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Prireditve »Novoletni šotor« so v celoti uspele, kakor tudi vse ostale
prireditve v božično – novoletnem času v mestu Litija in v drugih
krajih po KS v občini. Prireditev pod šotorom in silvestrovaje v športni dvorani so omogočili:
Get inženiring d.o.o.; AGM Nemec avtoprevozi, gostinstvo,
mehanizacija – Primož Nemec s.p.; Rudi Tours – Rudolf Grm s.p.; Avtoprevoz
ništvo Kraševec Sandi s.p.; Šuštar Trans d.o.o.; Cestno podjetje Ljubljana d.d.;
Trgograd d.o.o., Litija; Rail Cargo Austria AG; IN – TACT d.o.o.; Euroinženiring
d.o.o.; EVJ Elekroprom d.o.o.; Razvojni zavod Trzin d.o.o.; Prireditvena Agencija
19; AS d.o.o.; PGD Litija; PGD Polšnik; Mladinski center Litija; Društvo prijate
ljev mladine Litija; Zadruga Jarina; JP KSP Litija; Center za razvoj Litija in Radio
Geoss.
Vsem sodelujočim se Občina Litija iskreno zahvaljuje za pomoč in sodelovanje. S
skupnimi močmi so prireditve uspele.

KULTURNI FEBRUAR V LITIJI

VABILO
OBČANKAM
IN OBČANOM!
V nedeljo, 7. februarja 2010 ob 19. uri,
na predvečer praznika Vas vabimo
v dvorano Kulturnega centra
na osrednjo občinsko prireditev
ob slovenskem kulturnem prazniku.
Gostje večera:
TONE PARTLJIČ, ZBOR SV. NIKOLAJ,
kvartet CARUSO, klavirski trio GŠ Celje

iz uredništva
S to januarsko številko ne vstopamo samo v novo
leto, temveč tudi v novo desetletje. Če je soditi po
kritičnih vsebinah našega časnika, nas zagotovo
v tem desetletju poleg lovljenja koraka s časom
čaka tudi popravljanje napak prejšnjih desetletij.
Bomo januarja 2020 kaj bolj zadovoljni?
			
Marko Djukić

08.2.2010

Prispevke pošljite do
v elektronski
obliki na naslov: Tiskarna Aco, C.D.K. 39, 1270 Litija
ali po e-pošti: obcan@siol.net.

Z usklajenim pristopom
Občine Litija, štaba ci
vilne zaščite, gasilcev in
občanov se je bistveno
zmanjšal obseg škode
ob obilnem deževju, ki je
med božičnimi prazniki
zajel tudi našo občino.
Tako se je z ureditvijo
obrambnega nasipa pre
prečila poplava zaselka
Smrekarica, dela naselja
Sava in Kresnic ter zmanj
šal obseg škode v Jevnici
in v mestu Litija. Da se
je zavarovala soseska na
Stavbav v Litiji pred ra
zlitjem naraščajoče reke
Save so na pomoč prisko
čili prav vsi.
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POROČILO O SPREJETIH SKLEPIH IN ODLOČITVAH
32. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v TOREK, 22.12.2009 ob 18.00 uri
v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Sejo je vodil župan Franci Rokavec, ki je po uvodnem
pozdravu ugotovil sklepčnost sveta (od 23-ih svetnikov
jih je bilo prisotnih 21).
Občinski svet je najprej potrdil skrajšani zapisnik 31. redne seje z dne 26.11.2009. Občinski svet je nato prešel k
sprejemanju dnevnega reda tekoče 32. redne seje. Tako
je dnevni red obsegal 4 različne vsebinske točke, od katerih na kratko povzemamo naslednje.
Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2010- drugo
branje
Potrditev občinskega proračuna s strani občinskega sveta v mesecu decembru leta 2009 omogoča, da se letos
zaključi izgradnja podružnične osnovne šole na Vačah in
prične z izgradnjo nove osnovne šole v Litiji. Obenem pa
se tudi že prične pripravljati dokumentacija za adaptacijo bivše sodnije, kjer bodo bodoči prostori glasbene šole
Litija ter tudi mestni muzej. Občinski proračun za leto
2010 predvideva, da se bo v tem letu zaključila investicija na vodovodu Ribče ter hkrati pričeli dve novi investiciji
in sicer širitev vodovoda Litija in širitev vodovoda Ribče
v naselju Kresnice.
Na področju varstva okolja sta v letošnjem letu ključna projekta: nadgradnja deponije odpadkov Unično
ter CČN Litija. Na cestni infrastrukturi se bo tudi v

letošnjem letu nadaljevalo z intenzivno modernizacijo. Prav tako je za leto 2010 predvidena izvedba
pločnikov skupaj z javno razsvetljavo na Bregu pri Litiji
in v Hotiču.
Okvirni program dela in terminskega plana progra
ma dela občinskega sveta Občine Litija za leto 2010
Občinski svet Občine Litija je sprejel Okvirni program
dela in terminski plan programa dela Občinskega sveta
Občine Litija za leto 2010, tako bo Občinski svet Občine
Litija v letu 2010 zasedal na desetih rednih sejah.
Kadrovske zadeve
Občinski svet Občine Litija je sprejel sklep, da se imenuje za predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda
Mladinski center Litija Primoža Kokovica, Grbinska cesta 7, Litija in Mateja Žontarja, Frtica 7, Litija, svetniške
skupine ter liste kandidatov pa se ponovno pozove, da
podajo nove predloge za tretjega kandidata.
Pobude in vprašanja svetnikov
Tudi 32. redna seja se je zaključila s točko Pobude in
vprašanja svetnikov, odgovore na vprašanja kakor tudi
vsa ostala gradiva in sprejete dokumente za seje Občinskega sveta si lahko ogledate na spletnih straneh Občine
Litija http://www.litija.si.

Tudi v KS Konjšica je za več kot 1,2 km manj javnih
poti v makedamski izvedbi.

Za znanje ni nikoli
prepozno!

Ob rekreacijski poti na Svibno se je uredilo prijetno
počivališče.

Trg na Stavbah 8a, Litija

V februarju začnemo naslednja izobraževanja za
odrasle:
● TEČAJI ANGLEŠČINE, NEMŠČINE,

ITALIJANŠČINE, ŠPANŠČINE
● TEČAJ FRANCOŠČINE ZA OTROKE
(od 10. leta starosti)

● RAČUNALNIŠTVO, INTERNET, E-POŠTA
Informativni dan za vpis v višješolska programa:
- Organizator socialne mreže
- Inženir strojništva
bo v petek, 12. 2. 2010 ob 16. uri na Občini Litija
– sejna soba.

Vodstvo Občine Litija je na novinarski konferenci
predstavilo dosežke leta 2009, med drugim tudi
izvedbo več kot 80 projektov.

Pokličite nas na: 01/8980-570
Več o programih na: www.ic-geoss.si

Občina Litija objavlja
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
MNOŽIČNIH JAVNIH PRIREDITEV S PODROČJA
TURIZMA IN MEDIJSKE PROMOCIJE
– PUSTNI KARNEVAL 2010
PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javne prireditve
»Pustni karneval«. Sofinancirali se bodo stroški organizacije
oz. izvedbe prireditve, materialni stroški, oglaševanje prireditve v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju množičnih
javnih prireditev s področja turizma in medijske promocije
lokalne turistične prepoznavnosti Občine Litija (Uradni list
RS, št.108/03).
OSNOVNI POGOJI ZA SODELOVANJE
NA JAVNEM RAZPISU:
Na javni razpis se lahko prijavijo predlagatelji oz. izvajalci, ki
izpolnjujejo pogoje iz 2. člena zgoraj navedenega pravilnika,
med njimi:
- da imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano ustrezno
dejavnost s področja turizma ali organizacije javnih
prireditev,
- da imajo sedež na območju občine Litija,
- da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
prireditve, za katero kandidirajo na javnem razpisu,
- da imajo zagotovljen sorazmerni delež lastnih ali drugih
neproračunskih sredstev za izvedbo prireditve.
IZBOR MED PREDLAGATELJI PRIREDITVE
BO OPRAVLJEN NA PODLAGI MERIL
PREDMETNEGA PRAVILNIKA;
med njimi navajamo naslednje:
- finančna konstrukcija prireditve in delež lastnih sredstev
ali drugih neproračunskih sredstev predlagatelja;
- število vseh nastopajočih posameznikov in skupin na pretekli taki prireditvi, kjer je sodeloval predlagatelj v minulem letu;
- časovni obseg in trajanje predstavitve;
- število nastopajočih skupin, izvajalcev oziroma drugih udeležencev pri izvedbi programa na prireditvi v letu 2010
- reference predlagatelja za kakovostno izvedbo enake ali
podobne prireditve v občini v preteklih letih.
Predlagatelji oz. izvajalci bodo sofinancirani v skladu z dose
ženim številom točk v postopku izbire.
OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI BODO NA
RAZPOLAGO V PRORAČUNU OBČINE LITIJA ZA
PREDMETNI JAVNI RAZPIS ZA LETO 2010:
Višina razpoložljivih sredstev v letu 2010, namenjenih za
predmetni javni razpis je 5.000 EUR.
OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2010, upravičencem pa se izplačajo po izvedbi prireditve na podlagi poročila o izvedeni prireditvi.
ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI PREDLOŽENE VLOGE
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE
PRIREDITVE:
Vloge morajo biti predložene do 05.02.2010. Prijave na javni
razpis morajo biti oddane priporočeno na pošto z oznako
»Ne odpiraj – javni razpis za izbor sofinanciranja prire
ditve Pustni karneval« in sicer po pošti, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija ali osebno v tajništvu Občine
Litija (soba 44).

ODPIRANJE VLOG IN ROK, V KATEREM BODO
POTENCIALNI PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZIDU
JAVNEGA RAZPISA:
Vloge prispele na javni razpis se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu njihovega dospetja na zgoraj navedeni
naslov.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa in o višini sredstev
sofinanciranja obveščeni po pošti.
DODATNE INFORMACIJE:
Občina Litija, soba 43, kontaktna oseba Joži Cirar, tel.:
01/896-34-20. Razpisna dokumentacija bo objavljena in
dostopna na spletni strani Občine Litija: www.litija.si

POL ITI KA / AK T UA LNO
PRORAČUN ZA LETO
2010 ŽE SPREJET
Na zadnji seji občinskega sveta Občine
Litija v preteklem letu, smo svetniki
sprejeli proračun za leto 2010, ki omogoča gradnjo nove osnovne
šole Litija in izvedbo številnih drugih razvojnih projektov v Občini
Litija.
Tako kot vsa leta dosedaj, je
tudi za leto 2010 županu Franciju Rokavcu uspelo, da je bil
občinski proračun pravočasno
pripravljen in tudi sprejet. Z gotovostjo lahko zapišem, da je
k temu zelo veliko pripomogla
svetniška skupina Slovenske
Ljudske Stranke in predvsem
Iz tiskovne konference ob 21 ob župan Franci Rokavec, ki je znal
letnici občinske organizacije SLS kljub zaostrenim gospodarskim
Litija.
razmeram in velikim potrebam
prisluhniti svetniškim skupinam in oblikovati RAZVOJNO NARAVNAN
KLJUČNI LETNI DOKUMENT OBČINE LITIJA ZA LETO 2010.
Navedena odločitev občinskega sveta omogoča, da se letos zaključi izgradnja podružnične osnovne šole na Vačah in prične z izgradnjo nove
osnovne šole v Litiji. Obenem pa se tudi že prične pripravljati dokumentacija za adaptacijo nekdanjih prostorov sodišča, kjer bodo bodoči
prostori glasbene šole Litija ter tudi mestni muzej. Občinski proračun
za leto 2010 predvideva, da se bo v tem letu zaključila investicija na
vodovodu Ribče ter hkrati pričeli dve novi investiciji in sicer širitev vodovoda Litija in širitev vodovoda Ribče v naselje Kresnice.
Prav tako se načrtuje priprava in izdelava dokumentacije za vodovod
Mamolj. Na področju varstva okolja sta v letošnjem letu ključna projekta: nadgradnja deponije odpadkov Unično s sortirnico in kompostarno
ter pridobitev pozitivne odločbe za sofinanciranje izgradnje centralne
čistilne naprave Litija. Na cestni infrastrukturi se bo tudi v letošnjem
letu nadaljevalo z intenzivno modernizacijo. Prav tako je za leto 2010
predvidena izvedba pločnikov skupaj z javno razsvetljavo na Bregu pri
Litiji in v Hotiču. Nadaljevale se bodo aktivnosti pri obnavljanju otroških športnih igrišč poleg tega pa pričakujemo sprejetje občinskega
prostorskega načrta in pripravo izvedbenega dokumenta za obrtno poslovno cono v Hotiču.
V letu 2010 se bodo prav tako ustrezno namenjala sredstva na področju športa, kulture, sociale in razvoja podeželja. Še zlasti smo zadovoljni, da se povečujejo sredstva za javna dela in za nekatere projekte na
področju zdravstva. V svetniški skupini SLS Litija smo prepričani, da je
sprejeti proračun dobra popotnica za izvedbo več kot 80–tih projektov,
ki se bodo v letu 2010 izvajali v občini Litija.
Pavel Hiršel, vodja svetniške skupine SLS Litija

Litija in prometne povezave
Že pred časom sem v tem glasilu pisal, da bi
bilo potrebno s skupnimi močmi ostalih občin trasirati štiripasovnico od Ljubljane skozi
Litijo in naprej proti Zasavju. Kot že rečeno, s
strani aktualne lokalne oblasti za to ni videti
kakšnega velikega zanimanja. Tudi zato smo se o tem veliko pogovarjali
ob obisku poslanske skupine SDS v Litiji, ki je za našo idejo pokazala
veliko razumevanja in zanimanja ter nam obljubila pomoč, kolikor je
seveda v njeni moči glede na to, da je SDS opozicijska stranka. Za
ta projekt bi seveda morali doseči konsenz vseh političnih grupacij in
gospodarstvenikov v naši in v vseh ostalih občinah od Dolskega do
Zidanega mosta.
V slovenski prostor in v nacionalne razvojne projekte je potrebno
predlagati in zahtevati umestitev Prometno gospodarske osi sre
dišča Slovenije z Zasavjem, »Ljubljana – Litija - Zidani Most«.
Če do tega ne bo prišlo in ker vemo, da se s helikopterji in letali do
Ljubljane še dolgo ne bomo vozili, bo Litija še naprej (ali čedalje bolj)
povsem odrezana od modernih prometnih tokov. Posledica tega pa ni
samo počasnejša vožnja do Ljubljane, ampak tudi manjša možnost
regionalnega gospodarskega razvoja. Pomeni, da so naša podjetja in
podjetniki v podrejenem položaju nasproti tistim, ki so locirani ob ali
blizu glavnih prometnih žil. To velja tako za osebni, kot tudi tovorni
promet. Danes se lahko samo na logistiki zapravi oziroma privarčuje
precej denarja in tega se podjetja še kako zavedajo.
Težko bomo našli investitorje za poslovno obrtno cono v Hotiču, ki jo
predvideva najnovejši predlog litijskega proračuna, če ne bomo imeli
urejenih in ugodnih prometnih povezav do Ljubljane. Zamislite si samo,
koliko goriva in izpušnih plinov bi lahko dnevno privarčevali, če bi skrajšali čas vožnje do glavnega mesta samo za nekaj minut.
Volilno leto je po mojem mnenju najprimernejši čas za odkrit in konstruktiven dialog o teh strateških vprašanjih in stranka SDS se je že in
se bo še zelo angažirala na tem področju.
IO SDS Litija
mag. Marko Doblekar

»heroji« lovske družine kresnice!
V petek 8.1. 2010 so člani lovske družine Kresnice imeli lov
na območju vasi Račica, kjer leži tudi naša kmetija. Lova pa
niso posvetili le divjadi.
V jutranjih urah je v neposredni bližini naše domačije eden od
lovcev iz meni neznanega razloga obstrelili brejo psičko. Utrpela je hude
poškodbe trebuha in s tem tudi neizmerne bolečine, zato je na veterinarski
kliniki v Ljubljani žal niso mogli rešiti.V teh trenutkih je bilo meni in moji
družini izredno hudo, saj smo bili nanjo zelo navezani.
Ker se to ni zgodilo prvič in ker nismo edini, ki se jim je to zgodilo v naši
vasi, se sprašujem, ali je to nova športna disciplina, oziroma stara praksa
lovcev lovske družine Kresnice? Imajo lovci res pravico ubiti psa skoraj
pred pragom? Očitno je njihova sla po ubijanju živali tako močna, da jih ne
more zadovoljiti ubijanje divjih živali. Predlagam, da se njihovi lovci naučijo
zakone o lovstvu in zakon o zaščiti živali.
Zakaj potem mi kmetje nimamo pravice pobijati divjadi, ki nam dela škodo
na njivah, travnikih in sadovnjakih? Ko pa prijaviš škodo, ki jo naredi divjad,
se lovci celo norčujejo iz nastale situacije, odškodnina ki jo dobiš, pa si niti
ne zasluži tega imena. Verjamem, da smo vam lastniki zemljišč, po katerih
izvajate lovske pohode in vam brezplačno pasemo divjad moteč dejavnik.
Ljudje imamo svoje pse radi, saj imajo tudi oni nas. Lovci pa živali očitno
ne dojemajo kot čutečih bitij. Ne čutijo, koliko hvaležnosti in topline je v
njihovih očeh. ko jih pobožaš, kako se razveselijo tvojega prihoda domov,
kako čutijo človeško bolečino, žalost in veselje.
Zato dragi »heroji« lovci, prosim nehajte pobijati naše pse! Pustite nam,
da jih imamo radi in ne zadajajte jim bolečine, saj vam niso naredili nič
hudega!
Irena Doblekar
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Smrekarica v bodoče brez
poplav!?

Ekologija v Sloveniji je na precej majavih temeljih. Probleme imamo skoraj na vseh področjih. Zatika se pri zbiranju odpadkov, zmanjševanju vseh
vrst plinov, posegov v naravo in drugo, kar nedvomno vpliva, da nastajajo
podnebne spremembe. Nekaterim smo priča že zdaj, za druge pa predvidevamo, da se bodo zgodile. Pri vsem tem nastaja vprašanje ali lahko ta
vlak ustavimo s konkretnimi dejanji ali bomo o tem samo govorili? Tudi v
našem okolju je nekaj primerov, ki nakazujejo na napake, ki so bile storjene
in posledično vplivajo na spremembe. Tu ne gre za noben globalni primer,
ampak za primer na lokalni ravni. Dogajajo se pogoste poplave, ki ogrožajo
nekatera naselja v naši občini tako, da je življenje v le teh postalo skoraj nevzdržno. Pri tem je treba povedati, da v preteklosti teh poplav ni bilo toliko.
Pogosteje se pojavljajo v zadnjih 20-30-ih letih. Zakaj je stanje takšno ni
zanimalo nikogar, razen lokalnih politikov. Probleme so nakazovali v predvolilnih programih strank, ko pa so zasedli stolčke, so hitro pozabili nanje.
Poseben primer poplavljanja je naselje Smrekarica. Zakaj jo poplavlja pa
še kako vedo tam živeči ljudje in ljudje, ki bi radi živeli v tem naselju. Argumente tega stanja bi bilo smotrno proučiti, saj so tipičen primer, če naravi
nekaj vzameš te ta kaznuje. Nič koliko je bilo govora o separaciji Hotič in
njenem izkoriščanju proda iz reke Save od naselja Kresnic pa skoraj do
naselja Sava. Lahko se je slutilo, da bo reka Sava ostala brez rokavov v
katere se je ob večjem vodotoku zlivala, da bo struga postala ozka drča, ki
zna povzročiti kar nekaj težav ob večjem vodostaju. Pri tem bi lahko še in
še naštevali, pa kaj? Nič. Dobili smo tisto kar smo iskali: odnašanje proda
po strugi navzdol, strugo brez sipin, hitro tekočo reko v ozki strugi z nizkimi
bregovi, spremenjen tok reke itd. Prav tako je bilo veliko govora o lokaciji
deponije komunalnih odpadkov na Širjavi nasproti Smrekarice, ki je bila
tudi predmet diskusij o legalnosti in s tem pridobljenimi soglasji za obratovanje. Na tem področju sta bila dva rokava reke Save v dolžini skoraj 1,5
km. V levem, priljubljenem mestu za kopanje, je bilo manj vode s počasnim
pretokom in desni rokav z večjim pretokom reke Save. Prav v levi rokav je
komunalno podjetje umestilo deponijo. S tem so porušili breg, širino struge
pa zmanjšali za več kot 40% in z lokacijo nove poti do deponije še dodatno
znižali del brega reke. Da bi bila mera polna je Kmetijska zadruga Litija
Širjavo še dodobra zravnala, da so izginili še tisti ostanki bregov, ki so prej
varovali polje pred poplavami.
Posledice teh dejanj so na dlani. Sava ob vsakem malo obilnejšem deževju
poplavlja Širjavo, ki pa k sreči ni naseljena. Naselje Smrekarica pa je za
železniškim nasipom, ki ga v bistvu obvaruje poplav. Problem je podvoz v
Ponovičah. Ta namreč omogoča, da narasla Sava lahko poplavlja naselje
za železniškim nasipom.
Ker vseh teh posledic, zaradi prej omenjenih posegov, ne moremo kar tako
odpraviti, bi za krajane poskrbeli že s tem, da bi sanirali podvoze. Kljub
večkratnim prošnjam ustreznim službam se do sedaj ni ukrepalo nič. Skoraj
nič, do zadnje ogroženosti s poplavo, ko je lastniku hiše, ki je v Smrekarici
prva na udaru prekipelo in je z organizacijo izgradnje nasipa pri podvozu v
Ponovičah poskrbel za preprečitev vdora vode v Smrekarico. S tem je tudi v
praksi pokazal rešitev problema. Pri tem je potrebno omeniti tudi litijskega
župana, ki je kot prvi župan zaznal nevarnost in pri akciji tudi sodeloval. Vsi
sodelujoči v tokratni akciji zaslužijo vso pohvalo.
Upamo, da se bo glede na vse zgoraj navedeno začelo graditi ustrezne nasipe župana Litije g. Francija Rokavca pa sprašujem, kdaj se bo začela
izgradnja nasipa, da bo Smerekarica v bodoče brez poplav?
Gradišek Marijan-Karl

Parkiranje v Litiji - reševanje
problematike mirujočega prometa
Ne bi rad izvenel kot konkurenca aktualnemu piscu kolumne »Kaj storiti z
Litijo« in s tem tvegati kakšen nestrpen članek v stilu, da sem že bil na
oblasti in bi lahko prej kaj ukrenil. Zato tudi takoj javno povem, da še nikoli
nisem bil član občinskega sveta ali MSL. Želim pa navesti nekaj konkretnih
predlogov za izboljšanje kakovosti bivanja občank in občanov Litije kot
tudi vsakodnevnih obiskovalcev našega mesta.
Dejstvo je, da se Litija počasi, vendar vztrajno duši v pločevini, tako na področju tranzitnega, kot tudi mirujočega prometa, ki postaja vse večji problem po vseh podobnih krajih. Tudi zato pogrešam kakšno širšo razpravo
o tej problematiki. Že ob ustanovitvi medobčinskega inšpektorata sem pričakoval, da bo tudi ta tema prišla »na spored«. Pa ni! Niti sam ne vem, kaj
točno ta inšpektorat (baje je to ena sama oseba) počne, razen da se je v
rebalansu močno povečala rezervacija sredstev zanj(o). Očitno medobčinski
inšpektor, grdo rečeno, nikoli ni v tisti občini, kjer ga (jo) najbolj potrebujemo. Ni nobena skrivnost, da v Litiji že močno primanjkuje parkirnih mest. Ob
rekonstrukciji parkirišč pred športno dvorano za namen prostora za kulturne
in družabne dejavnosti (kar pozdravljam), je to pomanjkanje še toliko večje,
da ne izgubljam besed o parkirni asfaltni oazi v osrčju mesta, pred občinsko stavbo, kot v posmeh celotnemu lokalnemu vodstvu vseh prejšnjih
mandatov, ko naj bi se te stvari urejale. Kdo jih je urejal in kako?
Drug problem je mirujoči promet pred litijskimi bloki, ki zaseda že večino
zelenih površin, kjer pločevine ne bi smelo biti, je pa razumljivo, ker ljudje
enostavno nimajo več kam parkirati svojih jeklenih konjičkov, saj bloki niso
bili grajeni z garažnimi in parkirnimi mesti. Roko na srce, saj je bil tudi še
lani na prostoru stare pošte zgrajen nov blok praktično brez parkirišč!!!???
Mestna središča po Sloveniji se teh težav lotevajo na različne načine, Litija
se žal dela, kot da te problematike sploh ni!
Najprej in najlažje je urediti parkiranje pred upravnimi stavbami, kjer bi
morali urediti tako imenovane bele in modre cone. Parkiranje na parkirnih mestih bele cone bi bilo brezplačno in časovno neomejeno, npr. pred
trgovskimi središči. V območju modre cone (npr. pred občinsko stavbo in
športno dvorano) pa je prva ura parkiranja brezplačna, za naslednjo uro ali
dve se plačuje manjši znesek, za vsako naslednjo uro pa večji znesek na uro.
Opredeliti bi morali tudi delovni čas modre cone. Parkiranje izven delovnega
časa cone (vključno z nedeljami in prazniki) bi moralo biti brezplačno. Takšne in podobne ureditve najdemo v številnih mestnih središčih po državi,
zato nam ne bi bilo potrebno odkrivati »tople vode«, potrebno bi bilo le nekaj
sredstev za nabavo parkomatov in zapornic. Sredstva za ta namen pa bi
se gotovo povrnila vsaj tako hitro, kot se bo »investicija v klop in mizo za
počitek« na Svibnu (objava župana v decembrskem Občanu - poudarek je
na besedi investicija).
V tem projektu bi bilo potrebno še poskrbeti za parkirne dovolilnice za stanovalce, uslužbence v teh conah in za dostavna vozila. Ni najbrž odveč predlagati, da bi morale biti vsakovrstne dovolilnice plačljive. Inšpektorat ali
redar v okviru inšpektorata bi moral poskrbeti za nadzor. Po mojem mnenju
bi se na ta način najbolj enostavno in »humano« rešil problem celodnevne
ga parkiranja vozil npr. pred občinsko upravno stavbo, ki zasedajo mesta
občankam in občanom - občasnim obiskovalcem upravnih organov in invalidom.
Težja in dražja bo rešitev parkiranja v stanovanjskem delu. Brez vključitve
lokalne stroke in prebivalstva, ki najbolj občuti in pozna prometno problematiko ne bo možno kaj dosti storiti. Nujno bo zgraditi eno ali več parkirnih hiš, kar zagotovo niti ne bo poceni. So pa za te namene na razpolago
tudi evropska sredstva (žal jih naša občina bolj slabo izkorišča), možno je
razpisati natečaje za morebitne zasebne vlagatelje… Marsikaj je možno, če
se le najde volja. Upajmo, da se bo tudi tukaj kaj premaknilo v korist nas,
prebivalcev mesta in tistih, ki dnevno k nam prihajajo bodisi po opravkih, na
obisk ali kar tako. Za moje predloge ne bo treba nič plačati, pa tudi sam za
tole pisanje nisem naročil nobene študije, samo malo čez plot sem se ozrl.
Če hočemo biti res pravo srce Slovenije, moramo tudi to urediti.
Pa lepo pozdravljeni!
mag. Marko Doblekar

Martin Brilej
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kaj storiti z litijo?
Z betonom na Svibno
Beton, ki so ga zvlekli v naravno okolje pod vrh Svibna in nanj postavili
mizo in klopi, sicer ne bo usodno vplival na življenje ljudi v Litiji. Les bo
zgnil v nekaj letih, železje v nekaj sto letih, beton pa bo rabil vsaj tisoč
let, da bo sprhnel v zemljo. Sporočilo, ki ga občina kot akter tega projekta prinaša s tem projektom pa razgalja njen odnos do naravnega okolja
in urejanja mesta nasploh. Litija je imela še pred 40 leti 5 parkov. Potem
pa so vse pozidali ali zaparkirali z avtomobili. Ostanki bivših parkov so
zanemarjeni in za prebivalce neuporabni. Namesto, da bi skladno s poseljevanjem ljudi, parke širili ali vsaj ohranjali, so jih enostavno uničili.
Ker pa mestni človek parke potrebuje, so se ljudje znašli po svoje. Odkrili
so Svibno, ki je poleg bližine tudi ohranjeno naravno območje, kar je
prava dragocenost.
Prejšnji mesec pa so pod vrh Svibna postavili neko pohištvo, ki zbuja
vtis, da naročniki tega »projekta« ne vedo kaj delajo. Pohištvo, sestavljeno iz mize in klopi, strojno izdelano, je industrijski izdelek, ki so ga postavili na betonske temelje, na koncu pa zasuli s peskom, ki je vsaj 100
milijonov let mlajši od sestave Svibna. Da ne govorim o tem, da je bilo
vlačenje vsega tega betona visoko gor pod vrh zelo težavno delo. Ob tem
človek najprej pomisli, če je naš župan, ki je bil naročnik projekta, sploh
že kdaj šel peš po litijskih ulicah, da bi videl kako so zdelane in pločniki
razpokani. In da bi se potem vprašal, kaj je bolj nujno, popraviti ulice in
pločnike ali vlačiti beton v naravo. Potem pa se je pokazalo, da ni šlo za
občinski denar, temveč so ga zadeli na nekem razpisu in se odločili, da
bi to pohištvo na betonu postavili v gozd. Kaj so na občini s tem mislili
sicer ni jasno, verjetno pa je šlo za to, da je bilo treba tisto, kar je bilo
dobljeno, pač nekam postaviti. In so šli na Svibno. Vprašali lastnika, ne
pa ljudi, še manj Mestno skupnost, ki jo zato imamo. Čemu se niso hoteli
z nikomer posvetovati je večno retorično vprašanje, ki lebdi med občino
in mestom. Verjetno gre za samozadostnost, morda tudi za prepričanje, da imajo vse prav in da v Litiji lahko počenjajo kar komur pade na
misel. Ljudje, stalni obiskovalci Svibna, so to novost večinoma sprejeli
z negodovanjem. Zato, ker beton in industrijsko izdelano pohištvo pač
ne sodi v naravo, ker tega ne rabijo, zanj ni nihče prosil. Tudi nevarnost
nadaljnje urbanizacije narave ni prav daleč, da pa vse to privablja razne
nepridiprave, ki okolje onesnažujejo, je pa vsem jasno. Tista miza bi
lepo sodila ob kakšno obcestno počivališče, nikakor pa ne v naravo, kjer
deluje kot kič. Morda pa je šlo tudi za odvračanje pozornosti od bistvenih
problemov Litije, kdo bi vedel? Ljudje hodijo v gozdove Svibna izključno
zaradi narave, miru, zdravja in dobrega počutja ne pa zaradi (bog ne daj)
turizma ali na malico in kavo. Če bi to pohištvo postavili npr. ob neko
pot, ki je kolikor toliko turističnega značaja, npr. okrog Vač, bi zato lahko
poželi tudi pohvale in bi bilo vse lepo in prav. Nenazadnje bi to morda
sodilo tudi ob ulice v vznožju Svibna, kjer zlasti starejši ljudje najdejo
varen in prijeten mir.
Glede na doslej že kar nekaj estetskih in arhitekturnih »podvigov« v Litiji
bi človek verjel, da so sposobni v mestu in okolici postaviti še kakšno
skrpucalo in se s tem še hvaliti. Še bolj od tega pa je zaskrbljujoč odnos do zelenih površin in prostora v mestu nasploh. Kot, da na občini
travnikov in gozda ne morejo gledati in bi vse zabetonirali. V to prostorsko mesarjenje sodi tudi nedavna prodaja lepe zelenice v Gradcu, sredi
gosto naseljenega stanovanjskega območja. Za pozidavo seveda. Mar
je pri tem župan sploh pomislil, da bi tam ljudem morda bolj ustrezal
park, kot pa beton? In da mesto sploh nima spodobnega parka? Da kar
naprej gradijo stanovanja, prebivalstvo se množi, za spodobno življenje
sedanjih in novih prebivalcev pa je občina v zadnjih 20 letih nove (in zelo
lepe) površine namenjala predvsem za nenormalno število špecerijskih
trgovin, bencinskih črpalk in – zanimivo – pokopališče. Ko je ves svet
zaskrbljen zaradi uničevanja okolja, bi bilo pač pričakovati, da bi tudi na
občini delovali ekološko in zelene površine ohranjali kot pogoj za prihodnje življenje. Mar ne bi tudi našim naslednikom prepustili odločanje o
prostoru in kakovosti življenja? Milijon let ni nihče vozil betona tja gor,
sedaj so ga, in še hvalijo se s tem. Za marsikatero občinsko živino bi bil
kakšen seminar o trajnostnem razvoju ali o prostorskem urejanju mest
zelo dobrodošel. Ali pa vsaj kakšen pogovor o tem. Kolikor vem pa vsi
akterji tega projekta, razen enega, sploh niso doma v Litiji. Nekoč bodo
odšli. Tam kjer so tristo milijonov let delale naravne sile, bodo za seboj
pustili beton…
Martin BRILEJ

Naj ostanem ali grem
Po mojem mnenju je to pogosto vprašanje marsikatere občanke ali
občana, tudi sam sem se že večkrat to vprašal. Dom v Litiji, služba
v Ljubljani. V Litiji skorajda ni služb, sploh za fakultetno izobraženi
kader, cesta do službe nemogoča.
Služba od osmih do štirih, vrtec odprt do petih, 40 km razdalje,
nenehno izpostavljanje na cesti smrti. Pot, od npr. Viča do Litije, je
pogosto daljša od ene ure, otrok je v vrtcu večkrat preko zakonsko
dovoljenih devet ur.
Poznam tudi veliko ljudi, ki že desetletje ali več dajejo predloge za
spremembo namembnosti iz kmetijske v gradbeno parcelo. Tačas
se stiskajo z otroki v družinski hiši in čakajo, kdaj bodo lahko šli
na svoje. Vloge vsakič zavrnjene. Občina se izgovarja na državo,
država trdi, da je vse odvisno od interesa občine. Zadnji prostorski
načrt se pripravlja že tri leta. Na levi in desni strani že stojijo hiše,
parcela pa označena kot razpršena gradnja. Na drugi strani ceste
pa privatni investitor gradi hiše za trg tik ob gozdu, v razdalji 50m ni
nobene hiše, domačin pa ne dobi gradbene parcele. Seveda človeka
mika, da bi se odselil v prestolnico. Tam je vse na dosegu, vrtec
nekaj kilometrov od službe, komunalne storitve pol cenejše, cestna
infrastruktura visoko razvita, komunikacijska infrastruktura kot avtocesta, dostop do kulture, zabave na vsakem koraku.
Doma zopet problem s cestami, nekaj kilometrov ven iz Litije se
ne dobi minimalne 1Mbit širokopasovne internetne povezave, kaj
šele optike. Kulturna dvorana potrebna prenove, šola plesniva in
zdravju nevarna, prostor za rekreacijo možen le po lokalnih cestah,
po asfaltnih parkiriščih.
Ampak na koncu vedno prevlada, da ostanemo in verjamemo, da se
bo vendarle našla politična volja, da se zgodijo spremembe, da se
prične razmišljati inovativno in da bo Litija izgubila status spalnega
naselja.
Primož Lambergar spec.
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MESTNA SKUPNOST LITIJA
OBČINA PRODALA
NAJLEPŠO ZELENICO
V LITIJI
Litijski župan Franci Rokavec je
pred kratkim prodal območje
med Kidričevo in Bevkovo ulico,
ki bo sedaj namenjeno pozidavi. Prav to območje pa je veljalo
za eno najlepših zelenic v Litiji.
Poleg članov MS Litija je ta novica razburila tudi ljudi, ki živijo
v okolici, saj so ti ostali brez zadnje zelene površine. Nekatere
prebivalce smo povprašali, če menijo, da je župan ravnal prav, ko je
prodal eno najlepših zelenih površin v Gradcu:
Franc Juvan je v imenu prebivalcev Graške Dobrave odgovoril:
»Absolutno ne, to ravnanje je povsem neodgovorno. Da je odločitev
'požegnala' večina občinskih svetnikov, je še razumljivo, saj ti ne vidijo
dlje od svojega nosu, oni niso profesionalci. Nerazumljivo pa je, da je
župan, ki je plačan za to, da dela v korist večine občanov in mestne
skupnosti, predlagal in podprl pozidavo zadnjih dveh zelenic na tem
območju. Levi breg je že sedaj pretesno pozidan. Odločitev župana je
pravi škandal. Ko bo to območje enkrat zabetonirano, bo uničeno za
vedno. Župan in njegovi svetniki lahko zasebne parcele prodajajo po
svoji volji, za občinske, ki so splošnega pomena, pa bodo prej vprašali
'bazo'. S tem ne mislimo tistih iz vaških krajevnih skupnosti, ampak
tisto, ki jo ukrep neposredno prizadene.«
Gorazd Mavretič, občinski svetnik:
»Zelo mi je žal, da svetniki niso podprli mojih stališč proti prodaji teh
dveh parcel. Šlo je za še edini zeleni površini v sicer zelo strnjenem
naselju, ki sta delovali tudi kot zvočna zavesa med naseljem in zelo prometno cesto. Novogradnja bo bistveno poslabšala prometno varnost,
saj bo križišče postalo manj pregledno. Vemo pa, da je na vsaki strani
Bevkove avtobusna postaja, ki je namenjena predvsem šolarjem in je
zato njihova varnost še bolj pomembna. Ja žal, dragi meščani Litije.
Zaradi finančne krize bodo naši vrli občinarji prodali vsako ped zemlje
in to za vsako ceno. Pa čeprav bodo s tem korenito posegli v kvaliteto
življenja. Mesto in vas žal nista eno in isto. In mesto je lahko veselo, če
mu ostane vsaj še kakšen košček zelenja.«
Nace Šteferl, predsednik MS Litija:
»V preteklosti so se že dvakrat pojavile želje po prodaji teh dveh parcel.
Po pogovoru z nekdanjim županom smo prišli do ugotovitve, da to ostane kot parkovna površina, kar je bila in je še vedno želja tam stanujočih
prebivalcev. Sedanji župan je obšel podpisani Memorandum z MS Litija

MLADINSKI CENTER LITIJA
OTVORITEV RAZSTAVE LAURE LIČER
– BITJASTOVZORČASTI SVET

Laura Ličer je študentka geografije in francoščine, ki
v prostem času slika pravljična bitja, ki jih je narava
pozabila ustvariti.
Glavna junakinja njene »Mačje kolekcije« je črna mačka, ki živi v brezskrbnem živobarvnem svetu in na prvi
pogled se zdi, kot da le opazuje okolico...morda pa bi imela vseeno kaj
za povedati, če bi le imela
usteca?
Mački delajo družbo tudi
Scary monsters and supercreeps - strašne pošasti, ki pa v bistvu sploh niso
tako grozne, za kakršne jih
imamo ljudje.
To se je prepričala tudi
majhna razkuštrana deklica, ki se potika v njihovi
bližini...
Otvoritev razstave Laure Ličer bo v petek, 22. januarja 2010 ob 19. uri,
v dnevnem centru Mladinskega centra Litija. Razstavo si boste lahko
ogledali do 22. februarja. Vabljeni!

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA BRANKE OJNIK
Branka Ojnik je diplomirana inženirka gozdarstva z izrazitim občutkom za okolje – naravo, živali, gibanje na prostem... Je vodja
ekipe, ki je zasnovala in postavila Gozdno
učno pot Svibno. Je tudi popolnoma naključno novopečena žrtev fotoaparata. »Kot
modro nebo, ki te zaziblje v občutek lahkotnosti, tako je objektiv ponesel mene v svet
narave. Ali bolje rečeno, je narava ponesla
naju z objektivom k sebi«, pravi Branka o
svojem novem hobiju.
Mladinski center Litija in Branka vas vabita
na njeno prvo fotografsko razstavo. Otvorili
jo bomo v petek, 19. februarja 2010 ob 19.
uri, v prostorih dnevnega centra MC Litija in
bo na ogled do 19. marca 2010. Vabljeni na ogled barvitih jesenskih
utrinkov ujetih v sivino februarskih dni.

 INFORMATIVNO SVETOVALNA PISARNA
DRUŠTVA UP V LITIJI
Informativno svetovalna pisarna društva bo delovala vsako prvo sredo
v mesecu popoldan v prostorih Mladinskega centra Litija, v drugem
nadstropju stavbe na Ponoviški cesti 12. Prvič v sredo 3. februarja
2010 od 13.00 do 16.00.
Stanje na področju zlorabe prepovedanih drog v Litiji je slabo. Velika

in ti dve parceli enostavno prodal. Če sedanje občinsko vodstvo ne zna
pokrivati lukenj v proračunu želja drugače kot z dolgoročnim zadolževanjem in s prodajo občinske 'srebrnine', potem takšnega vodstva
pravzaprav ne rabimo.«

DOBIMO SE NA KLOPCAH
Litijska mladina je ustanovila neformalno skupino z imenom »Na klopcah« in si močno prizadeva za prenovo in ureditev prostora nad stopniščem ob litijski cerkvi Sv. Nikolaja. Tu je bil nekoč že urejen tlakovan
prostor z urbano opremo kot so klopi, koši za smeti, javna razsvetljava.
Z leti se je na ta prostor popolnoma pozabilo in ker se ga ni obnavljalo,
so si ga za svoje zbirališče izbrali narkomani.
Mladi, ki so ustanovili to skupino, so si za glavni cilj projekta z imenom
»Kje se dobimo?« zadali oživitev tega prostora. Prostor bi ponovno tlakovali, postavili tri klopi, koše za smeti, stojalo za kolesa in z mrežo
zavarovali javno razsvetljavo. Glede postavitve te opreme so se mladi
pozanimali tudi na Zavodu za varovanje kulturne dediščine Ljubljana,
ki ponovni ureditvi tega prostora ne nasprotuje, saj je bila na tem območju podobna oprema nekoč že umeščena. Člani skupine »Na klopcah« pripravljajo tudi program za ureditev prostora, s katerim želijo
predvsem pripomoči k aktivni participaciji mladih v Litiji. Program bi se
pričel s čistilno akcijo, nadaljeval pa s tlakovanjem in sajenjem zelenja.
Temu sledi tudi umestitev urbane opreme v prostor. S kontinuiranimi
aktivnostmi kot so kulturno ozaveščanje, preventivne akcije, predavanja, delavnice ipd., želijo mladi temu prostoru podeliti novo identiteto.
S tem projektom »Kje se dobimo?« se je skupina mladih »Na klopcah«
prijavila tudi na razpis Nacionalne agencije MOVIT, izvajali pa bi ga
poleti 2010.
Takšna aktivnost mladih si vsekakor zasluži pohvalo, saj s tem mladi pokažejo, da jim ni vseeno za mesto in si želijo v njem vzpostaviti
harmonijo, obenem pa mestu podeliti moderen videz. Občina Litija sicer pripravlja projekt, ki bo v letu 2010 obstoječe stopnišče pri litijski
cerkvi zamenjal s klančino in novim stopniščem, vendar se ta delovna
površina ne pokriva s površino, ki jo želijo preurediti mladi. Vsekakor bi
bila podpora občine dobrodošla pri tem projektu, saj bi poleg ureditve
zanemarjenega prostora v mladih vzbudili zagon za več podobnih akcij.
Na mladih vsekakor svet stoji.

KOLIKO NESREČ JE ŠE POTREBNO
ZA ZAVIJALNI PAS NA ZASAVSKI
CESTI?
Prebivalci Gradca že več let opozarjajo na nevarnost odseka na Zasavski cesti, vendar žal vsakič naletijo na gluha ušesa. Na tem območju

večina Litijanov želi, da bi v kraju delovala organizacija za pomoč pri
odvajanju od zasvojenosti. Med tovrstnimi organizacijami je v Litiji najbolj cenjeno Društvo UP – društvo za pomoč zasvojencem in njihovim
svojcem Slovenije. Vse to so rezultati »raziskave o drogah v Litiji«,
ki jo je lani na velikem vzorcu Litijanov izdelal Mladinski center Litija
(raziskavo lahko preberete na spletni strani Mladinskega centra Litija
www.mc-litija.si).
Rezultati raziskave so pomenili začetek sodelovanja Mladinskega
centra Litija in Društva UP – DRUŠTVA ZAPOMOČ ZASVOJENEM IN
NJIHOVIM SVOJCEM SLOVENIJE, katerega rezultat je informativno
svetovalna pisarna društva v Litiji. Svetovalnica je namenjena ose
bam, ki se zatekajo v omamo in želijo spremeniti svoj življenjski
slog v smeri abstinence ter njihovim ključnim osebam (svojci) v
obliki terapevtskih pogovorov. Brezplačne terapevtske razgovore
bo opravljala strokovna sodelavka UP Društva, Sandra Vitas univ.
dipl.psih., kjer bo tako mladim kot staršem pomagala pridobiti in
formacije o problematiki zasvojenosti, načinih urejanja proble
matike, razpoložljivih programih.
Več informacij o pisarni Društva UP v Litiji na spletni strani MC Litija
www.mc-litija.si.

PREDNOVOLETNI ROCK KONCERT

V torek 29.12. se je v šotoru pred teniškim centrom AS odvil rock koncert. Nastopili so: Astrid Lindgren, Avven, Anavrin, PITA in zvezde večera - Zablujena generacija. Koncert je potekal mirno in v sproščenem
vzdušju, morda tudi zaradi milih redarjev v podobi gasilcev. Vreme se je
usmililo organizatorjev, kar se je poznalo na obisku. Zbrala se je številna in pestra druščina,
predvsem mlajših ljubiteljev rock glasbe. Za
hrano in pijačo je bilo
obilno poskrbljeno. To
se je, kljub hladnemu
vremenu, opazilo na
zagorelih licih nekaterih obiskovalcev. Koncert je uspel, tako s stališča poslušalcev, kot nastopajočih. Dokaz za
to gre iskati v vzajemni preznojenosti, ki se je pojavila kot posledica
dobre in poskočne glasbe… Če ste zamudili to rajanje, se nikar ne vznemirjajte. Podobni dogodki se bodo v Litiji še vrstili. Takrat le pridite tudi
vi, da vam kasneje (kot je nekaterim že sedaj) ne bo žal!!!
				
David / Foto: Neža Palčič

GOZDNA UČNA POT SVIBNO S SVOJO
SPLETNO STRANJO
Kdor še ni uspel zmigati svoje riti na razmigavanje po GUP
Svibno, si lahko pot od sedaj naprej ogleda tudi na spletni
strani http://www.litijanka.si/gup-svibno/gup-svibno.html,
kjer je opis poti, fotografije in še kaj.
Prav prikupno novoletno darilo Dedka Mraza mestu Litiji.
Branka

se je pripetilo že veliko prometnih nesreč, a očitno še vedno ne dovolj,
da bi občina ukrepala in ta odsek uredila z zavijalnim pasom. Največja
nevarnost naleta je predvsem v popoldanskih urah, ko je na cesti največ prometa. Vozniki, ki prihajajo iz ljubljanske smeri in želijo zavijati
levo v podvoz, za seboj puščajo dolgo kolono, predvsem takrat, ko se
promet zgosti v smeri proti Ljubljani. Odsek je nevaren tudi zaradi dovoljene hitrosti do 90 km/h.
Nevarnost pa tu ne preži le na voznike, temveč tudi na pešce. Preko
te ceste še vedno ni urejen prehod za tiste, ki vsakodnevno prečkajo
cesto, saj je na drugi strani avtobusna postaja. Občina bi glede odseka
morala nemudoma ukrepati in urediti zavijalni pas, poleg tega pa označiti prehod za pešce, saj z odlašanjem le povečuje možnost za večje
število nesreč.

CENTER LITIJE »KRASI«
PLOČEVINA
Neurejen promet v Litji že dolgo ostaja nerešen problem. V središču
Litije, kjer bi se moral čutiti mestni utrip, je prva stvar, ki jo zagledamo,
prenatrpanost z osebnimi vozili. MSL že nekaj časa opozarja občino na
neurejeno parkiranje in kot rešitev ponuja uvedbo mestnih redarjev ter
pobiranje parkirnine. Kljub temu da župan uvedbo parkirnine zavrača,
saj naj bi ta s seboj privedla določene stroške, je morda to edini način
za vzpostavitev prometnega reda v mestu.
Parkiranje v samem centru mesta je problem
predvsem za stanovalce v občinski
poslovno-stanovanjsko stavbi, ki
zaradi prenatrpanosti vozil ostanejo brez parkirnega
prostora. Parkiranje v centru je le
razvada posameznika, ki želi svoje
vozilo pripeljati
čim bližje do mesta, kjer ga čakajo opravki. Ob tem pa je le kakšnih
300 m od občine, pod Ježo, veliko, novo in večinoma prazno parkirišče.
Litija bi morala povsem prenoviti prometni sistem, saj v občini že več
deset le ni bil sprejet noben celovit in strokoven dokument o prometni
preureditvi mesta.
Sara NUNIČ KLUN

KERAMIČARSTVO
Jože Vidic s.p.

Tenetiše 15a, 1270 Litija
GSM: 041 904 027

Polaganje vseh vrst keramičnih ploščic,
granita, adaptacije kopalnic, ugodne cene,
15 let izkušenj.
Email: keramicar@gmail.com

DOSTAVA
KURILNEGA OLJA
● cenejši od konkurence
● Brezplačna dostava
●P
 lačila (gotovina, kartica, trajnik 3+1
Ban. Kredit)

• 080 11 02
Brezplačna telefonska številka
za naročilo kurilnega olja

Naše kurilno olje vsaj dosega ali celo presega
vse parametre, ki so v Sloveniji predpisani
s standardom SIST 1011, zaradi česar boste
dosegli sledeče:
• zaradi večjega izkoristka boste imeli nižjo porabo;
• vaš ogrevalni sistem bo bolj zaščiten, s tem pa
boste dosegli tudi daljšo življenjsko dobo ogrevalnih
naprav;
• nižje onesnaževanje okolja zaradi nižjih emisij pri
izgorevanju goriva
Cena na dan 20.1.2010 za 1000 l z dostavo: 655 

OSTALE INFORMACIJE: 041 855 799 MITO
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Srce se predstavi Sloveniji in svetu
Center za razvoj Litija bo tudi
letos organiziral predstavitev
na sejmu Turizem in prosti
čas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (21.-24.
januar 2010). Pod skupno
blagovno znamko Srce Slovenije se bo predstavilo kar
7 občin in več kot 30 podjetnikov, turističnih delavcev in
društev. Dogajanje bo zares pestro, na razstavnem prostoru vas bo pričakala baronica Ana Maksimiljana, pletle
se bodo slamnate kite, odvila se bo prava Rokovnjaška
poroka, zadišalo bo po svežem, tam pečenem pecivu,
ogledali si boste lahko posnetke svoje avre, slikali z umetniki, poklepetali s pastirjem z Velike planine in še in še.
Za podrobnejši program dogajanja na razstavnem prostoru Srca Slovenije obiščite spletno stran www.razvoj.
si. Da pa se bo zgodba o Srcu slišala še dlje, januarja odhajamo tudi na Finsko v Helsinke. Tam bomo na
enem od največjih evropskih turističnih sejmov (obišče
ga približno 84.000 obiskovalcev in poslovne javnosti)
Srce Slovenije promovirali kot nosilno predstavitev Slovenije. Naše kraje bodo obiskovalci sejma spoznali tudi
skozi glasbo in sliko, saj bo priznani umetnik in glasbenik
Lado Jakša pripravil prav posebne inštrumentalne prezentacije podob Srca Slovenije v multiviziji.
Vljudno vabljeni na razstavni prostor Srca Slovenije na
sejem Turizem in prosti čas v Ljubljano od 21. do 24.
januarja!
Andreja Čop

Mreža ponudnikov in kupcev zdrave
hrane iz lokalnega okolja
Jarina je zadruga za razvoj podeželja, ki je v letu 2009
s projektom Podpora promocije in trženja lokalnih proizvodov območja Srca Slovenije pričela oblikovati mrežo
ponudnikov in kupcev zdrave hrane iz lokalnega
okolja. Tako se zadruga poleg trženja turizma ukvarja
tudi s trženjem ponudbe pridelkov s podeželja.
V okviru projekta je bila v prvi polovici preteklega leta
izvedena terenska anketa na 50 kmetijah in razgovori z
nekaterimi večjimi potencialnimi kupci na območju občin Kamnik, Lukovica, Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno
pri Litiji. Na podlagi anket smo prišli do ključnih ugotovitev, da na območju Srca Slovenije obstajajo tržni viški
in potencial za povečanje proizvodnje v kratkoročnem
obdobju, vendar so tržni viški kmetij iz območja zelo
razpršeni, pa tudi geografska razseljenost ponudnikov
je velika. Skoraj vse kmetije svoje izdelke prodajajo na
domu, le 30% anketiranih kmetij trži svoje izdelke tudi
po drugih tržnih kanalih; pri tem kmetije pogosto nimajo ustreznih dovoljenj in ne izpolnjujejo drugih pogojev
za prodajo svojih izdelkov. Ugotovljeno je bilo še, da so
kmetje pripravljeni za sodelovanje v mreži Srca Sloveni-

je, potrebam kupcev so pripravljeni prilagoditi tudi svojo
proizvodnjo.
Hkrati različne raziskave potrjujejo čedalje večje zavedanje potrošnikov o kvaliteti hrane in pomenu lokalne
samooskrbe, kar se odraža tudi v interesu večjih institucionalnih kupcev in interesu lokalnih oblasti po kupovanju takih izdelkov. Ključne skupine kupcev so končni
porabniki – fizične osebe oziroma gospodinjstva ter večji
institucionalni kupci – šole, vrtci, domovi za upokojence,
gostinski obrati, druga turistična območja, druge lokalne
institucije ipd.
Namen nadaljevanja projekta
trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov iz območja Srca Slovenije
je povečati prodajo lokalnih
izdelkov tako znotraj, kot zunaj
območja. Ključna prednost projekta je organiziran odkup kmetijskih pridelkov in izdelkov ter
sposobnost zagotavljanja stalne dobave. Pristop na eni
strani omogoča kmetijskim gospodarstvom stabilnejše
poslovanje in načrtovanje proizvodnje, velikim kupcem
pa omogoča kupovanje pridelkov in izdelkov na lokalnem
trgu.
Manjša kmetijska gospodarstva v območju večino pridelkov in izdelkov trenutno prodajo na domu. S tem dosegajo ugodno razliko v ceni, a je obseg prodaje relativno
majhen. Z vzpostavitvijo skupne prodaje (v organizaciji
Zadruge Jarine) in s tem povezano večjo količino prodanih izdelkov se bo povečala skupna dodana vrednost
kmetijskih gospodarstev v območju.
Glede na specifične značilnosti posamezne skupine kupcev in drugačnem pristopu k zadovoljevanju njihovih potreb bodo vzpostavljene različne prodajne poti (direktna
dostava, internetna prodaja…).
V novem koledarskem letu se bomo lotili organizacije
in distribucije lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov z
mobilnim avtomobilom prilagojenim za prevoz živil. Vozilo je pomembno tako za zbiranje kmetijskih pridelkov
in izdelkov po kmetijah, kot tudi za distribucijo le-teh do
kupcev. Poleg najema transportnega vozila bo potrebno
vzpostaviti sistem kakovosti kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se tržijo pod blagovno znamko Srce Slovenije,
zanesljiv, učinkovit in racionalen sistem distribucije ter
pregleden in zanesljiv sistem poslovanja.
Vse, ki imate tržne viške in se želite vključiti v mrežo ponudnikov Srca Slovenije, vabimo k sodelovanju. Kontakt:
natasa@jarina.si, 01 8972 104
Nataša Smrekar, Zadruga Jarina

Podeželje v prazničnem mestu

Tudi pretekli december je praznično mesto Litija
odprlo svoja vrata. Tradicionalne prireditve so bile
priložnost za druženje in praznovanje ljudi. Osrednja
prireditvena prostora sta bila letos Športna dvorana

Litija z okolico in šotor ob teniškem centru As. Kot
vsako leto pa je v mestu gostovalo podeželje.
Tradicionalna prireditev »Podeželje v prazničnem mestu«
je letos potekala v dnevih pred božičem. Staro lokacijo na
Valvazorjevi ulici v starem mestnem jedru je zamenjala
nova. Kar nekaj let smo organizatorji prireditve (Občina
Litija, Center za razvoj Litija in Zadruga Jarina) vztrajali
ter poskušali oživiti ta pozabljeni del Litije. Obiskovalci prireditve, ki so prihajali od drugod so bili navdušeni
nad čarobnostjo starega mestnega jedra, ki so jo krasile
stojnice obložene s prazničnimi dobrotami in darilnim
programom. Prireditev je po obnovitvi cerkve sv. Nikolaja dodatno popestril naraven oder na katerem so se
predstavljale različne skupine. V vsej tej lepoti, pa je bilo
tudi kanček nezadovoljstva lastnikov in najemnikov lokalov, kajti v času prireditve je bila ulica zaprta za promet.
Omenjeni so se pritoževali, da jim je zaradi tega izpadel
del zaslužka, spet drugi, pa so trdili, da toliko prometa
kot so ga imeli v času prireditve niso beležili v običajnih
dnevih. Ljudje smo si na srečo različni in različen je tudi
odziv. Na srečo tistih, ki so nasprotovali stari lokaciji in
slabi udeležbi obiskovalcev te prireditve smo se za leto
2009 odločili prestaviti na bolj frekventno lokacijo in s
tem približati dogajanje meščanom Litije.
Podeželski čar božičnega
vzdušja se je pričel v sredo
23. decembra, popoldan na
parkirišču, ob ulici Mire Pregljeve ter ob Športni dvorani
Litija. Na stojnicah se je predstavilo 19 ponudnikov kmetijskih pridelkov in izdelkov,
galanteristov, trgovcev s tekstilnim in darilnim programom, društev, Vrtec Litija ter litijska osnovna šola. Vreme res ni bilo prav nič vabljivo in primerno letnemu času,
vendar ni pokvarilo vzdušja na stojnicah. Bolj zadovoljni
so bili ponudniki prehrambnih artiklov. Živimo v času, ko
si pač postavljamo prioritete kaj nujno potrebujemo oz.
čemu se lahko odrečemo. Slovenci smo znani gurmani,
zato dajemo veliko pozornost kulinariki, še posebno ob
praznikih in posebnih priložnostih (poroka, martinovanje, osebni prazniki). Večina obiskovalcev te prireditve
pride zaradi svežih krušnih dobrot. Nekateri izkoristijo
priložnost, da si izberejo izvirno darilo za svoje najbližje.
Seveda pa se lahko vsi skupaj ustavijo in pokramljajo ob
kozarčku kuhanega vina in drugih domačih zvarkov.
Letošnja dvodnevna prireditev je bila zaradi izpada finančnega kritja brez spremljevalnega kulturnega programa. Tega si organizatorji resnično ne želimo več. V
upanju na lepše čase želimo prireditev obdržati in jo že v
letu 2010 povzdigniti na nivo regijsko prepoznavnega dogodka. Želimo si, da tej srčni želji prisluhnejo tudi tisti, ki
na nivoju lokalne skupnosti držijo v rokah škarje in platno. Zaupajte modelarjem takšnih dogodkov in namenite
nekaj proračunskih sredstev tudi za takšne namene.
Mojca Hauptman, Zadruga Jarina

Sodelovanje z Makedonijo

V začetku meseca februarja bomo v Makedoniji predstavniki Centra za razvoj Litija obiskali občino Kumanovo in regionalno agencijo Severno-vzhodne regije, ki ima
sedež v Kumanovem. Predstavnikom regionalne agencije
bomo na tri-dnevnih delavnicah prenesli znanja o črpanju evropskih sredstev, o organiziranju lokalnih akcijskih
skupin ter s področja strategij lokalnega in regionalnega
razvoja. V poletnih mesecih pa bo Center za razvoj Litija
povabil Makedonce na več dnevni študijski obisk v Slovenijo, kjer jim bodo predstavniki Centra za razvoj Litija
s predstavitvijo projektov, ki jih center izvaja, predstavili primere dobre prakse. Sodelovanje in prenos znanj
v Makedonijo bo potekalo v okviru projekta z naslovom
Prenos znanja v Makedonijo, ki ga je odobrila Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Projekt
je bil pridobljen na razpisu Javni razpis za sofinanciranje
projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letih 2009 in 2010.
Mojca Nemgar

Aktualno na VEM točki za podjetnike

Razpisi Slovenskega podjetniškega sklada v letu 2010

V letu 2010 bo Sklad na novo objavil 5 javnih razpisov
in skupno razpisal 102 mio EUR ugodnih finančnih sredstev. Prav tako pa Sklad sodeluje z Regionalnimi razvojnimi garancijskimi shemami, ki same objavijo razpis za
garancije s pogarancijo Sklada. Tako bo letos na voljo
ponudba jamstev za zavarovanje bančnih posojil s subvencijo obrestne mere tudi za bančna posojila, ki so
namenjena finančni naložbi skupaj s pripadajočimi obratnimi sredstvi in tudi izključno za obratna sredstva. Sredstva Sklada bodo tudi v letu 2010 na voljo za razvojno
naravnanim podjetjem s sedežem v tehnoloških parkih
in inkubatorjih, ki niso starejša od 18 mesecev.
V začetku leta bo objavljen razpis za zasebne družbe tveganega kapitala, ki so registrirane skladno z zakonom o
družbah tveganega kapitala. Te družbe bodo lahko pridobile kapitalske naložbe države v vrednosti največ 49 odstotkov celotnega kapitala oziroma vsaj milijon evrov in
tako skupaj s sredstvi zasebnih vlagateljev imele na voljo
finančne vire za naložbe v MSP, primerne za financiranje
s tveganim in mezzanin kapitalom.
V letu 2010 bo tako na voljo manj sredstev kot preteklo
leto, kajti v letu 2010 ne bo več subvencij za nakup nove
tehnološke opreme.
vir: Slovenski podjetniški sklad, Finance.si
V okviru Centra za razvoj Litija je podjetnikom brez
plačno na voljo VEM točka. Kontakt: 01 896 27 10,
info@razvoj.si
Mitja Bratun
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javni zavod za kulturo litija
ZANIMIVI RAZSTAVI V AVLI
OBČINE LITIJA
V ponedeljek, 11.1.2010, je bila
v avli Občine Litija otvoritev
razstave o Judovski skupnosti na Slovenskem. Gost je bil
dr. Klemen Jelinčič Boeta, ki
je navdušil sicer maloštevilno
občinstvo. Njegovo bogato znanje je dopolnilo razstavo, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Mestnim
muzejem iz Ljubljane. Violinistka Špela Janša pa je
z judovsko glasbo popestrila odličen dogodek. Razstava bo na ogled do 29. januarja 2010, zato si vzemite čas in si jo oglejte.
V

KONCERT VIOLINISTKE IN FLAVTISTKE
Kot že nekaj let, vas tudi letos, v »kulturnem« februarju vabimo na koncert klasične glasbe. V petek,
12. februarja 2010, se bosta ob 19. uri predstavili
violinistka Barbara Danko in flavtistka Špela Kržan.
Enourna sprostitev ob kvalitetni instrumentalni glasbi vam prinaša umirjen večer.
OPTIMIST IN SKOPUH
Žal obveščamo vse naše abonente, da je bila s strani
izvajalca predstava Skopuh odpovedana. Našli smo
nadomestno predstavo in sicer odličnega MATJAŽA
JAVŠNIKA z »OPTIMISTOM«. Najnovejša predstava
Špas teatra navdušuje gledalce in prihaja tudi na
litijski oder. Datum predstave ostaja nespremenjen:
18.2.2010 ob 19.30 uri! Sedeži za izven so še prosti,
zato si jih še lahko rezervirate na tel. 89-00-206!
SOBOTNE MATINEJE ZA NAJMLAJŠE
13. februarja – NASVETI SOVICE MICE v izvedbi
gledališča ZOFKA - V glasbeno obarvani in živahni
predstavi se skriva kar nekaj dragocenih sporočil za
naše najmlajše, ki jih bodo lahko koristno uporabili
v svojih malih življenjih.
27. februarja – PETER KLEPEC – Lutkovno gledališče
JOŽE PENGOV - Včasih nadležneži nagajajo, zafrkavajo, in na vse mogoče načine »matrajo« šibkejše,
samo zato, ker jih lahko, ker so močnejši. Potem pa
se zgodi čudo.

mesecu februarju prihaja v Litijo zanimiva razstava
o HRASTNIŠKIH MARIONETAH. Fotografsko razstavo avtorja Andreja Blatnika so navdihnile zgodbe knapov, ki so iz veselja in ljubezni do lutk 30 let
ustvarjali predstave marionetnega gledališča. Meta
Krese je v Dnevniku o fotografijah zapisala: »Marionete govorijo svojo zgodbo. Pripovedujejo o časih,
ko so hrastniški knapi ob prostem času iz lesa rezljati trupe, noge, roke z orodjem, ki so si ga izdelali sami /.../, pa o času, ko so bile razprave med
knapi o marionetnih predstavah prav tako burne kot
o meddržavnih nogometnih tekmah. Bogata zgodba,
dolga celih trideset let.« V torek, 2.2. 2010, bodo
lutke tudi »zaigrale« na otvoritvi, zato lepo povabljeni
ob 19. uri v avlo Občine Litija.

KLUB PRIJATELJEV MUZEJA
Februarsko srečanje prijateljev muzeja se bo odvijalo v svetu grških bajk in mitov. Davorin Vuga bo
pripravil video predavanje z naslovom ARGONAVTI
V SLOVENIJI – med mitično sago in zgodovinsko
resnico. Kako in kdaj je Jazon potoval skozi naše
kraje, boste zvedeli v sredo, 24. februarja ob 19.
uri, v prostorih JZK Litija.
ČEFURJI RAUS
V torek, 9.2.2010, v naši dvorani gostuje predstava Dejmo stisnt teatra Čefurji raus. Igra odlični
Aleksandar Rajaković – Sale. Vsi, ki ste slišali za
knjižno uspešnico, najbrž veste, da zna biti zelo zabavno. Predstava bo ob 12. uri, ker
bo potekala v okviru šolskega programa, vendar je še nekaj sedežev
prostih.
Cena vstopnice je samo 10 € in
če imate čas, se oglasite v KC in ne
bo vam žal, ker predstava navdušuje gledalce širom po Sloveniji!
Veliko se bo dogajalo. Povabili bi
vas še na odlično predstavo Jureta
Ivanušiča, Od tišine do glasbe, vendar je že razprodana. Sicer pa imate na izbiro še dovolj kulturnih dogodkov, da boste lahko obogatili in
nadgradili svoje kulturno obzorje.

DATUM
PET 22.1.

URA
19.00

KULTURNI KOLEDAR

DOGODEK
Otvoritev razstave Laure Ličer
Trening socialnih veščin - ZAKAJ BI BIL TIH, ČE LAHKO SPREGOVORIM –
17.30
SKUPINSKE IGRE
TOR 26.1.
19.00
Potopis: Damjan Končnik - Ukrajina
SRE 27.1.
19.00
Delavnica pisanja projektov – sociala, preventiva
ČET 28.1.
19.00
Delavnica priprave projektov mladinskih pobud
PET 29.1.
19.00
Delavnica za zahtevnejše ustvarjalce – Indijska lanterna
SOB 30.1.
10.00
OTROŠKA MATINEJA: VSE NAJBOLJŠE ZATE – Gledališče KU-KUC
ČET 28.1.
10.00
UTŽO: Kulturna dediščina – Litija skozi čas
18.00
Ura pravljic
TOR 2.2.
19.00
Potopis Indija, Tina Koščak
19.00
Otvoritev razstave in kratka lutkovna predstava: HRASTNIŠKE MARIONETE
SRE 3.2.
18.00
Razstava likovne kolonije mladih Seča-Soline, oktober 2009
ČET 4. 2.
18.00
Ura pravljic
PET 5.2.
12.00
Sititeater - ČEFURJI RAUS – gledališka predstava - RAZPRODANO
20.00
Klubska scena ob slovenskem kulturnem prazniku
NED 7.2.
19.00
Občinska prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku
12.00
Sititeater - ČEFURJI RAUS – gledališka predstava - ZA IZVEN
TOR 9.2.
17.30
Trening socialnih veščin 3. srečanje: Socialna bližina
18.00
Od tišine do glasbe – Jure Ivanušič – RAZPRODANO
Ustvarjalna delavnica ob svetovnem dnevu bolnikov - prijazna steklenička
18.00
za zdravila
ČET 11.2.
19.00
Srečanje z Nejko Omahen, predstavitev knjige Temno srce
PET 12.2.
19.00
Koncert klasične glasbe: violinistka Barbara Danko in flavtistka Špela Kržan
16.00
Valentinovi krofi – kulinarična delavnica
SOB 13.2.
OTROŠKA MATINEJA
10.00
NASVETI SOVICE MICE – LG Zofka
PON 15.2.
18.00
Plesna delavnica – orientalski plesi,
15.00
Pustne delavnice
17.00
Pustno rajanje za otroke
TOR 16.2.
18.00
Ura pravljic
Moja teta Mara: ob izidu knjige srečanje s humoristom in piscem besedil,
19.00
Tonijem Gašperičem
SRE 17.2. 18.30-19.30 Plesna delavnica – orientalski plesi
18.00-19.00 Plesna delavnica – orientalski plesi
ČET 18.2.
18.00
Ura pravljic
19.30
GLEDALIŠKI ABONMA IN IZVEN: Špas teater - OPTIMIST
PET 19.2.
19.00
Otvoritev fotografske razstave Branke Ojnik
17.30
Trening socialnih veščin
TOR 23.2.
Potopis: Popotovanje s kolesom ob Donavi: Mateja Premk, Sara Štremfelj,
19.00
Rok Havliček
Predstavitev raziskav »Prosti čas mladih v Litiji« in »Zdravo življenje mladih
12.00
v Litiji«
SRE 24.2.
Klub prijateljev muzeja: Gost Davorin Vuga – Argonavti v Sloveniji – med
19.00
mitično sago in zgodovinsko resnico
SOB 27.2.
10.00
OTROŠKA MATINEJA: PETER KLEPEC - LG Jure Pengov

LOKACIJA
Mladinski center Litija
Mladinski center Litija
Knjižnica Litija
Mladinski center Litija
Mladinski center Litija
Mladinski center Litija
Kulturni center na Stavbah
Knjižnica Litija
Knjižnica Litija
Mladinski center Litija
Avla Občine Litija
Knjižnica Litija
Knjižnica Šmartno
Kulturni center
Mladinski center Litija
Kulturni center
Kulturni center
Mladinski center Litija
Kulturni center
Mladinski center Litija
Knjižnica Šmartno
Kulturni center
Mladinski center Litija
Kulturni center
Knjižnica Litija
Bob Bowling
Bob Bowling
Knjižnica Litija
Knjižnica Litija
Knjižnica Litija
Knjižnica Litija
Knjižnica Šmartno
Kulturni center
Mladinski center Litija
Mladinski center Litija
Knjižnica Litija
Vesela soba Bob bowling
Kulturni center
Kulturni center

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

knjižnica litija
Toni Gašperič in teta
Mara v Knjižnici Litija

V sodelovanju z založbo Karantanija bo Knjižnico Litija obiskal
znani slovenski humorist, Toni
Gašperič. Rodil se je v Metliki,
ob koncu druge svetovne vojne, kar 32 let pa je s
svojim humorjem zabaval mlado in staro na Veselem
toboganu. Prejel je tudi Souvanovo nagrado za besedila, ki jih je ustvaril za zabavne in narodno zabavne
ansamble. Njegove pesmi so prepevali Hazard, Alenka Pinterič, Janko Ropret, Braco Koren, Meri Avsenak in drugi. Najbolj znani sta zagotovo Kopalnico
ima? in Metliška črnina. Navdih za tekste je našel
v Beli Krajini, v njenih lepotah in njenih ljudeh. Na
srečanju bo spregovoril o svojem življenju in delu,
predstavil svojo knjigo Moja teta Mara. Vabljeni v
Knjižnico Litija, 16. 2. 2010 ob 19. uri.
V petek, 8. januarja,
so se v Knjižnici Litija
srečali člani in simpatizerji Univerze za tretje
življenjsko obdobje Litija-Šmartno. Navzoče je
pozdravila predsednica
univerze, Marijela Lebinger, besedo predala Miji Bernik, ki je pripravila zanimiv izsek največjih slovenskih
pesnikov in s svojo predstavitvijo zagotovo pridobila
nekaj novih navdušencev za poezijo. V kulturnem

je tu še precej nedotaknjeno s sodobno civilizacijo
in je skoraj povsem odrezano od sveta. Resda gore
niso visoke in najvišji vrh meri le 2.061 metrov, a so
kljub temu pogledi na gorske verige, ledeniške doline, čiste reke, neokrnjeno naravo in zanimive skalne
formacije izjemni. Več o trekingu po gozdnih Karpatih boste izvedeli na potopisnem predavanju, ki ga
bo 26. 1. 2010 ob 19. uri v Knjižnici Litija pripravil
Damjan Končnik.

Slikarska razstava likovne kolonije
mladih »Seča - oktober 2009«

V sodelovanju z ZKD Litija pripravljamo razstavo
izdelkov otroške likovne kolonije Seča-Soline, ki je
potekala oktobra 2009. Na odprtju bodo udeleženci
prejeli priznanja Jožeta Megliča. Odprtje razstave bo
3. 2. ob 18. uri v Knjižnici Litija.

Srečanje z Nejko Omahen
v mesecu kulture

Temno srce je zadnja knjiga, ki jo je napisala Nejka
Omahen iz Šmartnega pri Litiji. Sedemnajstletna
Adelina je uporniška najstnica, ki se sprosti le
na divjih zabavah, kamor hodi s tremi najboljši
mi prijateljicami. Usodna nesreča vse spremeni.
Adelina se mora spopasti s prihodnostjo kakr
šne ni načrtovala. Prisiljena se je naučiti živeti
v svetu teme, polnem ovir in bolečine. Počasi
sprejema posledice tragedije, ter odpre vrata
novemu okolju, prijateljem, ljubezni, življenju...
Več o knjigi, zanimivostih o Nejkinem življenju
boste izvedeli na literarnem večeru, 11. februar
ja ob 19. uri, ki bo v Knjižnici Šmartno.

Dedek Mraz na zadnji pravljični urici
v letu 2009

programu so nastopile članice in član orkestra citer
pri Društvu upokojencev Litija. V kratkem pogovoru
je svojo drugo knjigo predstavila Joža Gombač. Obe
njeni knjigi sta
nastali v tretjem življenjskem obdobju,
kar pomeni,
da za pisanje
ni nikoli prepozno. Prijetno srečanje se je prelevilo v družaben
pomenek, ob naslednjem srečanju se bo članstvo v
univerzi zagotovo povečalo. Vabljeni!

Potopisno predavanje v januarju –
Ukrajina

Ukrajinski Karpati so zagotovo eno najbolj primernih območij za trekinge v vzhodni Evropi. Območje
Vabimo vas na Dan odprtih
vrat likovne skupine LILA v
Megličev atelje na Staretov trg 12 v Šmartnem, ki bo v
ponedeljek, 25. januarja 2010 ob 18. uri.
Nekdanja šola, potem pekarna in danes v zgradba
s knjižnico in prostori za kulturno in osebnostno
rast ter ustvarjanje, bo v Megličevem ateljeju združevala likovnike in šahiste.
Poimenovanje ateljeja je zahvala ljubiteljskih likovnikov akademskemu slikarju Jožetu Megliču, ki je
bil eden prvih mentorjev skupine LILA. Jože Meglič
je bil likovni pedagog, slikar in tudi uspešen šahist.
Predstavili bomo naše načrte, delo in ustvarjanje.
Veselimo se srečanja z vami. Radi pa bi se zahvalili
tudi vsem, ki so nam pomagali pri urejanju ateljeja.
Prireditev bo uvod v praznovanje slovenskega kulturnega praznika.

Na zadnji pravljični urici v letu 2009 je bil mladinski
oddelek Knjižnice Litija skoraj premajhen, saj so vsi,
majhni in veliki težko pričakovali Dedka Mraza. Po
pravljici in izdelovanju
papirnatih snežink pa je
končno prišel. Otroci so
mu zapeli pesmico, za
nagrado pa prejeli sladko darilo. Hvala vsem,
ki ste nas obiskovali na
pravljičnih uricah v preteklem letu, se vidimo tudi v
letu 2010!
Aleksandra Mavretič

TEČAJI
LILA ima v letu 2010 obilico izobraževanja. Vabimo
in opozarjamo vas na tri.
TEČAJ RISANJA, SLIKANJA ZA ODRASLE se začne
1. februarja 2010 v Megličevem ateljeju. Naslovom
tečaja FIGURA V PROSTORU. Tečaj bo potekal
vsak ponedeljek ob 18. uri po 3 šolske ure po programu in pod mentorskim vodstvom ak. kiparja
Zorana Pozniča.
Pripravljamo še TEČAJ FOTOGRAFIJA FIGURE V
PROSTORU in TEČAJ RISANJA IN SLIKANJA ZA
OSNOVNOŠOLCE (višja stopnja).
Oba tečaja se bosta začela v marcu.
Za vse tečaje dobite informacije na številki 041
443 555 (Joža) ali joza.ocepek@slo-kabel.si ali
www.lila.si
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nekaj resnice - malo za trač od
norčka z vač
RIMSKA FONTANA
ali vaško perišče? Pa to ni perišče iz katere koli vasi.
To je perišče na Vačah. Imenuje se Uda – ali v prevodu
– Voda. In zakaj je ravno to perišče podobno rimski
fontani?
Kot se za Centralno Primorsko spodobi, so stare Vače zgrajene na
samem kraškem robu. Voda pa je bila že od nekdaj problem Vač.
Samo pod župniščem (na dnu kraškega roba) smo imeli malo močnejši izvir. Vodo so nosili na glavah po strmih in ozkih stopnicah.
Vaška dekleta so bila že od nekdaj postavnejša in njih hoja lahkotnejša od meščank, kajti pri nošnji vode na glavi je bilo potrebno hoditi
vzravnano in paziti, da se voda ni polila. Ko si pa škaf dal z glave,
si bil lahek kot ptica. Ker pa je voda pomenila veliko dragocenost,
so ji zgradili svetišče – zajetje, obdano s skrbno zloženimi kamni, v
obliki suhozida in pravljičnih obokov. Ob potokih in rekah so perice
samo malo s kamni zajezile vodo, ali pa še to ni bilo potrebno, da
so lahko spirale perilo, tu pa je bila voda predragocena. S pomočjo
lesenega korca so napolnile svoje škafe ali čebre, da so v njih spirale
perilo, ki so ga pred tem doma v vročem lugu namakale. Na perišču
pa je bil še en kamnit in en ali več lesenih perilnikov, da so perice z
mokrim perilom udarjale ob kamen ali les in izpirale umazano vodo
iz perila. Perilniki so bili od zajetja odmaknjeni, tako da kaplje niso
padale nazaj v čisto vodo. Tam, kjer voda priteka v zajetje, pa je
krajša kraška jama, kamor so se otroci skrili ob bombnem napadu
med drugo vojno.

Na sredini slike je perica, ki udarja z mokrim perilom ob kamniti
perilnik. Dekle, ki se sklanja v zajetje, ne spira perila in se ne umiva
v čisti studenčnici, da je ne bi skalila. Samo zajema vodo ali opazuje
svoj nežni obraz, ki odseva kot v ogledalu.
Pranje perila je bilo včasih celo obrt in opisovanje postopka pranja
je znanost zase.
Pridite in z veseljem vam bom pokazal Udo – pravljico, ki je ni podobne na tem svetu.
Rad nas imam! Zvonček

P.S.: – pa nikomur ne povejte: Če se sredi noči približaš perišču, boš
videl starejšim Vačanom dobro znano belo vilo Perico, ki več ne pleše
in več ne poje pesmi peric. Tam kleči in joka. Kdor jo je videl, se ni
mogel premagati, da ne bi z njo do zore jokal in da bi ne bil še dolgo
po tem srečanju neskončno žalosten. Pridite podnevi in videli boste,
kako bi se ji dalo pomagati.
- Če ima slučajno kdo staro fotografijo, na kateri se vsaj malo vidi
perišče – naj me, prosim, pokliče na 041 896 632 ali na 01 8976 680
ali pa naj mi jo vsaj pokaže!
- Verjamem v pravljice. Vse ostalo je iluzija. Norček

DONACIJA ZA PRILAGODITEV KOMBIJA

DOBER GLAS V DEVETO VAS,

Vožnja avtomobila je za osebo kot sem jaz nekaj posebnega. Posebnega zato, ker lahko s
to svojo zmožnostjo postanem bolj neodvisen
in vključen v širšo družbo. S svojo boleznijo,
mišično distrofijo, sem namreč gibalno omejen in odvisen od tuje pomoči in invalidskega
vozička.
V lanskem letu sem, s pomočjo Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno
pri Litiji, Zveze delovnih invalidov Slovenije ter
Društva distrofikov Slovenije, uspel narediti še
enega izmed največjih korakov do čim večje
mere samostojnosti. S svojo finančno pomočjo so mi namreč omogočili predelavo kombi
vozila pri voznikovem mestu, tako da lahko vožnjo upravljam kar iz invalidskega vozička. Ni
več potrebno presedanje in s tem težka fizična
pomoč tretje osebe, saj lahko samostojno zapeljem voziček do volana in pričnem z vožnjo.
Glede na to, da je vozilo predhodno že bilo
predelano do točke, pri kateri preko daljinskega upravljalnika odprem zadnja krilna vrata in
preko dvižne ploščadi sam »vstopim« v vozilo,
je bila ta predelava zadnji košček v mozaiku, ki v svoji sestavljeni celoti
tvori produkt, kjer lahko sam premagam pot od točke A do točke B in
rečem, da sem mobilen v pravem pomenu besede.
					
Marko KUŠAR

PODELITEV PRIZNANJ NAJBOLJ SKRBNIM
LASTNIKOM GOZDOV V LETU 2009

TISJE PRED 68 LETI
Čas pred božičem, narava brez snega, travniki zimsko rjavo obarvani. V
vasi Tisje je vse mirno, kjer so potekale priprave za »božični večer« in vse
je bilo tudi že v pričakovanju novega leta. Iz hiš je dišalo po pečenju, topli
potici in lepi domači besedi.
Toda komaj ustanovljeni »Drugi štajerski bataljon, ki ga je vodil komandant Franc Rozman Stane in njegov namestnik Peter Stante SKALA ter
politkomisar Dušan Kveder Tomaž, so dobili nalogo, da se iz Kremenjaka
prebijejo na Štajersko. Tako je 22.12.1941 »Bataljon« zapustil svoje taborišče in se podal na pot. Kolona borcev (kmetje, rudarji in nekateri intelektualci) so pozno ponoči 23/12 prispeli prek Preske na Tisje. Bataljon
je imel nalogo, da na Štajerskem neti plamen upora proti okupatorju,
vendar je le tega ločila hudo zastražena reka SAVA z njenimi mostovi. V
načrtu je bil prehod preko mostu na reki Savi v naselju Sava, hkrati pa
tudi napad na nemško postojanko, s ciljem, da bi ob napadu dobili tudi
prepotrebno orožje. Zato so borci bataljona na Tisju, kjer so se utaborili,
počivali in čistili orožje ter se pripravljali na akcijo.
Nekaj pred poldnevom 24.12. pa so se na tem področju pojavili litijski
lovci, med katerimi je bil tudi litijski župan Puschmann in opazili partizane, vendar tega niso takoj pokazali. Takoj zatem so se z avtomobili
odpeljali v Litijo, od koder je župan obvestil poveljstvo nemške čete o nahajališču partizanov. Zbrani partizani po raznih hišah na Tisju niti slutili
niso kaj se pripravlja pod pobočjem vasi Tisje. Okoli pol štirih popoldne
pa je pobočje pod vasjo naenkrat pozelenelo in to zelenje je prišlo neposredno do hiš in skednjev in bilo je pravo presenečenje za borce drugega
štajerskega bataljona. Namreč z vseh strani so prihajale nemške enote
(Wermaht enote) in začele obkoljevati vas Tisje.
Vnel se je hud boj med maloštevilnimi borci drugega Štajerskega bataljona in elitno nemško vojsko. Med bojem so padli tudi borci bataljona
Gogala, Janez Gorenc, Miha Kozlevčar, zaradi ugodnega obrambnega
položaja pa so partizani prizadejali hude izgube nemškim enotam. Ker
je nemška premoč bila le prevelika ojačanja pa so še prihajala, pa se je
bataljon umaknil nazaj na ozemlje pod italijansko zasedbo in se taktično umaknil nadaljnemu spopadu. Na tokratni spominski proslavi je imel
pozdravni govor predsednik zveze združenj borcev za ohranjanje vrednot
NOB Litija, Kaplja Miro, ki je v uvodu pozdravil vse prisotne posebno še
živeča borca tega bataljona Franta Komela, Ivana Bedenika Matičeta,
župane občine Šmartno pri Litiji Milana Izlakarja, občine Litija Franca
Rokavca in občine Moravče Martina Rebolja, upokojena generala Mirka Mirtiča, Lada Kocjana, Milana Gorjanca vojnega analitika, poslanca
državnega zbora Joška Godca in Gvida Kresa, partizanski pevski zbor
iz Ljubljane ter slavnostno govornico ministrico za obrambo dr. Ljubico JELUŠIČ, ki je v svojem govoru dejala. »Danes smo se zbrali na tem
svetem griču, ko se je maloštevilni drugi štajerski bataljon s 67 borci
zoperstavil mogočnim zloglasnim nemškim enotam »Wermaht«. Kljub
maloštevilčnosti so zaradi izredno dobrega položaja na tem griču zadali
hud udarec sovražniku, nato pa se taktično umaknili.« V nadaljevanju je
dejala naj se v naše kraje nikoli več ne vrne skušnjava vojne in nasilja. Ta
mori večkrat, takrat, ko se zasliši prvi strel in padajo bombe, in takrat,
ko se nasledniki vojne spopadajo za njeno interpretacijo. Poudarila je,
da smo po vključitvi v evropske tokove z nekdanjimi sovražniki postali
prijatelji, a nam ni bilo nič podarjenega. »Tudi v vojni za Slovenijo smo se
morali upreti na diplomatsko, vojaško in policijsko moč, na moč domoljubja naših državljanov. Živeti v miru pa ne pomeni, da nam k varnosti,
obrambi države in zavezništva ni treba več prispevati. Tudi zaščita v času
naravnih nesreč nas sili v razvoj zaščitnih vojaških zmogljivosti. Ostati
moramo aktivni dejavnik miru in mednarodne varnosti. V mednarodnih
operacijah naši vojaki nabirajo dragocene izkušnje in pomagajo ljudem
v stiski. Poskrbeti moramo, da bodo dobro opremljeni in usposobljeni
ter bodo premogli vrednote poguma in neustrašenosti borcev iz Tisja in
drugih partizanskih akcij po Sloveniji.«, je poudarila Ljubica JELUŠIČ.
Na proslavi so sodelovali veterani vojne za Slovenijo, veterani policijskega društva »Sever« in vojaki častne enote slovenske vojske.
Spoštovani tovariši in tovarišice vsi, ki ste se udeležili te spominske prireditve ste živi
pričevalci dogodkov izpred
68 let in vaša
naloga je, da o
tem seznanjate
bodoče rodove,
kajti ti dogodki
ne smejo nikdar v pozabo.
Celoten program spominske proslave
Obrambna ministrica Ljubica JELUŠIČ pred spomeni so kot pravi izkom legendarnega komandanta Franca Rozmana Sta kušeni voditelji
neta s pripadniki veteranov vojne za Slovenijo, veteran povezovali diskim društvom Sever, poslancema Joškom Godcem in jaki Gimnazije
Gvidom Kresom ter predsednikom zveze združenj bor Litija.
cev za ohranjanje vrednot NOB Litija, Mirkom Kapljo.
Ciril Golouh
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Zavod za gozdove Slovenije
vsako leto podeli 14. lastnikom
gozda iz cele države laskavo
priznanje: Naj lastnik gozda. V
preteklem letu si je takšno priznanje prislužil v Območni enoti
Brežice, Zavoda za gozdove,
Jože Oblak iz Gradišč, iz Oglarske dežele. Priznanje mu je bilo
vročeno na prireditvi v Sežani,
kjer se je zbralo okrog 100 udeležencev, pozdravili pa so jih Davorin Terčon – župan Občine Sežana,
Jošt Jakša – direktor Zavoda za gozdove Slovenije, Boris Bogovič –predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora
Republike Slovenije in Robert Režonja, vodja sektorja za gozdarstvo na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V utemeljitvah prejemnikov priznanj so vidne vrednote dobrega gospodarjenja z gozdom: tesna življenjska povezanost z gozdom, vsestranska
skrb zanj, prizadevanje za varno delo, usposobljenost za delo v gozdu,
vključevanje družinskih članov v gozdno delo, vsestranska dejavnost
v družbenem okolju in prenašanju znanja ter pozitivnega odnosa do
gozda na druge lastnike gozdov pa tudi na obiskovalce gozdov. Dobro
gospodariti z gozdom pomeni negovati ga, čeprav so vlaganja dela in
denarja v gozd dolgoročna. Slovenija je z gozdom bogata zato je prav,
da dobi raba domačega lesa v energetiki, v gradbeništvu in v vrhunskih
izdelkih večji pomen in vrednost prav tako tudi gozd kot zelo pomemben socialni in okoljski dejavnik.
G. Jože Oblak gospodari na hribovski kmetiji na nadmorski višini 700
m, ki meri nekaj več kot 50 ha od tega okoli 40 ha pokriva gozd.
Kmetija leži na skrajnem jugu občine Litija, v KS Dole pri Litiji, v Oglarski deželi, nad Mirensko dolino in dolino Sopote, s pogledom na kumljansko, Gorjance, Snežnik in Kamniške Alpe.
Kot večina kmetij, je tudi Oblakova, bila za časa druge svetovne vojne
izseljena, saj je na tem območju potekala meja med Nemčijo in Italijo.
Po vrnitvi domov, na kmetijo, je bilo potrebno vse od začetka saj je bila
vsa vas Gradišče požgana, kakor tudi Oblakova ali Salarjeva domačija.
A Jože se ni ustrašil dela na kmetiji. Skupaj z ženo in tremi hčerami je
kmetija zrasla v sodobno in trdno slovensko kmetijo. Danes na kmetiji
gospodari drugi rod in tudi vnuki so že trdno odločeni, da ostanejo na
kmetiji.
Gozd je Jožetu Oblaku
že od nekdaj pomenil
ne samo golo preživetje,
temveč tudi vez do nekaj
več. Skoraj vsako nedeljo
se po maši poda, potopi
vanj in se z njim pogovori. Ve, da je potrebno tudi
v Gozd vlagati, ne samo
špilati gospoda in sekati.
Jože Oblak in revirni gozdar Jože Prah Gojitvena dela so stalnica v njegovem odnosu do
gozda, saj tako opravi vsako leto več kot 3,00 ha nege mladega gozda.
Ve, da le z zmanjšanjem stroškov in dodano vrednostjo, lahko hribovska kmetija preživi in živi. Tako skrbi ves čas za dobro odprtost gozda z
vlakami in cestami. Tudi tehnologija dela se mu spreminja. Pred časom
konji, leta 1964 motorna žaga, danes sodoben traktor in polprikolica
za vožnjo hlodov iz gozda. In od leta 1988 manjša žaga za razrez lesa,
predvsem ostrešja. Se še spomni, da je za prvi grušt lahko kupil kosilnico bečesko, kaj
pa danes ?
Včasih je stesal
tudi po 200 in
več švelarjev na
leto. Slabši les pa
vsako leto spravi
v oglarsko kopo.
Z oglarjenjem je
ponovno pričel
po letu 1995 in
z rojstvom Oglarske dežele, kjer
Jože Oblak z zetom in vnukoma na kopi
je bil eden glavnih pobudnikov za udejanjenje ideje in promocije slovenskega oglja.
Pri njemu se je ob vseslovenskem prižigu oglarskih kop tudi prižgala
7 tonska kopa. Spominjamo pa se še, kako sta z zetom leta 2004 na
sejmu v Gornji Radgoni kuhala oglje. Skratka, za Gozd mu ni nikoli žal
časa, kakor ne za njegovo promocijo, in vsakdo, ki o gozdu dobro misli,
ima vedno odprta vrata na njegovi kmetiji.
Jože dobro ve, da le znanje daje novo kvaliteto, varnost in razvoj. Kar
več raznih seminarjev se je že odvilo v njegovem gozdu. In sodelovanje
z javno službo je nadvse zgledno. Je sodeloval že pri postavljanju raznih organizacij v preteklosti in danes je navdušil svoje vnuke za delo
na kmetiji in v gozdu, eden od vnukov je danes na gozdarski fakulteti
v Ljubljani.
Jože je ponosen na svoj Gozd, kateri je danes lepši in močnejši kot je
bil pred 50 leti, a je tisti, ki je obnovil hribovsko kmetijo, jo vzdržuje in
ji danes daje možnost obstanka.
Jože Prah

Peter Kocmur s.p.
Tel.: 041 706 350
Spodnje Brezovo 27
1294 Višnja Gora

8

ŠOLST VO in V ZGOJA

Januar 2010
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Medgeneracijska delavnica
Na OŠ Litija je 22. 12. 2009 potekala medgeneracijska delavnica. Devet učencev 9.a razreda je pripravilo božično kosilo za svoje
babice.
V zadnjem času so pri večini dejavnostih, ki se dogajajo na šoli udeleženi poleg otrok tudi njihovi
starši. Pozabljamo pa na njihove stare starše.
Zato smo se odločili za medgeneracijsko povezovanje v obliki božične delavnice PRIPRAVA BOŽIČNEGA KOSILA in prijetno druženje.
Delo in priprava je potekala ves dan. Delavnica pa je potekala od 15.30 do 18.30. Delo, ki
so ga opravili: Priprava hrane - predjed, glavna jed in sladica z dekoracijami, priprava svečanega prostora.
Vodja dejavnosti je bila mentorica Mojca Rakovec. Vsi udeleženi - starejši in mlajši pa so bili zelo zadovoljni.

CANKARJEVO TEKMOVANJE
V branju poezije Župančiča, Bine Š. Žmavc, Fritza in Pavčka so se pomerili učenci od 2.-9. razreda OŠ Litija in svoje ugotovitve strnili v spis,
ki so ga pisali 8. decembra, ko je potekalo šolsko tekmovanje za bronasto Cankarjevo priznanje. Sodelovalo je 99 učencev, tretjina tekmovalcev pa je prejela bronasto Cankarjevo priznanje.
Najuspešnejši tekmovalki iz 8. razreda Eva Klemenčič in Neli Mlinar ter
9. razreda Lavra Zupančič pa se bodo pomerile v pisanju razlagalnega
spisa na regijskem tekmovanju februarja v Ljubljani.

PRIZNANJA NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU
V ZNANJU ANGLEŠČINE
Luka Belloni iz 8. razreda OŠ Litija je na državnem tekmovanju v angleščini dosegel odlično srebrno priznanje. Njegova mentorica je Florina
Erbeli.
Čestitamo!

COPATARICA NA OBISKU
Podmladek gledališke skupine Neuradno zasačeni so uprizorili igrico
Copatarica na obisku, ki jo je napisala mentorica Jana Štojs. Premierno
so jo uprizorili 7. decembra, nato pa so 17. decembra na obisk povabili
otroke iz vrtca Najdihojca in jim v šolski knjižnici odigrali predstavo.

ZADNJI ŠOLSKI DAN V LETU 2009
Zadnji šolski dan so imeli učenci OŠ Litija od 5.-9. razreda delni kulturni dan. Družinsko gledališče Kolenc se je v športni dvorani, saj šola
nima večnamenskega prostora, predstavilo z igro Petrček, nato pa so
se razredi pomerili v kvizu o poklicih. Tako so se na zabaven način
poslovili od leta 2009.

ČAR BOŽIČNO-NOVOLETNIH DNI
Delavnice z naslovom Čar božično-novoletnih dni so na OŠ Litija že
tradicija. Letos so potekale od ponedeljka 7. 12. 2009 do srede 16. 12.
2009 s pričetkom ob 16.30 uri, trajale pa so do 18.00 ure. Namenjene
so bile učencem in njihovim staršem.

Delavnice so vodili učitelji OŠ Litija in nekateri starši. Novost letošnjih
delavnic je bila ta, da so pri delavnicah poleg staršev sodelovali tudi
stari starši. Na dan se je izvedlo od dve do pet delavnic. Skupaj je bilo
pripravljenih 26 različnih delavnic. Delavnice so bile dobro obiskane,
na nekatere je prišlo tudi do 35 učencev. Tudi vsebina delavnic je bila
zelo različna, od izdelovanja najrazličnejših okraskov na najrazličnejše
načine do plesa, priprave palačink, kokic in napitkov za mrzle zimske
dni, glasbene delavnice, izrezovanja okraskov iz lesa...
Letos smo prvič izvedli »Noč v knjižnici«, ki je navdušila vse sodelujoče,
zato bo knjižničarka Nevenka Mandelj to nedvomno ponovila.

UČENCI OŠ LITIJA VESELO DRSALI
V času pred in po novoletnih počitnicah smo na OŠ Litija izkoristili mestno
drsališče in učencem popestrili ure
športne vzgoje z drsanjem. Učencem
so bile ure na drsališču zelo všeč, zato
se bomo tudi v prihodnje posluževali
takšne oblike dela. Zahvaljujemo se
Matetovi družbi, ki nam je po simbolični ceni posodila drsalke.

PODROČNO TEKMOVANJE ZASAVJA V NOGOMETU
ZA DEKLETA 1995 IN ML.
Tekmovanje je potekalo 18.12.2009 v Športni dvorani Litija v organizaciji OŠ Litija. Udeležili sta se ga dve ekipi: OŠ Gradec in OŠ Litija.
Igralke OŠ Litija so z zadetkom v prvi minuti srečanja pokazale svojo
premoč in ker tudi v nadaljevanju niso popuščale so zanesljivo zmagale. OŠ LITIJA : OŠ GRADEC 7 : 0 ( 6 : 0 )
V nadaljnje tekmovanje se je uvrstila ekipa OŠ Litija.
Za OŠ Litija so igrale: Tomažin Damjana, Košir Nina, Domanovič Nevena, Jamnik Larisa, Koprivnikar Nika, Dervić Dženisa, Košir Nika, Andrejčič Klara, Kepa Kaja, Hauptman Tjaša, Kokalj Maruša. Njihov trener je
Rok Mitić.

osnovna šola gradec

ROKOMET DEKLETA PODROČNO TEKMOVANJE
Učenke OŠ Litija so se v četrtek, 17.12.2009 udeležile področnega tekmovanja v rokometu, ki je potekalo v Zagorju. Tekmovanja se je udeležilo pet osnovnih šol iz Zasavja. V prvi tekmi so se pomerile z ekipo OŠ
Šmartno in jo premagale z rezultatom 6 : 3, na drugi tekmi pa so bile
boljše od OŠ Ivana Skvarče 11 : 7.
Za OŠ Litija so nastopile: SARA LAMBERGAR, TJAŠA HAUPTMAN, PETRA KAVČIČ, MOJCA MARTINČIČ, TINKARA ŠKULJ, MARUŠA KOKALJ,
NIKA KOPRIVNIKAR, KATJA HAUPTMAN, NIKA HAUPTMAN, TAMARA
ANTEŠEVIĆ, ŠPELA LEPIČNIK. Trenerka: Vanessa Žontar, vodja ekipe:
Karmen Špan.
Ekipa OŠ Litija se je uvrstila v četrtfinale državnega tekmovanja.		

AKCIJA OTROK OTROKU
Na OŠ Gradec smo december zaključili z akcijo
Otrok otroku, ki je bila izvedena z namenom, da bi
z učenci zbirali igrače, knjige in oblačila za otroke.
Zbrali smo 700 igrač, 50 knjig in nekaj oblačil. Vse
skupaj smo predali Občinskemu odboru Rdečega
križa Litija, da bo otrokom, ki zbrano potrebujejo, to tudi predal. Želimo
si, da bo zbrano prišlo v prave roke.

PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI
ZA DEKLETA - ZASAVJE
V petek, 8.1.2010, je v Športni dvorani Litija potekalo področno tekmovanje v odbojki za dekleta, ki ga je organizirala OŠ Litija. Tekmovanja
so se udeležile štiri ekipe: OŠ Tončke Čeč iz Trbovelj, OŠ Trbovlje, OŠ
Šmartno in OŠ Litija.
REZULTATI:
OŠ LITIJA : OŠ TRBOVLJE 2 : 0; OŠ TONČKE ČEČ : OŠ ŠMARTNO 2 : 0
OŠ TRBOVLJE : OŠ ŠMARTNO 1 : 2; OŠ TONČKE ČEČ : OŠ LITIJA 1 : 2
VRSTNI RED: 1. mesto OŠ Tončke Čeč; 2. mesto OŠ Litija; 3. mesto OŠ
Šmartno; 4. mesto OŠ Trbovlje
V četrtfinale se uvrsti ekipa OŠ Tončke Čeč.
Za OŠ Litija so igrale: KLAVDIJA KEPA, PETRA KAVČIČ, MOJCA MARTINČIČ, DAMJANA TOMAŽIN , TJAŠA HAUPTMAN, MARUŠA KOKALJ, ZALA
DOBLEKAR, TJAŠA MEDVED in LAVRA ZUPANČIČ.
Vodja ekipe in tekmovanja Karmen Špan.

PODROČNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA DEČKE
LETNIK 1995 IN MLAJŠE
V sredo 16.12.2009 je OŠ Litija izvedla področno tekmovanje v košarki
za starejše dečke za zasavsko regijo. Občinsko tekmovanja ni bilo izvedeno, saj so se na področno tekmovanje prijavile le tri ekipe. Ekipe,
ki so se udeležile področnega tekmovanja so bile: OŠ GABROVKA, OŠ
GRADEC, OŠ LITIJA.
OŠ GRADEC:OŠ LITIJA 15:63; OŠ GABROVKA :OŠ GRADEC 27:33
OŠ GABROVKA :OŠ LITIJA 26:77
Področni prvak je postala OŠ Litija, drugo mesto pa je osvojila OŠ Gradec. Obe ekipi sta se uvrstili na četrtfinalni turnir.
Za OŠ Litija so igrali: Kajtna Ambrož, Špan Jure, Guskič Marko, Petrič Simon, Burnič Denis, Markelc Rok, Bevc Timotej, Pirc Domen, Tom
Šraj, Čosić Valentin, Gospeti Urban, Friškovec Miha, Seferovič Kamel.
Trener: Džemo Ibiši Vodja ekipe: Urban Hauptman
			

Zbrala in uredila Petra Pavlica

podružnica s prilagojenim programom
RODITELJSKI SESTANEK IN OTVORITEV
NOVE UČILNICE ZA TEHNIKO IN
TEHNOLOGIJO TER DELOVNO VZGOJO
V petek, 11.12., so se v šolski knjižnici zbrali starši učencev podružnice, predstavnice OO RK, župan
Franci Rokavec, svetovalec župana Igorij Parkelj in
predstavniki medijev. Ob prihodu so prejeli novoletna darila z voščilom,
ki so jih pripravili učenci. Prisotne je pozdravil ravnatelj Peter Strle.
Ogledali so si fotografije šole v naravi, v Domu Planinka na Pohorju.

V čudovitem novoletnem programu so
nastopali vsi učenci podružnice, članice
plesnega krožka in pevskega zbora. Scenarij prireditve sta pripravili Marija Čibej in Polona Dolenc. Po prireditvi
so bili vsi učenci obdarjeni z darili Rdečega križa. Največje veselje pa je
bila otvoritev nove učilnice za tehniko in tehnologijo ter delovno vzgojo, v bivšem prostoru godbe. Trak je prerezal župan Franci Rokavec,
skupaj z učenko Marijo in učencem Marjanom. Prisotni so si ogledali
prostor, ki je razdeljen v strojni in učni del in opremljen z vsemi potrebnimi pripomočki za pouk. Starši so skupaj z razredniki spregovorili še o
uspehu in napredku otrok v matičnih učilnicah.
Marjeta Mlakar - Agrež

NOVOLETNI OBISK PODJETJA PHILIPS
V ponedeljek, 21. 12. 2009, so učenci in učitelji oddelka vzgoje in izobraževanja PP VI 3, obiskali podjetje Philips in si ogledali novoletno
Ljubljano. Kot vsako leto so si z zaposlenimi v podjetju Philips izmenjali darila in zaželeli veliko sreče v prihajajočem letu 2010. Učenci
in učitelji so se zahvalili za sodelovanje s podjetjem Philips, ki vedno
pomaga pri izvedbi športnih tekmovanj in drugih aktivnosti. Po obisku
so učence in učitelje povabili na novoletno kosilo, kjer so se pogovarjali
o vsem, kar je polepšalo odhajajoče leto 2009.
Hasan Sinanović

Proizvodni dan na OŠ Litija,
Podružnici s prilagojenim programom

V ponedeljek in torek 14. In 15. 12. sta na Osnovni šoli Litija Podružnici
s prilagojenim programom potekala proizvodna dneva, kjer so učenci
izdelovali novoletne voščilnice. Delo je potekalo v štirih skupinah. V
vsaki skupini so izdelovali različne voščilnice, ena od skupin pa je pod
vodstvom učitelja prodajala voščilnice tudi po Litiji. Zahvaljujemo se
vsem, ki ste kupili naše voščilnice, saj ste s tem pomagali našim učencem iz socialni ogroženih družin.

PREDSTAVITEV KNJIGE
Zadnji šolski dan v tem koledarskem letu je učenka
OŠ Gradec Neža Verdonik predstavila svojo knjigo
Mali žabec Kvak, ki je ekološko obarvana in osvešča
mlade bralce pri varovanju okolja. Knjigo je izdala
založba Smar Team v okviru natečaja Na krilih domišljije. Šola vsako leto sodeluje na tem natečaju,
učenci pišejo slikovite zgodbe, pod budnim očesom
šolskih mentorjev, od pravljic do srhljivk, in Nežina
knjiga je že tretja, ki je bila z naše šole natisnjena kot izbrana knjiga.
Predstavitev je popestrila tudi glasbena
skupina XYZ, v kateri
Neža igra saksofon.
Tako je bila predstavitev odličen uvod v
praznično vzdušje in
začetek božično-novoletnih počitnic.

ŠOLSKI PROJEKT JAZ, ČLOVEK
Šolsko leto 2009/10 obeležujemo s celoletnim projektom Jaz, človek,
v katerega so v medpredmetni povezavi vključeni vsi učenci OŠ Gradec
s podružničnimi šolami Hotič, Jevnica, Kresnice in Vače od 1. do 9.
razreda.
Projekt je široko zastavljen, zajema vse aktivnosti, ki so v povezavi s
človekom:
- učenci od 1. do 3. razreda (prva triada) izdelujejo družinsko deblo,
plakat Vse o meni s portreti, raziskujejo svoja močna področja in interese, krepijo športna področja in pozitivno samopodobo, spoznavajo
sebe in svojo vlogo v skupnosti, urijo se v socialnih veščinah in igrah
empatije;
- učenci od 4. do 6. razreda (druga triada) spoznavajo različne rase
in narodnosti, spoštujejo drugačnost, urijo se v pomoči drugim in krepijo spoštovanje do sočloveka, znajo v sebi in drugih najti dobre strani
in lastnosti, zavedajo se, da je lahko vsakdo ustvarjalen in uspešen,
če se je pripravljen potruditi za to;
- učenci od 7. do 9. razreda (tretja triada) ugotavljajo velikost človeka v primerjavi z vesoljem, raziskujejo človeško telo na različne načine, izpostavljajo vpliv človeka na razvoj znanosti in družbe, na športnem področju preučujejo pozitivne vplive vadbe na telo v povezavi
z zdravo prehrano, na jezikovnem področju pišejo prozo in poezijo,
obravnavajo vprašanja v zvezi z drugačnostjo, čustvi, kulturami in stili
izražanja, ozaveščajo pomen strpnosti in spoštovanja drugih ljudi.
Projekt bomo zaključili 22. aprila 2010 s šolsko prireditvijo v športni dvorani litijske gimnazije, kjer se bodo predstavili vsi sodelujoči v projektu
Jaz, človek. Na tem mestu naj velja povabilo že vnaprej, zanimivo bo!
Kolektiv OŠ Gradec s POŠ Hotič, Kresnice, Jevnica in Vače

Nad gostilno »MAJOLKA«
v Šmartnem pri Litiji, Staretov trg 9

ODDAMO

- spodaj izpisane prostore

■ dve garsonjeri konfortno opremljene: kuhija, kopalnica,
■
■
■

■

dnevni prostor, pralni stroj (ena garsonjera za dve ali tri osebe),
površina cca. 20 m². Cena: 300 eur + Stroški
3 dvoposteljne sobe konfortno opremljeno, površina
10-14 m². Cena: 100 eur + stroški na posteljo, skupna kopalnica
štiri do šestposteljno kletno stanovanje
opremljeno, kuhinja, kopalnica, pralni stroj površina stanovanja
70 m², cena: 400 eur
konfortno

opremljeno mansardno (dvosobno)
4 posteljno stanovanje: kuhinja, kopalnica, pralni stroj,
površina stanovanja 50 m², z štirimi ležišči. Cena: 400 eur
+ Stroški
oddaja se tudi GARAŽA, večnamenska, površina 70 m²,
cena: po dogovoru

MOŽNOST ODKUPA CELOTNEGA POSLOPJA
cca. 300.000,00 €
Informacije: info@promarkt.si
Kontakt: 01/ 560-37-42; Mobi: (g. Miloš: 041-636-333)
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osnovna šola gabrovka-dole
Tekmovanje za Cankarjevo
priznanje
Gabrovka, 8. 12. 2009
Na OŠ GABROVKA – DOLE in na Podružnični šoli
Dole pri Litiji, je potekalo šolsko tekmovanje za
Cankarjevo priznanje. Udeležili so se ga učenci 2.
in 3. razreda, ki so brali pesniško
zbirko Otona Župančiča, Mehurčki. Učenci 4. in 5. razreda so svoje
znanje dokazovali na temo knjige
Bine Štampe Žmavc, Živa hiša.
Vrane, Ervina Fritza, so bile osnova za tekmovanje učencev 6. in 7.
razreda. Priljubljeni Tone Pavček s
knjigo Majnice in majhnice, pa je bil
izziv za učence 8. in 9. razreda.
Štirje tekmovalci so se uvrstili na
regijsko tekmovanje, ki bo 2. 2.
2010 v Ljubljani.
Jožica Vrtačnik

1. kulturni dan
BOŽIČNO-NOVOLETNO PRAZNOVANJE
Dole, 24. 12. 2009
Učenci so bili že v začetku decembra seznanjeni z vsebino kulturnega dne. Najprej so se preizkušali v plesnih veščinah, vadili so polko,
valček. Učenci 8. in 9. razreda
so že v zgodnjih jutranjih urah,
torej pred pričetkom pouka,
okrasili mize in pripravili svečane pogrinjke.
Po malici so prikazali, kaj vse
so se naučili na plesnih delavnicah prvi dve uri. Sledilo
je medsebojno obdarovanje,
izrekanje voščil oz. najboljših
želja za naslednje leto.
Potem so se učenci odločili
za ogled filma Avstralija, to je
epsko zgodovinsko romanco,
drugi za ples oz. družabne
igre. Kar veselo je bilo. Igra
harmonike, pozorno spremljanje filma, nasmeh ob odpiranju
daril, veselje ob zaključku leta,
jelenček …
Jožica Vrtačnik

Prednovoletno srečanje in obisk dedka
Mraza v vrtcu Čebelica Gabrovka
V prazničnem decembru je bila naša rdeča nit zgodba o »Rdečem paketu«. »Rdeči paket« je vsakega otroka spremljal na njegov dom. Sporočilo paketa je bilo, da prinaša veselje, prijateljstvo, radost vsem, ki
jih imamo radi. Vanj smo dodajali nove dobre želje.
S tem namenom smo organizirali tudi delavnico
za starše, kjer smo izdelali
preprosto igračo (štampiljke), napisali dobre želje
ter vse skupaj zavili v rdeči
paket, ki ga je danes otrokom prinesel dedek Mraz.
Na ta tako pričakovani dan
smo se z otroki pripravljali
že prej. Okrasili smo jelko, se naučili nekaj novih
pesmic, ki smo jih zapeli
dedku Mrazu, izdelali lučke s katerimi smo pričarali praznično vzdušje,
izdelali rogove za jelenčkov ples, spekli slanike ter skuhali čaj z medom
za našo čajanko.
Otroke je seveda najbolj očaral dedek Mraz in to, da so s svojimi starši, da jih gledajo ter so z njimi.
Marinka Lenart
Osnovna šola Gabrovka – Dole
Vrtec »Čebelica« oddelek na Dolah

VESELI DECEMBER – ČAS PRIČAKOVANJ
Veseli december ali kot ga radi poimenujemo čas pričakovanj, smo v
Dolskem oddelku vrtca začeli z Miklavžem. Napisali smo mu pismo in
spekli parklje.
Na steno smo si izobesili adventni koledar, v katerem nas je vsak dan
čakalo sporočilce z nalogo. Imeli smo tudi obisk. Obiskala nas je babica Marinka. Z njo smo pekli slastne piškote. Umesila nam je mehko
testo, mi pa smo z modelčki izrezovali piškote. Ko smo končali, smo si
naredili čajanko, pripravili prtičke, svečke, čaj, sadje in seveda piškote,
ter se tako ob umirjeni glasbi pogovarjali. Šli smo tudi v Ljubljano na
lutkovno predstavo. Izdelovali smo dekoracije za okrasitev smrečice in
igralnice. Prav tako pa smo se sladkali s sadnimi nabodali s čokolado,
ki smo si jih v vrtcu sami pripravili. Tudi delavnico s starši smo imeli.
Vzgojiteljici sva pripravili krajšo dramatizacijo pravljice: »Ne moreš zaspati mali medo?« Po
njej so starši in otroci
izdelali svojo knjigo
s poljubnim koncem.
Izdelovali pa smo
tudi laternice.
Mesec
december
smo zaključili z obiskom Dedka Mraza,
ki je razveselil vse
naše otroke z darili.
Doroteja Koroša in
Anica Jazbinšek
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glasbena šola
gLASBENI
DECEMBER
Učenci in učitelji Glasbene
šole Litija-Šmartno smo
bili v zadnjem mesecu leta
2009 še posebno pridni, saj smo poleg številnih internih nastopov pripravili kar osem javnih nastopov za vse generacije poslušalcev.
Za najmlajše poslušalce in morda bodoče učence, ki obiskujejo vrtec,
smo pripravili štiri predstavitve instrumentov. Dva nastopa smo izpeljali 14. decembra 2009 v Vrtcu Šmartno pri Litiji, v enotah Najdihojca
in Medvedek Vrtca Litija pa smo se predstavili 21. decembra 2009. Na
srečanjih z glasbeno šolo so lahko otroci v obliki komentiranega koncerta spoznali skoraj vsa glasbila, ki jih igrajo naši učenci, zaplesale pa
so jim tudi naše baletke.
16. decembra 2009 smo pripravili koncert za stanovalce Doma Tisje
in jim s praznično obarvanim programom in mladostno energijo naših
učencev polepšali predpraznični čas, druženje z najmlajšimi in najstarejšimi poslušalci ob koncu leta pa načrtujemo tudi v prihodnje.
V mesecu decembru se naši učenci že tradicionalno predstavijo na
dveh božično-novoletnih koncertih, tako je bilo tudi v decembru 2009,
saj nam je navkljub pandemski gripi uspelo izpeljati oba načrtovana
koncerta brez odpovedi točk ali krajšanja programa.
Na prvem božično-novoletnem koncertu, ki je bil 18. decembra 2009
v dvorani JZK Litija, so nastopili naši najboljši instrumentalni solisti,
učenci predšolske glasbene vzgoje in pripravnice, nekatere komorne
skupine ter učenke baleta in sodobnega plesa.
Drugi božično-novoletni koncert je bil 22. decembra 2009 prav tako v
dvorani JZK Litija, svoje znanje in praznično zasnovan program pa so
predstavile večje instrumentalne zasedbe: pihalni orkester, godalni orkester in kitarski ansambel, pri oblikovanju programa pa so se jim pridružile različne komorne skupine in otroški pevski zborček. Še posebno pa smo se razveselili uspešnega prvega nastopa našega oddelka za
petje, ki je z delovanjem pričel v šolskem letu 2009/2010, ob zaključku koncerta so nas štiri mlade pevke ob spremljavi godalnega orkestra
popeljale v praznike s skoraj ponarodelo pesmijo »Sveta noč«.
S tem koncertom pa se naši nastopi še niso zaključili, saj je naš trobilni
sekstet sodeloval v kulturnem programu na sprejemu ob zaključku leta
in Dnevu samostojnosti in enotnosti, ki je bil 23. decembra 2009 v
prostorih občine Litija.
V začetku leta 2010 se bo dvanajst
učencev Glasbene šole LitijaŠmartno udeležilo 13. regijskega
tekmovanja mladih glasbenikov
okolice Ljubljane in Zasavja, ki bo
potekalo od 9. – 12. februarja 2010
v Logatcu, Trbovljah, Domžalah in
na Vrhniki. Naši najboljši učenci
bodo tekmovali v disciplinah klavir,
flavta, klarinet in komorne skupine
s trobili. Vsem mladim glasbenikom in njihovim mentorjem želim veliko
uspeha na izbirnem regijskem tekmovanju in obenem uvrstitev na 39.
tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije.
Vsem učencem, njihovim staršem in zaposlenim v Glasbeni šoli LitijaŠmartno pa želim, da bi lahko v letu 2010 in v vseh prihodnjih letih
svojo ljubezen do glasbe, izraženo v marljivem delu in lepih uspehih,
gojili v primernih delovnih prostorih.
Janja Galičič, ravnateljica Glasbene šole Litija-Šmartno

Prodajni center Šmartno

odprto od 7.00 do 18.00, v soboto od 7.00 do 12.00
TEL: 01/8987-472, FAX: 01/8987-181,E-MAIL: jernej.konjar@siol.net

VROČE CENE
Januar-februar

GIPS PLOŠČA KNAUF........................................................1M2. .............2,26 E
UNIFLOT........................................................................... 5 KG...............7,35 E
IZOLACIJA URSA DF 40................................................ 10 CM...............3,00 E
IZOLACIJA URSA DF 40................................................ 20 CM...............6,00 E
SIPOREX 20 CM............................................... KOS 25X62,5...............3,35 E
SIPOREX 10 CM................................................ KOS 25X62,5...............1,86 E
STIROPOR FASADNI................................................12 CM/M2. ............... 6,6 E
STIROPOR ZA TLAKE................................................5 CM/M2. .............3,35 E
STIRODUR...................................................................5CM/M2. .............6,20 E
DIMNIK EKO-KER........................................................ FI20/M.............60,55 E
DIMNIK EKO-KER........................................................ FI16/M.............50,62 E
ARMATURNA MREŽA................................................ 9/6 KOS.............34,00 E
TONDACH LANDACH ENG.................................................M2. ...........12,00 E
ŽELEZO ČBR.............................................................. FI 10/6M...............2,25 E
ŽELEZO ČBR.............................................................. FI 14/6M............... 4,41 E
ODTOČNA CEV STIGMA..............................................110/6M................. 8,5 E
ODTOČNA CEV STIGMA.............................................200/6M.............28,00 E
KOTEL VIADRUS U26.............................................. 25-32KW...........910,00 E
KER.PLOŠČICE GRAN.GRES 30X45 . .................................M2. ............. 8,10 E
KER.PLOŠČICE 33X33 GORENJE.......................................M2. .............7,00 E
WC ŠKOLJKA INKER JULIJA................................................................34,00 E
BARVA ZA STENE DEKORIA NEMČIJA............................15L.............16,65 E
CENE VELJAJO ZA PLAČILA Z GOTOVINO.

- izposoja udarnih kladiv
- organiziran prevoz blaga
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vrtec litija
PREDBOŽIČNI HRIBČKOV VEČER
Vzgojiteljici Mojca Sabari in Mateja Skubic s svojimi
»mucami« večkrat odideta na Svibno. Za otroke je to
prav posebno doživetje. V Svibnu so spoznali zanimivega prijatelja - škrata, ki jim v gozdu vedno znova pripravi prijetno presenečenje. Radi ga vzamejo s seboj
v vrtec, a kaj, ko se škrat v gozdu počuti bolje in jim
vedno znova pobegne nazaj k svojim gozdnim prijateljem.
V prazničnem decembru pa so »muce«, Mojca in Mateja na predbožični
hribčkov večer na Svibno povabile
tudi starše. Vabilu se je bilo nemogoče upreti, saj so otroci prekipevali od
navdušenja. S seboj smo vzeli lučko
in seveda polno malho dobre volje.
Bilo je čisto pravo zimsko popoldne.
Zbrali smo se pod vznožjem Svibna
in predno smo se odpravili, smo veselo zapeli. Pot proti cilju nam ni povzročala niti malo preglavic. Sneg je
pobelil gozdno pot in pod nogami je
škripalo. Otroci so veselo kramljali in prepevali, starši pa smo jim v ozadju
sledili. Škrati so tudi tokrat za otroke pripravili sladko presenečenje, pa še
sporočilo je bilo zapisano zraven. Kakšno veselje je bilo videti v otroških
očeh! Kar prehitro smo prišli do jaslic. Tam smo zagledali bakle in otroci so
na grmičkih našli majhna darila. Komajda so jih utegnili dobro pogledati,
že smo zaslišali nenavadne zvoke. Nekaj res velikega je poskakovalo tam
v daljavi in se nam približevalo. Vsi smo ostrmeli. Bil je sam škrat Bor. Čeprav so »muce« redne obiskovalke gozda, so ga takole čisto od blizu videle
prvič. Škrat Bor se je razveselil otrok in bil počaščen, da so spet prišli v
njegov gozd ter s seboj pripeljali tudi starše. Pohvalil jih je, ker poznajo
in upoštevajo škratovska gozdna pravila. Potem pa je prišel tudi Božiček
z zvrhanim košem daril. Za vsakega otroka. Škrat Bor in Božiček sta nas
s svojimi gozdnimi anekdotami nasmejala. Škoda le, da sta imela v tistih
dneh ogromno dela in smo se morali posloviti. Pa še jelenček Rudolf jima
je povzročal skrbi, saj je zbežal v dolino. Polni lepih občutkov smo se tudi
mi odpravili v dolino. V imenu staršev »muc« se Mojci in Mateji zahvaljujem za organizacijo nepozabnega doživetja na Svibnu. Upam, da bodo
tele vrstice prebrali tudi vsi gozdni škrati, ki so jima pri delu pomagali, še
posebno škrat Bor in seveda Božiček. Hvala vsem!
Rebeka Bajec

RECIKLIRANJE IGRAČ
V vrtcu Taček nas je obiskal kipar Marko. V veliki torbi je prinesel majhne,
a polomljene igrače. Stresel jih je na mizo in otroci so se mu takoj pridružili. Pokazali so tudi svoje igrače, katere so prinesli od doma, seveda
potrebne popravila. S skupno mislijo, da morajo igrače popraviti, so pričeli
z delom. Otroci so iskali delčke, da bi igrače izgledale takšne, kot so bile v
prvotnem stanju. Ker pa delčkov niso našli,
so združevali in vstavljali igrače, ki so jim
bile na voljo.
Tako so nastajale čisto nove, smešne in
zanimive igrače. Uporabili so tudi odpadni
material. Avtomobilom, katerim so manjkala kolesa, so namestili nova iz zamaškov.
Seveda so med delom veselo komunicirali
in že pričeli z igro novonastalih igrač. Na
koncu so novonastale igrače razstavili na
mizo v igralnici in si jih ogledali. Ob koncu tedna pa so razstavo prenesli
v muzej Premoderne umetnosti, kjer so si jo lahko ogledali njihovi starši
in ostali krajani.
Darja Marzidovšek, vzgojiteljica

SEJEM – PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU
V želji, da delček našega dela predstavimo in ponudimo tudi širši javnosti, smo se
tudi v Vrtcu Litija odločili, da sodelujemo
na božičnem sejmu - Podeželje v prazničnem mestu, ki je v dneh pred Božičem potekal pred Športno dvorano Litija.
Ročne izdelke, okrasne predmete, igrače
in voščilnice sta na ogled postavili enoti
Medvedek ter Najdihojca. Vse je bilo mogoče tudi kupiti po simbolni ceni. Obiskovalcev sejma je bilo žal bolj
malo, zanimanje za naše izdelke pa kljub temu kar precejšnje. Veseli
nas, da mnogi podpirajo in cenijo našo ustvarjalnost.

VEČERNI POHOD Z LUČKAMI
December je čas pričakovanj in obdarovanj. Najlepše darilo je čas, ki
ga namenimo drug drugemu. V Vrtcu Litija zato starše večkrat povabimo, da skupaj z otroki preživijo nekaj dragocenih skupnih trenutkov
v naši družbi. V skladu s celoletnim projektom Eko vrtec kot način življenja ter v izogib različnim virusom, ki so nam to zimo »grozili«, smo
se v enoti Najdihojca želeli izogniti druženju v zaprtih prostorih. Odločili smo se, da decembrsko srečanje organiziramo nekoliko drugače.
V zadnjih predprazničnih dneh smo starše in otroke povabili na večerni pohod z lučkami. Ko se je zmračilo,
smo se polni pričakovanj zbrali pred
vrtcem. Prav v tistih dneh je pokrajino
pobelil prvi sneg, zato je bilo vzdušje
še bolj čarobno. Kljub mrazu ni nikogar
zeblo, saj so drobne lučke ogrele tudi
nas. Pot nas je vodila v bližnjo okolico
našega mesta. Skozi staro mestno jedro smo se prijetno utrujeni vrnili na dvorišče vrtca, kjer nas je že čakal
topel čaj in okusni piškoti naše kuharice Petre. Lučke v naših svetilkah
so počasi ugašale, še naprej pa so žarele v očeh naših otrok.
Vida Žontar, vzgojiteljica

DEJAVNOSTI V DECEMBRU
Čarobnost novoletnega vzdušja smo v Vrtcu Litija pričarali z različnimi
dejavnostmi: novoletno čajanko, obiskom Dedka Mraza, srečanjem z
učenci glasbene šole, z otroškimi nastopi, novoletnim plesom in še
marsičem. Nekaj utrinkov si lahko pogledate tudi na fotografijah.

DOGODKI
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Prednovoletna prireditev
v KS Breg - Tenetiše
Dedek Mraz se je na svoji decembrski
poti ustavil tudi v KS Breg- Tenetiše.
Pred njegovim prihodom je otroke zabavala igrica Volk in sedem kozličkov,
nato pa je sledila sladka pogostitev in
veselo druženje.
Prireditev je potekala v pravem zimskem vzdušju, ravno na ta dan je zapadel težko pričakovani sneg.
Zahvala staršem, ki ste pripeljali otroke in s svojo udeležbo dokazali,
da naš trud ni bil zaman, ter Družinskemu gledališču Kolenc, ki nas
zabava že drugo leto.
		
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI BREG-TENETIŠE

JE DOMOLJUBJE PREŽIVET KONCEPT?
Predsednik republike dr. Danilo Türk je organiziral pogovor o domoljubju z naslovom
»Domoljubje in mladi«. Pogovor je bil v Gostilni Vrabec na
Slivni, 15. decembra 2009. Ni
slučaj, da je bilo mesto pogovora v bližini protokolarnega
objekta naše države v GEOS
Su, ki simbolizira slovensko
domoljubnost, kar je dr.Türk
že v uvodu poudaril. Lani je bil Video konferenco je otvoril naš župan.
naš predsednik kar dvakrat v
Geossu. Čeprav so za delovanje protokolarnega objekta zagotovljena
koncesijska sredstva, so z rednim prejemanjem le-teh, zlasti v recesijskih časih, veliki problemi in se bojimo, kaj bo v prihodnje.
Na spletnih straneh našega predsednika je video konferenca o domoljubju v celoti predstavljena in si lahko ogledamo video zapis konference s povzetki, fotografijami, komentarji itd. Na podlagi konferenc o
domoljubju pa nastajajo knjige na to temo.
Za društvo GEOSS: Zvonimir Kolenc

NAJ BLISKA IN GRMI,
naj bo dež ali sneg, naj bo sončno ali megleno, naj bo toplo ali sibirski
mraz, naj bo vihar ali zatišje.
Vsako leto na prostem pred obeležjem GEOSS Slovenci praznujemo v
srcu Slovenije čas, ko je prenehalo biti srce našega pesnika, katerega
pesmi so vir naše samobitne energije. Tako kot je Geoss nenehna iniciacija naše narodne zavesti – naše domovine.
Vsako leto, najbližjo nedeljo osmemu februarju,
od leta 1986 naprej, povabimo pred pomnik človeka, ki nam spregovori iz srca, tako kot čuti, o
našem narodu, o naši zgodovini, kulturi, o naših
in svojih čustvih v sedanjem trenutku. Februarja leta 2000 je izšla zanimiva knjižica (že razprodana) vseh petnajstih govorov. Svojo izpoved so
izlili iz svojega srca in iz srca Slovenije - Geossa
v naša srca: oče Geossa – Peter Svetik, slavist
Uroš Lajovic
dr. Matjaž Kmecl, pesnik Tone Pavček, dramatik Tone Partljič, pesnik in snovalec nove zgodovine Matej Bor, igralec
Polde Bibič, pesnik Ciril Zlobec, politik Dimitrij Rupel, filozof in kulturnik Lev Kreft, zgodovinar France Bernik, igralka in
pevka Jerca Merzel, slavist in politik Janez Dular,
politik Janez Podobnik, igralec Dare Valič, igralka in ambasadorka dobre volje Milena Zupančič.
Potem se je do danes zvrstilo še 10 govornikov.
Upamo da bo izšla nova zbirka govorov, ki jih avtor projekta GEOSS, Peter Svetik vestno zbira.
Lanski govornik je bil dirigent Uroš Lajovic, letošnji pa bo ravnatelj celovške gimnazije dr. Miha
Vrbinc. Če želite postati njegov prijatelj, ga lahko
Dr. Miha Vrbinc
poiščete na facebooku.
V kulturnem programu bodo sodelovali: dramski igralec Jože Logar,
Moški pevski zbor Geoss in Družinsko gledališče Kolenc.
Vidimo se torej kot navadno v nedeljo, 7. februarja 2010 ob 13.30, pri
obeležju Geoss.
Za Društvo GEOSS: Zvonimir Kolenc

BOŽIČEK KAR DVAKRAT OBISKAL POLŠNIK
19. decembra nas je narava
bogato obdarila s snegom,
vendar smo starši zbrali pogum in se podali v zasnežene ceste, da bi se lahko naši
najmlajši srečali z Božičkom.
Poleg daril, ki jih je prinesel
s seboj, so si otroci ogledali
lutkovno igrico z naslovom
Sneženi mož išče sneženo
ženo, ki smo jo odigrali starši otrok iz vrtca Polhek. Ob delu smo se
zabavali in pridobili pomembne izkušnje za naslednja leta, še več pa
štejeta zgled in dober namen. Za izdelavo lutk se zahvaljujemo Vidi
Sladič, za odlično odigrani vlogi pa tudi Neji in Aljažu. Lepo je gledati
velike otroške oči ob prejemu daril, za katere so velik delež prispevala
domača društva, KS, RK Litija in polšniški podjetniki, katerim se še posebej
zahvaljujem. Hvala Katarini Juvan, ki
je povabila Božička in poskrbela, da so
otroci dobili starosti primerna darila.
Za zaključek uspešnega kulturnega
udejstvovanja v letu 2009, so pevci
Moškega pevskega zbora Polšnik na
božično-novoletni koncert, 26. decembra, povabili posebne goste iz Ljubljane. Na polšniškem odru je
gostoval Mešani pevski zbor Glasbena matica iz Ljubljane, ki velja za
najstarejši mešani zbor v Sloveniji. Pevci so poslušalce razveseljevali z
Brahmsovimi ljubezenskimi valčki, ljudskimi in božičnimi pesmimi. Vse
pa je presenetil tudi Božiček, ki je koncert sicer zamudil (malo zaradi
poplav, malo zaradi neposlušnih jelenčkov) ampak je vseeno posladkal
vse prisotne.
Pred nami so nove dogodivščine in novi cilji. Verjamemo in upamo, da
bodo vsaj toliko uspešni kot so bili v letu 2009.
Mateja Sladič-Vozelj

VESELI DECEMBER TOKRAT MALO
DRUGAČE
Veseli december in z njim povezani dogodki so za nami, življenje pa se je vrnilo v ustaljene tirnice, seveda za vsakega drugače. Za nekatere z glavobolom, bodisi zaradi preveč popitega
alkohola ali pa zaskrbljujočega stanja na bančnem računu, za
druge pa z odpravljanjem posledic, ki so jih povzročile poplave,
ob katerih tudi občini Litija ni prizaneslo. Na tem mestu gre
pohvala, tako marljivim občanom, kot vsem pristojnim organizacijam iz sistema zaščite in reševanja na področju občine Litije;
gasilcem (preko 150), njihovim poveljnikom ter poveljniku GZ
Litija, štabu civilne zaščite ter županu, ki so SKUPAJ sprejemali
odločitve v dobrobit prebivalcem ob reki Savi. Potrebno se je
zavedati dejstva, da škoda, brez modro izvedenih ukrepov, lahko bila veliko večja.
Veseli december pa so poleg poplav popestrile tudi prireditve,
ki so se odvijale predvsem v mestu Litija. Praznično okrašene stojnice ob športni dvorani so tokrat, preseljene iz starega
mestnega jedra, kjer smo jih bili vajeni prejšnja leta, nekoliko
samevale, samevala pa ni cerkev sv. Nikolaja v Litiji, kjer je zbor
sv. Nikolja skupaj z otroškim zborom ter instrumentalisti ponovno pričaral pravljično božično vzdušje.
Naslednje jutro pa nas je že prebudil zvok podkev in rezgetanje
konj. Lastniki konj, so na god sv. Štefana, zavetnika konj, že tradicionalno v Litiji, pripeljali svoje plemenite živali na blagoslov
pred litijsko cerkev. Po končanem obredu pa je vse navzoče
čakala še skromna pogostitev.
Že naslednji dan zvečer smo lahko ponovno uživali v tradicionalnem božično-novoletnem koncertu našega pihalnega orkestra,
ki nas vselej prijetno preseneti in požene kri po žilah z izvedenim repertoarjem.
Dogajanje so zadnje dni v decembru, tako kot prejšnja leta,
tudi tokrat, popestrile različne glasbene skupine, ki so se v
treh dneh zvrstile pod šotorom na Silvestrovo pa tudi v športni
dvorani. Šotor se je med Litijani dobro »prijel«, saj je njegova
obiskanost iz leta v leto večja, kar kaže na to, da je, kljub finančni stiski, vredno vztrajati. Na tem mestu gre pohvala vsem
organizatorjem, predvsem Občini, ki z omogočanjem takšnih
prireditev poskrbi, da se ljudje med seboj družimo ter tako vsaj
malo pozabimo na ritem, ki nam ga vsiljuje vsakdan.
Primož Kokovica

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT
V GABROVKI
Lepo petje nas je med božičnimi prazniki združilo tudi v Gabrovki. V
okviru KUD-a Fran Levstik so se na štefanovo, v farni cerkvi zbrali pevci
vseh starosti. Najprej so nam prepevali najmlajši. Zborček je star komaj
nekaj mesecev, a so se že izkazali kot
pravi pevci. Pod vodstvom Anite Medvešek in spremljavi kitare, na katero
je igrala Sabina Krnc, so nam večer
polepšali z nekaj poznanimi in manj
poznanimi pesmicami. Koncert so
Foto: Marjan Hostnik
nadaljevali pevci moškega pevskega
zbora KUD Fran Levstik, prav tako pod vodstvom Anite, in s pesmimi
kot so Novoletna Koleda, Jaz vem za eno štalco, Že počiva vsa narava…,
še polepšali glasbeni večer. Za konec pa so zlato barvo na paleti dodala
dekleta iz vokalne skupine, ki prihajajo iz različnih krajev naše občine,
in so se združile ravno za ta koncert. Odpele so nam skladbe domačih
in tujih izvajalcev. Ob spremljavi Tine Logar na klavirju je njihovo petje
pričaralo popolno vzdušje. Vsi nastopajoči so za konec zapeli še Sveto
noč in poželi velik aplavz. Pogled na polno cerkev poslušalcev mi je povedal, da je vsak posameznik prejel kanček veselja, ki nam ga ponuja
petje in doživel prelep praznični večer.
V. H.

Muzej premoderne umetnosti vabi vse
prijatelje na Vincenzius zabavo s podnaslovom, Ko Vinčija ni doma, se pleše,
ki bo v soboto 23. 1. 2010 ob 19.00.
Otvorili bomo fotografsko razstavo z
naslovom 7 smrtnih grehov & 7 človeških vrlin, ki bo prikazala nesmiselnost
ozkega sistematiziranja družbenih napak. Na drugi strani pa s prikazom najlepših človeških
lastnosti sporoča, da svet ni nujno tako temen, kot ga
prej nakazani sistemi skušajo prikazati. Pri načrtovanju
in izvedbi razstave so sodelovali Anže Grm, Andraž Grm,
Alenka Orehek, Rok Štraus, Anja Štraus, Samo Dernovšek
in Gašper Kobalej.
Za glasbo bo v prvem delu poskrbela Mladinska sekcija
tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji, ki je pred nedavnim navdušila s koncertom v Gimnaziji Litija. V nadaljevanju bo DJ Želod poskrbel, da bo Vincenzius zabava
prešla v tehno style žur.
Vljudno vabljeni
Muzej premoderne umetnosti

dom tisje
V domu nadaljujemo s projektom »Skupaj okrasimo novoletno jelko«.Lansko leto smo prvič poskusno povabili k okraševanju enot tudi svojce
stanovalcev. Letos je potekalo okraševanje po
posameznih enotah skozi cel predbožični teden,
skupno druženje ob okraševanju smrečic, postavljanju jaslic je priložnost, da stkemo drugačne, prijateljske vezi, da
se medseboj spoznamo, poklepetamo in sestopimo iz svojih standardnih vlog. (osebje, stanovalci, svojci)
Predpraznično dogajanje v domu je bilo res pestro, tako so nas
obiskali člani KD Prinskau iz Primskovega in nastopili z igrico »V
pravljičnem gozdu«, z njimi so prišli tudi »Zagriški fantje«, najstarejši zbor v Sloveniji po starosti njihovih pevcev v spremstvu Dedka
Mraza, ki je obdaril stanovalce.

Prav posebno vzdušje so nam pripravili učenci Glasbene šole Litija – Šmartno z »Božično novoletnim koncertom«, na katerem so
se predstavili učenci različnih oddelkov od pihal, tolkal, trobil do
baletk. V okviru projekta Osnovne šole Gradec z naslovom »Generacije – generacijam«, smo v decembru imeli kreativno delavnico z
gospo Danijelo Kunc, na kateri smo izdelovali novoletne okraske.
Božično-novoletna zabava je tudi letos zelo uspela. Za glasbo so
poskrbeli tamburaši iz Šmartnega, harmonikar gospod Roman Jakoš, za dobro hrano naše kuharice, imeli smo veličasten ognjemet
in znova se je pokazala potreba po novem domu, saj je prenapoljena domska jedilnica kar pokala po šivih.
Tik pred božičem sta nam naši sestri Marinka Prosen in Liza Nrecaj
pripravili prelep večer, ko sta skupaj s stanovalci prepevale božične
pesmi. Prvi teden v januarju pa smo skupaj z intervizijsko skupino
učiteljic Osnovne šole Litija, enota s prilagojenim programom in
skupino za samopomoč Vrtnica, ki jo vodiva gospa Marinka Mali
in Leonida Razpotnik organizirali skupno srečanje na temo »Vzgoja
nekoč in danes«. V uri in pol našega druženja smo se spominjale
svojih šolskih dni, lepih, manj lepih spominov, predvsem pa smo se
srečale kot osebnosti, vsaka s svojo izkušnjo, ki smo jo bile pripravljene podeliti druga z drugo. Najlepša hvala gospe Marjeti Mlakar
Agrež za njen pretanjen občutek za sočloveka. Čas je vse prehitro
minil in dogovorile smo se za novo srečanje, ki bo predvidoma v
mesecu maju.

NAPOVEDNIK PRIREDITEV
11. januar PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI S STANOVALCI
ROJENIMI V JANUARJU, OB 15H V JEDILNICI.
21. januar NASTOP UČENCEV OŠ LITIJA – ENOTA S
PRILAGOJENIM PROGRAMOM, OB 9.30H V JEDILNICI.
21. januar BRALNA URA S KNJIŽNIČARKO GOSPO ALEKSANDRO
MAVRETIČ, OB 13H V PROSTORIH DELOVNE TERAPIJE.
1. februar SREČANJE NAJSTNIŠKE SKUPINE OŠ LITIJA IN
SKUPINE ZA SAMOPOMOČ ZARJA, OB 13H V
PROSTORIH FIZIOTERAPIJE.
9. februar OBISK DRUŠTVA DIABETIKOV IZ LITIJE, OB 16H V
JEDILNICI.
Leonida Razpotnik
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NA TISJU MNOŽICA
PLANINCEV

Na podlagi 7. in 35. člena statuta ZKD Litija in skladno s pravilnikom

o podeljevanju priznanj predsedstvo ZKD Litija objavlja

RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj
»Petra Jereba« za področje ljubiteljske kulturne
dejavnosti v občini Litija
1. Predlagatelji so lahko društva, neformalne skupine in posamezniki s sedežem v občini Litija, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko
kulturno dejavnostjo, ter organi ZKD Litija.
2. Zbirali bomo predloge za naslednja priznanja:
• Zlata plaketa Petra Jereba za izjemne ustvarjalne dosežke
v daljšem časovnem obdobju (nad 20 let) ali za življenjsko
delo;
• Srebrna plaketa Petra Jereba za izjemne ustvarjalne dosežke v preteklih letih (nad 10 let);
• Bronasta plaketa Petra Jereba za dolgoletno in uspešno
delo;
• Listina Petra Jereba za izjemne posamezne ustvarjalne oz.
poustvarjalne ali organizacijske dosežke na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti ali za avtorsko delo s področja umetnosti in kulture;
• Jubilejno priznanje Petra Jereba za dolgoletno delovanje
posameznika ali društva oz.samostojne skupine.
3. Priznanja lahko prejmejo posamezniki ali skupina za izjemne
dosežke ustvarjalnega in poustvarjalnega dela. Priznanja pa so
lahko podeljena tudi za izjemne dosežke pri organizacijskem
delu, pri razvijanju novih oblik in vsebin delovanja, pri delu na
področju kulturne vzgoje in izobraževanja, pri raziskovalnem
delu, pri organiziranju strokovnega in mentorskega dela, pri
razvijanju kulturnega sodelovanja med skupinami in društvi,
pri publicističnem delu in pri ohranjanju kulturne dediščine.
4. Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
a) podatke predlagatelju:
- uraden naziv in poštni naslov predlagatelja,
- ime, priimek odgovorne osebe predlagatelja,
- telefon doma, v službi;
b) podatke o kandidatu:
- uraden naziv kandidata oz.ime in priimek,
- poštni naslov,
- za katero priznanje je kandidat predlagan,
- katera priznanja je že prejel;
c) kratek življenjepis kandidata;
d) u
 temeljitev predloga, ki mora dovolj jasno navesti razloge, ki opravičujejo podelitev predlaganega odličja (25-45
tipkanih vrstic).
5. Vloge je treba nasloviti na ZKD Litija, p.p.68, 1270 Litija
Razpisni rok je do vključno 29.1.2010.
Plakete in listine Petra Jereba bodo podeljene ob mesecu kulture, o čemer bodo obveščeni predlagatelji in kandidati. Jubilejna
priznanja Petra Jereba se bodo podeljevala na posameznih javnih jubilejnih prireditvah.
Dodatne informacije dobite na tel.: 8984-617 ali 031-860015
Litija, 07.01.2010
Predsedstvo ZKD Litija
		

PRENOVLJENA SPLETNA STRAN STIČIŠČA ZA
NEVLADNE ORGANIZACIJE
www.srce-me-povezuje.si

Za vas smo pripravili prenovljeno spletno stran Stičišča NVO Srca Slovenije www.srce-me-povezuje.si, z uporabnimi informacijami, povezavami, dokumenti, idr. za nevladne organizacije. Razdeljena je na:
KOLEDAR DOGODKOV
Povabite tudi druge, da se udeležijo vaše prireditve in vnesite dogodke,
ki jih organizira vaše društvo v koledar dogodkov nevladnih organizacij
Osrednjeslovenske regije. Ne veste kam bi se odpravili ta vikend? Poiščite kaj se dogaja v vaši občini ali pa se odločite za obisk športnega,
kulturnega, turističnega ali izobraževalnega dogodka, ki ga organizirajo
nevladne organizacije.
AKADEMIJA NVO
Ne zamudite zanimivih brezplačnih delavnic, ki jih pripravljamo za vas.
Poleg razporeda vsebin, ki jih bomo obdelali, boste tu našli tudi gradivo
iz že izvedenih delavnic in napoved prihajajočih.
RAZPISI
Na razpolago imate zbir vseh aktualnih občinskih, državnih in evropskih razpisov na katera lahko kandidirajo nevladne organizacije. Prebrskajte med njimi in najdite potrebna sredstva za vaše projekte.
RAČUNOVODSTVO
V tej rubriki bomo sproti dodajali koristne novosti s področja računovodstva. Uporabite lahko pripravljene vzorce računa, potnega naloga
idr. Dostopate lahko do spletnega računovodskega programa miniMAX, ki vam olajša vodenje računovodstva.
PRAVNA POMOČ
Pripravljenih je že nekaj vzorcev različnih pogodb, od pogodbe o zaposlitvi, avtorske ter podjemne pogodbe, do statuta za društva ali akta o
ustanovitvi zavoda. Vsebino bomo sproti dopolnjevali glede na potrebe
nevladnih organizacij.
POLOŽAJ NVO
Na spletni strani boste našli tudi aktualne novice s področja nevladnih
organizacij ter njihovega položaja v družbi.
SPLETNE STRANI
V okviru projekta so nekatera društva prišla do lastne spletne strani.
Kakšne so njihove spletne predstavitve in kdo so ta društva lahko najdete v tej rubriki.
KORISTNE POVEZAVE
Iščete nevladne organizacije v določeni občini? V rubriki koristne povezave boste našli seznam društev, zasebnih zavodov in ustanov iz
Osrednjeslovenske regije. Prav tako boste našli kontakt in povezavo do
spletnih strani občin in ministrstev. Predstavljene so vsebinske mreže,
regionalna stičišča in horizontalne mreže, ki delujejo
v Sloveniji in ponujajo brezplačno podporo nevladnim
organizacijam.
Posebno
mesto smo namenili tudi
našim podpornikom, njihove kontakte najdete med
koristnimi povezavami.
Vabimo vas da jo obiščete in nam svoje pripombe in predloge posredujete na info@srce-me-povezuje.si.

NAPOVEDNIK
• BREZPLAČNA DELAVNICA MODERIRANJE
KDAJ in KJE: sobota, 6. 2. 2010, od 9.00 do 17.30, Litija, Bob Bowling
ZA KOGA: za člane društev, zasebnih zavodov in ustanov
PRIJAVA: info@srce-me-povezuje.si, 040 365 850
• RAČUNOVODSKA POMOČ ZA DRUŠTVA
Poenostavite vodenje računovodstva za svoje društvo z uporabo spletnega računovodskega programa miniMAX. Več informacij na spletni
strani www.srce-me-povezuje.si.

VSA KOZMETIKA

- 30 %

Spominskega planinskega pohoda na Tisje se je
drugo decembrsko nedeljo udeležilo čez 500 planincev iz vseh koncev Slovenije, prišli pa so tudi stalni udeleženci pohoda iz Hrvaške. Seveda pa je bilo
največ domačinov iz Šmartnega in Litije. Tako kot
že nekaj let zapored tudi tokrat ni bilo snega, zato
hoja ni bila prenaporna.
Prvi pohod na Tisje so litijski planinci organizirali
že davnega leta 1981, kar
pomeni, da bomo prihodnje leto imeli lep jubilej
– 30-letnico pohodov. Ni
veliko planincev, ki so se
udeležili vseh dosedanjih
pohodov in tem bomo
prihodnje leto pripravili
Udeleženci pohoda na Tisju
posebno priznanje, ki ga
bodo kasneje prejeli tudi drugi, ko bodo opravili svoj trideseti pohod.
Vseh dosedanjih pohodov so se udeležili: domačin iz Šmartna pri Litiji
Tomaž Malenšek, Litijana Slavko Matoz in Andrej Cirar, Majda in Filip
Rusjan z Brega, Florjan Nunčič iz Celja ter starosta slovenskih ljubiteljev obhodnic Milan Meden iz Maribora. Vsem iskrene čestitke za
zvesto in vztrajno sodelovanje na naših pohodih.
Litijski planinci pohod organiziramo v
spomin na bitko II. štajerskega bataljona, ki je bila na Tisju prav na božični
večer leta 1941. Pohodnike so na krajši slovesnosti pred domačijo Tisenških
nagovorili šmarski župan Milan Izlakar,
župan Litije Franci Rokavec in predsednik Planinskega društva Litija Roman
Ponebšek. V prisrčnem kulturnem programu so nastopili učenci podružnice
Šmarski in litijski župan
Osnove šole iz Velike Kostrevnice pod
vodstvom Marjane Poglajen. Program je povezoval David Tomažič.
Končni cilj pohoda je bil v Veliki Kostrevnici. V tamkajšnjem gasilskem
domu se je za dobro počutje planincev trudila kar številna ekipa prizadevnih članov Planinskega društva Litija.
Že vrsto let za varnost pohodnikov skrbijo pripadniki postaje gorske
reševalne službe iz Ljubljane, med njimi sta tudi gorska reševalca Jože
Repina z Jelše
in Franc Intihar
iz Litije.
Soglasna ocena udeležencev
pohoda je bila,
da je ta odlično uspel, za
kar gre zahvala
vsem sodelujočim članom
Celjski planinci in reševalci GRS iz Ljubljane
društva, na čelu
z vodjem organizacijskega odbora Petrom Rutarjem.
Že sedaj pa vas vabimo, da se udeležite jubilejnega, 30. pohoda, ki bo
v nedeljo 12. 12. 2010.
Borut Vukovič
PD LITIJA VABI
23. 1. 2010
Mala in Velika Plešivica
31. 1. 2010
Prijatelji Janč – janški prijatelji
13. 2. 2010
Valentinov pohod na Kozje
14. 2. 2010
pohod na Zasavsko Sv. Goro
20. 2. 2010	Kokoš, Jermance
27. 2. 2010
15. spominski pohod Franca Štrusa

PRIJATELJI JANČ – JANŠKI PRIJATELJI
Vse prijatelje Janč – janške prijatelje vabimo, da se v nedeljo
31. 1. 2010 ob 11. uri udeležijo srečanja, ki bo v Planinskem
domu na Jančah. Prijatelji Janč – janški prijatelji so vsi, ki so se
v preteklem letu najmanj 25-krat povzpeli na Janče. Na družabnem srečanju bomo preverili podatke o lanskoletnih vzponih.

SESTANEK NA VAČAH ZA
KREPITEV CIVILNEGA DIALOGA
Po prvem letu delovanja Stičišča nevladnih or
ganizacij Osrednjeslovenske regije, projekt iz
vaja Društvo za razvoj in ohranjanje Geoss-a iz
Vač, sta stičišče 13. 1. 2010 obiskali vodja služ
be za nevladne organizacije Ministrstva za javno
upravo gospa Vanda Remškar Pirc in strokovna
sodelavka Polonca Šega.
Pred nekaj meseci je MJU organiziralo Službo za NVO, ki jo vodi gospa
Remškar-Pirčeva. Vlada RS je za učinkovito izvajanje nalog imenovala
tudi Stalno medresorsko delovno skupino za usklajevanje odprtih vprašanj na področju sodelovanja Vlade RS z nevladnimi organizacijami, ki
se bo po zadnjih informacijah sestala v kratkem.
Na pogovoru na Vačah so predstavniki stičišča apelirali na čimprejšnje
aktiviranje medresorske skupine
in predlagali, da se spomladansko
srečanje delovne skupine izvede
na Vačah, ob priložnosti mednarodnega festivala nevladnih organizacij, ki ga bo stičišče organiziralo
7. in 8. maja letos. Pozdravlja tudi
izobraževanje uradnikov v javni
upravi, s ciljem boljšega vključevanja NVO v pripravo predpisov.
Namen pogovora na Vačah je bilo
tudi ugotoviti stopnjo izpolnjevanja pričakovanj, ki jih imata oba partnerja – MJU in društvo Geoss – pri izvajanju projekta. Namreč do zaključka
projekta je še 10 mesecev, zadosti časa, da se ključne zadeve še korigirajo. Vsekakor pa je potrebno s projektom nadaljevati vsaj do leta
2013, ministrica Pavlinič-Krebsova je na novoletnem srečanju z NVO napovedala, da si bo Ministrstvo prizadevalo za zagotovitev trajnejšega vira
financiranja za delovanje podpornih struktur nevladnega sektorja.
Gabrijela Babič, vodja stičišča

MESEC JANEZ s.p.
Kleče 3, 1262 Dol pri Ljubljani

ZAPOSLI
 GATERISTA
 DELAVCA – za izdelavo palet
Delovni čas: ponedeljek-petek: 7.00-15.00
PROŠNJE POŠLJITE NA NASLOV:
MESEC JANEZ, KLEČE 3, 1262 DOL
Dodatne informacije pokličite
na tel. 040/267-816

DRUŠT VA
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drustvo upokojencev
www.dulitija.si

NI PREPOZNO ...
... da spoznate, da so druženje, smeh, zabava in pogovor vse bolj pomembni dejavniki za kvaliteto življenja,
za zdravje in boljše počutje vsakogar; še posebej pa
za ljudi v jeseni življenja tudi za premagovanje osamljenosti. V Društvu upokojencev Litija ugotavljamo,
da je zanimanje za druženja, izlete, srečanja, piknike in oglede
gledaliških ter drugih kulturnih
prireditev iz leta v leto večje.
Minulo leto je bilo izvedeno 31
druženj, od tega: 16 izletov, 4
srečanja, 5 piknikov in 6 ogledov
gledaliških ali drugih kulturnih prireditev. Od 31 druženj je bilo 17 Posnetek pred najstarejšo svobodno
kmetijo pri Smledniku
popoldanskih in 14 celodnevnih.
Prispevek udeleženca je bil glede na vsebino druženja (prevoz, število
ogledov, prehrana in drugo) v letu 2009 najnižji 5€ in najvišji 40€.
V Društvu si konstantno prizadevamo, da je strošek za udeleženca čim
nižji, da vsebine niso prenaporne in da je s tem udeležba omogočena
vsem, ki si takih druženj želijo.
V letu 2009 je na teh druženjih sodelovalo 2038 udeležencev, od tega
je 571 članov društva sodelovalo vsaj enkrat.

NOVOLETNO SREČANJE
To srečanje je bilo 31. druženje v letu
2009, ki smo ga tokrat na pobudo članov
društva izvedli na območju Moravške doline v občini Domžale, dne 18. 12. 2009.
V prijetnem okolju, dobri postrežbi,
odlični glasbi, plesu, petju in zabavnem
programu gledališke skupine smo bili
vseskozi v polnem elanu. Tako da čas ni
bil naš gospodar, res pa je, da smo bili vse prehitro že v jutranjih urah
drugega dne. Niso bili redki, ki so rekli: »Vedno je lepo, to danes pa je
res nekaj posebnega – pravi žur, ki ne bo kmalu pozabljen. Tistim, ki
niso tu, je lahko žal.«
Ob vsem tem pa nismo pozabili izkazati pozornosti tistim, ki so praznovali svoj rojstni dan. Tudi tokrat (že tretjič zaporedoma) smo podelili tri
lente za leto 2009 in sicer:
- ge. Mimi Kokalj za Naj dobrotnico DU Litija 2009,
- ge. Olgi Kres za Kraljico vinske trgatve DU Litija 2009 in
- ge. Anici Rozman za Naj kelnar'co DU Litija 2009.
Ob zaključku sta predsednik DU Litija g. Janez Kres in podpredsednik
g. Karlo Lemut vsem udeležencem izročila simbolično darilo in ob tem
zaželela prijetne božične praznike, v novem letu 2010 pa dobro zdravje,
srečo in vse najlepše. Torej nikoli ni prepozno, za druženje, za smeh,
zabavo, pogovor – le odločiti se morate sami. Ne bo vam žal, saj »družina«, ki jo tvorijo člani DU Litija, šteje že več kot 1100 članov.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

VABLJENI V USTVARJALNE DELAVNICE
Druženje ob čaju in ustvarjanju
postaja vse bolj priljubljena oblika sodelovanja članov DU Litija.
Ob tem želijo spoznati nova področja dejavnosti, pridobiti nova
znanja in preizkusiti svoje ročne
spretnosti pri izdelavi raznih likovnih izdelkov, izdelkov iz gline,
fimo mase, izdelave umetnega
cvetja in cvetličnih aranžmajev, obnoviti ali na novo pridobiti znanja
pri pletenju, vezenju in kvačkanju ter spoznati uporabnost zdravilnih
zelišč.
V mesecu decembru 2009 smo izvedli dve ustvarjalni delavnici, ki sta
bili času primerni in sicer:
- likovno delavnico (poudarek je bil dan na izdelavo voščilnic) in
- delavnico za izdelavo cvetličnih aranžmajev (ikeban, adventnih venčkov in raznih šopkov).
Udeleženci obeh delavnic (bilo jih je 19) so si s tem popestrili decembrske četrtke ter si prihranili tudi strošek za nabavo voščilnic ter cvetličnih aranžmajev. Hkrati pa so ob tem izdelali tudi več kot 100 izvirnih
voščilnic za potrebe društva.
Delavnici sta bili za udeležence brezplačni.
Vabimo vas, da se vključite v delo ustvarjalnih delavnic, ki bodo
potekale v mesecu februarju in marcu 2010, ob četrtkih, v po
poldanskem času.
Z delom bodo pričele:
- delavnice risanja na steklo in steklene predmete,
- delavnica pletenja, vezenja in kvačkanja (poudarek na izdelavi spominkov in okraskov),
- delavnica za izdelavo spominkov na kameni podlagi (novo) ter
- delavnica spoznavanja zdravilnih zelišč in uporaba le teh za pripravo
čajnih napitkov, mazil in krem.
Vsak četrtek bosta potekali po dve delavnici (ena za drugo), vsaka
po dve uri. Delo v posamezni delavnici bo vodil mentor – strokovno
usposobljena oseba, število udeležencev je zaradi individualnega dela
omejeno. Več o tem na razpisu, ki je objavljen na oglasni deski društva
oziroma osebno v društveni pisarni ali po telefonu. Rok za prijave je do
05. 02. 2010. Vabljeni.

LETOVANJE NA MORJU
V letu 2009 je Društvo upokojencev Litija prvič pristopilo k pripravi organiziranega letovanja za svoje člane na morju v hotelu Delfin v Izoli.
Sedemdnevnega letovanja se je udeležilo 64 članov našega društva.
Zaradi izrednega zanimanja bomo v letu 2010 obseg tega letovanja
povečali v spomladanskem in jesenskem obdobju iz 4 na 5 skupin. V
spomladanskem obdobju bo letovanje potekalo za:
- 1. skupino od sobote 13. 03. do sobote 20. 03. 2010,
- 2. skupino od sobote 20. 03. do sobote 27. 03. 2010,
- 3. skupino od sobote 27. 03. do sobote 03. 04. 2010,
- 4. skupino od sobote 03. 04. do sobote 10. 04. 2010 in
- 5. skupino od sobote 10. 04. do sobote 17. 04. 2010.

Za sedemdnevno letovanje, v vsaki skupini je po osem oseb, so rezervirane 4 dvoposteljne sobe. Koriščenje le teh je od 12. ure dalje na dan
prihoda, izpraznitev sobe pa do 10. ure na dan odhoda.
Cena penziona v dvoposteljni sobi je 40€, polpenziona pa 35€; upokojenci, ki pridejo s člansko izkaznico društva potrjeno za tekoče leto
imajo na zgoraj omenjeno ceno 10% popust. Cena vključuje tudi neomejen vstop v hotelske bazene in na plažo, vodeno jutranjo telovadbo
v bazenu in telovadnici, rekreacijo, tombolo in glasbo za ples. Rok za
prijavo je do srede 10. 02. 2010 do 14. ure oziroma do zasedbe razpisanih mest.
Ob prijavi za letovanje posameznik izbere termin oziroma skupino, izpolni prijavnico in vplača 45€ za rezervacijo letovanja in prevoz, kar bo
upoštevano pri končnem obračunu letovanja in organiziranega prevoza.
Rezervacija terminov letovanja, napotitev na letovanje in orga
nizacija prevoza (izpred DU Litija do Izole in od Izole do DU Liti
ja) je naloga Društva upokojencev Litija.
Dodatne informacije lahko dobite osebno v društveni pisarni ali po telefonu 01 898 39 23 in 05 90 32 106.
Jesensko letovanje bo potekalo v času od 21. 09. do 26. 10. 2010.
NAPOVEDNIK:
- v soboto 30.01.2010 z odhodom ob 13.00 uri bo izlet v Velenje,
- v soboto, 06. 02. 2010 ob 18.00 uri iz Litije v Ljubljano, bo ogled
oddaje TV SLO Spet   doma (omejeno število vstopnic),
- v petek, 12. 02. 2010 z odhodom ob 16. uri, bo Pustovanje v Gostišču
pri Japu,
- v četrtek, 25. 02. 2010 z odhodom ob 18.30. uri v Zagorje, bo ogled
gledališke predstave
Malomeščanska svatba (komedija) – gostovanje SNG Maribor in
- v soboto, 06. 03. 2010, bo srečanje ob Dnevu žena in mučenikov.
Karlo Lemut
ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV
OBMOČNO ZDRUŽENJE OBČIN
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

TRADICIONALNI POHOD PO POTEH
SOŠKE FRONTE - POHOD NA KORADO
V skladu z Letnim programom dela Območnega združenja slovenskih častnikov občin Litija in Šmartno pri Litiji in s Programom dela Območnega
združenja slovenskih častnikov Nova Gorica ter načrtovanimi aktivnostmi za mesec december, so se člani litijskega združenja v večjem številu
udeležili že tradicionalnega pohoda Po poteh soške fronte - pohoda na
Korado.
Pohodniki so se zbrali v soboto,
12. 12. 2009 v kraju Vrhovlje
pri Kojskem v Goriških Brdih.
Po evidentiranju na startu v Vrhovljah, jih je pot vodila preko
Vrhoveljskega prevala, po 6 km
dolgi gozdni poti. Tu se gozdna
pot odcepi od regionalne ceste Plave-Dobrovo v Brdih. V nadaljevanju so
pohodniki prispeli do parkirnega prostora pod vrhom Korada. Do tu so
potrebovali 2 uri zmerne hoje. Pot so nadaljevali do Planinskega zavetišča na Koradu, se nato povzpeli še na vrh Korada (812 m) in si ogledali
Soško dolino.
Vreme je bilo naklonjeno in odprl se je
čudovit pogled prek Krasa vse do morja,
na zahodu je vzbudila pozornost Furlanska
ravnina s sijočimi Dolomiti v ozadju, na severu pa Beneška Slovenija, s prekrasnim
pogledom na Julijske Alpe z istopajočima
velikanoma Krnom in Triglavom.
Med pohodom je bila predstavljena aktivnost Društva IR 87 iz Solkana, katerega člani negujejo tradicije 87.
Slovenskega pešpolka, ki je krvavel na Soški fronti v času 1. Svetovne
vojne.
Pohod je bil zaključen okoli 14. ure v vasi Medana. Tu je pohodnike čakal napitek in topla malica. Še pred tem sta v vaški dvorani dva člana,
pripadnika stalne sestave Slovenske vojske podala kratko predstavitev o
najnovejših izkušnjah iz mirovnih misij na Kosovu in v Afganistanu.
Po krajšem druženju članov skoraj vseh slovenskih častniških združenj
in predstavnikov tujih vojska, ter izrečenih prazničnih voščilih je udeležence čakala samo še srečna vrnitev v domači kraj. Ob prijetni vožnji
domov je že potekala živahna razprava o pohodu v letu 2010.

TRADICIONALNI
MEDNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR V POČASTITEV
DRŽAVNEGA IN BOŽIČNO-NOVOLETNEGA PRAZNIKA
Turnir je potekal 26.12.2009 v prostorih gostišča Kovač v Litiji. Organizacijo je tudi tokrat prevzelo Društvo invalidov Litija-Šmartno. Udeležilo
se ga je 32 igralcev iz Slovenije in Hrvaške, zmagal pa je internacionalni
mojster Lončar Robert (CRO). Potrebno je poudariti, da je v tem terminu
potekalo tudi finalno prvenstvo Slovenije v šahu in da je bila zaradi poplav zaprta cesta v Litijo iz ljubljanske in zasavske smeri, kar je vsekakor
vplivalo na manjše število udeležencev.
Tradicionalni litijski šahovski turnir poteka že devetindvajseto leto. Prvi je bil
izpeljan leta 1980, organizator je bilo
Šahovsko društvo Litija. Ta leta aktivnega
šaha v našem mestu so res vredna vseh
pohval. Želel bi omeniti nekatere rezultate in uspehe, ki so zaznamovali kvalitetno
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delo v preteklosti. ŠD Litija je v Kranju na
turnirju jugoslovanskih mest zasedlo 9. mesto, na pokalnem tekmovanju
Republike Slovenije 6. mesto, odličen uspeh z osvojitvijo 3. mesta pa je
dosegla naša predstavnica v mladinski konkurenci na državnem prvenstvu bivše Jugoslavije. Kar nekaj šahistov je pridobilo visoke šahovske
titule in le-ti so tudi večkrat sodelovalni v finalu državnih prvenstev. Prav
tako je pomembno poudariti odlične uvrstitve izredno talentirane mlajše
generacije na evropska in svetovna pionirska in mladinska prvenstva.
Danes šah v Litiji in Šmartnem sloni le na šahovski sekciji Društva invalidov Litija-Šmartno, ki dosega dobre rezultate, vendar si ta plemenita in
lepa igra zasluži v obeh občinah več pozornosti. Kvalitetnih šahistov ter
organizatorjev je še vedno dovolj, da bi se lahko s svojim delom, trudom
in dobro voljo vrnili na staro pot zavidljive organiziranosti in posledično
vrhunskih rezultatov. Zaradi vsega naštetega se poraja vprašanje, zakaj
potem stagnira šah v Litiji ? Ali se morajo poiskati vzroki tudi v sami organizaciji športa in šaha v občini? Ali tudi nekoč najbolj ''zagrizeni'' šahisti
zaradi stanja v današnji družbi nimajo več interesa za delo v društvu in se
raje odločajo za samostojno pot ?
Glede na razumevanje vodilnih v občini, donatorjev in sponzorjev, ki so
veliko pripomogli k izvedbi vseh turnirjev, pozivam vse šahiste in ljubitelje šaha, da se potrudijo in zopet oživijo šahovsko dejavnost v Litiji.
Prepričan sem, da je želja nas vseh, tako članov, članic kot tudi mlajše
populacije, da ponovno s skupnimi močmi poskrbimo, da se bo šah v
naši občini igral s takšno vnemo, kot se je nekoč.
Upam, da bomo tradicionalni, trideseti turnir ponovno dočakali v organizaciji Šahovskega društva Litija.
V imenu šahovske sekcije Društva invalidov Litija:
Nebojša Milinković

AKTIVNOSTI GASILSKE MLADINE
V JESENSKO – ZIMSKEM ČASU PRI
GASILSKI ZVEZI LITIJA
Gasilska mladina GZ Litija, je bila v jesensko-zimskem delu
prejšnjega leta ponovno zelo dejavna, kar pa je prineslo tudi lepe uspehe
na vseh nivojih.
Že v mesecu septembru, sta se mladinski ekipi iz Tihaboja in Gabrovke
udeležili državne orientacije v okolici protokolarnega objekta na Brdu pri Kranju, kjer so morale
ekipe v najkrajšem možnem času poiskati nekaj
točk in opraviti gasilske naloge. Ekipa iz Tihaboja je opravičila lansko dobro uvrstitev in postala
državni mladinski podprvak, ekipa iz Gabrovke
pa je domov prinesla pokal za tretje mesto v
mladinski kategoriji. Čestitke obema!
Oktober, mesec požarne varnosti, je bil dodobra
zapolnjen z gasilskimi aktivnostmi. Na začetku
meseca je potekalo regijsko tekmovanje v gasilso se dobro
sko-športnih disciplinah v Moravčah, katerega se Gabrovčani
znašli
je udeležilo 8 ekip iz GZ Litija. Mladi so se borili po
najboljših močeh in po mnogih vajah osvojili naslednje rezultate: 2. mesto
pionirk iz Hotiča, 7. mesto pionirjev iz Save, 11. iz Polšnika in 19. mesto
pionirjev iz Jevnice. Med mladinskimi desetinami so bile Dolčanke 5., ekipa
mladincev iz Litije je osvojila naslov regijskega mladinskega prvaka, ekipa iz
Ribč je bila 7. in 9. Savčani.
17.10. je potekal 23. občinski kviz »Vsi
vse vemo« v Gabrovki, na katerem je
sodelovalo 27 ekip iz celotne GZ. Kviz
je potekal tekoče, brez zapletov, za
kar so zaslužni tako korektni sodniki
in mentorji. Gostitelji pa so poskrbeli,
da smo se v Gabrovki vsi dobro počuMentoriada - vedno na tekočem
tili. Največ pokalov so domov odnesle
ekipe iz Tihaboja, kar 4, ostale pa so si porazdelili še na Dolah, Gabrovki,
Jevnici in Savi. Prvi dve ekipi iz vsake kategorije sta se uvrstili tudi na regijski kviz v Moravčah, konec oktobra, kjer pa je ekipi iz Tihaboja zmanjkalo
nekaj točk za državno uvrstitev. V novembru je odšlo 22 mentorjev na 8.
mentoriado na Vojsko pri Idriji, kjer smo si izmenjali svoje gasilske izkušnje
in si pridobili dodatne ideje za delo v letu 2010. Osvojili in utrdili smo še
gasilska znanja, ki nam bodo prav prišla pri delu z mladimi.
Celo jesen pa je potekalo tudi likovno ustvarjanje na temo »Gasilska praznovanja«. Le-to je bilo zaključeno ob koncu novembra, ko smo 160 likovnih del ocenili in jih razstavili v avli Občine Litija v mesecu decembru.
Naj se ob koncu starega in začetku novega leta, zahvalim tako vodstvu GZ
Litija za vso podporo pri našem delu, sodnikom, ki korektno opravljajo svoja dela in so mi pripravljeni priskočiti na pomoč, ko jih potrebujemo, vsem
mentorjem, ki delajo z otroki in jih pripravljajo na tekmovanja in druga srečanja ter vsem mladim, ki zvesto hodijo pred gasilske domove in se trudijo
po svojih najboljših močeh. V tem letu pa pojdimo skupaj v nove »boje«,
po nove dobre rezultate in gasilske prijatelje. Z gasilskim pozdravom, NA
POMOČ!
Barbara Hribar Pavli, predsednica gasilske mladine GZ Litija

OBV EST IL A / KR I ŽAN KA
Pestre aktivnosti
diabetikov tudi
v zadnjih mesecih
lanskega leta

Preteklo leto smo si diabetiki
zastavili obširen program. Da smo ga lahko uspešno
realizrali, smo bili tudi v zadnjih mesecih lanskega
leta zelo aktivni.
Zdravstvena predavanja
V tem času smo izvedli več zdravstvenih predavanj,
saj je stalno izobraževanje in spremljanje novosti
v zvezi s sladkorno boleznijo ključnega pomena za
vsakogar, ki ga je doletela ta bolezen.
Učne delavnice
Tretje leto zapored smo oganizirali tudi učne delavnice
z naslovom: Kvalitetno življenje s sladkorno boleznijo
pod vodstvom priznanega diabetologa dr. Andreja Janeža, predstojnika klinike za diabetologijo v Ljubljani.
Na delavnicah je bilo število prijavljenih omejeno, da
se je dr. Janež lahko posvetil vsakemu posebej in mu
svetoval, kako naj nadaljuje zdravljenje.
Preventivno merjenje krvnega sladkorja, tlaka in holesterola poteka vsako prvo sredo v mesecu v društveni pisarni.Organizirali smo tudi merjenja krvnega sladkorja in krvnega tlaka v trgovini KGZ Diskont
v Litiji in Šmartnem.
Svetovni dan diabetesa
14. november - Svetovni dan diabetesa smo obeležili
s krajšim pohodom iz Litije na Zgornji Log kjer smo
v “Kofetku” spili topel čaj. Udeleženci so se s kratkim testom preizkusili še v osnovnem znanju iz sladkorne bolezni. Izžrebali smo tri srečneže, ki so test
pravilno rešili in jih nagradili. Pohoda se je udeležilo
okoli 50 naših članov in njihovih svojcev.
Nekaj naših članov se je udeležilo tudi letošnje osrednje državne prireditve Zveze društev
Diabetikov Slovenije ob svetovnem dnevu sladkorne
bolezni v Hrastniku, saj je hrastniško društvo diabetikov praznovalo tudi 30 letnico svojega delovanja.
Dobrodelni koncert
V organizaciji Zveze društev dibetikov Slovenije in
UKC Ljubljana je bil 4. decembra 2009, v Cankarjevem domu izveden dobrodelni koncert z naslovom
Sladko življenje. Nastopali so naši najboljši izvajalci
zabavne glasbe, ki so se odpovedali plačilu za svoj
nastop. Zbrana sredstva so namenili za ureditev
novih prostorov za klinični oddelek za diabetes,
endokrinologijo in presnovne bolezni na Vrazovem
trgu. Iz našega društva smo na dobrodelni koncert
peljali poln avtobus naših članov in njihovih svojcev.
Koncert je bil v razprodani Gallusovi dvorani in je
bil res lepo pripravljen, saj so nas navdušili vrhunski izvajalci in ganile presunljive izpovedi bolnikov
na platnu.
Ustvarjalne delavnice in novoletno praznovanje
Že od začetku oktobra pa vse do srede decembra so
vsak četrtek v prostorih društva potekale ustvarjalne delavnice. Obiskovalo jih je povprečno 15 naših
članic, ljubiteljic ustvarjanja. Zaradi velike udeležbe,
smo bile s prostorom precej na tesno, saj delavnice
potekajo kar v društveni pisarni. Res bi bilo precej
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lažje, če bi imeli večnamenski prostor, kjer bi delo
potekalo precej lažje in tudi izdelke bi lahko kje posušili in kam spravili. Tako pa je v naši pisarni, kjer
domujemo skupaj z invalidi, včasih kot v skladišču.
Letos smo veliko ustvarjali z das maso in servetno
tehniko. S svojo ustvarjalnostjo smo se izkazale tudi
pri izdelavi voščilnic. Največ dela pa nam je naložil
Miklavž, ki je v naših delavnicah naročil darilca za
vse udeležence božično-novoletnega srečanja, ki
smo ga imeli 11. decembra v gostilni Pustov mlin.
Zbralo se je okoli 90 naših članov in njihovih svojcev,
ki so se odlično zabavali. Veseli smo bili, da se je
našemu povabilu odzvala sestra Mateja iz ordinacije dr. Koprive. Vse zbrane pa je pozdravil in voščil
srečo v novem letu tudi podžupan občine Litija Tone
Kovič. Ob koncu leta smo obiskovali bolne in ostarele na njihovih domovih in se jih spomnili z majhnim
darilom. Obiska so bili veseli.
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Potekale bodo vse že ustaljene aktivnosti:
● Merjenje krvnega sladkorja, krvnega tlaka in holesterola bo še naprej vsako prvo sredo v mesecu.
● T elovadba bo še naprej potekala v športni dvorani v Litiji. Dobimo se vsak ponedeljek ob 19.15 in
vsako sredo ob 19. 15.
●Č
 etrtek bo še naprej dan za pohode. Prijavite se v
društveni pisarni do srede do 11.00 ure.
●K
 opanje v Laškem bo še vedno vsak drugi torek v
mesecu. Prijavite se v društveni pisarni.
Nekaj iz programa za prva dva meseca:
●V
 sredo, 13. 1., bo ob 17.00 uri v mali sejni sobi
občine Litija organizirano predavanje Samovodenje sladkorne bolezni. Predaval bo dr. Damjan Justinek, diabetolog iz bolnišnice Topolšica.
● Ž e tretje leto zapored smo organizirali tudi plesni
tečaj. Poleg druženja in osvajanja plesnih veščin,
je to tudi odlična rekreacija. Zaradi velikega števila
prijavljenih bo potekal v dveh skupinah. Začne se
15. januarja.
●N
 a 7-dnevno okrevanje in šolo diabetesa odhajamo tudi letos v Šmarješke Toplice,
v času od 14. do 21. februarja.
Prijavite se v društveni pisarni najkasneje do 31. 1. 2010.
● V torek, 9. februarja 2010 ob
16.00 uri, bomo obiskali diabetike v Domu Tisje. Pripravili jim
bomo krajši kulturni program in
jih skromno pogostili. Srečanje
sklenemo v prijetnem druženju
in klepetu. Zato ste vabljeni v
čim večjem številu, da obiščite
svoje prijatelje, znance, sorodnike in jim polepšate dan.
Litija, 10. 1. 2010
Za Društvo diabetikov Litija:
Helena Muzga

NOVOLETNI KONCERT
PIHALNEGA ORKESTRA LITIJA
Ob 110-letnici smo
vam 27. 12. 2009
pripravili slavnostni
koncert Pihalnega
orkestra Litija. V
goste smo tokrat povabili Pihalni orkester Divača in Zorana Predina. Skupni
točki PO Divača in PO Litija sta gledalce postavile na noge, kar nam je
pomenilo veliko
olajšanje. To je
trden dokaz, da
tovrstna glasba
še vedno navdušuje širše množice in da smo med vami dobrodošli. Večji kot je orkester,
boljše zveni glasba in večje navdušenje je med nastopajočimi in poslušalci.
Če ste kdaj igrali kakšen inštrument, ga še vedno igrate ali pa bi se to radi
naučili nas obvestite (godba.litija@gmail.com).
Do naslednjega snidenja vas vsi člani Pihalnega orkestra Litija lepo pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za vašo podporo, ki jo izražate z obiski na
naših koncertih.
Rok Berdajs

NADALJEVANJE
GESLA

FOSFOR

KEMIJSKI
ZNAK
ZA TITAN

Dejavnosti v letu 2010

KEMIJSKI
ZNAK ZA
DUŠIK

110

ITALIJANSKA
NOVINARKA
FALLACI

KOS
PAPIRJA

Novoletno srečanje v Pustovem mlinu, kjer je ime
la uvodni pozdrav predsednica Društva Diabetikov
Litija in podpredsednica Helena Muzga. Novoletne
ga srečanja se je udeležil tudi povabljeni podžupan
Anton Kovič.

KRMILNA
RASTLINA

številka:

PREBIVALEC
IGA

VRHUNSKI
ŠPORTNIK

NAMERA,
NAKLEP

KOSITER
OMAHLJIVEC,
COPATA

ANTON
VIDAV

POLITIČNA
UREDITEV

PROSTOR
ZA AVTO

ŠPANSKI
POLITIK

SIBIRSKI
VELETOK
KRAJ PRI
LJUBLJANI

ZDRAVILNA
TRAVNIŠKA
RASTLINA

ANDREJ
KIRN

ESTONSKI
PEVEC

ARISTOTEL
SLOVENSKA
POPEVKARICA

STANOVAN.
PROSTOR

EVGEN
IVANUŠIČ

ERBIJ

ALUMINIJ
JAPONSKO
IME
PRISTANIŠČA
TAILEN

MRČES,
GOLAZEN
(EDNINA)

TRI ENAKE
KARTE
(POKER)

ALMA KO
JE BILA ŠE
MAJHNA

Težje besede: ESLO, EANES, URIEL, CIRMAN, DAIREN,
STOA
Izžrebanci DECEMBERSKE križanke prejmejo knjigo
»Običaji in navade skozi leto dni«, avtorice Jože
Gombač. Nagrade prispeva Tiskarna Aco, Litija.
Nagrade se prevzamejo v Tiskarni Aco, CDK 39, Litija.
1 Vladimir ČARMAN - Prvomajska 2, Litija
2 Darinka ŠKRABANJA - Sava 49, Sava
3 Mojca ROZMAN - Čateška Gora 17a, Gabrovka

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.02.10 na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli stenski
koledar »Vrhovi in poti v osrčju Slovenije«. Nagrade prispeva Tiskarna Aco, CDK 39, 1270 Litija.

mali oglasi
PRODAM 3 sobno stanovanje v Litiji na Graški Dobravi. Tel.: 064 120 104

OBVESTILO
Proti koncu minulega leta nam je
na smučišču Dole uspelo ustvariti
pogoje za izdelavo tehničnega snega. Projekt smo izpeljali s podporo občine Litija in
vrsto požrtvovalnih posameznikov. Z donacijami in
prostovoljnim delom smo uspeli kupiti snežni top
in ostalo opremo, kar bo omogočilo kvalitetnejšo
pripravo snežne podlage in posledično več smučarskih dni. Za skromno obeležitev naše nove pridobitve pa za prijatelje smučišča Dole, kakor tudi
vse ostale pripravljamo v nedeljo 24.1.2010 od 12
ure dalje srečanje z znanimi slovenskimi smučarji.
Obiskali nas bodo naši nekdanji šampioni in šampionke, nosilci medalj z največjih svetovnih športnih prireditev.
Pogoj za udeležbo je dobra volja, ljubitelji smučanja lahko s seboj prinesejo tudi smučarsko
opremo, kar pa ni pogoj za udeležbo. Obratovalni čas smučišča Dole in dogodke na njem lahko
spremljate na internetni strani snežnega telefona
www.snezni-telefon.si
Vabljeni v Oglarsko deželo!

Fondacije Ville Litte
ni več
Fondacija Villa Litta Litija je po 15. letih prenehala delovati. V teh letih je štipendije podelila prek 30 študentom in
kulturnim organizacijam za kakovostne
dosežke, izdala prek 50 spominskih poštnih edicij, prvo donacijo pa je prispevala za adaptacijo litijske knjižnice, ki
je nato doživela lepo posodobitev. Med
izvedenimi projekti je bila tudi izdaja
litijskega srebrnika, postavitev spominske plošče Rudolfu Badjuri in založništvo
štirih knjig. Vseh 15 let je fondacijo vodil
Martin Brilej. (šs)

ZAHVALA
Na Savi smo Božič doživeli na prav poseben način. Po devetih letih je reka Sava spet poplavila
naše domove.
Na tem mestu bi se radi zahvalili savskim gasilcem, sosedom in prijateljem. Nemudoma in
nesebično so nam priskočili na pomoč tako prvi
dan, ko smo reševali svoje imetje pred vodo kot
naslednji dan, ko smo čistili nesnago, ki jo je za
seboj pustila reka Sava.Vsem in vsakemu posebej se najlepše zahvaljujejmo.
Zahvaljujemo se tudi županu gospodu Franciju
Rokavcu, saj je prvi in edini župan, ki nas je obiskal ob nesreči. Ponudil nam je pomoč in nam
zagotovil, da se bo zavzel, da tudi naš kraj dokončno rešimo pred novimi poplavami.
Družine: Modrijan, Erjavec, Vozelj, Bezjak,
Hauptman, Feštanj, Rovanšek in Karlin
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DELOVANJE NK LITIJA V PRVEM
DELU SEZONE 2009/10
Sezono smo v NK Litiji začeli z novim načinom dela.
Za celoten mladinski pogon (selekcije U-8, U-10,
U-12, U-14, U-16) smo pripravili enoten koncept
dela, ki temelji na sistematičnem in celovitem razvoju nogometa
šev. Po dolgem času smo v Litiji začeli ponovno spodbujati razvoj
mladih nogometašev, saj je to edina pot za obstoj članske ekipe,
ki lahko zagotavlja doseganje realno zastavljenih ciljev. Delo z
najmlajšimi smo zasnovali strokovno in pedagoško podkovano,
saj želimo v prihodnosti vzgajati kvalitetne mlade nogometaše,
ki bodo lahko dosegali zastavljene cilje, tistim najboljšim pa že
limo omogočiti prehod na višjo raven igre. Ker želimo boljšim
nogometašem zagotoviti še kvalitetnejše delo, smo se povezali
z ljubljanskim klubom NK BRAVO, ki nam bo pomagal pri pripra
vi kvalitetnega načrta dela in treningov. Tako bomo lahko našim
mladim nogometašem zagotovili sodobni pristop do nogometa in
kvalitetne treninge, ki bodo izpostavili nadpovprečne talente in
jim omogočili lažji prestop v boljše klube. Delovanje kluba želimo
v prihodnosti usmeriti bolj široko in nagovoriti širšo populacijo. S tem
namenom smo začeli sodelovati z Mladinskim centrom Litija in Stičiščem NVO, ki nam bosta pomagala pri večji razpoznavnosti in dodatnih
dejavnostih. Z MC-jem bomo prijavili projekt izgradnje igral za najmlajše in telovadne konstrukcije za trening moči, ki nam bo služil za bolj
celovito pripravo. Pri Stičišču NVO pa nam bodo zasnovali internetno
stran za lažjo komunikacijo in širšo reklamo.
Članska ekipa je po izpadu v 2. medobčinsko ligo izgubila motivacijo in
po dobrem začetku sezone, zaradi netreniranja v nadaljevanju osvojila
5. mesto. Zastavljeni cilj ponovne uvrstitve v MNZ Legea ligo je sicer
še dosegljiv, a ga bo zelo težko doseči. Zaradi pomanjkanja kvalitetnih
domačih nogometašev se nam v naslednjih letih obeta igralska luknja,
tako da bo potrebno na novo osnovati delo z mladimi.Delo s kadetsko
ekipo smo začeli že julija, mlajše selekcije so začele trenirati avgusta.
S trdim delom v juliju in avgustu smo dosegli napredek v igri, tako da
smo jeseni dosegli solidne rezultate. Jeseni smo dosegli zastavljene
kratkoročne cilje, saj smo v vseh selekcijah dosegli rezultate v sredini
lestvice, s selekcijo starejših dečkov (U-14) pa smo v 3. medobčinski
ligi na prvem mestu in si lahko obetamo uvrtitev v višji rang tekmovanja. Vse naše mladinske selekcije nastopajo v medobčinski ligi. Še bolj
od rezultatskih ciljev pa razveseljuje dejstvo, da smo v najmlajših selekcijah (U-8 in U-10) dosegli največji napredek in tako ustvarili temelje
za bolj svetlo prihodnost.
Ker želimo, da naši nogometaši začnejo športno življenje že v naj
mlajših letih in ker želimo v klub privabiti, kar največje število
članov, smo v letošnji sezoni pričeli s splošno telovadbo za naj
mlajše. Enkrat na teden vadimo z dvema starostnima skupinama
(2-3 in 4-5 let) v dvorani OŠ Gradec (petek 17:15-18:15; 18:1519:15), otroke stare 6 in 7 let pa že vključimo v nogometno delo.
Telovadba z najmlajšimi je celovito usmerjena in razvija splošne
motorične sposobnosti potrebne pri vseh športih. S tem želimo
v Litiji spodbujati zanimanje za šport in posledično nogomet ter
vsem športnikom omogočiti še bolj širok razvoj. V ta namen va
bimo vse starše, da pripeljejo njihove malčke, saj je telovadba z
najmlajšimi zelo zabavna, prav tako pa tudi starejše nogometaše
vabimo, da se nam priključijo na treningih.
Lep športni pozdrav,
NK Litija
Kontakt: Jan Lajovic 040 220 554, Rok Mitič 031 449 711,
Aco J. 041 719 444 • nklitija1929@gmail.com

1.850,00 EUR
Opel Corsa Eco 1.2i 16 V

SAMO 52.850 KM - Letnik: 1999, veljavnost
nalepke: 06/2010, prev. 52850 km, srebrna
barva (kovinska), bencinski motor, 1195 ccm,
48 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

1.990,00 EUR
Opel Combo TOUR 1.4

4.250,00 EUR
Ford Fiesta Sun Edition + 1.3i 8V

SAMO 53.306 KM - Letnik: 2004, veljavnost
nalepke: 04/2010, prev. 53306 km, srebrna
barva (kovinska), bencinski motor, 1299 ccm,
51 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

8.550,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.9 CDTI Enjoy Avt.

Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 03/2010, Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 05/2010, prev.
prev. 90329 km, bela barva, bencinski motor, 113000 km, srebrna barva (kovinska), diesel
1400 ccm, 44 kW, ročni menjalnik (5 pr.)
motor, 1910 ccm, 88 kW, tiptronic, KLIMA

4.470,00 EUR

7.900,00 EUR

Opel Corsa Cosmo 1.2 16V

Opel Corsa Cosmo 1.3 CDTi

Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 04/2010,
prev. 115600 km, srebrna barva (kovinska),
bencinski motor, 1199 ccm, 55 kW, ročni
menjalnik (5 pr.), KLIMA

Letnik: 2007, veljavnost nalepke: 04/2011,
prev. 103400 km, bela barva, diesel motor,
1248 ccm, 55 kW, ročni menjalnik (5 pr.),
KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra Classic II 1.6 16V, letnik 2005, cena 2.300,00 EUR;
Mercedes-Benz Vito 112 CDI, letnik: 2001, cena 4.900,00 EUR; Opel Zafira Enjoy 1.9
CDTI, letnik: 2006, cena 9.990,00 EUR.

Taekwondo klub Šmartno-Litija tudi v prazničnem decembru ni počival. Po državnem
prvenstvu v tehniki v začetku leta, so marljivi organizatorji tokrat pripravili tudi državno
prvenstvo v borbah. Želje po dokazovanju in
državnem naslovu se je udeležilo skoraj 150
borcev iz 10 slovenskih klubov. Tekmovanje je minilo v športnem duhu,
fair play je bil zaščitni znak tekme, razveseljiv podatek pa je predvsem
to, da je dan minil brez poškodb. Šmarsko – litijski tekmovalci, bilo jih
je 17, so pokazali solidne predstave, škoda je le dveh porazov v zadnjih
sekundah tekme. Na drugi strani je presenetila mladinka Alja Medved,
ki si je z odličnimi borbami pokorila celotno konkurenco v kategoriji do
63 kilogramov. Poleg tega je Alja domov odnesla tudi pokal najboljše
borke v absolutni konkurenci, pri moških pa je naslov najboljšega v absolutni kategoriji romal v roke mladega Matica Rakovca iz taekwondo
kluba Dragon. Predsednica kluba Maruška Višnikar je pokale podelila
tudi v ekipni razvrstitvi, tu so 3. mesto osvojili domači taekwondoisti,
drugi so bili borci taekwondo kluba Orient, prvo mesto pa je romalo v
prestolnico, osvojili so ga člani kluba Chagi.
Rezultati tkd Šmartno - Litija:
Tadej Pirc
David Zagorc
Sara Rozina
Domen Pirc
Anže Repina
Tanja Elsner
Miha Tomažič
Alja Medved
Nermin Rekanovič
Rok Oštir
Lovro Perme*
Aleksandra Rozina*
Nika Dolšek*
David Bilbija*

kadet -33kg
kadet -37kg
kadetkinja -37kg
kadet -45kg
kadet -53kg
mladinka -59kg
mladinec -68kg
mladinka -63kg
član -74kg
član +87kg

4. mesto
3. mesto
3. mesto
2. mesto
1. mesto
2. mesto
3. mesto
1. mesto
2. mesto
3. mesto

Ivone Doblekar Kreuzer*
Tine Slapničar*
Nika Šircelj*

* tekmovali v kategoriji začetnikov, katerih rezultati se ne štejejo v ekipno
razvrstitev

TAEKWONDO DRŽAVNO PRVENSTO V BORBAH

Klemen Ivančič po
stal državni prvak
V soboto 26. decembra se je končalo
državno prvenstvo dečkov in deklic
do 15. leta. Tako je Klemen Ivančič
zasedel 1. mesto v svoji kategoriji.
Tekmovanje je potekalo skozi vse leto.
Skupaj smo imeli 7 tekmovanj na različnih kegljiščih po Sloveniji. Za
skupno uvrstitev se šteje 5 najboljših rezultatov. Klemen in Tomaž sta
nastopala v tretji kategoriji od štirih. Skupaj je Klemen podrl 2739 kegljev. Pred drugo uvrščenim Anžetom Bajžljom iz Tržiča je bil za 36 kegljev. Tretje mesto je zasedel Gal
Jurca iz kegljaškega kluba Proteus z 2673 podrtimi keglji. Tomaž
Ivančič je s 2593 podrtimi keglji
osvojil 6. mesto. Naj povem še
kot zanimivost, da je vodilni v
četrti kategoriji Timi Jurančič iz
Maribora podrl le 2682 kegljev.
20. maja pa bo v Osijeku svetovni pokal posamezno do 14.
leta. Tako je bil Klemen Ivančič,
skupaj z Galom Jurco in Anžetom
Bajžljom, povabljen na ožji izbor
reprezentance za nastop na svetovnem pokalu. V Osijek bo odpotoval le eden izmed njih.
V nedeljo 27. 12. 2009 je potekalo državno prvenstvo v tandem
mešanih parih do 18 leta. Tekmuje se na izpadanje. Tekmovanja so se
udeležili: Anja Dobravec in Klemen Ivančič, Veronika Ivančič in Tomaž
Ivančič ter Valerija Kokalj z Robertom Istaničem iz kegljaškega kluba
Medvode. Valeriji in Robertu se je uspelo prebiti do polfinala. V polfinalu sta za nekaj kegljev zgubila in s tem tudi uvrstitev v finale. Vseeno
pa sta osvojila odlično tretje mesto.
Od 4. do 20. decembra je potekalo odprto prvenstvo v Litiji. V tem
času je nastopilo 319 kegljačev in kegljačic iz cele Slovenije. V moški kategoriji je zmago slavil član kegljaškega kluba Litija 2001, Božo
Ivančič s 661 podrtimi keglji. Drugo uvrščeni je bil Golob Tone (Korotan - Prevalje) s 653 in tretji Hafner Damjan (Fanell - Nemčija) s 649
podrtimi keglji. V ženski kategoriji je bila prva Ciuha Taja (Avia Team) s
599, druga Černič Ž. Bernarda (Fužinar – Ravne na Koroškem) s 594 in
tretja Sajko Eva (Lanteks - Celje) 591 podrtimi keglji. Med rekreativci je
bil najboljši Karun Janez (Kamnik) s 572, drugi je bil Velić Rasim (Litija)
s 566 in tretji Kralj Igor (Šmartno pri Litiji) s 559. Med rekreativkami
je bila prva Sukič Alenka (Portorož) s 513, druga Lisjak Mariela (Portorož) s 501 in tretje uvrščena Kokalj Maruša (Šmartno pri Litiji) s 490
podrtimi keglji.
Kegljaški klub Litija 2001

UTRINKI IZ ŽRD LITIJA
V soboto, 12. 12. 2009, je Taekwondo klub Šmartno – Litija organiziral DRŽAVNO PRVENSTVO V BORBAH. Tekmovanja se je udeležilo 131
tekmovalcev iz 11 klubov. Bilo je 44 žensk in 87 moških. Skupno je
bilo 88 kadetinj/kadetov (52 kadetinj/kadetov iz A klase), 21 mladink/
mladincev in 22 članic/članov.
Iz Taekwondo kluba Šmartno – Litija je bilo prijavljenih 16 tekmovalcev,
vendar jih je 6 tekmovalo med nižjimi pasovi, tako da se njihov rezultat
ni upošteval k skupni uvrstitvi. Rezultati naših članov:
1. mesto in naslov državnega prvaka sta osvojil Anže Repina med kadeti - 53 kg in Alja Medved med mladinkami - 63 kg.
2. mesto so osvojili: Domen Pirc (kadet – 45 kg), Tanja Elsner (mladinka - 59 kg) ter Nemin Rekanović (član - 72 kg).
3. mesto pa so osvojili: Sara Rozina (kadetinja - 37 kg), David Zagorc
(kadet - 37 kg), Miha Tomažič (mladinec – 68 kg) in Rok Oštir (član +
87 kg).
V skupnem seštevku je TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO – LITIJA dosegel
odlično 3. mesto in tako se je za klub zaključilo še eno uspešno koledarsko leto.
TKD klub Šmartno - Litija
V soboto 12.12.2009 smo nogometaši Jevnice organizirali prvi malonogometni turnir na umetni travi.
Prijavilo se je 16 ekip, ki so igrale v štirih skupinah.
Kljub dokaj hladnemu vremenu je turnir uspel. V
prijavnino je bila všteta tudi malica, ki jo je dobil
vsak igralec. V finalu turnirja sta igrali ekipi Senožeti in Aristokrati. Po zanimivi igri so prvi turnir umetne trave v Jevnici
osvojili igralci Aristokratov. Pokale so prejele prve tri uvrščene ekipe,
najboljši igralec in najboljši vratar turnirja. Za udeležbo se zahvaljujemo vsem igralcem ekip, vsem ki so pomagali pri izvedbi in organizatorjema turnirja Damjanu Maleševič in Alešu Medvedu, ki sta poskrbela
za odlično izvedbo turnirja.
V klubu smo organizirali tudi prednovoletno srečanje, ki so se ga udeležili člani in članice. Kljub slabemu vremenu se je srečanja udeležila
večina. V večernem klepetu in pogostitvi smo prijetno druženje nadaljevali pozno v noč.
Na Božični dan pa smo doživeli že letošnjo tretjo veliko
poplavo športnih objektov.
Sava je močno prestopila
bregove in se razlila preko
športnih površin. Po vrnitvi
vode nazaj v strugo so se
pokazale poškodbe nogometnega igrišča, ki ga bo
potrebno temeljito sanirati. Voda nam je močno poškodovala zaščitne ograje
in travnato površino. Upamo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo igrišče pripraviti do začetka
spomladanske sezone.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

V začetku meseca decembra so minila štiri leta odkar smo v Litiji ustanovili samostojno društvo, Žensko rokometno društvo Litija.
Vsak začetek je težak. In če se ozremo na njegov začetek ugotovimo, da nam je uspelo prehoditi že kar
dolgo pot. Društvo se je v tem času organizacijsko
okrepilo, si postavilo temelje svojega delovanja, si zastavilo kratkoročne in dolgoročne cilje ter vso energijo usmerilo v uresničitev le teh. Vsi
člani društva smo novinci na tem področju, ki moramo krmariti med
večjimi in manjšimi čermi. Veliko organizacijskih stvari je bilo za nas
doslej neznanih, pa smo jih že veliko osvojili, zavedamo pa se, da se
jih moramo še veliko naučiti. Smo pa zato vsako leto bogatejši za nove
izkušnje, ki nas utrjujejo in bogatijo.
V tekmovalni sezoni 2009/2010 treniramo in tekmujemo s šestimi
ekipami: kadetinje, starejše deklice, mlajše deklice A, mlajše deklice B
ter mini rokomet na dveh osnovnih šolah. Vse starejše ekipe tekmujejo
v državni rokometni ligi – vzhod, obe mlajši selekciji mini rokometa pa
v zasavski osnovnošolski ligi mini rokometa za deklice.

V nekaterih tekmah so litijske rokometašice bolj uspešne od nasprotnic, v drugih pa manj. Enkrat zmagajo, drugič izgubijo. Pa nič zato.
Trenutno so tekmovalni rezultati v drugem planu. Ob načrtnem in kvalitetnem delu, ob skupnem entuziazmu starejših in mlajših članov in članic našega društva, ob podpori ožje in širše okolice in organov lokalne
skupnosti, ki bodo podpirali rokometno igro v našem mestu, bodo že
še prišli tudi boljši rezultati. Bolj pomembno je, da mladim dekletom
privzgojimo ljubezen do športa in gibanja, vplivamo na njihovo socialno dimenzijo, razvijamo čut za medsebojno sodelovanje in pomoč ter
privzgajamo pozitivne vrednote športnega obnašanja.
Ponosni smo, da smo vsako leto številčnejši, da nam je uspelo pridobiti
veliko mladih rokometašic v starosti od šestih let pa vse tja do sedemnajstih let, da so se nam pridružile ter da se vsako leto več odraslih
članov društva kvalitetno vključuje v delo društva.
Za konec pa bi se rada zahvalila še vsem, ki nas pri našem delu podpirate, vsem sponzorjem in donatorjem za prispevke, ki ste nam jih
namenili, hkrati pa vas vabimo, da si ogledate našo novo internetno
stran www.srce-me-povezuje.si/zrd-litija. Nasvidenje na spremljanju
naslednje rokometne tekme ŽRD Litija, ki se bo tako kot ponavadi odigrala v športni dvorani Litija.
ŽRD Litija
Dragica Žontar

Ne, nisi za vedno zaspala,
vedno boš z nami ostala.

Ko nekoga rad imaš,
ga ob sebi hočeš,
kmalu se zaveš,
da ga ni
in da spokojno spi,
vendar v naših srcih
še živi.

Ljubil si zemljo,
ljubil svoj dom,
sedaj pa brez tebe
je prazen naš dom.

Z A H VA L A

V S P OM I N

FRANC MAHKOVIC
1931 -2006

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in prižgete svečko,
tako spomin nanj še živi.

Vsi njegovi

Z A H VA L A

Dotrpela je naša draga mama, babica, prababica in tašča

Ob smrti našega dragega moža, očeta, dedka, brata in strica

MARIJA BREGAR

STANISLAVA HOČEVARJA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Hvala župniku g. Čižmanu za opravljen obred, pevcem za lepo zapete
žalostinke, go. Lauri Horvat za besede slovesa in pogrebcem. Posebna
zahvala gre vnukinji Nevenki in njeni družini za dolgoletno oskrbo na
domu. Še enkrat hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili
na njeni zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, mu darovali
cvetje, sveče, nam izrazili ustna in pisna sožalja in za denarno pomoč.
Zahvaljujemo se pogrebcem, Andreju Planinšku, Juvanovim, Štavtovim, Požarškovim in Kovačevim. Zahvaljujemo se vaškemu pevskemu
zboru za lepo odpete pesmi, Pavlu Hiršlju za lep govor, Sandiju Mercini za zaigrano Tišino, KS Vače in litijskemu župniku Pavlu Okolišu za
lepo opravljen obred.

Viderčnova mama iz Raven pri Polšniku
(03.11.1928 - 01.01.2010)

Žalujoči: sin Srečko z ženo, vnukinje Tanja ter Nevenka
in Mojca z družinama
Trenutki so kot neskončni
biseri v nizu neminljivosti...
So kot večnost, ki se je vedno
radi spominjamo.

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so
razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

ob smrti naše drage hčerke, sestre in tete

FRANČIŠKE HOČEVAR
24.01.1974 - 31.08.2009
iz Ržišč pri Vačah

Žalujoči: žena Fani in hčerki Tatjana in Irena z družino
Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

V S P OM I N

Z A H VA L A

15.10.1952 - 22.12.2009
iz Ržišč pri Vačah

V S P OM I N

JOŽEFA AGREŽ - ZLATA

Minevajo štiri žalostna leta odkar nas je zapustil naš dragi

STEVO BOŽIČ

Minevata dve žalostni leti odkar si odšla od nas,
vendar si v mislih vedno z nami.
Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem
grobu in mu prižigate svečke.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poslovili od nje, izrekali sožalja,
darovali cvetje in sveče.

Hvala vsem, ki se je spominjate.

Žalujoči: mama Fani, sestri Tatjana in Irena z družino

Vsi njeni

Vsi njegovi: Rajka, Sandra in Nešo

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

V S P OM I N

Z A H VA L A
Z A H VA L A

V torek 22.12.2009 smo se še zadnjič poslovili od dragega moža,
očeta, ata in strica

Zapustil nas je naš dragi mož, oče in dedek

LUDVIK LOKAR
(1930 - 2009)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste sočustvovali z nami, darovali za sv. maše, cvetje in
sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Posebna zahvala župniku g. Stanku Škufci za cerkveni obred, ministrantom, ge. Heleni Perko za poslovilne besede, organistki, vsem
pevcem in JP KSP Litija. Za vso pomoč se zahvaljujemo g. Ivanu Sotlarju, Resnikovim iz Gabrske gore in Marinki iz Gobnika.

LEONU BIZJAK

Z A H VA L A
Ob izgubi naše drage mame, babice in prababice

IVANE HRIBAR

roj. Drolc
s Potoka 14 pri Vačah, po domače Šmcova mama iz Ljubeka,
20.8.1924 – 23.12.2009

10 let

Odhod najdražjih ni moč preboleti,
v sebi resnice ne da se verjeti.
Celo, ko resnica ti v dlani leži,
jo ves čas zanikaš,
ker tako močno boli.

Še vedno vaju zelo pogrešamo.

Žalujoči: vsi njegovi

Delo, skrb trpljenje, to bilo tvoje je
življenje. Vse življenje boriti si se
znala, tudi bolezni se nisi kar tako
vdala, a utrujena in izmučena za
vedno si zaspala.

BLANKI BIZJAK

in

24 let

GORIŠEK STANKA
(14.06.1954 - 18.12.2009)

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sorodnikom, sosedom in
znancem za izrečene besede sožalja in darovane sveče.
Zahvaljujemo se PGD Litija za spremstvo na zadnji poti, društvom
upokojencem, diabetikov in invalidov ter ribiški družini, ter pevcem
moške vokalne skupine Lipa. Hvala g. župniku Pavlu Okolišu za lepo
opravljen obred.
Posebna zahvala PGD Litija in predsedniku Simončič Francu, Poloni
Bregar, sosedi Rozi ter družinam Bohinc, Sodnik in Perpar.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

Vsi vajini

Nocoj pojte pesmi,
ki bi jih z vami
pela tudi jaz,
prijatelji.

Nocoj me tiho
sprejmite medse,
ne da bi to vedeli,
prijatelji.

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant)

V S P OM I N

Z A H VA L A

REBEKI MESERKO

Zapustila nas je naša draga teta Mici

25.10.1971 - 3.2.2000

Nocoj bodite tu
in se spomnite

MARIJA SAVŠEK
(25. 11. 1927 – 7. 12. 2009)
iz Zagorice 3

name …

Vsem in vsakemu še enkrat posebej hvala.

Mineva deset let žalostne praznine, bolečine in spominov.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, znancem, sosedom in prijateljem, ki
ste ji kakorkoli pomagali in jo obiskovali v času njene bolezni. Posebej
hvala Marinki Majhenič za njeno nesebično pomoč.
Zahvaljujemo se pogrebni službi KSP Litija, pevcem in g. kaplanu za
lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na njeni
zadnji poti.

Žalujoči: sinovi in hčere z družinami

Hvala, ker si bila naša.

Žalujoči: vsi njeni

Iskrena zahvala vsem sorodnikom prijateljem, znancem in vsem ostalim, za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in župniku za sveto mašo. Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,
hvala pevcem in hvala za zaigrano Tišino.

Nocoj sem vaš
poljub,

prijatelji …

(Rebeka Meserko)

tenis klub AS
LARA KRALJ DO POKALA NA
DRŽAVNEM PRVENSTVU
Mlada teniška igralka Lara Kralj
je novo teniško sezono pričela z izvrstnimi nastopi. Uvrstitev v polfinale na decembrskem odprtem prvenstvu do 14 let v Ljubljani je bila dober
obet za nastop na Državnem prvenstvu do 14 let
v Rogaški. Lara Kralj, sicer trenutno na 7. mestu
lestvice TZS do 14 let, se je gladko uvrstila v četrtfinale, kjer je presenetila 3. nosilko Simono Rejc
iz Idrije z rezultatovm 6:2 in 6:4, v polfinalu pa ji
je za las ušla še zmaga nad 1. nosilko Saro Palčič
iz Kopra, ki je uspela Laro ugnati šele v podaljšani igri tretjega niza.
Kakorkoli že, 3.mesto in pokal na državnem prvenstvu je doslej največji
uspeh mlade Lare Kralj. V času nastajanja tega članka se Lara bori še v
igrah dvojic za vstop v finale. Naslednji teden jo čaka še državno prvenstvo do 16 let, kjer je tudi že direktno uvrščena v glavni turnir.
Najboljša igralka do 18 let Nastja Kolar je odpotovala v Avstralijo, kjer bo nastopila na prvem
mladinskem Grand Slam turnirju nove sezone Australian Open. Pred njim bo odigrala še en pripravljalni turnir v Tralargonu, ki je 1. kategorije. Po
odličnem nastopu na Orange Bowl turnirju, kjer je
osvojila 3.mesto, so tudi pričakovanja v Avstraliji
kar velika. Nastja Kolar je trenutno s petnajstimi
leti na 10. mestu svetovne mladinske ITF teniške
lestvice.
Nik Razboršek se na močnem ITF turnirju v Bratislavi, ki je bil 2. kategorije, ni uspel uvrstiti v glavni turnir, se pa že intenzivno pripravlja
na turnir na Češkem, ki je 1. kategorije. Nik, ki je trenuntno na 233.
mestu mladinske ITF teniške lestvice, bo tudi na Češkem moral skozi
kvalifikacije, ki so na tako močnih turnirjih zelo zahtevne.
Do konca meseca se bodo odigralo še državno prvenstvo do 12 let, do
16 let in do 18 let, o rezultatih pa v naslednji številki.

V SLIKI IN BESEDI
Litija v božičnih prazničnih dneh
Takole je izgleda Litija v deževnih božičnih dneh. Gradbena jama ob Ljubljanski
cesti, prostor namenjen za
garaže, vendar bi bilo bolj
smotrno napraviti tu litijski
bazen.

Opuščena stanovanjska hiša
na Cankarjevi cesti
Na Cankarjevi cesti v Litiji
odcep z magistralne ceste Litija-Ljubljana, proti železniški
postaji Litija že kar nekaj časa
stoji nekoč lepa zgradba, sedaj pa v fazi razpadanja. Kot
nekoč ni bila v ponos stara restavracija »Pošta«, tudi sedaj
ni v ponos »Mestni skupnosti
Litija ta razpadajoča zgradba.

Žegnanje konj v Litiji
Na Štefanovo 26/12.2009 je bilo pred cerkvijo v Litiji žegnanje konj.
Namreč Štefan je zavetnik konj (kot nekakšen sekretar na ministrstvu
za gospodarstvo, ki
je zadolžen za gojitev
konj). Pred cerkvijo se
je zbralo kar lepo število konj predvsem tistih,
ki si z rejo konj ukvarjajo bolj ljubiteljsko.
Svoje ljubljenčke so za
to predstavitev prav
posebno uredili, kar je
bila posebna paša za
radovedne oči otrok in
faranov, ki so si po maši ogledali žegnanje. Žegnanje je opravil gospod
Pavel Okoliš ob asistenci Cirila Zupančiča.

Litija ima odprto drsališče

BOB BOWLINGU NOVICE
Malo smo še utrujeni od decembrskih
dni, vendar se tempo že stopnjuje. Tako
Vas bo že v soboto, 23.01.2010, zabaval
Fredi Miler, v soboto 06.02.2010, bo večer namenjen ljubiteljem SALSE, v soboto 13.02.2010 pa pripravljamo
ples v maskah s skupino Kaliypso – najboljše maske bodo seveda
bogato nagrajene. Ker je pust letos v času šolskih počitnic nismo pozabili niti na najmlajše. Tako pripravljamo v sodelovanju z Mladinskim
centrom Litija veliko otroško pustno rajanje v torek, 16.02.2010 in
sicer od 17.ure dalje, na plesišču BOB Bowlinga Litija. Že ob 15.uri se
bodo prav tako v Bob Bowlingu pričele pustne likovne delavnice. Najboljše otroške maske bodo nagrajene. Petke smo po novem namenili
za športne in kulinarične užitke. Bowling in restvarcija sta ob petkih
odprta do 24.ure (toliko časa Vam je na voljo tudi razvoz pizz), lahko
pa ob petkih v januarju in februarju bowlate po polovični ceni. Ob najemu treh ur bowlinga pa Vam pripada še pizza gratis. Sprejemamo tudi
rezervacije za zaključene družbe (obletnice, valete, rojstne dneve in
ostala praznovanja) pri čemer za večje skupine nudimo 50 % popust na
bowling. Vabimo Vas torej, da nas obiščete v naši restavraciji in pizzeriji, za tiste, ki ste raje doma pa poskrbi HALO BOB na 0597 114 73.
Obveščamo Vas, da je razvoz pizz in malic možen od ponedeljka do
četrtka od 10.00 do 23.00, ob petkih in sobotah od 10.00 – 24.00 in
ob nedeljah od 12.00 -22.00 ure.

Pred športno dvorano Litija je »Mestna skupnost Litija« uredila drsališče na prostem. Toda tokrat so že urejeno asfaltirano parkirišče
(uničili-prekopali) nivo ponižali in napravili plato za drsališče. Žal zakaj takšen preobrat, ali za
takšno drsališče ni bilo primernega drugega prostora v
Litiji. Spoštovani ali mislite,
da mora biti vse na desnem
bregu Save, zakaj pa ne bi
bilo nekaj tudi na levem
bregu Save. Ja gospodje
reka »Sava« naj nas ne razdružuje pač pa povezuje, tako ste govorili, ko ste ustanavljali »Mestno
skupnost« in ker ste še vedno isti kot 1996 leta bi človek pričakoval, da
boste te obljube uresničili.

Parkirišče pred občino zaprto
Parkirišče pred Občino Litija, nad
katerim je kar dolgo bdel varnostik
»Mercatorja«, je danes fizično zaprto z
verigo na kateri je napis »PARKIRIŠČE
ODDAM-PRODAM« 031 610-525. Spoštovani občani preverite svoje dokumente o posesti, sicer pa se zna zgoditi, da vam bo nekdo obesil »tablo«
Prepovedan vstop na mojo parcelo.

Zimska idila v Litiji
Pogled na parkirišče ob Ljubljanski cesti, kjer parkirajo vozniki
tovornih avtomobilov.
To je edini kraj v Litiji, kjer sedaj
lahko parkirajo tovornjakarji. Žal
je tako v naši »Lepi«, da kljub razvoju oziroma porasti avtoprevoznikov ne najdemo časa, da
bi v razvojne programe občine
vnesli tudi plan ureditve parkir-

BOB BOWLING LIGA
Bob bowling liga posameznikov se je ze prevesila v drugo polovico.
Po dvanajstih krogih vodi Vincek Dejan s 13324 keglji (povprečje 185,1)
pred Eltrin Borutom 13249 (184) in Vodenik Romanom 13209 (183,5).
V mesecu decembru je v tekmovanju za top rezultat meseca zmagal Vodenik Roman - 247 kegljev, 2. je bil Dobravec Dušan - 244, 3.
pa Eltrin Borut - 235. V skupnem seštevku za leto 2009 je zmagal Eltrin
Borut 164 točk, 2. je Štrus Iztok 122 točk, 3. Vincek Dejan 97 točk.
V torek, 22.12. 2009, smo v Bob Bowlingu organizirali turnir top 15. V
konkurenci 17 tekmovalcev je v finalu Eltrin Borut premagal Dobravec
Cveta. 3. mesto je osvojil Kušar Vili.

ŠKRLAT ZA OSEBNOSTNO RAST
Izšel je nov duhovni priročnik publicistke in pisateljice Varje
Kališnik: ŠKRLAT, nagajivi škrat duhovnega učenja, ki nagajivo in ognjeno popelje na pot osebnostne rasti. Knjiga vsebuje razlage in izjemno veliko metod, s katerimi si bralci lahko
pomagajo občutiti to, kar zagovarja teorija. Skratka, teorijo
pomaga spremeniti v prakso. Je nekakšen trener, ki usmerja
svojega varovanca. Pomaga k jasnosti in razumevanju, vendar
ničesar ne opravi namesto vas. Če hrepenite po jasnosti, ki
vas vodi do tja, da začnete nekaj spreminjati, potem je to delo
napisano za vas.
www.varjakalisnik.si/knjige/
01/ 436 13 87 in 031/ 388 791

nega prostora za tovorna vozila.
Tudi razmislek o gradnji parkirne
hiše za osebna vozila ne bi bil odveč, vendar do tega zaradi okorelih vodstvenih ljudi ne bo prav
kmalu prišlo.
Ciril GOLOUH

PRVI AVTOMOBIL NA
ELEKTRIČNI POGON V LITIJI

Ali ste že opazili ta avto
med vožnjo po litijskih ulicah ? Da je nekaj posebnega opozarja že s svojo
svetlo zeleno barvo, ki je
ponavadi sinonim za čisto,
okolju prijazno energijo.
Gre za prvi avto na električni pogon v Litiji, prvič je
skozi naše mesto zapeljal
21. septembra 2009. Avto,
ki ga je v celoti zasnoval in
izdelal domačin - Litijan in direktor televizije ATV SIGNAL LITIJA Franc
Babnik, ima za pogon vgrajen elektromotor in lahko z enim polnjenjem
prevozi 40 km. Uspešno je prestal
homologacijski pregled in s tem dobil uraden naziv – avto na električni
pogon. Prvi avto na elektriko v našem mestu je bil na zadnji dan v letu
2009, to je 31. 12, tudi registriran
na UE Litija. S tem je pridobil vse
potrebno, da lahko uradno in povsem legalno vozi v prometu. Vsi, ki vas
takšna vozila zanimajo si lahko
več o njem preberete in ogledate
na portalu evalbum.com, na portalu YouTube pa posnetek vožnje.
O prvem avtomobilu na električni
pogon v Litiji, ki je v celoti plod
znanja domačina, bomo obširnejšo reportažo pripravili tudi na
lokalni televiziji ATV Signal Litija.
Električni avto Franca Babnika je zagotovo vreden vse pozornosti, saj
je to vozilo prihodnosti. Žal pa sedanja vlada ne razmišlja tako, saj bo
tudi ta avto obdavčila z davkom na izpuh čeprav ga sploh – nima.
				
Vladimir Jakopič

Knjiga sodi
v vsako
družino.
primernA
JE tudi kot
darilo!
264 strani nadvse zanimivega gradiva, preko 350 barvnih in črno belih
izvirnih fotografij, večinoma še neobjavljenih, reprezentativna vezava v
formatu 21x21 cm.

Cena knjige je 35 € z DDV. Kupite jo lahko v Tiskarni ACO v Litiji,
Cesta Dušana Kvedra 39, naročite po telefonu 01-898-38-43, e-pošti:
tiskarna.aco@siol.net. Knjiga se prodaja tudi v TC MARKET (nasproti
bencinske črpalke OMV).

