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ZAHVALA

Prireditve, ki jih je organizirala Občina Litija zadnje dni leta 2010
pod šotorom, so v celoti uspele, kakor tudi vse ostale prireditve v okviru božično- novoletnega praznovanja. Zahvaljujemo
se vsem, ki so omogočili izvedbo; Zavarovalnici Triglav d.d.,
Šuštar trans d.o.o.,Arhitekturni biro Ravnikar Potokar d.o.o.,Trgograd
d.o.o., Pino d.o.o., Hip plus d.o.o., Eles d.o.o., Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Get d.o.o., Jernej d.o.o, Kraški zidar d.d., Ceroz d.o.o., Mestne lekarne Kamnik, Mehanizacija Iztok Majoranc s.p., Arhis d.o.o., EVJ Elektroprom d.o.o, Maksimiljan d.o.o , Rail cargo Austria AG. Iskrena hvala tudi
vsem, ki ste kakorkoli sodelovali in pomagali pri organizaciji božično
novoletnih prireditev: Prostovoljnemu gasilskemu društvu Litija, Centru
za razvoj Litija, Jarini d.o.o., Mladinskemu centru Litija, Klubu litijskih
in šmarskih študentov, Društvu prijateljev mladine, Centru za socialno
delo, Osnovni šoli Litija, Osnovni šoli Gradec, Vrtcu Litija, Rdečemu križu, Knjižnici Litija, Gimnaziji Litija, Radiu Geoss ATV signal, Župniji Sv.
Nikolaja, JP KSP Litija…

OBČAN ODSLEJ
TUDI NA
SPLETNI STRANI:

iz uredništva
Januar je odličen čas za uvajanje novosti, sprememb in novoletnih odločitev. Tako smo razmišljali v uredništvu, ko smo se odločili za postavitev spletne strani Občana. Ta je zorela že nekaj
let, od te številke naprej pa je dostopna na naslovu www.obcan-litija.si.
			

Marko Djukić

08.2.2011

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

SPREJEM OB DNEVU
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Župan občine Litija Franci Rokavec je ob zaključku leta 2010 in ob dnevu samostojnosti
in enotnosti, pripravil sprejem, na katerem
se je zahvalil za uspešno sodelovanje obema
podžupanoma, g. Gvidu Kresu in Antonu Koviču. Priznanje za uspešno opravljanje dela
direktorja Zdravstvenega doma Litija je prejel
tudi g. Pajntar Pavel.
Ob tej priložnosti je župan skupaj s predsednikom Območnega združenja veteranov za Slovenijo Lovše Ivanom odkril ploščo, ki jo je Občini Litija izročila Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ker je v
maju 1990 preprečila nelegalni odvzem orožja.

DOGOVOR O STRATEŠKEM
PARTNERSTVU ZA RAZVOJ OBČINE LITIJA

Župan Občine Litija, Franci Rokavec je podpisal Dogovor o strateškem
partnerstvu za razvoj občine Litija s političnimi strankami; Slovensko
ljudsko stranko, Slovensko demokratsko stranko, Socialnimi demokrati
in Demokratično stranko upokojencev Slovenije. Namen partnerstva je,
da podpisniki, v mandatnem obdobju 2010 – 2014, vzpostavijo pogoje
za soodločanje pri izvedbi strateških projektov, ki so vitalnega pomena
za občino Litija. Ti projekti so: Izgradnja nove osnovne šole Litija, Dokončanje izgradnje Socialno varstvenega centra Litija in izgradnja centralne čistilne naprave.

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE
NA PRIREDITVI »PUSTNI KARNEVAL« 2011
Pustni karneval bo potekal, 6. marca ob 14 uri
v starem delu mesta Litije
/nadaljevanje na strani 3/
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POROČILO O SPREJETIH
SKLEPIH IN ODLOČITVAH

Na 2. redni seji Občinskega sveta, ki je bila
v četrtek, 16.12.2010 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).
Predsedujoči je dal v razpravo in potrditev skrajšani zapisnik 1. redne
(konstitutivne) seje občinskega sveta z dne 28.10.2010 in 1. izredne
seje občinskega sveta z dne 25.11.2010 in prešel k sprejemanju dnevnega reda za 2. redno sejo občinskega sveta.
Predsedujoči je predlagal razširitev dnevnega reda s točko: »Podelitev
stavbne pravice za izgradnjo novega vrtca Najdihojca v Litiji, »ki naj
se obravnava kot 7. točka.
V nadaljevanju povzemamo obravnavane točke:
- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija- prvo branje
Občinski svet občine Litija je sprejel trenutno veljavni statut na 14.
seji Občinskega sveta občine Litija dne 10. 02. 2004. Omenjeni statut je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 18/04 in je pričel veljati
petnajsti dan po objavi. Zaradi novele Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/05), je bilo potrebno statut uskladiti s prej
omenjenim zakonom, zato so bile na 33. seji Občinskega sveta občine
Litija z dne 21. 03. 2006 sprejete Spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Litija. Omenjene spremembe in dopolnitve so bile objavljene
v Uradnem listu RS, št. 33/06 in so pričele veljati 16. 04. 2006. Tretja
sprememba Statuta Občine Litija se je nanašala na povečanje števila
članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in na
posamezne odbore občinskega sveta vključno z njihovo sestavo in
nalogami. Tretja sprememba statuta je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 139/06 in je pričela veljati 30. 12. 2006. Četrte spremembe
in dopolnitve statuta so bile predmet obravnave v prvem branju na
2. seji občinskega sveta z dne 15. 10. 2010. Gre za uskladitev trenutno veljavnega statuta z novelami Zakona o lokalni samoupravi, ki so
bile sprejete od leta 2007 do 2010 in z Zakonom o javnih financah,
predlog sprememb in dopolnitev statuta pa vsebuje tudi posamezne
tehnične popravke.
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna
Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji – skrajšani postopek
Skupna občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji je bila ustanovljena leta 2007 z Odlokom o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno
pri Litiji« (Ur.l. RS, št. 108/07). Namen sprejetja novega odloka je ponetenje na ravni cele države po smernicah Službe vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, ki je pogoj za nadaljnje sofinanciranje s strani države. Na podlagi posvetovanja s Službo vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko, se je sprejela odločitev, da
se sprejme nov odlok ob upoštevanju njihovh smernic.
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2010 – skrajšani postopek
Rebalans proračuna je pripravljen na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah
zaradi potrebnih sprememb na odhodkovni strani proračuna. Pravna
podlaga je podana v zakonu o javnih financah, ki med drugim določa
ukrepe za uravnoteženje proračuna. Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s sprejetim rebalansom so se uravnotežili prihodki in odhodki občine za leto 2010.
Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2011 –prvo branje
Občinski svet Občine Litija je sprejel Odlok o proračunu Občine Litija
za leto 2011- predlog za prvo branje skupaj s pripombami iz razprave
na seji občinskega sveta in pripombami odborov občinskega sveta,
kot primerno podlago za pripravo odloka za drugo branje.
- Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2011
Za leto 2011 je Občinski svet Občine Litija sprejel predlagano vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v višini 0,0067 EUR. Predalgano je bilo povišanje vrednosti točke z
valorizacija z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, saj je višina
točke v zadnjih letih (od leta 2007 do leta 2010) ostala nespremenjena. Tako pridobljena vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je v primerjavi z višino točke v drugih občinah
(Šmartno pri Litiji, Trbovlje) še vedno relativno nizka, je pa potrebno
vedeti, da neposredna primerjava vrednosti točke ni dopustna zaradi
različnih točkovnih omejitev in meril, ki izhajajo iz posamičnega občinskega odloka posamezne občine.
Občina Litija bo pred odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2011 novelirala bazo nadomestila za zazidana stavbna zemljišča in sicer s podatkom o površini posameznih stavb, ki so predmet
odmere, iz Registra nepremičnin. Podatki v REN-u so bili pridobljeni
na podlagi izvedenega popisa nepremičnin, ki ga je izvajala Geodetska uprava RS.
- Podelitev stavbne pravice za izgradnjo novega vrtca Najdihojca
v Litiji
Občinski svet Občine Litija je sprejel sklep, da pooblašča župana Občine Litija in občinsko upravo Občine Litija, da vodita postopek podelitve stavbne pravice za izgradnjo novega vrtca Najdihojca v Litiji.
- Kadrovske zadeve
Občinski svet Občine Litija je imenoval Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v sestavi: Renata Mlinar, stanujoča Sitarjevška
cesta 26, 1270 Litija (predstavnik Vrtca Litija); Gorazd Sinjur, stanujoč Petrušnja vas 16, 1296 Šentvid pri Stični (predstavnik PP Litija); Marjan Kralj stanujoč Spodnji Log 44, 1282 Sava (predstavnik
avtoprevoznikov); Peter Svetič, stanujoč Graška cesta 2, 1270 Litija
(predstavnik avto šole); Andreja Jerant, stanujoča Prisojna ulica, 1270
Litija (predstavnik občinske uprave); Jože Hostnik, stanujoč Cesta komandanta Staneta 16, 1270 Litija (predstavnik MS Litija); Nataša Zupančič, stanujoča Kumpolje 5, 1274 Gabrovka (predstavnik osnovnih
šol); Damjan Grobljar, stanujoč Podšentjur 3, 1270 Litija (predstavnik
osnovnih šol); Boris Doblekar, stanujoča Cesta komandanta Staneta
11, 1270 Litija (predstavnik občinskega sveta).
Za predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Vrtec Litija je
imenoval Aleša Juriča, stanujočega Maistrova ulica 5, 1270 Litija; Eriko Murko, stanujočo Dole pri Litiji 27, 1273 Dole pri Litiji in Mediho
Jesenšek, stanujočo Cesta komandanta Staneta 5, 1270 Litija.
Za predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovna šola
Gabrovka-Dole je občinski svet potrdil: Ireno Zupan, stanujočo Gabrovka 73b, 1274 Gabrovka; Miroslava Brinovec, stanujočega Slavina
1, 1273 Dole pri Litiji; Avguština Dim, stanujočega Kumpolje 2, 1274
Gabrovka.
Za predstavnika ustanovitelja v svet Gimnazije Litija je bil imenovan
Janez Beja, stanujoč Konjšica 29, 1272 Polšnik.
Vse ostala gradiva in dokumente za seje OS si lahko ogledate na
www.litija.si.

O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKE UPRAV E

LOČEVANJE ODPADKOV POMENI
OHRANJATI NARAVO NAŠIM POTOMCEM
ZBIRALNICA LOČENIH FRAKCIJ, KAMOR ODLAGAMO LOČENE ODPADKE
Ali smo že dovolj poučeni in vešči pri ločevanju odpadkov?
Odpadke ločujemo!
Prav je, da si nekatere stvari, da nam pridejo v zavest in si jih bolje zapomnimo, preberemo večkrat. Ena takih stvari je gotovo
»kako ravnati z ločenimi odpadki, ki jih je vsak dan več«? Že »doma« v gospodinjstvu je potrebno vzpostaviti smiselni sistem
ločevanja odpadkov (steklo, papir, pločevinke, plastiko, tetrapak in drugo embalažo), tako, da jih zbiramo v eni škatli ali vrečki
in jih nato razvrstimo v najbližjo zbiralnico ločenih frakcij v ustrezne namenske posode.
Zbiralnica ločenih frakcij je na javni površini pokrit ali nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih frakcij (sekundarnih surovin), kjer jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu.
Postavljena je v bližini strnjenih bivalnih objektov, centrih vasi ter v bližini trgovskih centrov, šol in vrtcev. Odpadki iz zbiralnic
ločenih frakcij, ki so na območju občine Litija, se odvažajo tedensko, razen steklo na 14 dni. Stroški odvoza so vključeni v ceno
rednega odvoza komunalnih odpadkov.
Na zbiralnici ločenih frakcij:
V ZABOJNIK Z MODRIM POKROVOM ZA PAPIR odlagamo časopis, revije, prospekte, kataloge, zvezke, »knjige«, brošure, pisarniški in
računalniški papir, pisemske ovojnice, papirnate
nakupovalne vrečke, embalažni papir in kartonsko embalažo in lepenko vseh vrst in velikosti,
druge izdelke iz papirja in kartona, ki jih je pred
odlaganjem potrebno raztrgati, da jih spravimo
v namensko posodo.
V TA ZABOJNIK NE SODI: kartonska embalaža
za tekoča živila (npr. Tetra Pak embalaža mleka), z živili pomazana ali prepojena (jedilno olje,
druge tekočine in ostanki živil) papirnata in karVzorno urejen ekološki otok
tonska embalaža (pladnji, kozarci in skodelice za
enkratno uporabo, embalaža globoko zamrznjenih živil ter jedi, itd.), ovitek od čikolade, samokopirni, povoščeni in plastificiran
papir, celofan, natron vreče lepil, cementa, apna, krmil , tapete, higienski papir (papirnate brisače, prtički, robčki, itd.)
V ZABOJNIK Z ZELENIM POKROVOM ZA STEKLO odlagamo vse vrste steklenic, steklenice živil, pijač, kozmetike in zdravil,
kozarce za vlaganje in druge steklene posode, s katerih odstranimo vse nesteklene dele, steklo pa mora biti čisto.
V TA ZABOJNIK NE SODI: okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo, ogledala, kristalno in ekransko steklo, steklo svetil,
pleksi steklo, karbonsko steklo in druge vrste stekla iz umetnih mas, laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo, keramika,
kamenje,..
V ZABOJNIK Z RDEČIM POKROVOM ZA PLOČEVINKE odlagamo pločevinke (embalaža od piva, Coca-Cole, druga drobna
kovinska embalaža (pločevinke od živil). Priporočljivo je, da pločevinke stisnejo.
V ZABOJNIK Z RUMENIM POKROVOM ZA PLASTENKE odlagamo plastenke oz. plastično embalažo od raznih pijač, embalažo
od tekočih živil (mleko, sokovi,..). Plastenke morajo biti prazne in brez pokrovčkov.
V TA ZABOJNIK NE SODI: plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, sredstva za zaščito rastlin – pesticidi, barvni laki, rdečila, itd.), kosovni plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastični stoli,
itd.)
Ostale odpadke iz plastike odlagajte v zabojnik s sivim pokrovom za ostale odpadke.
Povzročitelju komunalnih odpadkov, ki opusti pravilno uporabo odlaganja naštetih skupin odpadkov po občinskem odloku kot
posledica sledi kazen, in sicer globa 417,29 eurov za pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika, ter globa 104,32
evrov za odgovorno osebo pravne osebe in za fizično osebo.

Medobčinska inšpektorica, Helena Kozlevčar

Obvestilo o javnih
obravnavah lokalnih
programov

Ob koncu leta 2010 so bila izvedena zaključna dela na
trasi vodovoda Ribče. Vglajen je bil zadnji krak vodovoda v naselju Jesenje v dožini 150 meterov. Po vgradnji
cevovoda je bilo cestišče v celoti sanirano, vključno z
odvodnjavanjem.

Občina LITIJA je v lanskem letu pridobila sredstva iz Ministrstva za okolje in prostor za sanacijo mostu na LC Trebeljevo – Tuji grm – Jevnica. Most, ki je bil porušen v močnem
neurju v letu 2009 še vedno nadomešča pontonski most,
ki ga je postavilo ministrstvo za obrambo. Dela na novem
mostu izvaja JP KSP Litija in bo po dokončanju imel razpon
6,5 m in širine 4.80 m.

- Javna obravnava predloga Lokalnega kulturnega programa v občini Litija 2011-2014: torek, 25.01.2011, ob 18.30 uri, v veliki sejni
sobi Občine Litija (soba 47);
- Javna obravnava predloga Lokalnega programa socialnega varstva v občini Litija za leto
2011: sreda, 26.01.2011, ob 18. uri, v mali
sejni sobi Občine Litija (soba 31);
- Javna obravnava predloga Letnega programa športa v občini Litija 2011-2014: četrtek,
27.01.2011, ob 18.30 uri, v veliki sejni sobi
občine Litija (soba 47).
Predlogi posameznih lokalnih programov so
objavljeni na spletni strani občine Litija: www.
litija.si.
Zainteresirano javnost obveščamo, da se lahko
poda svoje pobude in pripombe v pisni obliki
na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, ali
po e-pošti: obcina.litija@litija.si in marjana.weilgoni@litija.si. Obravnavani bodo predlogi, ki
bodo prispeli najkasneje do dneva posamezne
javne obravnave.
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PROMETNE TEŽAVE V MESTU LITIJA

Valvazorjev trg 3, 01/8963-200
objavlja

razpis za prosto delovno mesto
S E K R E T A R (m/ž).
Opis delovnega mesta:
• načrtovanje in izvajanje kadrovske politike • izobraževanje •
vodenje postopkov pred sodiščem in upravnimi organi • izdelava
aktov • pisanje zapisnikov in protokolov • sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih • vlaganje predlogov, ugovorov in pritožb • priglasitev v upravno pravnih zadevah • vodenje nadzora in evidenc
s področja varnosti zdravja pri delu in požarne varnosti • izdelava
in vodenje sistema z odpadki in emisijami.
Od prijavljenih kandidatov pričakujemo:
višjo ali visoko izobrazbo družboslovne ali druge ustrezne smeri,
pet let delovnih izkušenj na podobnih ali enakih delih, obvezno
znanje slovenskega jezika, pasivno znanje angleškega jezika, računalniško znanje MS Windows, Excel, Internet, e-pošta, komunikativnost in sposobnost dela v timu, samostojno opravljanje opisanih
del in nalog, sposobnost pismenega izražanja, skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog, vozniški izpit
B kategorije.
Kandidati naj pošljejo pisno vlogo z življenjepisom po pošti na
naslov: Kmetijsko gozdarska zadruga Litija, z.o.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija, najkasneje do 25.01.2011.

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE
NA PRIREDITVI
»PUSTNI KARNEVAL« 2011

Občina Litija in Turistično društvo Litija objavljata
javni razpis za sodelovanje na prireditvi
»Pustni karneval v Litiji 2011«.
Prireditev bo potekala v nedeljo 6. marca 2011 ob 14.00 uri skozi
stari del mesta Litija.
POGOJI:
1. Na prireditvi bodo podeljene nagrade:
- za 1. mesto v višini 1.000,00 evrov (bruto znesek)
- za 2. mesto v višini 750,00 evrov (bruto znesek)
- za 3. mesto v višini 500,00 evrov (bruto znesek)
- za 4.,5.,6. In 7. mesto v višini 300,00 evrov (bruto znesek)
Podeljena bo tudi posebna nagrada za najštevilčnejšo skupino.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe (društva,
zavodi, združenja, organizacije…), ki se nameravajo udeležiti javne
prireditve »Pustni karneval v Litiji«.
3. Sodelujejo lahko skupine z najmanj 7. člani.

4. Prijavitelji morajo poslati prijave pisno na naslov:



ACO JOVANOVIČ, Cesta Dušana Kvedra 39, 1270 Litija,
do vključno torka, 1. 3. 2011. (Informacije tel.: 041 719 444).
Prijava mora vsebovati:
- Ime in priimek vodje skupine, točen naslov in davčno številko
- Ime skupine
- Število sodelujočih v skupini
- Tema predstavitve

5. Ocenjevanje sodelujočih skupin na »Pustnem karnevalu v Litiji«, v
nedeljo, 6.03.2011, bo izvedla strokovna komisija, ki bo sestavljena
iz predstavnika Turističnega društva Litija, Občine Litija in Mestne
skupnosti Litija. Komisija bo po končanem ocenjevanju pripravila
poročilo z vrstnim redom sodelujočih skupin, ki bo podlaga za izplačilo nagrad.
6. Vodja skupine ali v primeru odločitve, da se nagrada porazdeli na vse
člane skupine, so kot davčni zavezanci dolžni prijavitelju posredovati
osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča in davčno
številko). Denarne nagrade bo izplačala Občina Litija na podlagi poročila o razvrstitvi skupin ter predložitvi osebnih podatkov v skladu z
zakonom, ki ureja dohodnino, tako, da bo v primeru izplačila fizični
osebi obračunala in odtegnila 25% akontacije dohodnine. Izplačilo
denarne nagrade bo 28.03.2011.
7. Sredstva so zagotovljena s sklepom o začasnem financiranju Občine Litija, v obdobju januar – marec 2011 na PP 1430 – Pospeševanje turistične ponudbe in promocije.
Župan občine Litija Franci Rokavec
Predsednik TD Litija Joško GODEC

V OKVIRU PRIREDITVE
»PUSTNI KARNEVAL V LITIJI 2011«
TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA
RAZPISUJE TEKMOVANJE ZA
1. NAJLEPŠI IN NAJOKUSNEJŠI KROF
2. NAJVEČJI KROF
3. NAJVEČJA »ŠTRAVBA«

POGOJI:
1. Tekmovanje bo potekalo v nedeljo, 6.03.2011 od 8.00 do 11.00
ure, v Bistroju Valvazor, Valvazorjev trg 3,1270 Litija.
2. Sodelujejo lahko gospodinje iz občine Litija.
3. Za ocenjevanje pod št 1. je potrebno oddati 3 krofe, za ocenjevanje
pod št. 2. in 3. pa po 1 izdelek.
4. Vse izdelke bo ocenila strokovna komisija in v imenu Turističnega
društva Litija podelila nagrade za:
- 1. Mesto za »NAJLEPŠI IN NAJOKUSNEJŠI KROF«
Nagrada - vikend paket za dve osebi
- 2. Mesto za »NAJLEPŠI IN NAJOKUSNEJŠI KROF«
Praktična nagrada v vrednosti 80,00 eur
- 3. Mesto za »NAJLEPŠI IN NAJOKUSNEJŠI KROF«
Praktična nagrada v vrednosti 60,00 eur.
POSEBNI NAGRADI:
- v kategoriji »NAJVEČJI KROF« bo podeljena nagrada v vrednosti 100,00 eur,
- v kategoriji »NAJVEČJA ŠTRAVBA« bo podeljena nagrada v
vrednosti 80,00 eur
5. Vsi, ki želite sodelovati v tekmovanju priprave krofov, morate izdelke,
na dan tekmovanja, dostaviti med 8.00 in 9.00 uro v Bistro Valvazor,
Valvazorjev trg 3, 1270 LITIJA
Predsednik TD Litija, Joško Godec

Litija je majhno mesto. V slabe pol ure ga lahko z okolico vred obvoziš z avtom. Pri tem pa naletiš na vse mogoče težave, ki bi se dale hitro odpraviti.
Naj opišem nekaj mojih zapažanj:
•S
 EMAFORIZIRANO KRIŽIŠČE LEVI BREG PRI MOSTU – Ob prometnih konicah (posebej zjutraj) prekratek čas gori rumena puščica za zavijanje
levo z mosta proti Ljubljani. Posledica je kolona čez celo mesto do krožišča Merkur. V tem času gre na vlak veliko pešcev, posebej mladih ljudi,
ki se dušijo v plinih stoječih avtomobilov.
• UDARNE JAME PO CESTAH MESTNIH ULIC – Po cestah mestnih ulic je
veliko neprijetnih udarnih jam. Posledica je škoda na vozilih in povečana
nevarnost zaradi izogibanja in vijuganja vozil. Na ulici Mire Pregljeve med
OŠ Litija in Frtico je kar betonska prevleka (namesto asfaltna) z ostrimi
prehodi, ki so bili sicer pred kratkim delno porezani oz. pofrezani.
•H
 ITROSTNE OVIRE NA CESTI (»ležeči policaji«) – Vsekakor so hitrostne
ovire nujne za umiritev prometa ob vrtcih, šolah, strnjenih naseljih itd.
Na mostu čez Savo v smeri proti zelo nevarnem križišču, na katerem je
bilo že toliko nesreč bi morali namestiti zvočne in optične zavore ter tudi
ustrezno svetlobno signalizacijo, ki bi opozarjala na zelo nevaren odsek,
kjer je potrebno zaviti pod kotom 90 stopinj. Kjer se postavljajo ovire
trapezne ali sinusoidne oblike, pa je najprej treba urediti cesto. Primer
Rozmanov trg. Ob ovirah so luknje v asfaltu, robovi ovir (stik
ovire s cesto) so poškodovani.
Posledice so poškodbe vozil.
Na zgornjem delu grbin so vidni
znaki, ki dokazujejo, da podvozja avtomobilov drsajo po njih.
Treba je urediti cesto ali znižati
ovire. Zelo velike hitrosti motornih vozil so tudi na Grbinski
cesti. Stanovalci se pritožujejo,
da ne morejo več varno na cesto. Tu je tudi veliko sprehajalcev, otrok.
Zato bi morali namestiti zvočne in svetlobne zavore. Pred samim križiščem pri bivšem CPL pa tudi z nižjimi grbinami.
•P
 REČKANJE ZASAVSKE CESTE PRI KGZ – Ob Zasavski cesti imamo kar
nekaj trgovskih in gostinskih objektov. Veliko ljudi prečka cesto pri Petrolovi črpalki, ker je v bližini veliko naselje Rozmanov trg. Obstoječa
prehoda za pešce sta preveč oddaljena, da bi jih ljudje uporabljali za
prečkanje glavne državne ceste G2 108. Videti je, da gre ravno tukaj čez
cesto več ljudi, kot na obeh prehodih, ki sta oddaljena od tega najbolj
frekventnega mesta. Na tem mestu bi bilo nujno potrebno urediti zavarovan prehod za pešce z zebro in osvetlitvijo.
•P
 ARKIRIŠČE PRED OBČINO – Totalen prometni kaos. Tu parkirajo zaposleni v poslovni stavbi, občani-stranke-uporabniki storitev, stanovalci,
kupci itd. Najslabše je, da tu parkirajo svoja vozila tudi delavci, ki se
potem skupaj z enim avtom odpeljejo na delo drugam. Nujno je potrebno
urediti parkiranje z zapornicami s časovno omejitvijo. Uvoz na parkirišče
z Jerebove bi moral biti enosmeren, ker je ravno na tem križišču vedno
zelo »zabito« in nevarno ter neprijazno za pešce.
• Z APARKIRANI PLOČNIKI – Zaradi kroničnega pomanjkanja parkirišč v
mestu so zaparkirani pločniki, ki so namenjeni pešcem. Najslabše pa je
na Jerebovi ulici. Na obeh straneh so zaparkirani pločniki. Peš normalno
ne moreš drugje kot po cesti. Posebej težko je za starejše in invalide. Na
pločnike bi morali namestiti količke, ki bi preprečili parkiranje vse povprek po pločnikih. Zelo primanjkuje tudi parkirišč na železniški postaji,
ker se očitno vedno več ljudi vozi z vlakom.
To je le nekaj večjih prometnih težav v mestu. Marsikaj se bo morda uredilo
tudi s prihajajočim mestnim redarstvom. Vseeno pa moramo urediti ceste
in parkirišča ter sam prometni režim po meri napredka v korist vseh udeležencev v prometu, občanov in meščanov mesta Litije.  Boris Doblekar

NADZOR NAD SAMIM SEBOJ?!?!

Lokalne volitve 2010 so za nami in prav tako je konec večinoma nerealnih
obljub, ki so jih politične stranke trosile vsenaokrog kot po tekočem traku.
Rezultati lokalnih volitev so na moje začudenje pokazali, da večina Litijanov še kar verjame političnim strankam, ki v svojih političnih programih
obljubljajo »Indijo Koromandijo« in pri tem pretiravajo, da se kar kadi. Kot
da cela Evropa in tudi Slovenija nista v gospodarski krizi in recesiji…
Župan je povabil vse politične stranke in obe neodvisni listi, ki delujejo v
Občinskem svetu, k sodelovanju v Partnerstvu za razvoj (beri: koalicija).
Skozi Partnerstvo naj bi vsi politični subjekti v občini soglasno potrjevali
predloge, ki jih župan in občinski strokovni delavci pripravljajo in naj bi
pripomogli k razvoju občine. Te predloge (projekti, programi, razni občinski akti) nato pošljejo Občinskemu svetu v potrditev.
V Partnerstvo oz koalicijo so vstopile vse, po številu svetnikov največje
politične stranke (SLS, SDS, SD, DESUS), skupaj torej 19 svetnikov v OS.
Podpis za veliko koalicijo sta odklonili le stranki ZARES in LDS ter neodvisni listi BLOK LISTA in LISTA DUŠANA HAUPTMANA, skupaj 4 svetniki v
Občinskem svetu občine Litija.
Do tu je vse lepo in prav, a ko pogledamo sestavo nadzornega sveta občine Litija (NO), se lepa slika popači. Tudi tu ima velika koalicija večino
svojih članov, pa še predsednika povrh, kar je s stališča osnovne naloge
nadzornega odbora najmanj neetično in nehigiensko, če ne kaj hujšega.
Torej »vladajoča večina nadzira sama sebe«…
Nadzorni odbor ima zelo odgovorno nalogo, saj nadzira razpolaganje s
premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev, zato ne sme biti voden in sestavljen iz članov, ki
so predlagani s strani tistih političnih strank, ki imajo večino v Občinskem
svetu občine Litija oz. pomenijo koalicijo. Le nadzorni odbor, katerega
člani niso predlagani s strani vladajočih političnih strank, bi imel potrebno legitimnost in ustrezno zaupanje javnosti za svoje delo. Da o potrebnem znanju, ki bi ga člani NO pri svojem zahtevnem in odgovornem delu
potrebovali, raje ne pišem…
Pričakujem, da bo župan podal predlog za začetek postopka k izvolitvi novih članov NO in s tem odstranil vsa sumničenja, ki se bodo porajala, če bo
vladajoča večina še vedno nadzirala samo sebe… 
Dušan Hauptman

ODDAMO
POSLOVNE PROSTORE
nad Trgovino Mojca
na Trgu svobode 3 v Litiji.
Informacije: 041-426-665
KOMPAS
Že kar nekaj let stoji nasproti Občine Litija ob bregu Save zraven
avtobusnega postajališča turistično poslovna tabla cca 5x1x5m
veličine. Na tabli desno je tudi zemljevid-specialka občine Litija.
Na tem zemljevidu je 30 cm velik kompas, ki kaže, da je Štajerska na jugu,
Dolenjska pa na severu od mesta Litije. Sedaj pa ne vem, ali sem v zmoti jaz
ali pa tisti, ki je to tablo na svetlo dal? Ali občanke in občane Litije takšna
nepravilnost nič ne moti! 
Adolf Berložnik, Litija

Martin Brilej
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Kolumna

kaj storiti z litijo?
O lokaciji za SVC bi se morali odločiti
na referendumu
Gradnja socialno varstvenega centra v Litiji (SVC) ni slaba zamisel, vendar
je povezana z velikimi tveganji in predvsem neznankami. S SVC so se doslej dogajale čudne stvari. Bivši župan Mirko Kaplja je leta 2006 zemljišče
prodal neki firmi, ki naj bi bila investitor SVC. Ta pa se je premislila in
sedanji župan Franci Rokavec ga je (za višjo ceno!) odkupil nazaj. Potem je
občina ustanovila firmo SVC d.o.o. in za direktorico imenovala kar direktorico občinske uprave Tatjano Kržišnik, za edinega družbenika pa župana
Francija Rokavca. Ker občina nima denarja, bo SVC d.o.o. dobil zunanjega
investitorja, kar pa ne bo lahko, saj bo objekt stal več kot 10 milijonov €.
Sicer pa bi morala župan in direktorica SVC v izogib sumničenjem o (ne)
transparentnosti in zakonitostih tega posla in ker gre za javni denar, tudi
javno objaviti vrednost investicije, finančne vire, kdo, kje in koliko bo najel
kredite, pod kakšnimi pogoji, rok odplačevanja, cene oskrbnega dne in še
kup drugih podatkov. Čim je zraven javni denar (občina je zemljišče dala
kot garancijo za kredit), morajo biti podatki o investiciji v celoti javni. Ker
pa je SVC ustanovljen kot d.o.o., vodita pa ga direktorica občinske uprave
in župan, slednji ima hkrati tudi roko nad občinskim proračunom, je vprašanje, če so te funkcije sploh združljive in da ne gre za konflikt interesov ali
celo kaj hujšega. Sedaj so na žalost takšni časi, da ne moreš nikomur do
konca verjeti in zaupati, pa še z našo dokaj nepravno državo si ni mogoče
kaj prida pomagati.
Morala bi tudi pojasniti komu bo ta SVC sploh namenjen, kakšna bo idejna
prostorska ureditev in kaj bo občina storila, če bo v njem le za vzorec prebivalcev iz naše občine, ker bodo cene previsoke in ga bodo zasedli ljudje
od drugod, pretežno iz Ljubljane, kjer je veliko povpraševanja, v nasprotju s
preostalo državo, kjer pomanjkanja takšnih domov ni. To bi namreč pomenilo, da občina daje dragoceno zemljišče za druge, ne pa za svoje občane.
Poleg tega pa bi bilo treba pojasniti kako naročniki in investitorji gledajo
na to, da država načrtuje drugačen razvoj varstva starejših ljudi. Konvencionalne domove naj bi zamenjala pomoč na domu, s čimer bi ljudje čim
dlje ostali v domačem okolju.
Investicije v javne objekte bi morali v mestu zelo pazljivo in dolgoročno
načrtovati. Tega si ne morejo iz dneva v dan izmišljevati neki politični funkcionarji, ki kot laiki nimajo nobenih znanj o urbanizmu, lokacije z namembnostjo vred pa po Litiji prestavljajo kot šahovske figure. Prebivalci Litije pa
naj vse to gledamo in s tem živimo? Tisti, ki te lokacije izumljajo pa sploh
ne stanujejo tu, dolgoročnih interesov, razen političnih, pa nimajo. Ko bodo
njihove funkcije ugasnile, bodo postali anonimni in nepomembni.
Povsem očitno je, da je bila lokacija ob Ljubljanski cesti izbrana v preozkih krogih in preveč na hitro. Zato je zelo problematična. Če so se nekateri takoj navdušili zanjo, v tistem času zagotovo niso bili seznanjeni s
tem, da je zemlja tam strupena. Gre za zemljišče, ki je kontaminirano in
kritično prekoračeno z vsebnostjo svinca, ki je zelo strupena težka kovina(!) iz bivše topilnice. To bi moralo investitorja krepko zaskrbeti, da se
na takem zemljišču spušča v gradnjo objekta v katerem bodo živeli ljudje.
Nenazadnje jim tudi nihče ni ponudil kakšne druge lokacije na sončnem
in neobremenjenem zemljišču. Docela pa je tudi nerazumljivo, da župan
enostavno vztraja pri tej zelo vprašljivi lokaciji in mu ne pride na misel, da
bi začel razmišljati o bolj prijazni. Saj bo SVC vendar za ljudi, in to za 100
let! Gre torej za – vzemi ali pusti.
Tam pa so še druge težave, ki niso naklonjene ljudem. Zemljišče je stisnjeno med Savo in državno cesto, kar pa še ni najhuje. Tri mesece na leto na
ta prostor ne posije sonce! Torej senca in mraz. Zato bi se utegnil hitro razširiti glas, da je na litijskem SVC Sibirija in da je na strupeni podlagi. Starim
ljudem pa je treba omogočiti, da bodo preostala leta življenja deležni dovolj
zdravega življenja, sonca, zelenja, varnosti, miru in bližino živega okolja.
Kljub temu, da je ta prostor v prostorskem planu določen za to dejavnost, bo manj dolgoročne škode, če se o tej lokaciji ponovno razmisli in
se posvetuje z več ljudmi, predvsem Litijani, pa ne le politiki. Lokacije
objektov za vsaj 100 let (za ljudi), namreč ne smejo biti odvisne le od trenutnega razpoloženja nekaterih občinskih funkcionarjev. Lažje je namreč
spremeniti plan kot pa postaviti takšno zgradbo na nepremišljeni lokaciji,
ki bo potem še leta in leta žrla denar za sanacijo komunalnih problemov,
prostorskih pa se itak ne da popraviti. Dejavnosti, ki jih »urbanist« tam
načrtuje so namreč vezane na absolutni dovoz z avtomobili; oskrbovance
SVC nenehno kam vozijo, jih obiskujejo zdravniki in sorodniki … Ali je kdo
na tem mestu sploh naredil simulacijo bodočega prometa?
Ker so doslej o podobnih lokacijah v Litiji odločali neki čudni »urbanisti«, potem pa se je kmalu ugotovilo, da je pri takih izborih domala vse narobe, in je
bilo treba še veliko denarja vlagati za sanacije. Zato bi se bilo treba o lokaciji za SVC odločiti na referendumu, ki bi ponudil vsaj dve lokaciji. Zakaj bi
skrivali nekaj , kar je namenjeno ljudem? Ali pa vsaj počakati na dolgoročno
strategijo države za kakšen način varstva starih ljudi se bo sploh odločila.
Da ne bo vse skupaj zgolj politično obljubljanje, ki bo šlo v maloro…

Litija zmore več
Kot občan sem dobil možnost vpogleda v planirani proračun za leto 2011
in tudi osnutek za 2012 ter razvojne programe do 2014.
Proračun je sicer dobro zastavljen, pokriva večino tekoče problematike
na področju celotne občine.
Manjka pa razvojne naravnanosti, predvsem na področju gospodarstva.
S sprejetjo prostorskega načrta so bile odstranjene še zadnje ovire za zagon poslovnih con. V Litiji je vrsta podjetnikov, ki si želijo svojih prostorov
in plačujejo drage najemnine ali pa se stiskajo v garažah stanovanjskih
hiš. Nekateri so že poiskali lokacije za svoje vizije izven naše občine.
Nikjer ni zaslediti aktivnosti za razrešitev problematike ceste G2-108,
Litija - Ljubljana.
Bo zopet vrsta odgovorov, da je to problem države in da nima nobene
veze z lokalnim proračunom. Če človek gleda ozko, to drži, vendar lokalna skupnost je pobudnik spremembe. Ni kar pričakovati, da bo država
uredila problematiko na lastno pobudo.
Na primer, rudnik Sitarjevec ima svojo postavko v proračunu že par let,
čeprav je sanacijo dolžna zagotoviti država. Nedolgo nazaj sta prišla problematiko pogledat ministra, kar je pozitivno, celo pohvalno!
Dobrodošlo bi bilo, da prideta cesto pogledat prometni minister in ministrica za notranje zadeve. Ogled naj ne bo popoldne, ko se promet umiri,
in v lepem vremenu.
Peljimo ju po cesti v nalivu, da bosta videla koliko vode stoji na cestišču,
peljimo ju v snežni brozgi, da bosta videla kako je, ko ti zasuje vertobransko steklo mimovozeči kamion. Peljimo ju v prometni konici, ko vse stoji.
In nazadnje, peljimo ju z reševalnim vozilom, ki se mu iz leta v leto, zaradi
spreminjanja regionalke v mestno ulico, podaljšuje intervencijski čas pri
nujnih prevozih v Ljubljano.
Moj namen članka ni podati kritike snovalcem proračuna, temveč le opomniti, o katerih razvojnih projektih smo se pogovarjali, ko sem bil jaz še
del aktivne politike. Zato, dajte lokalni politiki, Litija zmore več!
Primož Lambergar spec.
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MLADINSKI CENTER LITIJA
Zamolčana plat resnice predstavitev Ujet.si
V sodelovanju z Ujet.si bo Mladinski center Litija izvedel cikel treh predavanj. Prvo predavanje bo namenjeno predstavitvi spletne strani ujet.si in se bo odvilo v
četrtek 27.1.2011 ob 18.00 v Knjižnici Litija. Govora bo o slovenski spletni strani (www.ujet.si), katere
namen je širši javnosti predstaviti ‘spregledane’ informacije in alternativne poglede na svet/družbo. Ujet.si nima svoje ideologije ali političnega programa, ne zahteva od vas, da si obrijete glavo ali plačate članarino,
temveč vas izziva, da si ustvarite lastno mnenje o obravnavanih temah
kot so npr.: klimatske spremembe, terorizem, obvezno cepljenje, svetovna vlada… Cilj Ujet.si ni ustvariti novega ‘prepričanca’, ampak informiranega posameznika, ki je sposoben kritičnega razmišljanja in pozitivnega
delovanja v svojem vsakdanjem življenju. Mladinski center Litija želi z
organizacijo predavanj spodbujati takšno vedenje.
V prvi predavalnici v ciklu vam bo Jaka Furlan, idejni vodja, predstavil
vsebino spletne strani Ujet.si ter predavatelje in predavalnice, ki bodo
sledile.

Ujet.si – zamolčana plat resnice: O cepljenju
otrok proti nalezljivim boleznim
V drugem delu cikla predavalnic ujet.si bomo gostili Primoža Verbiča,
predsednika Društva za svobodo odločanja (www.svood.org), ki bo predaval o cepljenju otrok proti nalezljivim boleznim.
Člani društva SVOOD zase pravijo: ‘’Smo starši, ki odločitve o cepljenju
svojih otrok ne želimo na slepo prepustiti državi ali v njenem imenu
zdravnikom. Ta naša odločitev ne izhaja iz nobenega verskega prepričanja ali kakršnegakoli fanatizma, temveč je plod večletnega informiranja in tehtnega premisleka.’’
Pridružite se nam v Knjižnici Litija, v četrtek, 10.2.2011 ob 18.00.
Vabljeni!

Ujet.si – zamolčana plat resnice: Terorizem
kot sredstvo manipulacije
V tretjem delu cikla predavalnic ujet.si bomo gostili Dr. Miroslava Huskića, avtorja spletne strani www.terorizem.si, ki je profesor in znanstvenik in se ljubiteljsko ukvarja s tematiko terorizma, oziroma predvsem z državnim terorizmom oziroma napadi pod lažno zastavo (False
Flag Attack). V predavanju prav po šolsko našteje dokazljive primere
napadov pod lažno zastavo in opozori na utemeljeni sum, da je šlo za
napad pod lažno zastavo tudi v primeru napadov na ZDA 11. septembra
2001…
Pridružite se nam v Knjižnici Litija, v četrtek, 24.2.2011 ob 18.00.
Vabljeni!

Prostovoljno delo v tujini
Leto 2011 je mednarodno leto prostovoljstva. V petek, 18.2.2011 ob
19.00, se nam bo v prostorih Mladinskega centra Litija pridružila gostja iz zavoda Voluntariat in nam predstavila možnosti kratko in dolgoročnih (prostovoljskih) del in projektov v tujini. Seznanili se boste tudi
s postopki prijave in kako si poiskati projekte v tujini.
Udeležba na prostovoljnih projektih nudi intenzivno delovno izkušnjo in
omogoča globlji vpogled v drugo kulturo, ki se lahko v marsičem razlikuje od nam domačih navad in vedenjskih vzorcev. Ne izpustite odlične
priložnosti za pridobivanje izkušenj, spoznavanja sveta in notranjo rast
(Voluntariat, www.zavod-voluntariat.si/)! Vabljeni!

Zimske počitnice
Zimske počitnice 2011 od 21.2. do 25.2. bodo v Mladinskem centru Litija športno – ustvarjalno naravnane. Vabimo vas, da se nam pridružite
na nogometnem in košarkarskem turnirju in tekmovanju v bowlingu,
za rekreacijo in dobro zabavo pa bomo tudi tokat poskrbeli s kopalnim
izletom v Atlantis. Prijave sprejemamo do torka, 22.1.2011 v dnevnem
centru MC Litija vsak dan od 14.00 do 20.00.
Z izdelavo zaponk za majice in s tiskanjem na majice bomo poskrbeli za vse, ki imajo ustvarjalno žilico in želijo biti kreativni. Pridružite se nam v dnevnem centru MC Litija in si popestrite hladne zimske
dni.
Vabimo vas tudi na ostale dogodke, ki jih Mladinski center Litija prireja
v počitniškem času; obiščete stojnico, kjer je vse zastonj; se nam pridružite na predavanju, ki nam bo dodatno osvetlil fenomen terorizma;
vabljeni pa ste tudi na otvoritev razstave zelo dobre, mlade slikarke –
Simone Kokelj. 
Se vidimo!

Koledar dogodkov med zimskimi počitnicami v MC Litija:
Datum

Čas

Dogodek

Kraj

Sob 19.2.

8.00 – 11.30

Stojnica vse zastonj

Tržnica Litija

Turnir v nogometu in košarki
ter predstavitev hokeja na Gimnazija Litija
parketu

Pon 21.2. 15.00 – 20.00
Tor

22.2.

17.00

Ustvarjalna delavnica - tisk na
majice

MC Litija

Sre

23.2.

17.00

Ustvarjalna delavnica - zaponke
za majice

MC Litija

Čet

24.2.

7.15

Kopalni izlet – Atlantis

Žel. PostajaAtlantis

Čet

24.2.

18.00

Predavalnica ujet.si –
Terorizem

Knjižnica Litija

Pet

25.2.

12.00

Turnir v bowlingu

Bob Bowling

19.00

Otvoritev razstave Simone
Kokelj

MC Litija

Pet

25.2.

Informativno svetovalna pisarna
društva UP v Litiji
Informativno svetovalno pisarno društva lahko v februarju 2011 obiščete v ponedeljek 14.2. od 18.00 do 19.00 v prostorih Mladinskega
centra Litija, v drugem nadstropju stavbe na Ponoviški cesti 12.
Rezultati »raziskave o drogah v Litiji«, ki jo je lani na velikem vzorcu
Litijanov izdelal Mladinski center Litija (beri www.mc-litija.si) so slabi.
Zato smo v lanskem letu nemudoma uspeli odpreti pisarno Društva UP
v Mladinskem centru Litija. Zavedamo se, da je mladostniško eksperimentiranje z drogami lahko usodno za nastanek bolezenske odvisnosti
od nedovoljenih drog. Odvisnost je pereč problem, težko jo je opaziti,
kaj šele spopasti se z njo. Vzroki za nastanek odvisnosti so globlji,
boleči, globoko zakopani in ravno z zasvojenskim vedenjem se poskušamo od le-teh oddaljiti. Zato smo tukaj, da se lahko pogovorimo, poučimo in ob morebitni zasvojenosti naredimo načrt zdravljenja.

ZAKAJ je malo delo slabo?
V preteklih dneh po vsej Sloveniji srečujemo skupine
študentov, ki nas prepričujejo, da je potrebno na
upravni enoti pred uradno osebo podpisati obrazec
za razpis referenduma proti malemu delu. Tudi v Litiji smo aktivisti Kliše-ja z zbiranjem podpisov pričeli
tretjega januarja, in sicer zunaj pod stopnicami
Občine, saj zaradi občinskih pravil ne smemo agitirati ljudi v prostorih uprave. Skupaj s predstavniki sindikatov, ki pa se v tem mesecu
prav tako borijo proti pokojninski reformi, premraženi študentje med
uradnimi urami Upravne enote mimoidoče prepričujemo, da je edina
prava odločitev nasprotovati malemu delu. Zakaj? Ta oblika dela bo
študentom onemogočila normalen potek študija, saj mesečni izkupiček
dela ne bo zadosten za pokritje vseh stroškov izobraževanja. Kljub
različnim medijem, ki poročajo, da se proti zakonu malega dela borijo
predvsem študentje, se problematika ravno toliko tiče tudi ostalih
družbeno ogroženih skupin, in sicer brezposelnih in upokojencev. Za
brezposelne je ta oblika dela slaba alternativa redni zaposlitvi, saj bodo
ostali brez osnovnih pravic (odpravnine, bolniške...). Poleg tega obstaja možnost izgube pravice do nadomestila za brezposelne, če bodo
z malim delom zaslužili več kot 200 € mesečno. Mali delavec nima
skoraj nobenih pravic, kot so bolniško nadomestilo, regres, odmor, dodatek za malico, prevoz, odpravnine, porodniški dopust, ne smejo se
vključevati v sindikate. Upokojenci ne spadajo v skupino študentskega
dela ali dela za brezposelne - ne znamo si predstavljati, da bo delavec
po 40 ali več letih garanja, ob prisluženi pokojnini še dodatno delal,
predvsem pa naj bo to dodatek k pokojnini in ne nadomestilo za prenizko pokojnino.To pa je le nekaj razlogov, zakaj vlada s tem zakonom
meče pesek v oči vsem državljanom, predvsem pa socialno šibkejšim.
Zato je čas, da začnemo koristiti svojo osnovno demokratično pravico
svobodne izbire – tako »Kliše-jevci«, kot tudi ostali občani Litije – ter
sami na referendumu odločimo, kakšno življenje želimo živeti v prihodnosti. 
Tjaša Cvetkovič

Podpora društvom, zasebnim zavodom in
ustanovam še naprej

GEOGRAD, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za geodetske storitve,
Tbilisijska ulica 59, SI – 1000 Ljubljana
www.geograd.si  info@geograd.si
PE Kotnikova ulica 27, SI-1000 Ljubljana,
tel.: 01/430 12 03, fax.: 01/430 12 04
PE Ljubljanska cesta 76 (SPB), SI – 1230 Domžale,
tel./fax.: 01/721 26 24

Strokovna in hitra izvedba geodetskiH
storitev:
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- določitev zemljišč pod stavbo in vpis stavb
v kataster stavb
- izdelava etažnih načrtov
- izdelava geodetskih načrtov
- zakoličenje objektov
Za naročila, informacije in vprašanja o geodetskih
storitvah nas kontaktirajte na gornje telefonske številke
ali nam pišite na e-pošto.

V okviru Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a bo tudi v prihodnje delovalo regionalno stičišče nevladnih organizacij. Društvo se je s projektom »Stičišče NVO osrednje Slovenije - Srce me povezuje«
ponovno uspešno prijavilo na razpis Ministrstva za javno upravo in s tem pridobilo sredstva iz Evropskega
socialnega sklada.
Stičišče NVO osrednje Slovenije bo tako še naprej, do oktobra 2012, zagotavljalo servisno podporo
društvom, zasebnim zavodom in ustanovam iz Osrednjeslovenske regije, hkrati skrbelo za ozaveščanje
javnosti o pomenu nevladnega sektorja, sodelovalo z lokalno skupnostjo, pomagalo pri zastopanju interesov nevladnih organizacij na območju in spodbujalo civilni dialog. V okviru aktivnosti so tako predvidene izvedbe raznih predavanj, delavnic, srečanj, svetovanj, nudenje pomoči pri razpisih, izdajanje
elektronskega informatorja. Več informacij o projektu in naših aktivnosti lahko dobite tudi na naši spletni
strani www.srce-me-povezuje.si, ali osebno v informacijski pisarni stičišča v Litiji na Kidričevi 1, lahko pa
nam tudi pišete na info@srce-me-povezuje.si.

Novo leto, nov projekt Društva Geoss
V leto 2011 vstopamo s projektom Twinfos, ki je bil odobren v okviru programa Evropa za državljane. Evropska komisija za izobraževanje in kulturo je pobudnica programa Evropa za državljane, ki teče že od leta
2007. Program prispeva k spodbujanju zavesti, da nismo samo državljani različnih držav, temveč, da smo vsi
državljani Evropske unije. Z medsebojnim sodelovanjem se namreč krepi strpnost in razumevanje kulturne
in jezikovne raznolikosti. Medkulturni dialog pripomore k razvijanju občutka evropske identitete, ki temelji
na skupnih vrednotah, zgodovini in kulturi. Ta program daje državljanom možnost za vzajemno sodelovanje
pri gradnji tesneje povezane demokratične Evrope. Da bi dosegli te cilje se v okviru programa Evropa za
državljane izvajajo ukrepi pobratenja mest in podpora projektov, ki neposredno vključujejo državljane iz
različnih družbenih področij.
Društvo Geoss se je prijavilo na razpis Evropa za državljane, ukrep Mreže partnerskih lokalnih skupnosti, in
uspelo s projektom Twinfos. Namen projekta je spodbujanje povezav mest in občin na mednarodni ravni s
ciljem vzpostavljanja medkulturnega dialoga. Nudili bomo podporo za pobratena mesta v Osrednjislovenski
regiji in pripravili izobraževalne delavnice, na katerih bomo javnost pobliže seznanili s pojmom pobratenja
mest. K pobratenju bi radi pritegnili slovenska mesta, ki se bodo povezala z romunskimi mesti in vasmi, zato
je partner v projektu romunska neprofitna organizacija EyfSD (Evropska mladina za celostni razvoj), ki ima
sedež v mestu Craiova (Romunija). S skupnimi močmi bomo nudili informacije in podporo mestom in vasem,
v Sloveniji in Romuniji, ki se želijo povezati. Skupni cilj, ki smo si ga zastavili, je vzpostaviti vsaj pet pobratenih mest. Mesta in vasi, ki se bodo odločila za pobratenje so lahko deležna evropskih sredstev, ki jih odobri
Evropska komisija za izobraževanje
in kulturo.
Bistvo medsebojnega povezovanja
je izmenjava izkušenj, pridobitev
novih znanj in predvsem spoznavanje drugačne kulture. Evropa je
naš skupni imenovalec in z odprtim
kulturnim dialogom bomo dosegli
večjo strpnost in razumevanje.
Za več informacij smo vam na voljo
na barbara@drustvo-geoss.si.
Barbara Možina
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Dobro obiskana prireditev
Podeželje v prazničnem mestu
V starem mestnem jedru Litije
je 23. in 24. decembra potekala
tradicionalna prireditev Podeželje v prazničnem mestu, ki je bila
tudi letos dobro obiskana. Poleg
ponudbe podeželskih dobrot in izdelkov domačih obrti na
praznično okrašenih stojnicah, so obiskovalci lahko uživali
ob pestrem spremljajočem kulturno-družabnem programu.
Najmlajši so se
najbolj razveselili
Nodija, z velikim
pričakovanjem pa
so dočakali tudi
Dedka mraza, ki
je otroke obdaril
s prazničnimi darili. Na božičnem
koncertu so nastopili učenci OŠ
Litija, OŠ Gradec
in Glasbene šole
Litija-Šmartno ter pevski zbor Gimnazije Litija. V petkovem deževnem dopoldnevu je razveselil plesno-glasbeni nastop otrok iz litijskega
vrtca Najdihojca in učencev s posebnimi potrebami iz OŠ Litija.
Letošnja novost na prireditvi so bile dobrodelne stojnice VSE ZASTONJ, s katerimi smo v sodelovanju z Mladinskim centrom, Rdečim
križem in Klubom študentov Kliše želeli pomagati ljudem, ki živijo v
stiski oziroma pomanjkanju. Prostovoljci so zbirali igrače in oblačila za
otroke in odrasle ter jih razdeljevali naprej vsem , ki jih potrebujejo.
Center za razvoj Litija in Občina Litija se za podporo zahvaljujeta sodelujočim organizacijam: Jarina, Mladinski center Litija, Rdeči Križ Litija,
Klub litijskih in šmarskih študentov, Društvo prijateljev mladine Litija,
Prostovoljno gasilsko društvo Litija, Center za socialno delo Litija, Knjižnica Litija, Osnovna šola Litija, Osnovna šola Gradec, Gimnazija Litija,
Vrtec Litija ter Univerza za tretje življensko obdobje.

Srečanje županov Razvojnega
partnerstva središča Slovenije
Domačija Pr'Krač v Dolskem je 11. januarja 2011 gostila
župane in koordinatorje občin Razvojnega partnerstva središča Slovenije, ki so se sestali na prvem letošnjem srečanju. Center za razvoj Litija povezuje občine Dol pri Ljubljani,
Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi. Za novega predsednika Območnega sveta RPSS je bil imenovan Marjan Šarec,
župan Občine Kamnik, podpredsednik pa je postal Franci
Rokavec, župan Občine Litija.

Poleg konstituiranja novega Območnega sveta Razvojnega partnerstva
središča Slovenije so se prisotni seznanili še s poročilom o realizaciji
letnega programa RPSS v letu 2010, obravnavali so predlog programa
dela RPSS za leto 2011 in se seznanili z rezultati delovanja Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije. Med najodmevnejšimi projekti v lanskem
letu je bila skupna predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani, Srce Slovenije pa smo predstavljali tudi na mednarodnem turističnem sejmu v Helsinkih ter na vrsti drugih manjših dogodkov v Srcu
Slovenije. Izdali smo prikupno otroško knjižico Radovedni vrabček Čivi
v Srcu Slovenije ter podprli ultramaratonskega kolesarja Hilarija pri njegovem podvigu za ohranitev Zemlje. Skupaj z zadrugo Jarina smo uspeli
narediti pomembne korake na področju lokalne samooskrbe Srca Slovenije s hrano ter povezali lokalne pridelovalce hrane z več kot 30 javnimi institucijami in podjetji. V preteklem letu smo uspešno pridobili tudi
tri nove evropske projekte.

V letu 2011 bomo izvajali skupne aktivnosti za območje Srca Slovenije
s področja promocije in komuniciranja, pomembno pa bo tudi mreženje
in povezovanje na nacionalni in evropski ravni - iskanje partnerjev za
skupne prijave na različne razpise. Župani oziroma njihovi namestniki
desetih občin povezanih v RPSS so se strinjali, da je ena izmed pomembnih nalog Centra za razvoj Litija igrati vlogo učinkovitega povezovalca med občinami članicami RPSS in Ljubljansko urbano regijo.
Osnovni cilj povezovanja občin v razvojnem partnerstvu pa še naprej
ostaja uresničevanje skupnih interesov, ki so vezani na nove razvojne
možnosti ter pridobivanje državnih in evropskih sredstev.

Priprava turistične strategije za
Srce Slovenije
Konec preteklega leta smo intenzivno pričeli s pripravami na oblikovanje strategije za razvoj in trženje turistične destinacije Srce Slovenije. V decembru in januarju sta tako potekali dve delavnici, ki sta
bili zelo dobro obiskani in zastopani z vseh vključenih občin. Skupaj
smo opredelili potenciale, adute, vizijo in ključne razvojne usmeritve
za turistično območje Srce Slovenije. Na zadnji delavnici v februarju bo
predlog strategije predstavljen širši projektni skupini, vodila jo bo Miša
Novak iz podjetja Alohas, ki je tudi sicer sodelovala pri celotni izvedbi
stretegije.
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Srce Slovenije na sejmu AlpeAdria: Turizem in prosti čas 2011!
Tudi v letu 2011 bo Center za razvoj
Litija na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organiziral skupno
predstavitev ponudbe območja
Srce Slovenije. Sejem Alpe-Adria:
Turizem in prosti čas bo potekal od 27. do 30. januarja 2011.
V okviru predstavitve območja na največjem turističnem
sejmu v Sloveniji imamo namen pod skupno znamko Srce
Slovenije v štirih sejemskih dneh povezati ponudnike iz 10
občin Srca Slovenije.
Ponovno
bomo
pod skupno znamko združili turistične ponudnike,
društva,
podjetnike in posameznike, za katere
bomo izdelali skupne promocijske
letake ter omogočili promocijo in
prodajo turističnih
produktov območja. S tem želimo
spodbujati povezovanje in sodelovanje med turističnimi ponudniki in
ostalimi akterji iz območja. V petek, 28. januarja bomo ob 17. uri na
razstavnem prostoru za župane občin Srca Slovenije pripravili družabni
dogodek.
Podrobnejši program dogajanja na razstavnem prostoru Srca Slovenije
je objavljen na spletni strani www.razvoj.si. Vljudno vabljeni na sejem
Alpe-Adria: Turizem in prosti čas 2011 na Gospodarsko razstavišče v
Ljubljano od 27. do 30. januarja!

Podjetniška vstopna točka
VEM v Litiji: Brezplačne registracije in postopki za s.p. in d.o.o.
Se nameravate samozaposliti (registrirati s.p.) ali ustanoviti svoje lastno podjetje (družbo z omejeno odgovornostjo – d.o.o.)? Postopek
registracije ali spremembe s.p. ali d.o.o. lahko brezplačno opravite
na naši vstopni točki VEM (»Vse na enem mestu«) v Litiji na Kidričevi cesti 1. Uradne ure: torek 8h-16h, četrtek 8h-16h, petek 8h-13h.
Dodatne informacije: telefon: 01 8962 710 ali e-pošta: info@razvoj.si.

P R E D S TAVLJA M O U S P E Š NE LITIJ S K E P O DJETNI K E
V Občanu pričenajmo z novo rubriko, v kateri bomo predstavljali
uspešne litijske podjetnike, ki so prepoznani in cenjeni tudi izven
lokalnega okolja in so svojo dejavnost registrirali na podjetniški
točki VEM, ki deluje v okviru Centra za razvoj Litija.

MITJA HOJAK, modni čevljar

Mitja je najmlajši čevljar v Sloveniji in ko je zaključil šolanje, so čevljarsko šolo tudi zaprli, ker za ta poklic preprosto ni bilo zanimanja. Tako
je poleg čevljarske šole v Kranju naredil še usnjarsko šolo v Domžalah
in nato nadeljeval študij po programu 3+2 iz usnjarsko-galanterijske in
obutveno-tehnične smeri. Končano ima tudi poslovodsko šolo, tako da
lahko svoje izdelke prodaja in trži. V prvem letniku fakultete je v Litiji
odprl svoje lastno podjetje, kjer trži svoje znanje.
Njegovi čevlji so nekaj posebnega, vsi so namreč unikatni, v njegovi
delavnici se rojevajo drugačne ideje, ki so pisane na kožo ljudem z
ekstravagantnim okusom. Mitja pravi, da je vse več ljudi, ki si želijo izstopati in jih ni strah obuti in poskusiti česa novega. Ker je trg nasičen
s tovrstnimi izdelki, ljudje radi iščemo presežke.
Pri izdelavi čevljev uporablja izključno naravne materiale, ki so nogi
prijazni. Svoje prve čevlje je izdelal konec prvega letnika srednje šole
za zaključni izpit praktičnega usposabljanja. Uporablja samo naravno
usnje, med drugim tudi eksotično (usnje kengurujev, pitonov in krokodilov).
Ekskluzivno nam je zaupal, da trenutno izdeluje čevlje za Zlatka Zahoviča. Čevlje je izdelal že številnim znanim iz sveta zabave: voditeljici
Lorelli Flego, pevcu Samuelu Lucasu, voditelju Viktorjev Tadeju Tošu,
pevcu Masimu Saviču, pevki September in mnogim drugim.
V njegovi delavnici na Parmovi ulici so rojevajo drugačne, inovativne
in sveže zgodbe.
Zastavili smo mu tudi nekaj vprašanj, na katere nam je Mitja prijazno
odgovoril.
Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?
Že kot majhen deček sem opazoval očeta v veleblagovnici Nami, kako
popravlja čevlje. Oče mi je za prvo obhajilo naredil par čevljev, ki pa
meni niso bili všeč, pričakoval sem namreč vse kaj drugega, kot klasiko. Zato sem se takrat odločil, da bom sicer šel po njegovih stopinjah
in nadaljeval s tradicijo, vendar se bom odmaknil od povprečnega in
delal takšne stvari, ki se jih ne da kupiti in dobiti povsod. Od tu naprej
se je začela razvijati ideja za drugačne čevlje.

Domačini zagotovo poznamo oblikovalca in ustvarjalca čevljev, ki ga
pogosto zasledimo v družabnih medijih. 29-letni Mitja Hojak iz Litije
je diplomirani oblikovalec čevljev, z unikatno in ročno izdelavo obutve
in usnjene galanterije pa se ukvarja že od leta 2004.
Ustvarja pod znamko Mihoya, vsi čevlji pa nosijo njegov pečat. Poslužuje se izključno ročnega dela po naročilu, stremi pa k temu, da so
čevlji modni, udobni in elegantni.
Poklic čevljarja je ena izmed obrti, ki pri nas v zadnjem času izumirajo.

Kakšno vlogo je imela podjetniška VEM točka v Litiji ob začetku
vaše poslovne poti?
Svojo dejavnost sem registriral na točki VEM, kjer sem pridobil tudi
vse informacije, ki sem jih ob ustanovitvi lastnega podjetja potreboval.
S svojo dejavnostjo sem začel leta 2004, ko sem bil v drugem letniku
fakultete. Načeloma zelo rad ustvarjam po svoje in všeč mi je, da lahko
delam ustvarjalno.
Katera izkušnja v poslovnem svetu vas je največ naučila oziroma
najbolj obogatila?
Izkušnja s strankami je vsak dan kaj novega! Zelo so me obogatile tudi
izkušnje pri znanih slovenskih oblikovalcih, kot sta Thaler in Vodeb, s
katerima sem sodeloval in sta me naučila malih čevljarskih skrivnosti.
Danes sem zelo ponosen na svoje diplomske čevlje, ki sem jih naredil
iz usnja morskega lista. Peto sem izdelal iz igralnih kock, ki opozarjajo,

da je vsak korak, ki ga človek v življenju naredi, igra na srečo. Najbolj
pri srcu so mi še vedno čevlji iz krokodiljevega usnja z dodatkom krzna
ter peto iz pleksi stekla, v kateri se pretaka živo srebro. Čevlji imajo dodane tudi kristale Swarovski in preprosto ne potrebujejo nobene dodatne razlage, saj govorijo sami zase. Vedno znova mi je izziv nov model
čevljev ustvariti celostno in pri tem raziskati vse njegove razsežnosti.

Kakšna je vaša formula za uspeh in kakšne je vaše poslovno vodilo?
Formula za uspeh je da delaš tisto kar te veseli oziroma si narediš, da
te veseli. Mene osebno je vedno veselil odmik od povprečnega, vedno
sem hotel imeti drugačne stvari kot ostali. Spominjam se, da sem v
srednji šoli želel imeti čevlje z zadrgo spredaj, ne zadaj ali na strani.
Tudi sedaj imam barvite čevlje, črnih čevljev se izogibam.
Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za družbo?
Kdo pravi, da so podjetniki pomembni za družbo. Vsak posameznik je
podjetnik svojega življenja.
Kako razumete povezavo z lokalnim okoljem - se čutite vpeti vanj in
ste aktivni na področju družbene odgovornosti?
Trenutno uvajam študente za pripravo diplomske naloge »modno oblikovanje čevljev«, pri meni v delavnici pa so bile sicer narejene štiri
diplomske naloge z odliko.
Kaj bi svetovali nadebudnim podjetnikom, ki začenjajo svoje prve
podjetniške korake?
Čim hitreje veselo na delo v podjetniške vode, nihče ni vsega vedel
na začetku. Tudi pri meni je bilo na začetku prisotnega nekaj strahu,
da čevelj na nogi ne bo stal tako kot mora. Zdi se, da je izdelati čevelj
enostavno, pa ni, sploh če ga delaš po meri in mora lepo leči na nogo.
Včasih se je tudi zgodilo, da sem moral čevelj ponovno narediti, a sem
se iz tega veliko naučil. Prej ko narediš napake, prej jih odpraviš!
		
				
Pripravila: Ana Savšek, RCL
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javni zavod za kulturo litija
Lahko bi zleteli in
ujeli svoje sanje
»Vse te stare zamere merijo do srca,
zatemnjeni pogledi nam ne dajo sna.
Kdo je s kom in koga, komu je mar
za to, stokrat že premleto. Življenje
je kratko.
Lahko bi zletela in ujela svoje sanje, lahko bi se dvignila na
njih vse do neba.
Lahko bi zletela in rešila svoje sanje, lahko bi se dvignila na
njih vse do neba …««

(Vlado Kreslin)

Novoletni dnevi postavljajo nove začetke, obljube,
načine … Spremembe so vedno dobrodošle, saj nam
tako postavljajo nove smernice in drugačne poglede, na katerih se gradimo. Ko opazujemo svet in dogajanje okrog nas, verjamem, da marsikoga spreleti
pesimizem. Vladova pesem je dovolj zgovorna.

OTO PESTNER V PRAZNIČNI LITIJI
Praznični glasbeni večer smo v Kulturnem centru Litija preživeli skupaj z odličnimi pevci in instrumentalisti, ki so v naše mesto prinesli kulturno druženje, ki
je temeljilo na sodelovanju in povezovanju. Odlični
nastop Moške
in ženske vokalne skupine
Lipa,
okteta
Valvasor, pevcev in instrumentalistov iz
Glasbene šole
Litija – Šmartno
ter Pihalnega
orkestra Litija
je nadgradil Oto Pestner, legenda slovenske zabavne glasbe. S posebnimi svetlobnimi efekti je bil koncert še bolj prazničen.

KAJ VSE SE BO DOGAJALO
V KULTURNEM FEBRUARJU V NAŠEM
KULTURNEM CENTRU?
Za začetek nas bo 1. februarja obiskala gledališka
skupina iz zamejstva in za dijake Gimnazije Litija uprizorila igro Džek ali skodelica kave. Mesec
kulture bo letos posvečen povezovanju s Slovenci v
zamejstvu. Na OSREDNJO OBČINSKO PROSLAVO
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU, ki bo
7. februarja ob 19. uri v Kulturnem centru bodo sodelovali: pevci Zbora Sv. Nikolaj in Moške vokalne
skupine Lipa, kot gosta pa se bosta tokrat predstavila znana raziskovalka in pevka ljudskih pesmi Bogdana Herman ter harmonikarski virtuoz Jure Tori.
Na Prešerna nas bodo s krajšim recitalom spomnili
dijaki Gimnazije Litija. Vzemite si čas in predvečer
praznika preživite v kulturni druščini.

DATUM
ČET

20.1.

URA

10.00
18.00
19.00

PET 21. 1.
SOB 22.1.
TOR 25.1.
SRE 26.1.
ČET

27.1.

PET

28.1.

SOB 29.1.
PON 31.1.
TOR

1.2.

ČET

3.2.

PET

4.2.

SOB

5.2.

NED
PON
TOR

6.2.
7.2.
8.2.

ČET 10.2.

10.00
19.00
10.00
18.00
17.00
19.00
19.00
18.00
19.30
10.00
19.00
19.00
18.00
19.00
17.00
12.00
18.00
18.00
17.00
18.30
10.00
19.00
10.00
19.00
9.30
18.00
19.00
19.00

PET

11.2.

6.45
17.00
PON 14.2.
18.00-19.00
18.00
TOR 15.2.

ČET

17.2.

PET 18.2.
SOB 19.2.
PON 21.2.
TOR 22.2.
SOB 23.2.
ČET 24.2.
PET 25.2.
SOB 26.2.

18.00
19.00
19.30
10.00
18.00
19.00
8.00–11.30
15.00 – 20.00
19.00
17.00
19.00
17.00
18.00
12.00–15.00
19.00
18.00

V četrtek, 10. februarja ob 19h, bo v prostorih Kulturnega centra otvoritev razstave z naslovom MOČ
ŠIBKIH, v produkciji Slovenske prosvetne zveze iz
Celovca. Razstava je nastala na temelju raziskave
vsakdanjega življenja kmečkih žensk, ki so se v drugi polovici 20. stoletja rodile in živele v katastrski
občini Gansdorf na območju dvojezične južne Koroške. Eno najbolj anonimnih skupin žensk, ki razen v
spominih svojih hčera in vnukinj ni za seboj pustila
nobenih zgodovinskih sledi, je avtorica Irena Destovnik raziskala s pomočjo notarskih aktov, matičnih knjig, zapiskov društev in pripovedovanj.
Razstava je izredno odmevna in iskana, zato smo
ponosni, da jo gostimo tudi v Litiji. Na ogled bo vsak
delavnik od 8.00 – 12.00 ure do konca meseca februarja v avli KC oz. po dogovoru na tel. 031-689160 tudi v drugih terminih.

GRBE IN ZASTAVE ČLANIC EU V ČIPKAH

21. februarja bomo v avli Občine Litija deležni posebne otvoritve Klekljarskega društva Cvetke Žiri.
Člani društva so porabili preko 10.000 ur za izdelavo
27 grbov glavnih mest in zastav vseh članic EU in v
veliko čast nam je, da razstava prihaja na ogled tudi
v naše mesto.
Ljubitelji tovrstne umetnosti boste lahko ustvarjalce
te razstave spoznali na otvoritvi, ki bo ob 19. uri, z
njimi poklepetali in gotovo izvedeli kaj zanimivega.
Verjamemo, da vas bo razstava navdušila, tako kot
navdušuje obiskovalce po Sloveniji in Evropi.

POSEBNO OBVESTILO ZA ABONENTE
Zaradi velike zasedenosti terminov igralcev Tadeja
Toša in Nataše Tič-Ralijan, ki igrata v naši abonmajski predstavi Svoboden zakon, bomo tokrat napravili
izjemo in zadnjo abonmajsko predstavo organizirali
na TOREK, 15. februarja.

TUDI NA NAJMLAJŠE NISMO POZABILI
5. februarja prihaja v goste Gledališče Kolenc s prisrčno predstavo Čarobni klobuček, 19. februarja pa
Lutkovna skupina Sonček s prav posebno predstavo
Hojladri, hojladra. Zanimiva naslova, kajne? Verjamemo, da bodo med naše najmlajše prinesli novo,
posebno energijo, saj to odlični ustvarjalci lutkovnih
predstav znajo, kar so že večkrat dokazali.
Poglejmo skupaj v drugačen svet in stopimo ven iz
postavljenih starih okvirov. Kulturnih možnosti imate
kar nekaj in obstajajo tudi druge, le videti jih moramo znati in bo naš svet lepši. Tudi litijski. Največkrat
od ljudi pričakujemo pošten in iskren odnos, ker pa
velikokrat naletimo na razočaranje, v nas nastanejo
dvomi in nezaupanje.
Zakaj bi nam drugi postavljali merila, če si jih lahko
postavimo sami?
Če nekaj delaš s srcem in iskreno, gotovo sanje
pridejo z neba ………

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

U3, Kulturna dediščina: arheološka dediščina v občini Litija, Helena Hauptman
Ura pravljic
Dobrodelni koncert Skupine HIŠA za otroke s posebnimi potrebami OŠ Litija –
Podružnice s prilagojenim programom
Delavnica priprave projektov mladinskih pobud
Klubska scena – večer kratkega filma in poezije
Otroška matineja: Babica zima - Bičikleta
Japonski večer z Chieko Sarazume in Domnom Vrtačnikom
Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta – video projekcija
Potopis: Franci Horvat, Ekvador&Galapagos
Potopis z Branko: Peru, Bolivija, Čile
Predstavitev projekta Ujet.si , predavanje
4. abonmajska predstava: Siti teater – FOTR
Delavnica priprave projektov mladinskih pobud
V slogi je moč, otvoritev razstave tim buildingov
Kino: Kako so me idioti sistematično uničili, biser iz zakladnice jugoslovanskega filma
Miran Juvančič: nova knjiga – V sedlu motocikla; S. Amerika & Evropa, Knjižnica Litija
v sodelovanju z Gimnazijo Litija
Kino: Kako so me idioti sistematično uničili, biser iz zakladnice jugoslovanskega filma
Svetovni dan brez cigarete – video projekcija in pogovor
Gledališka predstava: DŽEK ALI SKODELICA KAVE (zaključena predstava)
Ura pravljic
Kulturna prireditev: S kulturo v svet .. letos z znanimi Litijani
Ura pravljic
Kitajsko novo leto –medkulturni dogodek
U3: Zeliščarstvo, mag. Jože Kukman
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
Otroška matineja: Čarobni klobuček
Celovečerni koncert Tamburaškega orkestra Šmartno v počastitev kulturnega praznika
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
Osrednja občinska prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku
Recital ob slovenskem kulturnem prazniku
Cepiva - Ujet.si, predava Primož Verbič
Otvoritev razstave: Moč šibkih
Mesec kulture: Nejka Omahen:nova knjiga-Oh, ta kriza!
Razstava: Izdelki male LILE, učenci OŠ Šmartno
Stojnica ob informativnem dnevu
Ura pravljic
Informativno-svetovalna pisarna društva UP
Ura pravljic
Mesec kulture: Tone Partljič: nova knjiga: Hvala vam, bogovi, za te blodnje
Razstava: Jože Grilj
Človek za nove čase – Simon Mandelj predstavitev knjige o budizmu www.novclovek.si
Abonma: SVOBODEN ZAKON – Siti teater
U3: Ilustrirana zgodovina Ljubljane, dr. Maja Žvanut
Ura pravljic
Predstavitev možnosti prostovoljnega dela v tujini, Zavod Voluntariat
Stojnica vse zastonj (obleke in igrače)
Turnir v nogomet in košarki ter predstavitev hokeja na parketu
Otvoritev razstave: Evropa v čipki
Tisk na majice, ustvarjalna delavnica
Potopis: Marko Mohorčič, s kolesom po Mongoliji
Bedži/priponke za majice: delavnica
Terorizem - Ujet.si, predava dr. Miroslav Huskić
Turnir v bowlingu
Dogodki jeseni, otvoritev razstave Simone Kokelj
Domača premiera dramske igre: Micki je treba moža

LOKACIJA

Knjižnica Litija
Knjižnica Šmartno
Kulturni center Litija
MC Litija
MC Litija
Kulturni center Litija
Dole pri Litiji
MC Litija
Knjižnica Litija
MC Litija
Knjižnica Litija
Kulturni center Litija
MC Litija
MC Litija
Kulturni center Litija
Gimnazija Litija
Kulturni center Litija
MC Litija
Kulturni center Litija
Knjižnica Litija
Kulturni center Litija
Knjižnica Šmartno
MC Litija
Knjižnica Šmartno
Dvorana na Polšniku
Kulturni center Litija
Kulturni dom Šmartno
Dole pri Litiji
Kulturni center Litija
Dole pri Litiji
Knjižnica Litija
Kulturni center Litija
Knjižnica Šmartno
Železniška postaja
Knjižnica Vače
MC Litija
Knjižnica Litija
Knjižnica Litija
MC Litija
Kulturni center Litija
Knjižnica Litija
Knjižnica Šmartno
MC Litija
Tržnica Litija
Gimnazija Litija
Avla Občine Litija
MC Litija
Knjižnica Litija
MC Litija
Knjižnica Litija
Bob Bowling
MC Litija
Dole pri Litiji

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
Novost v medioteki
Ker mora imeti knjižnica razumevanje tudi za svoje modernejše uporabnike – ne le za
bralce, pač pa tudi za gledalce
in poslušalce, smo se odločili
za novost v medioteki, v prostoru, kjer posegajo po
neknjižnem gradivu predvsem mlajši obiskovalci. In
če knjigo lahko vsak prelista, jo preleti, preden si jo
izposodi, ali pa jo celo delno v knjižnici prebere - pa
to ni bilo vedno mogoče za neknjižno gradivo.
Od novega leta dalje pa je drugače. V oddelku medioteke, to je oddelka, kjer so na voljo avdio in video
nosilci, smo uredili nov kotiček.
Nam se zdi zelo prijeten; omogočamo vam, da si
lahko ogledujete filme, risanke, dokumentarne in
izobraževalne vsebine na velikem ekranu – in celo
s kavča. Zavedamo se namreč, da je občutenje knjižnice kot prijetnega prostora in ambienta pogojeno tudi z udobjem, ki ga doživljamo, ko sedemo in
se prepustimo, da nas nagovori knjiga ali film oz.
poslušamo glasbo… Da drugih uporabnikov ne bo
motilo glasno predvajanje vsebin, bo zaželeno tiho
spremljanje oz. uporaba slušalk, ki jih boste dobili
na izposoji.
Večji ekran bomo izkoriščali tudi za informiranje:
pripravili bomo predstavitve in napovedi prireditev,
storitev in še kaj se bo našlo.
Prepričani smo, da bodo minutke, preživete v knjižnici, z novo pridobitvijo še hitreje minevale, zato
vas vabimo, da nas obiščete.

Knjižnica na Vačah
Teče drugi mesec delovanja knjižnice na Vačah. Pričeli smo ambiciozno in kraju ponudili 16 ur odprtosti
knjižnice. V knjižnico smo tako vpisali že 68 novih
članov. Zadovoljni smo z obiskom osnovnošolcev,
saj smo se lepo povezali z vodstvom šole in skupaj
načrtujemo tudi pedagoške ure za učence. Opažamo pa, da smo morda preveč pričakovali od odraslih
uporabnikov – v povezavi z njimi pa tudi od predšolskih otrok. Enkrat mesečno pripravljamo pravljično
uro, za katero pa praktično ni zanimanja. Zavedamo
se, da je treba bralno oz. knjižnično publiko vzgojiti,
zato vas v knjižnici na Vačah pričakujemo znova 14.
februarja – na valentinovo torej, ob 17. uri. Pravljica
bo gotovo dišala po prijateljstvu in naklonjenosti…
Andreja Štuhec
Prijetno in koristno pa čas
preživet v knjižnici preživljajo tudi naši člani univerze za tretje življenjsko
obdobje. V ponedeljek 10.
januarja so se zbrali ob
pričetku novega koledarskega leta in ga pozdravili
ob poslušanju zanimivega in iskrivega predavanja o
proznih delih slovenske književnosti, ki ga je pripravila slavistka, profesorica Mija Bernik. Druženje so
popestrile glasbenice iz Društva upokojencev Litija,
ki so prijetno zaigrale na citre. Univerza poleg tečajev in predavanj, ki potekajo že celo študijsko leto,
v februarju vabi na predavanje o zeliščarstvu, mag.
Jožeta Kukmana, v sredo 4.2. ob 17.uri v Knjižnico
Šmartno. Ljubitelje kulturne dediščine in umetnostne zgodovine, pa 17. 2. vabimo na predavanje dr.
Maje Žvanut, o ilustrirani zgodovini Ljubljane. Predavanje bo v Knjižnici Litija, ob 10. uri.

Razstava plakatov Simona
Serneca
Mednarodno priznan in uveljavljen
oblikovalec, učitelj zgodovine in
likovne vzgoje, Simon Sernec je na
odprtju razstave v
družbi prijateljev,
znancev in ljubiteljev umetnosti
spregovoril o svojem delu in življenju. Na vprašanje,
kaj mu pomenijo nagrade,
oziroma katero
bi izpostavil je
dejal, da mu
veliko pomenijo izbori, kjer
se je s svojim
plakatom uvrstil med najbolj znana svetovna oblikovalska imena. Morda sta med najbolj znanimi plakata Stop the war in Bosnia, z generalom Ađičem
in jezdeci Apokalipse, oziroma tisti No more war in
Croatia. Plakati Simona Serneca imajo danes tudi
zgodovinsko vrednost, mlajšim generacijam govorijo
zgodbo časa,
ki jo plakat ujame. V kulturnem programu
je sodelovala
GŠ
Litija/
Šmartno, nastopili so Žiga
Klopčič, Vesna
Nika Trdin, Da-

vid Vrančič in Sanil Safić, mentorja sta prof. David
Petrič in prof. Rado Černe. Razstava plakatov Simona Serneca bo v litijski knjižnici na ogled do 14. 2.
2011.

Obletnice v letu 2011

V domoznanskem oddelku Knjižnice Litija hranimo
biografske mape o več kot dvesto osebah in prav toliko društvih. Domoznanska dejavnost zadnjih 20 let,
s katero je pričela Joža Ocepek, zajema zbiranje publikacij, vabil, leposlovja, strokovne literature, člankov, koledarjev, plakatov… z območja obeh občin.
Veseli smo pomoči naših občank in občanov, kadar
nam pomagajo odgrniti kakšne skrivnosti s pomočjo svoje domače zbirke. Tudi pri nastanku brošure
Moja ulica-Sprehod po Valvazorjevem trgu, smo bili
hvaležni vaše pomoči. Zbiranje in ohranjanje naše
dediščine pa se nadaljuje tudi v novem letu, pred
nami so novi cilji in spomnili se bomo tudi obletnic
znanih oseb, ki so živele in delovale v naših krajih.
Letos je kar nekaj obletnic rojstev in smrti, če se
spomnimo samo nekaterih: Gvidon Birolla, Slavko
Grum, Peter Jereb… V januarju se bomo lotili novih
digitalnih zgodb o Nacetu Simončiču in Luki Svetcu:
21. januarja bo minilo 10 let od smrti Radovednega
Tačka, 28. 1. pa 90 let od smrti Luke Svetca, ki se
je rodil pred 185 leti, torej se ga bomo letos spomnili kar dvakrat. Še vedno pa vas vabimo, da nam
pomagate pri zbiranju in hranjenju gradiva, ki sodi v
domoznanstvo in je pomembno za poznavanje naše
lokalne zgodovine.

Februar, mesec kulture
Januar se počasi izteka in že se pripravljamo na mesec kulture. Slovenski kulturni praznik običajno zaznamujemo z literarnimi prireditvami in razstavami
domačih ustvarjalcev. Za letošnji praznični mesec
smo izbrali Toneta Partljiča, ki nas bo obiskal 15. 2.
ob 18. uri, v Knjižnici Litija.
»Partljič je dober komediograf, ker so njegove komedije natančne študije človekovega vedenja v družbi
in ker ima svoje like rad. V tej natančni študiji družbe
svojega časa in svojega mesta v njej nam avtor ničesar ne zamolči, izda nam vse pomembne skrivnosti
– a brez ene same človeške izdaje. Avtobiografije
povedo vedno več, kot je želel povedati njihov avtor.
Njihove težave v končni fazi ne merimo s količino
voajeristične naslade, temveč s presojo razmerja
– med tem, kako se vidi avtor, in tem, kako ga na
koncu vidimo bralci. In Tone Partljič je prišel iz tega
zagatnega boja tak, da ga lahko imamo še naprej
radi.« (Emka.si)
Ob izidu nove knjige, Hvala vam, bogovi, za te blodnje, se bomo srečali s človekom, ki v svojih javnih nastopih izreče toliko kritik in pohval na račun
slovenskega človeka, da mu z lahkoto verjamemo.
Srečanje s Partljičem bomo dopolnili s slikarsko razstavo Jožeta Grilja.
V Knjižnici Šmartno pa bomo mesec kulture praznovali z Nejko Omahen. V lanskem letu je izšla knjiga
Oh, ta kriza! Predstavili bomo najnovejše delo in pokramljali z avtorico, ki je napisala že 9 knjig. V knjigi
spoznamo Emo, ki je sredi najbolj norih najstniških
let, njeni hormoni so čisto podivjani. Z družino se kar
naprej selijo, pravkar so se spet preselili in zdaj spet
hodi na novo šolo. Ima tudi tri sestre: eno čudaško
starejšo sestro, še eno pametno in lepo starejšo sestro, pa še eno zelo nadležno mlajšo sestro…. Kaj
vse se še dogaja z junakinjo zadnje Nejkine knjige,
boste izvedeli na literarnem srečanju v četrtek, 10.
2. ob 19. uri, v šmarski knjižnici. Srečanje bo popestrila razstava izdelkov male LILE, učencev OŠ
Šmartno.
Aleksandra Mavretič
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POSEBNA ZGODBA O LJUDEH S POLŠNIKA
Povedala vam bom zgodbo o ljudeh, ki so gotovo nekaj posebnega. Decembrska zgodba se je začela z obiskom Sv. Miklavža. Vendar o tem ste
že brali. Da v teh krajih ne manjka dobrih idej, ste najbrž tudi že opazili.
Zato se povabilom, ki imajo povrh še dobrodelno noto, ljudje vedno radi
odzovejo, saj vedo, da bodo s tem nekaj dobrega naredili za druge in
seveda tudi zase. Eno poglavje v naši zgodbici so zgradili starši in otroci,
ki so se odločili, da popoldne preživijo ustvarjalno. Izdelanih je bilo veliko voščilnic, adventnih venčkov in drugih različnih novoletnih dekoracij,
vendar mislim, da bistvo ni bilo le v tem. Verjamem, da je bilo srečanje
pripravljeno s srcem, saj je bilo druženje priložnost za pogovor, ki pa je
temelj medsebojnih odnosov.
Še bolj pa je bilo veselo, ko je vsem otrokom pisal Božiček. Vendar ne
le, da bo prinesel darilca, ampak, da jih bo obiskal. Tudi starši otrok
iz vrtca smo takoj začeli s pripravami. Vaje za lutkovno predstavo so
bile vedno nekaj posebnega in zabavnega. Pred polno dvorano otrok
in seveda pred Božičkom, smo dali vse najboljše iz sebe in pohvale so
se kar vrstile. Mogoče se je to delo zdelo kateremu od prisotnih nekaj
vsakdanjega. Pa ni bilo. Poleg truda, zanimivih in ustvarjalnih idej, nas
je povezovalo še nekaj več. Del zgodbe, ki se še gradi in iz nje izhaja
veliko več, kot si lahko mislimo. Vendar ne smemo postavljati tega dela
zgodbe v ospredje. Spet je bila na delu dobrodelnost, s katero so številni
domačini izkazali pripadnost domačemu kraju v želji, da našim otrokom
te dni skupaj naredimo čimbolj praznične. »Treba je znati reči hvala«, je
zapisano v neki pesmici. Zato, HVALA vsem. Saj veste, kdo vse ste bili. Z
zgledom, bomo mlajšim dali največ.
Da smo bili dober zgled, pa so nam dali vedeti naši »Polhki«, s povabilom na svojo lutkovno predstavo, ki so jo z vzgojiteljicama pripravili ob
neuradni otvoritvi novih vrtčevskih prostorov, skupaj s krašenjem novoletnega drevesca, prepevanjem in plesom ter kramljanju ob sadju, kavici
in piškotkih.
Vsak na svoj način si v božičnih praznikih poišče notranji mir. Nekateri v naravi, nekateri s prijatelji, z družinami, z molitvijo, s prepevanjem, s pogovorom, branjem, delovno … naše odločitve imajo svoj
pomen in gotovo so prave, kakorkoli se odločimo. Naša zgodbica se
še ni zaključila, pravzaprav se nadaljuje v novem letu. Prvo poglavje v
novem letu smo pričeli z glasbo, s prepevanjem, plesom in z besedami,
ki so nas zopet prisilile k razmišljanju. Če smo seveda znali prisluhniti. Prisrčnost najmlajših Polšničanov, ki so prvič stopili na oder, nam
je v srca prineslo posebno zadovoljstvo. Ni se zgodilo kar tako, da imamo
danes na Polšniku dva oddelka vrtca in veseli me, da se starši zavedajo
kakšne prednosti in kakovosti to prinaša našim otrokom. Tega pa res ni
deležna vsaka vas. Pa smo spet pri zgodbi o posebnih ljudeh.
Božično-novoletni koncert kulturno društvo pripravlja že preko 30 let.
Pevci moškega zbora v svoje vrste dobivajo mlade pevce. To so si želeli
vrsto let. Ženske svojo željo do prepevanja uresničujejo tudi s prepevanjem ljudskih pesmi. Šolarji v zborčku oblikujejo svoje glasove in instrumentalisti svoja znanja nadgrajujejo v šolah in dokazujejo, da so že
pravi umetniki. V tem koncertu sem zasledila nekaj pomembnega. Večer

smo zgradili skupaj. Vsak se je lotil delčka in mu posvetil vso pozornost.
Pa ne mislim le kulturnega programa, ampak tudi vse ostalo kar sodi
zraven. Ko znamo povezati te pomembne podrobnosti o naših življenjih
v celoto, se nam odpira zgodba, ki ji ni para. Če znamo gledati s srcem,
bomo videli veličastnost našega skupnega ustvarjanja. Bodimo hvaležni
za to.				
Mateja Sladič-Vozelj

V LITIJI ALI OKOLICI LITIJE

VZAMEMO V NAJEM PROSTORE

ZA DELOVANJE KULTURNO UMETNIŠKEGA
DRUŠTVA HUD-KUD.
Predvidena površina prostora cca 30-50m2 ali
več. Prostore potrebujemo za glasbene vaje na
tolkala ter hrambo inštrumentov. Prostori naj ne
bi bili vlažni. Prosimo vse, ki menite, da bi nam
lahko pomagali pri nujni rešitvi prostora za vadbo, da me pokličete
na GSM: 041-344-292 (Sašo J.)

HIŠNI SERVIS
v Litiji

Trg na Stavbah 11, Litija

WWW.HISNI-SERVIS.COM
NAŠE STORITVE OBSEGAJO:
• VODOVODNA POPRAVILA:
zamenjava ventilov, pip, kotličkov, školjk...
• ELEKTRO POPRAVILA:
priklopi gospodinjskih aparatov, menjava stikal,
vtičnic, varovalk, premostitve...
• MIZARSKA POPRAVILA:
montaža pohištva, menjava vodil, pantov, ročic...
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nekaj resnice - malo za trač od
norčka z vač
Zakaj ima ura ime - stolp!
V malem gradu je svoje čase z lopovsko drhaljo živel grozovit grajščak. Ko se je odločil za rop, je ukazal: »Pojdimo jo okoli obrat!« Od tod ime Kolovrát. Ko so se lopovi
vračali in vlačili ukradeno robo čez klance skozi Vače,
je vpil: »Vlači, Vlači!« Od tod ime Vače. Potem so lopove ujeli in zvezali.
Ljudje so vpili: »Križajte jih!« Zato se ta kraj imenuje Križate. Malo naprej
so rekli: »Pecite jih!« Tako so Peče dobile ime! »Derite jih« so rekli v Drtiji.
Tam, kjer so jim rekli: »Morite jih!« so kraj imenovali Moravče. Res, ljubka
ljudska zgodbica, ki je bila leta 1895 napisana v reviji Dom in svet!
Valvasor trdi, da so Vače dobile ime po stražnem stolpu (nemško- Wachtthurn). Na takem stražnem stolpu je bila navadno tudi ura. Zato so
namesto »Koliko je ura?« - rekli: »Koliko je na stolpu?« Morda se drobna
naprava za merjenje časa zato imenuje ang. watch.

Tako so imele Vače zgodovinska imena:Watç (1296), Bacz (1300), Watz
(1337), Watsch - po kranjsko Vacse (sl. 1 – Valvasor -1689), ali Vazhe (sl.
2 kot piše na grobu Matevža Ravnikarja v Trstu – 1845. Foro - pomeni
trg.), ali Waatsch po nemško (sl. 3 – poštni žig vaške pošte iz rajnke
Avstrije – 1907), ali VAČE – BAЧE ( sl. 4 - v Kraljevini Jugoslaviji - 1934).
Lahko zaključimo, da se ime Vače ni bistveno spreminjalo. Spreminjal
se je samo zapis, odvisno od tega, katero pisavo in jezik so uporabljali
v tisti državi, v kateri se je takrat nahajal naš trg. Tudi Valvasor ni pozabil napisati čisto na vrhu (sl.1), da so Vače bile »Market« ali trg, česar
Vačani ne bomo nikoli pozabili in še vedno hranimo listini s pečatoma
Marije Terezije, Jožefa II., s katerima lahko to še vedno dokažemo (sl. 5),
pa čeprav se je en pečat razbil na polovico.
Če pa vas zanima, od kod ime vašega kraja, pa poglejte v knjigo, ki jo
je napisal (učenec slavnega Litijana Franceta Bezlaja) dr. Marko Snoj
(Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen), ki zelo pogosto citira
svojega izjemnega učitelja. Kar pa se Litije in Vač tiče je (po moje) udaril
mimo. 
Rad nas imam! Norček
Vabim pa Vas na GEOSS, kjer bo spet ena od osrednjih slovenskih
proslav ob kulturnem prazniku, v nedeljo, 6. februarja ob 13.30.
Slavnostna govornica bo ministrica za kulturo, Majda Širca - pa
naj grmi ali se bliska!

ČAJANKA V VRTCU
KRESNIČKA
Bil je turoben prvi zimski dan, ko smo
se babice in dedki odpravljali v vrtec
na čajanko. Takoj ko smo stopili skozi
vrata vrtca, smo zagledali razigrane
in nasmejane malčke-naše vnukinje
in vnuke. Bilo je, kot bi tisti hip posijalo sonce. Otroci so nam zaplesali in
zapeli, kasneje pa še nas povabili k
plesu. Potem so nam postregli s piškoti, ki so jih sami spekli. Popili smo
čaj in kavo ter preživeli nepozabno uro v
družbi svojih vnukinj in vnukov in seveda
prijaznih vzgojiteljic Milojke, Bernarde in
Vojke, ki so se še posebno potrudile, da
smo se imeli vsi zelo lepo.
Želimo si še kdaj srečanja, kot je bil ta in
se še enkrat lepo zahvaljujemo za nepozaben dan. 
Babi Danica

GSM:

030-913-861

• BELJENJE IN PLESKANJE:
beljenje manjših površin, pleskanje oken, vrat,
podbojev, ograj...
• POLAGANJE IN POPRAVILA vseh vrst talnih
oblog: laminati, vinas, ladijski podi, opaži...
• KERAMIČARSKA POPRAVILA:
menjava ploščic, popravilo fug, silikona...
• VSA OSTALA HIŠNA DELA IN POPRAVILA:
vrtanje lukenj, montaža karnis, zaves, pregradnih
sten…
• OGREVANJE: menjava radiatorjev
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BOŽIČNO NOVOLETNO POPLESAVANJE PLESALK IN PLESALCEV NLP

V nedeljo 19. 12.2010 smo se že skorajda tradicionalno zbrali in
zaplesali pred našimi najljubšimi gledalci.
Predstavile so se vse plesne skupine s pestrim programom. Najmlajši
cici skupini – od treh let do sedem let- so zaplesale na glasbo medvedka Puja, rock and rolla, in hip hopa. Srednji skupini (7-11 let) sta
predstavili mešanico hip-hopa in jazza, starejša skupina (nad 12 let)
pa je blestela v njihovi trenutno najbolj priljubljeni zvrsti: hip-hop malih
skupin. Članice so popestrile z disco točko.

FOTO: Sašo J.

V sproščenem vzdušju je poplesavanje povezoval Tej Premk. Program
smo zaključili z obveznim skupinskim plesom in darili. Ker so bili plesalci in plesalke tako pridni, delavni in nadvse oh in sploh »BOŽIČEK« ni
imel težkega dela. 				
 NLP

SPOMINSKA SLOVESNOST NA OSANKARICI

Spoštovani občani, občanke letos mineva 68. let od uničenja Pohorskega
bataljona pri Treh žebljih blizu Osankarice na Pohorju. Pohorski bataljon so
sestavljali borci 1. bataljona Savinjskega odreda, II. Grupe odredov (Kranjčev bataljon) kateri so prišli poleti 1942 na Štajerko iz Dolenjske in se preimenovali v 1. bataljon Pohorskega odreda, ter borci Šaleške in Savinjske
čete 1. štajerskega bataljona.
Na tem območju so bili Nemci zelo občutljivi, in to je bilo najtežje obdobje
za partizanstvo na Štajerskem. Pohorski bataljon je bil v drugi polovici 1942
stalno v ofenzivi proti močnemu sovražniku, v akcijah- bojih je po poročilu
generala Roesenerja z dne 18. januarja 1943 Pohorski bataljon od začetka
1942 izvedel 105 akcij, od teh šest večjih sabotaž na železnici in industrijskih objektih in preko 330 likvidacij Nemcev in domačih izdajalcev.
V noči na 8. na 9. oktober 1942 je bataljon požgal planinske koče na zahodnem Pohorju, da jih Nemci ne bi spremenili v svoje postojanke, od koder
bi lahko napadali partizane. V noči od 23.na 24 je bataljon v Oplotnici napadel policijsko postajo, zažgal občinsko poslopje, nato pa priredil v kraju
partizanski miting. Četrtega novembra 1941 pa je bataljon zažgal v Mislinji
tovarno lepenke. Nemške policijske enote so neprestano poskušale izslediti
bataljon, vendar se jim je vedno uspešno izmikal. Bataljon se je 21. decembra premaknil proti Osankarici, kjer si je uredil zimski tabor. Od tu so nato
patrulje hodile po hrano v različne vasi ob vznožju Pohorja.
Poveljnik varnostne policije (Befehlshaber der Ordnungspolizei) v Mariboru
generalmajor Otto Lurker je zaradi povečanja aktivnosti bataljona izdal povelje št. 106 za hajko proti Pohorskemu bataljonu dne 6. januarja 1943.
8 januarja 1943 je okoli 2000 mož sovražne vojske obkolilo bataljonski tabor pri Osankarici (pri treh žebljih). Do prvega hudega spopada je prišlo
okoli tričetrt na dvanajst dopoldan. Nemci so imeli takoj štiri mrtve in pet
ranjenih. Partizani so se borili dve uri in pol, dokler niso bili vsi ubiti. Le
ranjenega partizana Franca KUNAVERJA- Sulca so Nemci ujeli živega. Julija
1943 so ga kot talca ustrelili na Ljubnem v Savinjski dolini. V poslednjem
boju je padlo 69 borcev Pohorskega bataljona. Vse borce so Nemci odpeljali v avstrijski Gradec in jih pokopali na tamkajšnjem pokopališču. Po
nemških poročilih so imeli Nemci 19 mrtvih in okoli 20 ranjenih.
Spominskega srečanja se je letos udeležilo več kot 2000 pohodnikov med
njimi še tudi svojci padlih partizanov in pripadniki slovenske vojske.
Tokratni slavnostni govornik je bil predsednik državnega zbora Pavel GANTER. »Bil je prepričan, da se bo takih dogodkov, ki so takrat utirali pot v
svobodo in poznejšo neodvisnost, slovenski narod vedno s ponosom spominjal... Medsebojna povezanost, samozavest, neustrašnost in predanost
višjim ciljem, kakršna je prežemala borke in borce Pohorskega bataljona,
so nam lahko svetel vzgled in vodilo za spopadanje z izzivi sodobnega časa,
s tveganji gospodarsko-finančne krize, s krivicami neenakomerno porazdeljenega družbenega bogastva, s posledicami neenakega dostopa do naravnih virov,« je med drugim zbranim dejal Pavel GANTER.
Še pomnite tovariši, tudi tisti, ki so nas z ukazom spremenili v »Gospode«,
čas je, da se prenehamo prerekati in strnemo vrste ter preprečimo nadaljnje ropanje narodovega bogastva.
V prvi vrsti so predstavniki ljudstva v Državnem zboru, ki naj sprejemajo
zakonske norme v korist ljudstva, ne pa v korist lastnikov kapitala. Delovanje političnih strank in nasploh sistema je predrag. Državo smo razbili na
atome (212 občin), ki zaposluje ogromni birokratski aparat, država ustanavlja razne agencije, ki rastejo kot gobe po dežju (vračamo se v čas ustanavljanja interesnih skupnosti). Neučinkovitost nadzornih odborov, pretkano
poslovanje uprav posameznih gradbenih gigantov in drugih podjetij ki so
pripeljali podjetja do velikih zadolžitev, prenosa denarja v slamnata podjetja
in to celo v tujino, kar je pripeljalo do stečajev podjetij, in odpuščanja delavcev. Žalostno je to, da do danes za taka dejanja ni še nihče odgovarjal pač
kot kaže takšne ljudi celo nagrajujemo (zadnji primer Svetelšek Petrol). Na
ravni države pogrešamo učinkovit nadzor tekočega poslovanje vseh subjektov, ne pa nadzornih svetov, v katerih so člani (nekateri samo zato da dobijo
visoke sejnine, in ti so hkrati v večih nadzornih svetih in ugotavljajo odgovornost vodstvenih v podjetju, še le potem ko že to odkrijejo novinarji.
Spoštovani občani in občanke čas je že, da se medsebojna obračunavanja
v sami vladi že enkrat nehajo in naj strnejo vrste in začnejo delati za blagor
ljudstva, dokler je še čas.
Z velikim spoštovanjem lahko rečem, če bi vso to energijo skoncentrirali tako
v vladi kot v državnem zboru (ki jo uporabijo za medsebojna obračunavanja)
za reševanja gospodarstva, ne bi imeli 110.000 brezposelnih in 560.000 upokojencev, vendar bi še marsikdo bil raje v delovnem razmerju, kot upokojenec z majhno pokojnino, danes pa je ravno obratno. 
Ciril Golouh
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osnovna šola litija
ČAROBNO V PRAVLJIČNEM DECEMBRU

Učence, starše in učiteljice 1. razredov sta zadnji delovni četrtek, 23.12.2010 obiskali pravljičarka (in še
marsikaj več) Anja Štefan in urednica revij Ciciban in
Cicido (ter še marsikaj več) Irena Matko Lukan. Kako
so se imeli? Čarobno, pravljično, tako kot se za praznični december spodobi.

»ČAR BOŽIČNO-NOVOLETNIH DNI«

Projekt »Čar božično
– novoletnih dni« je na
Osnovni šoli Litija že prava tradicija.
Delavnice so letos potekale le en teden, in sicer
od ponedeljka, 13. 12.
2010, do četrtka, 16. 12.
Začenjale so se ob 16.00 uri, trajale pa so do 17.30 ure. Na četrtek, 23.
12. 2010, je v času govorilnih ur potekala prodaja izdelkov. Delavnice
so bile namenjene učencem in njihovim staršem.
Na dan se je izvedlo od tri do pet delavnic. Skupaj je bilo pripravljenih
15 delavnic. Obisk delavnic je bil zelo različen.Tudi vsebina delavnic je
bila zelo različna, od izdelovanja najrazličnejših okraskov na razne načine, do peciva, glasbene delavnice... Učitelji so bili zadovoljni z izvedbo
delavnic ter z obiskom in delavnostjo otrok. Glede na precejšnjo obiskanost delavnic bomo le te organizirali tudi v prihodnje. Vodji projekta
sta bili Nataša Zupan in Blanka Erjavec.

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE

V soboto 18. 12. 2010 je bilo v Ljubljani na Gimnaziji Šentvid državno
tekmovanje iz astronomije za Dominkova priznanja.
Med udeleženci sta bila tudi učenca Osnovne šole Litija, ki sta dosegla
odlične rezultate.Kristjan PONEBŠEK je osvojil ZLATO PRIZNANJE,
Jan TRDIN pa SREBRNO PRIZNANJE. Kristajan Ponebšek se je uvrstil med prvih devet tekmovalcev, ki se bodo udeležili finalnega dela
tekmovanja (praktično znanje astronomije). Čestitamo! Njun mentor
je Robert Buček.

DRŽAVNO TEKMOVANJE V POZNAVANJU
SLADKORNE BOLEZNI

V letošnjem šolskem letu se je na tekmovanje v poznavanju sladkorne
bolezni pripravljalo 38 učencev 8. in 9. razreda. Veliko so se naučili, saj
je kar 25 učencev osvojilo bronasto priznanje. Na državnem tekmovanju, ki je bilo 20. 11.2010 v Kranju, je Eva KLEMENČIČ osvojila ZLATO priznanje, Kristjan PONEBŠEK in Petra JANTOL pa sta osvojila
srebrno priznanje v poznavanju sladkorne bolezni. Učenci spoznavajo
vzroke za pojav te bolezni, ki je v strmem porastu. Dejstvo je, da se tip
II, ki je sicer bolj značilen za starejšo populacijo, vse pogosteje pojavlja tudi med mladimi. Pomembni dejavniki tveganja zanjo so prevelika
telesna teža, premalo gibanja in neprimerna prehrana. Njihova mentorica je Ljudmila Intihar.

PROTEUSOVO TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE

V jesenskem času je bilo tudi tekmovanje za Proteusovo priznanje iz biologije. Letošnja tema je bila Izbrane drevesne in grmovne vrste. Sodelovalo je 25 učencev, 11 jih je osvojilo bronasto Proteusovo priznanje,
dve učenki, Neli MLINAR in Eva LAVRENČIČ pa sta na državnem
tekmovanju osvojili SREBRNO Proteusovo priznanje, le drobec sreče jima je zmanjkal za zlato. Čestitke vsem tekmovalcem tako na šolski
ravni kot na državni, saj priprave na tekmovanja vzamejo veliko časa,
uspeh pa ni zagotovljen. Njihova mentorica je Ljudmila Intihar.

podružnica s prilagojenim programom
RODITELJSKI SESTANEK

ČAROBNI DECEMBER V TAČKU

V petek, 17.12., so se v šolski knjižnici zbrali starši
učencev podružnice, predstavnice OO RK in gostja
Marika Savšek, miss Universe. Ob prihodu so prejeli novoletne aranžmaje z voščilom, ki so jih pripravili učenci in mentorica Barbara Klanšek. Prisotne je pozdravil ravnatelj Peter Strle. Ogledali so si
fotografije šole v naravi, ki je bila izvedena novembra v Domu Kurent na Ptuju. O
varni uporabi interneta je staršem podal
osnovne informacije učitelj Matjaž Bizilj.
V čudovitem novoletnem programu, so
nastopali vsi učenci podružnice in članice
pevskega zbora. Učencem in staršem je
zapel David Kastelic. Scenarij prireditve
je pripravila Sandra Rihter. Po prireditvi
so bili vsi učenci obdarjeni z darili Rdečega križa. Starši so skupaj z
razredniki spregovorili še o uspehu in napredku otrok v matičnih učilnicah.
Marjeta Mlakar-Agrež

Za nami je čarobni december, ki se ga vsi veselijo,
praznujejo in svojim najdražjim namenjajo več pozornosti kot druge dni v letu. V tem času smo bili hvaležni
gostitelji. Obiskal nas je lovec Gregor in nam predstavil lovstvo ter nam povedal kako prezimijo vse živali,
ki jih srečamo v gozdu. Na povabilo se je odzvala tudi
medicinska sestra Romana. Predstavila je nekatere zdravstvene instrumente in nas podučila, kako si učinkovito umiti zobe. S pomočjo gospe
Mihelčič, mamice našega Davida, smo izdelali adventne venčke.
Kot vsako leto, smo tudi letos nastopali v gasilskem domu Hotič, kjer
nas je obiskal Dedek Mraz in nas obdaril. Dedek Mraz nas je obiskal
tudi v vrtcu in nam prinesel veliko zanimivih igrač. Za zaključek decembrskih dni pa smo povabili še starše, da smo se v praznično okrašeni
igralnici, ob veliki izbiri čajev in slastnih piškotih, skupaj poveselili.
Hvala vsem, ki ste nam polepšali ta čarobni čas in v naš vrtec pripeljali
veliko znanja, smeha in dobre volje!
Andreja Mahkovec, pom. vzgojiteljice

OBISK MARIKE SAVŠEK IN SLOVO STAREMU LETU

Praznični mesec december je za vse otroke in odrasle čas velikih pričakovanj, veselja in dobrih želja. Dobre želje se lahko sporočajo na različne
načine in eden izmed njih je tudi preko pošte. V enoti Sonček smo se s
starši dogovorili, da bo vsak dan nekdo od staršev, skupaj s svojim otrokom, napisal pismo, ga opremil z znamko, vrtčevskim naslovom in oddal
na pošto. Pisma z zanimivimi in različnimi vsebinami ter nalogami so s
prvim decembrom začela prihajati in tako je
začel nastajati naš adventni koledar, ki so ga
sestavljala prispela pisma. Otroci so vsako
jutro nestrpno pričakovali, da bo skozi vrata vstopil prijazni pismonoša Janez in rekel:
»Dober dan, pismo za Muce« ali pa »pismo
za Miške.« Obiskali in ogledali smo si pošto
na Vačah, kjer sta nas prijazno sprejela pismonoša Ervin in gospa Helena
ter pokazala kako poteka delo na pošti. V novi knjižnici pa smo si izposodili
nekaj zgodbic na temo pošte ter veliko knjigo, v kateri smo našli precej
zanimivega o zgodovini pošte Slovenije.
Ker smo o pošti že veliko vedeli, smo našo igralnico spremenili v malo
vasico s hišnimi številkami, v kateri ni smela manjkati pošta s poštnim
nabiralnikom, prodajalna z vizitkami, kuvertami in delavnica za znamke.
Pismonoša pa je imel čisto pravo čepico, majico, hlače in seveda torbo.
Otroci so tako preko igre spoznavali poklic pismonoše, kako potuje pismo in kaj vse mora vsebovati, da prispe na željeni naslov.
Zdenka Juvan Nagode, pom. vzgojiteljice

V četrtek, 23. 12. 2010, so se še zadnjič v tem letu skupaj zbrali učenci
Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom. Pozdravil
jih je ravnatelj Peter Strle in jim zaželel vse najlepše v novem letu.
Učence pa sta z obiskom najbolj presenetila in razveselila Marika Savšek, Miss Universe in plesalec Miha Vodičar. Zaplesala sta sambo.
Učenci so zapeli šolsko himno, učenca posebnega programa Marija
Pirc in Klemen Zidar pa sta predstavila svoj ples. Druženje so zaključili
z voščili, drobnimi darili in prijetnim klepetom z Mariko in Mihom.
Marjeta Mlakar-Agrež

NAREDILI SO PTIČJO HIŠICO
Učenci 1., 2. in 3. razreda zelo uživajo
v opazovanju majhnih ptic, ki nemalokrat priletijo na okno njihove učilnice in
pokukajo, kaj neki počnejo pri pouku.
Letošnjo jesen so tako opazili veliko
različnih in zanimivih ptic, ki se pojavljajo v bližini njihove šole in veselo
čivkajo na njihovi poti v šolo in iz nje. Da bi jim poplačali to veselje, ki jim
ga one prinašajo s svojim petjem, so jim meseca decembra, ko so zapadle prve snežinke, v sklopu njihovega tehniškega dne, izdelali majhno
hišico. Najprej so jo sestavili in pritrdili z vijaki. Nato so hiško pobarvali
z različnimi barvami, da jo bodo ptice videle že od daleč in priletele v
varno zavetje čisto blizu okna njihove učilnice. Kupili so jim tudi semena,
da bodo v mrzlih zimskih dneh imele kaj za pod zob in da ne bodo lačne,
ko bo zemljo pobelil sneg. Veseli so, da lahko tudi oni skrbijo za nekoga,
ki potrebuje pomoč, tako kot skrbijo drugi za njih. Radi imajo ptice in jim
zato tudi pomagajo lažje preživeti mrzle zimske dni.
Učenci so povedali tudi nekaj besed in misli o pticah: »Ptice jejo črve.
Lepe so in pojejo.« Mojca, 1. r. »Ptice letajo na nebu, takoooo visoko.
Čivkajo in so majhne.« Diana, 2. r. »Ptice imamo pri nas doma. Bojijo
se naše mačke. Smešne so.« Gregor, 3. r. 
Sabina Krajnc

ROKOMET ZA STAREJŠA DEKLETA - PODROČNO
TEKMOVANJE
Učenke OŠ Litija so se v torek,
21.12.2010 udeležile področnega
tekmovanja v rokometu, ki je potekalo v Zagorju. Tekmovanja so
se udeležile štiri osnovne šole iz
Zasavja. V prvi tekmi so se pomerile z ekipo OŠ Šmartno in tekmo
po izenačeni igri tesno izgubile z
rezultatom 8:7, na drugi tekmi pa so bile boljše od učenk OŠ Toneta
Okrogarja s 16 : 14. Prav tako so zmagale tretjo tekmo proti OŠ Ivana
Kavčiča z rezultatom 21:11. Tako so na tekmovanju osvojile drugo mesto in se uvrstile v četrtfinale državnega tekmovanja.
Za OŠ Litija so nastopile: Maruša Kokalj, Nika Koprivnikar, Nika Hauptman, Katja Hauptman, Tamara Antešević, Špela Lepičnik, Eva Lavrenčič, Melisa Mešić, Eva Peterca, Ana Perpar, Katarina Štelcer.
Strelke: Nika Hauptman 10, Katja Hauptman 7, Nika Koprivnikar 9,
Špela Lepičnik 13, Tamara Antešević 4, Melisa Mešić 1.
Trenerka: Vanessa Žontar, vodja ekipe: Karmen Špan.
		
Zbrala in uredila Petra Pavlica

vrtec litija

KAKO POTUJE POŠTA

MUCE IZ VRTCA MEDVEDEK NA PREDBOŽIČNEM POHODU

Skupaj z mamicami, očki, sestricami in bratci smo se Muce odpravile
na predbožični pohod na Svibno. Polni pričakovanja smo komaj dočakali
četrtek, ko smo se zbrali v gozdu pod hribom Svibno. Vsi smo bili opremljeni z lučkami.
Tudi tokrat so za nas poskrbeli škratje s
sladkimi presenečenji med potjo, tako
da smo lažje prišli do jaslic. Tu nas je vse
skupaj čakalo še večje presenečenje. Že
od daleč smo zagledali lučko, ki se je prav
nagajivo premikala proti nam. In glej, pred
nami se pojavi pravi gozdni škrat. Velikokrat smo pobirali različne sladkarije, ki nam jih je puščal gozdni škratek ob naših poteh, vendar nam je
tokrat prvič uspelo videti pravega škratka tako blizu. Škratku smo zapeli
pesmico, nato pa smo skupaj z njim poklicali Božička.
Božiček in škratek sta nas lepo obdarila, se od nas poslovila in tako nadaljevala pot z manj težkim košem. Polni prijetnih občutkov smo se z
lučkami odpravili proti domu. 
Mojca Vedernjak, pom. vzgojiteljice

MUCA COPATARICA V VRTCU JURČEK

glasbena šola
Koncert mojstrov
klavirske romantike
V letu 2010 so pianisti vsega sveta
praznovali 200- letnico rojstva Frederica Chopina in Roberta Schumanna, dveh mojstrov klavirske romantike.
Ob tej priložnosti so mladi pianisti GŠ Litija-Šmartno s svojimi profesorji
pripravili jubilejni program, sestavljen iz skladb omenjenih skladateljev.
Koncert je bil v dvorani glasbene šole v poslovni stavbi Predilnica Litija v
četrtek, 9. decembra 2010 ob 18. uri.
Poslušalce, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano, je skozi zgodovinsko popotovanje po ustvarjalnosti Chopina in Schumanna vodila prof.
Olena Novoselova, klavirska dela obeh velikih skladateljev pa so izvedli
učenci različnih starosti iz razredov profesorjev Tilna Bajca, Veronike
Hauptman, Brigite Šuler, Janje Galičič in Olene Novosel.
Na klavirskem večeru so nastopili: Anuša Strle, Maja Kolar, Nika Praprotnik,
Tinkara Perme, Nastasija Sirk, Pia Lucija Primožič, Tjaša Mele, Kaja Praprotnik, Nina Baš, Nina Jamšek, Simona
Jelnikar, Ajda Raspotnik, Ana Benedičič, Emilija Meserko, Blaž Zupančič,
Gašper Vidic in Urban Slapničar.
Koncertni list je poleg programa in
izvajalcev vseboval tudi portreta
Pri klavirju Nina Jamšek izvaja
obeh skladateljev ter kot zanimivost
R.Schumanna: Sonata op. 118 št. 1, I.st. dva njuna citata. Klavirski večer se
je začel s skladbami Roberta Schumanna iz njegovega Mladinskega albuma op. 68, Sonato op. 118 in Otroškimi prizori op. 15. V drugem delu
koncerta so poslušalci lahko prisluhnili skladbam Frederica Chopina,
mladi pianisti pa so izvedli Preludij op. 28 št. 20, tri valčke iz op. 64 in
69, Polonezo op. Posth. in dva nocturna iz op. 9 in 55.
Zvoki klavirja so nam pričarali ne le bogato in raznoliko ustvarjalnost
obeh velikih mojstrov klavirske romantike, temveč tudi pozitivni in »navdihnjeni« odnos izvajalcev in poslušalcev.
»Ko umetnik združuje duh in obliko, tehniko oblikovanja in fantazijo – postane sam živa glasba.« (Robert Schumann)
Olena Novosel, prof.

Otroci iz skupine Jurčki, z vzgojiteljicama
Katjo Juvan in Špelo Kranjc, smo v mesecu
decembru pripravili presenečenje za starše in prijatelje iz skupin Medvedki in Muce.
Za starše so otroci igro, po zgodbi Muca
Copatarica, dramsko uprizorili na novoletni čajanki, ki smo jo imeli 22. 12. 2010.
Za prijatelje iz skupine Medvedki in Muce
pa smo nastop ponovili 24. 12. 2010 v dopoldanskem času. Na ta način
smo poskrbeli za še večjo čarobnost v mesecu decembru.
Katja Juvan, dipl. vzgojiteljica

PRAZNIČNI DECEMBER V VRTCU NAJDIHOJCA
V želji, da bi otroci kar najlepše doživeli praznično decembrsko vzdušje,
smo v vrtcu Najdihojca pripravili vrsto obogatitvenih dejavnosti.
December radi poimenujemo tudi pravljični mesec, zato smo otrokom želeli
pravljice posredovati na različne načine.
Že v začetku meseca nas je obiskala
pravljičarka iz Matične knjižnice Litija
ter nas s pravljico o snežaku popeljala
v čarobni pravljični čas. Razveselili smo
se tudi novih knjig s pravljicami, ki nas
bodo spremljale skozi vse leto.
Kar dve pravljični zgodbi so otroci doživeli skozi igrano igro vzgojiteljic.
O dogodivščinah Dobrega snežaka so nam pripovedovale vzgojiteljice iz
Najdihojce, z igrico Snežno drevo pa so nam dopoldne polepšale vzgojiteljice iz vrtca Medvedek.
Praznovanje je toliko lepše, če je prepleteno z glasbo. Našemu povabilu
se je prijazno odzvala babica naše varovanke Hane. Ob spremljavi njene
kitare smo veselo prepevali in se imeli preprosto - lepo.
Skupaj s starši smo tudi letos odšli na večerni pohod z lučkami. Z roko v
roki in ob siju drobnih lučk nam je bilo
kljub mrazu toplo pri srcu.
Naše praznovanje je doseglo vrhunec
z obiskom in obdaritvijo Dedka Mraza.
Seveda pa smo ves mesec pridno
ustvarjali v prazničnih ustvarjalnih delavnicah.
Pri tem smo razvijali svojo domišljijo in
ustvarjalnost, urili ročne spretnosti, predvsem pa neizmerno uživali. Tako
smo vrtec praznično okrasili, starše pa razveselili z voščilnicami.
S ponudbo svojih izdelkov pa smo sodelovali še na stojnicah prireditve
Podeželje v prazničnem mestu. Otroci iz najstarejše starostne skupine
pa so nastopili tudi v kulturno-družabnem programu te prireditve v starem mestnem jedru. To pa je bil naš prispevek k praznovanju celotnega
mesta. 
Vida Žontar, vzgojiteljica
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osnovna šola gradec
Zmagovalci
v ločevanju
odpadkov
V projektu Ločujem,
Zemljo varujem so v
preteklem mesecu razredi v Osnovni šoli Gradec in Gimnaziji Litija tekmovali v ločevanju odpadkov. Doma so
ločeno zbirali odpadke in jih štiri petke zaporedoma prinašali v
šolo. Glede na količino in na pravilno ločene odpadke pa smo iz
podjetij Danone in Slopak delili nalepke. V štirih tednih so učenke
in učenci s svojimi družinami v Litiji prihranili: 2.370 kg CO2, 82
dreves in za kar 24.160 ur elektrike (za 1.000 dni) za eno žarnico.
V Osnovni šoli Gradec je zmagal 1.a razred s kar 23 nalepkami na učenca (največ so jih lahko zbrali 24). Tako jih bo
sponzor Feel Green nagradil z dnevom v
Doživljajskem parku Jezersko. Za posladek osnovnošolcev pa je na zaključni prireditvi s presenečenjem poskrbelo Žito.
V novembru smo učenkam in učencem predstavili ločevanje odpadkov
in tekmovanje za prve štiri tedne. Na predstavitvah so se preizkusili v ločevanju. Sledilo je ločevanje doma in pridobivanje nalepk za pravilno ločene odpadke, ki so jih prinašali v šolo. Prvi teden so prinašali embalažo,
drugega papir, tretjega steklo, četrti teden pa vse vrste odpadkov skupaj.
Ravnateljice, učitelji in učiteljice so v akciji sodelovali z usmerjanjem
učenk in učencev, z informacijami o poteku natečaja. Ob tem pa so
tudi sodelovali s predlogi, idejami za potek ter ob obilnem sneženju
tudi povsem prevzeli koordinacijo akcije za en dan. Zaradi izjemnega
sodelovanja vseh vključenih, so na Komunalno stanovanjskem podjetju tudi lahko izmerili izredne rezultate. Projekt bomo nadaljevali še
do konca šolskega leta, ko bomo podrobneje analizirali rezultate.
Zmagovalnemu razredu iskreno čestitamo. 
Kolektiv OŠ Gradec

Projekt Naša mala knjižnica
in Air so pure na OŠ Gradec
Učenci 1. in 2. razreda OŠ Gradec tudi v letošnjem letu sodelujejo v projektu Naša mala
knjižnica. Projekt približuje učencem knjige,
ki so jih ustvarili sodobni slovenski pisatelji in ilustratorji. Delovni zvezek pa učence
spodbuja k branju in poslušanju zgodb. Tako so ob prebiranju knjige
Pesem za vilo s pomočjo babic že izdelali rečne vile, ki bodo konec
meseca odpotovale na izmenjavo na OŠ Loče, OŠ Dob pri Domžalah
in na OŠ Janka Padežnika Maribor. Učenci pa že nestrpno pričakujejo
njihove vile. Rečne vile jih bodo spremljale pri vseh šolskih dejavnostih,
za vikend pa jih bodo povabili tudi na dom.
V novembru so učenci prvega, drugega in tretjega razreda prejeli v razrede rastline, ki so jih podarili Vrtni centri Kalia. Bršljan, praprot in spatifil
so del skupine Air so pure, ki znanstveno dokazano nevtralizirajo škodljive pline, zvišujejo raven zračne vlage v prostoru in ustvarjajo zdravo
ozračje v učilnici. Učenci za rastline zelo dobro skrbijo, saj se zavedajo
koristi le-teh. 
Za 1. triado: razredna učiteljica Maja Bregar

OŠ GRADEC, PODROČNI PRVAK V KOŠARKI
V četrtek, 16.12.2010, se je v športni dvorani v Litiji odvijalo področno
tekmovanje v košarki, za dečke, rojene leta 1996 in mlajše. Tekmovanja se je udeležilo 6 osnovnih šol, ki so bile razdeljene v dve tekmovalni skupini. OŠ GRADEC je v svoji tekmovalni skupini premagala
oba nasprotnika, in sicer OŠ TRBOVLJE z rezultatom 61:15 in OŠ IVAN
CANKAR z rezultatom 56:19. S tem se je
uvrstila v finale tekmovanja. Z zmago proti
OŠ HRASTNIK ( 54:12 ) so učenci OŠ GRADEC osvojili prvo mesto na področnem
tekmovanju in se tako uvrstili v četrtfinale
državnega prvenstva. Večina učencev, ki
sestavlja košarkarsko ekipo OŠ GRADEC
že nekaj let redno trenira pod strokovnim
vodstvom v KK LITIJA.
IGRALCI: Žiga Hofer, Tilen Jakupovič, Žan Erjavec, Aljaž Primožič, Vid
Tilia, Nel Krafogel, Peter Hribar, Gašper Matoz, Til Mavretič, Rok Borišek, Lovro Šepec, Andraž Zupan.
MENTOR: Urška Boldin, predmetna učiteljica športne vzgoje

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje
V sredo, 8. 12. 2010, je potekalo šolsko tekmovanje za Cankarjevo
priznanje. Udeležilo se ga je 77 učencev od 2. do 9. razreda matične
šole in vseh podružnic. 28 učencev prejme bronasto priznanje: Rok
Grobljar, Maša Jere, Luka Florjan Jere in Anja Godec iz 2. razreda;
Oskar Majcen, Eva Maurič, Dejan Stomatovski in Anja Vrtačnik iz
3. razreda; Gaja Starc, Anja Širca, Nina Juvančič in Martin Šifrar iz
4. razreda; Manja Hvala, Janja Končar, Andraž Fink, Santana Bojić,
Manja Ostrež Ravnikar in Maja Kunaver iz 5. razreda; Sara Mur,
Ana Maurič, Špela Pok in Luka Končar iz 6. razreda; Benjamin Cirar
in Maruša Kerenčič iz 7. razreda; Neža Verdonik in Eva Osolnik iz
8. razreda ter Neja Breskvar in Nina Mlakar iz 9. razreda. Neža Verdonik in Nina Mlakar se bosta 26. 1. udeležili regijskega tekmovanja.
Želimo jima veliko uspeha. 
Predmetna učiteljica Bojana Kotar

Novoletni sejem v OŠ GRADEC
Mesec december se je v OŠ Gradec
pričel z novoletnim sejmom. Učenci
so predstavili izdelke, ki so jih pripravili za starše. Tako so učenci podružničnih šol in I. ter II. triade svoje izdelke ponudili na dražbi. Izdelki
so bili domiselni kot tudi kvalitetni.
Izkupiček je bil zelo velik.
Obiskovalci sejma so lahko posedeli v kavarni, ki je poskrbela za dobro
glasbo in okusno ponudbo. Učenci III. triade so se izkazali za uspešne
trgovce. Uspelo jim je namreč prodati
skoraj vse ponujeno, tako da se je šolski sklad močno okrepil. Vsem staršem
in učencem se za pomoč in obisk zahvaljujemo.
Pomočnica ravnateljice
Anita Mirjanić

Utrinek iz POŠ HOTIČ
OBISKAL NAS JE…
V četrtek, 16. 12. 2010, je bil za vse otroke iz KS Hotič prav poseben
dan. Nestrpno smo pričakovali večer, ko smo se zbrali v Gasilskem
domu. Praznično okrašena dvorana nam je sporočala, da se bliža tisti
čas… Tisti najlepši, najbolj vesel in hkrati najbolj čaroben.
Po uvodnemu pozdravu novega predsednika naše KS, g. Andreja Cirarja, so na oder prišli otroci iz vrtca Taček in nam prikazali pravo
modno revijo zimskih oblačil. Nastopili so še z izštevankami, plesom
in pesmico o Dedku Mrazu. Po gromkem aplavzu, ki so si ga zaslužili
s svojim nastopom, se je oder spremenil v pravljično deželo babice
Zime in škratka Jona, kamor so nas z igranjem in petjem popeljali
učenci POŠ Hotič.
Na koncu nam je babica Zima zastavila težko uganko, ki pa smo jo
mali gledalci spretno rešili in na oder priklicali čisto pravega Dedka Mraza. Prišel je z zvrhanim košem daril, ki jih je s pomočjo treh
snežink razdelil vsem nam, pridnim in tudi tistim malo manj pridnim
otrokom, ki pa so seveda obljubili, da bodo drugo leto na lumparije
pozabili.
Še enkrat hvala Krajevnemu odboru RK Hotič, KS Hotič in posameznikom za pomoč pri polnjenju dedkovega koša.
Razredna učiteljica Maruša Bokal

PRVO LETO
VIŠJEŠOLSKEGA
ŠTUDIJA JE ZA NAMI
Neverjetno, kako hitro je minilo.
Ker smo izpolnili pogoje za vpis
v razvid tik pred začetkom študijskega leta 2009/10, je bil tudi organizacijski izziv za začetek delovanja kar dveh višješolskih programov
še toliko večji. A naši študenti so krasni. Polni pričakovanja in željni
novih znanj. Največjo težavo jim je v začetku predstavljal popolnoma
drugačen način dela, kot so ga bili vajeni v srednji šoli, seminarske
in projektne naloge, navajanje na razmišljanje in podajanje lastnih
mnenj. A skupaj s profesorji, ki imajo izkušnje pri delu z odraslimi,
predvsem pa so odlični praktiki na svojih strokovnih področjih, smo
prebrodili začetne težave in letos vpisali že drugo generacijo študentov ob delu.
Resnično velja rek, da je potrebno stvari najprej razčistiti v svoji glavi. Odrasli, ki se odločijo ob rednem delu, družini, hobijem in drugih
obveznosti, narediti še stopničko več za svojo kariero, s tem nimajo
problemov. Razčistili so. Ko zbereš toliko poguma, da se, kljub morda
daljšemu premoru šolanja, zrelim letom, in še neštetim izgovorom,
ki si jih kar nekaj časa marljivo iskal, začneš zanimati za možnosti
pridobivanja novih znanj, si že na pravi poti. Ko prideš na informativni
dan, si spet korak bliže odločitvi. In ko se pogovoriš še s partnerjem,
z družino, ko urediš finančne možnosti šolanja ter prestopiš prag
šole, z odločnim: »Želim nadaljevati šolanje«, potem skoraj ni več
ovir. Še posebej, če ti na šoli prijazno povedo, da imaš možnost individualnega svetovanja ves čas študija. Skratka, tudi če se mi kaj
zaplete, ne bom sam, če bom pripravljen, mi bodo pomagali.
Pri odraslih predstavlja oviro za nadaljevanje šolanja predvsem
pomanjkanje časa in pomanjkanje finančnih sredstev. Na žalost
ugotavljamo, da samo 13 % študentom programa Strojništvo in 3 %
programa Organizator socialne mreže, financira študij delodajalec.
Ponudba dovolj izobraženih kadrov na trgu je pač tako velika, da delodajalcem to ni potrebno.
Na prvih predavanjih spoznaš nove ljudi, prav tako željne znanja,
spoznaš nove življenjske zgodbe in ugotoviš, da tvoja vendarle morda ni najtežja. Tudi drugi se spopadajo s težavami, ne samo ti. Novi
znanci, novi predavatelji, nova skupna razmišljanja, prvi opravljeni
izpiti, vse to ti vlije toliko samozavesti, da zmoreš voziti dalje. Odpirajo se ti nove možnosti zaposlovanja, iskanja novih priložnosti za tvoj
osebni in karierni razvoj.
Ob zaključku vsakega predmeta so naši študenti tudi ocenjevali svoje
profesorje po različnih kriterijih.
V programu Strojništvo so dodelili najboljšo oceno predavatelju Mehanike, prof. Marjanu Jelenu. Pohvalili so predvsem njegovo strokovnost, praktične izkušnje, jasnost zahtev ter njegov odnos do njih.
V programu Organizator socialne mreže pa je bila najbolje ocenjena
predavateljica predmeta Jezikovna kultura, prof. Nada Mulej. Študenti pri njej še posebej cenijo razumljiva in povezana predavanja,
spodbujanje razprave in lastnega razmišljanja ter uporabo sodobnih
metod dela. Pa poglejmo, kako sta najbolje ocenjena profesorja komentirala laskavi naziv, pridobljen s strani študentov:
Ivana Šinkovec,
direktorica in ravnateljica VSŠ
»Izredni študij v tem kriznem gospodarskem času
predstavlja veliki izziv, tako za študente, kot tudi za
predavatelja. Odrasle, ki se odločijo - poleg službe in ostalih obveznosti še za študij, označujem
s heroji. Večina je v službi po ves dan, potem pa
jih čaka še morje obveznosti. Skupina, katero sem
poučeval predmet Mehanika, je bila zelo zagnana.
Vložili so ogromno energije in svojega prostega
časa in bili so lačni znanja. Vsem je uspelo opraviti
enega od zahtevnejših predmetov v izobraževalnem programu višješolskega programa Strojništvo. Za mene kot predavatelja to pomeni
skupni uspeh. Uspeh, za katerega je zaslužen vsak posameznik, pa
tudi skupina kot celota. Zelo je držala skupaj. Kako, da so me izbrali
za najboljšega predavatelja? Še sam ne vem. Od sebe dam največ,
kar zmorem, spoštujem vsakega študenta posebej, pripravljen sem
ga poslušati in z njim razpravljati. To, da so me ocenili za najboljšega,
pa postavlja pred mene nove zahteve. Nikoli ni tako dobro, da ne bi
moglo biti še boljše«.
Marjan Jelen, univ.dipl.ing. str.
“Z veseljem sem predavala prvi generaciji izrednih študentov višješolskega programa Organizator socialne mreže, saj sem se lahko znova prepričala: če delaš s srcem, si vedno na pravem mestu
in uživaš pri vsem, kar počneš. Moj predmet je bil
Jezikovna kultura. In zavest, da nekaj prispevaš k
naši splošni jezikovni kulturi na delovnem mestu,
hkrati pa spremljaš in podpiraš pri študiju ljudi, ki
jih svet vedno bolj potrebuje, je nekaj posebnega. Želim jim, da bi tudi okolje čim prej prepoznalo njihovo vrednost
in pomen, saj imajo veliko ponuditi. Njihov izbor me spodbuja, da
bom še z večjim veseljem in strokovnostjo prihajala med njih«.
Nada Mulej, prof. slov. jezika in književnosti
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osnovna šola gabrovka-dole
DECEMBER V VRTCU ČEBELICA
V GABROVKI IN NA DOLAH

Predpraznično vzdušje, ki se vsako leto začenja
že v mesecu novembru, za kar poskrbijo naši vrli
trgovci, se je z decembrom preselilo tudi med stene našega vrtca. V dogajanje smo skušali vplesti
naše prednostno področje letošnjega leta – vrednote. Prvi dobri mož,
ki nas obišče v decembru je bil Miklavž, ki na vrtec ni pozabil. Prinesel
nam je skromno pozornost v obliki peciva in mandarin, kot se za stari
slovenski običaj spodobi.
Seveda smo v vrtcu, za še prijetnejše
vzdušje, poskrbeli za okrasitev igralnic in
na praznike navezali tudi vsakodnevne dejavnosti. Glede na to, da imamo oddelke
različnih starostnih struktur, smo dejavnosti v vsakem oddelku primerno prilagodili
starosti otrok.
Običajno smo v tem mesecu obiskali gledališče v Ljubljani, tokrat pa
smo se odločili, da predstavo pripeljemo k nam. S tem smo lažje zagotovili tako malim kot velikim otrokom iz vseh štirih oddelkov vrtca, da
se vključijo v dogajanje. Tako smo v četrtek, 16. decembra, v dvorani
osnovne šole gostili pevko Alenko Kolman, ki je s svojo glasbeno pravljico Kako nastane sneg in znanimi ter malo manj znanimi otroškimi pesmicami animirala svoje male goste in njihove starše. Dogodek je bil hkrati
priložnost, da se med seboj družimo starši in otroci iz Dol in Gabrovke,
kar nam zaradi težje organizacije uspe le redko.
Seveda ni manjkal glavni in najbolj pričakovani gost popoldneva, Dedek
Mraz. Ta je vsaki skupini prinesel veliko škatlo z igračami prav tako pa
vsakemu posamezniku drobno darilce, ki so ga izdelale pridne roke staršev na delavnici teden poprej.
Delavnice so potekale v vseh oddelkih tako, da so se jih imeli možnost
udeležiti vsi starši in njihov namen je bil dosežen. Ob prijetnem klepetu
in obilici smeha in dobre volje smo iz balonov, moke in volne ustvarili
simpatične pajacke za umirjanje, ki smo jih skupaj z mandarinami spravili v lično izdelane škatlice iz valovite lepenke v Gabrovki, na Dolah pa
so izdelali lepo zveneče mobile iz tulcev, okrasnega papirja ter kovinskih
paličic in jih spravili v mošnjičke.
Mesec prijetnih dogajanj in možnosti, da pokažemo pozornost vsem, ki
jih imamo radi in želimo ostati v njihovi družbi gre počasi h koncu, mi pa
bomo v leto 2011 vstopili skozi duri novih priložnosti, idej za delo in novih
pozitivnih energij, ki jih bomo dobre volje trosili na obiskovalce našega
vrtca. 
Laura Horvat

Iz vrtca Čebelice v Gabrovki
PIKAPOLONICE V »DEŽELI PALČKOV«
Kako lepo se je vživeti v otroški svet, izkoristimo to, če le imamo možnost.
V skupini pikapolonic smo vzgojiteljice to
doživljale še zlasti v tem predprazničnem
decembru. Skupaj z otroki smo se vsak
dan odpravili »v deželo palčkov«, kjer nas
je čakal palček »Smuk« in pripravil za nas
vsakodnevna presenečenja.
Kako malo je včasih potrebno, da so otroci motivirani za delo. Vse
kar jim je palček pripravil so vzeli resno ter mu vedno prisluhnili in
pomagali.
Večkrat smo si tudi sami nadeli kape, se spremenili v palčke ter odpotovali v deželo palčkov, kjer smo se naučili pesmico, zaplesali palčkov
ples, s palčkom izdelovali okraske ter krasili jelko, prebirali pravljice,
pekli piškote »palčke« in še marsikaj.
Nekaj od tega smo želeli pokazati tudi staršem ter jih popeljati v otroški svet. Zato smo pripravili »palčkovo čajanko«, na katero smo povabili starše. Za pogostitev smo skuhali čaj, spekli piškote ter praznično
okrasili igralnico. Starše smo pozdravili z nekaj
pesmicami in plesom. Voščili smo jim srečno
novo leto ter jim izročili voščilnice. V starševskih
naročjih smo se posladkali, popili čaj in pocrkljali. Druženje je minilo v zelo prijetnem in umirjenem vzdušju.
Zadovoljni, polni optimizma in energije smo odkorakali v zimsko idilo,
ki nas je čakala zunaj ter svojo pozitivno energijo odnesli na svoje domove. 
Marinka Lenart

V pravljičnem gozdu
Tako je naslov igrice, ki so jo v torek, 28. decembra 2010, uprizorili učiteljice, učitelj in vzgojiteljici za najmlajše ob obisku dobrega moža Dedka
Mraza na Dolah.
Volk v tej pravljici je prijazen, medved išče pestunjo za svoje otroke, celo zajček ni preveč bojazljiv.
Rdeča kapica in škrat pa sta iz sodobnega sveta,
prva celo komunicira
z babico po prenosnem telefonu.
Zelo so se potrudili pedagoški delavci naše
Podružnične šole Dole pri Litiji in s tem prispevali svoj delež pri obdaritvi najmlajših.
Velika hvala jim. Brez velike pomoči KS pa seveda ni šlo. Slednja je kot
vsako leta zbrala sredstva in prispevala svoj delež ter s tem dokazala,
da ji ni tuja skrb za najmlajše. S tem pa so vsi skupaj pričarali nasmeh
v teh predprazničnih dneh. 
Jožica Vrtačnik
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SVEŽ VETER V LIONS KLUBU LITIJA

TRIDESET LET ŽENSKEGA PEVSKEGA
ZBORA KRESNICE
Kresniške pevke pripravijo vsako leto samostojni koncert, v lanskem decembru pa so praznovale jubilejno, trideseto obletnico
delovanja zbora.
Pred tridesetimi letu se je takratni Upravni odbor Kulturno prosvetnega
društva odločil ustanoviti ženski pevski zbor in namero objavil v krajevnem glasilu. Med dekleti in ženami je bilo veliko navdušenje, saj se je
prijavilo kar 38 pevk. Še isto leto so se začele pevske vaje in prvi nastopi.
Za zborovodjo so zaprosili Franca Jančarja, ki je zbor vodil naslednjih 13
let. Od takrat so bile nepogrešljive na vseh prireditvah doma v Kresnicah
in tudi na raznih gostovanjih in pevskih revijah. Še sedaj redno gostujejo
na občinskih in medobčinskih srečanjih, v Šentvidu pri Stični in drugod.
Za tako pester program nastopov je potrebno veliko vaj in priprav, seveda
pa tudi dobro sodelovanje s pevovodjem. Zadnjih 17 let jih vodi Jože Eržen, ki je zaslužen za to, da zbor redno deluje in je priljubljen med svojimi
krajani.

Jasno, da so se pojavile kot vsepovsod razne težave. Včasih se zgodi, da
zaradi skrbi in preobremenitev človek izgubi že veselje do dela in vaje
postanejo hitro odveč, a navadno se sčasoma vse uredi in po uspešnem
nastopu pevca spet prevzame veselje do petja in sodelovanja v dobri
druži za dobre ljudi. Toda z leti so se
razmere drastično spremenile in število pevk je počasi, a vztrajno upadalo.
Nove pevke so prihajale, a niso mogle
nadomestiti vseh, ki so se poslovile zaradi vsemogočih razlogov. Ravno zaradi tega je prišlo do združitve s pevkami
jevniškega zbora, vse kresniške pevke
pa so se vključile tudi v mešani pevski
zbor Miha Vahen iz Jevnice, s katerim so že nekajkrat gostovale na Zboru
partizanskih pesmi v festivalni dvorani v Ljubljani.
Na svojem koncertu so z lepim petjem vsi dokazali, da je bila združitev
zborov dobra poteza. Za dobro voljo in smeh sta poskrbeli igralki Fani in
Anja s skečem o starostni naglušnosti, voditelja pa z iskrivim besedilom
za prijetno in spontano vzdušje.
Tako se je jubilejni koncert ženskega pevskega zbora Kresnice zaključil
zadovoljno in veselo. Na koncu so se pevke prijazno zahvalile vsem, ki so
jim trideset let stali ob strani in jim tudi na kakršenkoli način pomagali.
Ker za lepe želje ni nikoli prepozno, pevke želijo vsem poslušalcem in
bralcem Občana zdravo, veselo in nasmejano Novo leto 2011! I.B.

PESEM NAS POVEZUJE

Srečanje pevskih zborov Srca
Slovenije
V soboto, 11. decembra, sta Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža in Mlajši župnijski
pevski zbor sveta Helena pripravila prireditev Pesem nas povezuje –
preplet srčnega druženja, ljudskih pesmi, zborovskega petja in utrinkov
iz zakladnice naših prednikov.
Program prireditve je temeljil na ljudskem izročilu, predvsem na ljudskih
pesmih, petih in recitiranih, s poudarkom na dediščini območja Lokalne
akcijske skupine (LAS) Srce SloveniUčiteljski pevski zbor KUD Litus
je, ki združuje občine Lukovica, Kamnik, Moravče, Litija, Šmartno pri
Litiji in Dol pri Ljubljani. Nastopilo
je osem zborov oz. pevskih sestavov.
Moški PZ Polšnik in Učiteljski pevski
zbor KUD Litus sta bila predstavnika
občine Litija. Iz Šmartna pri Litiji so
prišli Fantje od fare, moška pevska
skupina. Občino Kamnik je zastopal
Mešani PZ Mavrica iz Srednje vasi v
Tuhinjski dolini. Iz občine Lukovica
smo gostili Kulturno društvo mešani pevski zbor Šentviški zvon. Oktet
Fantje iz Dola, Otroško-mladinski
pevski zbor sv. Helena in Mlajši pevFantje od fare
ski zbor sv. Helena so bili sodelujoči
iz občine Dol pri Ljubljani.
Moški PZ Polšnik
Da smo prireditev lahko izvedli,
gre zahvala Lokalni akcijski skupini
Srce Slovenije, ki je naš predlog za
organizacijo in izvedbo podprla, sofinancirala pa ga je Evropska unija
iz sredstev Leader za razvoj podeželja. Iz teh sredstev so se kupila tudi
oblačila za domači Mlajši pevski zbor in v njih so pevke in pevci v tem
večeru tudi prvič nastopili.
Pevci so se pri nas v Dolskem tako dobro počutili, da so večer podaljšali
s petjem v preddverju ob pogostitvi, ki so jo pripravile članice Aktiva
žena Plamen. Torej ni čudno, da verjamemo, da se bo podobno srečanje
še večkrat odvijalo in dajemo pobudo, da bi se odločil za organizacijo
naslednje prireditve morda kakšen od tokrat sodelujočih zborov.
Darja Kepec

V letošnji jeseni se je zamenjalo in pomladilo vodstvo LC
Litija. Naredili smo temeljito inventuro in sklenili, da dobro
nadgrajujemo in slabo izločimo.
Na vloge se takoj odzovemo in po naših zmožnostih prispevamo tistim iz
naših občin, ki so potrebni pomoči. Tako smo največ pomagali osnovni
šoli Litija, enoti s prilagojenim programom, kjer je veliko otrok, ki rabijo pomoč. Precej smo pomagali tudi tistim slabovidnim, ki ne zmorejo
nakupa očal. Družinam v stiski z naše občine smo namenili enkratno
denarno pomoč. Nekaj pa smo darovali tudi Glasbeni šoli Litija in Gimnaziji Litija, ki je organizirala dobrodelno prireditev. Izven naših občin
pa smo donirali Rdečemu križu za
pomoč Haitiju in CUDV Draga. Vse
vloge smo obravnavali na sestankih
in odločitve sprejemali soglasno.
Denar smo zbirali s članarino, s prispevki in s prodajo toplih napitkov na
startu Popotovanja od Litije do Čateža. Tu smo imeli stojnico, kjer smo polega napitkov delili domače pecivo. Fizično smo pomagali tudi pri selitvi Glasbene šole Litija in pri organizaciji Specialne olimpiade na državnem turnirju v namiznem tenisu.
Naši načrti za prihodnje leto so kar drzni: želimo se še bolj povezovati
z našimi LC klubi, pa tudi izven naših meja. Govorili smo pa tudi o ustanovitvi Leo kluba.
LC Litija sodeluje v projektu Mednarodna izmenjava mladih: Zato
pozivamo vse zainteresirane mlade, da se javijo pooblaščencu za
mednarodno izmenjavo mladih pri gospodu Petru Strletu, kjer dobijo vse potrebne informacije - e-mail: peter.strle@guest.arnes.si.

SREDA, 9. 2. 2011 OB 16.00 URI

JUBILEJNI – TRIDESETI ŠAHOVSKI TURNIR
LITIJA 2010
Šahovska sekcija, ki deluje v okviru Društva invalidov Litija – Šmartno pri
Litiji je bila dne 18.12.2010 organizator tradicionalnega, letošnjega tridesetega šahovskega turnirja Litija 2010 z glavnim pokroviteljem Občino Litija. Turnir, ki je bil namenjen počastitvi dneva samostojnosti in enotnosti
ter božično-novoletnim praznikom, se je odigral v prostorih Bowling centra v Litiji. V dopoldnaskem času je potekal pospešeni turnir – (15 minut
na igralca), v popoldanskem času pa hitropotezni turnir (5 minut na igralca). Na obeh turnirjih je skupno sodelovalo 50 šahistov iz Hrvaške, Srbije
in Slovenije (Štajerske, Gorenjske,
Dolenjske, Primorske, Zasavja, Ljubljane in okolice) ter šest domačih
šahistov. Kvaliteta turnirja je bila izjemna, saj so na le tem sodelovali trije
velemojstri, dva inter mojstra, štirje
fide mojstri ter več kot 15 mojstrskih
kandidatov. Organizacija turnirja in
sam potek tekmovanja sta bila izpeljana brezhibno. Dobrodošlico in
uvodne besede je vsem prisotnim Podžupanja ga. Lijana Lovše s
pred pričetkom izrekel predsednik predstavnikom organizatorja g.
D.I. gospod Miro Vidic, podžupanja Milinkovićem in republiškim sodnikom g. Juričem ob podelitvi
gospa Lijana Lovše, pa je v imenu nagrad
pokrovitelja občine Litija podelila
nagrade. Le te so dobili vsi udeleženci, prvi trije v pospešenem šahu so
prejeli še pokale, v hitropoteznem pa so jim pripadle situle.
Zmago v pospešenem tempu si je priigral velemojster Markuš Robert,
drugo mesto je zasedel Srebrnič Vojko, tretje Srebrnič Marko. Zmagovalec hitropoteznega turnirja je bil ponovno Markuš Robert, drugo mesto
je zasedel Šebenik Matej, tretje pa Zupe Miran. Na turnirju je sodelovala
tudi Orel Simona, fide mojstrica v ženski kategoriji. Republiški sodnik g.
Jurič Marko je poskrbel, da je turnir potekal v skladu s šahovskimi pravili.
Za tradicionalni turnir, ki poteka že trideseto leto, smo v Društvu invalidov pripravili in izdali bilten, v katerem so na kratko opisani dosedanji
turnirji, navedene vzpodbudne besede župana gospoda Francija Rokavca
in predsednika D.I. Mira Vidica, zanimiv prispevek o učenju in vrednotah
šahovske igre, misli o šahu svetovno znanih šahistov ipd...
V Društvu invalidov smo izredno ponosni, da smo z vztrajnostjo in trdim
delom več kot uspešno izpeljali vseh trideset turnirjev, vendar moramo
dodati, da nam brez velikodušne pomoči zvestih pokroviteljev, donatorjev
in sponzorjev to nikakor ne bi uspelo. Spoštovani pokrovitelji, donatorji
in sponzorji (Občina Litija, Predilnica Litija, SKB, NLB, KGZ Litija, OMV
Litija, Petrol Litija, Triglav zavarovalnica, slaščičarna Gimi, Merkur, Trgograd, Gostilna Kovač, Bowling center...) vse uspehe ter pohvale o dobri in
uspešni organizaciji vseh šahovskih turnirjev enakovredno delimo z vami
in se vam iskreno zahvaljujemo za vsestransko sodelovanje in pomoč, ki
ste nam jo nudili v vseh teh tridesetih letih.
Prepričani smo, da je jubilejni, trideseti šahovski turnir Litija 2010 vspodbuda za vse ljubitelje šaha v Litiji, da v naslednjih letih še kvalitetnejše
nadaljujejo zastavljeno delo.
Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji
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ZAKLJUČEK STAREGA LETA
IN POZDRAV NOVEMU

Društvo diabetikov Litija
je novoletno srečanje
proslavilo Pri Japu, skupaj s povabljenimi
gosti, kjer ni manjkalo dobre volje z domačo glasbo ob zvoku harmonike in kitar,
smeh pa nam je uhajal ob razigranosti
domiselnih igric, ki so jih zaigrali naši člani in se zelo dobro vživeli vanje.
Za naše zveste pohodnike, ki se vsak
četrtek pridno udeležujejo pohodov, je
bil ob koncu leta organiziran pohod v
»neznano«, ki je bil za mnoge na začetku
uganka, na koncu pa prijeten cilj osvojenega vinorodnega okraja v Sremiču.

Predsednica DD Litija Darja Zupančič in povabljena
gostja podžupanja Lijana
Lovše, program pa je povezovala podpredsednica
DD Litija Helena Muzga.

Pohod v »neznano« - skupinska slika pred Ajdovo jamo.

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI ZA JANUAR IN FEBRUAR
Pričelo se je novo leto in z njim nove dejavnosti, ki jih pripravljamo
za naše člane. Sedemdnevno OKREVANJE IN ŠOLO DIABETESA V
ŠMARJEŠKIH TOPLICAH načrtujemo od 27.2. – 6.3.2011. Okrevanje
vključuje program »Znanje za zdravje«, v katerem so zajeta zdravstvena predavanja, vsakodnevno merjenje krvnega sladkorja in tlaka, vodeno rekreacijo v bazenu in v telovadnici, pohode, družabna srečanja,
pet obrokov dnevno, ipd. Za prijavo ali dodatne informacije v zvezi z
okrevanjem lahko pokličete v društveno pisarno.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA bo v
sredo, 5.01. in 2.2.2011 od 8.00 do 10.00 ure, v prostorih društva.
Bodite tešči!
KOPANJE V LAŠKEM
Na kopanje v Laško gremo vsak drugi torek v mesecu (11.1. in
8.2.2011). Odhod avtobusa je izpred društvene pisarne ob 15.00 uri,
počakate lahko tudi v Šmartnem pred spomenikom na Ustju. Ob prijavi
nam prosim sporočite v katerem delu kopališča se želite kopati!
TELOVADBA: Telovadba je vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v
Športni dvorani Litija. Prosimo, da se prijavite v društveni pisarni.
POHODI
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljni okolici. Zbor
je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni obutvi in
opremi.
Seznam pohodov: 				
vodi:
27.01.  Miklavž 				
L. Hauptman
03.02.  Šmartno – Liberga – Šmartno
A. Cirar
10.02.  Hotič – Lošce – Vače 		
D. Zupančič
17.02.  Litija – Ponoviče – Konj – Litija 	I. Lamovšek
24.02.  Bukovica 			
L. Hauptman
Prosimo vas, da se za vse pohode obvezno prijavite v društveni pisarni
do srede do 8.00 ure!!!
JOGA
Z vajami pričnemo 1. februarja ob 17.00 uri v Zdravstvenem domu
Litija in nato vsak naslednji torek ob isti uri. Vaje bo vodila vaditeljica
joge Sadhvi Savitri Puri. Prijave zbiramo v društveni pisarni.
PLESNE VAJE
Plesne vaje se prično z 22. januarjem in nato vsako soboto ob 17.00
uri v OŠ Šmartno. (začetniška skupina, nadaljevalni tečaj). Za dodatne informacije ali prijavo nas lahko pokličete v društveno pisarno.
USTVARJALNE DELAVNICE
Z njimi ponovno začnemo 13.01 ob 17.00 uri, vsak četrtek do konca februarja. Izdelke izdelujemo iz naravnih materialov, slikanje na
steklo iz naravnih materialov, vizitke in si krajšamo pozne popoldanske
ure ob čaju, kavici in prijetnem klepetu. Tako lahko svojo kreativnost
delite z nami in preživite četrtkove večere koristno in ustvarjalno.
Na voljo je tudi:
• Brezplačni svetovalni telefon za bolnike s sladkorno boleznijo
DIA-FON je že na voljo. Na vaša vprašanja odgovarjajo strokovnjaki VSAKO SREDO OD 18.00 DO 22.00 ure na modro številko:
080 14 20.

NAŠI JUBILANTI
Konec preteklega leta so okrogle življenjske jubileje
proslavili tudi nekateri odborniki in nosilni člani Planinskega društva Litija. 80 letnico je obhajal Lojze Zaman
iz Gradišča, 70 letnico Pavel Smolej iz Kresnic, Stane
Jerebič iz Litije in Marjan Omerzel iz Save, 50 letnico pa Jože Repina iz Jelše. Okroglo obletnico je imela tudi Marjana Kahne iz Šmartnega pri Litiji,
ker pa je med jubilanti edina ženska, bomo, kot se po bontonu spodobi,
številko kar zamolčali.
Lojze Zaman je starosta litijskih planincev. Vsi smo ga
občudovali, ko je še v letu 2009 osvojil tritisočak Grosser
Hafner v avstrijskih Visokih Turah. Pred 35 leti je bil prvič
na Triglavu. Takrat so ga gore očarale in poslej je vseskozi,
kljub skrbi za domačo kmetijo, našel čas, da se je udeleževal izletov litijskih planincev. Druga velika Lojzetova
ljubezen je petje. Tudi zaradi petja se je rad udeleževal
izletov planinske sekcije DU. Pod vodstvom Jožeta Kukovice se je pri sekciji izoblikovala pevska skupina, v kateri je Lojze prvi bas. Ob zaključkih
posameznih izletov so pevci pripravili prave male koncerte, ki so jim z navdušenjem prisluhnili, ne le člani sekcije ampak tudi naključni obiskovalci
planinskih koč. V začetku tega meseca je bil na tradicionalnem novoletnem srečanju članov planinske sekcije DU pri Kavšku skupaj s Francem
Škarjo in Ivanom Blažičem sprejet v klub 80.
Pavel Smolej, rojen v Breznici pod Stolom, se je v Kresnice preselil leta 1979 in se kmalu zatem vključil v PD Litija.
Z ženo Marijo sta že prej veliko hodila v hribe, samo na
Triglavu sta bila desetkrat, potem pa sta rada obiskovala
bližnje vrhove od Miklavža do Zasavske Svete gore. Pavel
že od leta 1987 sodeluje na mladinskih planinskih taborih,
najprej kot ekonom, kasneje pa se je posvetil predvsem
preučevanju in predstavljanju naravne in kulturne dediščine krajev, kjer
smo taborili. Vedno je znal poiskati stik z zanimivimi domačini ali drugimi
strokovnjaki. Tako sta nas na taborih obiskala na primer svetovno znani
geolog dr. Stane Buser in znameniti planinski fotograf Jaka Čop. Na vseh
taborih vodi tudi likovne delavnice. Za mladinske planinske tabore, kasneje pa tudi za družinske, sta z Marijo narisala motive za majice. Ravno
letos je izdal knjižico, v kateri so objavljene slike spominskih majic, ki so
jih prejeli udeleženci taborov. Člani društva ga poznajo tudi kot avtorja
ilustracij vsakomesečnih obvestil PD Litija, ki izhajajo že od oktobra 1997.
Do danes se je tako nabralo že 158 rednih številk, skoraj vsako pa krasi
tudi Pavlova risba ali akvarel, nekaj pa jih je prispevala tudi Marija. Z leti
se je tako nabrala prava zbirka miniaturnih umetnin, nekatere smo v preteklosti predstavili tudi že v Občanu, Pavel pa jih je objavil tudi v posebni
knjižici. Pavel in Marija sta nepogrešljiva tudi pri vseh planinskih slovesnostih, za katere prispevata scenografijo, pogosto pa tudi kostume. V tej
vlogi sta sodelovala tudi na številnih kulturnih prireditvah v občini, pa tudi
izven nje. Dolga leta sta z Marijo pela v šmarskem Zvonu. Pavel je bil do
upokojitve direktor VDC Tončke Hočevar v Ljubljani. Za delo na področju
socialnega varstva je dobil najvišje strokovno priznanje, plaketo Antona
Skale. Svoje izkušnje pri delu z odraslimi z motnjami v duševnem razvoju
je opisal v knjigi Skupaj z drugačnimi. V pripravi je že osma knjiga, v kateri
Pavel sodeluje kot ilustrator, tako kot prejšnja pa tudi ta opisuje naravno
in kulturno dediščino Stola in vasi pod njim. Planinstvo ni le hoja v hribe,
je mnogo več, med drugim tudi kultura. Prav gotovo je Pavlova zasluga,
da je kulturna dimenzija v našem društvu tako močna in tudi navzven prepoznavna. Za velik prispevek pri razvoju planinske dejavnosti je prejel tudi
bronasti, srebrni in zlati častni znak PZS.
Stane Jerebič od leta 2004 nadvse uspešno vodi planinsko sekcijo DU
Litija. Sekcija je zelo aktivna, saj se skoraj vsako soboto odpravijo na izlet.

8.800,00 EUR
VW Golf Trendline 1.6

Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 03/2012,
prev. 81090 km, srebrna barva (kovinska),
bencinski motor, 1595 ccm, 75 kW, ročni
menjalnik (5 pr.), KLIMA

6.990,00 EUR
Opel Astra 1.6 16V Cosmo

Letnik: 2005, veljavnost nalepke: 06/2011,
prev. 136200 km, srebrna barva (kovin
ska), bencinski motor, 1598 ccm, 77 kW,
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

2.950,00 EUR
Škoda Fabia Combi Comfort 1.4

Kako zelo so zagnani, je razvidno že iz tega, da so v letu
2010 od 39 načrtovanih izletov zaradi slabega vremena odpadli le trije, čeprav je bilo lani ravno za vikende zelo pogosto slabo vreme. Izven programa so izvedli še en dodaten
izlet, tako da so na 37 izletih zabeležili 1317 udeležencev.
Seveda so se številni člani sekcije udeležili več izletov, Stane pa je bil na vseh razen enem. Stane je bolj intenzivno v
hribe začel hoditi po upokojitvi, najprej z vnukom Urbanom, potem pa sta
oba začela hoditi s sekcijo.
Stane je vso delovno dobo delal na železnici, nazadnje v sekciji za vzdrževanje prog. Je velik ljubitelj planinskih veznih poti; kar 64-krat je prehodil
Badjurovo krožno pot, 32-krat Zasavsko planinsko pot, 7-krat Pot kurirjev
in vezistov. Sedaj zbira žige za četrti dnevnik Iz Geossa na 100 slovenskih vrhov in sedmi dnevnik Križem kražem po Posavskem hribovju. V
letu 2006 je uspešno opravil izpit za planinskega vodnika. Sam pravi, da
je bila to njegova tretja univerza. Je odličen vodnik, saj ima ljudi resnično
rad, ti pa mu naklonjenost obilno vračajo. Tudi Stane z veseljem prepeva v
pevski skupini sekcije, še prej pa je pel v pevskem zboru Lipa, aktiven pa
je tudi v mešanem pevskem zboru DU Litija. Za delo na področju zborovskega petja je prejel bronasto, srebrno in zlato Gallusovo značko.
Marjana Kahne zadnjih deset let opravlja nadvse pomembno delo blagajničarke in dežurne v pisarni društva.
Vsak četrtek med 16. in 18. uro je v prostorih društva v
Športni dvorani Litija na voljo vsem, ki bi se radi včlanili
v društvo, se prijavili za izlet, kupili katerega od dnevnikov
ali pa dobili odgovor na katerokoli vprašanje o delovanju
društva. Zlasti poleti, ko je na vrsti množično romanje na
Triglav, pa se pogosto zgodi, da tisti, ki potrebujejo znamkico za planinsko
izkaznico, pridejo ponjo kar k njej na dom. Marjani pri njenem delu ob
že pregovorni vestnosti in natančnosti veliko pomagajo izkušnje iz časa,
ko je bila zaposlena v trgovini in v računovodstvu. Marjana je bila prvič v
gorah leta 1991, ko je šmarska šola organizirala izlet na Vršič. Kot pravi
sama, se je takrat z gorami zastrupila in se od tistega dne redno udeležuje
izletov vseh treh sekcij, ki delujejo v našem društvu. Za vestno delo v društvu je prejela tudi bronasti in srebrni častni znak PZS.
Marjan Omerzel je pred tremi leti prevzel vodenje savske
sekcije PD Litija, pred njim pa je sekcijo zelo uspešno vodil
Marko Dernovšek. Sekcija tudi sedaj zelo uspešno deluje,
saj vsak mesec pripravijo vsaj en izlet, pozimi v bližnje hribe, poleti pa tudi v visokogorje. Zanimiv program je prav
gotovo rezultat Marjanovih bogatih planinskih izkušenj, saj
je član planinske organizacije že od leta 1963. Marjan je
navdušen obiskovalec Zasavske Svete gore, lani je kar 149 krat prehodil
pot od doma do vrha in nazaj. Sicer pa je Marjan že od mladosti navdušen
športnik. Igral je hokej na ledu in na kotalkah, bil sodnik pri smučarskih
skokih, tekel na maratonih, kolesaril. Pred leti je v petnajstih urah in pol
pretekel celotno Badjurovo krožno pot. Kar osem let je bil sekretar Športnega društva Ilirija. Za prizadevno delo v športu je prejel srebrno Bloudkovo plaketo.
Jože Repina je med vsemi jubilanti najmlajši, kljub temu
pa ima najdaljši staž v PD Litija. Član društva je postal že
pri 11 letih, ko sta ga za planinstvo navdušili njegovi teti,
mentorici na OŠ Šmartno Slava Obradovič in Mija Razpotnik. Pri šestnajstih letih sta s prijateljem Marjanom Brodarjem začela plezati, največ v stenah Kamniških in Julijskih Alp. Alpinistični odsek pri PD Litija je bil ustanovljen
leta 1983 in Jože je bil zraven že od vsega začetka. S soplezalci Francijem
Intiharjem, Tomažem Groboljškom in ostalimi člani odseka so preplezali
številne zahtevne smeri, tudi Čopov steber v severni triglavski steni, večkrat pa so obiskali tudi Dolomite. Udeležil se je že prvega mladinskega
planinskega tabora, ki je bil pred 30 leti v Trenti in potem, razen dveh,
tudi vseh naslednjih. Po poroki z Dani, pred tem Kokalj, se je taborov
udeleževala celotna družina. Najprej s sinom Gašperjem, nato še z Janjo in
Anžetom. Jože je na taborih sodeloval kot vodnik, znal pa je tudi poprijeti
za vsako drugo delo. Je velik ljubitelj turnega smučanja in za ta lep šport
je navdušil tudi druge družinske člane. Z Gorsko reševalno službo je kot
pripravnik začel sodelovati v letu 1984, izpit za gorskega reševalca pa je
opravil leta 1990. Poslanstvo gorskega reševalca opravlja predvsem na
smučišču na Soriški planini in na množičnih planinskih pohodih na območju Posavskega hribovja. Alpinistični odsek je vodil 10 let in v tem času
so pričeli s sistematično vzgojo novih alpinistov, tako da je odsek sedaj
bistveno pomlajen. Že vrsto let je član UO PD, za predano delo pa je prejel
tudi bronasti, srebrni in zlati častni znak PZS ter priznanja mladinske komisije in komisije za alpinizem. Vsem jubilantom želimo še obilo zdravja
in lepih planinskih doživetij in se jim zahvaljujemo za dragocen prispevek
k skupnemu delu.
Borut Vukovič

Letnik: 2001, veljavnost nalepke: 07/2011,
prev. 135880 km, bordo rdeča barva (ko
vinska), bencinski motor, 1397ccm, 50 kW,
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

680,00 EUR
VW Passat Variant CL

Letnik: 1996, veljavnost nalepke: 08/2011,
prev. 270000 km, črna barva (kovinska),
bencinski motor, 1781 ccm, 55 kW, ročni
menjalnik (5 pr.)

Uradne ure: ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure ter vsako
prvo sredo v mesecu tudi popoldan od 14.00 do 17.00 ure. V
TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR – razen naročil za lističe.
V. Lovše

TESNENJE OKEN IN VRAT Z
TESNILI GUMA ALI SILIKON
Matjaž Obolnar, Kresnice 10c, Kresnice

041-970-440

NOVICE IZ KRAJEVNE SKUPNOSTI SAVA

10.900,00 EUR
Volvo V50 1.6 D Momentum NAVI

Letnik: 2007, veljavnost nalepke: 04/2011,
prev. 149970 km, bordo rdeča barva (kovin
ska), diesel motor, 1560 ccm, 80 kW, ročni
menjalnik (5 pr.), KLIMA

12.600,00 EUR

BMW serija 3: 320d Touring

Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 09/2011,
prev. 105500 km, temno modra barva (ko
vinska), diesel motor, 1995 ccm, 120 kW,
ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2007, cena 7.990,00
EUR; Opel Corsa City 1.0 i 12V, letnik: 1997, cena 1.200,00 EUR; Seat Ibiza Stella 1.4
16V, letnik: 2004, cena 4.500,00 EUR; Renault Clio 1.5 dCi Confort, letnik 2006, cena
5.950,00 EUR; Opel Zafira Enjoy 1.9 CDTI, letnik 2008, cena 12.500,00 EUR; Opel
Zafira Sport 1.7 CDTI NAVI, letnik 2008, cena 13.500,00 EUR; Opel Astra Karavan 1.9
CDTI Enjoy, letnik 2007, cena 8.450,00 EUR; Opel Corsa Cosmo 1.2 16V Twinport,
letnik 2004, cena 4.450,00 EUR.

V naši vasi, Sava pri Litiji, je tudi v letu 2010 otroke obiskal Dedek
Mraz. Otroci so se zbrali 19.12.2010 v telovadnici Osnovne šole Litija
- podružnica Sava in nestrpno pričakovali dobrega moža. A preden je
prišel dedek, se je na improviziranem odru pojavil pravi čarodej. Otroci
so v polurni predstavi opazovali živali iz klobuka, različne barvaste rutice, ki so se pojavile in zopet izginile; palice, ki so bile trde kot jeklo, v
naslednjem trenutku pa mehke kot žvečilni gumi, in še in še čarovniških
trikov. Seveda so čarodeju pri čaranju pomagali tudi otroci, za kar jih je
nagradil z igračko, narejeno iz balona. Po predstavi so otroci nestrpno
pričakovali prihod Dedka Mraza. Dedek je otroke pohvalil, ker so bili
vse leto pridni in vsakega tudi obdaril. Zahvalil se je tudi učiteljici, gospe Žičkar, ki je poskrbela za prijeten prostor. Po prireditvi so se otroci
in njihovi starši ogreli s
toplim čajem in sladkim
pecivom, ki so ga pripravile članice KORK Sava,
vendar kot njihov osebni,
prostovoljni prispevek k
prireditvi, za kar se jim
Svet KS Sava še posebno
zahvaljuje.
Vida Lukač

DRUŠT VA

12 Januar 2011
KOPANJE V LAŠKEM
Vabimo vas na kopanje v Zdravilišču Laško vsak drugi
torek v mesecu (8.2., 8.3 2011).
Zaradi organizacije prevoza vas prosimo, da se obvezno prijavite v Društveni pisarni ali po tel. 8981-284
najkasneje do ponedeljka. Za kopanje so cene za člane
društva z vsemi popusti in prispevkom društva 6,00 EUR za stari bazen,
za novi del kopališča pa 7,50 EUR. Cena prevoza je 6,00 EUR.
Obveščamo vas, da tudi letos lahko kupite karte za 3- urno kopanje v
starem bazenu (10 kart letno na člana) v društveni pisarni. Cena se je
letos spremenila in sicer stane ena karta 6,00 EUR.
PLAČILO ČLANARINE: Po sklepu IO je članarina za leto 2011 za člane 8 € in podporne člane 10 €. Obveščamo vas, da lahko članarino
poravnate tudi po položnici na TRR 02023-0017427804 odprt pri NLB
Litija. Invalidi, ki imate finančne težave, nas o tem obvestite. O
plačilu članarine bo odločala socialna komisija.

AKTIV DELOVNIH INVALIDOV
V okviru Aktiva delovnih invalidov po kratkih »zimskih počitnicah« že
pripravljamo vrsto aktivnosti v okviru projekta »Z edukacijo do socialne
vključenosti invalidov v življenje«.
V organizaciji Izobraževalnega centra Geoss bo v mesecu januarju potekal brezplačni začetni računalniški tečaj, in sicer predvidoma od 24. 01.
2011 dalje. Tečaj bo potekal 1x do 2x na teden, v obsegu 60 ur (30 ur
praktičnega usposabljanja in 30 ur individualnega učenja).
Vse, ki vas vključitev v omenjeni tečaj zanima oz. želite dodatne informacije, pokličite na telefon: 8981-284 in 031 676 768 oz. nam pišite na
elektronski naslov: pomoc.inv.litija@gmail.com. PRIJAVE ZBIRAMO DO
NAJKASNEJE 20. januarja!
Hkrati zbiramo tudi prijave za izvedbo fizioterapevtske vadbe (v mesecu
marcu), katero bomo organizirali ob zadostnem številu prijav oz. interesu udeležencev. Vadba bo prilagojena glede na specifiko zdravstvenih
težav posameznika oz. skupine.
Hkrati pa bi vas tudi obvestili, da je tudi v letošnjem letu še vedno na
voljo brezplačna pravno-informativna ter psihosocialna pomoč, katera
vam je na voljo v času uradnih ur oz. po dogovoru z svetovalko Cirar
Tino.
URADNE URE NA DRUŠTVU INVALIDOV
ponedeljek od 9. - 12. ure • VSAKA SREDA V MESECU od 8. - 11. ure,
vsako prvo sredo tudi popoldan od 14. - 17. ure
Uradne ure aktiva delovnih invalidov vsako prvo in tretjo sredo tudi popoldan 16. - 18. ure • petek od 8. do 12. ure
torek in četrtek NI uradnih ur
Tel. / Fax: 01/ 8981 – 284 • GSM: 031- 676 -768E-mail: drustvo.inv.
litija@siol.net; http://freeweb.siol.net/diidl
Mojca Bajc in Tina Cirar

društvo upokojencev
www.dulitija.si

POTEKALE SO USTVARJALNE DELAVNICE
V času od 25.11.
do 16.12.2010 so
v prostorih Društva
upokojencev Litija
potekale ustvarjalne delavnice. Tokrat so se udeleženci seznanili z izdelavo drobnih
daril in spominkov, s slikanjem na
steklo in steklene predmete, z izdelavo umetnih cvetlic in cvetličnih aranžmajev ter predvsem z izdelavo voščilnic. Te so bile izdelane v štirih tehnikah in to: servetna, flora (posušeno
cvetje), poslikava in vezenje s srebrno ali zlato nitko.
Delavnice so potekale vsak četrtek v popoldanskem času. Na njih je sodelovalo 28 članic našega društva. Ob čaju in pogovoru so si udeleženke
pridobile nova znanja ter ob tem preizkusile svoje ročne spretnosti, vztrajnost, iznajdljivost in samoiniciativnost. Mentorici, ki sta vodili te delavnice, sta bili nad delom zelo presenečeni, predvsem pa nad vztrajnostjo ter
natančnostjo pri oblikovanju posameznih izdelkov.
V teh delavnicah so bile izdelane voščilnice ter drobna darilca za potrebe
društva, ki jih le-ta ob obiskih izroča svojim članom ter sodelavcem. Tudi
ljudje na jesen življenja si želijo prijetnih druženj, zato si bo društvo tudi
v bodoče prizadevalo, da bo takih in podobnih srečanj vse več, ki naj bi
prispevala k premagovanju stisk in obogatitvi kvalitete življenja.
Karlo Lemut

USPELI NA IZBORU PROGRAMOV ZA JAVNA DELA
V LETU 2011
Društvo upokojencev Litija se je dne 17.11.2010 prijavilo na republiški razpis za izbor programov za javna dela v RS za leto 2011.
Dne 10.12.2010 smo bili pisno obveščeni, da je bil program našega društva pod nazivom »Družabništvo in spremljanje« izbran. S tem nam je
omogočena vključitev dolgotrajno brezposelne osebe na javna dela v naše
društvo za naslednje leto. Za omenjeni program smo predhodno pridobili
pozitivno mnenje Občine Litija, ki bo za program prispevala 30% sredstev
za plačo in sredstva za regres za letni dopust. 70% sredstev za plačo zaposlenega delavca na javnih delih ter stroške za prevoz na delo in prehrano
med delovnim časom, pa bo društvu zagotovljeno iz naslova republiškega
proračuna. Dosedanji delavki na javnih delih bo delovno razmerje v skladu
s pogodbo podaljšano še v mesec januar. V tem času pa bo v skladu z
zakonskimi predpisi izveden tudi postopek za izbor nove delavke na javnih
delih v društvu in sklenitev pogodbe o zaposlitvi le-te.
V DU Litija smo veseli in hkrati ponosni, da širše okolje pozitivno ocenjuje
naše delo ter prizadevanja v skrbi za sočloveka, predvsem starejše populacije, ki so v materialni in socialni stiski.
Karlo Lemut

NE POZABITE NA VARNOST
V četrtek, 16. decembra 2010, smo se na pobudo policista Policijske postaje Litija, g. Andreja Hrupa, vodje policijskega okoliša področja Litija,
sestali na sedežu Društva upokojencev
Litija. Predsednika društva Janeza Kresa in podpredsednika društva Dušana
Jovanoviča je g. Hrup seznanil z varnostjo na javnih mestih, predvsem starejših občanov in upokojencev, ki so v
zadnjem času žrtve nasilja.
Društvo upokojencev je v skladu z dogovorom organiziralo širši razgovor s
policistom g. Hrupom v torek, 11. januarja 2011 ob 15. uri, v prostorih
Društva upokojencev Litija na temo »Varno na javnih mestih, varno doma
ter varna udeležba v cestnem prometu«. Udeleženci pogovora so spoznali,
da lahko tudi sami veliko storijo za lastno varnost.
Janez Kres / FOTO: Ciril GOLOUH

SPOMLADANSKO LETOVANJE NA MORJU

Prehodila na svetu sva mnoge poti,
a ena bila je prav lepa za oba,
ko z roko v roki si rekla sva DA;
za vedno bom tvoja,
za vedno boš moj.

Zlatoporočenca
SILVO
in
27.12.1937		

MARIJA KLOPČIČ
27.12.1939

DU Litija bo tudi v letu 2011 organiziralo za svoje člane letovanje na
morju. To bo potekalo v spomladanskem in jesenskem obdobju v
hotelu Delfin v Izoli. V spomladanskem obdobju bo organizirano 5 sedemdnevnih izmen letovanja v času:
1. skupina - od četrtka 17.3. do četrtka 24.3.2011
2. skupina - od četrtka 24.3. do četrtka 31.3.2011
3. skupina - od četrtka 31.3.2011 do četrtka 7.4.2011
4. skupina - od četrtka 7.4.2011 do četrtka 14.4.2011 in
5. skupina - od četrtka 14.4.2011 do 21.4.2011.
V vsaki skupini bo letovalo po 8 oseb. Rezervirane so štiri dvoposteljne
sobe s koriščenjem od 12. ure dalje na dan prihoda, izpraznitev sobe do
10. ure na dan odhoda.
Cena penziona za upokojence v dvoposteljni sobi je:
- v času od 1.3. do 31.3.2011 – 40,00 € za polni penzion, polpenzion je
35 €, od tega 10% popust za člane društva upokojencev,
- v času od 1.4. do 30.4.2011 - 42,00 € za polni penzion, polpenzion je
37 €, od tega 10% popust za člane društva upokojencev.
DU Litija organizira prevoz izpred društvenih prostorov do hotela Delfin v
Izoli in za povratek domov. Akontacija ob prijavi je 45,00 € (enaka kot v
letu 2010). Dodatne informacije lahko dobite osebno v društveni pisarni v
ponedeljek, sredo in petek od 8. do 14. ure ali po telefonu 8983 923.
Karlo Lemut

POVABILO NA USTVARJALNE DELAVNICE

V mesecu novembru sta ponovno v cerkvi Sv. Andreja na
Vačah rekla svoj DA.
Zahvaljujemo se mešanemu pevskemu zboru pod vodstvom Matije
Streharja za prelepo petje in Lucijanu za spremljave, GD Vače in
veteranom: Alojzu Urbaniji, Robiju Garantiniju in Avbelj Alešu. Bivšemu županu Mirku Kaplji za civilni obred in sedanjemu županu
Franciju Rokavcu. Vsem najlepša hvala.
Vsi navzoči pa jima želimo veliko zdravja in skupnih let.

V četrtek 27. januarja 2011 bomo v popoldanskem času pričeli z novim
ciklom ustvarjalnih delavnic. Tokrat bomo pripravili štiri delavnice, od tega
tri, ki s svojo vsebino dosedaj pri našem društvu še niso bile organizirane.
Dne 27.1.2011 ob 15. uri bo pričela z delom delavnica »Poslikava savskih
prodnikov s floro in favno«, trajala bo dve šolski uri. V nadaljevanju istega
dne s pričetkom ob 17. uri pa bo z delom pričela delavnica »Pletenje, kvačkanje, vezenje, rešilje ter izdelava gobelinov«.
Obe delavnici bosta nadaljevali z delom še v četrtek 3. in 10.2.2011. Delavnici bosta vodili mentorici, potekali pa bosta v prostorih DU Litija, na
Jerebovi ulici 3 v Litiji. Predvidoma v četrtek, 17.2.2011, pa bomo pričeli z
delavnico »Pletarstvo« in delavnico »Rezbarjenje in vžiganje v les«. Tudi ti
dve delavnici bosta nadaljevali z delom še 2x in to 24.2. in 3.3.2011.
Dodatne informacije lahko dobite osebno v društveni pisarni v ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 14. ure ali po telefonu 8983 923.
Objavljen pa bo tudi razpis na oglasni deski DU Litija.
Karlo Lemut

DELO CITRARJEV IN NJIHOVEGA ORKESTRA
»SREBRNE STRUNE«
Citre, pravijo strokovnjaki, so bile nekoč doma skoraj v vsaki hiši na slovenskem, saj so se ljudem priljubile zaradi svojega zvoka. Med obema
vojnama je navdušenje za citre polagoma splahnelo, po drugi vojni pa so

postale spet bolj popularne. Pesmi za citre izvirajo iz vseh pokrajin, kjer so
živeli Slovenci in so živa podoba našega nekdanjega življenja.
Danes se na citre že davno ne igrajo več le domoljubne pesmi in nanje
ne igrajo le ljudski godci, pač pa izšolani glasbeniki. Zato so citre postale
tudi v našem prostoru uveljavljen in spoštovan instrument, čeprav večina
glasbenih šol ne poučuje tega glasbila, ker ne sodi v orkestrsko zasedbo.
V Društvu upokojencev Litija se je po letu 2000 organiziralo kar nekaj
obiskov citrarskih prireditev in tako ni čudno, da se je nekaj članov društva
nad igranjem citer tako navdušilo, da so želeli tudi sami poskusiti. Resnici
na ljubo je to idejo predlagala ga. Zofija Hauptman, ko je postala članica
našega društva.
Prvi učitelj je bil g. Dušan Mazaj, ki pa je po dobrem letu umrl. Ker pa so
želeli tedanji učenci učenje nadaljevati, so iskali novega učitelja in s poučevanjem je nadaljeval prof. Peter Napret, kar je bila za litijske ljubitelje
citer prava sreča, saj je profesor Napret akademski glasbenik, violinist in
citrar. Citrarsko znanje si je pridobil na Tirolskem deželnem konservatoriju
v Innsbrucku. Poučuje na GŠ v Velenju, na GŠ Moste-Polje v Ljubljani,
poučuje pa tudi starejše učence pri nas v Litiji ter nastopa kot solist in
spremljevalec. Je avtor učbenika za citre, organizator citrarskih prireditev,
ocenjevalec za različna državna in mednarodna glasbena tekmovanja ter
predsednik Citrarskega društva Slovenije.
Število zainteresiranih učencev v društvu se je večalo in postalo za enega
učitelja prevelika obremenitev. Tako je v tretjem letu pričela poučevati tudi
prof. Anita Veršec, ki je prevzela del individualnega pouka. Je profesorica razrednega pouka. Citranja se je učila na GŠ Brežice in na graškem
Glasbenem konservatoriju. Poučuje na GŠ Brežice, kjer s svojimi učenci
dosega visoka priznanja na citrarskih tekmovanjih. Že 11 let uspešno vodi
Citrarski orkester GŠ Brežice in prav ona je dala pobudo tudi za skupinsko
delo s citrarji v našem društvu. Tako je nastal citrarski orkester »Srebrne
strune«, edini tovrstni v slovenskem prostoru.
S prvim nastopom se je orkester predstavil domači upokojenski publiki
v letu 2009, potem pa so se nastopi kar vrstili. Orkester je sodeloval na
Festivalu partizanske pesmi v Kulturnem centru Litija, kot gostje so bili
povabljeni ob 10 letnici citrarskega orkestra Glasbene šole Brežice, sodeloval je tudi na srečanju Zveze društev upokojencev občin Litija in Šmartna
v Jevnici, nastopil v Domu Tisje in še istega leta na odprtem odru v okviru
Festivala za 3. življenjsko obdobje v Cankarjevem domu in bil gost na koncertu ob 25 letnici MePZ DU Litija.
Svoje vztrajno in uspešno delo je orkester »okronal« s samostojnim koncertom v Kulturnem centru v Litiji, v maju 2010, in bil v polni dvorani sprejet z navdušenjem in
deležen številnih pozitivnih kritik ne samo
domačinov, temveč
tudi povabljenih gostov.
Po koncertu so orkester povabili na srečanje upokojencev Ministrstva za obrambo v
Dolenjskih Toplicah. V Velenju je s svojim igranjem popestril koncert velenjske citrarske skupine »Marjanke«, 29. septembra lani pa znova nastopil na Festivalu za 3.življenjsko v Cankarjevem domu, tokrat na glavnem
odru Gallusove dvorane.
Želimo si, da bi naš orkester slišalo čimveč ljudi in da bi skupaj uživali v
žlahtnih zvokih, ki jih izvabljajo spretni prsti naših citrarjev. Seveda pa si
želimo, da prisluhnejo tudi tisti, ki bi lahko finančno pomagali in razumeli,
da je citrarstvo dejavnost, ki zahteva drugačno delo, mnogo vaj in prave
strokovnjake za vodenje.
Iva Slabe

60 LET DRUŠTVA UPOKOJENCEV LITIJA Pogled v preteklost - drugič
Ali ste vedeli, da je v začetnem obdobju svojega delovanja, društvo posvečalo posebno pozornost pustu, kasneje je to dejavnost zelo učinkovito
izvajalo Turistično društvo Litija. Odbor za pripravo in izvedbo aktivnosti
ob praznovanju 60 letnice društva DU Litija se je v ponedeljek, 13.12.2010,
sestal na drugi seji. Po temeljiti razpravi je okvirno oblikoval vsebino »almanaha« 60 let spominov na dejavnost DU Litija. Zelo skrbno so člani
odbora spregovorili o nalogah pri zbiranju in pripravi gradiva kot tudi o
izvedbi tehničnih priprav za izdajo almanaha.
Ob tem so soglasno ocenili, da je potrebno izvesti številne aktivnosti, ki bi
prispevale k učinkovitemu zbiranju finančnih sredstev za kritje te izdaje.
Upravni odbor DU Litija je na svoji seji dne 28.12.2010 obravnaval predloge odbora, podprl njegove aktivnosti in sprejel odločitev, da bo prostovoljni prispevek za almanah 10 € na osebo.
Karlo Lemut
Kotiček ureja: Karlo Lemut
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NOVICE IZ DOMA TISJE
Praznični december je čas, ko v
mislih delamo pregled preteklega leta. Spominjamo se dogodkov, ki so nas v letu, ki se končuje zaznamovali, v nas
pustili sledi, hkrati pa že delamo načrte in novoletne
zaobljube, ki jih nato čez leto poskušamo uresničiti.
Včasih je potrebno iz naglice sedanjosti v kateri živimo tudi izstopiti in takih priložnosti je bilo v domu
precej. Projekt »Okrasimo novoletno jelko skupaj«,
ki poteka v domu že tretje leto je eden izmed njih.
Namen projekta je, da v božično novoletnem času
skupaj okrasimo enote (stanovalci, njihovi svojci ter
zaposleni), skupno druženje ob znanih božičnih popevkah nas povezuje, prispevek vsakega posebej je
pomemben in dragocen. Citrarski orkester Društva
upokojencev Litija »Srebrne strune« je znova navdušil
in potrdil že znano prepričanje, da starost ni obdobje,
kjer se ne bi dalo naučiti česa novega, za kar v preteklosti ni bilo časa? Najlepši dogodek v prazničnem
decembru, sodeč po odzivih občinstva, je bil božično
novoletni koncert pevskega zbora zaposlenih v Domu
Tisje – Dotik. Pevski zbor deluje v
domu že šesto
leto, vodi ga gospa Selma Gradišek. »Najlepše mi
je, ko nastopajo
domači, oni dobro vedo, kako se
mi stanovalci počutimo«, je izrazila stanovalka doma
takoj po koncertu. Še lepše darilo nastopajočim, pa so
takšni izrazi topline stanovalcev, da so nas zaposlene
sprejeli za svoje domače, kar pa je vizija Doma Tisje,
da se življenje v instituciji približa načinom življenja

NOVICE IZ DELA OZRK
LITIJA
Pregledali smo materialne zaloge v
skladišču in pričeli dodatno zbirati
sredstva za nabavo manjkajočih prepotrebnih materialnih in
prehrambnih dobrin, s katerimi bomo lahko nemoteno pomagali socialno
in materialno ogroženim
družinam, ki so jim te dobrine nujno potrebne.
V tem času je velika pripravljenost prebivalcev iz našega območja, da poklonijo oblačila in obutev OZRK
Litija, ker jih več ne potrebujejo. Oblačila naj bodo
čista in zašita, ni pa potrebno, da so očiščena v kemični čistilnici.

OBISK V OŠ LITIJA PODRUŽNICI
S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Kot vsako leto smo tudi v času pred božično novoletnimi počitnicami obiskali OŠ Litija, Podružnico s
prilagojenim programom in vseh petdeset otrok obdarili, enoti pa poklonili didaktične igrače.

SREČANJE DRUŽIN S 5 IN VEČ OTROKI
Vsako leto ob pričakovanju božično
novoletnih praznikov in z željo, da na
srečanju zaokrožimo ta čas, smo
povabili družine s
pet ali več nepreskrbljenimi otroki, iz območja občine Litija in občine Šmartno pri Litiji. Srečanje je bilo
v sredo, 29. decembra 2010, v Bob bowlingu. Poleg
daril otrokom in družinam ter prigrizku, smo skupaj
malo poklepetali, se poveselili, otroci pa uživali na
bob stezah, ki nam jih je brezplačno nudila ga. Melita
Poglajen. Družine, ki jih je na našem območju kar 24
je pozdravila tudi podžupanja ga. Lijana Lovše, vsem
skupaj pa zaželela srečno v novem letu in na svidenje
ob letu osorej.

				
			

SLAVKO
KOTNIK

doma. Učenci OŠ Šmartno pri Litiji so z igrico »Dedek
Mraz prihaja« poskrbeli za dotok mladosti in energije
v dom in nas pripravili na novoletno zabavo. Božično
novoletna zabava pa je sploh nekaj posebnega, kuharice nas s svojo vodjo, gospo Mojco Liber, vsako
leto »pockrljajo«, dekoracija miz v domski jedilnici
pa se lahko kosa z vsako boljšo restavracijo. Letos
so v zabavnem delu programa nastopili gledališčniki
Geoss iz Vač ter harmonikar, gospod Roman Jakoš,
manjkal ni niti veličasten ognjemet. Zaželeti vesele
božične praznike in srečno Novo leto 2011 nam je prišel tudi župan občine Šmartno pri Litiji, gospod Milan
Izlakar. Lepo je bilo, stanovalci, njihovi svojci, delavci
in gospa direktorica Vida Lukač smo skupaj preživeli
decembrski večer in si zaželeli vse dobro. Tik pred
novim letom pa sta sestri Liza in Marinka, pripadnici
redu Hčera krščanske ljubezni pripravili skupaj s stanovalci večer petja božičnih pesmi.
Leonida Razpotnik
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Ob izteku leta so se prostovoljci po krajevnih organizacijah RK spomnili na starejše, bolne in invalidne osebe.
Z obiskom na domu ali v domu za starejše so s skromnim darilcem ter prijazno besedo tudi tem osebam
pomagali pri premagovanju vsakodnevnih težav.
Leto 2011, ki prihaja ni nič drugačno kot preteklo leto,
kljub temu pa terja od slehernega nekoliko drugačen
pristop pri uresničevanju tekočih nalog in programov
pa tudi odgovornejši pristop pri načrtovanju nadaljnjega dela, razvoja in aktivnosti Območnega združenja
Rdečega križa Litija.
Izkušnje iz preteklih let, ki smo si jih pridobili na posameznem področju dela, nam bodo služile kot dobra
osnova, tako pri organizaciji našega dela, pri krepitvi
kadrovske in materialne podlage, predvsem pa pri
dograjevanju že doseženega in našem sodelovanju z
državnimi institucijami, lokalnimi skupnostmi - občinama in njunimi organi ter drugimi pravnimi in fizičnimi
subjekti na področju delovanja organizacije Rdečega
križa.
Prizadevali si bomo za dosledno uresničevanje programskih izhodišč za delovanje Območnega združenja
Rdečega križa Litija. Te naloge so usmerjene tudi v pridobivanje novih prostovoljcev in sodelavcev za obogatitev obstoječih in novih programov. Namenjeni bodo za
hitro in učinkovito ukrepanje pri reševanju ter lajšanju
socialnih in materialnih stisk družin in posameznikov.
Vse to z namenom, da se poveča skrb pri uresničevanju ter širjenju humanitarnih načel, ki so namenjena
tudi varovanju in spoštovanju človeka.
Za dobro delovanje in izvajanje sprejetih programov pa
je potreben, po eni strani usposobljen kader, po drugi
strani pa večje število dejavnih prostovoljcev - aktivistov tudi iz vrst mladih članov. Tem nalogam smo tudi
za leto 2011 namenili posebno pozornost.
Še naprej mora biti naše vodilo pomoč brez razlikovanja, brez predalčkanja po strankah, veroizpovedi
ali kako drugače. Videti moramo le človeka, njegovo trenutno stanje, njegovo stisko in mu po svojih
močeh pomagati.
Po 33. členu statuta Območnega združenja Rdečega
križa Litija krajevni odbori KORK skrbijo za opravljanje
sprejetih nalog, med temi je tudi skrb za pobiranje članarine in prostovoljnih prispevkov.
Vse krajevne organizacije RK si zadajo nalogo, da prostovoljci organizacije RK v prvih mesecih novega leta to
nalogo izvedejo. Podajo se od vrat do vrat in pobirajo
članarino oziroma poprosijo za članstvo.
Članarina je pomemben vir za delo vsake KORK, da pa
bi se izognili različnim nepravilnostim (ki se tudi dogajajo), smo se odločili tudi letos, da vas seznanimo o
naslednjem: vsak prostovoljec , ki
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vabita na premiero domače dramske predstave MICKI JE
TREBA MOŽA, v soboto 26. februarja 2011 ob 18.00, v
dvorani na Dolah pri Litiji.
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PRIREDITVE V JANUARJU:
29.1.2011- KONCERT PZ SVOBODA IZ PRAGERSKEGA OB
10.30H, V JEDILNICI.
11.2.2011 – SREČANJE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ SVOJCEM DEMENTNIH BOLNIKOV »ROŽMARIN« OB 17.30 URI
V PROSTORIH FIZIOTERAPIJE. SKUPINA JE NAMENJENA
TUDI KOT POMOČ TISTIM SVOJCEM, KI ZA BOLNIKE Z
DEMENCO SKRBIJO SAMI, DOMA.

in Teater 13
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Izžrebanci DECEMBRSKE križanke prejmejo STENSKI
KOLEDAR 2011. Nagrade prispeva Tiskarna Aco, CDK
39, Litija, kjer se nagrade tudi prevzamejo.
1. Marija JAN, Sitarjevška 33, Litija
2. Sabina RESNIK, Kamni vrh 8, Gabrovka
3. Stanka PEČARIČ, Vače 8, Vače
4. Klara KRALJ, Jeze 13, Šmartno pri Litiji
5. Žan Alojz MAHKOVIC, Spodnji Log 27, Sava

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.02.2011 na naslov ure
dništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli knjigo
LITIJSKI OBRAZI.
Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Litija.

RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE LITIJA
TRG NA STAVBAH 1,1270 LITIJA

PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU
- dobrodelne stojnice
V starem mestnem jedru Litije je tudi letos, pred
božično novoletnimi prazniki, 23. in 24. decembra,
potekala prireditev Podeželje v prazničnem mestu.

pobira članarino se mora predstaviti in pokazati pooblastilo za
zbiranje članarine, voditi mora
natančno evidenco o pobrani
članarini.
		
OZRK Litija

Vabimo vas na
proslavo ob
slovenskem
kulturnem prazniku, v
nedeljo 6. Februarja 2011 ob
10.00, na Dolah pri Litiji.

Letošnja novost na prireditvi so bile dobrodelne stojnice, katerim smo
se priključili tudi mi. Pripravili smo darila za otroke, nogavičke in plišaste igrače, ki so jih razdeljevali prostovoljci. Prireditev je bila uspešna,
saj se je na stojnicah ustavljalo veliko ljudi.
OZRK Litija

ŠPORT

14 Januar 2011
1. Božični
turnir v malem
nogometu 2010
26.12.2010 se je v dvorani
Pungrt odvijal 1. Božični turnir
v malem nogometu. Namen
turnirja je bilo druženje in oživitev malega nogometa tudi v dvorani Pungrt. Celotna organizacija je potekala pod vodstvom Andreja Bičaniča, ki
se trudi s pomočjo vaščanov ustanoviti Športno društvo Zavrstnik. Na
turnir se je prijavilo 10 ekip, ki so se nato borile za čim boljšo uvrstitev.
To je najbolje uspelo ekipi SALETRANS saj je osvojila 1.mesto in si s tem
prislužila nagrado v višini 150€ in pokal.
Zahvaljujem se: Alji Mahkovic (zapisnikarica), Lari Mahkovic (zapisnikarica), Borisu Doblekarju (komentator) in pokroviteljem:
- Mustang bar
- Pizzeria Sonček		
- Agenciji Sine
- SiteTalk		
- Bučar&drugi
ter vsem prisotnim gledalcem.
Slike so dostopne na Facebook-u in na WWW.SITETALK.COM\SDZAVRSTNIK

Ob zaključku leta 2010 je reka Sava zopet
prestopila bregove in nam poplavila travnato igrišče. Kljub manjšim poplavam pa je
voda zopet naredila nekaj dodatne škode,
ki jo bo potrebno v prihodnjih mesecih sanirati. Tako nas s prvimi otoplitvami čaka zelo
veliko dela.
Pripravljamo pa se že na začetek pomladanske sezone in ekipe že
pridno trenirajo. V pripravljalnem planu načrtujemo samoplačniške
nekajdnevne priprave za člansko in žensko selekcijo. V razgovorih
smo tudi z nekaj novimi igralci, ki bi okrepili naše moštvo in povečali konkurenčnost med igralci. Kako bomo uspešni, bomo videli že
v mesecu februarju.
Vse ostale aktivnosti v klubu potekajo po začrtanih smernicah in
upamo, da nam bo letošnje leto bolj naklonjeno kot preteklo, ko
nam je vreme povzročilo ogromno škode, ki bo vidna še nekaj let.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

WWW.DOLE.SI

RAZPIS OBČINSKEGA PRVENSTVA
V SLALOMU IN VELESLALOMU
ŠPORTNO DRUŠTVO DOLE pri LITIJI razpisuje tekmovanje za občinsko
prvenstvo občine LITIJA v slalomu in veleslalomu, ki bo v nedeljo, 6. februarja 2011, s pričetkom ob 9.00 na smučišču DOLE PRI LITIJI.

VELESLALOM: na modri (položni- daljši progi)
KATEGORIJE:
6. Starejše deklice l. 1996 - 1999
1. Cicibani l. 2004 in mlajši
7. Članice l. 1980 - 1995
2. Mlajši dečki l. 2000 - 2003
8. Starejše članice l. 1966 - 1981
3. Starejši dečki l. 1996 in 1999
9. Gospe l. 1965 in starejše
4. Cicibanke l. 2004 in mlajše
5. Mlajše deklice l. 2000 - 2003
SLALOM: na rdeči (strmi – krajši progi)
KATEGORIJE:
13. Mlajši gospodje l. 1961 in 1970
10. Mladinci l. 1991 in 1995
11. Mlajši člani l. 1981 in 1990 14. Starejši gospodje l. 1951 in 1960
12. Starejši člani l. 1971 in 1980 15. Veterani l. 1950 in starejši
ČASOVNICA:

Ob 9.00 ogled proge – moške kategorije (od 10 do 15)
Ob 9.30 start prvega teka moških kategorij
Ob 10.30 start drugega teka moških kategorij
Ob 12.00 ogled proge – mlajše in ženske kategorije (od 1 do 9)
Ob 12.15 start prvega teka mlajših in ženskih kategorij
Ob 13.00 start drugega teka mlajših in ženskih kategorij
Ob 14:00 razglasitev rezultatov

1.mesto SALETRANS
Izjave igralcev zmagovalnih ekip:
1. mesto SALETRANS - Marko Barukčić: Božični turnir je bil zelo dobro
organiziran! Upam da bo še čim več takih turnirjev v okolici Litije, ker
to potrebujemo! Na osvojeno prvo mesto na turnirju mislim, da nas je
pripeljala dobra in borbena igra skozi celotni turnir. Mislim pa, da so tudi
imena nekaterih posameznikov v naši ekipi SALETRANS pripomogla k
osvojitvi 1. mesta na prvem božičnem turnirju. Veselimo se novih izzivov
in še več takih turnirjev. Velike čestitke pa bi namenil organizatorju turnirja Andreju Bičaniću, ki je zbral veliko moči in še enkrat več dokazal da
ga zanima šport in ga spodbujamo k ustanovitvi ŠPORTNEGA DRUŠTVA
ZAVRSTNIK!
2. mesto MLAJŠI DEČKI - Adil Macanovič: Turnir v Šmartnem se mi zdi
neka nova popestritev za FUTSAL v Šmartnem in Litiji, upam le da bo to
prišlo v neko tradicijo. Glede osvojitve 2.mesta s tako mlado ekipo, v kateri smo večinoma 17 in 18 letniki pa mislim da je odločil moštveni duh. Z
malo sreče in več poguma pa bi lahko tudi osvojili turnir.
3. mesto OMAHEN TRANSPORT - Martin Gradišek: Na turnir smo prišli
v zelo okrnjeni zasedbi, saj je bilo veliko naših igralcev odsotnih. Bilo nas
je samo sedem. Tako da smo šli v ta turnir čisto neobremenjeni. Turnir
je bil organiziran na vrhunski ravni, tudi ekipe so bile močne. Edino kar
nas je zmotilo je bil sistem turnirja, ki je bil predolg. Za nas je bilo že to
dovolj da smo se uvrstili v naslednji krog tekmovanja. Po porazu s 4:0
nam je že vse »padlo dol« in vsi smo bili že utrujeni, tako, da smo samo
še čakali konec tekmovanja. Čakala nas je še zadnja tekma proti zelo
težki ekipi iz Litije, imeli pa smo operacijo nemogoče, sploh pa potem,
ko so povedli že 2:0. Se pravi, da bi morali dati kar 5 golov. Vendar ne
vem kaj se je potem zgodilo. Na polčas smo odšli z zaostankom 1:2.
Kmalu v drugem polčasu smo izenačili na 2:2 in kaj hitro povedli 3:2.
Toda že naslednji napad dobili gol za 3:3 še vedno smo bili prekratki
za 3 gole. Časa pa ni bilo več veliko. Toda obrnilo se je in na hitro smo
zabili 3 gole in vodili 6:3 kar nas je peljalo v polfinale (zaradi gol razlike).
V polfinalu smo dobili še težje nasprotnike SALETRANS. Dobro smo se
jim upirali saj smo celo tekmo držali rezultat 2:2, minuto pred koncem
pa so nam dali gol in tako nam je malo zmanjkalo za uvrstitev v finale. Za
3. mesto smo izvajali proste strele, kjer smo bili boljši od nasprotnega
moštva. Tako smo osvojili nepričakovano 3. mesto. Seveda so bili moji
soigralci najbolj veseli ‘gajbe’ piva.)
ŠD Zavrstnik, Andrej Bičanič

LITIJSKE MINI ROKOMETAŠICE
NA TURNIRJU V CELJU
OSVOJILE PRVO MESTO V
KATEGORIJI L. 2000

ŽRK Veplas Velenje : ŽRD Litija 3 : 13
ŽRD Litija : RK Mercator Tenzor Ptuj 8 : 7
ŽRD Litija : Športna šola Celje 10 : 3
Deklice rojene v letu 2000 so se v nedeljo, 9.1.2011, udeležile mednarodnega turnirja v mini rokometu za deklice in dečke v Celju. Organizator
turnirja je bil Tone Goršič.
Litijanke so se pomerile z rokometašicami iz ŽRK Veplas Velenje, RK Mercator Tenzor Ptuj in Športne šole Celje. Na vseh treh tekmah so prikazale
veliko rokometnega znanja in veliko srčnosti ter borbenosti. Vse te vrline
so jim prinesle uspeh, saj so z lahkoto premagale nasprotnice iz Velenja
in Celja. Rezultat proti Ptuju je bil ob koncu regularnega dela tekme neodločen. Po pravilih so se streljale sedemmetrovke, po eno do odločitve.
Sedemmetrovko pri Litijankah je zadela Sabina Kozarac, na drugi strani pa
je Špela Doblekar obranila sedemmetrovko mini rokometašici iz Ptuja in
zmaga je pripadla Litijankam. Naše rokometašice so s tem osvojile prvo
mesto. Domov so odnesle vsaka svojo diplomo ter pokal za prvo osvojeno
mesto.

Za ŽRD Litija so nastopale: Špela Doblekar, Sabina Kozarac, Nina
Bajrič, Ana Markelc, Monika Medved, Katjuša Ponebšek, Jetmira
in Laureta Begaj.

PRIJAVE: Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo prispele do petka
4. februarja 2011 do 14. ure na naslov Športno društvo Dole, Dole 20,
1273 Dole pri Litiji, ali na e-naslov : smucisce@dole.si.
Prijavijo se lahko tekmovalci-ke, ki imajo stalno prebivališče v občini Litija. Kasnejše prijave niso možne!

USPEŠNI TUDI V MESECU
DECEMBRU
V mesecu decembru smo bili v kegljaškem klubu
Litija 2001 zelo aktivni. V začetku decembra smo
organizirali že 23. odprto prvenstvo mesta Litije
2001. Udeležili smo se kar nekaj državnih prvenstev v disciplinah; tandem mešane dvojice za člane in članice, kadeti in kadetinje v dvojicah,
članice sprint, dečki in deklice posamezno in tandem mešane dvojice
za mladinke in mladince. Na vsakem posebej pa smo nanizali kar nekaj
najboljših uvrstitev med zmagovalno trojico.
23. mednarodno odprto prvenstvo mesta Litije
V nedeljo 19. 12. 2010 smo zaključili že 23. mednarodno odprto prvenstvo mesta Litije. Od 3. do 19. decembra je nastopilo 252 tekmovalcev.
Od naših se je najbolje odrezal Božo Ivančič, saj je v vsej konkurenci
zasedel drugo mesto. Sicer pa so zmagoslavna mesta zasedeli še:
člani			
članice
1.	Uroš Stoklas                 
1. Rada Savič
2.
Božo Ivančič                  
2. Brankica Pavlovič
3.
Vojko Lapanja              
3. Anja Ulaga
Državno prvenstvo v disciplini tandem mix za člane in članice
V soboto 11. 12. 2010 je na kegljišču v Kamniku potekalo Državno prvenstvo v disciplini tandem mix dvojice za kategorijo članov in članic.
Iz našega kluba so se tekmovanja udeležile štiri dvojice. in sicer Ivanka Novak in Slavko Poglajen, David Selovski in Maruša kokalj, Branka
Planinšek in Božo Ivančič ter zadnja dvojica v sestavi Valerija Kokalj in
Marjan Jerič. Prve tri napisane dvojice so se prebile v osmino finala, kjer
pa so bili na žalost izločeni iz tekmovanja. V nadaljnje tekmovanje sta
se uvrstila samo Valerija Kokalj in Marjan Jerič, katera pa sta vztrajala v
tekmovanju vse do finala. V finalu sta še premagala dvojico iz kegljaškega kluba Miklavž in tako postala nova Državna prvaka v disciplini tandem
mix dvojice.
Državno prvenstvo kadeti in kadetinje dvojice
V soboto in nedeljo (11. in 12. december) je potekalo državno prvenstvo
za kadete in kadetinje v disciplini klasičnih dvojic. Tekmovanje je potekalo na kegljišču v Hrastniku in v Litiji za kadete ter za kadetinje v Zagorju in Postojni. Iz našega kluba sta se udeležili dve dvojici, in sicer ena
moška in ena ženska dvojica. V moški kategoriji sta barve našega kluba
zastopala Klemen in Tomaž Ivančič. Skupaj po dveh nastopih sta podrla
2210 kegljev. S tem rezultatom sta osvojila odlično 3. mesto in tako
pridobila nova odličja. V ženski kategoriji sta nastopili Veronika Ivančič
in Anja Dobravec. Skupaj sta podrli 2138 kegljev. Kar pa jima je malo
zmanjkalo do zmagovalnih stopničk. Osvojili so nehvaležno 4. mesto.
Državno prvenstvo članice sprint
V soboto (18.12.) je potekalo na kegljišču v Mariboru državno prvenstvo
v disciplini sprint za članice. Tekmovanja sta se udeležili Veronika Ivančič in Valerija Kokalj. Valerija je žal izpadla iz četrtine finala. Veronika pa
se je prebila v polfinale in si s tem pridobila bronasto medaljo.
Državno prvenstvo dečki in deklice posamezno
V soboto (18.12.) se je zaključil 7. krog Državnega prvenstva za dečke in
deklice. Tekmovanje je potekalo na kegljišču v Celju. Iz našega kluba so
v petek 17. decembra nastopili 3 člani, in sicer Klemen in Tomaž Ivančič
ter Maruša Kokalj. Klemen in Tomaž nastopata v 4. starostni kategoriji.
Uvrstila sta se na 5. (Tomaž) in 6. mesto (Klemen). Do medalje pa je
Tomažu manjkalo samo 8 kegljev, Klemenu pa 10 kegljev. Maruša Kokalj
prav tako nastopa v 4. kategoriji za deklice. Uvrstila se je na 11. mesto.
Državno prvenstvo v disciplini tandem mix za mladince in mladinke
V nedeljo (19.12.) je na kegljišču v Postojni potekalo Državno prvenstvo v
disciplini tandem mix dvojice za kategorijo mladincev in mladink do 23.
leta. Iz našega kluba so se tekmovanja udeležile štiri tekmovalke. Vsaka
pa je imela za dvojico člana iz drugih klubov, in sicer Kokalj Valerija s Požunom iz Kočevja, Ivančič Veronika z Naratom iz Rudarja, Anja Dobravec
s Škofom iz Bresta in Maruša Kokalj z Jermanom iz Piramide. Valerija in
Veronika sta izpadli že v šestnajstini finala in Anja je obstala v osmini
finala. Maruša pa je vztrajala do konca tekmovanja. Izgubila je le zadnji
dvoboj ter si tako zagotovila mesto viceprvakinje.
Vse rezultate in sorodne članke si lahko ogledate na naši spletni strani;
http://www.kklitija2001.si/
Na koncu pa vsem vam v letu 2011 želimo obilo sreče in zdravja ter
medsebojnega spoštovanja med nami vsemi.
Kegljaški klub Litija 2001

ŽREBANJE: V petek 4.2. 2011 ob 19. uri v prostorih OŠ Dole pri Litiji.
ŠTARTNINA: Otroci do 15. Leta 10 € , ostali 15 €. Startnina se poravna ob prevzemu startne številke. V ceno startnine je vključena smučarska
vozovnica in topel napitek ob zaključku druge vožnje.

ŠTARTNE ŠTEVILKE: Prevzem pri koči na spodnji postaji vlečnice
ob 8:45 uri za kategorije 10 do 15 in ob 11:30 uri za kategorije od
1 do 9.
REZULTATI: Razglasitev rezultatov bo v ciljnem prostoru po zaključku
tekmovanja.

NAGRADE: Za osvojena prva tri mesta v posameznih kategorijah prejmejo:
1. mesto zlato medaljo
2. mesto srebrno medaljo
3. mesto bronasto medaljo
SPLOŠNO: Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! V primeru neugodnih vremenskih razmer bo tekmovanje odpovedano,
objava bo podana na spletni strani snežnega telefona www.sneznitelefon.si in na spletni strani www.dole.si
INFORMACIJE:

GSM: 031 643 625 (Nina Kotar); e-pošta: smucisce@dole.si. 		
			
		
ŠD Dole pri Litiji

PONOVNO
BOGATEJŠI ZA
2 MEDALJI
Na zasneženo soboto, 18. 12. 2010, je v hrvaškem Bjelovarju potekal tradicionalni Božični kup, katerega so se udeležili tudi štirje
tekmovalci iz Taekwondo kluba Šmartno –
Litija. Tekmovanje je potekalo v prazničnem
vzdušju in bilo je prijetno sodelovanje med
slovenskimi in hrvaškimi klubi. Na tekmovanju je sodelovalo 31 klubov iz 3 držav. Sara
Rozina je že v prvi borbi dokazala, da je zelo
borbena. Na žalost pa je v borbi za drugo mesto izgubila proti domači
tekmovalki. Reprezentant Domen Pirc je še enkrat vsem pokazal, da je v
odlični formi in tako še zadnjič v letošnjem letu stopil na najvišjo stopničko. Aleksandra Rozina in Tadej Pirc pa sta imela premočno konkurenco
in tako ostala brez medalje. Rezultati: Sara Rozina  kadetinja - 47kg:
3. mesto; Domen Pirc  kadet - 47kg: 1. mesto
			
Taekwondo klub Šmartno - Litija

Vabljeni na vsakoletni turnir v
biljardu, za naziv PROFESOR
BILJARDA, ki bo 5.2.2011 v
Kofetek Bar-u, s pričetkom
ob 18. uri.
Prijave in informacije na GSM:
041-872-784.
ŠD Zgornji Log

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo,
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem
skušam peti za tabo.
(Tone Pavček)

Minevajo leta,
čas beži
in na človeka,
ki ga več ni
spominjajo same
lepe stvari.

  

Z A H VA L A

Z A H VA L A
V SPOMIN

ob boleči izgubi

možu, očetu, dedku, pradedku

MARTINA ARHNAVERJA

V 70. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi mož,
oče in dedek

Hamdija Šistek
14.5.1940 – 17.12.2010

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob najtežjih trenutkih namenili toplo besedo, darovali cvetje, sveče in ga pospremili na njegovi
zadnji poti. Zahvala gospodu Matu Savšku za poslovilni govor.
Posebno zahvalo namenjamo dr. Nikolaju Benedičiču za nesebično in
strokovno pomoč ter medicinski sestri gospe Marini Pucelj za njeno
prijaznost, prav tako dežurni službi ZD Litija za pomoč v poslednjih
dneh njegovega življenja.

FRANCU MAHKOVICU
30.04.1931 – 1.1.2006

Vsem, ki se ga še spominjate in postojite ob njegovem grobu ter
prižgete svečo, iskrena hvala.

Žalujoči žena Mija, hči Jasna in Egon z družinama
Ločitev od dragih težko nas zadane,
je težja še bolj, kadar smrt nam jih vzame.
Učitelj – življenje – nas bridko uči:
»Brez solz in trpljenja nihče ne živi!«
A vendar se vredno nazaj je ozreti,
življenje je vredno bilo preživeti.

Z A H VA L A
V 87. letu starosti nas je tiho zapustil naš dragi mož, oče,
dedek in pradedek

DRAGO ZAJC
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste karkoli
darovali v spomin na očeta. Hvala g. župniku Okolišu za obiskovanje
očeta na domu, za lepo opravljen pogrebni obred in poslovilne besede. Hvala pogrebcem, pevcem, trobentaču in govornici ter iskrena
hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo
Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota ostali so pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

Mimi in Vanja
Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.

Ničesar mi ne morete vzeti;
moje sanje so ves moj svet.
Nikoli me ne morete ujeti;
moja duša je predaleč od vaših resnic.
Nikamor me ne morete zapreti;
moje srce je svobodno v brezčasnosti večnosti.
Vseeno sem tu za vas …
… saj včasih vam podarim droben cvet,
ujet v svetlobo dneva …
… saj včasih vam dam tih šepet,
izgubljen v pesmi vetra …
… saj včasih vam prinesem žarek sreče,
puščen v minevanju časa …
A se včasih bojim …
… ker ne smem reči hvala,
za nekaj nežnih trenutkov ...
… ker ne smem peti pesmi,
v žalosti temnih noči …
… ker ne smem biti kamen,
na poti vaše usode …
… in zbežim daleč v svoj svet …
tam čakam na nežne besede,
puščene nekoč zame,
tam čakam na topel pogled,
podarjen nekoč samo meni,
tam čakam na rahel dotik,
da je čas manj mrzel, manj sam…

Z A H VA L A
V SPOMIN

V 73. letu starosti nas je zapustil naš očka, dedek in pradedek

JANKO POTRBIN

BRANKO DAMJANOVIČ

(1964 – 2001)

Zbežim v svoje malo kraljestvo …
… kjer je toliko lepote,
lepote za vse ljudi sveta …
… kjer je toliko smeha,
smeha za vse žalostne oči …
… kjer je toliko sreče,
sreče za vsa zlomljena srca…

Njegova družina

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

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči;
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(Simon Gregorčič)

Ob izgubi dragega očeta, starega očeta, tasta, brata in strica

FRANCA OBREZA

31.10.1948 – 17.12.2010
iz Tenetiš

Iz Podbukovja pri Vačah
(12.1.1933 – 13.12.2010)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede ter podarjeno cvetje
in sveče. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in vsem, ki ste ga
pospremili na zadnji poti. Hvala pogrebcem za lepo opravljen obred,
gospe Lavri za sočutne poslovilne besede, pevcem in trobentaču za
zadnje odpete in zaigrane melodije. Hvala gasilcem gasilskega društva Breg-Tenetiše in Šetjurski konjenici iz Podkuma.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Hvala vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se g. župniku Ivanu Trnovcu za lepo opravljen obred,
pevcem iz Vač za zapete žalostinke in g. Karlu Jurjevcu za poslovilne
besede.

Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Hvala še enkrat vsem, ki ste nam ob najtežjih trenutkih
stali ob strani.

Vsi njegovi

Vsi njegovi

kupim star mizarski ponk, skrinje, omare marajne, mize mentrge
in ostale stare predmete. Tel. (031) 878 351.
Oddam opremljeno stanovanje, veliko 50m2. Lokacija Breg pri
Litiji. Cena po dogovoru. Kontakt: 051 757 704 (popoldan)

javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Jovanovič Aleksander s.p., CDK 39,
1270 Litija, TEL: 01/898-38-43• Glavni in odgovorni urednik:
Marko Djukić • Oblikovanje: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izražena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala g. žup
niku Pavlu Okolišu za lepo opravljeno zadnje slovo, šmarskim pevcem
za zapete pesmi slovesa in trobentaču za zaigrano Tišino.
Hvala za vso pozornost v mislih, besedah in dejanjih vsem, ki ste ga
imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

Mnogo prekmalu nas je zapustil naš dragi oče,
dedek, brat, stric in tast

Prodam ročno orodje. Želim pa vam tudi srečno novo leto 2011.
Branko: (01) 56 40 064 in (040) 955 778.

1937 – 2010

(Duška Meh)

Z A H VA L A

mali oglasi

Iskreno se zahvaljujeva sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem,
osebju Zdravstvenega doma Litija in Onkološkega inštituta Ljubljana
za vso pomoč ter podporo v času njegove bolezni. Hvala Zvezi borcev
in Mirku Kaplji za ganljive poslovilne besede, Lovski družini Šmartno,
Društvu diabetikov Litija, Društvu upokojencev Litija, SD Litija, celotnemu kolektivu Osnovne šole Litija, gospodu župniku, pevcem ter
trobentaču.
Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter
vsem, ki ste najinega moža in atija pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Z A H VA L A

ROMAN PAŠ

(30.9.1929–21.12.2010)

V SPOMIN
Minilo je pet žalostnih let odkar nas je zapustil naš dragi

STEVO BOŽIČ
Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem
grobu in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi: Rajka, Sandra in Nešo

tenis klub AS

NIK IN NASTJA V AVSTRALIJO
NA GRAND SLAM
Prvič v zgodovini Tenis kluba AS Litija bomo imeli na tekmovanjih za
Grand Slam v glavnem turnirju kar
dva predstavnika in sicer Nastjo
Kolar in Nika Razborška. Nastja je
imela, kot ena najboljših mladink
na svetu, nastop že dolgo zagotovljen, Nik Razboršek pa si je mesto na glavnem turnirju priigral na
nedavnem Orange Bowl turnirju,
kjer je osvojil naslov podprvaka v
dvojicah. Oba si od nastopa veliko
obetata, saj je Nik glede na zadnje
rezultate v izredni formi, Nastja pa
tudi upa, da ji nedavna poškodba,
ki je preprečila njen nastop na
Orange Bowlu, le ni pustila prevelikih posledic in tudi pričakuje
dober rezultata na prvem Grand Slam turnirju nove sezone.
Mednarodni izziv čaka tudi odličnega Grega Kokalja, ki se je
nedavno dobro odrezal na Bahamih, kjer se je uvrstil v četrtfinale. Pot ga bo zdaj vodila v francoski Tarbes, kjer se bo odvijalo

neuradno evropsko prvenstvo do 14 let za evropsko teniško lestvico, Grega pa je že uvrščen direktno v glavni turnir.
Pia Čuk nabira nove
točke na ITF turnirjih
v Dubaju, zaradi česar
je odpovedala tudi vse
nastope na zimskih državnih prvenstvih, tako
kot Nastja Kolar in Nik
Razboršek. Kljub temu
ima Tenis klub AS kar
nekaj adutov za ponovno osvojitev kakšnega
novega naslova državnega prvaka, saj bo v
kategoriji do 14 let nastopil Kokalj Grega, do
16 let Lara Kralj in do
18 let Blaž Bizjak, če
naštejemo samo favorite za morebitni naslov.

Odpri!

www.novasmer.com
• ankete
• ustvarjalna mnenja
• vroče teme
• aktualni predlogi

VABLJENI NA
INFORMATIVNI DAN,
ki bo v petek, 11.2. ob 16. uri na Občini Litija
(velika sejna soba).

ZA VPIS ODRASLIH V:
višješolska programa:
• ekonomist – NOVO!!!!
• inženir strojništva
• organizator socialne mreže
srednješolske programe:
• trgovec
• ekonomski tehnik
• predšolska vzgoja – NOVO!!!
• strojni tehnik
Podrobnejše informacije: 01/8980-570, 041/733-980
www.ic-geoss.si
Veseli bomo tudi vašega obiska v upravi IC Geoss d.o.o,
Trg na Stavbah 8a, Litija, vsak delavnik med 8. in 16. uro,
petek do 14. ure.

IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS D.O.O.
ŽE 60 LET Z VAMI NA POTI DO NOVIH ZNANJ

Kmetijsko gozdarska zadruga Litija
DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.30-20.00
sob: 7.30-19.00,
ned: 7.30-11.30

TEL: 01-8963-236

TC - M A R K E T

Prašek DASH
4 KG: 9,99 €
Tekoči DASH
3 L: 5,79 €

•N
 AJNIŽJE REDNE CENE
artiklov slovenskih blagovnih
znamk (Droga, Perutnina Ptuj,
Union...)

AKCIJA
V MESNICI

• 6 blagajniških mest

LASTNE AKCIJE

DISKONTNA
PRODAJA
BREZALKOHOLNIH PIJAČ

SADJE
ZELENJAVA

KCIJE
MERCATORJEVE A

DELOVNI ČAS:

RJI

AKUMULATO

TEL: 01-8963-241
MOTORNE
ŽAGE:
OB PRIHAJAJOČI
STIHL
"HUSQUARNA"
POMLADI, ŽE

BOGATA PONUDBA NA ODDELKIH:

Š T E D IL N IK I

Društvo Heraldica Slovenica bo tudi letos organiziralo tradicionalno prireditev ob dnevu
zastave 10. aprila v geometričnem središču Slovenije GEOSS v Spodnji Slivni pri Vačah. Letošnja slovesnost sovpada v počastitev dvajsete obletnice Samostojne Slovenije in
njenih simbolov ter tudi dvajsete obletnice Društva Heraldica Slovenica.
V verigi proslav Samostojne Slovenije bo naša proslava prva, zato prosimo Krajevne skupnosti Občine Litija in druga kulturna in politična združenja, da načrtujejo svojo udeležbo
na naši prireditvi. Kulturna združenja, ki posedujejo svoje zastave ali druga obeležja, pa
prosimo, da nam to sporočijo. Poskušali bomo nagraditi najstarejšo prineseno zastavo na
našo prireditev.
Posebno lepo pa prosimo da 10. aprila ne bi prirejali svojih aktivnosti. S tem boste potrdili
Vaše domoljubje in pripadnost slovenski identiteti, ki je v sedanji krizi vrednot in rodoljubja
na slovenskem še kako zaželeno.
Jožef Lajevec

VELIKE JASLICE

AGROMARKET

pon-pet: 7.00-19.00
sob: 7.00-13.00

DAN SLOVENSKE ZASTAVE - OBVESTILO DRUŠTVA
HERALDICA SLOVENICA

• SEMENA
• ZEMLJA
• GNOJILA
• VRTNO ORODJE ...

UGODNA PONUDBA GRADBENEGA MATERIALA!

Matjaž Bitenc že 10 let
ustvarja jaslice, ki jih vsako
leto postavi dober mesec
pred božičem. Iz leta v leto
so večje, dodaja jim nove
in nove podrobnosti, tudi
figure, ki jih izdeluje sam.
Do konca januarja si jih
lahko ogledate na Šmarski
cesti (Frtica) v Litiji, odprte
so ob vseh urah.

