, na kateri so predstavniki Direkcije RS za ceste pred-
stavili pričetek del na investiciji PRELOŽITEV GLAVNE CESTE G2-
108/1182 RIBČE LITIJA ob naselju Zgornji Log. Glavna cesta skozi 
naselje Zgornji Log bo prestavljena in na novo zgrajena kot dvo-
pasovnica, Namesto obstoječega nivojskega križanja z železnico 
bo zgrajen nadvoz v dolžini 164,6 m. Skupna dolžina posega pa je 
1600 m. Ob tem bo zgrajeno tudi štirikrako semaforizirano križišče 
za naselje Zgornji Log in predvideni sta dve novi avtobusni postaja-
lišči. Investicija zajema tudi ureditev javne razsvetljave in prestavi-
tev komunalnih vodov. Dostop do kmetijskih zemljišč bo lastnikom 
omogočen prek javnih poti. Ocenjena vrednost investicije je 9,5 
milijona evrov, iz evropskega sklada za regionalni razvoj bo za to 
investicijo povrnjenih 85 % upravičenih stroškov. Predviden rok do-
končanja del je november 2015. Izbran je že izvajalec del CGP, d.d. 
Novo mesto, ki bo z deli pričel kmalu. Župan občine Litija Franci 
Rokavec je poudaril, da ga veseli, da so s krajani Zgornjega Loga 
dosegli sporazum, saj bi vztrajanje na izgradnji podvoza, pomenilo 
izgubo EU sredstev in zamik izvedbe daleč v prihodnost. Poleg tega 
pa bo v prihodnjih letih potrebno rešiti še prometno izredno nevar-
ne točke v Zgornjem in Spodnjem Hotiču.

Na fotografiji vodja projekta Irena Zore Willenpart, direktor 
direktorata RS za ceste mag. Gregor Ficko in Župan občine 
Litija Franci ROKAVEC

PReGleD inveSticij v občini litija v letU 2013

MISLI OB KONCU LETA
Spoštovane občanke, cenjeni občani!

Konec leta je čas, ko delamo pregled 
po prehojeni poti in si postavljamo na-
črte za leto, ki prihaja.
V tem letu se je gospodarska kriza po-
globila in globoko zarezala v naš vsak-
dan, v naše načrte, v zmanjšanje števila 
delovnih mest, v znižanje osebnih do-
hodkov, pokojnin… Skratka življenje je 
še težje. Tega smo se dodobra zavedali 
tudi v občini Litija, saj nismo povečeva-

li obremenitev naših občanov in občank, temveč ravno nasprotno, 
odločno smo se zoperstavili proti novemu davku na nepremičnine 
in upam, da bo Ustavno sodišče ugotovilo to zmoto države Slove-
nije.
Kljub vsemu pa je to leto zaznamovalo uspešno delo za naše sku-
pno dobro. Priča smo zaključevanju izgradnje socialnovarstvenega 
centra, uspešno se odvija izgradnja nadomestne osnovne šole Li-
tija in napredujemo z izgradnjo kanalizacije in izgradnjo centralne 
čistilne naprave, hkrati s tem pa tudi z izgradnjo vzporedne komu-
nalne infrastrukture v mestu. Mesto Litija je že bolje preskrbljeno 
z 2 x 110 kW električnim daljnovodom Beričevo – Trbovlje. Pri vodo 
oskrbi je bil glavni poudarek namenjen pridobivanju potrebne do-
kumentacije. Tudi na cestni infrastrukturi so bili modernizirani šte-
vilni novi cestni odseki. Urejajo se novi prostori za predšolsko vzgo-
jo. Lahko samo čestitamo gospodarstvu, ki se v teh časih uspešno 
sooča s težkimi razmerami in daje zadovoljive rezultate. Zagotovo 
pa tudi velike investicije občine odpirajo dodatne možnosti razvoja 
gospodarstva.
Izjemna dejavnost je bila letos prisotna pri delovanju kulturnih dru-
štev in kulture kot celote. Zbor Sv. Nikolaja je dosegel na mednaro-
dnem tekmovanju v Belgiji prvo nagrado. Tudi ostali pevski zbori se 
lahko pohvalijo z lepimi dosežki. Priča smo vrhunskemu umetniške-
mu delu patra Marka Rupnika, ki je svoj izjemen mozaik umestil na 
steno prezbiterija v litijski cerkvi.
Bili smo priča velikim dosežkom na področju športa, kjer je Futsal 
klub Litija spet osvojil naslov v državnem prvenstvu in naslov po-
kalnega zmagovalca in se ponovno uvrstil v polfinale v Evropski ligi 
prvakov
Pri prostovoljnem delu smo bili priča velikemu trudu društev in or-
ganizacij, ki delujejo na področju sociale, humanitarnih dejavnosti, 
gasilcev, mladih, starejših in razvoju podeželja.
To je samo bežen pregled izjemno dinamičnega in vsestransko bo-
gatega leta, ki se izteka, zato se vam, spoštovani občani in občan-
ke zahvaljujem za vse, kar ste dobrega storili na svojem delovnem 
mestu, društvih, javnih zavodih, podjetjih, krajevnih skupnostih, 
mestni skupnosti, občinski upravi in občinskemu svetu. Bile so tudi 
napake, ki se zgodijo še zlasti takrat, ko je dela veliko ali preveč. 
Trudili se bomo, da bo teh v prihodnje čim manj. 
Vsekakor to leto dokazuje, da skupaj zmoremo več. Vsi ti projekti 
bodo ostali v našem mestu in bodo služili k dvigu kvalitete življenja 
vseh občank in občanov. Za vse to se vam iskreno zahvaljujem in 
želim, da bi takšno sodelovanje bilo tudi v prihajajočem letu.
Srečno! Vaš župan

Franci ROKAVEC

ŠIRITEV VODOVODA RIBČE – JESENJE 

Tudi v letošnjem letu so se na območju Občine Litija izvajale šte-
vilne investicije oz. projekti, ki so rezultat pospešenega izvajanja 
nalog občinskega proračuna, sredstev proračuna Republike Slove-
nije, javno zasebnega partnerstva, zasebnih vlaganj in aktivnosti 
mestne skupnosti, krajevnih skupnosti, društev, združenj, občank 
in občanov. Pregled projektov povzemamo v nadaljevanju:

1. Mestna skupnost Litija
 -  Zaključevanje izgradnje projekta Socialnovarstvenega centra 

(ureditev parkirišč in parkirnih prostorov)
 -  Izgradnja nadomestne osnovne šole Litija je v zaključni fazi
 -  Izgradnja centralne čistilne naprave s kanalizacijo in izgradnjo 

vzporedne gospodarske javne infrastrukture (mestne ulice, 
pločniki, javna razsvetljava, obnova vodovoda s polaganjem 
ostalih komunalnih vodov, plinifikacija, telekom, T2) – je rea-
lizirana že 40%. V tem letu so se v celoti uredila naselja, ceste 
oz. odseki cest: Sitarjevška cesta, Partizanska cesta, Ponovi-
ška cesta, Ljubljanska cesta, Kidričeva cesta, Cesta Dušana 
Kvedra

 -  Koncesionar za ponudbo zemeljskega plina (Istrabenz plini) je 
izdelal PGD dokumentacijo za gradnjo plinovoda Kresnice – Li-
tija

 -  Sofinanciranje izdelave mozaika patra Marka Rupnika v litijski 
cerkvi

 - Nadaljevanje izgradnje doma invalidov
 - Izvedba projekta Turistično informacijskega centra TIC
 -   Pridobitev odločbe za energetsko sanacijo zdravstvenega 

doma v Litiji in izdelava projektne dokumentacije
 - Sofinanciranje nabave novega reševalnega vozila
 -  Izgradnja sončne elektrarne na objektu JP KSP Litija
 -  Izdelava PGD projekta za izgradnjo izven nivojskega križanja in 

pridobitev EU sredstev ter izbor izvajalca del
 -  Izdelava PGD za vodo oskrbo naselja Veliki Vrh – Golišče

2. KRAJEVNA SKUPNOST BREG
 - Sofinanciranje nabave več namenskega gasilskega vozila
 -  Urejanje cestne infrastrukture ob izgradnji kanalizacije Litija – 

Šmartno.

3. KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI LOG
 -  Sodelovanje pri DPN za izgradnjo hidroelektrarne na srednji 

Savi.

4. KRAJEVNA SKUPNOST SAVA
 - Obnova dela LC Litija Sava (Smrekarica – Ponoviče)
 -  Ureditev opornega zidu na Savi in ureditev odseka ceste na 

Savi
 - Gasilsko društvo je ob 80 obletnici obnovilo gasilski dom
 - Urejanje protipoplavnih vrat ob železniških prehodih.

5. KRAJEVNA SKUPNOST VAČE
 -  Sprejetje OPPN za izgradnjo poslovilne vežice in širitve poko-

pališča na Vačah
 - Sanacija vodovoda na odseku Vače – kmetija Hostar,  Ržišče
 -  Prenos vodovoda Slivna na občino Litija in novega upravljavca 

JP KSP Litija.

6. KRAJEVNA SKUPNOST HOTIČ
 - Gradnja odseka vodovoda Jesenje – Sp .Jesenje
 - Sofinanciranje odseka vodovoda v Zgornjem Hotiču
 - Sanacija plazu ob lokalni cesti v Jesenje
 - Gasilsko društvo je obnovilo kritino na gasilskem domu.

7. KRAJEVNA SKUPNOST KRESNICE
 - Adaptacija podružnične šole Kresnice z dozidavo učilnice
 -  Uspešno kandidiranje na razpisu za energetsko sanacijo objek-

ta POŠ Kresnice
 - Izdelava PGD dokumentacije za obnovo vodovoda Kresnice
 - KS je postavila oporne ograje na pokopališču.

8. KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA
 - Ureditev dodatnih parkirnih površin pri vrtcu v Jevnici
 -  Izdelava PGD dokumentacije za ureditev večnamenskih prosto-

rov na športnem prostoru v Jevnici
 - Sofinanciranje uvedbe kloromata na vodovodu Jevnica
 -  PGD Jevnica je pričelo z izgradnjo prizidka k gasilskemu 

domu.

9. KRAJEVNA SKUPNOST KONJŠICA
 - Asfaltiranje dela javne poti proti Grašici
 - Izdelava PID dokumentacije za vodovod

10. KRAJEVNA SKUPNOST POLŠNIK
 - Izdelava PGD dokumentacije za izgradnjo vodovoda Mamolj
 - Asfaltiranje javne poti Borovak – Sopota

DOM INVALIDOV POD STREHO 
Po dolgotrajnih zapletih je novi dom invalidov končno pod streho. 
V tem letu bo objekt priključen na komunalne vode, v naslednjem 
letu se bo uredilo pritličje, v letu 2015 pa bo dom dokočno urejen.

(več na strani 11)

V mesecu novembru je bila izvedena modernizacija dela javne poti 
Dole - Prevale v dolžini 900 m in asfaltno cestišče bo omogočilo 
prijaznejši dostop do smučišča na Dolah.

 - Asfaltiranje dela lokalne ceste Polšnik – Preveg
 - Modernizacija dela regionalne ceste Velika Preska – Sopota
 -  Izdelava projektne dokumentacije za ureditev krajevnega sre-

dišča
 -  Zamenjava energenta v POŠ Polšnik in gasilskega doma na 

lesno biomaso.

11. KRAJEVNA SKUPNOST DOLE PRI LITIJI
 - Asfaltiranje javne poti Zgornje Jelenje
 - Asfaltiranje javne poti Dole – Pasji Vrh
 -  Izdelava PGD dokumentacije za sanacijo podružnične šole 

Dole
 -  Uspešno kandidiranje na razpis za energetsko sanacijo POŠ 

Dole
 - Izdelava idejnega projekta za vodovod Dole – Dobovica.

12. KRAJEVNA SKUPNOST GABROVKA
 -  Sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja Vodice – Mo-

ravška Gora
 - Izdelava PGD dokumentacije za vodovod Tihaboj
 -  Dokončanje daljnovoda 2 x 400 kW Krško – Beričevo.

SKUPNI PROJEKTI:
 -  Dokončanje izgradnje daljnovoda 2 x 110 kW Beričevo – Trbo-

vlje
 -  Sodelovanje pri pripravi projekta izgradnje hidroelektrarn na 

Srednji Savi z vzporedno infrastrukturo
 -  Pridobitev evropskih in koncesijskih sredstev za ureditev celo-

vite obnove svetil javne razsvetljave na območju občine Litija 
oz. v vseh krajevnih skupnostih

 - Odmere cest in urejanje zemljiškoknjižnih postopkov
 -  Sodelovanje pri izgradnji medobčinskega centra za ravnanje 

odpadkov CEROZ- Unično
 -  Uvajanje projektov lokalne oskrbe z doma pridelano hrano v 

javnih ustanovah
 -  Nadaljevanje s projekti regijske štipendijske sheme in izobra-

ževanje nosilcev dejavnosti in izobraževanja na področju turiz-
ma

 -  Sodelovaje pri velikih družabnih dogodkih: novoletne priredi-
tve, litijski karneval, prvomajsko kresovanje, festival »Slovo po-
letju«, Pohod po Levstikovi poti in Evropska liga v futsalu i.t.d.

 - Urejanje igral na igriščih ob vrtcih
 - Dokončanje projekta E-turist
 - Dokončanje projekta E-asistent.

Zahvaljujem se prav vsem nosilcem odgovornih funkcij v občinskem 
svetu, občinski upravi, mestnem svetu,  svetih krajevnih skupnosti, 
javnih zavodih in podjetjih, državnih  institucijah,  društvih in  drugih 
iniciativah  in seveda vam občankam in občanom za vse, kar ste 
na tej poti razvoja storili za našo občino v letu 2013. Dokazali ste, 
da je mogoče tudi v času gospodarske krize iti naprej. Še enkrat 
vsem hvala.

Župan
Franci ROKAVEC

MODERNIZACIJA DELA JAVNE POTI  
DOLE - PREVALE

V mesecu decembru 2013 se je izvedla širitev javnega vodovodne-
ga sistema Ribče-Jesenje, za naselje Jesenje – spodnji del. 
Vgrajen je bil sekundarni vod v dolžini 612 m in dva nadzemna hi-
dranta. Dela na tem odseku še niso zaključena. 
Za dokončanje razširitve javnega vodovodnega sistema, je potreb-
no vgraditi še 335 m cevovoda.
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CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO

NADZOR NAD MEDIJI PO LITIJSKO
Na spletni strani občine je v gradivu za sejo občinskega 
sveta objavljen tudi predlog novega občinskega odloka o 

obveščanju in informiranju javnosti o delu Občine Litija. Iz objavljenega 
predloga odloka se da sklepati, da želi občina izdajati nov javni časopis 
GLASILO OBČANOV, s sedežem v občinski stavbi na Jerebovi 14. Glasi-
lo naj bi bilo namenjeno obveščanju občanov in javnosti o pomembnej-
ših področjih življenja in dela, zlasti pa o delu organov občine (občinski 
svet, župan, nadzorni odbor), krajevnih skupnosti, javnih zavodov in 
javnih podjetij ter drugih organizacij in društev, ki opravljajo naloge in 
izvajajo dela v javnem interesu.
Najbolj zanimivo pa je še naslednje določilo tega odloka:
v 7. členu odlok navaja: »Obseg in programsko zasnovo sprejme ob-
činski svet ob sprejemanju letnega proračuna (ta je političen in slepo 
vdan županu, op.pisca), za uresničevanje uredniške politike pa je od-
govoren urednik (tega izbere politični občinski svet na podlagi javnega 
razpisa ali na predlog župana).« Delo urednika spremljata in nadzirata 
župan in direktorica občinske uprave.
Očitno si naš župan in lokalna politika želita prisvojiti in nadzirati  edini 
litijski tiskani medij. Volitve se namreč bližajo in vsako kritično pisanje 
in opozarjanje  občanov ali civilnih združenj na pomanjkljivosti in nedo-
slednosti župana ali drugih odgovornih v mestu bo postalo nezaželjena 
ali celo  prepovedana dejavnost. In to  kljub temu, da se glasilo financi-
ra iz proračuna, torej iz žepov  davkoplačevalcev. Tak način je zelo po-
doben avtokratskemu načinu vodenja nam dobro znanega nekdanjega 
totalitarnega režima.
Če župan ali politične stranke želijo izdajati svoje glasilo, v kate-
rem bodo objavljali na  njihovo kožo pisane članke in teme,  naj si 
ga plačajo iz  lastnih žepov.
V Litiji že 15 let izhaja lokalni mesečnik Občan. Branost tega časopisa 
je precej velika, saj ga prejema vsako gospodinjstvo v občini. Mogoče 
bi ga bilo potrebno le malo posodobiti in spraviti na višji, strokovnejši 
nivo, kar pa je neizbežno povezano s stroški, ki jih občina v bodoče niti 
ne želi prispevati.
V CI pozivamo župana, da odlok umakne z dnevnega reda seje 
občinskega sveta. Prav tako apeliramo na  občinske svetnike, če 
premorejo vsaj malo čuta za moralo in etiko ter posluha za demo-
kracijo, da o takem odloku ne odločajo.
Zakon o medijih v 6.členu govori o svobodi izražanja: »Dejavnost me-
dijev temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove 
osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprto-
sti medijev za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine, na 
avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju 
programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in profesio-
nalnimi kodeksi, ter na osebni odgovornosti novinarjev oziroma drugih 
avtorjev prispevkov in urednikov za posledice njihovega dela.«
Če občina želi sprememb na medijskem področju, naj se loti temeljite 
obravnave in strokovne ureditve delovanja vseh medijev, ki delujejo v 
občini Litija, ne pa uzurpacije edinega tiskanega medija.
CI Litija bo kritične članke še naprej objavljala na svoji spletni strani 
www.civilna-iniciativa-litija.si 

    Mateja ŠTEFERL

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM LITIJE ŽELIMO 
PRIJETNE BOŽIČNE PRAZNIKE, TER ZDRAVO, BOLJ-
ŠE IN ČIM MANJ STRESNO NOVO LETO 2014.
      
   CIVILNA INICIATIVA LITIJA

ŽELIM SI, DA NE BODO LE 
SANJE, TEMVEČ KONČNO 
RESNIČNO »NOV DAN »

Prevzem odgovorne funkcije predsednice 
OO SLS Litija, ki mi je bila zaupana  mi pomeni nov izziv, zavedajoč 
se, da je pot na katero se podajam lahko nepredvidljiva. Hkrati pa 
vem, da le v primeru, ko je cilj  jasen, so lahko tudi manjši odkloni iz 
te smeri dobrodošli, še posebno, če se smer prilagodi meri človeka. 
Žal trenutno živimo v času, ko je vse, kar vsaj malo diši po politi-
čnem, negativno. In prav to želim preseči, kajti sama vidim politiko 
kot možnost, da se naredi nekaj koristnega za  našo lokalno okolje, 
za našo teritorialno tako  obsežno občino. Strmim k politiki, ki bo 
slonela na etiki, pravičnosti in resnicoljubnosti.
Seveda se moramo vsi skupaj spomniti, da smo zavezani sebi, las-
tni integriteti in skupnosti znotraj katere živimo, tudi tistim, ki so 
delali pred nami. Človek je bitje, ki ima potrebo po tem, da živi v 
skupnosti in pomen in vloga občin je prav  v tem, da predstavlja 
tisto prvo širšo skupnost, takoj za družino, znotraj katere naj bi člo-
vek udejanjal večino svojih  socialnih interesov in potreb. Znotraj te 
skupnosti se moramo pogovarjati in dogovarjati o številnih skupnih 
projektih in se zoperstavljati vsem, ki želijo naš skupni voz poriniti 
v slepo ulico. 

Zavzemala se bom, da 
bo  tako moje delovanje 
kot tudi delovanje vseh 
članov OO  SLS Litija  de-
mokratično, odgovorno 
in transparentno in želim 
s svojim ravnanjem do-
prinesti, da bomo živeli 
v prijazni skupnosti, kjer 
bodo prevladovale vred-
note kot so: samokritič-
nost, iskrenost in pošte-
nost. Verjamem v moč 
etičnega  in spoštljivega 
odnosa do bližnjega.
S svojim delovanjem že-

lim prispevati k temu, da bi šel razvoj v naši državi v smer socialne 
države, trajnostnega sonaravnega razvoja, zaščite okolja in narav-
nih virov, okoljsko sprejemljivejše lokalne samooskrbe  ter medge-
neracijskega sožitja. Vsi skupaj  moramo prispevati k temu, da se 
razbremenimo stresnega primeža in verjeti v prijaznejši jutri.

  Predsednica OO SLS Litija – Lijana LOVŠE

Demokratične stranke upokojencev Slovenije

Želimo Vesel Božič

v prihajajočem letu 2014 pa kar največ izpolnjenih 
želja predvsem pa notranjega miru,zdravja, veselja

in seveda osebne sreče in zadovoljstva!

DESUS območna organizacija

VSEM OBČANOM  
IN OBČANKAM

članom in simpatizerjem 

Spoštovane občanke in občani, meščanke 
in meščani Litije.
Od kar ste me izvolili v litijski občinski in mestni svet se trudim 
po svojih močeh odgovorno in kvalitetno delati v skupno dobro 
vseh nas. Vsem, ki ste se do sedaj obrnili name sem poskušal 
ustreči in pomagati. Zavedam se, da mora biti izvoljen politik 
delaven in na voljo v celotnem mandatu, ne le nekaj pred 
volitvami. Še naprej se bom trudil, za kar ste mi zaupali mandat. 
Vabim vas, da še naprej spremljajte moja sporočila za javnost, 
članke, prispevke in obvestila v lokalnih medijih ter na facebook 
strani in drugje. Leto 2013 gre počasi h koncu.

Zato mi dovolite, da se na vas spoštovani občani in meščani,  
kot vsako leto tudi ob zaključku letošnjega leta  obrnem z 
iskrenimi željami. Želim vam vse dobro, vse lepo za bližajoče 
se praznike in srečno ter uspešno leto, ki je pred nami. Naj 
vam vsem tudi v letu 2014 služi zdravje, ne zmanjka denarja, 
ljubezni do bližnjih, sočutja in dobrote do osamljenih, bolnih 
in zapostavljenih. Pomagajmo si, radi se imejmo in še enkrat 
SREČNO 2014.    

Vaš svetnik, Boris DOBLEKAR

LITIJA DOBILA UMETNINO
Na Miklavževo nedeljo, 8. decembra, je kardinal dr. Franc Rode 
blagoslovil mozaik v steni prezbiterija župnijske cerkve. To je bil 
lep in pomemben dan za župnijo in kraj, ki se ga bomo še dolgo 
radi spominjali. Kardinal je blagoslovil delo patra Marka Rupnika in 
njegovih sodelavcev-umetnikov, ki so začeli s pripravami v rimskem 
Centru Aletti pred tremi meseci, mozaik pa so postavili v treh dneh. 
Kdor je videl organiziranost njihovega ustvarjalnega dela, je lahko 
samo strmel. »Mi kot ekipa smo podobni orkestru, vseh osemnajst 
hkrati dela, nihče ne stoji, eden mora biti pa dirigent, vodja, ki vidi 
celoto,« je naravnost odgovoril čudenju, kako lahko hkrati delajo 
vsi, vsak na svojem koščku stene. V ponedeljek zvečer, 25. novem-
bra, je pri zahvalni maši, med katero je izročil umetnino naročniku 
župniji Litija, z razlago približal vsebino upodobitve. Med drugim je 
poudaril, da prizor Spremenjenje na gori pove, da so Jezusovi učen-
ci naenkrat zagledali in prepoznali svojega učitelja v pravi luči. Upo-
dobitev v cerkvi je povabilo, da bi spregledali. »Kakšen je človek, ki 
živi svojo človeškost na Božji način, na način Jezusa Kristusa. Takrat 
je presijan, takrat sije. To je spremenjenje,« je razložil pater. Za po-
potnico na koncu nas je povabil: »Umetniki smo trdno prepričani, 
da je ta mozaik naseljen z Bogom... prežet je z ljubeznijo, v kateri je 
bil narejen. Prihajajmo sem, kadarkoli bomo žalostni, veseli, sprti, 
čemerni, ošabni, ponižani... Vedno nam bo spregovoril.«

Kot bogoslužni prostor so cerkve podobno grajene, po notranji 
opremi in duhu časa pa se razlikujejo. Dasi litijska cerkev na steni 
stranskega oltarja hrani spoštovanja vredno lepo podobo zavetnika 
svetega Nikolaja, jo bomo od sedaj naprej prepoznavali in pove-
zovali z enkratnim Rupnikovim mozaikom Spremenjenje na gori. Z 
ozirom na že izkazanim zanimanjem, mirno lahko zapišemo, da si 
bodo popotniki, ki bodo prišli v naše kraje, zaželeli videti tudi moza-
ik v litijski cerkvi. Do sedaj so se bolj ali manj zgolj peljali mimo Liti-
je, ko so iz Vač hiteli proti šmarski cerkvi in naprej do Bogenšperka. 
Tudi zato je razumljiva in hvalevredna konkretna podpora Mestne 
skupnosti in Občine Litija pri nastajanju in dograjevanju cerkve. 
Cerkev je z mozaikom dobila svojo prepoznavnost, njena notranjost 
čaka še na krstni kamen in orgle, pater Marko Rupnik pa nam je 
pripravljen narediti križev pot, ki bi vsebinsko dopolnil in povezal 
prezbiterij s cerkveno ladjo. Do sedaj smo uspešno plačevali raču-
ne za pripravljalna dela (zidarska obdelava glavne stene, namesti-
tev barvnih oken, nova razsvetljava, beljenje, akustična izboljšava, 
dopolnitev ozvočenja v prezbiteriju). Vrsta je na mozaiku. Kako ve-
lik je ta, trenutno »popolnoma naš« delček mozaika, bo znano, ko 
nam bo pater Rupnik poslal račun. Ta čudovit mozaik ni župnikov, 
ne pripada nekemu ozkemu krogu navdušencev... Ta umetnina je 
last vsakega, ki vanjo vloži svoj del ljubezni. Za to številno družino 
se vsak dan moli pri maši in kliče Božjega blagoslova in varstva. 
Prostovoljen dar je toliko bolj dragocen, ker pomeni, da bo mozaik 
dopolnila in posvetila ljubezen, v ozadju katere so odpovedi in žrtve 
dobrih ljudi. Hvala vsem, ki ostajate darovalci in sooblikovalci naše 
skupne prihodnosti! Vabljeni, da si mozaik ogledate, v njem najdete 
svoje veselje, tolažbo, umiritev, navdih...
Darove hvaležno sprejemamo na računu: Župnija Litija, Valvazorjev 
trg 5, Litija: 0202-3009-2006-836 (NLB). Za vsak cent iskren Bog 
povrni! Naj na priprošnjo sv. Nikolaja Bog bogato povrne vsakemu s 
svojimi večnimi darovi za zemeljsko in večno življenje. Hvala!

Pavel OKOLIŠ, litijski župnik

DRAGE OBČANKE IN OBČANI, 
PRIJATELJI, KOLEGI V SDS!

SDS Litija Vam želi, da bi doživeli lep 
Božič ter stopili v Novo leto polni dobre 
volje in novega upanja. Iskrene čestit
ke ob Dnevu slovenske samostojnosti 
in enotnosti.
        OO SDS Litija
       Gregor ZAVRL, predsednik 

Želimo vam prijetne božične praznike, 
srečno novo leto 2014 ter mnogo poslovnih 

uspehov in osebne sreče!
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OTVORITEV RAZSTAVE STRIPOV CIRILA 
HORJAKA ALIAS DR. HOROWITZ

Ciril Horjak je risar stripov in ilustrator, ki umetniške 
stripe vešče kombinira z izobraževanjem. Danes se njegov talent 
odraža v številnih domačih in tujih publikacijah, objavah v časopisih 
in na spletnih straneh. Cirilova največja odlika je navduševanje ljudi 
okoli njega, hkrati pa 
preseneča tudi moč 
njegovih stripov.
Na otvoritvi razstave, 
ki bo 17.1. ob 19.00 
uri si bomo med 
drugim pogledali kako nastaja podoba stripovskega lika in štiri korake 
nastajanja stripa (besedilo, skica, risba in barve).

PREDNOVOLETNI IRSKO ROKERSKI ŽUR - VINTEROJDER '13: 
KIXX, ARTENIGMA, NOREIA, PULZ, DECK JANIELS

Letos bo prednovoletna prireditev rokersko obarvana. S Klubom 
litijskih in šmarskih študentov bomo pripravili pravi prednovoletni 
irsko-rokerski žur.
Na ploščadi pred Športno dvorano Litija bodo igrali domači bandi z 
glavnimi gosti večera NOREIO in DECK JANIELSI. 
Ob 20.00 bodo z nastopom pričela skupina Kixx, nadaljevala bo 
Artenigma in za njo mojstri irske glasbe Noreia. Pred naelektrenimi 
DeckJanielsi vas bo dodobra ogrela skupina Pulz. Obilo avtorske glasbe 
preverjenih litijskih skupin v kombinaciji z irsko glasbo so recept za 
obvezno udeležbo!

NADALJEVANJE CIKLA IZOBRAŽEVALNIH DELAVNIC V 
MLADINSKEM CENTRU LITIJA

V MCju bomo tudi v mesecu januarju nadaljevali s ciklom aktivnega 
pridobivanja znanja na izobraževalnih delavnicah.
»Miti in predsodki o samomorih«, okrogla miza; 9.1. ob 18.00 
»Tipi uspešne komunikacije«, izobraževalna delavnica; 14.1. ob 18.00 
»Skrivnosti dobrega mentorstva«, izobraževalna delavnica; 16.1. ob 18.00 
»Kako uspešno napisati CV in motivacijsko pismo«, izobraževalna 
delavnica; 21.1. ob 18.00.
Delavnice ponujajo idealno možnost za osvojitev novih praktičnih 
znanj, ki ti bodo koristila pri številnih dejavnostih. Če želiš, lahko z 
delavnicami »gostujemo« tudi v tvojem društvu.

Prav tako pričenja z uradnimi urami ZAPOSLITVENA PISARNA MCja. 
Z nasveti pri iskanju službe vam bomo pomagali vsak ponedeljek med 
18. in 19. uro v MC Litija.

Ko človek prebira naslovnice novic, bi mislil, da je Slovenija država, v 
kateri je doma kriminal; kjer so pogosti umori, poneverbe, nesreče, 
pedofilija, kraje, prekupčevanje z mamili, itd. Vse našteto odstopa od 
normale in je zanimivo za ostale, ki tega ne počnemo.  Zato novinarji 
iščejo nenavadne zgodbe in navadno še kaj dodajo in časopis gre v 
prodajo. Na Vačah, kjer je okoli tisoč prebivalcev, je samo vaškemu 
originalu Regininemu Jošku uspelo priti v časopis, kot da sodeluje s pre-
kupčevalci mamil; ali da kot bolnik sredi najhujše zime živi v avtomobilu. 
V Litiji, kjer je prebivalcev 15 000 pa sem slišal samo o nekih bojevitih 
psih in o nekom, ki je v svojem obupu sredi gozda grozil z umorom. 
Iz zgornjih podatkov je enostavno sklepati, da je skrajnega kriminala 
glede na število prebivalcev - malo.  Izjeme, ki so opisane v novicah, pa 
samo potrjujejo pravilo:

VREME JASNO, VSE JE KRASNO V SLOVENIJI
Pravijo, da je kriza. Res denarja je vse manj. Zato obdelujem zemljo in 
gojim živali. Lačen nisem! Še paziti moram, da se ne zredim, ker potem 
ne bi bil čisto nič podoben Kenu. Ljudje, ki jih srečujem (glede na kri-
zo) niso podobni tistim iz koncentracijskih taborišč, ampak je pogosto 
ravno obratno. Res je, da ni denarja za kurilno olje in za novo peč, ki 
bi kurila cenejše gorivo. Zato pa se ogrejem, ko pripravljam drva na 
svežem zraku, sredi neokrnjene narave. Ker je vožnja z avtomobilom 
predraga, sem presedlal na kolo za zdravo telo. Če je to kriza, potem 
naj kar traja. Se mi zdi, da smo morda po naravi koleriki in razvajenci. 
Okoliščine niso nič krive za naše nezadovoljstvo, saj nas naravnost silijo 
v zdravo aktivno življenje, polno veselja in izzivov.
Zame je največji izziv, da je največji šaljivec - Bog - dal vsakemu dru-
gačno a vsakemu najbolj pametno pamet (posebno ženskam – glej sli-

ko). Tako nam nikoli ni 
dolgčas. 
Imejmo se radi in uži-
vajmo v novem letu 
– vse drugo nima smi-
sla!   Norček Zvonček 

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

kDo je oDGovoren in kDo kriv?
V časopisu Delo, 26.novembra letos, je novinarka 
Katja Željan objavila članek pod naslovom »NA-
LOŽBA, KAKRŠNIH NA GORIŠKEM NI PRAV VELI-
KO«. 
Povzemam: »Družba Gonzaga Invest d.o.o. je v manj kot 

letu dni postavila poslovno stanovanjski center z dvema kletnima in še-
stimi nadzemnimi etažami skupne površine 8.180 m2 za ceno 5.5 mili-
jona EUR. 70 % vseh površin je bilo prodanih podjetjem in stanovalcem 
že pred samim odprtjem.
Pomembno je sledeče: stavbo odlikuje energetska učinkovitost, varč-
nost, najboljše stavbno pohištvo in 120 parkirnih mest. Stavba je pre-
sežek v vseh pogledih, zaradi česar na tehničnem pregledu ni bilo niti 
ene same pripombe in uporabno dovoljenje je bilo izdano že naslednji 
dan. Samo za izgradnjo podzemnih delov stavbe so izkopali več kot 
30.000 m3 zemljine, vgradili preko 7.400 m3 betona, izolacija stavbe je 
debeline 14 cm. Tako v Novi Gorici.
V Litiji pa gradimo Socialno varstveni center (SVC): začetek gradnje 
sega v leto 2009. Ideja, lokacija in način izgradnje so bili že takrat moč-
no vprašljivi in pospremljeni z veliko pomisleki. Podjetje Maksimilian 
d.o.o. iz Celja, ki je bilo prvotno zainteresirano za gradnjo, je hitro spo-
znalo, da iz te moke ne bo kruha. Ker se takšna investicija finančno ni 
izšla, so že položeni temeljni kamen hitro pospravili.
Potem pa nastopi litijska politika s podporniki in brez denarja. Občina 
ustanovi gospodarsko družbo SVC d.o.o., katere edini družbenik je žu-
pan g. Franci Rokavec, za direktorico družbe pa imenuje kar direktorico 
občinske uprave ga. Tatjano Kržišnik, ki z družbo upravlja ljubiteljsko, 
izven rednega delovnega časa in to verjetno brezplačno. Vsa leta ta 
družba nima nobenega zaposlenega in do letošnjega junija je delovala 
tudi brez nadzornega odbora. Sedaj je ta tričlanski, brez ustreznih izku-
šenj, vodi pa ga g. Janez Kres.
Pri tej investiciji so šle stvari narobe že od samega začetka. SVC d.o.o 
je takrat odkupila od družbe Maksimilijam d.o.o. nazaj zemljišče in 
gradbeno dovoljenje z dokumentacijo. Medtem so se zasnove seveda 
spremenile, projekt je bilo potrebno na novo projektirati in to se je na-
daljevalo kar naprej do današnjih dni, ko naj bi v tem objektu združeno 
delovali Socialno varstveno center, vrtec in glasbena šola.
Cena investicije je iz hipotekarnega kredita v višini 9.890.000 EUR (kre-
dit na lepe oči) in z izsiljenimi dokapitalizacijami iz občinskega proraču-
na, za kar se je ta moral sam zadolževati, zrasla na 15,7 milijona EUR. 
Po projekciji iz decembra 2012 pa bo le-ta še za 2 milijona višja. Vpra-
šljivi so tudi finančni tokovi z ozirom na to, da imamo za vse investicije 
v občini samo enega izvajalca, katerega opravljena dela se pokrivajo iz 
različnih postavk. Dela še potekajo, denarja za vse to pa očitno ni dovolj 
in bo treba objekt finančno reševati na račun litijskega podeželja. Kot 
pravi župan, lahko ti pozabijo na njihove prihodnje investicije.
Na spletu lahko preberemo, da se direktorica družbe in župan na raz-
ličnih ravneh dogovarjata z obubožano državo za dodatna sredstva. Po 
besedah župana je še vse odprto, polno vprašanj, kar pa ni niti čudno, 
saj pogovori potekajo izven delovnega časa, ljubiteljsko…. Na tak način 
se rešuje finančno zavožen projekt, to počno ljudje z vprašljivimi kom-
petencami in tisti, ki mislijo, da bodo z vrtcem in glasbeno šolo v tem 
objektu dolgoročno obremenjevali občinski proračun. (Vrtčevski otroci 
in otroci z glasbenimi instrumenti se naj bi prerivali med avtomobili pri 
prehodu zelo prometne Ljubljanske ceste in vdihovali »svež zrak z zelo 
blagodejnimi delci PM10«).
Za zaključek zgolj primerjava:
-  NOVA GORICA: 8.180 m2, cena 5,5 mil. EUR, cena na m2 672 €
-  LITIJA: 7.740 m2, trenutna cena 15,7 mil. EUR, cena na m2 2.020 €
Postavlja se vprašanje odgovornosti tako župana g. Francija Rokavca 
kot direktorice ga. Tatjane Kržišnik in seveda tudi vseh tistih, ki so ne-
kritično dvigovali roke v obeh mandatih za to investicijo.
Primerjava obeh primerov gradenj postavlja logično vprašanje, ali so 
stene v SVC obložene z zlatimi lističi ali pa so nekateri pomakali prste v 
marmelado? Nace ŠTEFERL 

PovPRečneŽi
Ta država ima resne probleme. Kriza nezadovolj-
stva se nezadržno širi v vse pore našega življe-
nja. Menim, da je za tako stanje v veliki meri kriv 
management v gospodarstvu, ki v novi državi ni 
spoznal pomembnosti prestrukturiranja in razvoja 

gospodarstva (prilagojenost na tržni sistem), kot tudi politike, ki 
ni znala oz. hotela omogočiti gospodarstvu ustreznih pogojev za 
preoblikovanje na t.i. evropski tržni sistem delovanja, v katerem 
ni prostora za »tajkune« in njihove kvazi-prevzeme podjetij, niti 
možnosti  podeljevanja kreditov v bankah »na lepe oči« in še veli-
ko drugih družbenih anomalij, ki so se pojavljale v dveh desetletij 
samostojne države, politika pa teh anomalij ni preprečila, še huje, 
niti poizkusila zaustaviti…    
Verjamem, da se profesionalnost kakovostne politike  kaže prav v 
tem, da se zna odreči odločitvam, ki so v pristojnosti neke stroke. 
V Sloveniji takšne profesionalne politike v glavnem še ne pozna-
mo, na vseh družbenih področji prevladuje logika političnih meše-
tarjenj, strokovnost pa je prepogosto potisnjena v drugi plan…
Tako nastane družba, ki ji antropologi pravijo »reversecontrol 
dominance«, v kateri močni ne kontrolirajo šibkih, marveč ravno 
obratno – šibki stopijo skupaj in pazijo, da jim kdo ne pobegne. 
Pri tem gre za negativno selekcijo, saj družba s tihim pristankom 
politike  poriva navzgor manj sposobne  in kadrovanje pojmuje kot 
obliko socialne ali kakšne druge pomoči…
Prišlo je tako daleč, da celo v dejavnosti, kot je šport ( dolga leta 
ga je politika pustila pri miru), politika na pomembne funkcije v 
športnih klubih in športnih asociacijah večinoma postavlja nestro-
kovne ljudi, brez ustreznega znanja in izkušenj, še manj rezulta-
tov… Pri tem je »prednost športa« pred drugimi področji v Sloveniji 
ta, da take nesposobne vodstvene kadre (trenerje in predsednike 
klubov) slabi športni rezultati in nedoseganje zastavljenih ciljev s 
pomočjo kritične športne javnosti hitro izvrže in odstrani…
Staro nenapisano pravilo je, manj je človek sposoben, bolj bo za-
interesiran za vstop v svet trgovanja z uslugami in tako se počasi 
vse izstopajoče funkcije napolnijo s »kilavimi, a zvestimi« -pravi-
mo jim lahko tudi  povprečneži…Slovenija je v številnih pogledih 
še na nek način fevdalna družba, ki temelji na sistemu osebnih 
znanstev in izmenjave uslug. Hkrati pa vsi budno pazimo, da ne bi 
kdo pogledal iz množice in se individualiziral. Politika aktivno pod-
pira negativno selekcijo: pomagamo samo tistim, ki nas ne more-
jo ogroziti. Torej zagonski kapital namenjajo očitno neuspešnim 
podjetjem, pomoč neperspektivnim in dotacije neizboljšljivim, kar 
vse skupaj politika imenuje socialni čut.
Za Slovenijo je prav gotovo na mestu trditev, da smo vsi enaki, vsi 
za vse sposobni . Vsak lahko kreira, piše, sklada, režira, upravlja 
banko ali vodi podjetje idr. in tako se kariere ne končujejo zaradi 
neuspehov, marveč takrat, ko zmanjka znancev in uslug. 
In kaj ima to pisanje opraviti z Litijo? Litija, kot tudi druge lokal-
ne skupnosti v Sloveniji, je v marsičem potencirana slika državne 
situacije.
Župan je spomladi imenoval komisijo za izbor direktorja Javnega 
zavoda za kulturo, mladino in  šport Litija ( ZKMŠ), ki ga je občina 
po zelo hitrem postopku ustanovila oktobra lani,  delovati pa je 
začel z letošnjim letom. Po 4 mesečnem odločanju je komisija 
brez obrazložitve sklenila, da javni razpis ni bil uspešen in ga bo 
ponovila… kljub temu, da sta dva od štirih kandidatov izpolnjevala 
vse pogoje navedene v javnem razpisu in kljub temu, da v statutu 
zavoda jasno piše, da se razpis ponovi, če nihče od kandidatov 
ne izpolnjuje pogojev. V tujini je za  vodenje kulturnihin športni-
hustanov po tradiciji edino merilo profesionalnost. To ne pomeni, 
da tudi tam ni razprtij in političnih želja pri izbiri kandidatov, a 
praviloma na čelo uglednih kulturnih in športnih institucij ne more 
priti nekdo brez vrhunskih referenc. Primer ZKMŠ Litija je tipičen 
primer  vmešavanja politike, ki jo predstavlja župan,na področja, 
kjer v normalnih družbah nima kaj iskati. Pri nas je zadeva posta-
vljena na glavo, saj je župan sestavil komisijo iz članov lojalnim 
vladajoči politiki,le-ta pa izmed vseh prijavljenih kandidatov ni 
izbrala nikogar, ker nihče od kandidatov ni izpolnjeval nenapisa-
nega pogoja – to je slepa lojalnost županuin politični stranki, ki ji 
pripada župan občine Litija…
Zavod ZKMŠ Litija bi po svoji osnovni nalogi moral postati paradni 
konj in glavni nosilec pri prizadevanjih kultiviranja, vzpostavitve 
sistema vrednot ter humanizacije naše lokalne skupnosti, a bo za-
radi omejenosti in nesposobnosti lokalne politike postal še eden 
od mnogih peskovnikov za politične igrice vseh lokalnih šerifov, ki 
še niso dojeli, da funkcije in volilni mandati pomenijo predvsem 
odgovornost do družbe ter servis občankam in občanom in ne 
obratno. Škoda, še ena zamujena priložnost, da se v Litiji kam 
premaknemo…. Opeke in kvadri sami po sebi ne prinašajo višje 
družbene omike in razvoja, le-tega ustvarjajo ljudje z vizijo, pogu-
mom in znanjem, ki pa se jih v Litiji izogibajo kot hudič križa…

Dušan HAUPTMAN, mag. manag. izobr.

December, pravljični mesec zabav, druženja s prija-
telji in sorodniki, prve snežne dogodivščine, okraše-
na mestna središča, božične jelke, vonj po toplem 
čaju in kuhanem vinu… Vse to in še več ponavadi 
zaznamuje zadnje dni starega leta. Ob tem si vza-
memo tudi čas za razmislek o vseh izzivih, prigodah 

in dosežkih preteklega leta. Tako smo študentje in dijaki jeseni stopili 
v novo šolsko leto, na katerega smo se v klišeju dobro pripravili. Vsem 
članom želimo skozi celo leto ponuditi pester program za raznolike in 
cenovno dostopne načine preživljanja prostega časa, kar bo naše vodi-
lo tudi v prihajajočih prazničnih dneh ter v prihajajočem novem letu.
Ker pravijo da je smeh pol zdravja, smo se tudi letos v sodelovanju s 
Kulturnim društvom Špas teater odločili, da vam ponudimo večer sme-
ha. Odrska komedija Slovenska muska od A do Ž nam z Ladom Bozovi-
čarjem nudi parodijo na domačo glasbeno sceno ter ob znanih napevih 
slovenskih izvajalcev poskrbi za obilico smeha, gledalce pa ob pomoči 
odličnih glasbenikov, popelje od Avsenika do Žagarjeve, od popa do 
rocka, od fuzbal napevov do himne, od Laibach do Molarja… Predstava 
gledalcev ni pustila ravnodušnih, saj je v dobri meri posrebala, da se 
nam je ježila koža, usta so se potegnila do ušes, potočila pa se je tudi 
kakšna solzica... od smeha seveda!
Za prijetne zimske večere bomo na klišeju poskrbeli tudi s filmskim 
večerom, ki ga bomo obarvali s tematiko vraževernega pomena »PE-
TEK13.«. Rokodelske spretnosti bomo imeli možnost pokazati na bo-
žično obarvani ustvarjalni delavnici v ponedeljek 16. 12. Kvartopirski 
navdušenci pa bomo lahko svoje spretnosti izkazali ob večeru taroka v 
soboto 20. 12. Prav tako pa je tudi že čas za otvoritev smučarske sezo-
ne, 14. 12. 2013 je tako možnost da se v Nassfeldu naužijemo zimskih 
radosti. V prednovoletnih dneh pa se lahko skupaj ogrejemo tudi na ve-
čerih žive glasbe, kjer bomo klišejevci 29. 12. sodelovali z Mladinskim 
centrom Litija, pri oblikovanju večera VINTEOJDER13 ter poskrbeli za 
zabavo s skupinami Deck Janiels, Artenigma, Noreia ter Pulz.
Seveda pa mora biti božično novoletni čas zaznamovan tudi z obdaro-
vanjem. Tako bomo na klišeju obdarovali prvih 100 članov, ki bodo v 
času uradnih ur poiskali svoje darilce pod božičnim drevescem. S to 
skromno gesto vam želimo zaželeti delovno a uspešno, ter razigrano in 
nasmejano novo leto. December, novo leto, prazniki...sem spadajo tudi 
novoletne zaobljube. Druženja, zabave, športni dogodki, izobraževalna 
predavanja, inštrukcije, izleti, itd. so obljube, ki so namenjene vsem 
vam, našim članom, za še bolj pestro leto 2014. SREČNO!

voŠčilnica MlaDinSKeGa DRUŠtva 
jevnica

Mladinsko društvo Jevnica, vsem krajanom in krajan-
kam, občanom in občankam, v najlepšem mesecu v 
letu želi mirne, srečne in lepe božične praznike.

Praznike polne družinske topline, upanja ter neizmernega veselja.
Člani Mladinskega društva Jevnica vam prav tako želimo uspešno, 
aktivno, pozitivno novo leto 2014. 
Leto, ki bo za vas polno smeha, do-
bre volje, dobrodelne usmerjenosti, 
prostovoljnosti, medsebojne pomoči, 
pomoči potrebnim, medsebojne so-
lidarnosti, lepih besed ter najlepših 
radostnih dni.
Naj bo leto 2014 za vas, kot za vaše 
najdražje, leto novih uspehov! 
SREČNO 2014!

  Saša Šega, MDJ

http://www2.arnes.
si/~zkolen/ 
NOVO2007.htm



Pregovor pravi »nomen est omen« - kar pomeni, da se 
v imenu skriva ključ do vsega. Zato ni naključje, da se 
je Center za razvoj Litija marca 2013 preimenoval v  
Razvojni center Srca Slovenije. Vrsto let namreč sku-
paj s partnerskimi občinami razvijamo znamko Srce 
Slovenije, ki je prerasla zgolj okvire lokalnega okolja 
litijske občine. Trenutno skupaj izvajamo 10 evropskih 
projektov (teme so podjetništvo, hrana, dediščina, traj-
nostna mobilnost, inovativnost, aktivno staranje, so-
dobne tehnologije, itd.).

KAJ JE SRCE SLOVENIJE: 
Srce Slovenije je prostor, v katerem rad živim, ker lahko v 
njem ustvarjam, se samouresničujem in obenem kakovo-
stno bivam. 

DOSEDANJI DOSEŽKI SRCA SLOVENIJE:
•  sodelovanje v 20 evropskih projektih v vrednosti 

2,5 mio € s 160 partnerji iz 26 evropskih držav
•  izvedenih 84 projektov s področja razvoja podeže-

lja v vrednosti več kot 2 mio €
• pomoč pri ustanovitvi več kot 900 podjetij
•  več kot 12.000 udeležencev na različnih usposa-

bljanjih
•  v mrežo samooskrbe s hrano vključenih 70 javnih 

ustanov in 200 kmetijskih ponudnikov

Srce Slovenije temelji na treh stebrih – podjetništvu, tu-
rizmu in okolju, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. 
Ekipa Razvojnega centra Srca Slovenije je ob vključevanju 
zunanjih sodelavcev in uveljavljenih domačih in tujih strokov-
njakov v letu 2013 izpeljala številne aktivnosti in okrepila moč 
znamke Srca Slovenije ter povečala njeno vrednost in prepo-
znavnost. Kaj vse se je dogajalo v letu 2013:

poDjetniŠtvo 
•  Na točki VEM (Vse na enem mestu) v Litiji se je letos re-

gistriralo 28 SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV (s.p.) in 10 
DRUŽB Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (d.o.o.). Izvedli 
smo 290 SVETOVANJ. 

•  V Mengšu smo odprli novo TOČKO VEM, kjer lahko poten-
cialni in že delujoči podjetniki na enem mestu registrirajo 
svoje podjetje ter pridobijo koristne nasvete in informacije 
o aktualnih razpisih, sredstvih in izobraževanjih. 

•  Izvedli smo 80 IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ, ki se 
jih je udeležilo preko 3.000 POSAMEZNIKOV.  

•  Lokalna akcijska skupina (LAS) SRCE SLOVENIJE, ki jo 
upravlja Razvojni center Srca Slovenije, je letos z dodatni-
mi sredstvi, ki smo jih prejeli na podlagi uspešnosti, pod-
prla šest projektov v skupni vrednosti 219.894 EUR. Od 
tega evropska  sredstva znašajo 85%, preostali del pa so 
financirale občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovi-
ca in Šmartno pri Litiji.  

•  V MREŽO LOKALNE SAMOOSKRBE S HRANO, ki jo ko-
ordinira zadruga Jarina,  je vključenih že 200 kmetij in 
70 javnih zavodov (vrtci, osnovne šole, dom za ostarele). 
Doslej je bilo dobavljenih že 145 ton sezonskih pridelkov. 

•  V sodelovanju z Občino Ivančna Gorica zadruga Jarina 
koordinira LOKALNO TRŽNICO V IVANČNI GORICI, na 
kateri svoje pridelke in izdelke prodaja že 90 domačih po-
nudnikov. Tržnica predstavlja možnost dodatnega zasluž-
ka za kmete, podjetnike in rokodelce. 

•  Sodelovali smo pri izvedbi programa PODJETNIŠTVO V 
SRCU, v katerega je bilo vključenih 46 mladih, starejših, 
brezposelnih, študentov, diplomantov, zaposlenih in že ob-
stoječih podjetnikov. Štirje izmed njih so stopili na samo-
stojno podjetniško pot. 

•  Izvedli smo tri usposabljanja za rokodelce, ki se jih je ude-
ležilo 110 posameznikov. Zaradi močne potrebe po njiho-
vem povezovanju ustanavljamo MREŽO ROKODELCEV 
SRCA SLOVENIJE, ki bo prinašala nova delovna mesta in 
medgeneracijski prenos znanj in veščin. 

turizeM
•  V starem me-

stnem jedru Li-
tije se je odprla 
T U R I S T I Č N A 
TOČKA SRCA 
SLOVENIJE, ki 
je namenjena 
informiranju obi-
skovalcev in pro-
mociji lokalnih 
litijskih ponudni-
kov, pa tudi turi-
stičnih atrakcij širšega območja Srce Slovenije.

•  Za turistični produkt KARAVANING PO SRCU SLOVENIJE 
smo s strani Javne agencije SPIRIT prejeli PRIZNANJE FI-
NALIST SEJALEC 2013 za najbolj ustvarjalne in inovativne 
dosežke v slovenskem turizmu. V mrežo je vključenih že 

18 avtodomarjem 
prijaznih gostiteljev, 
trije tudi iz litijske 
občine: Domačija 
Paternoster, Te-
nis park As in Eko 
turistična kmetija 
Lavrič. Organizirali 
smo promocijsko 
karavano za avtodo-
marje po območju, 

pripravljamo pa tudi promocijske materiale za tuje trge. 
•  V sodelovanju z Občino Litija, Fakulteto za turistične vede 

Turistica in Institutom Jožef Stefan smo razvili MOBILNO 
APLIKACIJO E-TURIST, ki uporabniku na podlagi njegovih 
zanimanj pripravi prilagojen program z vključeno kulinarič-
no ponudbo, zabavo, kulturnimi in naravnimi znamenitost-
mi ter ponudbo aktivnega turizma. V aplikacijo je vključe-
nih 120 ponudnikov iz Srca Slovenije. 

•  Izvedli smo dve prireditvi DAN KOLESARJENJA PO SRCU 
SLOVENIJE, ki se jih je udeležilo 130 kolesarjev. Zaradi 
dobrega odziva smo ponatisnili KOLESARSKI VODIČ »S 
KOLESI PO SRCU SLOVENIJE« s 32 kolesarskimi pot-
mi različnih težavnostnih stopenj za treking, družinske, ce-
stne in gorske kolesarje v skupni dolžini 1.448 km. 

•  Organizirali smo IZOBRAŽEVANJA ZA TURISTIČNE PO-
NUDNIKE o ključnih temah za kakovosten razvoj turistič-
nih dejavnosti. Predavanj, ki so jih vodili priznani slovenski 
strokovnjaki s področja turizma, se je udeležilo kar 80 tu-
rističnih ponudnikov z območja.

•  Turistično ponudbo območja smo pod skupno znamko 
Srce Sloveni-
je promovirali 
na  40 DO-
GODKIH PO 
S LOV E N I J I 
IN TUJINI. 
Predvsem so 
bili odmevni 

SEJMI Narava-zdravje, Kamping&Karavaning, Conventa in 
Bonaca ter predstavitve ponudnikov v trgovskih centrih v 
Ljubljani, Kamniku in Logatcu. 

•  Sodelovali smo pri razvoju in promociji DEŽELE KOZOL-
CEV, prvega muzeja na prostem s kozolci na svetu, ki je bil 
junija letos odprt v Šentrupertu.

 •  Podprli smo nadaljevanje promocijske kolesarske akcije 
211 LIPO-
VIH LISTOV 
ZA ZELENO 
SLOVENIJO, 
v okviru ka-
tere je ultra-
maratonski 
kolesar Ra-
dovan Sku-
bic Hilarij prekolesaril vseh 211 slovenskih občin. 

•  V KOLEDARJU PRIREDITEV za leto 2013 smo zbrali sko-
raj 400 glasbenih in plesnih prireditev, športnih dogodkov, 
festivalov in sejmov z območja Srce Slovenije. 

•  Turistične ponudnike aktivno promoviramo na TURISTIČ-
NEM PORTALU SRCA SLOVENIJE www.srce-slovenije.
si/turizem in na FACEBOOK STRANI SRCA SLOVENIJE. 

ZGODBA Srca Slovenije JE V DOMAČEM 
IN MEDNARODNEM PROSTORU VSAK DAN BOLJ ODMEVNA 

IN PREPOZNAVNA – uSpeŠno leto 2013

naŠe okolje
•  V sodelovanju z družbo JUB in Občino Dol pri Ljubljani smo 

odprli prvo ENERGETSKO PISARNO SRCA SLOVENIJE. 
Prebivalcem občin Srca Slovenije je na voljo brezplač-
no energetsko svetovanje o načinih gradenj in prenovi 
objektov, obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije, imajo 
pa tudi popust pri nakupu JUB-ovih izdelkov za ureditev 
fasad. Izkušen energetski svetovalec je izvedel pet stro-
kovnih predavanj, ki so občanom na voljo brezplačno.

•  V Osredkah pri Dolu pri Ljubljani smo pomagali vzpostavi-
ti VRT SRCA 
SLOVENIJE, 
na katerem 
svojo zelenja-
vo prideluje 
že 14 vrtič-
karjev, ki ni-
majo možno-
sti za lasten 
vrt.

•  V okviru KONZORCIJA VRTCEV IN ŠOL SRCA SLOVENI-
JE, ki povezuje devet vzgojno-izobraževalnih institucij, smo 
izvedli 13 delavnic na temo lokalne samooskrbe, podjetni-
štva med mladimi in turizma. 

•  V programu GOZDNI VRTCI IN ŠOLE, ki smo ga zasno-
vali prav v Srcu Slovenije, je do sedaj sodelovalo že 22 
šol in 18 vrtcev s podružnicami s preko 300 pedagoških 
strokovnih delavcev. Gozdnih delavnic se je udeležilo 
že 3.100 otrok. S tem spodbujamo ustvarjalnost pri 
otrocih in širimo idejo o pomembnosti preživljanja časa 
v naravi.

•  Spodbujamo inovativne projekte v lokalnih skupnostih, 
zato smo že tretjič organizirali Konferenco o inovativni 

lokalnih skupno-
stih, ki se je je 
udeležilo preko 100 
udeležencev. Pode-
lili smo PRIZNANJA 
ZA NAJBOLJ INO-
VATIVNE PROJEK-
TE V LOKALNIH 
SKUPNOSTIH, med 
katerimi so bili tudi 

projekti  iz Srca Slovenije: Dežela kozolcev, Abrahamov 
ključ, ohranjanje tradicije oglarjenja v Oglarski deželi in 
prikaz preteklosti ob vodni učni poti Krašnja. 

•  S pomočjo Razvojnega centra Srca Slovenije so bili iz-
vedeni štirje 
družbeno kori-
stni dogodki v 
okviru projekta 
ABRAHAMOV 
KLJUČ SRCA 
SLOVENIJE. Na 
Geossu so abra-
hami predsedni-
ku države Boru-
tu Pahorju izročili pleteno srce kot simbol prijateljstva. 

•  Ukvarjamo se tudi s področjem UPRAVLJANJA PROMETA 
IN MOBILNOSTI. V sodelovanju z deležniki iz območja smo 
izoblikovali ideje za boljši razvoj javnega potniškega prome-
ta, ureditve parkiranja, kolesarjenja, pešačenja in prostor-
skega načrtovanja v Srcu Slovenije. 

•  Sledimo evropskim usmeritvam na področju učinkovite 
rabe energije in virov na delovnem mestu. Pridobili smo 
certifikat EVROPSKE ZELENE PISARNE, ki vzpostavlja 
zavest o okoljskih problemih med zaposlenimi. 

•  Razvojni center Srca Slovenije je na mednarodni konferenci 
InterSymp 2013 v Baden-Badnu v Nemčiji prejel PRIZNA-
NJE ZA IZJEMNE DOSEŽKE na področju sistemskega in 
trajnostnega pristopa pri razvoju podeželja. 

Srčno voščilo
Veseli in ponosni smo, da lahko skupaj soustvarjamo 
zgodbo Srca Slovenije. Utrip dogajanj iz naših krajev se 
občuti tako v domovini kot tudi izven naših meja. Skupaj 
postajamo primer edinstvene prakse povezovanja, sode-
lovanja in grajenja skupnosti, znotraj katere je vredno 
živeti in v objemu katere je moč uresničevati tudi najdr-
znejše zamisli. Več kot nas bo povezanih v zgodbo Srca 
Slovenije, glasneje bo odmevala. Pridružite se s svojimi 
produkti, storitvami, projekti, idejami in vstopimo v 2014 
še ponosnejši na skupno znanje, izkušnje, veščine, talente 
in tradicijo. Srčno in srečno leto soustvarimo! 

Obiščite nas na: Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., 
Kidričeva 1, 1270 Litija tel.: 01 8962 710, e-mail: info@razvoj.si

www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si, 
www.facebook.com/the.heart.of.slovenia
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Osnovna šola Litija

Osnovna šola Gabrovka-Dole
POSKUSI Z OGNJEM

Da so otroci bolje razumeli, kaj pomeni požarna vaja, 
oziroma evakuacija, zakaj  smo se umaknili ognju, zakaj 
je ogenj lahko tako nevaren, zakaj ga včasih ne smemo 
gasiti z vodo in še nekaj drugih informacij, ki so jih otro-
ci pridobili v času obravnavanja teme o gasilcih, smo  
izvedli nekaj 

poskusov z ognjem. Poskusi 
so  otrokom dali  možnost ra-
zumeti, zakaj je ogenj koristen 
in ob nepravilnem ravnanju z 
njim tudi nevaren, zakaj ogenj, 
ko ga pokrijemo ugasne. Pred 
poskusom so lahko otroci 
predvidevali, dajali napovedi 
rezultata poskusa, ki smo  jih 
po poskusu preverili. Na kon-
cu smo ugotovili, kaj ostane, ko ogenj pogori – oglje in pepel, s katerim 
smo lahko tudi risali.  Za Pikapolonice Marinka in Simona

VRTEC GABROVKA - V vrtčevskih skupinah v Gabrovki smo otroke 
podrobneje seznanili s poklici oz. osebami, ki pomagajo ljudem, ki so v 
stiski. V vrtec smo povabili medicinsko sestro, policiste in gasilce. Vsak 
posebej nas je seznanil z delom, ki ga opravlja. Policista sta se pripe-
ljala s policijskim kombijem, v katerem prevažajo »lopove in tatove«. 
»Marico« smo si lahko ogledali od zunaj in od znotraj. En dan, medtem 
ko smo se v vrtcu igrali, nam je na okno potrkal gasilec in zakričal, naj 
izpraznimo igralnico, ker stavba gori. Vzgojiteljice so nas kar v copatih 
odpeljale na prosto. Zunaj smo ugotovili, da je bila to le vaja, ki  nam jo 
je pripravil gasilec – eden od staršev naših prijateljev.  Ker smo bili zelo 

mirni in hitri, smo si šli 
za nagrado ogledat ga-
silni dom in opremo, ki 
jo za reševanje upora-
bljajo gasilci. Obiskala 
nas je tudi medicinska 
sestra, ki nas je sezna-
nila z ustno higieno, 
bakterijami in pravil-
nim umivanjem rok. V 
vrtcu smo zelo veseli 
sodelovanja z zunanji-
mi sodelavci in zuna-

njimi strokovnimi službami, ki so nam vedno pripravljeni približati in 
razumeti njihovo delo. Hvala policistoma iz PP Litija, medicinski sestri 
Petri iz ZD Litija in Davidu iz PGD Gabrovka. Ko odrastemo, bomo tudi 
mi gasilci, policisti in medicinske sestre!  Simona HRIBAR, prof.

NOVOLETNA PRIREDITEV OŠ GRADEC S 
PODRUŽNIČNIMI ŠOLAMI

Tradicionalna novoletna prireditev šole vsak december otvori duri 
v praznični čas. Športna dvorana litijske gimnazije je vsako leto 
napolnjena do zadnjega kotička, ko na oder stopijo mladi umetni-
ki, ki s svojim petjem, gibi in pesmijo pričarajo praznično vzduš-
je. Letošnja rdeča nit je bila povezana z vodo v vseh oblikah in 
posvečena rojstnemu dnevu Franceta Prešerna, ki je v upodoblje-
nem liku spremljal nastop naših učencev. Tudi letos smo z novole-
tnim sejmom prodaje izdelkov učencev obogatili šolski sklad s  
1.700 € in polepšali december učencem, ki potrebujejo našo po-
moč vse leto, ne samo v prazničnih dneh.
Za nami je uspešno leto in z optimizmom zremo v novo. Vsem sku-
paj želimo topline in iskrenih besed ter srečno 2014. 

Kolektiv in učenci OŠ Gradec s podružničnimi šolami Hotič,  
Kresnice, Jevnica in Vače z ravnateljico Tatjano GOMBAČ.

SREDNJEŠOLSKI SEJEM
Na OŠ Gradec smo imeli 14. 11. 2013 srednješolski sejem. Na 
naše povabilo se je odzvalo trinajst srednjih šol, in sicer iz Ljub-
ljane, Litije, Zagorja, Trbovelj in Novega mesta. Srednje šole so s  
pestro predstavitvijo  programov  in izdelkov vabile učence in  star-
še v svoje kotičke.
Sejma se je udeležilo veliko zainteresiranih obiskovalcev. Za učence 
devetega razreda je bil sejem priložnost, da si pridobijo informacije 
za izbiro ustrezne srednje šole. Čas odločitve se bliža. Naslednje 
leto bodo ob tem času že obiskovali izbrano srednjo šolo.
Tovrstno sodelovanje med našo osnovno šolo in srednjimi šolami 
poteka že nekaj let. Med učenci in starši je dobro sprejeto, zato se 
bomo za to obliko predstavitev srednjih šol trudili tudi v bodoče.

Irena SMREKAR SIMONČIČ, šolska svetovalna delavka

PoŠ Hotič
DANES AKCIJA ZA BOLJŠI JUTRI NAŠIH OTROK

Lani smo orali, letos že na polno želi. Tokrat je dobrodelna akcija 
stekla že v mesecu novembru. Skoraj tri tedne smo otroci v vrtcu in 
šolarji na podružnici zbirali otroška oblačila, obutev, knjige, igrače 
in družabne igre. Čiste, urejene in ohranjene stvari smo prodajali 
na sejmu v gasilskem domu Hotič po simbolični ceni 1 evro, kjer 
smo si lahko ogledali tudi nastop malih plesalcev iz vrtca Taček, ki 
vadijo v plesni šoli Pleši z mano.
Zbrana sredstva so namenjena našim najmlajšim akterjem te ak-
cije, mladim nadebudnežem, ki že razvijajo empatijo do sočloveka 
in so željni pomagati šibkejšim. Kakšen nov športni rekvizit, prevoz 
iz vrtca oz. šole v telovadnico Litija, ogled gledališke predstave ali 
pa zgolj kepica oz. dve sladoleda ob koncu šolskega leta… naš trud 
je poplačan. 
Vse stvari, ki na sejmu niso našle novega lastnika, pa smo podarili 
mladinskemu centru Litija, kjer so nam z nasmehom na obrazu za-
gotovili, da bodo oblačila, obutev in igrače prišle v prave roke.   
Hvala Vam, da ste podprli našo akcijo, da ste nam v teh težkih 
časih stopili naproti in začutili, da še vedno lahko pomagate. In ne 
pozabimo: 
»Vse kar dajemo drugim, dajemo pravzaprav sebi!«

Maruša KRNC, učiteljica POŠ Hotič

tretje mesto v državi so dosegli učenci  
s Polšnika

V soboto, 23.11. 2013,  je bil za Lano, Gašperja in Gaja prav po-
seben dan in verjamemo, da jim bo ostal v spominu za vedno. Po 
tretjem mestu na občinskem tekmovanju kviza gasilske mladine, 
so naši trije šolarji zmagali na regijskem tekmovanju v Moravčah. V 
soboto, 23.11. 2013, pa jih je čakala še zadnja preizkušnja - državno 
tekmovanje v Kidričevem. Resnično smo garali, saj smo vedeli, da 
se bodo na državnem tekmovanju srečale samo najboljše skupine 
iz Slovenije. Vsak dan smo se učili, ponavljali, reševali naloge, vadili 
vozle, gradili skupino, saj je na tekmovanju pomemben skupinski 
duh in brez sodelovanja je skupina obsojena na propad. Potem pa 
je učence čakalo še vsak dan popoldansko delo doma, saj bi nam 
drugače zmanjkalo časa. Res so se učenci zavzeli, saj so bile vsak 
dan naloge korektno opravljene in končane. In tako smo se v soboto 
zjutraj stoodstotno pripravljeni odpeljali proti Kidričevem. Prispeli 
smo do Osnovne šole Borisa Kidriča. Padal je dež, a organizatorji 
so poskrbeli, da je bilo vse pripravljeno. Zunaj so bila razstavljena 
vozila slovenske vojske, predstavila se je policija, kinološko društvo 
za reševalne pse Maribor ter gasilske enote širšega pomena PGD 
Ptuj. Pri mizi smo opravili prijavo skupine, prejeli smo vrečko z da-
rili in spominki ter bilten, ki je bil izdan prav za ta dan. Potem smo 
si ogledali kulturni program, poslušali govor ravnateljice osnovne 
šole, nagovoril nas je tudi poveljnik GZ Slovenije -Franci Petek ter 
župan občine Kidričevo. Na tekmovanju se je zbralo preko tristo 
otrok, od tega okrog sto pionirjev in z njimi se je bilo treba pome-
riti za čim boljše mesto v 
državi. Tekmovanje je tra-
jalo od 10. do 12.30 ure. V 
tem času so Lana, Gašper 
in Gaj dali vse od sebe in 
to se jim je še kako obre-
stovalo... Po tekmovanju 
smo odšli v jedilnico šole 
na okusno kosilo, ob 14.30 
pa se je začela razglasitev. 
33 mest iz Slovenije se 
je borilo za najboljše mesto v državi in 3. mesto so dosegli naši 
učenci. Veselje je bilo neopisljivo. Oči so žarele, roke so mahale 
v pozdrav in vse delo je bilo poplačano. Predsednik GZ Slovenija, 
Jošt Jakša, je stisnil roke našim junakom, jim čestital za trud in jim 
podelil pokal ter kolajne. Pozabljena je bila Gašperjeva neprespana 
noč, Lanino popoldne, ko sta z očijem iskala podatke, kdaj je bila 
izumljena prva električna brizgalna, pozabljene Gajeve skrbi glede 
narobe obrnjenih čepic na glavi ...Veseli smo zapustili OŠ Borisa 
Kidriča, ki jo bomo ohranili v lepem spominu. Deževale so čestit-
ke z vseh strani. Čestitala sta nam predsednik in poveljnik PGD 
Polšnik. Po tekmovanju smo se odpravili v Celje, kjer smo obiskali 
kino in restavracijo. Zvečer smo se vrnili domov, kjer so starši na 
pragu hiš čakali svoje otroke in jim čestitali. Zaželeli smo si lahko 
noč in se poslovili. 
Hvala gasilskima mentorjema Primožu in Boštjanu za vso podporo 
na tekmovanju. Hvala Primožu, ker nas je srečno vozil naokrog ...

Katarina JUVAN

ZLATO IN SREBRNO PRIZNANJE IZ  
ZNANJA LOGIKE

V petek, 27.9.2013, se je na OŠ Litija šolskega tek-
movanja iz znanja logike udeležilo 56 tekmovalcev 
od 5. do 9. razreda. Bronasta priznanja je prejelo 19 
učencev. Na državno tekmovanje, ki je bilo v soboto, 

19.10.2013, na Osnovni šoli Gradec so se uvrstile: Sara Lavrenčič 
iz 7.b, Katjuša Ponebšek iz 8.a in Maja Kralj iz 9.a. Sara Lavrenčič 
je prejela ZLATO priznanje, Katjuša Ponebšek pa SREBRNO. Na tek-
movanje jih je pripravljala mentorica Angela Marolt.

MALE SIVE CELICE
Tudi letos se na OŠ Litija veselimo izjemnega uspeha naših sed-
mošolcev. Trije učenci so že drugič v tem šolskem letu dokazali, 
da njihove male sive celice niso od muh. Drugega oktobra so Sara 
Lavrenčič, Marko Bjelčević in David Valte na OŠ Vrhnika pometli s 
konkurenco na regijski ravni in se uvrstili v nadaljnja tekmovanja v 
Ljubljani. V sredo, 23. 10. pa so v prostorih RTV Slovenije opravili 
še z ekipo OŠ Bežigrad in se uvrstili med 16 najboljših v Sloveniji. 
Glede na to, da se vsako leto na to tekmovanje prijavi preko 400 
ekip iz vse Slovenije, si tekmovalci zaslužijo vse čestitke.  
V veliko spodbudo in oporo so jim bili seveda sošolci in sošolke, ki 
so za njih navijali s tribune, ter knjižnični medo, ki velja za njihove-
ga najzvestejšega navijača.  
Tekmovalcem še enkrat iskreno čestitamo in želimo še veliko zna-
nja v nadaljnjih tekmovanjih.  mag. Vesna KOSMAČ, prof.

POROČILO O NASTOPU NA 7. SREČANJU 
ORFFOVIH SKUPIN V ČRNI NA 

KOROŠKEM
Učenci 5. Stopnje Posebnega programa vzgoje in izo-
braževanja ter njihovi učitelji Polona Baš jere, Matjaž 

Bizilj, Alenka Vidgaj in Sandra Rihter, so se 26. 11. odpravili na 7. Sre-
čanje Orffovih skupin v Črno na Koroškem. Na pot so odšli že ob 7. 
uri zjutraj in se čez zasnežene gozdne poti pripeljali v mrzlo Črno. Na 
srečanju so nastopili zadnji, trinajsti, a so se z nastopom zelo izkazali. 

Učenci so pod men-
torstvom Sandre Rih-
ter in Polone Baš Jere 
zaigrali na melodične 
in ritmične Orffove 
instrumente ter citre, 
nastop pa sta s svojim 
igranjem popestrila 
tudi Alenka Vidgaj, ki 
je zaigrala na harmo-

niko ter Matjaž Bizilj s klarinetom. Predstavili so se s pesmima Kje so 
tiste stezice ter Moje dekle.
Po nastopu je sledilo kosilo v CUDV Črna na koroškem in ples s prijate-
lji iz vse Slovenije.  Sandra RIHTER

PLAVALNI TURNIR SOS 2013
V soboto, 23. 11. 2013, je v Ljubljani na Fakulteti za šport potekal 12. 
plavalni turnir Specialne olimpijade Slovenije. Organiziral ga je VDC 
Tončke Hočevar iz Ljubljane. Tekmovanje je bilo sprva načrtovano 9. 
novembra, potem pa so ga zaradi tehničnih težav prestavili za 14 dni 
naprej. Udeležilo se ga je 5 učencev Podružnice s prilagojenim pro-
gramom. Plavali so v prostem slogu na razdalji 25 in 50 metrov. Lana 
Kuč, Mateja Planinšek in Nejc Felkl so dobili bronasto medaljo, Klemen 
Zidar je zasedel 4. in Sašo Smrekar 6. mesto. Po tekmovanju je sledilo 
kosilo in zabava v Dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani. Kljub sla-
bemu vremenu in obilici dežja smo preživeli krasen dan.  Jana Švagan

9. DRŽAVNE IGRE SPECIALNE OLIMPIADE MATP, 
RADOVLJICA 2013

V soboto, 16.11.2013 so se Marcel Gorišek, Sonja Cvetko in Luka Lindič 
iz osnovne šole Litija, podružnice s prilagojenim programom, udeležili 
9. državnih iger specialne olimpiade MATP v Radovljici. Iz meglene Li-
tije smo se zgodaj zjutraj odpravili na pot proti Radovljici, kjer nas je 
pričakal sonce. Ob prihodu smo dobili spremstvo, študentko Dolores, 
ki je bila z nami ves čas tekmovanja, nas seznanila s potekom tekmo-
vanja in nam pomagala. Najprej smo pojedli malico. Sledila je otvoritev 
iger s programom. Vseh prijavljenih tekmovalcev je bilo 124, zato smo 
bili razdeljeni v dve skupini. Mi smo bili v 2. skupini. Ko je imela 1. 
skupina tekmovanje, smo mi imeli organiziran zabavni program v šolski 
jedilnici. Nato smo se zamenjali. Sledilo je tekmovanje še za našo sku-
pino. Pomerili smo se v udarjanju žogic, vlečenju in kotaljenju gume, 
podiranju kegljev, kotaljenju žoge po klopi in metu na koš, brcanju žoge 
na gol ter slalomu s triciklom med količki, čez klančino in skozi tunel 
z upoštevanjem prometnih znakov. Vse vaje smo uspešno opravili in si 
tako prislužili medalje. Sledil je še zabavni program, podelitev in zaklju-
ček ter kosilo. Nato smo se popoldne odpravili nazaj proti domu, polni 
novih vtisov. Preživeli smo uspešen, družaben in nepozaben dan.

Saša ŠEŠKO

TOREK, 7.1.2014, ob 16.uriFRIZERSTVO@A-LENKA.SI WWW.A-LENKA.SI

VSEm StRaNkam  

V PRIhODNjEm LEtU ŽELIm  

OBILO ZDRaVja,OSEBNE SREČE  

IN ZaDOVOLjStVa!

NA STRIŽENJE V JANUARJU IN FEBRUARJU 
 20% popuSt
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Vrtec Litija
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Tradicionalni slovenski zajtrk postaja v slovenskih vrt-
cih in šolah že tradicionalen. S tem projektom želimo 
že predšolske otroke in šolajočo se mladino ozaveščati 
o pomenu zajtrka in zdrave domače hrane; posredno 
pa jih izobraževati tudi o pomenu kmetijske in čebelar-

ske dejavnosti za nas in naše okolje. 
S tem namenom se je petkovemu zajtrku v vrtcu Najdihojca pridružil 
tudi čebelar, v spremstvu predstavnic e občine in vodstva vrtca. V nji-
hovi družbi so nam živila (med, 
mleko, maslo, kruh in jabolko), 
ki so jih tudi letos prispevali 
naši lokalni pridelovalci, še bolj 
teknila.
To je le še ena izmed dejavno-
sti, s katero želimo v vrtcu Litija 
vplivati na oblikovanje zdravih 
prehranjevalnih navad naših 
otrok. Naši obroki so polnovre-
dno sestavljeni in pripravljeni iz 
svežih živil, sezonskega sadja in 
zelenjave. Na našem jedilniku je vse več biološko in lokalno pridelane 
hrane. Čas prehranjevanja skušamo otrokom približati kot nekaj prije-
tnega in koristnega, ob tem pa upoštevati in spoštovati tudi možnost 
izbire vsakega posameznika. Vsak mesec spoznavamo tradicionalne 
jedi ene izmed slovenskih regij.
S tem otroke navajamo na okušanje različnih vrst hrane ter na raznoli-
ko in kulturno prehranjevanje, hkrati pa tudi na zdrav življenjski slog, ki 
jim omogoča zdrav, vsestranski razvoj.  Vida ŽONTAR, vzgojiteljica

V ENOTI JURČEK SMO PRAZNOVALI 30 LET
Vrtec Jurček v Jevnici je praznoval 30. letnico svojega delovanja. Vsi 
zaposleni smo skupaj s starši in krajevno skupnostjo organizirali slav-

nostno praznovanje, ki se je 
odvijalo 22. novembra 2013 v 
Zadružnem domu Jevnica. Pri-
pravili smo bogat program za 
povabljene, ki so dvorano napol-
nili do zadnjega kotička. Naša 
rdeča nit je bila gozd, ki naš vr-
tec obdaja v veliki meri in smo 
po njem dobili tudi svoje ime ter 
emblem – Jurček. Ker v našem 
vrtcu otrokom privzgajamo tudi 

osnovne človekove vrednote in nam je mar za človeka v stiski, smo se 
odločili, da prispevamo k dobrodelnosti. Tako smo se odzvali na do-
brodelno akcijo »Anina zvezdica«, ki trenutno poteka v vseh trgovinah 
Spar ter Interspar po Sloveniji in s pomočjo staršev na prireditvi zbrali 
ogromno prehrambnih izdelkov za družine v stiski. Hvaležne smo vsem, 
ki so darovali. Ker je vse potekalo tako, kot smo si zamislili, se celotni 
kolektiv vrtca Jurček zahvaljuje vsem in vsakemu posebej, ki nam je 
pomagal pri organizaciji in izvedbi dogodka. Hvala!  Iris MOHAR, vodja 
enote

DELOVNA VZGOJA PRI MEDVEDKIH
V letošnjem vrtčevskem letu v enoti Medvedek izvajamo projekt De
lovna vzgoja. Naš cilj je otroke navajati na delovne navade v vrtcu in z 
njimi spodbuditi tudi starše. Otroci imajo privzgojene navade že v sebi, 
potrebno jih je le razvijati.
V skupini Medvedkov smo septembra začeli z dežurstvi pri hranjenju. 
Vsak dan sta dežurna dva otroka. Njuna naloga je, da poskrbita za ure-
jen prostor in da otroke pripravita na obrok. Dežurna otroka, oblečena 
v predpasnik, vsakemu otroku razdelita pribor in jim zaželita dober tek. 
Po končanem obedu pospravita mize in jih pobrišeta s krpo.
Delovna vzgoja je prisotna tudi pri ostalih dejavnostih v igralnici: pri po-
spravljanju igrač, urejanju kotičkov, pometanju smeti po tleh ipd. Smeti, 
ki se nabirajo pod stoli, odlagamo 
v koš, ločujemo pa tudi druge od-
padke (papir, plastenke, steklo) v 
zabojnike v umivalnici. Otroci pri 
delu neizmerno uživajo.
V jesenskem času veliko časa 
preživimo zunaj na sprehodih in 
na igrišču. Igrišče je vedno treba 
čistiti, predvsem zaradi zunanjih 
vremenskih dejavnikov – vetra, 
dežja, snega. Skupaj poskrbimo, da je okrog peskovnika čisto, da so 
smeti v zunanjih koših, da potrgamo plevel. Tudi
listja je v tem času dovolj. Z grabljicami ga grabimo in odlagamo v vre-
če. Le nekaj ga je še ostalo na drevju. Sicer pa čakamo zimo in sneg in 
zimske dogodivščine, tudi takšne z lopatami za kidanje snega. 
Otroke spodbujamo, da doma pomagajo staršem pri opravilih, ki tako 
ohranjajo delovne navade, ki jih pridobivajo v vrtcu. 

Darja BORŠTNAR MANDELJ dipl. vzgojiteljica

• Prodaja polikarbonata za
nadstreške

• Izdelava pergol in nadstreškov

• Adaptacije

• Mizarska dela

041 721 295 (Simon) • 041 523 551 (Matevž)

E-pošta: lesokras@siol.net

DOBRODELNOST NA GIMNAZIJI 
LITIJA

Dijaki 4. c razreda Gimnazije Litija smo spo-
znali, kako lahko iz malega zraste veliko. V 

oktobru 2013 smo se udeležili dobrodelne akcije zbiranja oblek, igrač 
in hrane. Odločili smo se, da z majhnim prispevkom, vsak je namreč 
prispeval le en evro, pomagamo litijski enoti Slovenske karitas. Zbran 
denar se je po nakupu spremenil v dve polni nakupovalni vreči živil s 
podaljšanim rokom trajanja. Spoznali smo, da pri dobrodelnosti količi-
na ni pomembna, pomemben je namen. dijaki 4. C
V decembru 2013 smo na šoli izpeljali drugo dobrodelno akcijo v tem 
šolskem letu. Zbirali smo obleke, obutev, hrano, posteljnino, brisače, 
kozmetiko in igrače. Vzporedno je potekala tudi akcija zbiranja denarja 
za Mladinski dom Malči Beličeve. Z zbranim denarjem bomo kupili di-
daktične igrače in knjige za otroke iz tega doma. 
Natalija Zver, prof.

TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA 
Na Gimnaziji Litija smo se tudi v tem šolskem letu odločili pomeriti na 
vseslovenskem tekmovanju iz naravoslovja, ki ga organizira Zveza za 
tehnično kulturo Slovenije. Tekmovanja so se udeležili nekateri dijaki 
prvih in drugih letnikov, ki so skušali s svojim znanjem kemije, biologije 
in fizike doseči čim boljši rezultat. Najuspešnejši dijaki se bodo uvrstili 
na državno tekmovanje, s katerega bodo najboljši odpotovali na olim-
pijado, ki bo 2014 v Atenah. 

Tomaž Zupan in Aleš Strnad, 2.A

DNEVA ODPRTIH VRAT
V torek, 10. decembra in v četrtek, 12. decembra smo na Gimnaziji 
Litija ponovno odprli vrata učencem devetega razreda iz litijskih, šmar-
ske zagorskih in radeške osnovne šole. Za dijake pripravimo različne 
delavnice, jim razkažemo šolo, se družimo z njimi in jih spoznavamo 
ter jim omogočimo pogovore z našimi dijaki, od katerih lahko dobijo 
najbolj pristno informacijo o utripu, vzdušju in načinu dela na naši šoli. 
 kolektiv Gimnazije Litija

TEKMOVANJE BOBER
Dijaki Gimnazije Litija so v mesecu novembru sodelovali na  mednaro-
dnem tekmovanju Bober, ki temelji na računalniškem razmišljanju in 
pismenosti. Ideja za to tekmovanje se je rodila v Litvi, kjer so ga leta 
2004 tudi prvič izvedli. V Sloveniji je tekmovanje letos potekalo tretjič, 
tekmovalcev pa je bilo več kot 11.000. Tudi na naši šoli so se ga dijaki 
udeležili v velikem številu, dosegli so 6 bronastih priznanj, Rok Sonc iz 
2.B pa se je s srebrnim priznanjem uspel uvrstiti na državno tekmova-
nje. Betka BURGER, prof.

60 LET GLASBENE ŠOLE
Leto 1953 je bilo prav posebno 
leto za vse ljubitelje glasbe v Liti-
ji in njeni okolici, saj jev nekdanji 
ambulanti Predilnice Litija s svojim 
delovanjem pričela glasbena šola.
V častitljivem obdobju šestdesetih 

let se je šola prilagajala potrebam okolja, se spreminjala,  dopolnjevala 
in bogatila svojo dejavnost ter kvalitetno rastla, predvsem pa je v vseh 
teh letih poskrbela za glasbeno izobraževanje velikega števila mladih. V 
letu 2005 se je glasbena šola kot ena zadnjih tovrstnih šol v Sloveniji 
ponovno in dokončno osamosvojila in pod ustanoviteljskim okriljem ob-
čin Litija in Šmartno pri Litiji postala Glasbena šola Litija-Šmartno.
Tako kot druge slovenske glasbene šole je tudi glasbena šola v Litiji vsa 
leta svojega obstoja skrbela za vzgojo poslušalcev, obiskovalcev koncer-
tov, opernih predstav ter drugih glasbenih prireditev, vzgojila je številne 
ljubitelje glasbe, ki jim je glasba še vedno pomembna spremljevalka v 
življenju,kar nekaj nadpovprečno nadarjenih učencev pa je pripravila 
na nadaljevanje glasbene poti na srednji in visoki stopnji poklicnega 
izobraževanja doma ali v tujini.
Zelo pomembna in neprecenljiva stalnica 60-letnega razvoja in delova-
nja glasbene šole pa je prav gotovo tudi njena vpetost v domače oko-
lje. Šola se je s številnimi nastopi na najrazličnejših prireditvah aktivno 
vključevala v kulturno dogajanje, s vsakodnevnimi aktivnostmi pa je 
pomagala pri oblikovanju kulturne politike svojega okolja ter prispevala 
k rasti in širjenju glasbene kulture.
Vzgojno izobraževalna pot glasbene šole jubilantke je bila polna uspe-
hov, dosežkov in kvalitetnega dela mnogih, ki so za svoje življenjsko 
poslanstvo izbrali prav glasbeno-pedagoško delo v Litiji in njeni okolici. 
Publikacija, ki smo jo pripravili ob šestdesetem rojstnem dnevu naše 
glasbene šole, vsebuje predvsem zapise in slikovne spomine zadnjih de-
setih let, podatki o prvih petdesetih letih glasbene šole pa je predstavil 
zbornik, ki je izšel pred desetimi leti.
V zadnjih desetih letih obstoja naše glasbene šole smo uvedli kar nekaj 
novosti, začeli smo poučevati instrumente in predmete, ki jih šola v pre-
teklosti ni mogla ponuditi, število nekaterih šibkeje zastopanih instru-
mentov pa smo povečali in razširili nekatere oddelke. 
Pri svojem delu veliko pozornosti posvečamo skupinskemu muziciranju 
mladih glasbenikov, zavzemamo pa se tudi za tesno povezanost in so-
delovanje učiteljev, učencev in staršev. 
Naši učenci se redno udeležujejo regijskih, državnih in mednarodnih 
tekmovanj, kjer dosegajo izvrstne rezultate, učenke našega plesnega 
oddelka pa vsako leto sodelujejo na revijah slovenskih klasično baletnih 
šol in društev. Glasbena šola Litija-Šmartno je že dolga leta članica akti-
va zasavskih glasbenih šol in Zveze slovenskih glasbenih šol ter se tudi 
aktivno vključuje v dogodke obeh združenj. 
V jubilejnem šolskem letu 2013/2014 smo sedanji učenci in zaposleni 
Glasbene šole Litija-Šmartno pripravili vrsto javnih koncertov in temat-
skih predstavitev, z njimi bomo javnosti predstavljali in promovirali de-
lovanje naše izobraževalne ustanove, svoj vrhunec pa bodo prireditve 
prav gotovo doživele  v najlepšem pomladnem mesecu maju.

V mesecu novembru smo na Višji 
strokovni šoli dobili tri nove diplo
mante, inženirje strojništva. Pred
stavljamo vam povzetke njihovih 
diplomskih del. 

Diplomsko delo:  
oGrevanje oDpaDne voDe v avtoDoMu

V vsakdanji naglici življenja nam je prosti čas zelo pomemben. In v pro-
stem času imamo različne interese, veselja in hobije. V zadnjem obdobju 
opažamo vse večjo potrebo po svobodi gibanja, bivanju v naravi, spozna-
vanju novih okolij… Vse to je tudi caravaning, ki je ne samo v Sloveniji, 
ampak tudi v celotni Evropi v porastu.Velik ljubitelj caravaninga je tudi 
naš diplomant višješolskega strokovnega programa Strojništvo,  Ivo Je-
mec. Iz njegovega hobija se je razvila poslovna ideja.
Pod mentorstvom višješolskega predavatelja Janeza Dulca je v svojem 
diplomskem delu predstavil proizvod – avtodom, stanje na trgu in v na-
daljevanju šereševanje problema odpadne vode, še posebej v zimskem 
času.   Prva počitniška vozila so bila namreč  namenjena preživljanju 
prostega časa v poletnih mesecih. Želja po svobodi in raziskovanju novih 
krajev pa  je spodbujala razvoj k vse večji uporabnosti avtodomov. Tako 
so inovativni proizvajalci počitniških vozil in dodatne opreme predstavili 
trgu tudi prve naprave za ogrevanje vozil.  Danes so avtodomi primerni 
tudi za potepanja v hladnejših zimskih mesecih, tudi za bivakiranje na 
parkiriščih smučišč. Tu pa se uporabniki srečajo s problemom zamrzo-
vanja odpadne vode, ki vsebuje čistila, šampone, maščobe in ostanke 
hrane. Na večini parkirišč ni ustrezne infrastrukture za počitniška vozila 
in kontaminirana odpadna voda konča v naravi.
Iz diplomske naloge so razvidni poznavanje in razumevanje tega proble-
ma ter velika stopnja angažiranosti študenta s ciljem, da oceni primer-
nost in možnost poslovnega uspeha s svojo inovativno rešitvijo. 

izboljŠave PRi vzDRŽevanjU  
MateRialno-teHničniH SReDStev v enoti
Zaradi hitrega razvoja je za podjetja zelo pomembno, da uskladijo dolo-
čene procese v podjetju samem, se povezujejo z drugimi organizacijami 
in neprestano izboljšujejo poslovanje.
Bistvo vsake organizacije je, da izbere ustrezno strategijo, s katero med 
drugim tudi uspešno in učinkovito izvaja določene spremembe v podje-
tju, ki pripomorejo k odličnosti same organizacije. 
Namen Francija Bukovška, diplomantastrojništva,zaposlenega v Sloven-
ski vojski je bil, na osnovi teorije in stanja v enoti, opredeliti, raziskati 
in podati ustrezne rešitve za izboljšanje sedanjega stanja v organizaciji 
logističnega bataljona ter čete za vzdrževanje.
V teoretičnem delu je najprej predstavil organizacijo, v kateri je izvajal 
raziskavo, teoretična izhodišča o raziskovanju in uporabi procesa PDCA 
in SDCA. V raziskovalnem delu diplomske naloge se je dotaknil resnosti 
problema na področju vzdrževanja.
Cilj njegovega diplomskega dela je izboljšati obstoječi proces vzdrževa-
nja v praksi, s pomočjo katerega bomo skušali zagotoviti stalno brez-
hibnost materialnih sredstev in čim večjo učinkovitost v organizaciji  ter  
tako vsaj delno prispevati k rešitvi problema. 
V nalogi izstopa analitični in sodobni  pristop pri odpravljanju slabosti 
v organizaciji v procesu vzdrževanja materialnih sredstev v slovenski 
vojski. 

eneRGetSKi MeneDŽMent v Xella  
poroBeton Si

Tempo današnjega življenja in potrebe po udobju vodijo k rasti porabe 
energije. Vendar pa so naravni viri omejeni, zato je gospodarno upravlja-
nje z energijo eden izmed največjih izzivov sodobne družbe.
Študent strojništva Boštjan Biruša je pod mentorstvom dr. Maje Rotar, 
univ.dipl. ing.strojništva,  v diplomskem delu predstavil sedanje stanje 
na področju učinkovite rabe energije v podjetju Xellaporobeton SI, kjer 
je zaposlen.  Podrobneje je opisal nadzorni informacijski sistem spre-
mljanja energije in njegove prednosti ter analiziral najpomembnejše 
ukrepe, ki so vplivali na gibanje porabe energije.
Ugotavlja, da si v podjetju želijo znižati stroške za energijo,zato ciljno 
spremljajo rabo energije. Pri vsem tem jih uspešno usmerja energetski 
menedžment. Na osnovi rezultatov si zastavijo načrte z ukrepi za zniža-
nje stroškov energetskih storitev in posledično s tem tudi zmanjšujejo 
obremenitve okolja. Zaključuje, da mora biti trend razvoja v podjetju 
usmerjen k integraciji sistema upravljanja z energijo v ostale sisteme 
vodenja v podjetju.Podjetje s tem kratkoročno prihrani pri stroških ener-
gije, dolgoročno pa postane trajnostno naravnano in pridobi na ugledu 
v javnosti. 
Diplomska naloga je dobro metodološko strukturirana ter sledi zasta-
vljenim ciljem. 

Vsa diplomska dela so na voljo za ogled  v Knjižnici Litija.

 Gordana MARINOVIć, vodja referata za študentske zadeve
Od leve proti desni: Franc Planinšek, mentor janez Dulc, Ivo jemec, men
torica dr. maja Rotar in Boštjan Biruša, po zagovoru diplomskih del.

Učenci, starši in vsi zaposleni v Glasbeni šoli Litija-Šmartno bomo prav v 
jubilejnem šolskem letu 2013/2014 dobili največje in v teh časih skoraj 
neverjetno darilo, preselili se bomo v lastne, samo našemu delu name-
njene prostore v okviru SVC Litija. V letu 2010 se je glasbena šola zaradi 
rušenja prizidka Osnovne šole Litija, kjer smo še vedno gostovali, prese-
lila v nadomestne prostore v mansardi poslovne stavbe Predilnice Litija. 
Vodstvo občine Litija nam je istega leta ponudilo možnost, da svoj novi 
dom, ki bo naš za vedno, dobimo v medgeneracijsko zasnovanem kom-
pleksu SVC Litija .Odločili smo se, da to ponudbo sprejmemo, ta odlo-
čitev se je navkljub težavnim časom izkazala za edino pravilno, saj si ne 
moremo niti predstavljati, kje bi sicer naša glasbena šola v prihodnosti 
sploh lahko izvajala svoje poslanstvo. Tako bomo v okviru SVC Litija 
dobili nove, sodobne in z normativi in standardi skladne prostore, zato 
se obema občinama ustanoviteljicama, Občini Litija in Občini Šmartno 
pri Litiji, za to lepo in neprecenljivo darilo iskreno zahvaljujemo.
Ob jubileju iskreno čestitam vsem učencem, staršem in učiteljem. Pred-
vsem bi se rada zahvalila vsem nekdanjim in sedanjim učiteljem za nji-
hovo delo, saj je šola lahko dobra in uspešna le
zaradi predanega dela učiteljev, ki svojo ljubezen do glasbe in svojo 
strokovnost nesebično prenašajo na mlade rodove.
 Janja GALIČIČ, ravnateljica Glasbene šole Litija – Šmartno



PRVA DESETLETKA MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA 
KUD JEVNICA

Vrhunec letošnje bogate in nadvse uspešne pevske sezone so pev-
ke in pevci mešenega pevskega zbora KUD Jevnica zaznamovali z 
jubilejnim koncertom ob desetletnici svojega delovanja. Slavnostna 
prireditev je bila 8. decembra v dvorani jevniškega zadružnega doma. 
Zboru jubilantu sta v goste prišli dve, vsaka zase atraktivni pevski 
skupini: vokalna skupina Jazzva iz Ljubljane in oktet Valvazor, vsi trije 
izvajalci pa so navdušili jevniško občinstvo, ki je tokrat dodobra na-
polnilo dvorano. Ob jubileju zbora je Javni sklad za kulturne dejavno-
sti njegovimsedanjim in nekdanjim pevcem podelil Gallusove značke: 
tri bronaste, 13 srebrnih, 4 zlate in 3 častne.
Mešani pevski zbor KUD Jevnica nadaljuje tradicijo več kot 60-letne-
ga zborovskega petja v Jevnici, precej njegovih pevcev je začelo svoje 
pevske izkušnje nabirati tudi že v času, ko je v Jevnici kot pevovodja 
še deloval učitelj Miha Vahen. Njegov nastanek pred 10 leti je bil 
motiviran predvsem z željo, da se ob takrat delujočem zboru, ki je 
gojil predvsem narodno in partizansko pesem, oblikuje zasedba, ki bi 
gojila tudi nekoliko sodobnejši in raznovrstnejši repertoar. To svojo 
usmeritev je zbor verno in kakovostno izpričal na številnih zahtevnej-
ših nastopih, med njimi dvakrat na regijskih tematskih revijah (So-
zvočenja) in štirikrat na regijskih zborovskih tekmovanjih. Za svoje 
nastope je trikrat prejel bronasto priznanje, enkrat, in to prav letos, 
pa tudi srebrno priznanje. Zbor zadnji dve leti vodi Tanja Benedik. 

KuLTuRNI CENTER LITIJA
Pred več kot 4. desetletji je legendarni 
Frane Milčinski Ježek zapisal: 
»Ljudje, prižgimo luč! Najprej za naše 
male: ko nam bo preveč let in njihov bo 
ta svet, naj vrt jim bo, ne skale.
Prižgimo luč, ljudje! Iz okna vsake hiše 
naj čez dežele in meje srebrno seme 

seje in zlo iz src nam briše.
Prižgimo luč, ljudje! Prižgimo jo vsi hkrati, da bodo vsepovsod utrujeni 
soldati domov spet našli pot. 
Prižgimo luč, ljudje! Ljudje, prižgimo luč! Naj sveti kdo ve kam. Saj kdaj 
že plamen sveče pokaže pot do sreče človeku, ki je sam.
Prižgimo luč, ljudje!«
In ta njegov poziv je še danes aktualen bolj kot kdaj prej, zato: 
»Blagoslovljen božič in veliko SVETLOBE v letu 2014 želi kolektiv 
Kulturnega centra Litija.«

ZANIMIVE RAZSTAVE V AVLI KULTURNEGA CENTRA  
V MESECU JANUARJU

V ponedeljek, 6. januarja ob 19. uri ste vabljeni v avlo Kulturnega 
centra Litija na otvoritev fotografske razstave Medgeneracijskega 
glasbenega društva Litija, katere člane poleg glasbe povezuje tudi 
ljubezen do fotografije. Pripravili so razstavo z naslovom GLASBA 
SKOZI FOTOGRAFIJO. V kulturnem programu bodo sodelovali tudi 
pevci Moške vokalne skupine Lipa Litija. 
V ponedeljek, 20. januarja ob 19. uri bomo v sodelovanju z Li-
kovnim ateljejem Litija - LILA pripravili likovno-fotografsko razstavo 
O STAREM LITIJSKEM MOSTU. 23. decembra je minilo 40 let od 
otvoritve novega betonskega mostu ter s tem slovesa od starega 
lesenega mostu, ki je bil kar 118 let najznačilnejša veduta Litije. 
Večer bo popestrila Ženska vokalna skupina Lipa Litija.

JANUARSKA OTROŠKA MATINEJA
18. januarja, ob 10. uri, naše male ljubitelje gledališča vabimo na 
prvo predstavo v novem letu. Gostili bomo Zavod Talija, ki se nam 
bo predstavil s poučno igrico DUHEC PUHEC, ki govori o nagajivih 
otrocih, ki postanejo po duhčevi zaslugi spet pridni in prijazni. 

GLEDALIŠKI ABONMA
V decembru smo na litijskem odru gostili Prešernovo gledališče 
Kranj s predstavo Sen, ki je na prikupen in komičen način pred-
stavilo različne poglede na umetnost. V januarju se bomo srečali 
30.1.2013 in sicer v goste prihajata Klemen Slakonja in Tadej Toš 
v predstavi Sititeatra TAK SI. Abonenti vabila prejmete po pošti. 
Vse abonente obveščamo tudi, da bo v začetku marca na sporedu 
gratis predstava domače gledališke skupine Izredni teater (Tom-
bas) z naslovom SVETLA PRIHODNOST. O vsebini in datumu vas 
še obvestimo. 

PRIBLIŽEVANJA
V četrtek, 5.12.2013, smo na  Približevanjih  gostili ustanoviteljico 
prostovoljne dobrodelne organizacije Anina zvezdica, ga. Ano Luk-
ner. Njena iskrenost in velika srčnost nam je z obiljem pozitivne na-

ravnanosti polepšala večer. 
Ana s svojim delom dokazuje, 
da je vse mogoče. Da vse lah-
ko uspe, če imaš zastavljen 
cilj, če trdno verjameš vanj 
in deluješ. Marsikoga izmed 
nas so ganila njena doživetja 
ob dobrodelnih akcijah, niso 
manjkale tudi solzice. Stoji 
trdno na tleh in je marsikdaj 

tudi kritična do našega sistema in strinjali smo se z njo, da bodo 
potrebne velike spremembe, da akcije, kot je Anina zvezdica, ne 
bodo več potrebne. 
Ana, HVALA, ker ste Miklavžev večer preživeli v naši družbi in hvala 
za vse besede, ki so nam dale nov zagon!
Na januarskih Približevanjih bomo gostili MILENO ZUPANČIČ in 
DUŠANA JOVANOVIČA. Legendarni umetniški par bo zagotovo 
enkratna priložnost, ki je ne kaže zamuditi. O datumu boste pravo-
časno obveščeni v medijih. 

knjižnica litija
Pregledna razstava Litijskega likovnega ateljeja 
V torek, 3. decembra so v knjižnici Litija odprli 
pregledno razstavo LILA 2013. Letošnje število 
ljubiteljskih likovnikov, ki sodelujejo na PREGLE-
DNI RAZSTAVI, je za tretjino večje od lanskega. 
Prireditev je bila posvečena Prešernovemu roj-
stnemu dnevu, to je »Ta veseli dan kulture.« V 

kulturnem programu je nastopila Vokalna skupina DU Litija, Mavrica. 
Razstava bo na ogled do 23. 12. 2013, od takrat bo na ogled fotograf-
ska razstava Zadruge traparij. 

MARIBORSKI ŽUPAN DR. ALOJZIJ JUVAN  
IN NJEGOV ČAS

»Dr. Alojzij Juvan se je rodil na Vačah, kot sin preprostih kmečkih star-
šev. Po končanem študiju prava v Gradcu in na Dunaju ga je kot odve-
tniškega pripravnika v Mariboru dohitela prva svetovna vojna. Po bojih 
na fronti in vojnem ujetništvu se je vrnil v Maribor in se tu za stalno 
naselil. Kot vidni član mariborske SLS je bil leta 1924 prvič izvoljen v 
mestni občinski svet, leta 1928 pa za župana... V dveh županskih man-
datih dr. Alojzija Juvana so izvedli veliko projektov, ki so mestu Maribor 
v trajni ponos, na primer letno kopališče na Mariborskem otoku, Vur-
nikova delavska kolonija, ureditev pobreškega pokopališča in odprtje 
Pokrajinskega muzeja v mestnem gradu. Dr. Juvan je drugo svetovno 
vojno preživel v izgnanstvu v Srbiji. Po vojni je bil odrinjen na obrobje in 
pozabljen ter je do smrti leta 1960 živel pod drobnogledom Udbe.«
To je le nekaj iztočnic na zavihku knjige o mariborskem županu, ki jo 
je napisal Maksimiljan Fras. Pred pisanjem je ugotovil, da o dr. Juvanu 
ni skoraj nobenih podatkov, večina njegovega arhiva je bila uničena. 
Tako je še bolj zaznal, kako pomembna bo njegova knjiga, ki bo  Mari-
borčanom in drugim približala dr. Juvana. Pomembna pa je tudi za naše 
okolje, saj predstavlja vez z njegovim domačim krajem in sorodniki na 
Vačah. Knjigo o dr. Juvanu bodo v Knjižnici Litija predstavili 14. janu-
arja 2014, ob 19. uri. Večer bo popestrila fotografska razstava Milana 
Amona. 

AFRIKA S KOLESOM, POTOPISNO PREDAVANJE  
V KNJIŽNICI LITIJA

Zgodba o dveh kolesarjih in mesecu življenja na kolesu. V Harareju, 
prestolnici Zimbabweja se prične 2500 km dolgo poganjanje bicikla 
okrog te »pozabljene« dežele. Preko gorovja Nyanga, kjer se nahaja 
drugi najvišji slap v Afriki -  762m visok Mtarazi, mimo starodavnega 
mesta Zimbabwe, do nacionalnega parka Matobo. Sledi obisk parka 
Hwange, polnega afriških živali, Viktorjinih slapov na višku vodostaja v 

Zambeziju ter povratek v 
prestolnico, po divji ce-
sti ob jezeru Kariba, 
kjer spoznava tragično 
usodo ljudstva Baton-
ga. Doživite legendarno 
POT med brezmejno 
prijaznimi in preprosti-
mi ljudmi te, za večino 
popotnikov, »neznane« 
afriške destinacije. Tako 
vabi Marko Mohorčič, ki 
bo svoje izkušnje delil 
na potopisu v Knjižni-
ci Litija, v torek, 21. 1. 
2014, ob 19. uri. 

VOŠČILO OB NOVEM LETU
Kljub hitenju in novim tehnologijam, ki razdvajajo ljudi, knjiga ostaja 
naša zvesta spremljevalka. Lepo se je potopiti v mir, ki ga prinaša. 
Lepo se je družiti in srečevati na naših prireditvah, predavanjih ali zgolj 
ob menjavi prebranih knjig. Da bi se srečevali tudi v letu 2014 in bili ob 
tem zadovoljni in ustvarjalni, vam želimo zaposleni v Knjižnici Litija

Aleksandra MAVRETIČ

MESTNI MUZEJ LITIJA
Mestni muzej Litija se bo v letu 2014 bolj 
kot kdaj prej boril za svoj obstoj, saj splo-
šna situacija v občini, še bolj pa neprime-
ren odnos do lastne dediščine, nakazujeta, 

da se bodo vsi dosedanji načrti odmaknili za nedoločen čas oz. padli 
v vodo, kot se je to zgodilo že nekajkrat v litijski zgodovini. Slovenija 
beleži 200 let aktivnega dela na področju skrbi za dediščino, v Litiji 
smo še vedno na začetku.
Kljub nezavidljivemu in negotovemu položaju PROSIMO vse občanke 
in občane, da nam priskočijo na pomoč pri ZBIRANJU podatkov in ohra-
njanju gradiva. Vsaka informacija, zanimivost, stara fotografija, doku-
menti kot tudi zgolj besede podpore so dragocen prispevek k odkriva-
nju in ohranjanju naših korenin, predvsem pa izkaz spoštovanja do dela 
naših prednikov, zaradi katerih bivamo na tem prostoru že tisočletja.
Vsem tistim, ki ste nam že prisluhnili in na kakršenkoli način po-
magali, se v svojem imenu in imenu prihodnjih generacij najiskre-
neje zahvaljujemo!
Več o naših prireditvah, utrinkih in napovedih si lahko preberete na 
naši spletni strani www.jzk.si! 

Kolektiv Kulturnega centra in Mestnega muzeja Litija

kulturni koleDar
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

PET 20.12. 16.00 Ura pravljic Knjižnica Gabrovka
18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno

PON 23.12.
11.00 – 20.00 Stojnica vse zastonj Ploščad pred Športno dvorano Litija
11.00 - 20.00 Unikatija Ploščad pred Športno dvorano Litija

17.00 Obisk Dedka Mraza v Litiji  (s Stenom Vilarjem) s Pihalnim orkestrom Litija Ploščad pred Športno dvorano Litija

SRE 25.12.
17.00 Uprizoritev živih jaslic Javorje
17.00 Božični koncert Zbora Sv. Nikolaja Litija Cerkev Sv. Nikolaja Litija
20.00 Božični koncert Zbora Sv. Nikolaja Litija Cerkev Sv. Nikolaja Litija

ČET 26.12. 10.00 Predstavitev božičnih pesmi Cerkev sv. Martina Šmartno
PET 27.12. 19.00 Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Litija Športna dvorana Litija
NED 29.12. 20.00 Vinterojder13 Oder pred Športno dvorano Litija

PON 6.1. 18.00 Zaposlitvena pisarna, uradne ure Mladinski center Litija
19.00 Otvoritev razstave: Glasba skozi fotografijo - Medgeneracijsko glasbeno društva Litija Kulturni center Litija

TOR 7.1. 18.00 Božična kuharija v pravoslavnem duhu, kulinarična delavnica Mladinski center Litija
18.00 Pravljična ustvarjalnica Lahkig nog naokrog z Darinko Kobal, pravljica Mali klinček Knjižnica Litija

ČET 9.1. 18.00 Miti in predsodki o samomorih, okrogla miza Mladinski center Litija
PET 10.1. 19.00 Sproščeni petek v ritmih rapa Mladinski center Litija

PON 13.1.
18.00 Potopis z Mojco Mikac: Rusija Mladinski center Litija
18.00 Zaposlitvena pisarna, uradne ure Mladinski center Litija
18.00 Pravljična ura Knjižnica Vače

TOR 14.1.
18.00 Tipi uspešne komunikacije, izobraževalna delavnica Mladinski center Litija
19.00 Literarni večer in fotografska razstava: Maksimiljan Fras-dr. Alojzij Juvan;  fotografije: Milan Amon Knjižnica Litija
18.00 Pravljična ura Knjižnica Litija

ČET 16.1. 18.00 Pravljična ura Knjižnica Šmartno
18.00 Skrivnosti dobrega mentorstva, izobraževalna delavnica Mladinski center Litija

PET 17.1. 19.00 Otvoritev razstave stripov Cirila Horjaka alias dr. Horowitz Mladinski center Litija
SOB 18.1. 10.00 Otroška matineja: DUHEC PUHEC - Zavod Talija Kulturni center Litija

PON 20.1.
18.00 Predstavitev projekta Permakultura Mladinski center Litija
18.00 Zaposlitvena pisarna, uradne ure Mladinski center Litija
19.00 Otvoritev likovne in fotografske razstave: LITIJSKI MOST Kulturni center Litija 

TOR 21.1.
17.00 Razstava: Likovna ustvarjalnica mladih 2013 Avla Občine Litija
18.00 Kako uspešno napisati CV in motivacijsko pismo, izobraževalna delavnica Mladinski center Litija
19.00 Potopis: Marko Mohorič - Afrika s kolesom Knjižnica Litija

SRE 22.1. 18.30 Koncert GŠ Litija-Šmartno: Družinski nastop Kulturni center Litija
TOR 28.1. 18.00 Pravljična ura Knjižnica Litija

ČET 30.1.
16.00 Pravljična ura Knjižnica Litija
18.00 Pravljična ura Knjižnica Šmartno
19.30 Abonma: TAK SI - Siti teater Kulturni center Litija

Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si
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NA	ZALOGI	TUDI:	Opel Astra Karavan 1.7 CDTI ECOFLEX, letnik 2010, cena 
7.380,00 EUR; Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2010, cena 9.800,00 EUR; Hyun
dai Getz 1.1 Klima, letnik 2008, cena 3.280,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Opel	Corsa	Enjoy	111	1.3	CDTI
Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 07/2014, 
prev. 85302 km, bela barva, diesel, 1248 
ccm, 55 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

7.200,00 EUR

Opel	Zafira	Enjoy	1.7	CDTI 
Letnik: 2009, veljavnost nalepke: /, prev. 
121300 km, bela barva, diesel, 1686 ccm, 
81 kW, ročni (6 pr.), KLIMA

8.700,00 EUR
Opel	Corsa	Enjoy	1.3	CDTI
Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 01/2014, 
prev. 92186 km, bela barva, diesel, 1248 
ccm, 55 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

6.700,00 EUR

Mazda	Premacy	1.8i	16V	TE
Letnik: 2001, veljavnost nalepke: 04/2014, 
prev. 133027 km, srebrna barva (kovin
ska), bencinski, 1840 ccm, 84 kW, ročni 
(5 pr.), KLIMA

1.990,00 EUR

Peugeot	207	Sport	1.6	16V	VTi 
Letnik: 2007, veljavnost nalepke: 03/ 2014, 
prev. 98052 km, beige barva (kovinska), 
bencinski, 1598 ccm, 88 kW, ročni (5 pr.), 
KLIMA

4.830,00 EUR
Opel	Astra	GTC	1.7	CDTI	Enjoy
Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 06/ 2014, 
prev. 124562 km, temno siva barva (ko
vinska), diesel, 1686 ccm, 74 kW, ročni 
(5 pr.), KLIMA

7.700,00 EUR

b&d hišniška opravila
BUČAR in drugi d.n.o.

• Vzdrževanje objektov
• Notranjost objektov/pohištvo
• Urejanje okolice objektov
• PVC okna in vrata
bucar.drugi@siol.net; 041/770-298
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PREDSTAVITEV APARATA: Skupaj z MDI bomo v torek 
21.1.2014 ob 16.00 uri v prostorih knjižnice Litija pred-
stavili aparat na osnovi Schumannove resonance.
Schumann 3D Plate je biodinamičen energetski sis-
tem (BDES), ki imitira naravno smer gibanja brez po-

sredovanja električnih dražljajev in kemičnih snovi.
Schumannove resonančne frekvence, vam pomaga izboljšati vaše ce-
lotno počutje na fizični in psihični ravni.
Predstavitev priporočamo vsem, tako diabetikom, invalidom, kot osta-
lim, ki skrbijo za svoje zdravje.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA: V dru-
štvu, v sredo 8.1.2014 in 5.2.2014 od 8.00 do 10.00 ure
TELOVADBA: poteka vsak ponedeljek in sredo ob 19.30 uri v Športni 
dvorani Litija.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO: Skupaj z MDI organizi-
ramo plavanje in vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo med 16.00 in 
17.00 uro. Cena je 2 € na udeležbo. Vabljeni.
USTVARJALNE DELAVNICE: Z ustvarjalnimi delavnicami nadaljuje-
mo v četrtek 16.1.2014 ob 17.00 uri. Nadaljevali bomo izdelovanje 
iz naravnih materialov, ter tako preživeli prijetne četrtkove večere ob 
prijetnem in ustvarjalnem druženju.
POHODI: Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljni oko-
lici. Zbor je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede 
na vreme prilagajali. Hodi se na lastno odgovornost v primerni obutvi in 
opremi. Prosimo vas, da se za vse pohode obvezno prijavite v društveni 
pisarni najkasneje dan pred pohodom oziroma do dneva navedenega 
v programu!!! 
Seznam pohodov    vodi
09.01. Litija - Dragovšek   Božo Čertalič
16.01. Kresnice- po desnem bregu Save  Ivan Lamovšek
23.01. Litija - Gradišče   Lojze Hauptman
30.01. Boltija – Vače                                               Božo Čertalič
06.02. Zavrstnik – Širmanski hrib                        Lojze Hauptman
13.02. Javorje – Obolno                                          Ivan Lamovšek
20.02. Kostrevnica – Ježni vrh                               Božo Čertalič
KOPANJE: Tudi v novem letu vam nudimocelodnevno kopanje, tudi ob 
vikendih in praznikih v Krkinih zdraviliščih (Dolenjske, Šmarješke to-
plice in Strunjan). Cena karte je 8 €,karte lahko kupite in jih koristite 
od januarja 2014 dalje.
DOHODNINA Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravi-
čence, kateremu lahko namenite del dohodnine za donacije – to je do 
0,5 % . Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite 
društvu. S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje pro-
gramsko še bogatejše.
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih 
tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.
PLAČILO ČLANARIN Članarina za leto 2014 znaša 12 EUR. V kolikor čla-
narine za leto 2013 niste poravnali, vas prosimo, da to storite čimprej.
RAZNO:
•  za nemoteno pošiljanje obvestil vas prosimo, da nam sporočite mo-

rebitne spremembe vaših podatkov /npr. menjava naslova,../, prav 
tako pa prosimo vse, ki imate elektronsko pošto /e-mail/, da nam 
le-to sporočite, da vam bomo lahko obvestila pošiljali po e-pošti.

•  naročanje lističev za aparate - pri prvem naročanju prinesite apa-
rat s seboj!

- januar naročilo do 10.01.2014, prevzem v sredo 15.01.2014
- februar naročilo do 07.02.2014, prevzem v sredo 12.02.2014
Še vedno je možna brezplačna  menjava merilnikov. Vsi, ki imate meril-
nike za sladkor, ki so stari ali v okvari le te lahko prinesete v društvo in 
vam jih bomo brezplačno zamenjali z novimi merilniki.
-  Po društvenih cenah imamo še veno na zalogi knjige o sladkorni 

bolezni tipa 2 in zdravi prehrani.
URADNE URE: Uradne ure v društveni pisarni so v ponedeljek in sre-
do od 8.00 do 11.00. ure. V torek, četrtek in petek ni uradnih ur.
   Predsednica DD Litija in Šmartno                                                      
    Rudolfa POGAČAR

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA  
IN ŠMARTNO PRI LITIJI

MARTINOVANJE
Letošnje Martinovanje smo izvedli 14. novembra. Pot 
nas je tokrat vodila v Prekmurje, kamor smo se odpravi-

li z dvema avtobusoma. Najprej smo si ogledali Bukovniško jezero, kjer 
se nahaja 26 znamenite energijskih točk (ki ponujajo energije, potreb-
ne za revitalizacijo na fizični, psihični, mentalni, čustveni in intelektual-
ni ravni). Pot smo nadaljevali proti Dobrovniku, kjer smo si v podjetju 
Ocean Orchids ogledali orhideje. Možen je bil tudi nakup orhidej.
Nato smo se odpeljali proti Puconcem, kjer smo si ogledali znamenito 
Evgaličansko cerkev, ki je bila zgrajena leta 1784. Posebnost v notra-
njosti je balkon (kor), ki je brez podpornih stebrov. Leta 1909 so cer-
kev renovirali. Spominsko obeležje ob cerkvi je posvečeno reformaciji 
na naših tleh. Spomenik je postavljen ob 250-letnici ponovne oživitve 
evangeličanskih cerkvenih občin v Prekmurju.
Izlet smo zaključili na kmetiji Breznik, kjer nas je čakala martinova po-
jedina, žlahtna kapljica, glasba in ples. V poznih večernih urah pa smo 
se dobre volje odpeljali proti domu.

ŠPORT
9. 11. 2014 je v Slovenj Gradcu potekalo Ekipno državno prvenstvo v hi-
poteznem šahu, ki ga je organiziralo Društvo invalidov Slovenj Gradec. 
Štiričlanska ekipa MDI Litija-Šmartno se je s prvim mestom na Območ-
nem tekmovanju tako uvrstila na tekmovanje ter med desetimi ekipami 
dosegla 3. mesto za favoriti iz Maribora in za ekipo Črnomlja. 
Vabimo vas na tradicionalni šahovski turnir, ki bo potekal 14. 12. 
2013 ob 10. uri v Gostilni Kovač v Litiji.

RAZSTAVA ROČNIH DEL
Društvo invalidov Zagorje je bilo letošnji organizator razstave ročnih 
del društev invalidov Zasavsko – Posavske regije ter ustanov in šol ob-

čine Zagorje ob Savi. S tem dogod-
kom je zagorsko društvo obeležilo 
mednarodni dan invalidov, zaklju-
ček 30. letnice delovanja društva 
in 20. letnice delovanja sekcije 
ročnih del.
Na razstavi, ki je bila v avli Kultur-
nega doma Zagorje, je s svojimi 
izdelki sodelovalo tudi naše dru-
štvo. 
Otvoritev razstave je bila na Mi-
klavžev dan. Po pozdravnem govo-

ru predsednika društva invalidov Zvoneta Pozniča, so kulturno prire-
ditev popestrile pevke Ženskega komornega zbora Društva invalidov 
Zagorje ter učenci Osnovne šole dr. Slavka Gruma. 

O DELU SOCIALNE KOMISIJE
Ena izmed aktivnosti socialne komisije, ki deluje pri društvu, so pred-
novoletni obiski invalidov na domovih. Tako vsako leto v decembru obi-
ščemo preko 50 naših članov in drugih invalidov, za katere ocenjujemo, 
da jim naš obisk popestri njihov vsakdan. 
Pri izbiri, h komu na obisk, pa se člani komisije vsako leto srečujemo 
z enako dilemo. Vedno je namreč v nas prisotno zavedanje, da smo 
lahko koga izpustili, nanj nehote pozabili. 
To zavedanje pa nas že nekaj časa spremlja skozi vse leto. Vemo, da 
nam še zdaleč niso poznane stiske nekaterih posameznikov, invalidov, 
ki bi nujno potrebovali kakršnokoli pomoč. S tem prispevkom želimo 
apelirati na vse občane in občanke obeh občin, da nas o teh primerih 
obvestijo, nam javijo na sedež društva. V skladu z zmožnostjo društva 
in morda še ob pomoči Zveze delovnih invalidov, bi lahko marsikomu 
olajšali težave, le vedeti moramo zanje.  Vera BRIC

Projekt se izvaja v okviru LAS Srce Slovenije oz. projekt sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

PODJETNIŠKE DELAVNICE
S podjetniškimi delavnicami bomo nadaljevali v drugi polovici januarja 
2014. 
V MDI Litija-Šmartno smo uspešno zaključili I. fazo projekta »Vseži-
vljenjsko učenje za življenje«, katerega namen je izboljšati vključenost 
in kvaliteto življenja invalidov v lokalnem okolju, z vključitvijo v posa-
mezne aktivnosti. Cilj je motiviranje in vzpodbujanje brezposelnih inva-
lidov pri iskanju zaposlitve, ki imajo zaradi specifičnih potreb oz. soci-
alnih okoliščin slabše možnosti za zaposlitev, ter ohranjanje zdravega 
načina življenja z vključevanjem v programe vseživljenjskega učenja. V 
ta namen so bile izpeljane delavnice za ohranjanje duševnega zdravja, 
zaposlitveno-motivacijske delavnice, predavanja z namenom ozavešča-
nja prebivalstva o sladkorni bolezni, predavanja o zeliščih ter pravilni 
uporabi zdravil brez recepta. 
Poleg vseh aktivnosti smo v društvu odprli poseben e-kotiček, ki je 
namenjen svetovanju, informiranju ter pomoči pri iskanju zaposlitve. 
Namenjen je tako invalidom kot ostalim uporabnikom, ki se vključujejo 
aktivnosti ter prostovoljcem in zaposlenim za pomoč pri delu in izvaja-
nju aktivnosti društva.  Mojca BAJC

društvo upokojencev
www.dulitija.si

NAŠA CITRARKA V AMERIKI
Članica našega citrarskega orkestra Zinka Jenko se 
je letošnje poletje kar pet mesecev mudila v Združe-
nih državah Amerike, kjer ima mlajšo sestro na Long 
Islandu v NY. Na Floridi pa ima sina in vnuka, zato jo 
vedno vleče čez lužo.

Večji del svojega bivanja je preživela pri sestri in se je včlanila v tamkaj-
šnji klub upokojencev Delo tako kot pri nas, temelji na prostovoljstvu. 
Poleg članarine pa se klub financira tudi s sponzorstvom in donacija-
mi. Vsak dan je hodila k telovadbi, vključila pa se je tudi citrarski šoli. 
Vključili so jo v ansambel citrarjev, s katerim so nastopili na koncertu 
Oister Bay Art Festival,v parku, pred številnimi poslušalci. Na nastopu 
so uspešno izvedli deset skladb, med njimi tudi slovensko narodno Pa-
stirica. Sploh pa se je med njimi razvilo pravo prijateljstvo. Zinka jim je v 
spomin podarila zgoščenko našega citrarskega orkestra Srebrne strune 
Goreči ogenj in tudi nekaj notnih zapisov naših melodij.  Martina KRALJ

POHOD PO MEJAH GRANIČARJEV
Planinci PS pri DU Litija smo se v soboto 16.11.2013 podali na pohod, ki 
ga je vodil Borut Vukovič, na Primorsko. Zjutraj pri odhodu se je vreme 
kisalo. Ko smo se pripeljali čez zadnji predor, je Primorska zasijala v 
vsej lepoti. Pot smo nadaljevali mimo Ankarana in Hrvatinov do našega 
izhodišča Elerji. Od tu naprej smo pešačili po poti graničarjev Jugoslo-
vansko Italijanske meje. Osvojili smo najvišji vrh Kaštelir visok 244 m. 
Videli smo najstarejšo murvo, največji oljčnik v Istri ter Resljev gaj. Imeli 
smo prekrasen pogled na Trst in Tržaški zaliv. Prispeli smo na Debeli rtič 
mimo zelo velikih vinogradov.  Ivanka KOFOL 

PRIPRAVE NA VOLILNI ZBOR ČLANOV
Leta 2014 poteče mandat sedanjim funkcionarjem in organom društva 
DU Litija, zato bomo na volilnem zboru v marcu volili nove. Po skle-
pu upravnega odbora društva poteka evidentiranje kandidatov za nove 
funkcionarje in organe društva od 10. decembra 2013 do 20. januarja 
2014. Člani lahko prevzamejo evidenčne liste za evidentiranje kandida-
tov v pisarni društva. Po pridobitvi soglasij predlaganih kandidatov, bo 
upravni odbor zboru članov predlagal kandidatno listo.

PREDNOSTNA LISTA ZA ODDAJO STANOVANJ NS
STANOVANJSKA KOMISIJA bo na začetku leta sprejela prednostno listo 
za oddajo izpraznjenih stanovanj Nepremičninskega sklada PIZ v Litiji v 
letu 2014. Nanjo bo uvrstila obstoječe prosilce in tiste, ki bodo oddali 
vloge do 31. decembra 2013. Upokojencem predlaga, da spremljajo in 
proučijo tudi razpis za stanovanja v SVC Litija, ki bodo vseljiva v letu 
2014. Martina KRALJ

BRALNA ZNAČKA 2013 
V sredo, dan po Prešernovem rojstnem dnevu, smo podelili že tretje 
priznanje Srčni bralec/ srčna bralka v okviru bralne značke, ki poteka 
v literarni skupini našega društva. V tej sezoni smo se poleg knjig po 
lastnem izboru, posvetili branju del pisatelja Iva Zormana in slikarja, ki 
je bil vešč tudi pisanja, Poldeta Miheliča. Oba sta službovala v Litiji, še 
posebej Polde Mihelič, ki je poučeval likovni pouk na osnovni šoli mno-
ge generacije in se nas je s svojo knjigo Kaplje minevanja neverjetno 
dotaknil. Prav zato smo v kulturnem programu prebirali njegove pesmi 
in črtice, ki si jih je pripovedovalec izbral sam, prireditev pa popestrili z 
glasbo in petjem naših članov in Mavrice.
Slovesnost je zaznamoval tudi jubilejni, 80. rojstni dan gospe Minke 
Baumkircher, ki sebe in skupino bogati s pisanjem pesmi. Društvo Upo-
kojencev Litija ji ISKRENO ČESTITA in obljublja, da si bo prizadevalo, da 
čim prej pripravi izbor njenih pesmi in jih izda v knjižici. Iva SLABE
Vsem članom DU Litija vesel božič in obilo zdravja ter aktivnega druže-
nja v letu 2014 !
NAPOVEDNIK:
- sobota 4. januarja 2014 ob 6.20 uri – vlak – novoletni pohod na Kum
- sobota 18. januarja 2014 ob 7:00 uri – pohod »Zasavska transverzala«
OBVESTILO: Članke v originalu lahko preberete na spletni strani:  
www.dulitija.si

VEČER PO DOMAČE V GABROVKI
Si Gabrovka, moj rojstni kraj, rad k tebi vračam se nazaj. (Stanko 
martinčič)
Še posebej radi se vrnemo v rojstni kraj, ko se zgodi VEČER PO 
DOMAČE. Prireditev, ki so se je pred dobrimi tridesetimi leti udele-
ževali vsako leto, se je letošnjo tretjo soboto v novembru že drugo 
leto zapored vrnila v dvorano Osnovne šole Gabrovka. To je bil ve-
čer, ko ni bilo moč čutiti recesije smeha in dobre volje. Ob številnih 
domačih ter gostujočih pevcih in godcih smo se sprehodili po oko-
liških vasicah in se nasmejali ob zgovornih voditeljih. Do zadnjega 
kotička napolnjena dvorana je dokaz, da je prizadevno delo organi-
zatorjev res padlo na plodna tla. Želimo jim vztrajnosti in poguma 
še naprej, saj bodo dobra družba, veselje in smeh tudi drugo leto 
nadvse dobrodošla popestritev naših sivih vsakdanov. Vsi mi pa 
smo povabljeni, da to in druge prireditve v domačem kraju še na-
prej podpiramo.
Zdaj pa res na zdravje vsem, ki vračate se k tem ljudem. Nikdar 
pa ne pozabite, da zlato je pri njih srce …
                                                (Stanko marinčič) 

Besedilo: Karmen ČARMAN, Foto: Martin GOLOB PREGLEDNA RAZSTAVA 2013 je na ogled od 3. 
decembra v litijski knjižnici. Nastala je v sodelo-
vanju s knjižnico Litija in JSKD ob dnevu odprtih 
vrat slovenske kulture. Prireditev je povezovala 
Aleksandra Mavretič, Prešernovi pesmi je pred-

stavila Andreja Štuhec, zapele pa so pevke DU Mavrica pod vodstvom 
Ivana Kolarja, o razstavi je sprego-
vorila Joža Ocepek.
 Pregledna razstava  je inventura del v  
tekočem letu. Predstavljeni so vsi 
projekti iz tekočega leta (mala  
plastika, ex tempore Vače, Palimp-
sest, Zlata paleta, grafika in drugo). 
Razstava je po številu udeležencev 
največja pregledna razstava do-
slej, razstavlja kar 28 članov. To 
so: Nubia ANŽEL, Marko BEGIČ,  Darja BERNIK, Marija BREGAR  
HOSTNIK, Jožica CIVIDINI, Miroslav DEBELAK, Igor FORTUNA, 
Nina GROBOLJŠEK, Gabrijela HAUPTMAN, Nina GROBOLJŠEK, Jel-
ka JANTOL, Danijela KUNC, Barbara LUKAČ PETRAČEC,  Marjeta 
MLAKAR AGREŽ, Joža OCEPEK, Sabina PALKA, Sonja PERME, Jelka 
POLAK, Hajdeja PRAPROTNIK, Tina ROZINA, Milan RUDOLF, Katja 
SLADIČ, Sabina SLANA CVIKL, Marija SMOLEJ, Pavel SMOLEJ, An-
ton SVERŠINA, Marijana ŠUŠTARŠIČ, Anita VOZELJ,  Jelka ZAJC.
Tretja samostojna razstava DARJE BERNIK z naslovom KROGOTOK 
ŽIVLJENJA je bila odprta 6. decembra v Prekmurju na gradu Beltinci. 

Darja Bernik: Krogotok življenja
VABIMO vas na razstavo LIKOVNA USTVARJALNICA 2013,  

ki bo v torek, 21. januarja 2014 ob 17. uri v avli občine Litija.
Predsednica LILA: Joža OCEPEK

Razstavljeni izdelki našega društva

Kidričeva 1
1270 Litija

Tel: 05/99-26-626

Delovni čas:
Pon,sre,pet od 8.00 do 15.00

Tor, čet od 12.00 do 19.00
Sobota od 8.00 do 12.00

Vso ostale akcije in ugodnosti  
spremljajte na naši spletni strani  

www.veterina-gaber.si.

Vsem našim strankam  
želimo srečno in uspešno  

leto 2014 !!!
Hkrati vas obveščamo o akciji -15% na vse  

sterilizacije in kastracije psov in mačk  
v mesecu januarju 2014!

GSM: 031/209-368
Info@veterina-gaber.si
www.veterina-gaber.si
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RAZVITJE PRAPORA POLICIJSKO VETERAN-
SKEGA DRUŠTVA SEVER ODBOR LITIJA

Dne 7/12-20a13 ob 11. uri je v Kulturnem centru Šmartno pri Litiji 
potekala slovesna prireditev Policijsko veteranskega društva »Sever 
Ljubljana-Odbor Litija, na kateri je litijski odbor razvil svoj prapor. Tega 
slovesnega dogodka so se udeležili vidni predstavni ki družbeno poli-
tičnega življenja iz občine Litija in Šmartnega   pri Litiji. župan občine 
Litija gospod Franci ROKAVEC, župan 0bčine Šmartnega pri Litiji, go-
spod Milan IZLAKAR, komandir policijske postaje  Litija, gospod Mar-
jan TURENŠEK, predsednik policijskega veteranskega društva SEVER 
Ljubljana gospod Emerik PETERKA in njegov namestnik Tomo ČAS , 
predsednik  Zveze veteranov vojne za Slovenijo območno združenje Li-
tija-Šmartno Ivan LOVŠE, predsednik predsedstva zveze združenj bor-
cev za ohranjanje vrednot NOB Mirko Kaplja ter člani in praporščaki  
policijsko veteranskih društev SEVER iz območja Ljubljane in Zasavja, 
PVD  SEVER LJUBLJANA,ODBOR VRHNIKA, LOGATEC IN DOMŽALE, 
PVD SEVER ZASAVJE, ODBOR TRBOVLJE.
Vse navzoče je pozdravil predsednik policijsko veteranskega društva 
Ljubljana -odbor Litija Jože JUVAN, ki je na kratko orisal delo društva, ki 
je bilo ustanovljeno pred 17 leti in danes združuje 71 članov.
Slavnostni govornik gospod Franci ROKAVEC, župan občine Litija, član 
veteranskega društva, v času mitinga rezervni miličnik na postaji milice 
Litija, ki je tudi aktivno sodeloval ob preprečitvi »mitinga resnice« 1. 
decembra 1989. V svojem govoru je orisal takratne dogodke kot jih 
je sam doživljal kot miličnik v rezervnem sestavu in poudaril pomen 
tega pri nadaljnjem osamosvajanju Slovenije. Tudi razvitje prapora je 
pozdravil in izpostavil pomen tega, posebno zahvalo pa je namenil do-
natorjem, ki so omogočili nabavo prapora in organizatorjem, ki so pri-
redili ta slavnostni dogodek na kateremu smo danes prisotni. 
Vsi se še dobro spominjate grožen z » Mitingom resnice«, ki so priha-
jale iz Beograda od Slobodana Miloševiča, ki bi moral biti 1/12-1989 v 
Ljubljani, kjer naj bi se zbralo okoli pol milijona udeležencev. Iz Srbije, 
Kosova, Vojvodine in Črne Gore je bilo organiziranih nešteto avtobusov, 
ki so pred prvim decembrom odpeljali morebitne udeležence na izlet v 
Italijo in Avstrijo, nato pa bi se ob povratku ustavili v Ljubljani. Ob vra-
čanju pa so bili ti avtobusi ob pomoči avstrijskih in italijanskih varno-
stnih organov preusmerjeni na mejne prehode, ki so vodili v notranjost 
SFRJ mimo Ljubljane. Z  takšnim razpletom smo bili zadovoljni, ker do 
mitinga resnice ni prišlo .Da do tega ni prišlo, pa se imamo zahvaliti 
dobri organizaciji sekretariata za notranje zadeve, katero akcijo je vodil 
takratni sekretar Tomaž ERTL s sodelavci .obliKUjeMo Že ŠtiRi DeSetletja

V soboto 23.11.2013 so člani Območ-
ne obrtno-podjetniške zbornice Litija 
v športni dvorani Litija praznovali  svoj 

okrogli jubilej, 40-letnico obrtniške organizacije. Prireditev, katere 
osrednji govornik  je bil predsednik litijske zbornice Marko Godec, 
je vodila in povezovala Andreja Štuhec. Gostje večera so bili mlada 
Moška vokalna skupina iz Kresnic z imenom Kresniški fantje.
Ob tej priložnosti je Območna obrtno-podjetniška zbornica Litija 
podelila 36 priznanj, ki so jih prejeli: za 40 let opravljanja obrtne 
dejavnosti: Boldin Majda, za 35 let opravljanja obrtne dejavnosti: 
Fojkar Ivan in Djukić Luka ter za dolgoletno delovanje v organih 
zbornice in promocijo obrti: Železnik Bojan in Godec Marko. 
Za dolgoletno članstvo v OOZ Litija so priznanja prejeli: Berdajs 
Peter, Dobravec Dušan, Jesenšek Marija, Kotar Bojan, Kraševec 
Sandi, Vodenik Zdenka, Železnik Bojan, Lamovšek Anton, Petrovčič 
Janko, Ilar Branko, Lavrič Anton, Rorc-asfalt d.o.o. Litija, Batis Košir 
Zinka, Kres Marko, Groznik Branko, Knez Martin, Litrop Jože, Mah-
kovec Stanislav, Mandelj Vili, Okoren Julijana, Peterca Marko, Brvar 
Zdravko, Savšek Janez, Makplast d.o.o. in Majoranc Iztok. 
Priznanja na obratovalnico, kot družinsko dejavnost, so prejeli na-
slednji nosilci dejavnosti: Zaman Andreja, Muzga Matej, Jovanovič 
Mitja - Tiskarna ACO Litija, Razpotnik Uroš, TSC LABA d.o.o. Litija 
in Vehovec Roman.
Ob praznovanju 40-letnice je luč sveta ugledal bilten, kot smo ga 
poimenovali z naslovom: Oblikujemo že štiri desetletja. To je publi-
kacija, ki jo je izdala OOZ Litija z zanimivo in raznovrstno vsebino. 
V njem je tudi  seznam članov naše zbornice, ki je pregleden in 
razvrščen po dejavnosti. 

Podjetnicam in podjetnikom, upokojencem in ostalim 
občanom želimo lepe, vesele božične in novoletne 

praznike, 

v letu 2014 pa predvsem zdravja in sreče ter 

čim uspešnejše leto.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Litija

RAZISKOVALI SMO SLOVENJSKE 
KONJICE IN VITANJE

Na podlagi sodelovanja z Območnim združenjem 
VVS Slovenske Konjice je Območno združenje vete-

ranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Litija-Šmartno v soboto, 28. sep-
tembra za svoje člane organiziralo srečanje v Slovenskih Konjicah, 
to je bilo že drugo druženje članov Območnega združenja v tem 
letu. Prvo je bilo 11. 05. v Prlekiji – Ljutomer in okolica.
Ob dobrem sodelovanju kolegov iz OZVVS Slovenske Konjice smo 
spoznali naravne, kulturne in zgodovinske znamenitosti tega dela 
Slovenije, ki je bilo že večkrat prepoznano za najlepše urejeno me-
sto.

Posebno pozornost pa smo namenili ogledu Evropskega središča 
vesoljskih tehnologij v Vitanju. Ogledali smo si znamenito zbirko 
orožja iz l. svetovne vojne, navdušila nas je okolica Zlatega griča z 
vinogradi in eno najlepših vinskih kleti v Sloveniji.
Pri priznanem čebelarju pa smo se seznanili z razvojem čebelarstva 
in številnimi medenimi izdelki. Bilo je enkratno. Zadovoljni in s pol-
no mero vtisov smo se vrnili domov.
V letu 2014 pa OZVVS Litija-Šmartno v drugi polovici meseca maja 
načrtuje celodnevni izlet, v mesecu septembru pa družabno sreča-
nje.  Karlo LEMUT

DRUŠTVO GEOSS PREJELO  
ZAHVALNO LISTINO SLOVENSKE-
GA ARHEOLOŠKEGA DRUŠTVA ZA 

LETO 2013
Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a je med letošnjimi nagrajenci 
Slovenskega arheološkega društva. Na svečani podelitvi nagrad, ki je 
22. oktobra potekala v galeriji Spomeniško-varstvenega centra v Lju-
bljani, smo predstavniki društva prevzeli Zahvalno listino, ki jo Sloven-
sko arheološko društvo podeljuje posameznikom ali skupinam, ki so 
na svojem področju pripomogli k večjemu obisku prireditev, napredku, 
predstavitvi in medijski prepoznavnosti arheološke stroke. 
Društvo deluje na Vačah od leta 1981. Jedro društva so ljubiteljski za-
nesenjaki, za ustrezno strokovno izvedbo projektov skrbimo strokovni 
sodelavci društva.
Društvo je bilo aktivno na področju promocije 
arheološkega najdišča na Vačah že v 80. letih 
prejšnjega stoletja. Organizirali so Razisko-
valne arheološke mladinske tedne, postavili 
povečano situlo v vasi Klenik, označili lokacije 
preteklih izkopavanj in pripravili prvo razstavo 
v Domu društva GEOSS. 
V zadnjih letih so stekla prizadevanja za po-
novno oživitev arheološkega najdišča na Va-
čah. V društvu smo uredili krožno arheološko 
pot, ki obiskovalce pelje mimo železnodobnih 
grobišč na prostor nekdanje naselbine na Kroni. Pot sestavljajo panoji 
z besedilom in slikovnim gradivom. Za lažjo orientacijo in več informa-
cij sta obiskovalcem na voljo zloženka in vodič po arheološki poti. 
V letu 2012 je bila v prenovljenem Domu društva GEOSS na Vačah 
postavljena nova arheološka razstava, z naslovom »kovati, oblikovati, 
tkati...«. Razstava se osredotoča na življenje v obdobju starejše železne 
dobe, kot ga je mogoče rekonstruirati na podlagi rezultatov dosedanjih 
izkopavanj. Na ogled so replike in fotografije najdb z Vač, ki jih hrani 
Narodni muzej Slovenije, makete hiš in rekonstrukcije oblačil iz železne 
dobe. 
V preteklem letu je pričelo društvo dvakrat letno prirejati pohode z 
naslovom »Po poti velikega kneza z Vač«. Arheološki pohodi združujejo 
pohodništvo, strokovno razlago na lokacijah arheološkega najdišča in 
zabavno gledališko igro, postavljeno v čas železne dobe. V pohod so 
vključene tudi druge, za obiskovalce privlačne stvari, kot so jedi in pi-
jača iz železnodobnih prvin, možnost nakupa spominkov in poljudne 
literature. Pohodi in nova arheološka razstava so s strani obiskovalcev 
dobro sprejeti, zato v društvu načrtujemo podobne zanimive aktivnosti 
tudi v naslednjih letih.
Snovalci arheoloških dogodkov v društvu smo nagrade še posebno ve-
seli in nam bo v spodbudo pri našem nadaljnjem delu. Čestitamo tudi 
ostalim letošnjim nagrajencem Slovenskega arheološkega društva in 
jim želimo še veliko novih uspehov. 
dr. Vojka CESTNIK, univ. dipl. arheologinja, strokovna sodelavka Dru-
štva GEOSS

Lep čas je že minil od teh dogodkov 24 let od preprečitve »Mitinga 
resnice« in 22 let od osamosvojitvene vojne in mnoge stvari so šle že v 
pozabo. Zato je ob takšnem dogodku prav da si obudimo takratni čas 
ter dogodke pred, med in po osamosvojitveni vojni, ki so združeni na 
kratkem filmu  pod naslovom   »Ne pozabimo.«
Po predvajanem filmu »Ne Pozabimo«, pa se je odru  po strojila  častna 
enota veteranov in gostujoči praporščaki v čast razvitja novega prapo-
ra Policijsko veteranskega društva SEVER Ljubljana-odbor Litija.
Prapor sta razvila nekdanja rezervna miličnika župan občine Litija Fran-
ci Rokavec in predsednik veteranskega društva- Sever Ljubljana -Odbor 
Litija  Jože Juvan. Po razvitju sta prapor izročila  praporščaku  Milanu 
BRAČUNU, ki se je za zaupanje v imenu vseh  članov zahvalil in ga 
ponesel pred častno  enoto veteranov.
Spoštovani občani in občanke ob zaključku se moramo zahvaliti dona-
torjem in podpornikom, ki so bili pripravljeni po svojih močeh prispe-
vati sredstva za nabavo prapora 
sicer tega slavnostnega razvitja 
danes ne bi bilo. V zahvalo sta 
predsednik PVD Ljubljana Sever 
Emerik PETERKA  in predsednik 
odbora Litija Jože Juvan donator-
jem  podelila pisne zahvale. Žal 
pa smo na tej slavnostni priredi-
tvi pogrešali bivši vodstveni kader 
Postaje milice Litije in Policijske 
postaje Litija. 
Na prireditvi so sodelovali pihalni 
kvartet policijskega orkestra, hi-
mno je zapel Luka HAUPTMAN ob 
spremljavi orkestra, prireditev pa 
je povezovala Andreja ČEH.

Ciril GOLOUH

Župan občine Litija Franci Rokavec in predsednik veteranskega društva 
Sever Ljubljana odbor Litija jože jUVaN sta razvila prapor Veteranskega 
društva SEVER Ljubljana odbor Litija.

Tel.: 01/898 08 40
Fax: 01/898 08 44
GSM: 041/651-858

E-mail: geoplan@siol.net

  IZDELAVA GEODETSKIH NAČRTOV  
ZA GRADBENA DOVOLJENJA IN  
TEHNIČNE PREVZEME

 ZAKOLIČBE STAVB IN OBJEKTOV
 PARCELACIJE
 UREDITVE IN OZNAČITVE MEJ
 SPREMEMBE BONITETE ZEMLJIŠČ
  IZDELAVA ELABORATA ZA VPIS V  

KATASTER STAVB
 IZDELAVA ELABORATA GJI

Zahvaljujemo se vsem našim strankam 
za izkazano zaupanje ter vsem poslovnim 
partnerjem za uspešno sodelovanje.
Vse, ki rabite kvalitetno opravljene 
geodetske storitve ali samo svetovanje 
pa vabimo v naše poslovne prostore, kjer 
smo vam na voljo vsak delovni dan.
Prepričajte se tudi Vi, da smo vredni 
vašega zaupanja.

ROBERT ROVŠEK s.p.
Ul. Mire Pregljeve 4, 1270 LITIJA

Želimo, da božični prazniki prinesejo
veselja, miru in upanja, 
ki naj vas spremljajo v letu 2014.

Ko v deželo pride mraz
in pod nogami škriplje gaz,
se leto poslavlja od nas.

In je čas, ko misel seže nazaj –
do vseh Vas, ki skupaj ste z nami
prehodili del poti, da smo tkali nove,
plemenite vezi.

Geoplangeodetske storitve ROBERt ROVŠEk s.p.

Vsem občanom Litije želimo uspešno  
in zdravo v letu 2014.

V prihajajočem letu naše podjetje obeležuje  
25 let opravljanja računovodskih storitev.

V letu 2014 tako ponujamo potencialnim strankam 
jubilejne popuste na naše storitve in sicer:

70% za prvi mesec
50% za drugi mesec in

30% za tretji mesec vodenja računovodstva.

Vse informacije na tel 041 668 747  
ali na slavko@palcic.si
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valvazor in bogenšperk
Predavanje v Kulturnem centru Litija

Prvotno predvideni predavatelj Mitja Potočnik je 
bil v sredo, 27. novembra, nujno zadržan, zato je 
Helena Hauptman zelo uspešno našla dobro za-
menjavo, umetnostno zgodovinarko Tino Istinič iz 

Narodnega muzeja, ki je prijazno prevzela njegovo vlogo.
Valvasor nam je nekoliko že domač, vendar se o njegovem življenju in 
delu vedno odkrije kaj novega. 
Leta 1672 se je v šmarski cerkvi 
poročil z Ano Marijo Grafenwe-
ger z gradu Slatna, s katero sta 
kupila gradove Bogenšperk, Črni 
potok in razpadajoče ostanke 
Lichtenberga s pripadajočimi 
kmetijami. Prevod Slave Vojvo-
dine Kranjske v celoti nam je v 
celoti približal njegov pogled na 
svet, naravne pojave in zname-
nitosti. Na poti ga je vedno spremljala beležnica in skicirka, vse ga je 
zanimalo, poznal je slovenski jezik, saj je komuniciral tudi s preprosti-
mi ljudmi, ki so marsikaj vedeli o posebnostih in skrivnostih svojega 
bivalnega okolja. Njegove knjige so prava enciklopedija in neizmeren 
vir informacij takratnega časa. Med njegove največje dosežke poleg 
Slave vojvodine Kranjske prištevamo še izum ulivanja kipa v enem delu 
s posebno mešanico brona, načrt predora skozi Karavanke, ki je bil 
uresničen šele 300 let kasneje ter raziskava delovanja presihajočega 
Cerkniškega jezera, ki mu je prinesla članstvo v Angleški kraljevi Aka-
demiji, kot edinemu iz naših krajev doslej. O njegovem življenju je osta-
lo še marsikaj neraziskanega. Še vedno ne vemo, kje je pokopan, saj je 
grobnica v Mediji prazna, čeprav je zapisal, da so tam pokopani otroci 
in prva žena. V mrliški knjigi Vače manjkajo strani iz časa njegove smrti 
in v Krškem je matična knjiga izgubljena. Le trije otroci rojeni na gradu 
Bogenšperk so vpisani v šmarske matične knjige, zato se domneva, 
da je njegova žena pogosto potovala z njim. Žal je moral zaradi dolgov 
najprej prodati grad Črni potok, nato svojo knjižnico in inštrumente, ki 
jih je nabral po vsem svetu in jih tudi uporabljal predvsem pri risanju 
zemljevidov. Umrl je v Krškem, verjetno v rojstni hiši Janeza Mencin-
gerja, ki se nahaja nekaj metrov stran od hiše, ki je do sedaj veljala za 
njegovo last.  Jože SINIGOJ
Napovednik za januar 2014
• Keramika: 6., 13., 20. in 27. 01. ob 10.00, Knjižnica Šmartno 
• Kuharstvo, 15. 01. ob 17.00, OŠ Gradec
•  Kaligrafija (uvodno srečanje, pisava Uniciale) 23.01. ob 17., Knji-

žnica Šmartno
•  predavanje MOJ VNUK V ŠOLI , 27. 01. ob 17.00, Knjižnica 

Litija, mag. Gabrijela Hauptman
•  Kulturna dediščina: predavanje KAKO SO ŽIVELI - družabni 

utrip v Litiji v 2. pol. 19. stoletja in 1. polovici 20.stoletja, 27.1., ob 
18.00, Kulturni center Litija, Helena Hauptman

V sodelovanju s Kulturnim centrom Litija in Društvom Univerza 
za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno 

RAZPISUJEMO TEČAJE NEMŠČINE (40 ur), ANGLEŠČINE (40 ur po 
novi metodi) in KLEKLJANJA (30 ur),

ki se bodo predvidoma pričeli v drugi polovici januarja.

Prijave zbirajo v Kulturnem centru Litija in na sedežu Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Litija-Šmartno (v Knjižnici Litija) do 10. 
januarja 2014.
Pred tem se boste prijavljeni slušatelji sestali na uvodnem sestanku, 
kjer boste dobili informacije o ceni, urniku in načinu dela.
Lahko napovemo, da bo tečaj angleščine potekal malo drugače in pred-
vsem zanimivo. Prijazno vabljeni k vpisu!

SREČANJE ČLANIC DRUŠTEV PODEŽELSKIH 
ŽENA IN DEKLET OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO 

PRI LITIJI NA POLŠNIKU
Bila je lepa sončna sobota 19. Oktober, ko smo si članice vzele čas 
in se srečale v Gostilni Juvan na Polšniku. Ob dobri kavici, čaju, peci-
vu se nas je zbralo 30 žena in deklet iz Dole pri Litiji, Gabrovke, Litije 
in Polšnika. Predsednica DPŽD Polšnik Marinka Bevc je vse prav 
lepo pozdravila in predstavila kraj Polšnik. Nato smo pot nadaljevale 
do Velike Preske na domačijo Sedevčič, kjer nas je sprejel gospodar 
Srečko in nam prikazal luščenje pire na stroju, obnovljen leseni mlin 
,ki služi za mletje več vrst žit. Predstavil nam je pirino in ajdovo moko 
ter zglavnike iz pirinih luščin. Gospodinja Brigita nas je pogostila z 
odličnim pirinim kruhom in domačim dobrotam. Sprehodile smo se 
do izvira reke Sopote, kjer nam je Breda Kos predstavila simbol treh 
klopi, treh občin Litije, Zagorja, Radeč,ki so jih postavili ob izviru. 
Na Veliki Preski je tudi ostanek bunkerja in leseni pločnik, ki nas je 
vodil do Mizarstva Kos, kjer nas je sprejela Breda Kos in povabila v 
Center za zunanjo ureditev. Predstavila je vizijo povezovanj, stalno 
razstavo dreves v galeriji, piščali, poslovno pot podjetja in nas po-
gostila. Vrnile smo se v Gostilno Juvan, Kjer so nas sprejele Ljudske 
pevke iz Polšnika, predstavitev embalaže za razne dobrote,govori 
povabljenih gostov: kmetijska svetovalka ga. Sonja Zidar Urbanija, 
podžupanja občine Litija ga. Lijana Lovše, predsednica Zveze kme-
tic Slovenije ga. Irena Ule in novinarka Kmečkega glasa ga. Barbara 
Remec. Sledilo je kosilo in družabno srečanje.Za zaključek smo se 
sprehodile do romarske cerkve Lurške Matere Božje, kjer nas je 
sprejel župnik Andrej in nam opisal zgodovino cerkve. S pesmijo v 
cerkvi smo se poslovile z željo,da se kmalu srečamo. Iskrena hvala 
družini Sedevčič,družini Kos, župniku Andreju, KSS Litija ga. Sonji 
Zidar Urbanija, članicam DPŽD Polšnik za pogostitev. Leto počasi se 
poslavlja, novo nam hiti na sproti z željo,da bomo zdravi, srečni in 
veseli vstopili v novo leto 2014, SREČNO.

Zapisala Predsednica DPŽD Polšnik Marinka BEVC

ČLANICE PGD POLŠNIK NA KOLE-
DARJU Z »DOBRODELNO NOTO«

Pa smo vstopili v zadnji mesec letošnjega leta, ki nam 
s svojimi prazniki skuša pričarati čarobnost in pravljič-
nost v včasih kar malo »mračne« dni. V svetu polnem 

materialnih dobrin, kjer je pomoč sočloveku vedno večja vrednota, de-
lujemo tudi prostovoljna gasilska društva. Eno izmed okrog 1300 ih, je 
tudi PGD Polšnik, ki je društvo t.i. I. kategorije, deluje pa na precej ge-
ografsko razgibanem terenu. V letošnjem letu se je operativni del dru-
štva povečal za kar nekaj deklet, med katerimi pa je že v času priprav 
na tekmovanja in gasilske tečaje padla odločitev, da po svojih najboljših 
močeh pomagamo pri nabavi opreme, ki nam jo za delo primanjkuje. 
Ideja, da ustvarimo koledar in ga »prodajamo« v zameno za prispev-
ke, ki bodo romali v sklad za našo opremo, se nam je zdela zabavna 

in hkrati v izziv, saj nismo 
profesionalni fotomodeli. 
Fotografiranje smo lepega 
nedeljskega dne opravili, 
za našo mojstrico fotogra-
fije Špelo Pavlič Kos pa se 
je delo šele dobro začelo. 
Poleg tega, da nas je fo-
tografirala, je fotografije 
skupaj s teksti, ki smo jih 
spisale o sebi, oblikovala 
v celoto in tako dala kole-
darju celostni izgled. 
Koledar je v PGD Polšnik, 
na voljo vsakemu, ki bi 
ga želel imeti in tudi tako 
morda doživeti občutke 
prazničnega (ob)darova-
nja. (clanice.pgdpolsnik@
gmail.com) Vsak prispe-
vek je več kot dobrodošel, 
hkrati pa si bom sposodila 

besede marsikaterega posameznika, ki pravi – za gasilce pa dam, nikoli 
ne veš, kdaj jih boš potreboval. 
Z željo, da bi vam naša pomoč nikoli ne bila zares potrebna, pa vam 
članice in člani PGD Polšnik, izrekamo vse lepo ob vstopu v Živo, Eks-
tremno, Noro, Srčno, Kreativno, Energijsko leto 2014. 
  Vodja članic in podpredsednica PGD Polšnik, 
    Laura HORVAT 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALI-
DOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO 
PRI LITIJI NOVI DOM INVALIDOV, 

KONČNO POD STREHO
Po dolgotrajnih zapletih, ki so jih ustvarili različni dejavniki, je novi 
dom invalidov pod streho. V tem letu bomo objekt še priključili 
na komunalne vode. Po dogovoru z 
vodstvom Občine Litija, ki je investitor 
bomo v naslednjem letu dogradili pri-
tličje, v letu 2015 pa v celoti dokončali 
gradnjo.
Med tem se je o problematiki v zvezi z 
investicijo  seznanil tudi Nadzorni odbor 
Občine Litija. Na sejo so na našo željo 
povabili tudi predstavnika MDI Litija 
- Šmartno. Po široki in podrobni obra-
zložitvi okoliščin gradnje, tako iz finanč-
nega kot gradbenega vidika, je Nadzor-
ni svet sprejel sklep, da »PRI GRADNJI 
DOMA INVALIDOV NI BILO UGOTOVLJE-
NIH VEČJIH NEPRAVILNOSTI.«
Upam, da je sedaj zadoščeno dušebri-
žnikom, ki jih je skrbela usoda objekta 
in so nadenj klicali črne oblake.

Predsednik društva: Miro VIDIC

Rdeči križ Slovenije 
Območno združenje Litija
Trg na Stavbah 1, 1270 Litija
Tel. št. 01-8963-730, 051-443-600
E mail: litija.ozrk@ozrks.si

KRVODAJALSKA AKCIJA V LITIJI
Prostovoljno krvodajalstvo v organizaciji Rdečega križa Slovenije 
zagotavlja vse potrebe po krvi in krvnih derivatih v naši državi. Ob-
dobje letošnjega leta na področju krvodajalstva lahko ocenjujemo 
kot zelo uspešno. KRI je nenadomestljivo zdravilo, pri zagotavlja-
nju krvi pa si pomagamo lahko ljudje med seboj.

KRVODAJALCI POMAGAMO REŠEVATI ŽIVLJENJA  
IN OHRANJATI ZDRAVJE!

Krvodajalec je lahko vsakdo, ki je zdrav in se dobro počuti,ki je 
polnoleten in star manj kot 65let.
21. in 22. novembra 2013, je svojo kri darovalo 246 krvodajalcev, 
bilo je tudi nekaj odklonov in veliko dobrega v zraku, saj se je ta dva 
dneva v zdravstvenem domu zbralo veliko dobrih ljudi, ki so pripra-
vljeni pomagati sočloveku tudi z delčkom sebe – svojo krvjo. 
Vsem krvodajalkam in krvodajalcem se zahvaljujemo v imenu 
vseh, ki njihovo kri, to nenadomestljivo tekočino, potrebujejo.  
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Selekcija U-10 nK Kresnice osvojila 
4. mesto na turnirju v avstriji

Jesenski del letošnje sezone je za našimi otroci in starši ugotavljamo, 
da so svoje nastope zaključili uspešno ter glede na preteklo sezono po-
novno precej napredovali.Navadno se po končanem delu sezone odpra-
vimo še na kakšen zanimiv turnir, letos smo za spremembo odšli celo 
izven Slovenije, da preverimo, »kako se tam igra nogomet«. Sestavili 
smo ekipo U-10, ki je sicer letos nimamo prijavljene v ligaškem prven-
stvu ter na deževni sobotni dan, 23. novembra, še v temi odrinili proti 
kraju Leibnitz (Lipnica) v Avstrijo. Ob prihodu v lepo urejeno dvorano je 
bilo vse pripravljeno na začetek turnirja in naš prvi spopad z nasprotni-
kom Sturm Graz. Kot je v navadi pri naših malih nogometaših, so tudi 
tokrat začeli malo zaspano in zadržano,vendar so se v nadaljevanju 
zbrali, a vseeno izgubili z 2:1. V premoru sta se trenerja pogovorila z 
igralci in jih očitno ̈ prebudila¨ in ohrabrila, saj so naslednjo tekmo zai-
grali kot znajo in zmagali nad Rebenlandom s 4:1. Tretjo tekmo so začeli 
odločno, vodili celotno tekmo ter v napeti končnici obdržali minimalno 
vodstvo s 3:2, s čimer so si priborili vstopnico za polfinale. Tu je naše 

fante pričakal kasnej-
ši zmagovalec turnir-
ja, ekipa Gabersdorf, 
s katerim so naši no-
gometaši celotno tek-
mo igrali izenačeno, 
na koncu pa izgubili z 
nekaj športne smole 
z golom razlike.  Peta 
tekma, boj za 3. me-
sto, je mladim Kresni-
čanom ponovno pri-
nesla spopadz ekipo 
Sturm Graz. Tokrat so 

bilo otroci odločeni, da jim vrnejo za začetni poraz, vendar niso imeli 
več prepotrebne moči, do izraza pa je že tudi prišla precej krajša re-
zervna klop od nasprotnega moštva, ki je imel na voljo toliko igralcev, 
da je vsako tekmo igral z dvema enakovrednima ekipama. Kljub temu 
so se naši fantje dostojno borili in žal ponovno tesno izgubili z rezul-
tatom 1:0.Otroci so bili po porazu razočarani, vendar so kmalu dobili 
nasmeh nazaj na usta, ko so videli, da bodo tudi za 4. mesto prejeli 
pokal.S turnirja smo se tako starši kot naši nogometaši vrnili domov z 
novimi izkušnjami in doživetji.
   Starši malih kresniških nogometašev

ziMSki preMor nk litija
S 16.11. se je zaključil jesenski del tekmovalne se-
zone 13/14. NK Litija je nastopila v 8 selekcijah 
in ocena ob zaključku prvega dela je solidna. Po-
zna se dobro delo z mladimi, kar kažejo predvsem 

mlajše selekcije. 
Večje število točk bi lahko zbrala selekcija mladincev. Rezultat je pod 
pričakovanji le v selekciji članov, kar se v UO NK Litija močno zaveda-
mo. V prvih dneh in tednih po zaključku jesenskega dela smo se odlo-
čili, da naredimo premor pri članski ekipi, zmanjša se tudi številčnost 
treningov pri kadetih in mladincih. Z intenzivnim trenažnim procesom 
pa tako zunaj na igrišču, kot v dvoranah nadaljujejo selekcije vključno 
z U-15 navzdol. Mlajše selekcije bodo v zimskem času odigrale kakšne 
turnirje s sosednjimi klubi, selekcija U-15 igra tudi zimsko ligo na zuna-
njem igrišču z umetno travo v Radomljah. Predvsem pri tej selekciji se 
že kaže, da fantje resnično vedo, kaj prinaša udeležba na treningih in 
dovzetno delo. Prav zimski premor je več kot dobrodošel, da skujemo 
načrte za spomladanski del, pregledamo posamezne selekcije in se 
odločimo za optimalno pot v nadaljevanju.  Več časa bo tudi za stva-
ri, katere se težko odvijajo tekom tekmovalnega dela. Januar je tudi 
mesec zimskega prestopnega roka in takrat bo večina stvari jasnih, s 
kakšnimi zasedbami po selekcijah bomo začeli spomladanski del.
V kolikor še imate željo po vpisu otroka v NK Litija, predlagamo, 
da ga pripeljete katerokoli sredo ob 18.00 uri v telovadnico OŠ 
Gradec.
Prav je, da se ob koncu leta spomnimo in ob tem zahvalimo tudi spon-
zorjem, s katerimi smo začeli sodelovati v letu 2013: Predilnica Litija 
d.o.o., Zavarovalnica Maribor d.d., Ostrešje d.o.o. in NLB d.d.  Veseli 
smo vsakega prispevka, zato k sponzorstvu vabimo tudi vsa ostala pod-
jetja in posameznike.
Za več informacij lahko sledite tudi spletni strani NK Litija in si-
cer www.nklitija.si

Naj vam še v imenu UO Nk Litija zaželimo miren Božič
in uspešno ter srečno Novo leto 2014!

UO NK LITIJA   Gregor Zavrl, predsednik

Končan je jesenski del prvenstva za vse selekci-
je. Igralci in igralke so dokazali, da se z delom in 
resnostjo da  doseči dobre rezultate. Vse ekipe 
so uvrščene na mesta, ki so bila pričakovana 
glede na spremenjene igralske zasedbe.

  Mlajše selekcije so se preselile v telovadnice. Starejši pa na umetno 
travo kjer bodo ostali dokler bo to dopuščalo vreme.
  Ob zaključku leta 2013 se zahvaljujemo vsem igralkam, igralcem, tre-
nerkam , trenerjem, donatorjem, redarjem, strežnemu osebju, ureje-
valcem igrišč, pobiralcem žog, ljudem ki skrbijo za organizacijo tekem, 
navijačem in simpatizerjem. Vsi, ki bi radi imeli koledar od NK Jevnica, 
povprašajte v športnem domu Jevnica.

ŽNK in NK Jevnica želi vsem občankam, občanom in prija-
teljem športa ZDRAVO, ŠPORTNO in USPEŠNO NOVO LETO 
2014.
                                   za NK Jevnica: Marjan Medved - Medo

Končana je noGoMetna 
Sezona jeSen 2013/14

V medobčinski nogometni zvezi Ljubljana se je 
končal jesenski del nogometne sezone 2013/14. 
Za 44 klubov, ki nastopajo z 290 ekipami v MNZ 

Ljubljana pa dolgo tekmovalno leto, ki se zaključuje.
Celotni tekmovalni del v letu je dolg, saj s pripravami traja 10 mesecev 
v letu. Tekmovalni ritem pa traja  8 mesecev. Obremenitve za klube so 
velike, tako s kadrovskega, finančnega in infrastrukturnega vidika.
Iz naše občine v tekmovanju v velikem nogometu nastopajo trije klu-
bi, Litija, Jevnica in Kresnice. Veliko je kritik, da je na tem prostoru 
preveč klubov in da je potrebna združitev. Združitev bi bila možna v 
kadrovskem smislu, kjer  bi dobili ekipo, ki bi nastopala v višjih kakovo-
stnejših ligah. Vsak klub deluje v svojem okolju  s svojo bazo in svojo 
zgodovino in je nosilec športne dejavnosti v kraju kjer deluje.
Nogometni klub Cockta Kresnice je v letošnji jesenski sezoni nastopa-
lo uspešno. Člani so na koncu osvojili 3.mesto v Regionalni ljubljanski 
ligi, kjer nastopa nekaj odličnih ekip. Obstaja možnost napredovanja 
vendar je odvisna od finančnih sredstev. Cicibani nastopajo v treh sku-
pinah in so zelo napredovali od lanskega leta, saj med ekipami  kot so 
Rudar Trbovlje, Zagorje, Kisovec in Litija, kjer je bistveno večja izbira, 
zasedli prvo in drugo mesto. Med posamezniki so igralci o katerih bomo 
še slišali. To je ugotovitev, da se dela dobro in vsa pohvala trenerjem.
Načrti za prihodnje so optimistični kljub slabim razmeram, saj športnik 
vedno teži k vrhu ali zmagi. Vse ekipe v klubu imajo visoke cilje in sicer 
uvrščati se med najboljše ter skrbeti za kakovost in razvoj. V prihodnje 
moramo posebno skrb posvetiti trenerskemu kadru in kadru za vode-
nje športne organizacije.Športna društva so obsojena na tem nivoju 
delovati amatersko, z volunterskim delom članov, čim več vključevanju 
podpornih članov in staršev otrok, ki igrajo v klubu. Največje težave 
so na področju zagotavljanja finančnih sredstev, saj sredstva, ki jih 
prejemamo od lokalne skupnosti ne zagotavljajo za celotno izvedbo 
programov. Drugi problem je športna infrastruktura, ki bistveno zao-
staja za enakimi društvi v državi še posebno pa za klubi iz tujine. Brez 
lokalne skupnosti in države si ne predstavljamo razvoja.
Na koncu bi se vsem, ki so pomagali pri delovanju kluba zahvalili 
in zaželeli srečno in veselo novo  leto 2014.
     Jože KOVIČzoPet USPeHi litijSKiH 

KeGljačev v Sloveniji  
in evropi

V mesecu novembru in decembru se je v Sloveniji ter tudi v 
tujini odvilo veliko tekmovanj, na katerih so svoj pečat pustili 
tudi člani našega kegljaškega kluba Litija2001.

V okviru kadetskih tekmovanj do 18 let je potekalo državno prvenstvo 
posamezno, kjer je najboljšo uvrstitev med Litijani dosegel Tomaž 
Ivančič, ki je po dveh dneh tekmovanja zasedel nehvaležno 4. mesto, 
kljub temu, da je imel enak rezultat kot tekmovalec iz Izole pred njim, 
vendar pa se v tem primeru šteje boljši rezultat pri tako imenovanem 
»čiščenju«. Na osmem mestu je končal Klemen Ivančič, Rok Markelc je 
bil 27., Žiga Pikl pa 31. Med dekleti je za Litijo nastopila samo Maruša 
Kokalj, ki je zasedla 12. mesto.
Novembra se je v Cerknici za kadete odvilo še državno prvenstvo v 
dvojicah, kamor smo poslali dve dvojici iz Litije, in sicer navezo Tomaž 
Ivančič-Rok Markelc ter Žiga Pikl-Kristjan Ponebšek. Slednja dvojica, 
Žiga-Kristjan, je po zmagah nad parom iz Konstruktorja, Pivke ter Adrije, 
končala svoje tekmovanje v finalu, kjer sta naša igralca po porazu proti 
paru iz Kamnika zasedla odlično 2. mesto. Drugi par iz Litije je končal 
na 6. mestu.

Litijani pa smo se udeleževali tudi mladinskih tekmovanj do 23 let. Na 
državnem ekipnem prvenstvu sta potekala 1. in 2. krog tekmovanja, 
kjer sta obe ekipi, mladinke in mladinci iz Litije, trenutno na 3. mestu. 
Dekleta in fante v januarju čakata še dva kroga oziroma dve tekmi.
Dve litijski mladinki, Veronika Ivančič ter Valerija Kokalj, pa sta kot 
mladinski reprezentantki Slovenije odšli nastopati tudi izven Slovenije. 
V Avstriji je potekal pokal Alpe Adria, kjer so Slovenke v svoji konkurenci 
zmagale za 16 kegljev, fantje pa so si priborili 3. mesto.

Litijski kegljači nastopamo še v ligaških tekmovanjih, ena izmed moških 
ekip ter ženska ekipa nastopajo celo v 1. A slovenski ligi. V novembru se 
je odvil zadnji krog jesenskega dela lige, po devetih odigranih tekmah 
je prva moška ekipa na trenutnem 6. mestu, dekleta so na 8. mestu, 
druga moška ekipa pa je z odlično igro v letošnji sezoni celo na 1. mestu 
lestvice. Tako imajo vse tri ekipe dobro izhodišče za nadaljne borbe v 
drugem delu lige, kjer vsi računamo na obstanek v ligah, druga moška 
ekipa pa lahko računa celo na morebitno uvrstitev v 1. B ligo.
Čestitamo  najmlajšim, mladim ter malo manj mladim članom našega 
kluba za vse uspehe na tekmovanjih!
     KK Litija2001

kreSniŠki Fantje peli  
v en GlaS

V soboto, 7.12.2013, se je v športni 
dvorani v Kresnicah odvil letni kon-

cert vokalne skupine Kresniški fantje.

V uri in pol so se zvrstili različni glasbeni slogi za različne glasbene 
okuse, večer pa so popestrili tudi posebni gostje večera, tolkalna 
skupina Perkakšns. Kresniški fantje se zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam bili v pomoč, predvsem pa polni dvorani obiskovalcev, zaradi 
katerih smo se tisti večer počutili zares posebno. Hvala vsem pri-
jateljem in podpornikom, upamo, da se vidimo na naslednjih kon-
certih!   (RHK)

perkakŠnS - nova plošča
V soboto 14. decembra ob sedmih zvečer 
se je v dvorani Kulturnega doma v Litiji 
odvil koncert tolkalne skupine Perkakšns. 
Svoj letošnji koncert so posvetili izzidu 
nove zgoščenke z afriško glasbo s prepro-
stim naslovom Perkakšns.

Na koncertu so predstavili devet pesmi s svoje nove zgoščenke, pri 
dveh pa so se jim na odru pridružili še prijatelji, učenci tolkalskih de-
lavnic Gala Furlana - Galova kompanija in Anžeta Kristana - Dž bo.
Pri skladbi Abondan pa se je tolkalcem na odru pridružila plesalka 
afriških plesov Sara Zaninović.

Po koncertu so si obiskovalci v avli Kulturnega doma Litija lahko 
ogledali še fotografsko razstavo, kupili zgoščenko ali majico Perka-
kšns in ob prigrizku pokramljali z nastopajočimi.
Zgoščenko in majico lahko, če slučajno niste bili na koncertu, še ve-
dno naročite na e-mail naslov aljaz.macek@gmail.com ali pa pokli-
cete na 041 475 222, lahko pa jo kupite na kakem nastopu skupine 
Perkakšns v prihodnosti...   Lp, Aljaž

FOTO: A. TREBEC



enotna proMocija ŠportneGa 
DoGajanja v litiji

V Javnem zavodu ZKMŠ Litija smo pričeli z enotno promocijo po-
dročja športa v Litiji. V ta namen objavljamo prvi mesečni kole-
dar športnih dogodkov, ki je dosegljiv tudi na spletni strani ZKMŠ  
http://www.zkms-litija.si. Poleg koledarja športnih dogodkov pri-
čenjamo tudi z mesečno objavo novic iz sveta športa, ki so prav 
tako dosegljive na spletnih straneh.Vsa zainteresirana društva, ki bi 
želela obveščati o svojih dogodkih, vabimo k sodelovanju.
Točne termine nekaterih tekem je zaradi zasedenosti športnih dvo-
ran skoraj nemogoče napovedati več kot teden dni vnaprej, zato 
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NASTJA KOLAR V FINALU TURNIRJA  
V EGIPTU, PIA ČUK PRVIČ UVRŠČENA 

NA WTA LESTVICO
Po odlični predstavi na turnirju v Egiptu z nagradnim skladom 
75.000$, kjer se je Nastja preko kvalifikacij uvrstila v finale, smo v 
Tenis klubu AS z nestrpnostjo čakali novo lestvico. In pogled nanjo 
je bil odličen – Nastja je na 254. mestu WTA lestvice, torej se je 
čisto približala svoji najboljši uvrstitvi, ko je bila najvišje na 232.
mestu. Poleg tega z odličnim nastopom na turnirju z nagradnim 
skladom 10.000$ uspeh dopolnila še Pia Čuk, ki se je uvrstila v 
2.kolo glavnega turnirja, kar je pomenilo že tretjo uvrstitev v 2.kolo 
in njeno prvo uvrstitev na svetovno WTA teniško lestvico. Tako ima 
Tenis klub AS Litija odslej kar štiri tekmovalce na svetovnih teniških 
lestvicah : Nastjo Kolar, Pio Čuk, Nika Razboršek in Blaža Bizjaka.
Na domačih tekmovanjih je pravi vihar povzroči devetletni Artnak 
Bor, ki je na treh zaporednih turnirjih osvojil tri pokale. Najprej za 2. 
mesto na turnirju do 10 let v Ljubljani, nato za 2. Mesto na B turnir-
ju do 12 let v Litiji in za 3. mesto na turnirju do 10 let v Mariboru.
Na prvem turnirju nove zimske sezone v kategoriji do 18 let, se je 
odlično odrezala mlada Tina Godec. Tina Godec, ki sicer nastopa še 
v kategoriji do 16 let, se je na turnirju v Ljubljani uvrstila v polfinale 
in osvojila pokal za 3. mesto! Bravo Tina! To je več kot odličen start 
v novo sezono. Tina je v polfinalu izgubila od 1. nosilke turnirja 
Emeršič Kaje z rezultatom 63 64. 
Konec leta in sicer v dneh od 26.12. do 29.12 se bo v Tenis AS Litija 
odvijlo Odprto prvenstvo za fante do 16 let in sicer zadnje pred dr-
žavnim prvenstvom. Pričakuje se velike udeležba iz cele Slovenije 
in seveda nastop vseh najboljših tekmovalcev Tenis kluba AS Litija 
(Grega Kokalj, Mark Mesarič, Tom Ašič). 
Več o rezultatih naših tekmovalcev in o rekreativni ligi AS pa si lah-
ko preberete na naši prenovljeni spletni strani www.as-litija.si.

tenis klub ASCROATIA OPEN 2013
V Zagrebu je potekal tradicionalni A rang turnir Croa-
tia open, katerega se je udeležilo okrog 1200 tekmo-
valcev. To tekmovanje je znano kot eno močnejših v 

Evropi, zato se ga udeleži zelo veliko držav iz Evrope in izven nje. 
Tadej Pirc se tega tek-
movanja žal ni udeležil 
zaradi poškodbe, ki jo je 
staknil v eni izmed prej-
šnjih borb. Je pa klub 
zastopal njegov starejši 
brat, Domen Pirc. Slo-
venijo je zastopal v ka-
tegoriji juniorjev do 63 
kilogramov. Prvo borbo 
je prepričljivo premagal borca iz Izraela, zato smo še toliko bolj ne-
strpno čakali njegovo drugo borbo. Njegov nasprotnik je bil tokrat 
borec iz Srbije. Po težki in naporni borbi so vseeno prevladale Do-
mnove izkušnje, saj ga je ugnal za eno piko. Tretjo borbo, ki bi ga že 
pripeljala do medalje, ga je čakal zelo izkušeni poljski reprezentant. 
Poljak je bil za Domna pretrd oreh, tako da je Domen izmed 40ih 
borcev v svoji kategoriji zasedel odlično 5.-8. mesto. Naj omenimo, 
da je bil Poljak na koncu tekmovanja izbran za najboljšega borca 
izmed 200 juniorjev. Domna do konca leta 2013 čakajo še najmanj 
3 tekmovanja, zato se še lahko nadejamo novih zmag.

15. JASTREB OPEN 2013
V nedeljo 24. novembra 2013 se je Taekwondo klub Šmartno-Li-
tija odpravil s sedmimi tekmovalci na Jastreb pokal, katerega je 
organiziral taekwondo klub Jastreb. Tega tekmovanja se udeležu-
jemo že kar nekaj let, prav tako so oni vedno prisotni na našem 

tekmovanju Šmartno-Liti-
ja pokal. Spet je Domen 
Pirc pokazal, da si zasluži 
mesto v reprezentanci. 
Tokrat se je boril v kate-
goriji višje, kjer je po treh 
prepričljivih zmagah osvo-
jil odlično 1. mesto ter 
bil izbran za najboljšega 
juniorja na tem tekmova-
nju. Naj omenimo, da je 
svojo prvo borbo zaključil 
z knock-outom v samo 7 

sekundah. Zelo dobro so se odrezali tudi naši manj izkušeni tek-
movalci. Tudi Patricija Matoz je po dolgem pričakovanju dosegla 1. 
mesto, v sicer manj številčni kategoriji. Dober uspeh naših tekmo-
valcev je morda zasenčil edino zelo pozen zaključek tekmovanja, ki 
se je zavlekel pozno v noč. Naši ostali borci so dosegli naslednje re-
zultate: 1. MESTO: Domen Pirc, Patricija Matoz; 2. MESTO: Ivonne 
Doblekar Kreuzer; 3. MESTO: Sara Rozina, Aleksandra Rozina, Nika 
Šircelj. Žal pa je brez odličja ostal naš mlajši kadet Luka Bajc.

6° evropsko srečanje otrok: 
Ferrara – italija

V soboto, 16. novembra 2013 je v mestu Ferrara (Italija) 
potekalo 6. evropsko srečanje otrok, ki so se pomeri-
li v izvajanju kat tradicionalnega karateja. Prestižnega 

tekmovanja se je udeležila tudi 27-članska reprezentanca otrok Slo-
venske zveze tradicionalnega karateja (SZTK), v katero so bili iz klu-
ba KK Kensei izbrani Gian Povše, Zarja Mandelj in Matic Mandelj. 
Izbor kandidatov za otroško reprezentanco je potekal na osnovi do-
seženih tekmovalnih rezultatov (leto 2012-13), 
ocene sposobnosti kandidatov in udeležbe na 
treningih SZTK. 
Dogodek 6° MEETING EUROPEO RAGAZZI je 
organizirala Fikta (Federation of traditional ka-
rate), sodelovalo pa je 800 otrok v starosti 10 
do 16 let iz različnih evropskih držav .Tekmova-
nja so potekala v disciplinah kata posamezno in 
kata ekipno.
Sodili so tudi štirje slovenski sodniki.V hudi kon-
kurenci je slovenska reprezentanca s številnimi 
medaljami dokazala,da sodi v sam evropski vrh.Tekmovalca iz našega 
kluba Zarja Mandelj in Matic Mandelj sta v eliminacijah pokazala 
odlično pripravljenost, žal jima je za finalne nastope zmanjkalo tudi 
nekaj športne sreče.Prvi nastop v Ferrari pa je z
izrednim uspehom,dvakratnim prebojem na stopničke in dvema brona-
stima medaljama končal Gian Povše. V konkurenci petdesetih karatek 
je osvojil 3. mesto kata posamezno in 3. mesto kata ekipno.
Tekmovalcem iskrene čestitke za prepričljive nastope. KK Kensei

KoleDaR ŠPoRtniH DoGoDKov
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA
PET. 20.12. 17.30, 19.00 Novoletna prireditev plesno športnega društva NLP. Kulturni center Litija

http://psdnlp.com/
SOB. 21.12. Od 14.00 dalje Božični teniški turnir za rekreativce – moški in ženske Tenis center As Litija

www.tenis.as-litija.si
SOB. 21.12. Še ni določena Članska košarkarska tekma: KK Litija: KK Terme Olimia Podčetrtek Športna dvorana Litija

www.kosarkarskiklub-litija.net
ČET. - PON.
26.12 DO 30.12.

Vsak dan od  9.00 
dalje

Odprto prvenstvo Slovenije v tenisu – fantje do 16 let Tenis center AS Litija

NED. 05.01. 18:00 Mladinska košarkarska tekma: KK Litija : KK Elektra Šoštanj Športna dvorana Litija
SOB. 11.01. Še ni določena Članska košarkarska tekma: KK Litija : KK Postojna Športna dvorana Litija
SOB. - PON. 
11.01. do 13.01.

Vsak dan od 9.00 
dalje

Odprto prvenstvo Slovenije v tenisu - članice Tenis center AS Litija

NED. 19.01. 18:00 Mladinska košarkarska tekma: KK Litija : KK Helios Domžale A Športna dvorana
SOB. - NED. 
08.02.-09.02

Vsak dan od 9.00 
dalje

Odprto prvenstvo Slovenije v tenisu – otroci 10 in 11 let Tenis center AS Litija

Podatke zbira do 5. v mesecu: ZKMŠ Litija, Enota za šport, tel.:  01-89-80-119, e-mail: info@mc-litija.si, splet: http://www.zkms-litija.si/

vse bralce naprošamo, da te podatke spremljajo na objavljenih 
spletnih straneh športnih klubov.
Koledar in novice dogodkov vidimo kot enotno predstavitev špor-
tnega dogajanja v Litji in dodaten promocijski kanal za športna 
društva v lokalnem okolju. Verjamemo, da nam boskupaj uspelo 
narediti litijski šport še bolj prepoznaven in zanimiv.

Vsem bralkam in bralcem pa želimo tudi vesel božič in srečno 
ter športno obarvano leto 2014!

Za vse informacije in kontakt, smo vam na voljo vsak delavnik 
od 07.00 – 15.00 na tel. št.: 051-443-410 in e-mail naslovu:
info@mc-litija.si.
   Enota za šport, Aljaž ZUPAN

IGRALKE ŽRD LITIJA SE  
ODPRAVLJAJO V BEOGRAD 

Konce decembra, med 27. in 29.12 se bo v Beo-
gradu v Srbiji odvijal mednarodni rokometni tur-
nir. Turnirja se bosta udeležili tudi 2 ekipi ŽRD 

Litija in sicer letnik 1996 in mlajše ter letnik 2000 in mlajše. 
Nekaj izkušenj z igranjem na mednarodnih turnirjih v tujini naša 
dekleta že imajo, igrale so že na turnirjih na Hrvaškem in v Bosni. 
Tudi tokrat bodo naše igralke imele močno podporo s tribun, saj se 
bodo skupaj z njimi turnirja, kot navijači, v velikem številu udeležili 
tudi starši. 
Udeležbo na tem mednarodnem rokometnem turnirju bodo podprli 
tudi v Zavarovalnici Triglav, za kar se jim zahvaljujemo. 
Več o dogajanju v ŽRD Litija si lahko prebereta na spletni strani 
www.srce-me-povezuje.si/zrd-litija in na Facebook strani www.

facebook.com/ZenskoRokometnoDru-
stvoLitija
Sponzor udeležbe na turnirju: 

ŽRD Litija

Vsem voznikom 
želimo varno vožnjo, 

vesele božične praznike 
in srečno 

novo leto 2014!

ZAHVALA 
Ob pomoči pri iskanju pogrešanega  Kristijana Avbelj se is-
kreno zahvaljujemo vsem sosedom v vasi Bitiče ter iz oko-
liških vasi. Za hitro in nesebično pomoč in ukrepanje se 
zahvaljujemo tudi  PGD Hotič, Kresnice in Vače, lovcem LD 
Vače, Policijski postaji Litija in zdravstveni ekipi  iz Litije. 

Dobrim sosedom in vsem dobrim ljudem še enkrat srčna 
hvala.  Družina Avbelj in Kobalej. 



Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA
V 92 letu nas je zapustila draga mama, babica,  

prababica in teta

ALOJZIJA ODLAZEK
28.6.1922 – 13.11.2013

iz Slavine 4
Dole pri Litiji

Ob smrti naše drage mame se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, so-
sedom in znancem za izrečena sožalja, darovane svete maše, cvetje in 
sveče. Zahvaljujemo se patronažni službi ZD Litija, še posebej sestri Ma-
teji, g. župniku Robertu Hladniku za lepo opravljen obred, pogrebcem, 
g. Vladimirju Oblaku za ganljive besede slovesa, pevcem iz Polšnika, 
zastavonošam in vsem ostalim, ki ste jo v tako velikem številu pospre-
mili na njeni zadnji poti. Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči: sinova Ivan in Marjan z družinama, hčerka Jožica z Markom 
in ostalo sorodstvo

Ljubila si življenje, naravo in svoj dom,
sedaj odšla si v tihi večni dom.
Za boj z usodo ti je zmanjkalo moči,
spokojno zaprla si svoje utrujene oči.

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila naša predraga 

mami, babica in prababica

ANA FRANČIŠKA DUŠAK
1927 – 2013

iz Litije

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki so jo imeli radi in jo spo-
štovali. Hvala dr. Agreževi in patronažni službi ZD Litija za strokovno 
oskrbo in prijazne besede. Najlepša hvala gospodu župniku Pavlu 
Okolišu za lep obred zadnjega slovesa, pogrebni službi Litija za orga-
nizacijo, trobentaču za zaigrano Tišino in pevcem za zapete žalostin-
ke. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za pomoč in podporo, izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče in svete maše in vsem tistim, ki ste jo pospremili na zadnji poti. 
Še enkrat hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali, pa 
ste nam v tem žalostnem času nesebično pomagali.

Žalujoči: hčerki Marta in Marinka z družinama

ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka

NACETA SLAPNIČARJA
24.5.1931 – 7.12.2013

iz Zavrstnika

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste se od njega v velikem številu poslovili in ga pospremili 
k njegovemu zadnjemu počitku. Hvala za darovano cvetje, sveče, sv. 
maše in darove cerkvi. Lepa hvala dr. Pavlu Pajntarju in osebju ZD 
ter patronažni sestri Sandri. Posebna zahvala g. Vinku Malovrhu za 
duhovno oskrbo in besede slovesa pri pogrebni maši, gasilcem PGD 
Zavrstnik in PGD Štangarske Poljane, pevcem, Marjanu iz KSP Litija ter 
nečaku Vinku za ganljive poslovilne besede ob grobu.

Vsi njegovi

Čeprav si odšel
si še vedno z nami
v naših mislih,
v naših srcih,
kjer boš tudi
za vedno ostal!

V SPOMIN

Mineva žalostnih 20 let odkar nas je za vedno zapustil naš dragi 
mož, oče, brat in stari ata

KAREL KASTELIC
1936 – 1993

Dolgo Brdo, Polšnik

Hvala vsem, ki se ga spominjate in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi

Dan Tišine
je lahko cilj romanja sam po sebi.

Dan Tišine
ti lahko pomaga,
da slišiš Dušo igrati
na njeno čudovito lutnjo in bobne.

Ali ni večina govorjenja
nori poskus braniti rušečo se trdnjavo?

Misil sem, da smo prišli sem,
da bi se predali v Tišini,
da bi se prepustili Luči in Sreči,
da bi zaplesali sami v sebi,
v proslavljanju Zmage Ljubezni! 
                                      (Hafis)

V SPOMIN
Dragemu očetu, staremu očetu, možu, sinu,  

bratu in prijatelju

FRANCU LESJAKU

Vsi, ki te imamo radi

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

V SPOMIN

možu, očetu, dedku in pradedku

FRANCU ANŽUR
Litija

Vsi tvoji.

Tiho, tiho čas hiti,
zaman te čakam, ker te ni,
ne čutim tvojih toplih več dlani,
kako hladne, mrke so noči.
Le listje rahlo šelesti,
veter solze mi suši,
a srce ne preboli.

V SPOMIN
Minilo je žalostno leto odkar te ni več med nami,  

naš dragi mož, ati in dedek

FRANČIŠEK PRIMC
Dolgo Brdo

16.9.1937 – 4.12.2012

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

Žena Minka, sinova Branko in Roman, hči Marinka z družinami

Hvala vsem, ki jih ohranjate v lepem spominu, postojite ob njihovem grobu in prižigate svečke.

Vaši najdražji

Tiho si živel,
v bolezni mirno si trpel,
za vedno zaprl si utrujene oči,
saj tam kjer si,
bolečine več ni.

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi mož, oče, brat, stric, dedek in pradedek

IVAN OBREZA
iz Ponovič

11.4.1927 – 10.11.2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečene besede sožalja, darovane svete maše, cvetje in 
sveče ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi 
pogrebcem, pevcem, trobentaču, govorniku g. Tonetu Lokarju za 
ganljive besede slovesa, gospodu župniku in Zveza borcem Litija.

Žalujoči vsi njegovi

Dokler na človeka mislimo, še vedno živi,
šele ko na njega pozabimo, je mrtev.

V SPOMIN
3. decembra je minilo pet let odkar nas je zapustil

VALENTIN PARKELJ
1933 – 2008

iz Jevnice

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

Vsi njegovi

Veš, da je vse tako kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši ...

V SPOMIN
Minilo je žalostno leto odkar nas je zapustil naš dragi mož,  

oče, tast in najboljši ata

FRANC KOTAR
mizar iz Gabrovke

17.11.1939 - 23.12.2012

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate, se udeležujete njegovih 
maš, postojite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi

Pred enim letom nas je 
zapustil naš dragi

TEKAVEC
Dole pri Litiji

Pred šestimi leti so nas zapustili naši dragi

TEREZIJA  
1.10.1933 – 18.4.2007

STANE  
29.4.1965 – 26.4.2007

KAZIMIR  
15.11.1958 – 7.8.2007

STANE  
11.12.1923 – 12.4.2012

Kako lepo je bilo,
ko nas na pragu hiše
pričakal je nekdo
in nas vprašal, kako?

A zdaj tega več ni,
hiša prazna tam stoji,
nikjer ne sliši se glas,
ki razveselil bi se nas.

Tudi atove roke ni,
ki nas uči,
kako pravilno drva se zloži.

Pogrešamo vas!

V SPOMIN
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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 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in tiskarna aCO ne pre  
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

OBVESTILA / KRIŽANKA

nePReMičnine

mali oglasi nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 157

Izžrebanci križanke iz meseca NOVEMBRA prejmejo sten
ski koledar "VABILO	V	SREDIŠČE	SLOVENIJE".	
Nagrado prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija.

1.	Magda	Bolte,	Polšnik	34a,	1272	Polšnik	
2.	Alojz	Požaršek,	Vače	53,	1252	Vače	
3.	Ana	Kotar,	Dole	18,	Dole	pri	Litiji	

Težje besede:  AKELA,	ARETE,	ERITRITOL,	KOLAŽ,	
LLANO	ESTACADO,	LINK

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.1.2014 na naslov ured
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo stenski 
koledar "VABILO V SREDIŠČE SLOVENIJE". 

Nagrade	prispeva	Tiskarna	ACO,	Litija
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ASFALT TUDI NA "GRAŠICI" 
Na "Grašici", najbolj oddaljeni kmetiji v KS Konjšica, smo na dan ko 
je bil napovedan prvi sneg (15.11.2013) dobili asfalt. Cesta je strma 
in zato izpostavljena slabim vremenskim razmeram v vseh letnih 
časih. Do nas je bilo še 2300 m makadamske ceste. Od tega smo 
sami izvedli pripravo v dolžini 600 m, Občina Litija pa je financirala 
asfaltno prevleko. 
Zato bi se rada zahvalila vsem, ki ste prispevali k realizaciji tega 
projekta. Posebna zahvala pa velja županu Občine Litija Franciju Ro-
kavcu, predsednici Krajevne skupnosti Konjšica Slavki Breganski in 
Milanu Dolancu. 
     Vida KONČAR

ISKANJE LUČI V BLIŽNJIH
Ko se hladen zimski dan  prevesi v noč, nas v tem pra-
zničnem času na poti spremlja na tisoče luči. Okrasitev 
ulic in trgov naših mest očara otroka v nas, ki se skriva v 
senci vsakodnevnih obveznosti in skrbi. 

Svojo dogodivščino pobega iz ustaljenih tirnic vsakdana nam je pred-
stavil gospod Tomaž Mittoni. V drugem delu potopisnega predavanja 
Pariz po dolgem in počez nam je s svojim pripovedovanjem na poseb-
no zanimiv način predstavil mesto luči in v vsakem izmed poslušalcev 
vzbudil željo po ogledu tega prelepega mesta. Ob pestrem slikovnem 
gradivu in francoskemu šansonu je podrobno opisal svoje vtise in manj 
znana dejstva pariških ulic, napolnjenih z vonjem kulinaričnih speciali-
tet in svetovno znanih arhitekturnih dosežkov.  
Pripovedovanje zanimivih dogodivščin je najbolje sprejeto v krogu pri-
jateljev, ki se veselijo vsakega našega uspeha in nas tolažijo v težkih 
obdobjih življenja. Društvo NOB, ki je obiskalo svoje člane, je namenila 
svoj čas krepitvi vezi med dolgoletnimi prijatelji. 
Tisti, ki zimski čas radi preživijo ob topli skodelici kave in dobri knjigi, 
so se udeležili bralne ure, kjer so izmenjavali vtise o knjigi Ide Dolšek 
z naslovom Niti življenja. Tudi tokratna tedenska bralna ura pod vod-
stvom gospoda Torija je privabila številne stanovalce, ki so poslušali 
poučne nauke Kitajskih in korejskih pravlljic.
Nepozaben dan so stanovalcem pripravili člani Delavskega kulturnega 
društva Dobrna Trbovlje. S petjem in igranjem na harmoniko so jih po-
peljali po poti spominov in veselih druženj v čas njihove mladosti. 
Stanovalci se bodo z velikim veseljem spominjali tudi nastopa KUD Li-
tus.  Ženski učiteljski pevski zbor je zbranim omogočil prijetno glasbe-
no izkušnjo, ki je vsem zbrisala vsako težko misel in skrbi.
Sodelovanje posameznikov v določeni aktivnosti poveže sodelujoče 
v prav posebnem vzdušju.  Prostovoljki gospe Martini Kamnenovič 

je uspelo vzpostaviti takšno kli-
mo med izdelovanjem adventnih 
venčkov. 
V sklopu projekta Generacije ge-
neracijam se je pod vodstvom 
Aleksandre Krnc v domu odvila 
kreativna delavnica, kjer so sta-
novalci skupaj z učenci OŠ Gra-
dec spustili na plan vso svojo 
kreativnost pri izdelavi zimskega 

aranžmaja za okrasitev doma.V duhu praznovanja so se stanovalci 
udeležili delavnice izdelovanja ikeban v Osnovni šoli Gradec, kjer so 
zopet v sodelovanju z mlajšo generacijo pripravili prijetne opomnike na 
božično-novoletni čas.
Sodelovanje med posamezniki venomer ustvari najboljše rezultate. Ker 
je cilj zagotavljanja najvišje kvalitete bivanja skupen tako zaposlenim 
kot stanovalcem, smo se z drobno pozornostjo želeli zahvaliti stano-
valcem, ki sodelujejo v prostočasnih aktivnostih. Vsi tisti, ki s svojim 
nepogrešljivim prispevkom vlagajo v pristen občutek domačnosti in 
sprejetosti v domu, so se z velikim veseljem udeležili slavnostne večer-
je, s katero smo se zahvalili za skrbnost in pomoč vsem, ki prispevajo 
svoj čas, veščine in sposobnosti za dobrobit doma in vsem, ki bivajo in 
opravljajo delo v domu. 
Spominska sveta maša, ki je bila darovana za vse pokojne, ki so nas 
zapustili v preteklem letu, nas je opomnila, da se dobrota v ljudeh nikoli 
ne pozabi, ne glede na čas. 
Kljub težavnemu obdobju, na katerega nas nepretrgoma opozarjajo z 
vseh strani, ob občudovanju lučk ne pozabimo biti pozorni na lučko, ki 
gori v nas in v vseh ljudeh, ki jih srečamo na vijugasti poti življenja. 

Renata OZIMEK, Romana VOLIČ VUKADIN

dom tisje
KUPIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, me-
dalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, 
stare razglednice, kip- 
ce, slike, nakit, kovance, 
knji ge in druge starejše 
drobnarije, ki jih morda 
ne potrebujete več. 
Tel.: 051/740-430

IŠČEM negovalko 
na domu za nego in 
pomoč moškemu 
srednjih let. Zaže-

ljena je oseba, ki bo 
vestno opravljala 
svoje delo in ima 
izkušnje z bolniki.
Za več informacij 

pokličite na telefon 
GSM: 051 260 236 
ali 031 664 434.

Srečno!

oBveStilo policijSke poStaje litija
Policisti obveščamo občane, da bomo tudi letos sodelovali v 
humanitarni akciji Anina zvezdica. Namen omenjene humani-
tarne akcije je zbiranje hrane z daljšim rokom uporabe za dru-
žine v stiski. K sodelovanju v tej humanitarni akciji pa vabimo 
tudi vse občane, ki želijo darovati hrano in jo lahko prinesejo v 
prostore Policijske postaje Litija vsak delavnik v času uradnih 
ur med 07.00 in 17.00 uro. Humanitarna akcija bo potekala od 
01.12.2013 do 10.12.2013.
    Marjan TURNŠEK

V ZAKONU O EKSPLOZIVIH 
IN PIROTEHNIČNIH IZDELKIH 
JE DOLOČENO, da pirotehnič-
nih izdelkov kategorije 1 ni 
dovoljeno prodajati fizičnim 
osebam, mlajšim od 14 let, iz-
delkov kategorije 2 ni dovolje-
no prodajati fizičnim osebam, 
mlajšim od 16 let, izdelkov 
kategorije P 1, T 1, baterij ter 
kombinacij kategorije 3 do 
1000 g neto mase eksploziv-
nih snovi in fontan kategorije 
3 do 750 g neto mase eksplo-
zivnih snovi pa ne fizičnim 
osebam, mlajšim od 18 let. 

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni uči-
nek je pok, je dovoljena le v času od 19. do 31. decembra.  
Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovolje-
no uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod 
nadzorstvom staršev ali skrbnikov. 
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni uči-
nek je pok, je dovoljena le v času od 26. decembra do 2. janu-
arja. Pri tem je potrebni upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno 
uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in 
vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih 
za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni 
shodi in javne prireditve. 
Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih izdelkov zaradi 
povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava 
pirotehničnih izdelkov ter preprodaja.

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68

•  VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN  
SREBRNEGA NAKITA

• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•  ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA  

IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA 
• NIZANJE OGRLIC

Želimo vam vesele praznike ter srečno  
in zadovoljstva polno novo leto 2014!

PRODAM 3 SOB-
NO STANOVANJE 
77 m2. 
Stanovanje je bilo 
2011 popolnoma ob-
novljeno (električna 
in vodovodna inštala-
cija, okna, radiatorji, 
vrata...). Možnost 
odkupa tudi celotne 
nove opreme. Naha-
ja se v centru Litije, 
v pritličju in je lah-
ko takoj vseljivo na 
ključ. 
Vred no ogleda. 

Informacije na GSM: 
041/719-444.



oGleD jaSlic v litiji
19. 1. 2014 si Zopet lahko ogledate jaslice na lokaciji Šmarska cesta 1 (pot 
proti pokopališču v smeri Šmartno pri litiji). Za ogled bo odprto od 14.00 
do 22.00 ure .

oGleD ŽiviH jaSlic
Kulturno društvo Javorje nad Bogenšperkom, vabi na predstavi-
tev živih jaslic, v sredo 25. decembra 2013, ob 17. uri. 

Predstavili vam bodo življenje in doživetje svetega večera, v soju 
številnih ognjišč, v družbi domačih živali in v igri radoživih in ve-
selih otrok. Spoznali boste tudi delavnik in medsebojno sožitje 
podeželskih ljudi.

Lepo vabljeni!
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V soboto, 16. novembra 2013 je v orga-
nizaciji Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo potekalo VI. pokrajin-
sko športno tekmovanje za memorial Ri-
harda Urbanca.
Tekmovalo se je v malem nogometu, v 

streljanju z zračno puško – ekipno in posamezno ter v kegl-
janju – ekipno in posamezno.
Ekipe v malem nogometu so svoj turnir odigrale v športni 
dvorani v Litiji. Sodelovalo je 5 ekip. Udeleženci so z izredno 
zavzetostjo poskrbeli, da je tekmovanje potekalo v prijetnem 

vi. MeMoRial RiHaRDa URbanca
vzdušju, zmagovalec pa je bil znan šele po zelo razburljivi 
tekmi.
Doseženi so bili naslednji rezultati: l. mesto – pokal OZVVS 
Logatec; 2. mesto – pokal OZVVS Kočevje; 3. mesto – pokal 
OZVVS Grosuplje
Tekmovanje v streljanju z zračno puško- ekipno in posame-
zno je bilo izvedeno v Strelskem domu v Šmartnem pri Litiji. 
Sodelovalo je 11 ekip in 40 posameznikov. V streljanju z zrač-
no puško ekipno je dosegla: l. mesto – ekipa OZVVS Ribnica, 
492 krogov; 2. mesto – ekipa OZVVS Grosuplje, 487 krogov; 
3. mesto - ekipa OZVVS Kočevje, 468 krogov

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Želimo vsem 
vesele  

Božične  
praznike, 

v letu 2014  
pa veliko  
zdravja,  
sreče  

in uspehov!

Med posamezniki so prva tri mesta dosegli: 1. zlata meda-
lja: Jože Gorjanc, OZVVS Grosuplje, 178 točk; 2. srebrna 
medalja: Albin Centa, OZVVS Ribnica, 172 točk; 3. brona-
sto medaljo: Tone Žnidaršič, OZVVS Kočevje, 165 točk.
V kegljanju sta zaradi odsotnosti ekipe iz Grosuplja tekmo-
vali le dve ekipi, ki sta dosegli: l. mesto OZVVS Kočevje z 
832 podrtimi keglji; 2. mesto OZVVS Litija-Šmartno z 790 
podrtimi keglji.

Sodelovalo je 8 posameznikov, med njimi pa so prva tri mesta 
dosegli:
l. mesto Drago Blagojevič iz OZVVS Litija-Šmartno z 228 po-
drtimi keglji; 2. mesto Gorazd Štricelj iz OZVVS Kočevje z 221 
podrtimi keglji in 3. mesto Damir Mihelčič iz OZVVS Kočevje z 
211 podrtimi keglji.
Skupni zmagovalec VI. Memoriala Riharda Urbanca je OZVVS 
Kočevje. Ki je prejelo nadomestni prehodni pokal.
Na zaključni slovesnosti je spregovorila tudi podžupanja občine 
Litija ga. Liljana LOVŠE, ki je pohvalila delo veteranskih organi-
zacij in poudarila, da je obujanje dogodkov iz zgodovine ena od 
odlik vsake družbe.
Podpredsednik Pokrajinski odbor zveze veteranov vojne za Slo-
venijo Ljubljana-okolica g. Janez Gregorčič pa je v svojih bese-
dah izpostavil sedanji nesprejemljiv odnos do pripadnikov vete-
ranskih organizacij.
Predsednik OZVVS Litija-Šmartno g. Ivan Lovše se je vsem ude-
ležencem zahvalil za sodelovanje. Posebna delegacija pa je na 
grob Riharda Urbanca odnesla cvetje in sveče.
Udeleženci so enoglasno izrazili željo, da bi bilo takih srečanj 
več in da se v l. 2014 ponovno vidimo na tem memorialu.

Karlo LEMUT

knjiGoveŠtvo DarMa d.o.o.
Kleče pri Dolu 25, 1262 Dol pri Ljubljani
tel.: 01/5647-669, mobi: 041-552-353

e-mail: darma97@siol.net

VEZAVA: diplomskih  
nalog - v enem dnevu,  
po dogovoru prej, knjig  
od 1 kosa do 2000 kosov,  
brošure, revije v letnik,  
popravilo starih knjig,  
raznih gradiv......

IZDELAVA: škatel, map, 
jedilnih listov...

več na www.knjigovestvo-darma.si

Mnogo poslovnega uspeha in osebnega  
zadovoljstva v letu 2014!


