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V decembrskih prazničnih dneh naše mesto ponovno 
odpira svoja vrata podeželju, dobrodelnosti, solidarnosti 

ter prijetnemu druženju pod šotorom. Spoštovane 
občanke, dragi občani podelimo veselje in srečo v 

prijetni družbi ob glasbi priznanih glasbenih skupin.

DoGoDKi v PRaznični litiji
Podeželje V Prazničnem meStu v starem mestnem jedru litije:

23. 12.  boŽični SejeM z DobRotaMi in izDelKi S PoDeŽelja SRca Slovenije 
in Stojnice vSe zaStonj (14.00–21.00)

23. 12. Ribič PePe (16.00)
23. 12. naStoP DoMačiH voKalniH SKUPin (17.00)
24. 12.  boŽični SejeM z DobRotaMi in izDelKi S PoDeŽelja SRca Slovenije 

(08.00–13.00)

Prireditve pod šotorom na parkirišču pred zgradbo občine litija:
28. 12. MaMbo KinGS (21.00–01.00/02.00), Plesna skupina moVe – it 
29. 12. ob 18.00 uri PRiHoD DeDKa MRaza 
29. 12.  jaSMin StavRoS in naRanča, odštekani harmon'karji  

(21.00–01.00/02.00)
30. 12. vinteRojDeR : RocK PRoGRaM (20.00–02.00)
  Hi 5, arteniGma, maGrateja, zGreŠeni Primeri, zlatKo čordiĆ, ratoWi
31.12.  GaDi + vili ReSniK (21.00–03.00)
V četrtek 29. 12. in petek, 30.12. 2011 bo na prostoru ob šotoru tržnica s praznično 

ponudbo, ki jo pripravljajo ponudniki, ki prodajajo vsakega 10. v mesecu.

oBčina litija

December se kot vsako leto izteka z obilico prire-
ditev, praznovanj in voščil za prihodnje leto. Sled
njim se pridružujemo tudi v uredništvu in vsem 
bralcem želimo srečno, zdravo in uspešno leto 
2012.  Marko Djukić

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.1.2012 v elektronski  
obliki na naslov: Tiskarna Aco, C.D.k. 39, 1270 Litija  
ali po e-pošti: obcan@siol.net • tiskarna.aco@siol.net

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Želim vsem vesele Božične praznike, 
v letu 2012 pa veliko zdravja,  

sreče in uspehov.

SPoŠtoVane oBčanKe in oBčani!
V teh prazničnih dneh vam želimo,

da bi znali v vsakem trenutku novega leta
poiskati dobre stvari in ta čudoviti čas

praznikov živeti skozi vse leto.
Želim vam prijetno praznovanje Božiča, 

Dneva samostojnosti in enotnosti ter 
srečno v letu 2012.

župan občine litija
Franci rokavec

PoDPiS PoGoDbe za GRaDnjo oSnovne Šole
Župan FRANCi Rokavec je prvega decemb
ra podpisal pogodbo za GOi dela in nadzor 
nad gradnjo za osnovno šolo Litija. Vred
nost pogodbenih del za GOi dela, ki jih bo 
izvajal ponud nik, izbran na javnem razpisu 
Trgograd d.o.o., je 8.855.000,00 EuR brez 
DDV. izvajalec predvideva pričetek del v 
juniju 2012 in jih bo dokončal v dvajsetih 
mesecih.  (nadaljevanje na 2. strani)

Kulturno društvo
PIHALNI ORKESTER LITIJA

vabi na tradicionalni
NOVOLETNI KONCERT

letošnji gost je: enzo HroVatin 
Vstopnine ni.

Prireditev bo v toreK, 27. 12. 2011 ob 19.00 uri  
v Športni dvorani litija
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PreGled inVeStiCij V oBčini litija V letu 2011
V letošnjem letu so se na območju Občine Litija izvajale investicije 
oz. projekti, ki so rezultat pospešenega izvajanja nalog občinskega 
proračuna, sredstev proračuna Republike Slovenije, javno zasebnega 
partnerstva, zasebnih vlaganj in aktivnosti mestne skupnosti, krajev-
nih skupnosti, društev, združenj, občank in občanov. Pregled projek-
tov povzemamo v nadaljevanju:
meStna SKuPnoSt litija:
  Nadaljevanje izgradnje socialno varstvenega centra in odkup zemlji-

šča ob Ljubljanski cesti za potrebe ureditve parkirišč in parkovnih 
površin,

  Pridobitev gradbenega dovoljenja, sklepa o sofinanciranju s strani 
Ministrstva za šolstvo in šport in podpis pogodbe za izgradnjo nove 
osnovne šole Litija,

  Zaključen postopek oddaje del za izgradnjo centralne čistilne na-
prave,

  izdelava projekta za vzporedno ureditev komunalne infrastrukture 
ob izgradnji centralne čistilne naprave,

  Sofinanciranje nabave večnamenskega gasilskega vozila z dvižno 
platformo,

  Rekonstrukcija lokalne ceste Beden – Veliki Vrh,
  Zaključena širitev vodovoda Litija – Zgornji Log, s sanacijo vodoo-

skrbe za višje ležeče stanovanjske enote na Graški Dobravi,
  Asfaltiranje ceste preko Prehudnika
  Podpis aneksa k koncesijski pogodbi distribucije zemeljskega plina, 

ki določa, da bo primarni vod med kresnicami in Litijo zgrajen do 
1.9.2013 in začetek polaganja primarnega voda,

-   Postavljen je bil servis za polnjenje avtomobilov na električni pogon,
  ureditev meteornega odvodnika ob Ponoviški cesti in asfaltiranje 

javne poti,
  Gradnja doma invalidov,
  Obnova lekarne s podaljšanim časom obratovanja v Zdravstvenem 

domu Litija,
  Z zasebnim vlaganjem družbe jernej d.o.o., izgradnja trgovine z 

gradbenim materialom in ureditvijo komunalne infrastrukture ob 
vstopu v Litijo,

  Z zasebnim vlaganjem družbe ježa d.o.o. izgradnja trgovskih objek-
tov, Mercator, DM in kik na ježi,

  Center za socialno delo se je preselil v nove prostore ob Ljubljanski 
cesti,

  Z zasebnim vlaganjem družbe AS d.o.o. je z najmodernejšimi mate-
riali opremljena teniška dvorana na teniškem centru AS,

  Z zasebnim vlaganjem družbe Ambient d.o.o. so urejeni novi poslov-
ni prostori s trgovino na Ponoviški cesti,

  S 1. julijem je na območju mesta Litija za večstanovanjske objekte 
urejeno ločeno zbiranje bioloških odpadkov,

  Pričela se je celovita sanacija stanovanjskega objekta »Vila«,
  Sanacija ogrevanja v kulturnem centru,
  Sofinanciranje obnove podružnične cerkve Sv.jurija v Podšentjurju,
 ureditev zaščitne ograje pri otroškem igrišču ob ulici 15. Maja.
KrajeVna SKuPnoSt BreG:
  Dokončanje ureditve pločnika, javne razsvetljave in dveh avtobusnih 

postajališč ob lokalnih cestah (sofinancirano iz Eu sredstev),
  Sodelovanje pri odkupu programa plastike v Lesni industriji Litija 

pri stečaju; podjetje Makplast d.o.o. je ponovno oživilo proizvodne 
dejavnosti.

KrajeVna SKuPnoSt KonjŠiCa:
  Delna sanacija vozišča LC Renke – konjšica.
KrajeVna SKuPnoSt PolŠniK:
  Dokončanje izgradnje mrliške vežice na Polšniku,
 ureditev otroškega igrišča pri vrtcu,
 izdelava idejnega projekta za nov vodovod Mamolj,
 ureditev izvira reke Sopota na Preski,
  Sofinanciranje obnovitvenih del v cerkvi Lurške matere božje na 

Polšniku.
KrajeVna SKuPnoSt dole Pri litiji:
  izdelava projekta PGD za izgradnjo večnamenske dvorane z ure

ditvijo ogrevanja na lesno biomaso in ureditvijo vrtca v podružnični 
osnovni šoli Dole,

 dokončanje projekta Listen to the voice Dole (oglarska dežela).
KrajeVna SKuPnoSt GaBroVKa:
  izdelava projekta PGD za ureditev medgeneracijskega središča v 

prostorih bivše zdravstvene ambulante,
  Sofinanciranje modernizacije dela jP v naselju Tihaboj,

  izdelava idejnega projekta za povezavo vodovoda Gabrovka z nase-
ljem Tihaboj,

  Nadaljevanje del na izgradnji 2 . 400 kW daljnovoda krško – Beri-
čevo,

  Preplastitev dela regionalne ceste na relaciji Pustov mlin – javorski 
Pil.

KrajeVna SKuPnoSt SaVa Pri litiji:
  ureditev protipoplavne zaščite za naselje Ponoviče (Smrekarica) in 

delna ureditev v naselju Sava,
  Začetek sanacije opornega zidu Berdajs in asfaltiranje dela igrišča,
 izdelava projekta sanacije mostu čez reko Savo.
KrajeVna SKuPnoSt Vače:
 Asfaltiranje dela regionalne ceste Hotič – Vače,
  izdelava občinskega podrobnejšega načrta za širitev in ureditev po-

kopališča, mrliške vežice in parkirišča na Vačah,
  ureditev stanovanj v večnamenskem objektu na Vačah,
  Začetek obratovanja sončne elektrarne na Podružnični osnovni šoli 

Vače.
KrajeVna SKuPnoSt Hotič:
  izgradnja pločnika, javne razsvetljave in dveh avtobusnih postajališč 

z ureditvijo hudournika ob glavni cesti v Zgornjem Hotiču. (Sofinan-
cirano iz Eu sredstev),

   Zaključek sofinanciranja ureditve vodovoda Globodol v Hotiču,
  Pridobitev uporabnega dovoljenja in končanje del na vodovodu Rib-

če za naselji Zapodje n jesenje,
  Zaključeno projektiranje ureditve varne pešpoti in levega zavijalne-

ga pasu v Spodnjem Hotiču,
 izdelava DPN za obvoznico Zgornji Hotič.
KrajeVna SKuPnoSt riBče:
  Pridobitev uporabnega dovoljenja in končanje del na vodovodu Rib-

če in naselje Vernek,
  Nadaljevanje urejanja prostorov v kulturnem domu Ribče (aktivnosti 

vodila kS Ribče).
KrajeVna SKuPnoSt KreSniCe:
  Sanacija vodovodnega omrežja v Zgornjem delu kresnic,
  izdelava dokumentacije za izgradnjo novega vodohrana,
  Potrjena sodna poravnava med Občino Litija in družbo iAk o ureditvi 

medsebojnih premoženjskih zadev (lokalne ceste most čez Savo, 
del zemljišč ob športnem centru s športnim domom je last občine 
oz. kraja),

  urejeno sofinanciranje župnijskega vrtca – Mala Cvetka,
  ureditev odvodnjavanja pri Podružnični osnovni šoli kresnice in sa-

nacija določenih odsekov javnih poti in lokalne ceste,
  izgradnja novega navigacijskega radarja na kresniškem Vrhu.
KrajeVna SKuPnoSt jeVniCa:
 ureditev prostorov za četrti oddelek vrtca jurček,
 Sanacija mostu čez reko Savo,
 izgradnja nadomestnega mostu na LC jevnica – janče,
  izdelava PGD dokumentacije za ureditev večnamenskega objekta v 

okviru športnega centra v jevnici,
  Podjetje Hidrotehnik je nadaljeval s sanacijskimi deli na hudourniku 

jevniščica s sanacijo vodnega zadrževalnika.
KrajeVna SKuPnoSt SPodnji loG:
 izdelava idejnega projekta za nov vodovod Mamolj – Spodnji Log.
SKuPni ProjeKti:
 Pričela se je izgradnja 2 x 110 kW daljnovoda Beričevo – Trbovlje,
  Podpisan je bil dogovor o skupnem sodelovanju občin pri izgradnji 

hidroelektraren na srednji Savi,
  Ob koncu leta je stanovanjsko komunalno podjetje pričelo z ločenim 

zbiranjem embalaže, tako bodo do spomladi opremljena vsa gospo-
dinjstva v občini z dodatnim zabojnikom za embalažo,

  V okviru možnosti so se nadaljevale aktivnosti pri odmeri cest in 
urejanju premoženjskih zadev,

  izbira izvajalca del na regijski deponiji odpadkov CEROZ – unično  
2. Faza in pričetek del (projekt se sofinancira iz Eu sredstev).

Zahvaljujemo se prav vsem nosilcem odgovornih funkcij v občinskem 
svetu, občinski upravi, mestnem svetu , svetom krajevnih skupnosti, 
javnim zavodom in podjetjem, državnim institucijam, drugim javnim 
osebam, društvom, drugim iniciativam in vam občanke in občani za 
vse dobro, kar ste na tej poti storili za našo občino v letu 2011.

Župan
Franci ROkAVEC

oBčina litija, jerebova 14,  
1270 litija, objavlja

PoziV
za predložitev vlog zainteresiranih organizacij in društev za de-
lovanje v poslovnih prostorih objekta »ukmarjeva vila«, parc.
št. 1346/10, k.o. Hotič, na naslovu Ponoviška c. 12, litija
i.  Poslovni objekt na Ponoviški cesti 12 je v občinski lasti, z 

njim upravlja kSP Litija d.o.o. na podlagi Pogodbe o preno-
su stanovanjskega in poslovnega fonda v upravljanje (št. po-
godbe 552/982 z dne 22.5.98 // 36273/97 4.5.1998) in 
dodatka k tej pogodbi (št. 518/992 z dne 17.2.99 // 362
73/97; 16.2.1999) ter aneksa št. 3 (št. 36273/973, z dne 
29.12.2010//38881/20102 z dne 24.12.2010)

ii.  Poslovni prostori, nahajajo se v treh etažah, so pisarniškega 
tipa, velikosti cca 12  27 m2, ter namenjeni mirni kulturni, mla-
dinski, društveni dejavnosti, ipd. 

  WC in sanitarije so za nekatere prostore oz. pisarne v skupni 
souporabi. 

iii.  Poslovna stavba je priključena na javni vodovod, javno ka-
nalizacijo, elektriko (moč), instalacijo centralnega ogrevanja 
(ogrevanje se izvaja iz skupne hišne kotlovnice na kurilno olje), 
telekomunikacijsko instalacijo - telekomunikacijski in interne-
tni priključek si vsak bodoči uporabnik zagotovi sam.

iV.  Za uporabo poslovnih prostorih se plačuje najemnina, skladno 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (uradni list RS št. 86/2010) v povezavi s Pravil-
nikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (uradni list RS 
št. 36/98), ki znaša za 12 m2 cca 60 EuR /mesec (november 
2011) ter se mesečno usklajuje z indeksom rasti cen življenj-
skih potrebščin. V brezplačno uporabo z neposredno pogodbo 
lahko občina odda v najem naslednjim organizacijam:

	 •  Osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog razen jav-
nim podjetjem 

	 •  Nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za 
opravljanje dejavnosti, za katere so ustanovljene (npr. dru-
štva, ki delujejo v javnem interesu – priznan status na podla-
gi odločbe pristojnega ministrstva)

	 •  Mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika 
Slovenija in imajo na ozemlju RS svoj sedež, agencijo, odde-
lek, predstavništvo ali pisarno.

V.  Ne glede na uporabo prostorov s plačilom najemnine ali brez, 
se zaradi uporabe poslovnih prostorov plačuje:

	 •  stroške tekočih popravil in vzdrževanja prostorov v upora-
bi: med tekoče vzdrževanje poslovnega prostora sodi peri-
odično beljenje, zamenjava talnih oblog ter dotrajanih svetil, 
obnavljanje in popravilo stekel in zapiralnih mehanizmov na 
oknih in vratih, vzdrževanje in popravilo električnih, vodo-
vodnih, sanitarnih in vseh drugih naprav, ki so instalirane v 
poslovnem prostoru v uporabnem stanju ipd. 

	 •  vse obratovalne stroške za prostor v uporabi, kot so: ogreva-
nje, elektrika, voda, kanalščina, odvoz odpadkov, telefon ipd. 
ter skupne obratovalne stroške stavbe

	 •  stroške rednega čiščenja prostorov v najemu in skupnih pro-
storov poslovne stavbe in parkirišča pred poslovno stavbo;

Vi.  Prednost pri dodelitvi prostorov bodo imele tiste organizacije 
in društva, ki imajo večje število članstva, ki izvajajo celole-
tne programe, ki vključujejo večje število starostnih generacij 
(medgeneracijsko delovanje), ki imajo lastno opremo za delo-
vanje, ki imajo lastna ali druga zagotovljena sredstva za plačilo 
najemnine in obratovalnih stroškov in tista, ki delujejo v po-
sebnem interesu.

Vii. Prostore je možno pričeti uporabljati od 3.1.2012 dalje.
Viii.   Rok za oddajo vlog je do 31.12.2012, na zgornji naslov in s pri-

pisom: »ne odpiraj 
- najem prostorov - 
Ponoviška 12«, obči-
na jih bo obravnava-
la po roku dospetja 
in do zasedbe mest 
oz. oddaje prosto-
rov.

dodatne 
informaci je:  
občina litija,  
igo rij Parkel,  
tel. (01) 8963-440

Spoštovane občanke, cenjeni občani;
konec leta je čas, ko delamo pregled po prehojeni poti in si postavljamo načrte za leto, ki prihaja.
V tem letu je gospodarska kriza globoko zarezala v naš vsakdan, v naše načrte, v izgubo delovnih mest, v znižanje osebnih 
dohodkov, pokojnin… Skratka življenje je postalo težje. Tega smo se dodobra zavedali tudi v občini Litija, saj smo bili zelo 
občutljivi pri kakršnem koli povečanju bremen očanov.
kljub vsemu pa je to leto zaznamovalo uspešno nadaljevanje izgradnje socialnovarstvenega centra, pridobitev gradbenega 
dovoljenja za novo šolo Litija. S tem projektom smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za šolstvo,za sofinanciranje s strani 
države in uspešno izbiro izvajalca del. Tudi pri projektu centralne čistilne naprave Litija se zaključuje postopek izbire izvajalca 
del. Vsekakor je bil v tem letu dosežen pomemben napredek pri projektu izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi. Zaključena 
sta bila dva večja vodovodna sistema Ribče in širitev vodovoda Litija. Tudi na cestni infrastrukturi so bili modernizirani številni 
novi cestni odseki, odprti novi oddelki za predšolsko vzgojo ter zaključena dva nova trgovska centra, ki sta celostno izboljšala 
tako vzhodni, kot zahodni vstop v mesto Litija. kljub stečaju Lesne industrije Litija nam je z zasebno iniciativo uspelo ohraniti 
program plastike in druge spodbudne investicije na področju podjetništva, ki dajejo določeno upanje za prihodnost, še zlasti 
z aktivnostmi, ki jih vodijo podjetniki v naši občini.
izjemna dejavnost je bila letos prisotna pri delovanju kulturnih društev, ki je dosegla višek z Zborom Sv.Nikolaja ob osvojitvi ve-
like nagrade beneškega festivala in tekmovanja – Grand prix Venzia in Musica. Bili smo priča izjemnim dosežkom na področju 
športa, kjer je kMN Predilnica Litija osvojila naslov v državnem prvenstvu in naslov pokalnega zmagovalca. Nogometašice iz 
Nk jevnica so osvojile naslov državnega prvaka. Prav tako je Rafting klub Vidra iz Litije po treh naslovih državnih podprvakov, 
letos osvojil naslov državnih prvakov v raftingu R4. Na evropskem prvenstvu v tenisu do 18 let sta Nastja kolar in Nik Razbor-
šek osvojila kar štiri medalje: Nastja kolar zlato medaljo posamezno in bron v dvojicah, Nik Razboršek pa bronasto posamezno 
in srebrno v dvojicah. 
To je samo bežen pregled izjemno dinamičnega in vsestransko bogatega leta, ki se izteka zato mi dovolite, da se vam spošto-
vane občanke in občani zahvalim za vse, kar ste dobrega storili na svojem delovnem mestu, društvu, javnih zavodih, podjetjih, 
krajevnih skupnostih, mestni skupnosti, občinski upravi in občinskemu svetu.
Za vse to se vam iskreno zahvaljujem in želim, da bi takšno sodelovanje steklo tudi v prihajajočem letu. Srečno.

Vaš župan
Franci ROkAVEC

(nadaljevanje s 1. strani) 

PodPiS PoGodBe za Gradnjo  
oSnoVne Šole 

Nadzor nad gradnjo bo opravljala firma iNTact d.o.o. iz Zagorja. Z obe-
ma izvajalcema, tako gradnje kot nadzora ima občina dobre izkušnje in 
upa, da bosta tako uspešna tudi pri tej investiciji.
S podpisom pogodbe je tako zaključen pripravljalni del investicije, ki se 
je pričel že v letu 2008, ko je občina Litija investicijo že drugič umešča-
la v razvojne programe in iskala še dodatne možnosti sofinanciranja. 
Dejstvo je, da trenutno poteka pouk v delu objekta »stara sodnija« iz 
začetka 20.st. in je tako star že častitljivih 100 let. Drugi del objekta 
pa je novejši prizidek iz leta 1986, prav tako potreben temeljite obnove 
saj je v obeh objektih problematična V letu 2009 je bil za navedeno 
osnovno šolo razpisan arhitekturni natečaj, na katerega je prišlo kar 
28 projektnih predlogov. Po strokovno najbolje ocenjenem predlogu je 
bil izdelan projekt za PGD, priznanega arhitekta Roberta Potokarja iz 
Arhitekturnega biroja Ravnikar – Potokar iz Ljubljane. Sledila je izdela-
va investicijskega programa , kjer je bilo potrebno poiskati in zagotoviti 
finančna sredstva – vrednost celotnega projekta na ključ je ocenjena 
na cca 13 mio EuR, same gradnje pa na 10 mio. V letu 2011 je občina 
Litija uspela pridobiti tudi del sofinancerskih sredstev s strani države, 
kjer pa so zaradi nastale situacije – predčasnih volitev v državi, vsi 
postopki realizacije trenutno zastali.
Občina Litija se je z vodstvom šole in politično javnostjo odločila, da 
prične z intenzivno gradnjo po zaključku tega šolskega leta, da bi bili 
učenci in učitelji čim manj moteni in prikrajšani zaradi omejitve prosto-
ra in nadomestnih lokacij.
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noV VodoHran in črPaliŠče V Hotiču
konec oktobra smo odprli nov vodohran in črpališče v Zgornjem Hoti-
ču. Odprtja sta se udeležila tudi podžupanja Lijana Lovše in dosedanji 
poslanec v DZ Gvido kres.

Z gradnjo vodohrana smo 
začeli v letu 2007. Zaradi 
nedostopnega terena je bilo 
pomembno, da se najprej 
naredi dovozna pot, da smo 
lahko nadaljevali z zemeljski-
mi deli. V letu 2008 in 2009 
smo zaključili z betonskimi 
deli na vodohranu in črpali-
šču, v letu 2010 in 2011 pa 
smo namestili strojno opre-
mo in električno napeljavo.

Celotna investicija v izgradnjo vodohrana in črpališča je znašala okoli 
160.000 EuR, od tega je 58.000 EuR prispevala občina Litija, ostala 
sredstva pa so bila pridobljena še iz naslova samoprispevka in pobra-
nih vodarin.
Nov vodohran bo zagotavljal dodatne kapacitete, ki so še posebno po-
membne v sušnih obdobjih ali ob večjih okvarah na omrežju, prav tako 
pa se je tudi izboljšal tlak pri odjemalcih v Zgornjem Hotiču. 
V avgustu 2011 smo namestili tudi nov klorator, ki zagotavlja mikrobio-
loško ustreznost dobavljene vode. Z novim vodohranom in kloratorjem 
se je tako povečala kvaliteta oskrbe s pitno vodo v Hotiču in Bitičah.

Andrej CiRAR
Predsednik sveta kS Hotič

Gradnja HidroeleKtrarn na Srednji SaVi

dela V oBrtni Coni na PonoViŠKi
V letu 2011 so se zaključila vsa dela na meteornem odvodniku, ki se 
je uredil v skupni dolžini cca 152 m. Poleg tega je bila urejena tudi 
dostopna cesta do obrtne cone v skupni dolžini cca 146 m, vključno z 
asfaltiranjem, ureditvijo odvodnjavanja in položitvijo energetskih cevi 
za javno razsvetljavo.

odVoz PlaStične, KoVinSKe in  
SeStaVljene emBalaže od Vrat do Vrat 

Se ureSničuje
javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, je pričelo po-
stopoma po posameznih območjih, nameščati namenske zabojnike 
za zbiranje odpadne plastične, kovinske in sestavljene embalaže. 
Zabojniki so plastični, sive barve, z rumenim pokrovom in večinoma 
volumna 240 litrov. Tovrstne odpadne embalaže vam ne bo treba več 
odnašati na ekološke otoke, kajti zagotavljal se bo prevzem po sistemu 
od vrat do vrat. 

ko bodo posamezna območja opre-
mljena z zabojniki z rumenim pokro-
vom, bo javno podjetje tovrstno od-
padno embalažo odvažalo na 14 dni. 
Odvoz preostanka komunalnih odpad-
kov pa se bo iz tedenskega zmanjšal 
na štirinajstdnevnega. Odvoz bo torej 
izmeničen, na sode tedne (2, 4, 6…) 
bo javno podjetje prevzemalo odpa-
dno embalažo – zabojnik z rumenim 
pokrovom, medtem ko na lihe tedne 
(1, 3, 5… ) preostanek komunalnih 
odpadkov – siv zabojnik, oziroma za-
bojnik, ki ga že imate. Na dan odvoza 
boste ustrezni zabojnik pripravili na 
prevzemno mesto, torej ob vozno pot 

smetarskega vozila, kjer ga bo javno podjetje izpraznilo. 
Dobava in dostava zabojnika bo znašala za 240 litrski zabojnik 30 €, 
za 120 litrski zabojnik pa 22 €. Navedeni ceni že vključujeta 20 % DDV. 
cena storitve ravnanja s komunalnimi odpadki bo ostala nespremenje-
na. javno podjetje vas prosi za vaše sodelovanje in razumevanje!

V ZABOJNIK Z RUMENIM POKROVOM ODLAGAMO: 
• odpadno plastično embalažo: 
  plastične vrečke in folije, plastične steklenice, jogurtove  

lončke, plastično embalažo od čistil, šamponov…
• odpadno kovinsko embalažo:
 konzerve, pločevinke, tube, kovinske folije…
• odpadno sestavljeno embalažo (tetrapak): 
 embalažo tekočih živil (mleka, sokov in drugih napitkov)

Embalaže mora biti prazna in v 
kolikor je mogoče stisnjena.

V zabojnik z rumenim pokrovom 
nikakor ne sodi papirna, karton-
ska in steklena embalaža, ki se 
zbira na ekoloških otokih, prav 
tako ne keramika, tekstil, usnje, 
in drugi odpadki, ki sodijo med 
preostanek odpadkov (siv zaboj-
nik), prav tako ne nevarni od-
padki (baterije, zdravila, barve, 
laki…) in tudi ne biološko razgra-
dljivi odpadki (trava, plevel, rože, 
zelenjava …), ki sodijo v rjav za-
bojnik ali pa v kompostnik.

ožiVimo litijSKi PuStni KarneVal!
Pustni karneval v litiji ima res dolgo tradicijo, na katero smo lah-
ko vsekakor ponosni. 
V današnjih časih pa nam zaradi različnih razlogov ne uspeva, da 
bi to tradicijo tudi nadaljevali. drugačni časi so spremenili način 
organizacije pustnega karnevala in tudi kriza je oklestila gospo-
darstvo, ki je prispevalo največ skupin. »Puške pa ne bomo vrgli 
v koruzo!« in v ta namen smo se sestali predstavniki občine litija 
in turističnega društva litija, da smo pripravili načrt, kako bi lah-
ko oživili in prenovili pustni karneval.
Za uspešno oživitev pustnega karnevala v Litiji je potrebno načrtovati 
sklop prireditev, ki bi potekale od debelega četrtkavse do pepelnične 
srede, ko bi se končale s pokopom pusta. Pust v Litiji je tradicionalno 
imel tematiko politike in na vesel tersatiričen način obiskovalcem pri-
kazoval probleme političnega življenja tako v Občini Litija kot širše.
Politično temo karnevala bi bilo dobro izkoristiti, saj bi s tem zgradili 
koncept prireditve,v kateri pust osebno postane mandatar slovenske 
vlade in v času pusta imenuje svojo vlado. Pustni mandatar bi bil v 
maski mandatarja slovenske vlade, njegovi ministri ter znane politič-
ne osebnosti povzeti iz vsakdanjega življenja, kar bi oblikovalo rdečo 
nit pustnega časa v Litiji. Pustna vlada bi v času pusta komentirala in 
oblikovala razna stališča na vesel in satiričen način, kar bi potem tudi 
zapisali v listini pustne vlade ter na pustni torek to listino predali pred-
sedniku vlade. Predajanje listine na pustni torek bi bil vsekakor zanimiv 
medijski dogodek, saj bi na zabaven način pokazali, da ima pust lahko 
tudi dobre predloge za delovanje naše vlade. Za namen pustnega kar-
nevala bi se naredile maske predstavnikov vlade kot tudi znanih oseb-
nosti in bi služile kot pustni liki ter zgodovinski rekviziti naše tradicije.
karneval bi seizvedel v soboto: v dopoldanskem času bi se organiziral 
živžav za otroke, potem karnevalska povorka skupin in v popoldan-
skih ter večernih urah ples v maskah. Če želimo dati karnevalu do-
dano vrednost, je vsekakor potrebno, da poteka zabavni del in druže-
nje več dni in zato se v ta namen v četrtek na parkirni površini poleg 
Lidla postavi šotor. V šotoru bi se odvijale prireditve od četrtka vse 
do srede s pokopom pusta. Lahko bi se organiziral tudi pustni sejem. 
Na debeli četrtek bi se imenovala pustna vlada, imenovanje bi bilo lah-
ko prvič tudi na Geossu zaradi vseslovenske predstavitve naše pustne 
tematike. Prvo zasedanje pustne vlade bi se odvilo v popoldanskih 
urah v šotoru v sklopu prireditve kot začetek pustnega časa.V četrtek 
bi se organiziralo ocenjevanje največje štraube in največjega krofa. V 
sklopu debelega četrtka se lahko izvede tudi izbor za najtežjo Slovenko 
in najtežjega Slovenca, kar bi bil tudi zanimiv dogodek, saj bi v priso-
tnosti pustne vlade bilo veliko veselja.Na ta dan pa nas bi obiskali tudi 
kurenti in ostali pustni liki in začelo bi se pustno vzdušje v pričakova-
nju pustnega karnevala.karneval bi potekal po starem mestnem jedru 
proti šotoru na parkirišču pri Lidlu, kjer bi se ob zaključku karnevala 
odvijala zaključna prireditev s podelitvami in kasnejšo zabavo v šotoru 
z ansamblom in plesom v maskah.
Za večjo promocijo in prestavitev našega karnevala bi začetek januarja 
v avli občine Litija postavili razstavo o tradiciji pustnega karnevala v 
občini Litija. V ta namen pozivamo vse, ki imate slike ali stare rekvizite 
pustnega karnevala, da jih posodite v namen razstave in jih predate 
javnemu zavodu za kulturo Litija (ga. Helena Hauptman). Razstava bi 
lahko bila najboljši pokazatelj naše tradicije in bi v ljudeh ponovno 
spodbudila pripadnost karnevalu. Mnogo naših prednikov je sodelova-
lo pri tem in lepo bi bilo, da to nadaljujemo tudi mi.
Da bo karneval zaživel, je potrebno začeti TAkOj. S finančnim pri-
spevkom bomo priskočili na pomočskupinam, ki bi želele nastopiti v 
pustnem karnevalu. Glede na to, da bo karneval potekal v soboto, je 
veliko lažje povabiti skupine od drugod, saj drugi karnevali po Sloveniji 
potekajo v nedeljo. Vsekakor je potrebno vzpostaviti spodbuden stik 
tudi z našimi zavodi, šolami, vrtci, društvi in klubi, ter jih povabiti k 
sodelovanju.
Naša naloga je, da preučimo morebitne napake preteklosti in s skupni-
mi močmi ustvarimo prijetno vzdušje tako za otroke, šolarje in vse, ki 
želijo biti del tradicije in zgodovine pustnega karnevala v Litiji.

Aleksander GOMBAČ

noV PoSloVilni oBjeKt na  
PolŠniKu

Že leta 1999 se je na Polšniku pričel projekt za izgradnjo poslovilne 
vežice. idejni projekt in umestitev novega objekta v prostor je zasnoval 
arhitekt, g.Marko Boltin. Ta zasnova je bila kasneje uporabljena tudi za 
PGD in predstavljena krajanom na takratnih volitvah, v obliki ankete. 
Z veliko večino (nad 90 %) je bila tudi potrjena. Že v naslednjem letu 
so krajani pričeli z zbiranjem denarja in začeli so se postopki urejanja 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. kar tri leta smo 
se ukvarjali z zamenjavo lastništva zemljišč med občino in cerkvijo in 
tudi ta del poti do cilja smo v letu 2005 uspešno zaključili. ko je že 
vse kazalo, da bi 2007 lahko pričeli z gradnjo (denar je bil v proraču-
nu zagotovljen), smo dali prednost gradnji nove šole na Polšniku. V 
letu 2008 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki smo ga potem po 
preteku dveh let še podaljšali. Z gradnjo smo pričeli jeseni 2010 in v 
naslednjem letu nas čaka le še ureditev okolice: zasaditev z rastlinami, 
polaganje kamna pred vhodom, po stopnicah in balkonu.

Zaradi zahtevnosti postavitve objekta v prostor, smo od začetka gra-
dnje sodelovali z izkušeno arhitektko go. Lili Vrtovec, ki nam je sveto-
vala pri pomembnih arhitekturnih pristopih. uredili smo višinske kote, 
spremembe višin dovozne ceste, ureditev dodatnih stopnic, obnova 
podpornih zidov pokopališča, izbira ustreznih materialov in opreme zu-
naj objekta (ograja, vrsta in kvaliteta kamna, material in barve kritine 
ter ostrešja, barve in material fasade, zunanje luči…) in za notranjost ( 
izbira materialov in barv opreme poslovilnega objekta, sanitarij in čaj-
ne kuhinje). Ves čas gradnje je odločitve soglasno sprejemal gradbeni 
odbor in ob tej priložnosti se vsem zahvaljujem za korektno sodelova-
nje. 

Nadzor nad gradnjo je izvajal g. Samo Zupančič iz Ljubljane, gradbena 
dela podjetje Zagrad d.o.o iz izlak, katero je bilo s strani gradbenega 
odbora izbrano kot najbolj ugodno. Razna zaključna dela pa so v večini 
izvajali domači obrtniki. 

občina litija je za ta projekt namenila 38% sredstev, krajani in 
donatorji so prispevali 17%, Krajevna skupnost Polšnik pa je do-
dala razliko.

V imenu gradbenega odbora se zahvaljujem občini litija za ko-
rektno sodelovanje, po dvanajstih letih zaključujemo gradnjo 
tega objekta in upam, da bo tudi naše prihodnje sodelovanje tako 
uspešno saj nas čaka še asfaltiranje kar nekaj kilometrov cest, 
ureditev vodovodov, telekomunikacije … 

Predvsem pa je potrebno izpostaviti nesebično sodelovanje veli-
ke večine krajanov in donatorjev, ki so prispevali finančna sred-
stva in s tem pripomogli k postavitvi objekta, ki ga v današnjih 
časih potrebuje vsak večji kraj.

Tomaž VOZELj, vodja projekta

Slovenija je po Direktivi 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov energije (OVE) sprejela ambiciozen cilj, da bo do 
leta 2020 dosegla 25% energije iz OVE v končni bruto porabi energije. 
Za doseganje ciljev bo treba zmanjšati rabo končne energije in pove-
čati proizvodnjo iz OVE. Po analizi potenciala OVE je bilo ugotovljeno, 
da je voda vir, ki Sloveniji v največji meri omogoča doseganje ciljev. 
Največja potenciala za proizvodnjo električne energije iz hidroelek-
trarn (HE) predstavlja spodnja Sava in srednja Sava. Na spodnji Savi se 
trenutno gradi HE krško, verigo pa bo zaključila gradnja HE Brežice in 
HE Mokrice. Leta 2004 je bila sprejeta uredba o koncesiji za rabo vode 
za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od 
ježice do Suhadola (ur. l. RS, št. 121/2004, 83/2006 in 76/2011), ki 
predvideva gradnjo 9 hidroelektrarn, med njimi tudi v občini Litija (HE 
jevnica, HE kresnice, HE Ponoviče in HE Renke). 

Okvirne lokacije hidroelektrarn v občini Litija 

Elektrarne na srednji Savi bodo predvidoma pretočnoakumulacijskega 
tipa, kar pomeni, da bo za vsako hidroenergetsko pregrado akumulaci-
ja, ki bo služila sistemu obratovanja hidroelektrarn v verigi. Takšen na-
čin obratovanja povzroča škodljiva nihanja vodne gladine, spremeni pa 
se tudi gladina talne vode. Odsek srednje Save od ježice do Suhadola 

bo primerljiv z odsekom zgornje in spodnje Save, kjer veriga hidroelek-
trarn povzroča drastične spremembe vodnega okolja. Hidroelektrarne 
vplivajo na rečno ekologijo, strukturo rečnih bregov in strugo, kakovost 
vode, medsebojno povezavo rečnih sistemov ter posledično na življenj-
sko združbo rastlinskih in živalskih vrst ter mikroorganizmov. Hidroe-
lektrarne vplivajo na zmanjšanje hitrosti vodnega toka, posledično se 
pospeši proces sedimentacije in zamuljevanja rečnega dna in nastalih 
akumulacij. Nakopičenje sedimenta na rečnem dnu in akumulacijah, bi 
lahko uporabili v kmetijstvu v kolikor ta ni kontaminiran. Akumulacije, 
ki bodo nastale za hidroenergetskimi pregradami bodo iz vidika rečne 
ekologije sčasoma postale »ekološka bomba«. Odstranjena obrežna 
vegetacija bo vplivala na segrevanje vode in vsebnost kisika v vodi. 
Prav tako bodo problematični kontaminirani sedimenti, ki se bodo na-
birali v akumulacijah, njihovo odlaganje na za to primerna odlagališča 
pa je predrago. Vse našteto se bo odražalo v rečni flori in favni, ki se bo 
zagotovo spremenila, nekatere živalske in rastlinske vrste, ki so tipične 
za rečne ekosisteme bodo izginile, na drugi strani pa se bodo pojavile 
jezerske vrste, ki so značilne za stoječe in malo tekoče vode. 
Glede na časovnico gradnje elektrarn v občini Litija je leta 2028 pred-
videna izgradnja HE jevnica, 2026 izgradnja HE kresnice, 2024 izgra-
dnja HE Ponoviče in 2022 izgradnja HE Renke, (vir: Predlog osnutka 
nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030  Aktiv-
no ravnanje z energijo (NEP)) nam ostaja malo časa, da se naužijemo 
pestrosti reke Save in priložnosti, ki jih ponuja. Čeprav bodo elektrar-
ne zgrajene z vsemi omilitvenimi ukrepi, ki predvidevajo upoštevanje 
sonaravnega urejanja, gradnjo nadomestnih habitatov, vzpostavljanje 
ribjih prehodov itd., stanje ne bo več enako trenutnemu. Spremenjena 
bo krajinska slika občine Litija, spremenil se bo odnos ljudi do reke, 
vse skupaj pa bo vplivalo na kakovost bivanja. Elektrarne ne bodo po-
nujale možnosti velikega števila novih zaposlitvenih mest, saj se veriga 
elektrarn vodi iz dispečerskega centra. koristi, ki jih bo občina Litija 
imela od izgradnje hidroelektrarn je zaščita pred visokimi vodami in 
denarno nadomestilo oziroma koncesija, ki jo bo koncesionar (Holding 
slovenske elektrarne d.o.o.) plačeval 60% občini (če elektrarna meji 
med občinama, se koncesija porazdeli) in 40% državi.

Gregor kOLMAN,  
uni. dipl. inž. vod. in kom. inž.



oBVeStilo
Obveščamo vas, da smo se preselili na novo lokacijo v Litiji (naspro-
ti Tuša) Ljubljanska cesta 12.

uradne ure:
Ponedeljek: od 8. do 12. ure ter od 13. do 15. ure

Sreda: od 8. do 12. ure ter od 13. do 17. ure
Petek: od 8. do 12. ure

telefonske številke (kontakti) ostajajo nespremenjene. dodali 
smo telefonsko št. za enotno vstopno točko.
Telefon: 01/890 03 80 (glavna pisarna); 01/890 03 81 (starševsko 
varstvo); 01/ 890 03 90 (enotna vstopna točka); Fax: 01/ 8983 561; 
enaslov: gpcsd.litij@gov.si

Center za SoCialno delo litija 
V noViH ProStoriH na ljubljanski cesti 12 v litiji

Parkirni prostori so pred stavbo. (zavijete v krožišču)
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enotna VStoPna točKa V Centru za 
SoCialno delo litija

S 1.1.2012 se začneta uporabljati dva nova socialna zakona, in sicer 
zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZuPjS) in zakon o 
socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). ZuPjS ureja pravice do 
otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in 
državne štipendije ter pravico do subvencije znižanega plačila za pro-
grame vrtcev, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila 
za učence, subvencijo prevozov za dijake in študente, oprostitve plačil 
socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu pravic družinskega 
pomočnika, subvencijo najemnine, pravico do kritja razlike do polne 
vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebe in pravico 
do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (pravice iz 
javnih sredstev).
Zakon o socialno varstvenih prejemkih pa na novo ureja pravico do 
denarne socialne pomoč in pravico do varstvenega dodatka, pogoje 
za pridobitev teh dveh pravic, upravičence do obeh prejemkov, njihovo 
višino, obdobje dodelitve ter način usklajevanja in izplačevanja.
Glavna novost omenjene zakonodaje je enotna vstopna točka: to 
pomeni, da vse pravice uveljavljajo vlagatelji pri krajevno pristojnem 
centru za socialno delo, na enotni vlogi za vse naštete pravice. Določen 
je vrstni red uveljavljanja pravic (otroški dodatek, denarna socialna 
pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija). Nekateri prejemki se 
po novi zakonodaji zvišujejo, vendar se bo po novem pri odločanju o 
pravicah poleg dohodka, bistveno bolj upoštevalo tudi premoženje. Z 
novima zakonoma naj bi se dosegla tudi večja pravičnost in prepre-
čevanje nekaterih zlorab. 
Z uveljavitvijo nove zakonodaje, torej od 1.1.2012, se ukinja državna 
štipendija za dijake, mlajše od 18 let. Družine, v katerih so dijaki do 
18. leta starosti, bodo lahko podali vlogo za uveljavljanje morebitnega 
višjega otroškega dodatka.
Z uveljavitvijo nove zakonodaje, torej s 1.1.2012, se ukinja državna po-
kojnina. Dosedanji prejemniki državne pokojnine bodo lahko, če bodo 
izpolnjevali pogoje, prejemali denarno socialno pomoč in/ali varstve-
ni dodatek. Center za socialno delo bo preračune opravil po uradni 
dolžnosti in vsem dosedanjim prejemnikom državne pokojnine v treh 
mesecih po uveljavitvi zakona izdal odločbe, in sicer v letu 2012.
upravičenci, ki imajo odločbo o priznanju pravic (otroški dodatek, de-
narna socialna pomoč, državna štipendija) že izdano za obdobje v letu 
2012, lahko ne glede na veljavnost odločbe podajo vlogo za uveljavlja-
nje že dodeljenih pravic na podlagi nove zakonodaje.
upravičenci do javnih sredstev, ki jim v mesecu decembru 2011 pote-
čejo pravice iz javnih sredstev, morajo, v kolikor želijo, da jim pravice 
iz javnih sredstev tečejo tudi od 1.1.2012 dalje, na pristojne centre za 
socialno delo najkasneje do 31.12.2011 vložiti osebno ali po pošti izpol-
njen obrazec »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«. 
Obrazec nove vloge kupite v knjigarnah, ali ga dobite na spletni strani 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (http://www.mddsz.
gov.si), kjer boste našli tudi vse podrobnosti glede nove socialne za-
konodaje. 
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Center za socialno 
delo Litija, Ljubljanska cesta 12, 1270 Litija, v času uradnih ur (pone-
deljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure, v sredo od 8.00 
do 12.00 ure ter od 13.00 do 17.00 ure, petek od 8.00 do 12.00 ure) ali 
po telefonu na št. 01/ 890 03 90 ( enotna vstopna točka). 

CENTER ZA SOCiALNO DELO LiTijA
Danica kOLšEk, direktorica

zaHVala
Spoštovane občanke, občani, volivke in 
volivci.
iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste od-
dali glas zame – za Pozitivno Slovenijo. Z 
vašo pomočjo smo dosegli v naši volilni 
enoti odličen rezultat kar kaže, da si sku-
paj želimo boljšo in svetlo prihodnost.

Pokazali pa smo tudi strpnost do drugače mislečih ter dokazali, da 
ne mislimo samo iskati konflikte, temveč delati za dobro Slovenije ter 
skup nosti v kateri živimo.
Ta rezultat pa mi nalaga tudi odgovornost da ne bomo po volitvah za-
spali, temveč bomo delali naprej in se zavzemali za cilje, ki nas bodo 
pripeljali na to pot. Dokažemo se lahko samo z delom.
Vsem občankam in občanom pa želim obenem čarobne božične praz
nike ter srečno, zdravo, uspešno ter pozitivno leto 2011.
še enkrat iskrena hvala vsem. 

Matjaž juVANČiČ, Pozitivna Slovenija

Prijetno doživete Božične praznike,  
Dan samostojnosti  
in ne (enotnosti)
v Novem letu 2012 pa obilo zdravja,  
sreče, strpnosti in zadovoljstva

Vam želi

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
OBMOČNA ORGANIZACIJA L I T I J A

iSKrena zaHVala  
VoliVKam in VoliVCem.

Spoštovane volivke 
in volivci občin Li-
tije in šmartna pri 

Litiji. iskrena hvala za zaupanje in podelje-
no odgovornost ob moji izvolitvi v Državni 
zbor Republike Slovenije. 
Vašo veliko podporo na letošnjih predča-
snih državnozborskih volitvah smatram 
kot mojo odgovornost za pravično in po-
šteno delovanje v korist države, kot tudi 
lokalno na vašem področju, kar zadeva delovanja državnih inštitucij. 
Vedno vam bom na voljo tudi preko poslanske pisarne, ki jo imam na-
men vzpostaviti v bližnji prihodnosti o čemer boste obveščeni. 

Vaša poslanka
Romana ToMc

VolitVe So za nami
in s tem tudi obljube o velikih dejanjih, 
ki naj bi se zgodila v prihodnosti.
Vsi se zavedamo, da velikih težav ni 
mogoče rešiti čez noč. Verjetno pa jih 

sploh ni mogoče rešiti, če ne začneš pri majhnih. Vemo, da iz majhne-
ga raste veliko.
Že dalj časa je promet čez Savo in Ponoviče zjutraj in pozno popoldan 
močno povečan na račun tistih, ki povezavo preko konja proti Ljubljani 
uporabljajo kot obvozno cesto mimo Litije. Seveda bi bil zaradi tega nu-
jen razmislek o njeni razširitvi, pločniku… Ampak to so že rešitve velikih 
težav. Če pa ostanemo pri majhnih, bi pa veliko pomenilo nekaj več hi-
trostnih ovir na cesti in manjša hitrostna omejitev. To bi bilo predvsem 
potrebno tam, kjer je hiš več in so bliže cesti. Seveda, po vsem tem bi 
se morale omejitve hitrosti pogosto kontrolirati. S tem bi se zmanjšala 
hitrost vožnje. Omejitev je previsoka skozi Ponoviče, kjer se na dolo-
čenih delih pelješ že praktično po dvorišču hiše ob cesti in na začetku 

Save. Tu se lahko po cesti, ki je široka 
komaj dobre 3 metre, vozijo avtomobili 
v obe smeri s hitrostjo 50 km/h. kako 
je to mogoče, bi morda znali pojasniti 
tisti, ki imajo lokalno oblast in zdravo 
kmečko pamet, kar smo v predvolilni 
kampanji pogosto slišali. 

Prav tako bi lahko z malo truda uredili križišče na glavni cesti Zagor-
jeLitija, pri odcepu Sava. kadar je prometa veliko, je vključevanje v 
promet že skoraj samomorilsko dejanje. Dodatni pas za izvoz desno je 
praktično že narejen, potrebno ga je le utrditi, položiti asfalt in urediti 
talne označbe. 
Res, volitve so bile državnozborske jaz pa pišem o lokalnih problemih. 
Vendar če stvar premislim, se težave začnejo pri majhni, lokalnih stva-
reh.
Volili smo kakor smo. Nekateri, ki smo sedaj še v manjšini, smo volili 
politike blizu ljudem in takšne, ki znajo marsikaj narediti za rešitev 
majhnih težav, da te sploh ne postanejo velike.
V večini pa ste izbrali velike, najbolj glasne z velikimi obljubami, takšne, 
ki bodo naredili…, verjetno nič drugega kot to, da nas bo še zelo bolela 
glava. Res, tudi ti imajo lokalne predstavnike, a ker bodo morali ubo-
gati ukaze velikih z vrha, se bomo še naprej vozili po preozkih cestah 
in smrtonosnih križiščih. Veliki pa bodo reševali velike težave in pred-
vsem sami sebe. Na dan volitev so vam bile dovoljene sanje, danes 
pa je trenutek resnice. Sedaj bo treba 
živeti s preteklimi odločitvami.
Zato tiha večina, ki ste še vedno osta-
li doma, namesto da bi šli na volišče, 
poglejte okoli sebe in si odprite oči. 
Politika ni umazana igra in ni že vse 
vnaprej določeno. S tem so nam v 
času enoumja prali možgane. V Novi 
Sloveniji smo blizu ljudem in vsakemu človeku. Sporočite nam svoja 
mnenja, težave, želje, ideje… Vemo da jih je veliko. Samo tako bomo vsi 
živeli bolje in ne samo izbranci, ki jih podtikajo tisti, ki nam še vedno 
želijo prati možgane. Samo tako bomo imeli pravo demokracijo, torej 
vsi enake možnosti.
V občinskem odboru ste dobrodošli tudi vsi, ki bi radi s svojim delom 
prispevali k boljši občini. Pišite nam na naslov litija@nsi.si, ali pokličite 
na tel: 070724834. 
Vsem, ki ste dali svoj glas za Novo Slovenijo, se zahvaljujem. 
Vsem skupaj pa želim lepo praznovanje božičnih praznikov in dneva 
samostojnosti ter vse dobro v letu 2012. 

NSi občinski odbor Litija, Predsednik Gregr TENER, Blizu ljudem

CiVilna iniCiatiVa litija – združenje za BoljŠo litijo

Kaj Storiti S ParKiranjem V litiji?
To vprašanje si zastavlja vedno več Litijanov. Mestno jedro, pločniki, 
zelenice oziroma vsaka površina, kamor je možno zapeljati avtomobil, 
je polna parkiranih vozil. Pešci, mamice z majhnimi otroki in otroškimi 
vozički ter invalidi se morajo prebijati mimo parkiranih avtomobilov po 
cesti in tako so njihova življenja še dodatno ogrožena. 
Nemogoč parkirni kaos je nastal na območju Stavb po uvedbi plačljivega 
parkiranja ob železniški postaji. Zaparkirana so vsa mogoča in nemogo-
ča mesta, do knjižnice ali Doma invalidov se skoraj ne moreš več pripe-
ljati z avtomobilom, stanovalci nimajo več kam parkirati svojih vozil….
V projektu SVC je sicer predvideno parkirišče na parceli, ki jo je občin-
sko podjetje SVC d.o.o. odkupilo od Mercatorja za 960.000 EuR (pri 
čemer je očitno pozabilo na primerne parkovne površine za potrebe 
oskrbovancev), ki pa verjetno ne bo dovolj veliko za vse uslužbence in 
obiskovalce SVC. Poleg dejavnosti SVC sta tam predvideni še Glasbena 
šola in Center za socialno delo. 
Velik problem predstavlja tudi parkiranje v večstanovanjskih blokovskih 
naseljih npr. Rozmanov trg, Stavbe.. Zaradi ozkih in zaparkiranih ulic je 
zelo otežen ali celo onemogočen dostop komunalnim, še posebej pa in-
tervencijskim vozilom npr. do mesta požara. Tudi neurejeno lastništvo 
nad funkcionalnimi zemljišči med stanovanjskimi bloki posledično moč-
no prispeva k takemu stanju. V Ci predlagamo, da se odgovorni (občina, 
lastniki stanovanj, upravniki) sestanejo in končno uredijo lastništvo nad 
funkcionalnimi zemljišči. Na tak način bi se lahko zagotovila dodatna 
parkirna mesta za stanovalce in posledično razbremenila ozke ulice.
Delajo se prostorski plani za nova zazidalna zemljišča zasebnih hiš, ven-
dar so parcele tako majhne, da na njih ni dovolj prostora za lastnikova 
vozila, tako jih le ti puščajo na pločnikih in ulicah.
Vsi se dobro zavedamo, da je urejanje prometne problematike, posebej 
mirujočega prometa, za politično oblast neprijetna in nepriljubljena tema. 
Pa vendar so, v nekaterih naprednejših mestih po Sloveniji, kjer ima lokal-
na oblast dovolj poguma in samozavesti, kljub nasprotovanju nekaterih 
ljudi, začeli ta problem uspešno reševati ali pa so ga že uspešno rešili. 
Ci je v dopisu dne 13. maja 2011 župana pozvala, naj občina prične z 
urejanjem mirujočega prometa v mestu. Ci je takrat predlagala, naj se 
uvede plačljivo parkiranje na parkirišču pred občinsko stavbo (pol ure 
zastonj, nato po ceniku), naj se onemogoči parkiranje po mestnih ploč-
nikih in zelenicah, naj se uredi lastništvo funkcionalnih zemljišč …
Žal se župan na predloge Ci ni odzval, niti se ni nič premaknilo. Navede-
ne pobude je Ci v začetku novembra 2011 v pisni obliki poslala tudi MSL 
in jo prosila za sodelovanje. Tudi MSL se še ni odzvala.
Ci zato ponovno predlaga županu kot prvi odgovorni osebi v Litiji in tudi 
MSL, da usklajeno pričneta z načrtnim urejanjem mirujočega prometa v 
Litiji. Potrebno bo razmisliti tudi o gradnji garažne hiše in ureditvi doda-
tnih parkirnih mest. Vendar se je o tem potrebno predhodno posvetovati 
z meščani. V Ci pričakujemo, da bosta župan in MSL resno pristopila k 
reševanju te problematike.
Več o delu Ci si lahko preberete na spletni strani www.civilna-inicia-
tiva-litija.si

SloVenSKe železniCe zGreŠeno  
SPodBujajo uPoraBo jaVneGa Prometa

Parkiranje na železniški postaji v Litiji ni več brezplačno. Po novem 
železnica, oziroma njihovo hčerinsko podjetje, pobira parkirnino. 
Takšni cenovni ukrepi zagotovo ne podpirajo ozaveščanja ljudi k upora-
bi javnega prometa in znižanju emisij, saj se sedaj še bolj ekonomsko 
splača vozit v Ljubljano z avtom, sploh če se vozita dva skupaj. Do 
železniške postaje se da v občini priti peš le iz centra Litije, povsod 
drugje je potrebno uporabiti avto. Tako da tu ne gre za razvado ljudi, 
ampak enostavno nimaš druge izbire zaradi oddaljenosti. in če že pla-
čam parkirnino bi pričakoval neko stimulacijo za nadaljnji prevoz. V 
Ljubljani, na primer, dobiš stimulirano vožnjo za mestni avtobus v pri-
meru parkiranja na Dolgem mostu. Tu pa le povečan mesečni strošek 
za cca. 30 EuR.
Do postaje se da sicer priti še z železniškim avtobusom, ampak proti 
plačilu 1 EuR za eno vožnjo. Trenutni vozni red je neuporaben, tudi 
postajališč ni dovolj. Tudi tu ni nobenih stimulativnih ukrepov za na-
daljnjo vožnjo.
Pa še nekaj. Enosmerna vozovnica iz Litije v Ljubljano stane 3,25 eur. 
Če prispeš do vlaka zadnji trenutek, kar se rado zgodi če kombiniraš 
mestni promet in vlak, lahko vozovnico kupiš na vlaku. Ampak cena 
za to ugodnost je pa naravnost oderuška. Z dodatkom za nakup na 
vlaku naraste na vrtoglavih 5,75 EuR. Razumem, da je razlika narejena 
namensko, saj bi večina kupovala karto na vlaku, če bi bila ista cena, 
ampak v današnjem času, ki je prepojen z iT rešitvami to ne bi smel biti 
problem. Plačevanje se da spraviti na pametno kartico. Vsaj mesečne 
vozovnice so že na kartici. Tako bi lahko uredili tudi dnevno plačeva-
nje. Posameznik bi si naložil dobroimetje na kartico in le to koristil za 
posamezne vožnje. Tako tudi kondukterju ne bi bilo potrebno prenašati 
dveh terminalov hkrati. 
število potnikov v javnem prometu se zadnja leta zmanjšuje in takšni 
ukrepi kot so dodatne finančne obveznosti za potnike in nefleksibilnost 
pri nakupu vozovnice, bodo problematiko le še poglobile.

Primož LAMBERGAR, spec.

VPraŠanje Komunalnemu  
Podjetju l i t i j a

V imenu občanov občine Litija postavljam Stano-
vanjsko komunalnemu podjetju Litija vprašanje, in 
sicer. Ali je stanovanjsko komunalno podjetje zaradi 
občanov ali občani zaradi njih. Občani ugotavljamo, 

da podjetje ne objavlja v časopisu »Dnevnik« časa pogrebov za naši-
mi pokojnimi občani, čeprav je ta objava brezplačna, le sporočiti je 
treba te podatke. Nikakor ne moremo pristati na trditev, da te podat-
ke objavljajo na internetu in teletekstu na TV in da so s tem opravili 
svoje delo. Spoštovani to je vse lepo in prav, toda mnogo ljudi nima 
interneta niti ne pregleduje teleteksta, kajti v tem primeru mora občan 
vsakodnevno pregledovati te strani in predvidevati morda da je sosed 
umrl in bo pogreb jutri. Medtem ko je v časopisu »DNEVNik« posebna 
rubrika »Pogrebi« iz katere je jasno razvidno kdo je umrl in čas pogreba 
pokojnika.
Na to naše opozorilo ne rabimo odgovorov, pač pa dejanje, redno obja-
vljanje podatkov v časopisu »Dnevnik«. Hvala za razumevanje.

ciril GOLOuH

V imenu Slovenske ljudske stranke, 
v imenu Občinskih odborov Sloven-
ske ljudske stranke Litija in Šmar-
tno pri Litiji ter v osebnem imenu 
iskrena hvala za zaupanje. 
Spoštovane volivke in volivci iz občin 

Litija in šmartno pri Litiji ter dela občine ivančna Gorica, vsem skupaj, 
vsem tisoč dvesto oseminsedemdesetim, in 
vsakemu posebej se zahvaljujem za izkazano 
zaupanje.
Podpora v primerjavi z rezultatom na volitvah 
leta 2008 se nam je povečala za dvainštirideset 
odstotkov in to vašo veliko podporo na letošnjih 
predčasnih državnozborskih volitvah razumem 
kot podporo svojemu preteklemu delu, ki je bilo 
namenjeno v dobro države, lokalne skupnosti in 
socialni vzdržnosti.
Kljub dobremu rezultatu v našem volilnem okra-
ju pa nam ni uspelo ponoviti vstopa v parlament, saj Slovenska ljudska 
stranka na državni ravni ni presegla sedmih odstotkov podpore.
Naj vam v tem prazničnem času zaželim še mirne božične in novo-
letne praznike, v letu 2012 pa vse dobro!  Gvido kRES
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razvojni utrip podeželja Srca Slovenije
delati dobro za območje in pri tem spoštovati pobude, ki priha-
jajo iz terena – to je ključno vodilo laS Srce Slovenije. Center za 
razvoj litija že desetletje izvaja programe za spodbujanje razvoja 
podeželja. ukrep leader je eden od finančnih vzvodov za dodatno 
pomoč našim prebivalcem, društvom, podjetjem. 
LAS Srce Slovenije, ki je sicer ena izmed 33 tovrstnih skupin v Slo-
veniji, obsega občine dol pri ljubljani, Kamnik, litija, lukovica in 
Šmartno pri litiji, ki tudi sofinancirajo delovanje LAS Srce Slovenije 
in izvajanje projektov. upravljalec LAS, Center za razvoj Litija, skrbi za 
tehnično podporo delovanju. Vedno več ljudi lokalno akcijsko skupino 
prepoznava kot okvir za izvedbo svojih idej, kar se kaže v velikem šte-
vilu prijav na posamezne pozive. Doslej je bilo skupaj podprtih veliko 
zanimivih projektov (skupno 62 do konca leta 2011), ki prispevajo k 
boljši kakovosti življenja na območju. Podpiramo predvsem trajnostno 
naravnane projekte, ki imajo v ozadju tudi podjetniški pristop pri na-
daljnjem trženju in razvoju. 
Na novembrski seji Razvojnega sveta LAS Srce Slovenije so člani sveta 
potrdili Načrt izvedbenih projektov za leto 2011, v katerega je vključe-
nih 5 projektov, ki se bodo izvajali na območju. Združenje ekoloških 
kmetov iz Lukovice bo uredilo ekološki zbirni in skladiščni center 
za ekološko pridelano zelenjavo. Zadruga jarina bo razširila mre-
žo za lokalno samooskrbo s hrano, Center za razvoj Litija bo razvil 
nov turistični produkt za avtodome, center za zunanjo ureditev bo 
v okviru projekta »Razvojna vas Velika Preska« animiral lokalne prebi-
valce in strokovnjake za izgradnjo naselja pasivnih hiš, Turistično 
društvo Tuhinjska dolina pa bo uredilo telovadnico v naravi. Prvi javni 
poziv LAS Srce Slovenije za leto 2012 bo predvidoma objavljen v prvi 
polovici januarja 2012. 
doseženi pomembnejši rezultati projektov laS »Srce Slovenije« 
2007-2011:
•  1.215.000 EuR lansiranih sredstev LEADER in razvojnih občinskih 

sredstev lokalnega sofinanciranja za izvajanje projektov; 
•  v konzorcijsko pogodbo povezanih 30 partnerjev iz javnega, zaseb-

nega in civilnega sektorja;
•  62 podprtih projektov v obdobju 20082011: prijavila so se večino-

ma društva, nekaj podjetij, posameznikov (kmetje), javne inštitucije 
(npr. knjižnica);

• 140 organiziranih dogodkov;
• 5 novih delovnih mest;
• 110 izdanih različnih tiskanih gradiv;
•  15 obnovljenih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti ter ureje-

nih/opremljenih turističnih točk (Muzej premoderne umetnosti, zbir-
ka savskih prodnikov, Terme Snovik, kolesarska točka Vegov hram, 
Zdravilni gaj Tunjice, kolesarska točka Vidic, društveni prostori kuD 
FS javorje, otroško igrišče Češnjica, žganjeteka, Otroško igrišče šRC 
Reka...);

•  173 organiziranih usposabljanj, delavnic ali svetovanj z 1.345 udele-
ženci;

• 65 vključenih lokalnih promotorjev in vodičev;
•  65 vključenih ponudnikov in 15 novih kupcev v sistem lokalne samo-

oskrbe s hrano;
• 12 nakupljenih koles (1 prikolica za kolesa, navigacija za kolo);

P R e D S tav l ja M o   U S P e Š n e   l i t i j S K e   P o Dj e t n i K e

•  3 razvite blagovne znamke (Srce Slovenije, Živa voda, Zakladi Črni 
graben);

• 7 razvitih novih turističnih programov;
• 7 kmetij, vključenih v eko kmetijstvo;
• 12 registriranih nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Več informacij o izvede-
nih projektih je na voljo 
na spletni strani www.
razvoj.si/las.

Povabilo k oblikovanju avtodomarske punudbe
območje Srce Slovenije je lahko dostopno, nahaja se v bližini lju-
bljane in ima potenciale za izkoriščanje tranzitnega prometa vse 
večjega števila obiskovalcev z avtodomi, ki potujejo po Sloveniji. 
Kot ena izmed priložnosti za razvoj turizma na območju je opre-
deljena »karavaning destinacija«, torej prijazna za obiskovalce z 
avtodomi.
kot smo že poročali, se Center za razvoj Litija ukvarja z izborom točk 
na območju, primernih za postajališča za avtodome. Predpogoj 
za posebna počivališča ali parkirišča, namenjena počitku z avtodomi 
so označena pot, dostopnost, urejenost in vodoravnost prostora ter 
njegova velikost, neobvezni, a dobrodošli pa so tudi smetnjak, jašek 
za izpust odpadne vode, priključek za svežo vodo ter električni pri-
ključek. Obiskovalci z avtodomi lahko poleg prenočevanja na kmeti-
jah kupijo domače dobrote, kot so domače vino, sir, sadje, mesnine, 
med, zelenjavo, začimbe, poleg tega pa tudi lokalne izdelke domače in  
umetnostne obrti. 
Projekt sofinancira Evropska unija, izvaja se v okviru LAS Srce Slovenije 
v občinah kamnik, Lukovica, Dol pri Ljubljani, Litija in šmartno pri Litiji. 
V kolikor vas zanima več informacij o avtodomarskem turizmu 
ter si želite sodelovanja, vas vabimo, da se povežete s Centrom za 
razvoj litija (e-mail: info@razvoj.si, telefon: 01 8962 710).

točka Vem za podjetnike v litiji
Če se nameravate samozaposliti (registrirati s.p.) ali ustanoviti svoje la-
stno podjetje (družbo z omejeno odgovornostjo – d.o.o.), lahko posto-
pek brezplačno opravite na naši vstopni točki Vem (»Vse na enem 
mestu«) v litiji na Kidričevi cesti 1. uradne ure točke VEM: torek 
8h - 16h, četrtek 8h - 16h, petek 8h - 13h. Dodatne informacije: 
telefon: 01 8962 714 ali e-pošta: info@razvoj.si.

Kakšno vlogo je imela podjetniška VEM točka v Litiji  
(oziroma Center za razvoj Litija) na vaši poslovni poti?
ko sem pričel s slikopleskarstvom, torej pred 22 leti, točka 
VEM še ni obstajala. Poznam jo toliko, da vem, da pomeni 
veliko olajšanje na poti vsakega novega podjetnika.
Katera izkušnja v poslovnem svetu vas je največ naučila 
oziroma najbolj obogatila?
Vsak dan znova me obogati vsaka nova stranka. ko ji sve-
tujem, predlagam barve in vzorce, vidi moje veselje do tega 
poklica in dela. Na koncu pa jaz prejmem vrnjeno v veselju 
ljudi, ki občudujejo novo prepleskano stanovanje ali fasado.
Kakšna je vaša formula za uspeh in kakšno je vaše po-
slovno vodilo?
Svoje delo želim vedno opraviti kvalitetno. To je moje prvo 
vodilo, zato tudi uporabljam samo kvalitetne materiale. in za-
radi dobro opravljenega dela in poštenega odnosa do stran-
ke se lete rade vračajo.
S čim se razvijate, kako skrbite za lasten razvojni proces?
S sinom in zaposlenimi redno obiskujemo seminarje doma in 
v tujini. Na delavnicah pa se učim praktičnih prijemov, ki jih 
večkrat ponovim tudi doma.
Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za druž-
bo?
Podjetniki so nadvse pomembni za družbo, saj zaposlijo 
sebe, morda pa tudi druge delavce. Zdi se mi tudi, da se 

manjši obrtniki in podjetniki tudi lažje prilagodijo novim raz-
meram na trgu.
Kako razumete povezavo podjetnika z lokalnim okoljem 
- se čutite vpeti vanj in na kakšen način ste aktivni na po-
dročju družbene odgovornosti? 
V kraju se največkrat obrnejo na nas ob naravnih in drugih 
nesrečah, da pomagamo ljudem s svojim delom ali pa finanč-
no. Delujem pa tudi na drugih področjih, kjer mi podjetniške 
izkušnje pridejo zelo prav. 
Kaj bi svetovali nadobudnim podjetnikom, ki začenjajo 
svoje prve podjetniške korake?
Mladim z dobro idejo bi svetoval, da se podjetništva lotijo čim 
prej. in če jim ne uspe prvič, naj poizkusijo znova. Predvsem 
pa je pomemben pošten odnos do strank in zaposlenih, da 
vedno lahko vsakemu pogledaš v oči.
Kakšen je vaš pogled za naprej – kakšna bo vaša smer 
razvoja in rasti?
ker smo tudi mi del gradbeništva, se tudi nam recesija zelo 
pozna. Vendar sem po naravi optimističen, verjamem, da 
bomo z majhnimi koraki naprej in v pravo smer, zmogli to 
premagati. Naša vizija je v izvajanju novih tehnik, ki že mejijo 
na umetniško ustvarjanje. Posebno se veselim tega, da se 
nam počasi pridružuje tudi sin urh z novimi znanji in svežimi 
idejami.

Pripravila: Ana Savšek, RCL 

ANTON RASPOTNIK,  
slikopleskar
Anton Raspotnik iz kresnic že 22 let vodi podjetje Slikople-
skarstvo anton raspotnik s.p.. kot srednješolec je obi-
skoval slikopleskarsko šolo v Kranju, kjer je pridobil osnove  
dejavnosti, ostala pomembna znanja s področja pa je ka-
sneje pridobil s prakso, izobraževanjem doma in v tujini ter  
opravljanjem mojstrskega izpita. V mladosti je delal pri  
obrtniku ter se hitro učil in se pri 23 letih odločil za lastno 
obrt. Že naslednje leto se mu je pri poslu pridružila tudi 
žena. 

ukvarjajo se predvsem z beljenjem notranjih prostorov, fa-
sad, oken in vrat, opažev, ograj in hišnih podstavkov, pri 
čemer uporabljajo različne materiale. Vedno znova želijo 
preizkušati tudi nove tehnike izvedbe ter uporabo različnih 
orodij.

V podjetju so trenutno zaposleni trije ljudje, ki prihajajo iz 
lokalnega okolja. Močno je v podjetje vpeta tudi Antonova 
družina, posebno žena Marija in trije otroci, s katerimi pogo-
vori v prostem času pogosto nanesejo na posel. Prednosti 
družinskega podjetništva Anton vidi v tem, da lahko prilago-
di delovni čas in je na voljo bližnjim in njihovim potrebam. 
Starejši sin urh že vstopa v svet gradbeništva, saj obiskuje 
gradbeno fakulteto, hči Ajda je v gimnaziji, najmlajši Timotej 
pa je še osnovnošolec. kot pravita starša, pa se mlajša dva 
zaenkrat raje kot s čopiči ukvarjata z glasbo. 

Antonu smo zastavili vprašanja o njegovih izkušnjah v po-
slovnem svetu.

Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?
Za lasten posel sem se začel zanimati že zelo mlad, saj sem 
delal pri obrtniku. Če si priden in imaš ideje ter znanje, se 
lahko preživiš.

Na območju Srce Slove-
nije je bila tudi s pomoč-
jo Lea der sredstev preko 
LAS Srce Slovenije vzpo-
stavljena mreža za lokal-
no samooskrbo s hrano

Če ljudje opazimo drug drugega in si pomagamo  
med seboj, postane življenje lepše. 

Center za razvoj Litija vam želi prijetne  
praznične dni in uspešno prihajajoče leto 2012.
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delo in MC Litija, sta med prispelimi fotografijami izbrala več fotografij 
vsakega avtorja. Tako oblikovana zbirka je stalno razstavljena v pro-
storih Centra za socialno delo na Litijski cesti 12. Razstava v MC Litija 
bo na ogled le do konca januarja. Fotografije na razstavi bodo avtorji 
prejeli kot nagrado za sodelovanje na natečaju.

ProStori za VadBo GlaSBeniH SKuPin – razPiS
Občina Litija je Mladinskemu centru Litija namenila dodatne prostore v 
pritličju stavbe na Ponoviški 12. Dnevni center bomo iz kleti v kratkem 
preselili v pritličje. 
Prostori v kleti bodo namenjeni za vadbo glasbenim skupinam. upo-
raba bo brezplačna. Na voljo bo osnoven komplet bobnov in ozvoče-
nja. Prostori bodo tako v souporabi več skupin. Prednost bodo imele 
mlade skupine iz občine Litija. interes za uporabo prostorov sporočite 
na mc.litija@gmail.com do 20.1.2012. Več informacij lahko dobite na 
telefonih: Žiga 031 738 884 ali jan 040 453 375. 

KliŠe o motiVaCiji
Sodelovanje, izgradnja zaupanja in izboljšanje ko-
munikacije  to so tri glavna načela teambuildinga, 
katerih se mnoge organizacije, podjetja in druge 
delovne skupine poslužujejo za izboljšanje delovne 
produktivnosti in odnosov med sodelavci. Tudi dva-
najst klišejevih aktivistov se je skupaj z zasavskim 
klubom šklab, z namenom večjega mreženja in po-

večanja storilnosti v klubu, udeležilo svojega prvega trodnevnega mo-
tivacijskega vikenda na začetku novembra, in sicer v taborniški koči v 
vasi Soča. kot je povedala organizatorka delovnega vikenda Tina Trdin, 
so se prvi dan igrali teambuilding igrice, da bi še bolj povezali aktiviste 
za uspešnejše delovanje kluba v prihodnosti, ter se pobliže spoznali z 
aktivisti šklaba. Naslednji dan so izkoristili za delavnice na temo učin-
kovite komunikacije, gostovali pa so tudi zunanjo trenerko, ki je skupini 
aktivistov predavala o trženju kluba in samih projektov. Na koncu je 
sledila še delavnica Slabosti klišeja in rešitve, kjer se je, po besedah 
Tine, razvila zelo sočna debata, ki je porodila veliko odličnih idej. Po de-
lovnem dnevu so večer izkoristili za sproščanje in zabavo. klišejevci so 
se domov vrnili polni delovne vneme in novih zamisli, ki bodo izboljšale 
delovanje kluba ter prinesle še več zanimivih in koristnih projektov za 
člane. Napovedi za mesec december:
  6. 9. december od 17. do 20. ure: ustvarjaj s klišejem na delavnicah, 

na katerih bomo izdelovali novoletne voščilnice in novoletne okraske 
za smrečico. izdelke bomo prodajali na stojnicah, izkupiček pa bo šel 
v dobrodelne namene.

  14. december od 17. do 20. ure: Praznična stojnica pred klišejem, 
kjer bomo delili kuhano vino, čaj in piškote.

  10. december: Skupaj z društvom Breg se odpravljamo na smučanje 
v Nassfeld  Mokrine. 

  16. december: TAROk TuRNiR  igralo se bo v trojicah oz. po sistemu 
3+1. Prostora je za 16 udeležencev. Prva tri mesta čakajo nagrade.  
 do 16. decembra: Decembrsko obdarovanje študentskih družin  vse 
mlade študentske družine vabimo v kliše na obdarovanje 21. decembra.

Več informacij pri vodji projekta urši Plaskan na tel. št. 031 655 416. 
  19. december: Barvanje figuric Warhammer: Vse zbiratelje figuric 

Warhammer vabimo na barvanje v kliše s pričetkom ob 17. uri. Za 
barve poskrbi kliše, figurice prinesite s seboj. 

Vinterojder '11
V zadnjih dneh letošnjega leta bomo v MC Litija zopet 

dali možnost mladim, da se družijo v prazničnem šotoru pod Občino 
Litija in sicer z glasbo, ki jim je najbližja. Najbližja jim je verjetno tudi 
za to, ker jo vsaj nekateri ustvarjajo sami. Tako se nam bodo predstavili 
High Five, Artenigma in Ratowi – sami domačini. Prav tako bomo spo-
znali odštekano skupino Zgrešeni primeri, z najnovejšim hitom »Razli-
ke«, ter seveda vsem dobro poznani domačini Magrateja, ki pripravljajo 
in predstavljajo novo ploščo.

Poslastica večera pa seveda ZLATkO. Znan 
je predvsem po tem da je otrok Fužin, od ko-
der tudi črpa večino materiala za svoje rime. 
Prav tako lahko uspeh njegovih komadov pri-
pišemo družbenokritičnim besedilom. Naj 
gremo tudi v leto 2012 s sporočilom, da nam 
zlato daje sijaj, ne pa sreče!

Začenjamo ob 20h in v zadnji dan leta stopamo skupaj. Pridružite se 
nam!

delaVniCa oBliKoVanja ProjeKtoV  
za ProGrame mladiH 

Imate dobro idejo in premalo denarja za uresničitev?
V mesecu januarju bomo v Mladinskem centru pripravili sklop treh de-
lavnic o pripravi projektov mladinskih pobud in o možnostih, ki jih ti 
projekti ponujajo. Mladinske pobude so del programa Mladi v Akciji, ki 
ga sofinancira Evropska unija. V letu 2011 smo v Mladinskem centru 
sodelovali z dvema neformalnima skupinama mladih in uspešno pri-
javili kar dva projekta. Prvega, SOMED, ki je bil izveden s skupinami 
grafitarjev iz tujine verjetno poznate, ali pa vsaj opazite rezultate – te-
matsko pografitirane tovornjake kSP Litija. Drugega, BOLjšE ŽiVLjE-
NjE, izvajamo trenutno, saj se pripravljamo na snemanje filma o mladih 
in drogah.
Program Mladi v akciji je namenjen mladim do 30. leta starosti. Veliko-
krat se zgodi, da imamo mladi zelo dobre ideje ali želje za ustvarjanje 
na najrazličnejših področjih, vendar se celotna ideja navadno »zatakne« 
pri denarju. Projekti mladinskih pobud nam omogočajo, da se javimo 
na razpis programa Mladi v akciji, kjer lahko pridobimo pomembno 
finančno podporo za izvedbo svojih projektov! Te zanima koliko? To in 
vse ostale podrobnosti boste izvedeli, če se nam pridružite v Mladin-
skem centru ob četrtkih in sicer 5.1., 12.1. in 19.1., vsakič ob 18h.

dlani - Kar dVe razStaVi FotoGraFij
V dnevnem centru MC Litija bomo 13. januarja ob 19.00 otvorili skupin-
sko fotografsko razstavo z naslovom DLANi. Fotografije bo razstavljalo 
enajst avtorjev in avtoric: Matjaž kirn, Tjaša Rozina, Marjan janežič, 
Tina štrucelj, Antonio Per, joža Ocepek, Lojze Flisek, Danica Sedevčič, 
Sara jakopič in Žiga Peterca. Razstavljena bo ena fotografija vsakega 
avtorja. izbor bodo naredili avtorji sami. 
Navedeni avtorji in avtorice so na fotografski natečaj z istim naslovom 
poslali skupaj 69 fotografij. Razpisovalca natečaja, Center za socialno 

  19. december: kliše te ponov-
no vabi na Mednarodni koti-
ček, ki bo potekal v klišeju od 
16. do 17. ure. V njem lahko 
izveš več o mednarodnih prilo-
žnostih za mlade in pa tudi o 
sprejetem mednarodnem pro-
jektu klišeja z mladinsko organizacijo v Turčiji. 

  do 20. decembra: kLišE išČE SLOGAN  Pomagaj klišeju do svojega 
slogana, ki bo jedrnato in kreativno zajel bistvo delovanja klišeja in 
s tem osvoji nagrado: BON ZA TRGOViNO BiG BANG v vrednosti 100 
€. Rok za oddajo je 20. december. Svojo inovativno idejo o sloganu 
lahko predstaviš na klišejevi Facebook ali spletni strani klub.klise@
gmail.com. 

  do 21. decembra: SMuČARSkE kARTE: ponudbo kart si lahko ogledate 
na spletni strani www.sousport.si (smučarske karte za tujino bodo na 
voljo nekje v sredini decembra). Naročila s predplačilom sprejemamo 
do 21. decembra, prevzem kart pa je možen od 7. januarja naprej.

vRtnaRSKi KotičeK
Franc Grošelj

ali laHKo Gnojimo V  
zimSKem čaSu?
Narava sedaj počiva, rastline pa si 
nabirajo novih moči za pomlad, ko bo 
na hitro vse vzbrstelo samo, da posije 
sonce in ogreje tla. Tako kot si človek 
nabira moči si jo tudi rastline.
Gnojenje v zimskem času je odvisno 
od namena in cilja gnojenja. 
Velja načelo, da pozimi ne gnojimo z 
elementi za rast. Predvsem s tem mi-
slimo na dušik. Rastline morajo poči-
vati in mirovati. Dušik bi zaradi svoje 
lastnosti, da se izpira v tla ali pa izhla-
peva v zrak izginil in naredili bi si ško-
do saj rastlinam spomladi ne bi bil na 
razpolago. je pa še druga nevarnost. 
Sedaj, ko je vreme zelo muhasto in 
dnevi za zimsko obdobje pretopli, bi 
zaradi tega dušika lahko posamezne 
rastline pričele odganjati, kar pa spet 
ni primerno saj lahko pride nenaden 
mraz in škoda bi bila velika.
Drugače je pri pomembnih elementih 
kot sta fosfor in kalij. Ta dva elementa 
se ne izpirata v zemljo in ne izhlapeva-
ta. Torej ostaneta v zemlji do pomladi 
in sta takrat rastlinam na razpolago. 
Poznati moramo tudi pomembno dej-
stvo, da se fosfor in kalij nahajata v 
taki kemijski obliki, ki ni takoj dosto-
pna rastlinam. Pred tem se morata še 
transformirati v tako obliko, ki je kore-

ninam dostopna, da jo le te lahko »po-
srkajo«. Za to transformacijo ali pre-
tvorbo pa je potreben čas in ustrezni 
pogoji. Pozimi, ko je hladneje ta trans-
formacija traja tudi 2 meseca, kar pa 
je ravnoprav, elementa sta rastlinam 
na razpolago v februarju in marcu. ko-
reninski sistem jih počasi srka in v tre-
nutku, ko se narava prebudi, pričneta 
delovati. To lastnost s pridom izkori-
ščamo za založno 
gnojenje, ki je pri-
merno tudi za več 
let. Tipičen primer 
je sajenje sadnega 
drevja, vinske trte 
ali drugih podobnih 
rastlin. Založno pa 
gnojimo tudi starej-
ša drevesa.
Gnojenje z organ-
skimi gnojili pred 
snegom je možno 
vendar se vsebnost 
dušika izgubi, je pa 
dovolj časa, da se 
gnojilo pretvarja v 
humus. Organski briketi Bioorgani-
ka pa se lahko uporabijo za založno 
gnojenje, saj se gnojilni elementi ob-
našajo podobno kot fosfor in kalij, to-
rej se ne izpirajo v podtalnico temveč 
postopno razpadajo. Organske kisline, 
snovi, ki imajo lastnost pospeševalca 
razvoja koreninskega sistema in jača-
nje brstov jačajo koreninski sistem, 
ta spomladi omogoča hiter start ta-
koj na začetku. Zlasti je to primerno 

za travinje, ki spomladi z uporabo  
Bioorganika hitro ozeleni in požene, 
kar je zelo koristno za okrasni vrt in 
zelenico. Prav tako odločilno pomaga 
rastlinam, ki prezimujemo. Seveda tro   
simo malo pred sneženjem. Brikete 
pokrije sneg. Razkroj je počasen. Hra-
nilne snovi se spravijo v območje ko-
renin in tam odločilno vplivajo na rast 
rastlin.

Ni pa primerno gnojenje s 
Strunalom s katerim zmanj-
šujemo stalež strun, bramor-
jev, polžev. Res 
se v tem prime-
ru dušik naha-
ja v taki obliki, 
da se ne izpira 
in ne izhlapeva 
ampak ostane 
v zemlji do po-
mladi. Problem 
je, da zatiranje 
strun ni učin-
kovito ker je ze-
mlja prehladna. 
Strune in drugi 

škodljivi organizmi so se 
pred mrazom umaknili v 
globlje plasti zemlje, kjer 
jih gnojilo ne doseže. To-
rej v tem primeru mora 
biti zemlja dovolj topla, 
da se organizmi prema-
knejo v zgornje plasti 
zemlje, kjer jih doseže 
gnojilo. To pa je ponava-
di šele v marcu in aprilu.

Sedaj v teh zmskih dneh je tudi čas 
da naredimo bilanco uspešnega ali 
pa neuspešnega dela v vrtu. Priznaj-
mo si napake in sklenimo, da napak 
ne bomo več delali. Na ta način uspeh 
prav gotovo ne bo izostal.

Vsem občanom želimo vesele božične 
in novoletne praznike, miren prehod 
v leto 2012 in uspešno vrtnarjenje do 

naslednjega praznovanja.

Vaš Agrolit

PROIzvOdNjA IN TRgOvINA d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 LITIjA

Tel.: 01/8980-181

SPECIALIzIRANA PROdAjALNA  
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE  

IN KMETE.

vaŠ USPeH  
SKUPno veSelje !

S solidnimi cenami  
naprej!

www.agrolit.si

vSe za vaŠ DoM, vRt, njivo 
in vinoGRaD
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naj Bo noVo leto radoStno! 
»Vsi smo v obcestnem jarku,
toda nekateri med nami gledamo zvezde.«

(Oscar Wilde, iz knjige:  
Pahljača gospe Windermere)

PriBližeVanja z mitjo rotoVniKom
V torek, 6. decembra, smo v našem zavodu v sklopu pogovornih sre-
čanj Približevanja, ki jih organiziramo skupaj s knjižnico Litija, gostili 
Mitjo Rotovnika, dolgoletnega direktorja osrednjega slovenskega kul-
turnega hrama  Cankarjevega doma. Redko imamo v Litiji priložnost 
poslušati tako zanimivega sogovornika. Gospod Rotovnik je natrosil cel 
kup zgodbic o nastajanju in gradnji Cankarjevega doma, hkrati pa opo-
zoril na odnos Slovencev do kulture. Seveda smo kot navadno pogre-
šali obisk tistih občanov, ki krojijo in vplivajo na razvoj splošne kulture 
v občini ali so kako drugače povezani z njo, škoda, marsikaj bi se lahko 
naučili…..Vendar je žal danes tako, da je bolje, da vemo čim manj, saj 
smo le tako lahko veseli in brezskrbni ter zadovoljni sami s seboj v pre-

pričanju, da znamo in vemo vse.
Vse ostale prisotne je gospod Ro-
tovnik navdušil in obogatil, saj se 
je izkazal kljub veliki avtoriteti, ki 
jo uživa v slovenskem prostoru, kot 
izjemno prijeten in preprost človek. 
To pa je danes vrlina redkih….
V kulturnem centru ocenjujemo, 
da uspešno zaključujemo leto 

2011. Zadovoljni smo, da smo uspeli ohraniti kvaliteten nivo prireditev, 
obisk na prireditvah se je povečal, urejamo prostore kulturnega centra 
tako, da bodo prijaznejši do obiskovalcev kot tudi do nastopajočih. Z 
malo denarja in z veliko iznajdljivosti ter vloženega lastnega dela. Ome-
niti moramo tudi
obnovo kurilnice in ogrevanja, ki je bila po tridesetih letih že nujno 
potrebna in pri tem je veliko vlogo nosila občina Litija, ki je tudi la-
stnik objekta. Trudili se bomo še naprej, čeprav je recesija odtrgala 
del kulturnega kolača tudi pri nas. Vendar še vseeno smo kulturniki in 
s srcem delamo za ljudi ter trudili se bomo, da bodo obiskovalci z do-
godkov odhajali zadovoljni. Veliko je še treba postoriti, tako da dela ne 
bo zmanjkalo, pri tem se vedno zgledujemo po boljših in uspešnejših. 
Manjkajoča sredstva v proračunu za leto 2012 pa bomo kar pogrešali, 
ne le mi, predvsem bo oškodovana ponudba programa, ki ga žal ne 
bomo mogli nadgraditi. Vendar se ne damo, snujemo načrte za naprej 
in iščemo nove poti. 

aBonma
Na četrto abonmajsko predstavo smo povabili Šentjakobsko gledali-
šče s predstavo Seks in ljubosumnost. V Litiji se bodo predstavili v 
četrtek, 26. januarja 2012 ob 19.30. Abonente obvestimo po pošti.

otroŠKa matineja V januarju
ugotavljamo, da se litijski starši z najmlajšimi ljubi-
telji gledališča v vedno večjem številu udeležujejo 
naših sobotnih matinej. Trudimo se, da so predstave 
res kvalitetne, kar je najpomembnejše. V soboto, 21. 
januarja ob 10. uri, v goste prihaja lutkovno gleda-

lišče tri s predstavo lev in miška. Zanimiva lutkovna predstava, ki 
nam bo prinesla marsikaj lepega. 
27. januarja v Litijo prihaja denis avdić, s svojim showom. Več infor-
macij dobite v društvu kliše! 

Voščilo
Naj bo novo leto radostno, 

z več upanja v lepšo prihodnost 
in polno notranjega bogastva.

Božični prazniki pa naj v vaše domove 
prinesejo iskrene blagoslove.

kolektiv javnega zavoda za kulturo Litija

JAvNI zAvoD zA KuLTuRo LITIJA knjižnica litija
Da boste imeli čas za družino, prijatelje in sosede,  
če vas bodo potrebovali. 
Da boste dobri do sebe in drugih.
Da bo vaša stalna sopotnica in prijateljica KNJIGA,  
da boste na naših prireditvah uživali, 
da se boste veliko naučili in nadgradili svoje veščine. 

Da bomo ostali prijazno povezani in zadovoljni v družbi drug drugega! 
Naj bo srečno 2012, zaposleni Knjižnice Litija!

ta VeSeli dan Kulture 
V litijski knjižnici smo se odločili za niz dogodkov, ki bodo popestrili 
Prešernov rojstni dan. 1. december je bil v znamenju knjige in projekta 
Odraščanje s knjigo; knjižnica je v sodelovanju z Oš Gradec, ki se je 
edina odzvala našemu povabilu, ter javno agencijo za knjigo, ki je pro-
jekt podprla, pripravila niz srečanj z učenci osmih in devetih razredov, 
ki so brali in se pogovarjali o knjižnih vsebinah, ki se dotikajo pro-
blemov odraščajočih. Projekt je vključil tudi socialno psihologinjo, ki 

je skupaj z mladimi razčlenjevala težave in 
predvsem poti iz njih. Zaključil se je prvega 
decembra s srečanjem s priznanim pisate-
ljem Slavkom Preglom. Za sodelovanje se 
zahvaljujemo psihologinji Metodi Maj, šol-
ski knjižničarki Stanki Sirk in učencem, ki 
so sodelovali v projektu. 
kulturno ustvarjanje smo se odločili poča-

stiti še z dvema fotografskima dogodkoma. Fotografiranje je namreč 
tako prepleteno z našim vsakdanom, vsemi mediji in področji, da re-
snično zasluži več pozornosti.
V šmartnem je v petek, 2. decembra, na ogled 
postavil svoja dela domačin, fotograf in popo-
tnik marjan janežič. To je njegova prva samo-
stojna razstava, pokazal pa je utrinke s poti po 
jemnu, Peruju in Rusiji. Z Marjanom smo pri-
pravili tudi krajši klepet, predvsem o njegovem 
doživljanju Rusije.

V soboto, 3. decembra, prav na Prešernov 
rojstni dan, smo v litijski galeriji odprli sku-
pinsko fotografsko razstavo z naslovom Moja 
skupnost. Mladi in zrelejši fotografi so se v 
srečevanjih s priznano fotografinjo Manco ju-
van Hessabi srečevali v novembru in spozna-
vali fotografiranje z različnih zornih kotov. kaj 
so ujeli, kakšna je naša oz. njihova skupnost, 

lahko vidite do konca decembra.
Veliko kulturnega se nam obeta v decembru in to me prav veseli; mor-
da kultura in dober okus izpodrineta kaj bolj neprijetnega, na primer: 
slo po nakupih in drugih presežkih, ki jih je v decembru vse polno. 
Želim vam zvrhan »koš« kulture! V naših logih je je na pretek, pa tudi 
vsem je dostopna!  Andreja šTuHEC

SPomini na Komandanta Staneta
V petek, 9. decembra, smo v 
knjižnici Litija predstavili bro-
šuro Spomini na komandanta 
Staneta, ki jih je zapisal Anton 
Bric Sil. Avtor je umrl pred 27 
leti, njegovi spomini pa so ča-
kali na objavo. Letos se spo-
minjamo obletnic, 100- letnice 
rojstva F. Rozmana Staneta in 70 letnice nastanka OF ter 70 letnice 
bitke na Tisju. Zato se je Zveza združenj borcev za vrednote NOB Litija 

in šmartno odločila, da s pomo-
čjo sponzorjev izda spomine An-
tona Brica. Na literarnem večeru 
je sodeloval urednik spominov, 
jože Sevljak, govor je imel Mirko 
kaplja, zbrane pa je nagovoril tudi 
sin avtorja, Toni Bric, ki je z navdu-
šenjem pozdravil izid spominov. V 
kulturnem programu je sodeloval 
Mešani pevski zbor Du Litija, pod 
vodstvom ivana kolarja.

zaViHali roKaVe že za 
januarSKe PrireditVe 

V januarju nas čakajo novi izzivi in 
zanimivi gostje. 10. januarja vas 
ob 19. uri vabimo na potopis o Ti-
betu. Predaval bo Franci Horvat. 
Gostja januarskih Približevanj bo 
Vesna Vuk Godina, v modri salon 
kC Litija bo prišla 12. januarja ob 
19. uri. Z njo se bo pogovarjal Vla-
dimir jakopič. 
19. januarja se bo ob 19. uri v 
šmarski knjižnici z likovno razstavo 
»Narava« predstavila Berta Flisek. 
Prav na zadnji dan januarja, 31., 
se bo v litijski knjižnici z novo pe-
sniško zbirko in likovno razstavo 
predstavil Vlado Garantini. V pro-
gramu bo sodeloval vodja Orlekov, 
Vlado Poredoš. Literarno likovni 
večer bo ob 19. uri. 

Aleksandra MAVRETiČ

KRoniKa - iz zGoDovine 
litije in njene oKolice 

je še na raz-
polago! Cena 
je 10 € in jo je 
možno dobiti v 
Kulturnem cen-
tru (javni zavod 
za kulturo Liti-
ja), Trg na Stav-
bah 8a, Litija.

KUltURni KoleDaR
datum ura doGodeK loKaCija

12.12.-31.12 lila- pregledna razstava 2011 avla občine litija

ČET 22.12. 18.00
Božičnonovoletni koncert Glasbene šole Litija šmartno kulturni center Litija

Ura pravljic knjižnica šmartno

PET 23.12.

21.00 Predpredbožični Rock’n’roll koncert Biks Bar

14.00 – 21.00
PODEŽELjE V PRAZNiČNEM MESTu: božični sejem, Stojnica »Vse zastonj«, 
animacijski program za najmlajše z Ribičem Pepetom in kulturni program  

z domačimi nastopajočimi
Mestno jedro

SOB 24.12. 8.00 – 12.00 PODEŽELjE V PRAZNiČNEM MESTu: božični sejem, Stojnica »Vse zastonj« Mestno jedro
NED 25.12. 19.30 NAšLi BOSTE DETE  Božični koncert  Zbora Sv. Nikolaj Litija Cerkev Sv. Nikolaj Litija
PON 26.12. 16.00 15. tradicionalni božični koncert zbora Zlati žarek Cerkev na Dolah pri Litiji
TOR 27.12. 19.00 Novoletni koncert Pihalnega orkestra Litija, Gost: Enzo Hrovatin športna dvorana Litija
ČET 29.12. 18.00 Prihod Dedka mraza šotor pred Občino Litija
PET 30.12. 20.00 Vinterojder: Zlatko, Zgrešeni primeri, Magrateja, Artenigma, Hi5, Ratowi šotor pred Občino Litija
TOR 3.1. 18.00 Ura pravljic knjižnica Litija

ČET 5.1. 18.00
Delavnica oblikovanja projektov za programe mladih, 1. del MC Litija

Ura pravljic knjižnica šmartno

SOB 7.1. 19.00 Gledališko  glasbena predstava MED FuRMANi   Oktet Pa kol’k’r tol’k’ s prijatelji  
iz Logatca in MoPZ Polšnik Dvorana na Polšniku

PON 9.1. 18.00 – 19.00 informativno svetovalna pisarna Društva uP MC Litija
TOR 10.1. 19.00 Potopis: Franci HorvatTibet knjižnica Litija

ČET 12.1.
17.00 u3: Predavanje matične knjige šmarske prafare od 1614 leta dalje – jože Sinigoj knjižnica šmartno
18.00 Delavnica oblikovanja projektov za programe mladih, 2. del MC Litija
19.00 PRiBLiŽEVANjA: Vesna V. Godina Modri soba kC Litija

PET 13.1. 19.00 DLANi, otvoritev skupinske fotografske razstave MC Litija
SOB 14.1. 16.00 Multi kulti kuharija s javijem: španska omleta MC Litija

ČET 19.1.
10.00 u3:  kulturna dediščina knjižnica Litija

18.00
Delavnica oblikovanja projektov za programe mladih, 3. del MC Litija

Skupna pravljična ura: Zajčkovo leto (učiteljice POš Gabrovka) knjižnica šmartno
ČET 19.1. 19.00 Likovna razstava: NARAVA, Berta Flisek knjižnica šmartno

SOB 21.1.
8.00 – 12.00 Stojnica VSE ZASTONj MC Litija

10.00 Otroška matineja: LEV iN MiškA – Lutkovno gledališče TRi kulturni center Litija
16.00 Sobivanje, ustvarjalna delavnica ob Svetovnem dnevu religij MC Litija

PON 23.1. 18.00 Operna predstava: Bastien in Basitena – zaključena predstava za učence  
Glasbene šole Litijašmartno kulturni center Litija

ČET 26.1. 19.30 Abonma: SEkS iN LjuBOSuMNOST – šentjakobsko gledališče kulturni center Litija
PET 27.1. 20.00 DENiS AVDić SHOW kulturni center Litija
SOB 28.1. 16.00 Ustvarjalna delavnica: pletenje šalov MC Litija
TOR 31.1. 19.00 Literarno likovni večer: »Romanja v neznano«, Vlado Garantini knjižnica Litija
Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si

PleSna PrirediteV »ŠPinerBal – 
litijSKi PleS PredilCeV«

Folklorna skupina javorje, iz šmartnega pri Litiji, ki dela že 
31 let, je pred dvema letoma pričela  s projektom oživitve 
etnološke dediščine v mestu Litija – litijski ples predilcev, 
imenovan tudi špinerbal. 

V plesni prireditvi so vam javorski folklorniki ponovno predstavili 
projekt o špinerbalu. Njegovi začetki segajo v konec 20. let prejšnjega 
stoletja in nekateri meščani se ga še s ponosom spominjajo. špinerbal, 
ki so ga po letu 1945 preimenovali v ples predilcev, uvrščamo med 
najelitnejše dogodke v mestu Litija, zato je bila tokratna prireditev 
prav v rojstnem mestu tega dogodka. Folklorna skupina javorje s 
ponosom ohranja minulo plesno izročilo in vedno želi prikazati pretekle 
dogodke na izviren način. in prav ta želja po ohranjanju minljive ljudske 
dediščine na plesnem področju je botrovala, da  se je skupina odločila 
oživiti ta dogodek in ga ponovno približati javnosti. S tako imenovanim 
špinerbalom je svoj program razširila in obogatila še z dogodkom, 
ki sega izven kmečkega življenja. ideja o oživitvi omenjene bogate 
etnološke dediščine je zorela vrsto let, folklorna skupina pa jo je 
lahko uresničila šele s finančno pomočjo evropskih sredstev za razvoj 
podeželja. 
Plesna predstava nas je s pomočjo temeljite raziskave,  popeljala v tisti 
čas. Vse plesne toalete so se tedaj pripravljale v tajnosti zato so na sam 
večer ustvarile še večjo pašo za oči. Večerna plesna toaleta je izstopala 
v ospredje še bolj kot sam ples. Najstarejši se spominjajo, kako je ples 
vznemiril celo mesto.  Tisti, ki se dogodka spominjajo, so se na začetku 
predstave v  mislih lahko ponovno oblekli v večerne toalete in uživali v 
modni reviji, ki jo je ponovno strokovno pripravila oblikovalka Polona 
Simonišek, kasneje zaplesali 
v elitnem angleškem valčku, 
razigranem fokstrotu, oča
rljivemu tangu,  živahni pol 
ki in mazurki , sloviti rumbi in  
boogiewoogiju, tudi četvor
ka ni manjkala in uživali ob 
zvokih glasbe tistega časa.  
Prvič je folklorna skupina uprizorila plesno predstavo letos maja v 
šmartnem pri Litiji, tokrat smo celotno zgodbo z veseljem ponovno 
predstavili v rojstnem mestu plesa predilcev, v Litiji.
Po izsledkih raziskave smo izdali knjigo z naslovom »špinerbal – 
litijski ples predilcev«, ki je bila  v mesecu novembru predstavljena 
v prostorih litijske knjižnice.  Poleg številnih naših prijateljev so pri 
prireditvi pomagali tudi: javni sklad Republike Slovenije za ljubiteljske 
dejavnosti  izpostava Litija, Biroservis Gorazd Mlakar, Občina šmartno, 
ki je posodila plesni oder in Predilnica Litija, ki je v celoti krila najem 
te dvorane. Vsem se plesalci iskreno zahvaljujejo, prav tako pa tudi 
Gimnaziji Litija, ki jih je prijazno sprejela pod streho.  irena ZiDAR

FolKloRna SKUPina javoRje  
vabi k vpisu nove člane!

Potrebujete le voljo do plesa.
Vidimo se v torek, 10. 01. 2012, ob 20:00,  

v avli Oš šmartno.

oBraziSrCaSloVenije.Si 
je spletni biografski leksikon znanih Slovencev in Slovenk iz osrčja 
Slovenije. Vanj so vključeni podatki o osebnostih, ki so bile rojene na 
območju občin Litija, šmartno pri Litiji oz. v njihovi neposredni bližini, 
oz. so tu živele, se šolale, predvsem pa s svojim delom zaznamovale 
razvoj tega območja v zgodovini in sedanjosti. 
Osebnosti prihajajo z različnih področij: športa, gospodarstva, kulture, 
znanosti, arhitekture, novinarstva, politike, prosvete in drugih področij. 
Ne gre le za osebnosti iz zgodovine, pač pa tudi iz sedanjosti, zato se 
bo vsebina nenehno dopolnjevala. 
Biografski leksikon je kot posebni modul na svojem strežniškem sis-
temu zasnovala Knjižnica litija, ki vsebine tudi oblikuje in objavlja v 
skladu z vsebinsko zasnovo biografskega leksikona. 
uveljavljena blagovna znamka Srce Slovenije, ki jo je zasnoval center 
za razvoj Litija oz. zadruga jarina, se uporablja na področju odkrivanja 
naravnih lepot in bogate tradicije Srca Slovenije (turizem, tradicija, po-
deželje). Brez težav se je prenesla tudi na poseben pomen duhovne 
tradicije oz. na področje domoznanstva knjižnice Litija. 
Spletni biografski leksikon boste na omenjenem naslovu našli še pred 
božičnimi prazniki! Želimo, da bi vam zbrane informacije koristile in da 
bi skupaj spoznavali, kako bogati smo – zaradi ljudi in njihovih talentov! 
Projekt je omogočila Občina šmartno pri Litiji  Andreja šTuHEC
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SedmoŠolCi naraVoSloVni teden 
od 7.11. – 11. 11. PrežiVeli V radenCiH
Teden, ki so ga preživeli učenci 7. a in b razreda v 
CšOD Radenci je bil več kot pester. Ne verjamete? 
Prvi dan so v dnevnik, ki so ga pisali in ga v celoti lahko 
preberete na spletni strani Oš Litija, zapisali takole:
Ponedeljek, 7. 11. 2011

Namestili smo se. Vau, kakšne sobe, vau, kakšen dom, je bilo sliša-
ti med učenci. in kako prijazno osebje! No ja, tudi mi smo se trudili 
pustiti dober vtis. Po namestitvi in težavah z oblačenjem posteljnine 
smo se zbrali v jedilnici, kjer smo izvedeli za program dela in hišni red. 
Vse super, jasno. Tudi to, da smo v času usmerjenega prostega časa 
lahko kjerkoli v ali pred domom samo v svojih sobah ne. No ja, pa 
saj je igranje nogometa, košarke, namiznega tenisa ali crkljanje hišnih 
ljubljenčkov bolj zanimivo.
Popoldan smo se sprehodili do skalne ravnine, roko na srce za neka-
tere je bilo to »hud vzpon«, premostili smo namreč 200 m nadmorske 
višine, od koder je bil krasen razgled na reko kolpo in sosednjo državo 
Hrvaško. V temi smo se z lučkami spustili do doma. Mega.
Po večerji pa prvo presenečenje. Srečanje z Newtonom in Saharo. 
Marsikoga je bilo na začetku strah, saj so kačo prvič držali v roki. Aja 
Newton je kača. Ali ste vedeli, da ima kača do 120 zob? Mi nismo. 
in drugo presenečenje? Za učiteljice to, da je cela skupina sedmošol-
cev, poznana po svoji (pre)glasnosti, v popolni tišini poslušala in se do-
tikala ptičjega pajka, Sahare. Za učence pa podiranje tabuja o pajkih. 
Neja je zapisala, da je bil občutek, kot bi držala plišasto igračo. Blaž je 
bil ponosen, da je zbral pogum v roki držati zloglasnega pajka. Sari pa 
se je zdel lahek in nežen. David in kar nekaj ostalih fantov se je poču-
tilo ogrožene, na koncu pa so zbrali pogum in vsi bi izkušnjo ponovili. 
Bravo za učiteljico Nino iz doma.
Ob desetih zvečer je iz vseh kopalnic dišalo kot v parfumeriji, potem pa 
se je naš svet zasukal v sanje.

oBiSK KnjižneGa Sejma V ljuBljani
učenci, ki so si z aktivno udeležbo v 
knjižničarskem krožku ali do roka opra-
vljeno Bralno značko zagotovili sedeže 
na avtobusu, so se v četrtek 24. 11. 
takoj po malici 
s štirimi učite-
ljicami odpeljali 
na tradicionalni 
ogled knjižnega 

sejma v Ljubljani. 
S knjigosledom so si pod vodstvom študentk 
bibliotekarstva ogledali nekaj založb in dobili 
ček za branje. V drugem delu so knjižni sejem 
raziskovali sami. Srečali smo kup znanih oseb-
nosti: od mačka Murija do Primoža Suhodol-
čana. 
Obisk sejma je tradicija, ki je zagotovo vredna, da se nadaljuje.

raStem S KnjiGo oŠ 2011
V šolskem letu 2011/2012 
že šestič poteka nacionalni 
projekt spodbujanja bralne 
kulture Rastem s knjigo Oš 
– izvirno slovensko mladin-
sko leposlovno delo vsake-
mu sedmošolcu.
Ob obisku knjižnice Litija 
nas je sprejela Aleksandra 
Mavretič, bibliotekarska so-
delavka. Vsak sedmošolec 
je ob tem letnem srečanju v 

knjižnici Litija, ki je vključen v letni delovni načrt, prejel izbrano knjigo. 
Obisk knjižnice je vključeval spoznavanje knjižničnega informacijskega 
znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem, predstavi-
tev avtorjev in knjige ter srečanje z direktorico javnega zavoda Bogen-
šperk joži Vovk, dipl. kulturologinjo.

teKmoVanje V PoznaVanju SladKorne Bolezni
V petek 14.10. 2011 je na šolskem tekmo-
vanju v poznavanju sladkorne bolezni tek-
movalo 49 učencev 8. in 9. razredov Oš 
Litija. kar 14 učencev je osvojilo več kot 
31 točk od 40 možnih in s tem pridobilo 
BRONASTO PRiZNANjE.
To so: Eva LAVRENČiČ, Nadja STRLE, Petra 
jANTOL, Nika kOPRiVNikAR, Nina jAMšEk, 
Niki jANEŽiČ, jan ČRNE, Eva PETERCA, Ana 
PERPAR, Domen PiRC, Amadej VOjE, Aljaž 
STRMLjAN, Domen SEDEVČiČ in Enes kA-
RARić.
Prvi dve učenki sta se udeležili državne-
ga tekmovanja, ki je bilo v soboto, 19. 
11.2011, v Novem mestu. Obe sta pokazali zelo veliko znanja o po-
znavanju sadkorne bolezni in osvojili ZLATO PRiZNANjE. To sta EVA 
LAVRENČiČ in NADjA STRLE. Vsem učencem čestitamo. Njihova men-
torica je LjuDMiLA iNTiHAR.

PeSniŠKa zBirKa čaroBnoSt trenutKa  
deVetoŠolKe Petre jantol

Petra jantol je učenka devetega razreda Osnovne šole Litija. Meseca 
decembra bo izšla njena prva pesniška zbirka z naslovom čarobnost 
trenutka. V svojih 19 pesmih mlada pesnica razmišlja o vsakodnevnih 
tegobah najstniškega sveta, od šolskih peripetij, pretkanosti, zvijačno-
sti in uporništva najstnice do soočenja z najmogočnejšo silo na svetu 
– ljubeznijo oziroma prvotno zaljubljenostjo, ko »lebdimo nad tlemi s 
prazno glavo« in se vedemo kot »bolniki«.
Vendar pa njena razmišljanja ne izpostavljajo le zapletenosti najstni-
škega obdobja, ampak segajo globlje, tam, kjer je množica, cel svet. 
Želi povedati, da mora svetu vladati »čisto srce, ljubezen, smeh in pri-
jateljstvo«, kajti šele takrat bomo lahko zaustavili trpljenje in rekli ne 
nasilju. Opominja nas, da je prišel čas, ko moramo preseči egoistič-
no naravnanost posameznikov, pripravljeni moramo biti nuditi pomoč  

Katja zmaGala na držaVnem  
PrVenStVu V PlaVanju 

V sredo, 23.11. 2011, je bilo v 
kranju Državno tekmovanje v 
plavanju za učence in učenke 
osnovnih šol s prilagojenim pro-

gramom. Oš Litija sta zastopali Ana Meke in katja 
Verhovec, obe sta nastopili v disciplini 50m prsno. 
V konkurenci tridesetih tekmovalk iz vse Sloveni-
je je Ana dosegla solidno 12. mesto, vse pa je z 
izjemnim plavanjem navdušila katja, ki je drugou-
vrščeno premagala za več kot tri sekunde in si priplavala žlahtno zlato 
medaljo. Bravo, katja!   Vili GuČEk

adVentni VenčKi
Adventni venčki so znanilci predbožičnega časa. S svojimi svečkami nas 
popeljejo v praznični čas in tako krasijo naše mize ali vrata. V oddelku 
posebnega programa vzgoje in izobraževanja 1 Podružnice s prilagoje-
nim programom so se zato odločili, da decembrsko vzdušje popestrijo 
z izdelavo le teh. Z idejami in nasveti jim je na pomoč priskočil cvetličar 
Miha kos. Odločili so se za različne tehnike in okraske. Nekaterim so 
bili všeč naravni materiali, drugim bolj bleščeči in sijoči. izdelali so ven-
ček iz gozdnega mahu, iz storžkov in iz zelenja. Predbožično vzdušje je 
popestrila še praznična glasba in vonj cimetovih palčk. 

Katarina LENiČ

1. teHniŠKi dneVi V PodružniCi S PrilaGojenim 
ProGramom 

V letošnjem šolskem letu so tehni-
ški dnevi za učence 8., 9. razreda 
in PPVi 1– 3. stopnja potekali od 
28. 11. do 2. 12. 2011. učenci so 
opravljali proizvodno delo v šoli, v 
dveh skupinah, sestavljali so ele-
ktrična stikala za podjetje kOMO 
d.o.o. iz Polšnika, izdelovali novo-
letne voščilnice in barvali blago. 
Bili so pridni in delavni, zaslužena 

sredstva pa bodo namenili plačilu šole v naravi.
Zahvaljujemo se podjetju komo d.o.o., da so nam omogočili primerno 
delo, ki so ga učenci z veseljem opravljali, Mladinskemu centru in štu-
dentom, ki so sodelovali pri izvedbi.  Nataša Zupan CVETEŽAR

osnovna šola Litija

Podružnica s prilagojenim programom

1. jazz delaVniCa na 
GlaSBeni Šoli

V soboto 12. novembra se je 
v Glasbeni šoli Litijašmartno 
zgodila 1. jazz delavnica, na 

katero se je odzvalo 18 mladih glasbenikov in glasbenic. Ti so v enem 
dnevu dela z mentorji in na popoldanski vaji ansamblov pripravili prije-
ten program za večerni koncert. Na njem so se predstavili z bluesom, 
funkom, swingom in latino skladbami, ob katerih je na stolih poplesa-
vala večina poslušalstva. Program je pripravilo 6 pianistov, 4 saksofo-
nisti, trobentač, hornist, 4 pevke, basist in bobnar skupaj z mentorjem 
Alešem Ogrinom, Enosom kuglerjem, Leo Bartho in Ano šimenc.
Delavnica je dala prav vsem udeležencem, katerih starostni razpon 
je zelo velik in glasbene izkušnje zelo različne, priložnost in možnost 
vključiti se v celoto ansambla, kovanja novih prijateljstev in doživetja 
glasbe, ki jo ustvarjamo v trenutku – tukaj in sedaj.
Prvi tak dogodek je bil z vseh strani zelo pozitivno sprejet, zato prav 
gotovo lahko že v kratkem pričakujemo nadaljevanje te lepe zgodbe.

Ana šiMENC

Glasbena šola litija - Šmartno

sočloveku in hkrati prevzeti odgovornost do ce-
lotnega planeta. Vsi smo eno. Svojo zbirko pa 
zaključuje z malo drugačno usodo »Prešernove 
urške«, te, ki beži iz podvodnega kraljestva po-
vodnega moža in želi biti »skromna in mila Lju-
bljančanka«.
Pesmi mlade pesniške ustvarjalke so čarobni tre-
nutki branja, ki »letijo«, se usidrajo in dotaknejo 
vseh nas, mladih in odraslih, tukaj in zdaj. 
Pesniško zbirko je izdala osnovna šola litija, 
knjiga je opremljena z lastnimi ilustracijami av-

torice pod mentorstvom marije Bregar Hostnik, za lektoriranje in 
spremno besedo je poskrbela mojca Fridl, dokončno podobo zbirke 
sta izoblikovali vodja projektne skupine marjeta mlakar agrež in mag. 
Gabrijela Hauptman. Odgovorna oseba za izdajo je Peter Strle.

Zbrala in uredila Petra PAVLiCA

držaVno teKmoVanje iz anGleŠčine 
Državno tekmovanje iz angleščine v osmem razredu pod okriljem dru-
štva iATEFL je potekalo 21.11.2011 na Oš Litija. učenka nadja Strle se 
je udeležila tekmovanja in prejela srebrno priznanje iz angleščine. 
Čestitamo!  Florina ERBELi

Študenti So oCenili 
PredaVatelje

Tudi v preteklem študijskem 
letu smo študente naših višje-
šolskih strokovnih programov 
Organizator socialne mreže ter 

Strojništvo z anonimnimi anketami ob zaključku vsakega predmeta 
povprašali o njihovem mnenju. študenti so posameznega predava-
telja ocenjevali po različnih kriterijih, od izvajanja predavanj, študij-
skega gradiva, spodbujanja k razmišljanju in samostojnemu delu, 
točnosti in dostopnosti tudi izven časa predavanj, odnosa do njih ter 
seveda tega, kako je potekalo preverjanje znanja.
Skupna ocena vseh predavateljev v programu Organizator socialne 
mreže je znašala 4,43 v programu Strojništvo pa 4,53 (lestvica od 1 
do 5, pri čemer pomeni 5 najvišjo oceno).
V programu Organizator socialne mreže je bil najbolje ocenjeni pre-
davatelj (ocena 5,00) Žarko Žakelj za predmet Pravo in vodenje do-
kumentacije v sociali. V programu Strojništvo pa je najvišjo oceno 
dosegla predavateljica predmeta Poslovna logistika, Barbara Grintal, 
dosegla je oceno 4,89. Najbolje ocenjena predavatelja smo poprosili 
za njuno mnenje ob prejemu doseženem uspehu:

žarko žakelj: Dobre ocene študentk in študentov 
sem izredno vesel, saj kaže na to, da je moj pristop 
k izobraževanju odraslih pravilen, obenem pa taka 
ocena pomeni obvezo za vsaj enako dobro delo 
v bodoče. Ocena je verjetno odraz tega, da mi je 
v veliko veselje delati z odraslimi. V procesu izo-
braževanja odraslih upoštevam predvsem pravilo 
o različnih načinih podajanja vsebin, pri čemer je 

zame prav gotovo najbolj pomembna oblika komunikacije s študen-
ti. Glede na to, da predavam predmet »Pravo in vodenje dokumen-
tacij v sociali«, je snov večini študentov zanimiva, kar je za mene 
kot predavatelja velika prednost. Poleg te in ostalih metod sodobne 
andragogike se zelo rad poslužujem študij primerov, preko katerih 
lahko študentke in študentje razvijejo veliko mero kreativnosti in sa-
mostojnosti.

Barbara Grintal: Moram priznati, da me je pre-
jem naziva najbolje ocenjene predavateljice na Ic 
Geoss res prijetno presenetil. Seveda sem ga zelo 
vesela, saj to potrjuje, da je moj način predavanja 
dober. Pomembno je, da zna predavatelj s štu-
denti vzpostaviti dober odnos, jih poslušati in jim 
predstaviti snov na zanimiv način. Zelo radi gredo 
na ogled podjetja, saj tako skozi praktični primer 

osvojijo določeno tematiko. Zavedam se, da ni moje delo samo to, da 
odpredavam predpisano temo, ampak želim, da študenti pridobljeno 
znanje koristno uporabijo tudi na delovnem mestu.  Delo predava-
teljice z veseljem opravljam in pridobljen naziv, mi je vzpodbuda za 
naprej. Se pa zavedam, da nikoli nisi tako dober, da ne bi mogel biti 
še boljši. 

Gordana MARiNOVić, referentka za študentske zadeve

na ViŠji StroKoVni Šoli V litiji PrVi diPlomanti
Četrtek, 1. december, je bil za zaposlene na izobraževalnem cen-
tru Geoss Litija poseben in prazničen dan. Na naši višji strokov-
ni šoli smo namreč ta dan dobili prvih 7 diplomantov v programu  
Organizator socialne mreže. študenti so z organiziranimi predavanji 
in preverjanji znanj končali junija letos, mnogi med njimi pa so komaj 
čakali, da se končno lahko posvetijo izdelavi diplomske naloge, ki 
predstavlja še zadnji korak za uspešen zaključek višješolskega študi-
ja. V času študija ter praktičnega izobraževanja so seveda dobili ideje 
in poiskali tudi realne možnosti, da pridobljena znanja povežejo v 
celoto in s svojim prispevkom pripomorejo k učinkovitemu reševanju 
konkretnih problemov v svojem delovnem okolju.
Teme diplomskih nalog so že v začetku obetale zanimive, predvsem 
pa v praksi uporabne naloge, kar se je ob samem zaključku potrdilo. 
Zagovori nalog so bili nadvse zanimivi, tisti, ki smo spremljali štu-
dente od njihovega vpisa na višjo strokovno šolo dalje, pa smo ob 
zaključku njihovega izobraževanja lahko ugotovili še veliko več. Pred-
vsem so študenti pridobili veliko mero samozavesti in iznajdljivosti 
pri iskanju informacij. To pa je za današnji čas ključnega pomena, 
saj vemo, da je znanje hitro pokvarljivo blago, če ga nenehno ne 
nadgrajujemo.
V naslednjih mesecih se bodo študentom programa Organizator 
socialne mreže pridružili z zagovori diplom tudi študenti programa 
Strojništvo. Zagovori diplomskih nalog bodo na naši višji strokovni 
šoli potekali vsak prvi četrtek v mesecu, razporedi pa bodo objavlje-
ni na spletni strani. ker pričakujemo, da bodo diplomska dela naših 
študentov tudi v bodoče obravnavala problematiko lokalnega okolja, 
smo se odločili, da bodo zagovori odprti tudi za javnost, zato vas 
vabimo, da se nam pridružite.
dragana Koprivnikar, diplomantka: študij v višješolskem progra-
mu Organizator socialne mreže mi je dal predvsem osebno rast, takoj 

uporabno znanje, možnost za 
karierni razvoj in motivacijo za 
prihodnost. Program je sodo-
ben, potreben za današnji čas, 
ko je nujno medgeneracijsko 
sodelovanje. Vsebina je pro-
blemsko naravnana in se do-
tika tako starostnikov kot tudi 

mladostnikov. Predvsem se splača vztrajati, saj je na koncu vedno 
nagrada za opravljeno delo.
rosanda rataj, diplomantka: V višješolski program Organizator 
socialne mreže sem se vpisala z namenom, da si pridobim dodatna 
znanja kot pomoč pri poklicu »spremlje-
valec gibalno oviranega učenca«. Ob za-
ključku pa z veseljem ugotavljam, da ni-
sem pridobila samo dodatnih znanj, pač 
pa »mnogo širše obzorje«. Odkrila sem 
nove tehnike in metode dela tako z mla-
dostniki kot tudi starostniki, sodobnejše 
pristope… in kar je najbolje – spoznala 
sem čudovite ljudi, delila izkušnje, pripravljena sem na nove izzive, 
predvsem na kariernem področju.
Diploma mi je dodatna motivacija za študij naprej in velika pridobitev 
za lastno samopodobo.  Ivana šiNkOVEC,

direktorica
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Osnovna šola Gradec
doBrodelnoSt učenCeV in  

učiteljeV oŠ GradeC
je prisotna skozi celo leto v okviru prostovoljnosti in 
medgeneracijske povezanosti s šolskimi in obšolski-
mi dejavnostmi.

V decembru je Oš Gradec že tradicionalno izvedla Novoletni sejem 
z namenom zbiranja sredstev za šolski sklad. Letos smo izdelovanju 

okraskov in dekorativnih pred-
metov namenili delovno sobo-
to, ki smo jo izvedli kot tehniški 
dan. Nastalo je veliko lepih izdel-
kov, manjkalo ni niti didaktičnih 
sestavljank niti poučnih igral. 
učenci so svoje izdelke ponudili 
v prodajo na sejemskih stojni-
cah v veliki šolski telovadnici, 

licitirali so likovne izdelke v avli šole, obiskovalce postregli v kavar-
ni in se predstavili s plesnimi točkami. Najmlajši so se lahko razgi-
bali v naši zviralnici, ki je bila dobro obiskana. Obiskovalci so naku-
pili izdelkov v vrednosti 1.270 €, kar bo nakazano v šolski sklad Oš 
Gradec. Naključje je hotelo, da je iztržek enak poštni številki Litije. 
Vsem, ki ste pripomogli k uspehu novoletnega sejma in dobremu delo-
vanju Oš Gradec in podružničnih šol Hotič, kresnice, jevnica in Vače se 
najlepše zahvaljujemo in želimo veliko zdravja ter sreče v prihajajočem 
letu.  učenci in zaposleni Oš Gradec z ravnateljico Tatjano GOMBAČ.

Bili Smo V KočeVju
V ponedeljek, 14. novembra 2011, smo se ob osmi uri četrtošolci Oš 
Gradec odpeljali proti kočevju. Med potjo smo imeli tudi postanek za 
malico, ogledali pa smo si 
tudi mini živalski vrt s pra-
vimi, rjavimi medvedi.
Pred domom jurček v ko-
čevju nas je pričakala go-
spa Karmen Arko in nam 
predstavila učitelje, ki po-
učujejo in vodijo dejavnosti 
v domu ter nas seznanila s 
pravili bivanja v naravi. Prvi 
dan smo po kosilu odšli na daljši sprehod do Premogovniškega jezera 
in si že malce v temi ogledali mestno jedro kočevja. Zvečer nas je čakal 
še kviz, kjer smo se v svojem znanju zelo izkazali.
Naslednji dan smo se odpravili v pragozd, kamor še ni posegla človeška 
roka. Ogledali smo si tudi najvišjo in najstarejšo jelko v Sloveniji. Po kosilu 
smo se razdelili v skupine. imeli smo športne aktivnosti in delavnice, kjer 
smo delali z naravnimi materiali. še posebno všeč nam je bilo lokostrel-
stvo, saj smo se nekateri s tem športom srečali prvič. Predno smo se pri-
pravili za spanje, smo še zaplesali in se po posameznih sobah predstavili. 
Tretji dan smo si ogledali kraško jamo Črno jamo in spoznali veliko 
gozdnih živali, ki živijo na območju kočevja. Ob drugi uri smo se odpe-
ljali nazaj proti Litiji, kjer so nas čakali starši.
Bivanje v naravi nam je bilo zelo všeč in še dolgo se ga bomo spomi
njali.  učenci in učiteljice četrtih razredov

zimSKa Šola V naraVi V CerKnem
Tudi letos so se sedmošolci (7. C in 7. Vače) Oš Gradec odpravili v 
kranjsko Goro in sicer v ponedeljek, 14.11.2011. Vožnja z avtobusom 
je bila prijetna, trajala je okoli dve uri. Po prihodu v kranjsko Goro so 

učenci odložili prtljago, se zbrali 
v jedilnici in poslušali navodila 
učiteljice Barbare, ki je že dolgo 
let vodja centra šolskih in obšol-
skih dejavnosti v kranjski Gori. 
Po dobri uri podajanja informa-
cij so učenci odšli v sobe, nato 
pa je sledilo kosilo. Popoldan so 
učitelji začeli z izvajanjem pro-
grama v dveh skupinah. ko je 

ena skupina spoznavala značilnosti gozda, je druga streljala z lokom. 
V petih dnevih so se učenci seznanili z nordijsko hojo, odšli peš v Ze-
lence, kjer je izvir reke Save Dolinke. učiteljica Maja je učence sproti 
seznanjala z naravnimi pojavi, vrstami rastlin, ptic, manjkalo pa ni tudi 
športa, saj so se sprostili ob igrah z žogo na zunanjem športnem igri-
šču. V četrtek je sledil izlet v sredogorje, po prihodu domov pa je učen-
ce čakalo presenečenje, na obisk sta namreč prišli gospa ravnateljica 
Tatjana Gombač in vodja podružnične šole Vače gospa katarina Murn. 
Zadnji dan so se učenci pomerili še v orientacijskem teku, poimenova-
nem Lov na kosobrina. Sledilo je še zadnje kosilo in odhod proti domu. 
 učiteljica urška BOLDiN

naStoP mladinSKeGa PeVSKeGa zBora  
oŠ GradeC V FeStiValni dVorani V ljuBljani

Mladinski pevski zbor Oš Gradec se je 19.11.2011 odzval povabilu 
kuDa Serafin za sodelovanje na prireditvi Praznik partizanske pesmi. 
Namen tradicionalne priredi-
tve je ohranitev kulturne de-
diščine enega od pomembnih 
delov slovenske pevske kultu-
re. MPZ Oš Gradec je nasto-
pil kot edini mladinski zbor 
med odraslimi, spremljala pa 
ga je pianistka Tina Logar. 
Pevci so se s partizansko te-
matiko srečali prvič in pevske 
vaje niso potekale samo v duhu petja, razvijanja vokalne tehnike itd., 
pač pa tudi spoznavanju takratnega časa. 
Pevci so čisto običajni mladi ljudje, ki pa jih odlikuje predanost, zau-
panje in vztrajanje na poti, kjer ni lahkih in hitrih rezultatov. Ponovno 
se je izkazalo, da je bolj kot končni cilj pomembna pot, ki jo skupaj 
premagujemo do končnega nastopa. Nastop v Festivalni dvorani je bil 
navdihujoč za vse pevce – na odru so žareli in njihov trud je bil nagra-
jen z navdušenimi aplavzi.  Zborovodkinja Ana TORi

PoliCiSti za en dan
V mesecu novembru je za petošolce na Oš Gradec potekal projekt 
»Policist Leon svetuje«. V okviru tega projekta so bili trije učenci, ki 

so pokazali največ znanja, nagrajeni 
z obiskom Policijske postaje Litija. 
Tako so se v torek, 22. 11. 2011, za 
kratek čas policistom pridružili Eva 
Zagoričnik in Marcel Vencelj iz ma-
tične šole Gradec ter Sabina Ocepek 
iz podružnične šole Hotič. Policisti so 
jim pripravili kar nekaj presenečenj. 
Takoj na začetku so jim v spomin na 
ta dan podarili majico in kapo z napisom Otrok policist. Nato so se v 
spremstvu učiteljice s policistom odpeljali na Policijsko postajo Litija, 
kjer so si ogledali posamezne prostore, službena vozila in opremo, ki 
jo policisti uporabljajo pri vsakodnevnem opravljanju nalog. Policisti so 
jim predstavili svoje naloge, samo organizacijo dela in jih tudi pogosti-
li. Nazadnje so se s policijskim vozilom odpeljali v Spodnji Hotič,kjer 
so lahko pobližje spoznali delo policistov v prometu.Merili so hitrost 
voznikov na cesti in ustavili eno voznico ter ji preverili dokumente. Po 
"napornem delovnem dnevu" so se polni vtisov in spoznanj o delu po-
licije vrnili v šolske klopi.
Policijski postaji Litija in vsem zaposlenim, posebej pa še gospodu An-
dreju Hrupu, se iskreno zahvaljujemo za lep sprejem, pogovor in nepre-
cenljive izkušnje ter jim želimo veliko uspehov pri njihovem delu.

učiteljica ines iZLAkAR

Vrtec litija
oBiSK leKarne

V skupini Metuljev, v enoti Medvedek,  smo si v 
garderobi pred igralnico ustvarili dva nova kotička, 
za igro zdravnika 
in lekarne.
Da bi bolje spo-
znali delo, ki ga 

opravlja zdravnik, smo medse povabi-
li dr. Tadejo Hauptman. Pokazala nam 
je vsebino svoje zdravniške torbe ter 
različne načine povijanja. Napisala 
nam je tudi recept, s katerim smo se 
odpravili v lekarno. Tu so otroci doživeli popolno presenečenje. Ga. An-

dreja nam je razkazala notranjost lekar-
ne, skupaj z otroki je postregla stranko in 
sicer tako, da so sami poiskali ustrezno 
zdravilo v omari, nalepili nalepko na zdra-
vilo in jo izročili. Najbolj jih je navdušilo, 
ko so sami pripravili kremo, ko so sami 
mešali sestavine in še bolj, ko je vsak 
lahko odnesel domov malo te kreme. 

Vse izkušnje, ki so jih pridobili, otroci uporabljajo pri igri vlog v kotič-
kih.  Za vsa nova spoznanja se ge. Tadeji in ge. Andreji najlepše zahva-
ljujemo.  Mateja PREMk, dipl. vzgojiteljica

Hotel za žužKe
Vse krajši in hladnejši dnevi nas opominjajo, da se zima bliža in da mo-
ramo poskrbeti za toplejša oblačila, obuvala in topla domovanja. 
Da se bliža mraz, so nas opomnili tudi drobni mali hrošči, ki so v  
velikem številu prihajali v tople prostore vrtca 
Sonček, hkrati pa so naše domove začele obi-
skovati tudi pikapolonice. Skupaj z otroki smo 
se dogovorili, da tudi male žuželke potrebujejo 
zavetišče za hladno zimo. Hišnik Mladen nam 
je izdelal ogrodje in streho za hiško, ki smo jo 
poimenovali Hotel za žužke. Nato smo vsakič, 
ko smo bili v gozdu, prinesli veje različnih de-
belin, mah in suho listje. Hotel se je počasi 
polnil in prišli so prvi obiskovalci pajki. 
kako se morajo gostje v hotelu vesti in kaj vse tam nudijo pa so otroci 
spoznali skozi igro, ko smo igralnico Muc preuredili v hotel. V našem 
hotelu se je nahajala restavracija s kuhinjo, masažni salon, frizerski 
salon, apartma za mladoporočence in celo hotel za mačke in pse. Otro-
ci so spoznavali različne poklice, vljudnostne izraze in se učili lepega 
vedenja za mizo.  Zdenka juVAN NAGODE, pom. vzgojiteljice

VeSeli deCemBer
Za otroke je december najlepši mesec, saj jih obiščejo in obdarujejo 
kar trije možje. Tudi v vrtcu se trudimo otrokom polepšati in obogatiti 
decembrske dneve z raznovrstnimi dejavnostmi s pridihom čarobne-
ga praznovanja. Vzgojiteljice v vseh enotah našega vrtca so pripravile 
pester program: otroci izdelujejo praznično dekoracijo za igralnice, 
ustvarjajo novoletne voščilnice, družijo se pri novoletni čajanki, pečejo 
praznično pecivo, ogledali si bodo igrane predstave vzgojiteljic ali abo-
nmajske predstave, organizirana so različna druženja skupaj s starši, 
vse otroke pa bo obdaril tudi Dedek Mraz.
Dragi bralci, želimo vam, da se decembrsko praznično vzdušje dotakne 
tudi vas. Želimo vam veliko prijaznih misli, veselih doživetij in srečnih 
trenutkov. V novem letu 2012 pa naj vas spremlja otroška razigranost 
in iskrenost, zdravje in čim manj skrbi. 

V imenu zaposlenih v Vrtcu Litija: ravnateljica Liljana PLASkAN

Osnovna šola Gabrovka-Dole
SladKo a zdraVo V VrtCu čeBeliCa

V vrtcu vsakodnevno skrbimo za zdrav način življenja 
otrok tako, da nudimo zdravo in raznovrstno prehrano, 
ki jo pripravljajo v šolski kuhinji. Zdravje krepimo pre-
ko gibanja, s sprehodi in vsakdanjimi aktivnostmi na 
prostem. Otroke navajamo na osvojitev kulturno – higi-
enskih navad. Skrbimo za ustvarjanje dobre socialne in 
čustvene klime. Vsako leto pa nas obišče medicinska 

sestra gospa jerele iz ZD Litija.
Letos smo se pridružili akciji slovenskih čebelarjev 
in si pripravili tradicionalni slovenski zajtrk (mleko, 
kruh, maslo, med in jabolko) v prisot nosti Čebelarja, 
ki nam je veliko povedal o čebelah in prinesel DVD z 
naslovom »Čebelica Sivka«, ki smo si ga z veseljem 
pogledali. Ta dan je bil otrokom ponovno predsta-
vljen pomen zajtrka, ki predstavlja pomemben dnev-
ni obrok in za katerega je znano, da mu posvečamo 
premalo pozornosti in ga velikokrat zaradi različnih razlogov ne uživamo. 
Zdrava prehrana je predpogoj za boljše počutje in ohranjanje zdravja.
A v dnevih pred tradicionalnim slovenskim zajtrkom, smo še marsikaj iz-
vedeli. Za uvod smo si pogledali film »Ostal bom zdrav«, ki smo ga dobili 
iz ZZV, ker sodelujemo v projektu in nam je dal izhodišče za nadaljnje 
dejavnosti. Tako smo se pogovarjali o prehrambeni piramidi (otroci so 
od doma prinašali embalaže in jih postavljali na piramido) – pogovarjali 
smo se kaj je zdravo, česa lahko malo pojemo in kaj moramo vsakodnev-
no uživati. Nato smo iz reklam izrezali živila in jih nalepili na plakat, ki 
smo ga poimenovali kar »Drevo zdrave in nezdrave hrane« ter pripravili 
košarico s kaširanim sadjem. Pred tem pa smo imeli degustacijo sadja, 
kjer so ga otroci okušali in ugotavljali njihov okus. V vseh dejavnostih so 
otroci uživali in se veliko naučili. To pa smo preverili na zaključnem kvizu, 
ki smo ga poimenovali »Ostanimo zdravi«.  Darja DOLiNAR

deVetoŠolCi oBiSKali toVarno tem čatež
V sredo, 30. 11. 2011, so imeli učenci 9. razreda 
Oš GabrovkaDole tehniški dan na temo Elektrika. 
Ogledali smo si tovarno Tem Čatež, kjer smo izve-
deli nekaj o zgodovini proizvodnje in si ogledali kaj 
vse izdelujejo. Videli smo zaposlene na delu, stro-
je in spoznali smo nekaj poklicev. Po vrnitvi v šolo 
smo se preizkusili v sestavljanju električnih kro-
gov s pomočjo programa Edison ter praktično. 
učence so bili v svojih odzivi na obisk tovarne Tem 

Čatež bili različni:
  »Bilo mi je zelo všeč. Videli smo veliko Gabrovčanov, tudi zato je bilo 

zanimivo. Videli smo veliko strojev. Spoznali veliko novih stvari.«
  »Bilo mi je zelo všeč, saj sem poizvedel o poklicih v podjetju, saj se 

ravno sedaj odločam o nadaljnji šoli. Razveselila me je novica, da gre 
podjetju dobro, saj smo v krizi.«

  »Ogled proizvodnje mi je bil zelo všeč. Dokončno sem se odločil na 
katero srednjo šolo bom šel.«

  »Obisk v tovarni TEM se mi je zdel zanimiv, kar me je presenetilo, saj 
sicer nisem najbolj navdušena nad elektriko, stroji ... »

  »Všeč mi je bilo tudi to, da so nam povedali dobre informacije, ki nam 
bodo pomagale pri izbiri za srednje šole.«

  »Tehniški dan mi je bil všeč. V TEM Čatež so mi najbolj zanimiva izgleda-
la stikala oz. vtičnice. Bile so zelo lepe barve. Ni mi bil všeč hrup.«

  »V TEMu mi je bilo všeč, kako je stroj delal vtičnice in kako so iz granu-
lata pridobili različne plastike.«

  »Bilo mi je všeč, ker je tudi govoril o srednjih šolah. izvedeli smo, koliko 
vtičnic naredi stroj na uro (900 kom/h).«

  »Ogled mi je bil zelo všeč, ker je voditelj vse dobro razložil, vse o tovarni 
in napravah. Pokazal nam je vse prostore. Všeč pa mi je bilo, da so v 
tovarni zaposleni večina blizu tovarne v okolici, veliko znanih.«
še enkrat najlepša hvala zaposlenim v tovarni TEM Čatež za tako prija-

zen sprejem.  učenci 9. razreda z mentoricama  
Natašo ZuPANČiČ in Natašo CEROVšEk

V petek popoldne, dne 25. 11. 2011, je bilo na naši šoli praznično in 
veselo. Na Oš Gabrovka se je odvijal prednovoletni bazar, sejem, na ka-
terem smo prodajali: voščilnice, koledarje, domače piškote, suho sadje, 
adventne venčke, svečnike, darilne vrečke, izdelke iz lesa, glinene jasli-
ce, izdelke iz svile, dišečo kopalno sol, igrače ter knjige, ki so jih podarili 
učenci in še veliko drugih uporabnih ali okrasnih izdelkov.
kratek kulturni program, z nastopom otrok iz vrtca, dramske skupine z 
igrico Mačka in miš ter združenim prepevanjem učencev iz Dol in Ga-
brovke v zboru, je bil le uvod v bazar. Njegov glavni namen je bil, da 
učenci prikažejo izdelke, ki so jih pod mentorstvom učiteljev ustvarili na 

tehniških dnevih in delavnicah ob sodelo-
vanju staršev, pri pouku tehnike in tehno-
logije, v času podaljšanega bivanja in še 
kje. izdelki so nastali tudi pri dejavnostih v 
vrtcu, pod spretnimi rokami vzgojiteljic.
Starši in sorodniki so bili nad izdelki naših 
učencev navdušeni. To potrjuje tudi njihov 

množični obisk, za katerega se jim lepo zahvaljujemo. izkupiček od ba-
zarja bomo namenili v šolski sklad, ki je namenjen sofinanciranju dejav-
nosti za vse učence šole Gabrovka in Dole ter otroke, ki obiskujejo vrtec 
v Gabrovki in na Dolah, del sredstev pa je namenjen individualni pomoči 
učencem, pa naj bodo to nadarjeni ali socialno ogroženi.
Da je bilo vzdušje res pravo, je obiskovalce na sejmu spremljala tudi 
glasba iz harmonik Mance in Leona. Več o bazarju pa izveste iz fotografij 
tukaj...   jana MAROLT

noVo Kolo za oPraVljanje KoleSarSKiH izPitoV
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine litija je 
učencem oŠ Gabrovka-dole doniral novo kolo za opravljanje prak-
tičnega dela kolesarskega izpita.
Novica o novi pridobitvi je sredi novembra raz-
veselila učence in zaposlene na Oš Gabrovka
Dole. Predpraznični čas so nam tako z donacijo 
kolesa še dodatno polepšali na Svetu za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki deluje 
v okviru občine Litija. Na naši šoli je že dolgole-
tna praksa, da vsako leto učenci 5. r. pristopijo 
k opravljanju praktičnega dela kolesarskega izpita. Seveda pa učenci za 
to potrebujejo varno kolo z vso obvezno opremo, ki ga lahko pripeljejo od 
doma starši ali pa si ga sposodijo v šoli. Že nekaj let opažamo, da je če-
dalje več takih učencev, ki bi si želeli kolo za opravljanje izpitov sposoditi 
v šoli. Z novim kolesom bomo njihovo željo lahko uresničili. 
iskrena hvala Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je 
prisluhnil naši potrebi po nakupu novega šolskega kolesa. Želimo si, da 
bi kolo čim dlje služilo svojemu namenu.  Nataša ZuPANČiČ

tradiCionalni SloVenSKi zajtrK  
V VrtCu na dolaH

Tudi v vrtcu na Dolah smo nekaj časa namenili »Slovenskemu tradici-
onalnemu zajtrku«. Strokovne delavke smo otrkom poizkušale na njim 
najbolj razumevajoč način prikazati, kako se prideluje hrana. Spoznavali 
smo, da hrano lahko ločimo na doma pridelano in industrijsko oziroma 
tisto, ki jo kupimo v trgovini.Tako smo spoznali kakšen proces je potre-
ben, da lahko mi hrano zaužijemo 
in kupimo v trgovini. Otroci so na 
to temo izdelovali plakate, likovno 
ustvarjali, ogledovali knjige, pripo-
vedovali, poizkušali…. Tako smo 
otrokom približale pomen tega zaj-
trka, da so ga bolje razumeli.
Na dan »Tradicionalnega sloven-
skega zajtrka«, smo v vrtec pova-
bili predsednika krajevne skupnosti, da je z nami pozajtrkoval. Ta dan 
smo si mizice slovesno pogrnili in naši dežurni otroci so nam zajtrk 
lepo postregli.  Vzgojiteljica Doroteja kOROšA



GlinčKi
Pod okriljem Mladinskega društva jevnica 
ter ostalih partnerjev je v novembru 2011 iz-
šla slikanica Glinčki. Zgodba govori o dečku 
Žanu, ki se odpravi na pot iskanja skrivno-
stnega zaklada. Gre za čaroben zaklad, saj 
se lahko spremeni v katero koli stvar, ki si jo 
zaželiš. O, kakšna sreča, da se Žanu pridružijo 
kukavica in škratje Glinčki, ki mu pokažejo pot 
do zaklada.
Pravljico je zapisala Tina koščak z namenom 
spodbujanja domišljijskega sveta otrok ob do-
tiku z glino. irena Režek pa je zgodbo oživela z 

mojstrskimi ilustracijami. Zgodba o Glinčkih jo je izzvala, da je uspela 
pričarati čarobnost gline kot 
materiala, ki nam ponuja ne-
skončne možnosti ustvarjanja. 
Navdih za ilustracije je črpala 
iz domačega okolja, ki ga je 
spretno prikrojila v popolno do-
mišljijsko deželo. kombinacija 
materialov in risarskih tehnik 
popelje gledalca v svet malih 
škratov, ki gradijo kraljestva iz 
gline in mu pomagajo ustvariti 
prav vse, kar si poželi. V ilustracijah je ustvarila veliko podrobnosti, ki 
čarajo podobe in delajo pravljico zanimivo tudi po večkratnem branju.
Za naročilo slikanice in dodatne informacije, se obrnite na elektronski 
naslov: mdj@jevnicamladina.org.

10 zanimiVoStidecember 2011

aVVen Še zadnjič letoS  
V SPeKtaKlu na  

KonGreSnem trGu
Domača skupina Avven, ki je z letošnjim letom 
izdala svoj novi album kastalija, bo 26. decem-
bra zvečer nastopila na kongresnem trgu v Lju-

bljani. V zadnjem koncertu letošnjega leta se nam bodo Avven pred-
stavili v novi »preobleki«, s posebnimi odrskimi učinki in posebej za to 
priložnost pripravljenim repertoarjem. Ob njih bodo nastopili še vete-
rani slovenske rock scene, Siddharta, obe zasedbi pa sta zagotovilo, da 
vas dogodek ne bo pustil hladnih. Avven se sicer pospešeno pripravlja-
jo na podvige, ki jih ča-
kajo naslednje leto, saj 
bodo poleg nastopanja 
na vseh večjih sloven-
skih festivalih koncer-
tirali tudi na Češkem, 
v Nemčiji, Madžarskem 
in v državah Balkana. 
Več informacij o kon-
certih in dogajanju v 
zvezi z Avven lahko naj-
dete na spletni strani 
www.avven.com!

deSet do oSmiH…
Ponedeljek, ura je deset do osmih zvečer. Mnogi se verjetno sprašu-
jete, kaj neki se dogaja, da se čez kresnice vije kolona vozil? in vsi so 
namenjeni proti športni dvorani. upss, same ženske, z ležalkami pod 
pazduho in neizmerno voljo v sebi… Aha, seveda, ob ponedeljkih in sre-
dah zvečer se v kresnicah odvija aerobika in to zelo dobra aerobika. 
Dokaz za kvaliteto in zagotovilo, da vam tam ne bo dolgčas ter da se 
boste vedno imeli super, je vsekakor voditeljica Andreja, ki zna iz nas 
potegniti vse, kar zmoremo. in glej ga zlomka, običajno zmoremo več, 
kot si mislimo…
Včasih je tako lepo pred televizorjem in tako toplo na kavču, pa vedno 
je zraven še razlog, da smo danes pa res preutrujene, da bi se sploh 
lahko še kam odpravile. ja, dileme ali vstati in oditi na vadbo ali ne so 
vam verjetno poznane. in ko zmoreš premagati to dilemo (beri lenobo), 
ti ni prav nikoli žal. izgovori kot so: sem že prestara, sem predebela, 
ne bom zmogla, ker nimam kondicije, ne zdržijo. Andreja nam vedno 
znova ponavlja, naj vsaka da od sebe toliko, kolikor zmore: »Prisluhnite 
sebi in tempo prilagodite vašim zmožnostim, tako bo uspeh največji!« 
je njeno najpogostejše vmesno navodilo. je pa zanimivo, kako veliko 
motivacije potrebujemo odrasle ženske tudi med samo vadbo. Andreja 
je v tem prava profesionalka in kar naenkrat pogleda na uro ter ugotovi, 
da imamo pravzaprav samo še dve minuti intenzivne vadbe, potem pa 
samo še sproščanje…in uživanje…
Devet in deset minut, skozi kresnice se spet spušča kolona vozil. Vo-
znice niso tokrat prav nič zaspane in lenobne, ravno nasprotno, polne 
energije so. Energije in moči, ki jim bo jutri pomagala, da bo dan lažji 
in bodo lažje kos vsem zahtevam, ki jih današnji čas nalaga sodobni 
ženski. Pridružite se nam, skupaj je lažje!

Ivana šiNkOVEC

uSPeŠen litijan
Pišemo vam, ker smatramo, da si članek v Občanu 
zasluži tudi občan Litije Rok Rappl – ROCC.
Ob poslušanju prispevka na radiu SLO 1, z dne 
30.9.2011 v oddaji »Slovencem po svetu«, je bil 
tudi prispevek o uspešnem, še ne 32 letnem Roku 
Rapplu, ki je v letošnjem letu postal umetniški di-

rektor opere v Pragi, v prestolnici kulture.
Rok Rappl se je po končani gimnaziji odločil za študij operne režije 
in scenografije v Češkem Brnu, kjer je z odliko končal študij in na-
daljeval z nadgradnjo v švici in Nemčiji.
Po zaključku študija se je vrnil v rodno domovino, kjer je bil nekaj 
časa zaposlen v Mariboru. ker v Sloveniji ni dobil službe je prevzel 
mesto umetniškega direktorja v operi Brno. Zaradi uspešnega de-
lovanja je bil v letu 2011 imenovan od ministrstva za kulturo države 
Češke za vodjo opere v Pragi.
V zgodovini kulturne prestolnice Praga je Rocc prvi tujec, ki je pre-
vzel tako pomembno nalogo. Poleg tega pa vsako leto zrežira tudi 
kakšno opero v Sloveniji, kot so kraljica na zrnu graha, Apotekar, 
Pastirci.
V tujini pa uspešno gostuje na Norveškem, japonskem, kanadi, 
Ameriki in …
Mislimo, da si osebnost kot je Rok zasluži članek, saj smo Litijani 
lahko ponosni nanj.  Ljubitelji opernih arij

dr. FeliCe (Po naŠe – dr. SrečKo)
Buscaglia Leonardo je bil predavatelj in profesor na svoji univerzi v 
južni kaliforniji. Poučeval je predmet, ki se je imenoval LjuBEZEN. 
Anekdota:
Nekoč so prišli k njemu novinarji in ga izzvali z vprašanjem: »Ali zares 
lahko objamete vsakega človeka?« kogar so mu pokazali, vsakogar je 
objel in prav vsi so se mu nasmehnili. Nazadnje so se odpravili v nori-
šnico. Pri steni je bil priklenjen velik močan slinast norec, ki je nepre-
stano samo jokal in renčal. »Njega!« so ukazali. Felice ga je previdno 
objel in se stisnil k njemu. Potem se je obrnil in jokali so vsi zdravniki in 
ostalo osebje. Odkar je bil norec v umobolnici, se je prvič nasmehnil.
Danes je najsrečnejši dan v mojem življenju! Zato, ker ima ta dan tako 
čudovito ime. Zelo lepo ime je npr. Denis ali Dane. Toda čez Danes 

ga pa ni! Bodimo že Danes 
srečni, kajti tudi jutri bo 
spremenil svoje ime!
Kako lepo mi je, ko ni vojne, 
nič me ne boli in obdajajo 
me sami ljubeči ljudje, ki mi 
nočejo ničesar hudega. 
Srečen sem, ker sem in 
nam zato lahko znova po-
vem, kar čutim, kako zelo 
nas imam rad! 

Zvonček Norček
V novem letu si sami pričarajmo vse, kar si želimo!
Tu je navodilo v več jezikih: 
http://www2.arnes.si/~zkolen/NOVO2007.htm

Takole pa čaramo na GEOSS-u. Pridite!

Želim vam prijetne božične praznike,
srečno novo leto 2012

ter mnogo poslovnih uspehov in osebne sreče.

NA ZALOGI TUDI: Renault Megane Fairway 1.9 dCi, let nik 2002, cena 2.900,00 
EUR; Seat Cordoba Stella 1.4 16V Frio, letnik: 2004, cena 4.480,00 EUR; Peugeot 
206 XR Presence 1.4, let nik 2001, cena 2.380,00 EUR.

Opel Astra 1.4 Turbo Cosmo, testno
Letnik:	2011,	prev.	10	km,	črna	kovinska	
barva, bencinski motor, 1364  ccm, 103  kW, 
ročni	menjalnik	(6	pr.).	

15.900,00 EUR

Peugeot 405 GR LUX 
Letnik: 1994, prev. 222000 km, srebrna 
kovinska barva, bencinski motor, 1762 
ccm,	74		kW,	ročni	menjalnik	(5	pr.).	

680,00 EUR

Opel Astra Caravan Club 1.7 DTI
Letnik:	2002,	prev.	251000	km,	bela	barva,	
diesel	motor,	1686	ccm,	55	kW,	ročni	men-
jalnik	(5	pr.),	KLIMA 

3.200,00 EUR

Renault Megane Air 1.6 16V 
Letnik:	2002,	prev.	174590	km,	srebrna	ko-
vinska	 barva,	 bencinski	 motor,	 1598	 ccm,	
79	kW,	ročni	menjalnik	(5	pr.),	KLIMA 

2.640,00 EUR

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy 
Letnik: 2007, prev. 94300 km, srebrna ko-
vinska barva, diesel motor, 1686 ccm, 74 
kW,	ročni	me	njalnik	(5	pr.),	KLIMA

6.900,00 EUR

Opel Astra Karavan 1.4 16V Enjoy
Letnik:	2008,	prev.	59340	km,	srebrna	ko
vinska barva, bencinski motor, 1364  ccm, 
66	kW,	ročni	menjalnik	(5	pr.) KLIMA

7.990,00 EUR

Ob iztekajočem letu se Vam zahvaljujem za sodelovanje. Vaše zaupanje nas 
zavezuje, da se bomo v letu 2012 še bolj potrudili, da boste z našimi 

storitvami zadovoljni. Ob bližajočih praznikih Vam želimo veliko osebne 
sreče v krogu najdražjih, zdravja in poslovnih uspehov.

Anton Žibert
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V KonjŠiCi Smo...
... se 5. novembra, v cerkvi Sv. jerneja in prostorih krajevne skupnosti 
konjšica, spomnili naših starejših vaščanov. Prireditev in pogostitev sta 
organizirala Rk konjšica in kušD konjšica v sodelovanju z veroukarji 
in mladinci. Prireditev je v vlogi starke vodila Martina Borišek. Opiso-
vala je čas pred mnogimi leti, ko so se ljudje še imeli čas družiti med 
seboj. Otroci pa so v njenem ozadju to tudi prikazovali (ličkanje koruze, 
luščenje in prebiranje fižola...). kasneje so kot njeni vnuki nastopili še 
z dvema recitacijama in pesmijo Mnogo poti. Po končani prireditvi smo 
se zbrali v prostorih krajevne skupnosti, kjer je Rk konjšica vsem va-
ščanom pripravil pogostitev.
... se 4. decembra zbrali v naši cerkvi, z velikim pričakovanjem Svete-
ga Miklavža. Po končani sveti maši so veroukarji in mladinci, skupaj 
z župnikom Petrom Bregarjem in vaščanko Martino Borišek, pripravili 
kratko lutkovno predstavo o Svetem Miklavžu. Skozi igro so prikazali 
Miklavževa dobra dela in njegovo življenje. Po končani igri pa nas je 
obiskal težko pričakovani Miklavž, ki je vsem razdelil darila. ker je v 
konjšici veliko pridnih otrok in Miklavž ne bi zmogel vsem kupiti ali na-
rediti darilo, je za to poskrbela Krajevna skupnost Konjšica, ki je darila 
priskrbela prav za vse vaške otroke.
istega dne pa smo praznovali tudi naš krajevni praznik. V ta namen 
smo se zbrali v prostorih župnišča, kjer je krajevna skupnost konjšica 
poskrbela za pogostitev, udeleženci pa smo poskrbeli za druženje in 
dobro voljo. in tako smo preživeli še en dan, poln obdarovanja, smeha, 
dobre volje...
in ravno to želimo tudi vam, v času, ki je pred nami.
Vesele Božične praznike ter vse lepo v prihajajočem letu 2012!!

kS konjšica, Rk konjšica, kušD konjšica

SVeti miKlaVž V GaBroVKi
Mesec december je splošno znan kot mesec obdarovanj. V tem me-
secu po svetu hodijo trije dobri možje. Eden od njih, Sveti Miklavž, je 

v nedeljo, 4. 12. 
2011, prišel tudi v 
Gabrovko. 
Prišel je z name-
nom obiskati vse 
krajane župnije 
Svetega križa – 
Gabrovka. 
Po obredu svete 
maše je v sprem-
stvu treh angelov 
in dveh parkeljnov 
vstopil v cerkev, 
kjer ga je čakala 
množica ljudi. 

V svojem pozdravnem govoru je med drugim povedal, da je v svojem 
srcu potrebno čutiti hvaležnost do drugih.
Na obisku Svetega Miklavža v Gabrovki je bilo obdarjenih 125 predho-
dno prijavljenih otok in mladostnikov. 
Sveti Miklavž s svojimi Gabrovškimi pomočniki se zahvaljuje vsem da-
rovalcem prostovoljnih denarnih prispevkov, saj so bili skoraj vsi stro-
ški njegovega obiska v Gabrovki poplačani s pomočjo teh darov.

Miklavževi pomočniki – Animatorji 

Srečanje PeVCeV in GodCeV na dolaH
Člani Pevske skupine izgnanci smo tudi letos organizirali srečanje 
pevcev in godcev, v dvorani Farnega doma na Dolah, ki je bilo tokrat 
posvečeno spominu na izgon naših krajanov pred 70. leti. Poleg go-
stiteljev, domačega zbora Zlati žarek in mladih godcev, je nastopila še 
zabavna skupina godcev in pevcev Raški čbularji z Rake pri krškem.
Ob primernih pesmih in 
recitacijah smo se spo-
mnili tragičnih dogod-
kov izpred 70 let, ko so 
nacisti izgnali vse prebi-
valstvo s tega območja. 
Žalostno zgodbo Sloven-
cev med drugo svetovno 
vojno smo podkrepili s 
pričevanjem justi Mak, 
ki je bila izgnana v Nem-
čijo in Mirka Zavrla, ki 
je vojno preživel na ita-
lijanskem okupiranem ozemlju na območju Gabrovke. Veliko podatkov 
o teh zgodovinskih dogodkih je v brošurah in publikacijah Društva iz-
gnancev Slovenije.
Prisotnim so se predstavili predstavniki strank SLS (Gvido kres) in DSD 
(ivica Žnidaršič), ki kandidirajo na predčasnih volitvah v DZ.
Po nastopu, katerega so navdušeno spremljali obiskovalci, smo pogo-
stili nastopajoče, skupaj zapeli še nekaj slovenskih, godci pa so še 
godli.
Prireditev je bila izvedena s sofinanciranjem Občine Litija in kO DiS 
Dole pri Litiji.
kaj več o našem delu in fotografije lahko vidite na spletni strani: kud.
dole.si

kuD Dole, Stane kMETiČ

jeSen V riBčaH
V kS Ribče smo člani kšD s pomočjo prizadevnih krajanov že tretje leto 
pripravili razstavo starih predmetov, ki so jih uporabljali naši predniki. 
Tokratna razstava je bila postavljena v nekdanjem razredu zdajšnjega 
Doma krajanov, kamor so nekoč otroci iz Ribč in okoliških vasi hodili 
v Ljudsko šolo. Če smo na prejšnjih prireditvah razstavljali predvsem 
razno kmečko orodje in življenje povezano z njim v preteklosti, smo se 
letos odločili za tematsko razstavo s poudarkom na starih fotografijah, 
ki so obiskovalce popeljale v minule čase. številne že obledele in poru-
menele fotografije so pripovedovale zgodbe o preteklosti; prikazovale 
so izgradnjo enega prvih vodnih zajetij v vasi, govorile so o kuharskem 
tečaju, na katerem so ustvarjale žene in tudi kak fant se je učil te ume-
tnosti. S slik so se smehljali mladoporočenci, športniki, vojaki, prvoob-
hajanci, lahko smo si ogledali domačije, kakor so bile videti nekoč, ve-
liko zanimanja pa so bile deležne fotografije, kjer je fotografiran brod, 
ki je v Verneku povezoval levi in desni breg Save. Postajališče, kjer so 
se do izgradnje železnice ustavljale tudi ladje s tovorom, ki so plule 
vzdolž Save, se je imenovalo Apnenec pri Ribčah. Zadnja ladja, ki so jo 
vlekli proti Zidanemu mostu, je šla tod mimo l.1862. Nekaj o zgodovini 
našega kraja, med drugim tudi o brodarjenju in mlinih, ki so nekoč stali 
na vseh vaških potokih, smo izvedeli v kulturnem programu, ki ga je 
popestril Tamburaški orkester iz Senožet in pevci MPZ Senožeti. Foto-

grafij, ki bi prikazovale 
mline, pa na razstavi 
žal ni bilo. Obiskovalci 
so lahko pobrskali tudi 
po starih časopisih in 
revijah, prelistali knjige 
s spoštljivimi letnicami  
in občudovali ročna dela 
naših krajank. Za po-
vratek v otroštvo mar-
sikaterega krajana je 
poskrbela stara otroška 
soba, spomine za minu-

limi časi je obudil tudi šolski kotiček. Poleg razstavljenih starih izdel-
kov je osrednji del prostora zavzemala miza, ki se je šibila od številnih 
predvsem sladkih dobrot, ki so jih prispevale domačinke, manjkalo ni  
niti dišečega domačega soka in vina. k prijetnemu vzdušju pa so po-
skrbele še melodije iz vinilnih plošč, ki so se vrtele na starem gramo-
fonu. 
S podobnimi prireditvami bomo v kS nadaljevali, saj menimo, da je po-
trebno združiti staro in novo ter zbližati staro in mlado v našem kraju. 
Želimo pa si, da bi trud, ki je vložen v postavitev razstave ali pa ob ka-
teri drugi prireditvi, ki jo pripravljamo, krajani poplačali s številčnejšim 
obiskom.  

Romana kOCjANČiČ, kS Ribče

»S PeSmijo V SrCu« na Srečanju 
treH PeVSKiH SKuPin na PolŠniKu
lahko bi ta dogodek zapisala zelo na hitro in sicer, da 
so se v soboto, 26. novembra, na Polšniku srečale 3 
pevske skupine, ki so nam pripravile prijeten večer. 

Vendar je bil to več kot le pevski dogodek. Bil je večer, ko se je pe-
sem združila s prijateljstvom, prepevanje z družabnim dogodkom in 
sodelovanje ob nadgradnji naših 
običajnih tovrstnih koncertov. 
Pevci moškega pevskega zbora 
Polšnik so se v sedemintridesetem 
letu delovanja občinstvu predstavi-
li v novih oblekah. Elegantni so in 
mislim, da jim je tudi obleka dala 
novo motivacijo za naprej. Vendar to ni najpomembnejše. Pomembno 
je to, da so v svoje vrste pridobili kar nekaj mladih glasov, da širijo svoj 
repertoar pesmi in da jih druži prijateljstvo ter medsebojno spoštovanje. 
Ljubezen do prepevanja pa jih povezuje tudi s pevskimi prijatelji iz Rim-
skih Toplic, z Moškim pevskim zborov Antona Aškerca, ki so pod vod-
stvom zborovodkinje Polone Aškerc dokazali, da se je vredno truditi in 
vztrajati, saj njihovo pevsko društvo deluje že 128 let. Stošestindvajset 
let manj pa deluje Ženska vokalna skupina Brinke iz Grosupelj, ki so nav-
dušile moške pevce, kot tudi občinstvo, z odličnim nastopom. umetniška 
vodja skupine je Tina Vahčič. Njihova energija dokazuje, da glasba lahko 
povezuje še tako različne karakterje in da to prinaša veselje med ljudi. 
Letošnji polšniški novembrski dogodki so vsem, ki so si vzeli čas za 
obisk, lahko prinesli veliko lepega. Pesem 7 generacij, srečanje družin, 
izmenjalni koncert treh zborov in če prištejem še izvedbo gledališke 
predstave Teatra 13 iz Dol pri Litiji, 2. decembra, je to res bogato kultur-
no dogajanje v naši podeželski vasi. Preko tristo obiskovalcev in preko 
16o nastopajočih. No, pa naj še kdo reče, če nismo pravi kulturniki »tu-
kaj gor« na Polšniku!  Mateja SLADiČVOZELj

Kulturno društvo Pavle Voje Polšnik vam v novem letu želi veliko ra-
dosti in upanja, božični prazniki pa naj vam prinesejo blagoslove, ki 
vas bodo navdihovali skozi vse leto. 

»Kakor pozlačena skrinja novo leto se mi zdi.
Vsega je po malem notri, vsak iz skrinje kaj dobi.

Kaj je v skrinji tej, kdo zna? Nihče ne vidi ji do dna.
Poleg vsega so norosti, volja naša in kreposti.«

Pavla VOjE

SPominSKa SVečanoSt V GoliŠčaH
Tudi letos sta krajevni organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB 
jevnica in kresnice organizirali v športnem parku vrh Golišč nad jev-
nico že tradicionalno svečanost v spomin na žrtve zločinov, ki so se 
zgodili v teh krajih pred 67 leti.
Spominske svečanosti so se, kot že nekaj let doslej, udeležili učenci 
z učiteljicami podružničnih osnovnih šol iz jevnice in kresnic, številni 
krajani obeh krajevnih skupnostih ter predstavniki Območnega združe-
nja borcev NOB Litijašmartno pri Litiji in drugi.
učenci obeh šol so se med pohodom, ki je trajal slabi dve uri, ustavili 
pri spominskih obeležjih in se poklonili padlim borcem in žrtvam, kate-
rih imena so vklesana na njih.
Ob pozdravnem nagovoru je predsednik krajevne borčevske organiza-
cije jevnica obudil spomin na tiste novembrske dni iz leta 1944, ko so 
bili storjeni najhujši zločini med drugo svetovno vojno v naših krajih. 
Pogorele so domačije in gospodarska poslopja. V strašnih mukah so 
zgoreli ljudje.
Vedno manj je tistih, ki so jim še v živem spominu pogorišča in kriki lju-
di, ki jih je doletela tako strašna smrt. V Zgornji jevnici so 29. novem-
bra pred 67 leti požgali Pintarjevo domačijo. V ognju je smrt doletela 
priletno gospodinjo Angelo Hvala.
Naslednji dan so se v Goliščah razlegali pretresljivi kriki končarjevih 
otrok, da se je slišalo celo v dolino, ko so jih zajeli ognjeni zublji. V 
ognju je umrlo šest otrok, starih od šestega do petnajstega leta staro-
sti in njihova mama. še eno dekle, ki je slučajno prišlo mimo, je dolete-
la enaka usoda. Mlajši trije otroci še v šolo niso začeli hoditi, starejši pa 
so bili šolarji že pred vojno. Veselili so se življenja in prihodnosti, ki so 
jo imeli pred seboj, a so bili na okruten način prekinjene njihove sanje. 
Starejšo hčer so prisilili, da je morala z voli odpeljati v dolino, kar so 
naropali. Z njo je morala še sovaščanka Angela kobilšek. Ponoči je za 
obema izginila vsaka sled in njuna usoda ni bila nikoli znana.
V Goliščah so požgali še šest domačij, vendar so si ljudje z begom v 
gozd rešili gola življenja. Pri begu je bila ranjena Aptarjeva Francka. V 
Pengretovi hiši so našli bolnega 15letnega partizana Tončka, ki je ležal 
na kmečki peči. ustrelili so ga, hišo pa zažgali. 
V kresniškem vrhu pri krmelj so dočakale svoj žalostni konec v pla-
menih tri starejše ženske, domači Mici in jožefa, ker pa je bila Francka 
odsotna, so zgrabili sosedo, Boštjančevo Franco, ki je slučajno prišla 
mimo ter jo porinili v ogenj. Tako kot v Goliščah pri končarjevih, ko ni 
bilo doma očeta, se je tudi tu moralo ujemati število družinskih članov 
oziroma tistih, ki so bili obsojeni na uničenje. To dokazuje, da je bilo v 
ozadju izdajstvo. Požgali so namreč le določene domačije.
Ta teror so izvajali pripadniki zloglasne nemške SS divizije »Galizien«, ki 
so imeli v svojih vrstah tudi Čerkeze in kozake. Pred zločinskimi pohodi 
so jih napojili z rumom, da so bili še bolj krvoločni. 
Ti zločini ne smejo v pozabo, da se ne bi še kdaj kaj takega dogajalo. 
Danes je težko dojeti, da se je to v resnici dogajalo. Če se bodo mladi 
udeleževali tovrstnih srečanj, potem je upanje, da bodo te spomine 
prenašali na poznejše generacije.
Program svečanosti so oblikovali učenci pod vodstvom mentoric in me-
šani pevski zbor Miha Vahen pod vodstvom Natalije šuštar, ki so zapeli 
nekaj partizanskih pesmi. Članica Mladinskega društva jevnica Lucija 
kotar je recitirala pesem jožeta Sevljaka »Dokler bo kdo od nas živel«, 
ki je posvečena tem dogodkom. Roman jakoš je z igranjem partizan-
skih pesmi na harmoniko zaokrožil svečanost.  jože GODEC

eVroPSKa SredStVa V ŠrC reKa
V temeljnem aktu športnega društva Dolina je med dru-
gim zapisano, da skrbi za rekreacijo krajanov in krajank 
naše doline. ker se v društvu zavedamo, da brez primer-
no urejenih športnih površin ne more biti večjega zani-
manja za aktivnosti, si že od ustanovitve društva dalje 
prizadevamo posodabljati športne površine. V zadnjih 

letih smo uredili tudi nekaj novih športnih površin. V prenovljenem pro-
gramu društva smo leta 2000 zapisali, da želimo v šRC Reka v srednje-
ročnem obdobju izdelati športna igrišča za vse štiri najbolj razširjene 
kolektivne športne panoge v Sloveniji. Poleg igrišča za odbojko na miv-
ki in nogometa na travi smo si postavili cilj, izdelati še igrišče za ulično 
košarko in manjše igrišče za mini rokomet. Ob tem pa smo zapisali, 
da želimo šRC Reka oplemeniti tudi z igriščem za badminton, mizo za 
namizni tenis in baliniščem. O teh idejah nismo veliko govorili, ker smo 
dobro vedeli, da so za takšen napredek poleg delavnih rok članov špor-
tnega društva potrebna tudi finančna sredstva, ki pa jih v prostovoljnih 
društvih ni nikoli dovolj. kljub temu smo imeli veliko željo, ki nas je 
vodila naprej. Zato smo se pomikali z majhnimi koraki in začeli s po-
sodabljanjem šRC Reka ter najprej postavili kozolec, izdelali rezervoar 
in potegnili cevi za zalivanje igrišča, izdelali in postavili klopi in mizo 
pod kozolcem, postavili stranišče, izdelali mini nogometne gole, tlako-
vali pot do hišice, izdelali in postavili koše za smeti, izdelali premične 
tribune za gledalce, tlakovali pot okoli hišice, kupili in postavili ograjo 
za goloma na nogometnem igrišču, izdelali in postavili drogove za za-
stave, postavili kontejner, naredili in postavili igrala za otroke, kupili in 
postavili ograjo ob igralih za otroke, kupili in postavili zunanji umival-
nik, postavili kamin, obnovili vlečnico za zimske radosti otrok, izdelali 
igrišče za ulično košarko za otroke in odrasle, tlakovali pot od hišice do 
kontejnerja, postavili eko kotiček za smeti, itd. ko smo poskrbeli, da je 
v lanskem oktobru v hišici prvič zagorela žarnica, smo začeli glasno iz-
postavljati idejo o razsvetlitvi igrišč v šRC Reka. Zavedali smo se, da je 
to velik finančni zalogaj, zato smo na občnem zboru šD Dolina v gostil-
ni Pustov mlin v letošnjem aprilu predstavili idejo, na kakšen način je 
možno posodobitev šRC Reka še pospešiti. Velika večina članov je ide-
jo podprla z dvigom rok. Posledica te podpore je dejstvo, da je danes 
nogometno igrišče opremljeno s šestimi drogovi, na katerih je dvanajst 
reflektorjev, narejena so zemeljska dela in položene cevi za osvetlitev 
tudi drugih delov šRC Reka, izdelano igrišče za mini rokomet s posta-
vljenim golom, ki se lahko uporablja tudi za mini nogomet, pripravljen 
teren za postavitev igrišča za badminton, narejeno je popolnoma novo 
balinišče, postavljena ograja ob potočku z dvojnimi vrati, prenovljeno 

je otroško igrišče, dodano 
je novo igralo, nabavljena 
je miza za namizni tenis, 
zabojniki za ločevanje od-
padkov, klopi in mize. Tega 
projekta, ki smo ga izvedli 
v dveh delovnih fazah, ne 
bi mogli izvesti, če ne bi 

imeli pomoči sredstev Leader (evropska sredstva), ki smo jih pridobili 
na javnem pozivu LAS Srce Slovenije, in seveda brez pomoči mladih in 
mladih po srcu, ki so se udeleževali delovnih akcij. Na delovnih akcijah 
je bilo v tem letu opravljenih več kot dva tisoč ur prostovoljnega dela. 
Rekordna je bila delovna akcija, na kateri je sodelovalo dvaintrideset 
»borcev«. Vmes je bilo tudi nekaj »bork«. Naš srednjeročni cilj posodo-
bitve šRC Reka je tako izpolnjen. Za zaključek projekta smo z dodatno 
pomočjo deklet in žena pripravili otvoritev otroškega igrišča. Otroci so 
sodelovali na različnih ustvarjalnih in športnih delavnicah. Med drugim 
so izdelovali loke, iskali zaklad, izdelovali rože, slikali, risali z voščen-
kami in kredami, izdelovali stojalo za svinčnike, vlekli vrv, vodili žogo z 
nogama, premagovali različne poligone itd.
Čaka nas še »tretja faza«, to pa je vračanje najetih kreditov. Evropska 
sredstva bodo namreč društvu izplačana šele po predložitvi plačanih 
računov. V imenu športnega društva Dolina se zahvaljujem vsem, ki 
ste v iztekajočem letu na kakršen koli način pomagali našemu društvu. 
Vsem bralcem Litijskega občana pa želim vesele praznike predvsem pa 
veliko sreče in zdravja v prihajajočem letu.

Tomaž Rozina, predsednik šD Dolina

FOTO: Ciril Golouh



… Pa naj Še Kdo reče, da mentorji 
z mladimi GaSilCi niSmo Pridni…

Ponovno se bliža konec leta, ko je potrebno narediti 
analizo dela v letu, ki se počasi izteka. In ko le-to na-

redim na nivoju Mladinske komisije Gasilske zveze Litija ugotovim, 
da je bera tekmovalnih rezultatov naših mladih gasilcev in njihovih 
mentorjev zelo dobra. 
Sredi septembra so se tri ekipe podale na državno tekmovanje v orien-
taciji, ki je v letošnjem letu potekalo pod okriljem GZ Cerkno. Mladi iz 
Gabrovke in Tihaboja so dokazali, da je z iznajdljivostjo in spretnostjo, 
skupaj z veliko trdega dela in predhodne vaje, možno poseči po najvišjih 
mestih na nivoju države. Mladinci iz Gabrovke so domov prinesli pokal 
državnih prvakov, medtem ko so st. pionirke iz Gabrovke in st. pionirji iz 
Tihaboja zasedli 3. mesto. 
Sledilo je državno tekmovanje Društva mladi gasilec v Puconcih, v začetku 
oktobra. Tega so se udeležile starejše pionirke iz Dol pri Litiji, ki so v moč-
ni konkurenci dvodnevnega srečanja in tekmovanja dosegle 8. mesto. 
15. oktobra je Mladinska komisija v sodelovanju s PGD Vače na Vačah 
organizirala občinski kviz gasilske mladine, v treh kategorijah. Možnost 
sodelovanja je imelo vsako društvo s po eno ekipo v posamezni kategoriji. 
Tako je sodelovalo 7 mlajših, 9 starejših in 4 mladinske ekipe. Mladi so 
pokazali ogromno gasilskega znanja in spretnosti, vendar pa je pri tekmo-
vanjih vedno prisotna tudi sreča, ki nekaterim prinese več, spet drugim 
manj točk. Tako se je nadaljnega, regijskega tekmovanja udeležilo 9 ekip 
in sicer iz Vač, Dol (2 ekipi), Tihaboja (2 ekipi), Save (2 ekipi), Gabrovke in 
Litije. Te so se pomerile v še močnejši konkurenci regijskega kviza, konec 
oktobra v Radomljah. Tekmovanje je potekalo v popoldanskem času, kar 
pomeni, da so imeli mladi tekmovalci za sabo že polovico delovnega dne 
v šoli, kar pa je nadgradilo še gasilsko tekmovanje. Vsi so zelo dobro za-
stopali svoje društvo, a preboj na državno tekmovanje je uspel le gasilcem 

iz Dol. 
Naslednji dan je v Lukovici poteka-
lo regijsko tekmovanje v gasilsko
športnih disciplinah. udeležilo se 
ga je 7 ekip iz Polšnika, kresnic, 
Litije, Dol, Gabrovke, Vač in jev-
nice. Tu le hitrost, dobra telesna 
pripravljenost ter vaja izvedena z 
minimalno kvoto negativnih točk 
prinaša ekipam visoka mesta na 

lestvici. Tako so si udeležbo na državnem tekmovanju, ki bo potekalo v 
spomladanskem času, pritekla dekleta iz jevnice. 
Tekmovalni del se je končal sredi novembra z državnim tekmovanjem v 
kvizu, v Vodicah pod šmarno goro. Tu so mladi Dolčani v konkurenci 32 
ekip, dosegli 18. mesto. Na takih tekmovanjih vidiš, kako lahko, kot vodja 
Mk GZ Litija, res zaupam svojim mentorjem in sodnikom. Na nivoju GZ 
Litija so leti korektni, pripravljeni na svoj del sojenja, pravični in ne »lokal 
patrioti«, kot se to mnogokrat pokaže na višjih nivojih tekmovanj, čeprav 
bi tega ne smelo biti. 
Tudi letos so mladi ustvarjali in sicer na temo »Naš gasilski dom«, v tehniki 
vodenke in voščenke. Prispelo je 151 likovnih izdelkov, med katerimi smo 
komisijsko izbrali 25 zlatih in 40 srebrnih del. Ta so bila ob koncu novem-
bra razstavljena v avli Občine Litija.
Leto smo mentorji zaključili z 10. tradicionalno mentoriado v CšOD Peca 
v Mežici. Aktivni vikend je potekal v znamenju poglabljanja gasilskih znanj, 
sestavljanja različnih kvizov in obdelavi mentorskega priročnika, ki že po-
časi dobiva svojo podobo. Prevetritev možganovi n idej pa je popestril 
kolesarski ogled rudnika v Mežici in sprehod po pobočju Pece.
Skratka…
Leto je bilo res uspešno, kar nam pokažejo zgornji rezultati. Vendar pa 
le teh ne bi bilo, če ne bi vanje tako mentorji kot tudi naši mladi gasilci, 
vložili mnogo svojega neplačanega, pogosto tudi necenjenega prostega 
časa, trdega dela in močne volje, ki so obrodila tako dobre rezultate na 
vseh nivojih Gasilske zveze Slovenije. 
Ne smem pozabiti tudi podpore vodstva GZ Litija, ki nam priskoči na po-
moč vedno, ko jo potrebujemo. Najlepša hvala vsem – mladim, njihovim 
potrpežljivim mentorjem, korektnim sodnikom in društvom, ki so pripra-
vljena posoditi svoje prostore in ljudi za izvedbo občinskih tekmovanj ter 
moji delavni mladinski komisiji.
Ob skorajšnjem vstopu v novo leto pa vsem želim veliko zdravja, osebne 
in tekmovalne sreče ter dobrih uspehov na vseh področjih, s katerimi se 
bomo spet skupaj veselili.
Na pomoč! Barbara HRiBAR PAVLi, Predsednica Mk GZ Litija

memorial riHarda urBanCa
Veterani vojne za Slovenijo med svoje pomembne na-
loge oziroma aktivnosti uvrščajo tudi spomin na pre-
teklost, obujanje in negovanje zgodovinskih dogodkov 
ter vse to povežejo v prijetna druženja, ki krepijo njiho-

vo trdnost, zavest in medsebojno spoštovanje.
V sklopu tega je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Li-
tijašmartno letos že četrtič organiziralo in izvedlo memorial Riharda 

Urbanca kot spomin na 
prvega in dolgoletnega 
predsednika tega zdru-
ženja. Ta dogodek je 
postal pomemben za 
celotno pokrajino Lju-
bljana-okolica, saj pred-
stavlja druženje članov 
veteranskih organizacij 
iz celotne pokrajine.
Memorial je potekal v 
soboto 19. 11. 2011 v 
sklopu katerega so bila 

izvedena športna tekmovanja:
  v streljanju z zračno puško posamezno in ekipno; pri prvem je sodelo-

valo 41 tekmovalcev, pri drugem pa 12 ekip,
 v malem nogometu; sodelovale so 4 ekipe ter
 tekmovanje v košarki (trojke); sodelovalo je 6 ekip.
Poleg ekip iz veteranskih organizacij je na memorialu sodelovala tudi 
ekipa Območnega združenja slovenskih častnikov Litijašmartno (v stre-
ljanju) in ekipa veteranskih organizacij „Sever” odbor Sever Litija, ki je 
sodeloval v streljanju in malem nogometu.
Vsa tekmovanja so potekala v prijetnem vzdušju, kjer je bilo poleg tek-
movalnega navdiha prisotno tudi druženje. Na tokratnem memorialu je 
sodelovalo največ udeležencev, saj je preseglo število 176.
Najboljši posamezniki in ekipe, so na zaključku družabnega srečanju 
prejeli priznanja, medalje in pokale. 
V streljanju z zračno puško posamezno je prejel: zlato medaljo jože 
Pasarič iz OZVVS Logatec, 168 točk; srebrno medaljo uroš kneževič iz 
OZSČ Litijašmartno, 
167 točk in bronasto 
medaljo Anton Fink iz 
OZVVS kočevje, 166 
točk.
Pri isti disciplini, pa so 
pokale prejele sledeče 
ekipe, in sicer za: 1. 
mesto: ekipa iz OZVVS 
kočevje, 476 točk; 2. 
mesto: ekipa iz OZVVS 
Litijašmartno, 474 
točk in 3. mesto: ekipa 
iz OZVVS Litijašmar-
tno, 451 točk.
V malem nogometu je 
prejela pokal za: 1. me-
sto: ekipa iz OZVVS VrhnikaBorovnica; 2. mesto: ekipa iz OZVVS Litija
šmartno in 3. mesto: ekipa iz OZVVS kočevje.

V košarki (trojke) je pre-
jela pokal za: 1. mesto: 
ekipa iz OZVVS Litija
šmartno; 2. mesto: ekipa 
iz OZVVS kočevje in 3. 
mesto: ekipa iz OZVVS 
Domžale.
Glede na skupni uspeh je 
na tokratnem memorialu 
prehodni pokal prejelo 
OZ VVS kočevje.
udeleženci so tudi ob 
tem druženju obudili spo-
mine na osamosvojitveno 

vojno za Slovenijo in soglasno sklenili, da se prihodnje leto ponovno vidi-
mo na tem memorialu.  karlo LEMuT

iz Koledarja aKtiVnoSti …
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litijašmartno pri 
uresničevanju letnega programa aktivnosti poleg udeležbe na različnih 
športnorekreativnih tekmovanjih veliko pozornost namenja tudi obuja-
nju spominov na zgodo-
vinske dogodke iz pre-
teklosti, saj s tem izraža 
svoj čut odgovornosti do 
spoštovanja zgodovine 
našega naroda.
iz leta v leto pa se pogla-
blja tudi medsebojno so-
delovanje z veteranskimi 
organizacijami v okviru 
pokrajine Ljubljanaoko-
lica in izven. Z navezavo 
teh stikov ter izmenjavo 
mnenj in izkušenj tudi 
naše združenje prihaja 
do novih spoznanj in idej po krepitvi vloge veteranskih organizacij v okvi-
ru lokalne skupnosti in širše.

 To sodelovanje pa našim 
članom združenja kot 
tudi naši veteranski orga-
nizaciji daje možnost, da 
spoznava druga okolja, 
se udeležuje raznih špor-
tnorekreativnih srečanj, 
kar vse prispeva k pe-
strosti delovanja našega 
območnega združenja. 
Člani so take aktivnosti 
zelo dobrohotno sprejeli 
in se jih radi udeležujejo.
Ob tej priliki Območ-
no združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Litija

šmartno vabi svoje člane, da se udeležijo naslednjih aktivnosti:
  15. 1. 2012 – veleslaloma na smučišču na Dolah pri Litiji (če bodo to 

dopuščale vremenske razmere) in
  28. 1. 2012 – 8. Odprtega prvenstva v veleslalomu v organizaciji VZVVS 

Cerknoidrija.
Več informacij lahko dobite v društveni pisarni našega združenja ali po 
telefonu 041 384 513 (Franci Mali).  

Karlo LEMuT

martinoVa SoBota  
z druŠt Vom žena in  

deKlet Vače
kot vsako leto smo tudi letos članice Društva 
žena in deklet eno od jesenskih sobot izkoristi-

le za strokovno ekskurzijo, ob tem pa tudi za prijetno druženje.
izbrale smo si Martinovo soboto, 12. 11. 2011, in se – nekatere tudi v 
spremstvu svojih mož – odpeljale proti morju …
Prvi postanek je bil v Rakovem škocjanu, kjer smo imeli v hotelu odlič-
no malico, s čudovito glasbo pa so nas presenetili tudi člani ansambla 
MM z rojakinjo Mojco Novak iz Podbukovja in s čudovito artistično 
točko z zvonci, ki jo je izvedel njen mož Marjan.
kar še bi ostali, tako dobra in prisrčna je bila pogostitev, a ker nam 
je predsednica organizirala kar nekaj poučnih ogledov, je bilo treba 
naprej …
V Hrastovljah smo si ogledale čudovite freske iz romarske cerkve Sv. 
Trojice iz 15. stoletja, vrh zakladnice našega srednjeveškega slikarstva. 
Najbolj je buril domišljijo 
Mrtvaški ples, ki prikazuje dejstvo, da smo pred smrtjo vsi enaki. 
Pot smo nadaljevali do znane Tonine hiše, ki se nahaja v delu vasi Ra-
ven, v zaselku Goreli, ki se nahaja na jugozahodnih obronkih šavrin-
skega gričevja. Tonina hiša je bila nazadnje last premožne lastnice An-
tonije Gorela, po njej pa se tudi zaselek imenuje Goreli. Ogledali smo 
si zunanjost, predvsem pa notranjost zanimive stavbe, s katero danes 
upravlja Goriški muzej. 
V nadstropju je stanovanje, kjer smo občudovali čudovite vezenine 
na zavesah, na splošno pa etnološka zbirka v nadstropju z opremo in 
orodji ter z vsemi dodatki kaže način življenja do srede 20. stoletja. V 

pritličju je vzbujal 
radovednost oljč-
ni mlin – torkla, 
ob katerem smo 
se lahko seznanili 
s pridobivanjem 
oljčnega olja. Za-
nimiva postavitev 
nas je kar presta-
vila v čas ročnega 
pridobivanja te 

dragocene tekočine, ki smo jo potem – seveda pridobljeno na sodob-
nejši način in iz sodobnejših sort oliv – lahko tudi kupili. 
Tako v Hrastovljah kot v Tonini hiši pa je bilo zelo poučno tudi vodenje. 
Predstavitve so lahko res tudi samo služba …
V Strunjanu nas je razveselil praznik kakija. kar nekaj zabojčkov teh 
sladkih sadežev smo po ogledu sejemskega prostora naložili v avtobus, 
naša predsednica, Majda Rebolj, pa nas je razveselila s preprostimi, 
a zanimivimi recepti za sladice iz kakijev. Nekaj dobrot smo seveda 
preizkusili že kar v Strunjanu.
Preko kraškega naselja štanjel smo prispeli na izletniško kmetijo Grča, 
ki je v vasi Hruševica. Ogledali smo si vinsko klet in pršutarno ter preiz-
kusili čudovit teranov liker in vino iz njihove lastne proizvodnje, ob tem 
pa grizljali odličen sir. Po dobrem in obilnem kraškem kosilu, s tipično 
kraško sladico, smo si lahko nekaj domačih proizvodov – mesnih ali 
vinskih – tudi kupili. 
Na poučni ekskurziji smo doživeli kar nekaj povezav z Vačami. V ško-
cjanu, kjer smo imeli prvi postanek, so – prav tako kot na Vačah – našli 
situlo. Na njej v venetski pisavi piše »Osti jarej«, kar menda pomeni 
»Ostani zdrav«.
V vitrini kmetije Grča smo opazili kipce konj s situle z Vač, ki so delo 
Oskarja kogoja.
V Tonini hiši pa smo videli torklo – mlin za olive (glej fotografijo). Tudi 
podnožje povečane poustvaritve situle z Vač na kleniku je mlinski ka-
men za olive – oz. del torkle. 
Z bogastvom vtisov smo se v večernih urah vrnili domov. Ob doživetem 
smo razmišljali, da imamo številne dragocenosti tudi doma, da je tudi 
naše delo dragoceno in plodno, a ga velikokrat premalo cenimo ali pa 
ga sploh ne opazimo.  Anka kOLENC

Praznično decembrsko vzdušje se je poznalo 
tudi v Društvu u3, saj so bile v polnem teku 
ustvarjalnice, ki so bile namenjene izdelavi 
priložnostnih daril, različni papirnati embalaži, 
ustvarjanju iz das mase in kvačkanju perlic. 
Nastale so zapestnice.

Prav takšno je bilo delo pri keramiki. keramične liste, ki so jih ustvar-
jalke okrasile, so ponudile kot darilo na Miklavževem sejmu na Vačah. 
Prav tako jih lahko obiščete na stojnici v starem mestnem jedru, 23. 
decembra. 
Tečaji angleščine, računalništva ter kuharstvo so potekali po urniku.
Članice krožka ročnih del so se sestale prvi in tretji torek v mesecu. 
Tako bo tudi januarja.
Zanimivo je bilo predavanje iz sklopa Kultura vsakdana, kjer so po-
slušalci slišali, kakšen je bonton ob različnih praznikih; še posebno 
decembrskimi. 
Člani krožka kulturna dediščina so slišali, kaj so časopisi pisali o Litiji, 
okolici in njenih prebivalcih nekoč. 
Novoletno srečanje je bilo letos drugačno: člani so se srečali v kultur-
nem centru Litija, opravili izredni Zbor članov društva (ob imenovanju 
nove predsednice), si ogledali kratki dokumentarni film Mizar za vse 
čase in se prijetno družili. 

naPoVed za januar
Rednim dejavnostim se bo pridružilo zelo zanimivo predavanje člana 
upravnega odbora, jožeta Sinigoja, z naslovom Matične knjige šmar-
ske prafare od 1614. leta dalje (12. januar 2012 ob 17. uri v knjižnici 
šmartno).
Člani kulturne dediščine se bodo zbrali v četrtek, 19. januarja 2012 ob 
10. uri, v knjižnici Litija.
Bilo je in bo zanimivo. Pridružite se jim. Vsem članom in članicam ter 
prijateljem univerze, vse dobro v novem letu, največ pa zdravja. Srečno 
2012!  Milena DiMEC

oB izteKajočem Se letu…
Dobrodelnost trka na našo vest predvsem ob izteku 
leta. Praznično razpoloženi se ljudje bolje počutimo, če 
izrazimo tudi nekaj dobrodelnosti. A vse več je »subjek-
tov«, ki trkajo na našo vest, da bi pomagali: organizaci-
je, posamezniki. kako se odločiti? 

Litijski Lions klub skozi vse leto občuti stiske posameznikov. Za pomoč 
se na nas obračajo ljudje z opisi svojih bolečih preizkušenj. Poslanstvo 
lionizma – pomagati slepim in slabovidnim – je že davno preraslo svoje 
okvire. Žal je prošenj, ki bi jim lahko vsaj delno ugodili, preveč. V njih se 
zrcali položaj posameznikov v tako imenovanem nižjem sloju, ki dobiva 
neobvladljive razsežnosti. 
Vabimo vas torej, da se nam pridružite v našem poslanstvu pomagati 
tistim, ki jih je sreča zaobšla. Trudimo se pomagati zlasti pomoči po-
trebnim v lokalnem okolju. V letošnjem letu smo neposredno finančno 
pomagali Oš Litija, šoli s prilagojenim programom pri izvedbi zimske 
šole v naravi, univerzi za tretje življenjsko obdobje pri izvedbi programov 
zmanjšanja medgeneracijske vrzeli, družini v stiski, osebi z avtoimuno 
boleznijo ter sokrajanu v težkem zdravstvenem in finančnem stanju. Po-
magamo neposredno, hitro, saj se zavedamo iskrenosti rekla: kdor hitro 
da, dvakrat da. 
Če tudi vi razmišljate o pomoči, nas bo sodelovanje navdalo z novo ener-
gijo. Da smo plemeniti, niso potrebna velika dejanja. Najdete nas na: 
http://www.srcemepovezuje.si/lclitija/, kjer so tudi kontakti za vse 
informacije, ki jih potrebujete. 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
naj v prazničnih dneh v vaše domove pridejo iskreni blagoslovi, v 
novem letu pa vam želimo sreče in zdravja!  Lions klub Litija

Proslava ob 20-lenici odhoda zadnjega vojaka 
JLA iz Slovenije, 22. 10. 2011 v Kopru.

Košarkarska ekipa OZVVS Litija- Šmartno

Udeležba na proslavi ob 20-letnici vojne za Slo-
venije v Sodražici, 28. 10. 2011

Nogometna ekipa OZVVS Litija-Šmartno s pred-
sednikom Ivanom Lovšetom in vodjem ekipe ter 
vodjem tekmovanja Acom Jovanovičem.
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

na madžarSKo in PrleKijo
Tudi letos smo se odzvali na pobudo naših članov 
in smo organizirali izlet na Madžarsko, v Lenti. 
udeležba je bila večja kot smo pričakovali. Po obi-
sku sejma v Lentiju smo se odpeljali v Veržej. Na-
selje je popolnoma ravninsko in leži na Murskem 
polju. Geografsko spada v Prlekijo. 

Naš prvi postanek je bil pri Babičevem mlinu. Na bregu reke Mure smo 
občudovali njegovo vodno kolo in bili kar malo začudeni nad neurejeno-
stjo okolice. ker pa je mlin znan po dobri moki, ni nihče odšel praznih 
rok. Od tam smo se zapeljali v središče Veržeja, kjer nas je že čakal 
lokalni turistični vodič. Najprej nam je predstavil celotno občino, ka-
mor sodijo le trije kraji, občina pa ima okoli 1600 prebivalcev. Čeprav 
so majhni, ali pa prav zato, so s svojim razvojem in napredkom zelo 
zadovoljni. Zadnji dosežek je obnova mogočne zgradbe Marijanišča. Z 
besedo in kratkim filmom so nas seznanili z njegovo bogato in burno 
zgodovino. Ogledali smo si tudi Center DuO  Center domače in ume-
tnostne obrti. Njegov namen je ohranjanje in oživljanje veščin starih 
ljudskih rokodelcev. Na ogled je stalna razstava, vse pa je možno tudi 
kupiti.
Tokratno druženje smo zaključili s pokušino domačih dobrot in se v 
veselem razpoloženju vrnili domov.  Milka ROGELj

martinoVanje
Rahlo je deževalo, ko smo sredi noči vsi razigrani in dobre volje zapu-
ščali gostišče Opara v Stari gori. Za nami je bilo Martinovanje. ker za 
ta praznik velja rek: Svet' Martin nar'di iz mošta vin', smo poskrbeli, da 
ta dogodek tudi letos ni minil brez nas. udeležili smo se ga v velikem 
številu, saj nas je bilo več kot sto. Od tega je bilo kar deset takih, ki so 
v teh dneh praznovali tudi svoj osebni praznik. izrečenih je bilo veliko 
lepih in iskrenih čestitk.

Najpomembnejši 
dogodek tega veče-
ra pa je bil krst mo-
šta. Z vso resnostjo 
ga je že po tradiciji 
opravil »škof«. Mla-
demu vinu smo pri-
znali, da res ni več 
mošt, rabil bo pa 
še kar nekaj časa, 
da bo dozorel. šele 
potem se bo lah-

ko postavljal s svojo barvo, vonjem in okusom. Na pot zorenja sta ga 
pospremila kralj in kraljica vina 2011. Ta naziv je bil dodeljen dvema 
članoma Du Litija, ki sta se že na trgatvi izkazala kot najbolj delovna 
in vztrajna trgača. 
Za veselo razpoloženje je ves čas skrbel ansambel Zimzelen. Njegovim 
živahnim ritmom se ni mogel upreti nihče, niti naši najstarejši člani. 
 Milka ROGELj

99 let andreja Smerdela
V Domu Tisje smo v sredo, 23. novembra 2011, obiskali našega člana 
Andreja Smerdela, ki je praznoval svoj 99. rojstni dan. Bil je presene-
čen, saj so mu zapeli pevci Lipe, zbora, v katerem je nekoč tudi on  
prepeval. Vesel je bil čestitk našega društva in socialne sekcije.  
Zaželeli smo mu dobrega zdravja in dobrega počutja v družbi svojih  
vrstnikov v Domu Tisje. 
obljubili smo mu, da se 
zagotovo srečamo čez 
leto dni, na praznova-
nju 100 letnice njego-
vega rojstva. Poprosili 
smo ga, da nam pripra-
vi recept, kako zdravo 
in dolgo živeti, ter biti 
tako priljubljen, kot je 
on v našem društvu.
Na srečanju je sodelo-
val tudi sostanovalec v 
domu in naš član, 92 letni Tone krafogel, ter prav tako dolgoletni pevec 
litijske Lipe. Nepozabno je bilo, ko so skupaj zapeli jerebovo pesem 
»Pisemce« in »Madžarico«. Vsi zbrani se lepo zahvaljujemo Domu Tisje, 
gospe Vlasti za pripravo prostora in sinu Andreju, ki je vse zbrane tudi 
pogostil.  janez kRES

uStVarjalne delaVniCe
V letu 2012 načrtujemo 9 ustvarjalnih delavnic z različno vsebino:
-  v zimsko spomladanskem obdobju: likovna delavnica, izdelava de-

korativnih predmetov iz papirja, kiparska delavnica in poslika-
va, risanje na papir, steklo in steklene predmete, spoznavanje 
zdravilnih rastlin in njihova uporaba ter delavnica za dedke in 
babice ter njihove vnuke/vnukinje,

-  v jesensko zimskem obdobju pa bodo izvedene: delavnica ročnih del, 
slikarska delavnica, pletarska delavnica in likovna delavnica.

Program ustvarjal-
nih delavnic ni do-
končen saj ga bomo 
na željo članov dru-
štva še dopolnjevali 
z novimi dejavnost-
mi oziroma vsebina-
mi. Več na spletni 
strani društva duli-
tija.si, oglasni deski 
društva in v glasilu 
»Občan«  kotiček 
Du Litija.
Človek je tudi na 
jesen življenja pri-

pravljen sprejemati nova znanja in dokazovati svojo ustvarjalno sposob-
nost. ustvarjalne delavnice niso tekmovanje kdo zna in zmore več, tem-
več so oblika in način za kvalitetno izrabo prostega časa ter za zabavo 
in druženje. Pridružite se nam!  Karlo LEMuT, vodja projekta

medGeneraCijSKo SodeloVanje
Že kar nekaj let Du Litija prejema povabila za povezovanje in ustvarjal-
no sodelovanje od osnovnih šol, skavtov in vrtca. 
V društvu smo veseli takega sodelovanja med mladimi in starejšimi 
generacijami, saj lahko to bogati naše življenje, obuja »igre skozi čas« 
in prenos znanja na mlajše generacije.
Za šolsko leto 2011/12 smo prejeli povabilo od Vrtca Litija, enote Med-
vedek na Bevkovi 3 v Litiji, da naše društvo sodeluje pri uresničevanju 
njihovega letnega delovnega načrta. S tem smo sprejeli obveznost, da 
izvedemo: ustvarjalne delavnice za starše in otroke iz te enote, »dru-
ženje ob glasbi, petju in otroških igrah« s predstavitvijo treh glasbil; 
kitara, citre in ustna harmonika orglice, »pravljice pripovedujejo upo-

kojenci«, »sprehod v naravo 
s spoznavanjem zdravilnih 
rastlin« in »poslikava savskih 
prodnikov«
V tej enoti je 11 skupin (pov-
prečno 19 otrok v skupini) 
različnih starosti, pri izvedbi 
te naloge pa bo predvidoma 
sodelovalo 12 članov Du Li-
tija.
To povabilo si štejemo za ve-
liko priznanje, hkrati pa tudi 

za precejšno obveznost in odgovornost. Odmev udeležencev iz ustvar-
jalnih delavnic v mesecu novembru 2011 in druženje ob glasbi je bil s 
strani otrok, staršev in vzgojiteljic pozitiven. Ta oblika medgeneracij-
skega sodelovanja je konkretno dejanje našega društva in predstavlja 
novost v našem okolju, ki potrjuje, da je Du Litija vse bolj prisotno in 
cenjeno v družbenem življenju.  karlo LEMuT, vodja skupine

PodeliteV Priznanj BralKam in BralCem
Bralne značKe druŠtVa uPoKojenCeV litija

BRALNA ZNAČkA Društva upokojencev Litija je zaključila svoje eno-
letno obdobje branja domače in svetovne literature. Deluje v okviru 
Literarna skupine kulturne sekcije, vodi pa jo naša članica, dolgoletna 
profesorica slovenskega jezika, Milena Dimec.
Člani se srečujemo enkrat mesečno, si preberemo svoje prispevke, 
se pogovorimo o prebranih knjigah in ob zaključku tudi zapojemo ali 
ustvarimo kakšen plakat, ki opozarja in vabi ostale člane društva. Re-
dno nas je prisotnih med 12 in 15 članov, prebrali smo 42 različnih 
proznih del, mnoge od knjig pa so prav zaradi izmenjanih mnenj prišle 
večkrat na vrsto.
V ponedeljek, 21. novembra 2011, smo bili gostje knjižnice Litija, ki 
nam je ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic podelila priznanja. Ve-
čer je potekal v prijetnem vzdušju ob čaju in pecivu, toplem pozdrav-
nem nagovoru direkto-
rice Andreje štuhec in 
odličnem razgovoru z 
gostom, domačinom, pi-
sateljem jožetom Sevlja-
kom. Razgovor je vodila 
Milena Dimec, ki je znala 
iz našega gosta izvabiti 
vse tisto, kar ga najbolj 
označuje in navdihuje pri 
pisateljevanju. Oba sta 
bila deležna iskrenega 
aplavza in vseh nas se je nujna beseda močno dotaknila. 
Srčnim bralkam, bilo nas je 22 in dvema srčnima bralcema sta prizna-
nja podelila gospod Sevljak in gospa štuhec, za popestritev pa so po-
skrbele pevke ženskega pevskega zbora Društva upokojencev Mavrica 
pod vodstvom ivana kolarja. 
Za vso izkazano pozornost, za doživetje večera toplih občutkov pa sva 
se vsem sodelavcem knjižnice in sodelujočim v programu, zahvalila 
predsednik društva Janez Kres in vodja kulturne sekcije iva Slabe.
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Proda j n i center Šmartno 
odprto od 7.00 do 18.00, v soboto od 7.00 do 12.00
TEL: 01/8987-472, FAX: 01/8987-181, E-MAIL: jernej.konjar@siol.net

► izPoSoja UDaRniH KlaDiv
► oRGaniziRan PRevoz blaGa

aKcija!
Do 50% PoPUSt - KeRaMične PloŠčice

Vsem zvestim strankam  
in poslovnim partnerjem  

voščimo vesele božične praznike 
in srečno, zdravo ter uspešno  

novo leto 2012!

V četrtek 24. novembra bo program prvega leta BRALNE ZNAČkE za-
ključen z obiskom knjižnega sejma v Ljubljani in potem bomo pričeli 
drugo leto s še večjim navdušenjem.  iva SLABE
naPoVedniK:
  v ponedeljek 2. januarja 2012 (vlak ob 6.20 uri) bo novoletni pohod 

na Kum,
 v soboto 14. januarja (ob 7.30 avtobus) bo pohod na Ostrež in Tisje,
 v soboto 14. januarja 2012 izlet »Po sledeh rudarstva v Zasavju«,
  v nedeljo 29. januarja 2012 (vlak ob 7.30 uri) bo pohod na janče  »pri-

jatelji janč«  kotiček ureja: karlo LEMuT



tel.: 01/898 08 40
Fax: 01/898 08 44
GSm: 041/651-858

e-mail: geoplan@siol.net

  izdelaVa GeodetSKiH načrtoV za GradBena doVoljenja  
in teHnične PreVzeme

 zaKoličBe StaVB in oBjeKtoV
 ParCelaCije
 urediteV meje
 uGotoViteV SPrememBe VrSte raBe in Bonitete zemljiŠč
 izdelaVa elaBorata za VPiS V KataSter StaVB
 Komunalni KataSter
 SVetoVanje

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

roBert roVŠeK s.p.
ul. Mire Pregljeve 4, 1270 LiTijA

Da pa v letu, ki pride ne zmanjka energije,
vam vsem želimo darila bogata: 

optimizma, vedrih misli, veselja in
notranjega miru polne božične praznike.

Geoplan-geodetske storitve: ROBERT ROVŠEK

14 druŠt Vadecember 2011

dejaVnoSti druŠtVa V zimSKiH 
meSeCiH

14. november obeležujemo Svetovni dan diabete-
sa in ob tej priložnosti smo osvetlili grad Bogen-
šperk v modro in sicer od 12. 11 – 15. 11. 2011. 

Ob našem prazniku smo 6. 11. orga-
nizirali pohod po Litiji preko Grbina 
na naš zastavljen cilj Breg pri Litiji. 
udeležilo se ga je 43 pohodnikov.

KoPanje V rimSKiH termaH
kopanje v Rimskih termah z organi-
ziranim prevozom bo v torek, 13.12 
in 10.1.2012. Odhod avtobusa je 
izpred društvene pisarne ob 15.00 
uri, počakate lahko tudi v šmar-
tnem pred spomenikom na ustju. 
cena za tri urno kopanje je 5,00 
eur, cena prevoza je 6,00 eur. 
Če imate možnost, je zaželeno pla-
čilo ob prijavi. Vljudno vabljeni.

PlaVanje in VadBa V Bazenu 
Šmartno
Skupaj z Medobčinskim društvom 
invalidov organiziramo plavanje in 
vadbo v bazenu, ki poteka vsako 
sredo od 16. do 17. ure. V kolikor 
bo skupina večja, jo bomo razdelili 
na dva termina. Cena je 2 eur na 
udeležbo. Vljudno vabljeni.

teloVadBa
Telovadba vsak ponedeljek in sre-
do ob 19.15 uri v Športni dvora-
ni litija. Prosimo, da se prijavite v 
društveni pisarni. Vljudno vabljeni.

joGa
Z jogo pričnemo predvidoma janu-
arja. Vaje bo vodila vaditeljica joge 
Sadhvi Savitri Puri. Prijave zbiramo 
v društveni pisarni. Vljudno vablje-
ni.

Vabljeni v našo družbo. Vse do-
datne informacije lahko dobite 
na našem elektronskem naslovu:  
Drustvo.dia.litija@siol.net ali v dru-
štveni pisarni. 

Mojca MAToZ

medoBčinSKo druŠtVo inValidoV 
oBčin litija in Šmartno Pri litiji

Vsaka beseda, vsak pogled, 
vsako dejanje in vsak nasmeh 

lahko prinese srečo drugim ljudem.
Vsak trenutek je lahko nov začetek. 

                         Velika upanja ustvarjajo velike ljudi, 
zato radostno pojdimo naproti Novem letu 2012. 

Da bi se Vam in Vašim najdražjim uresničila mnoga pričakovanja, 
Vam želi:

MDi Litijašmartno
Predsednik društva Bogomir ViDiC s sodelavci

letoVanje S turiStično aGenCijo relaX na otoKu Braču
WATERMAN SuPETAR RESORT****
Odhod dne: 23. avgust 2012, Prihod dne: 30. avgust 2012
CENA: 400 EUR/ OSEBO za člane društva, za nečlane pa 420 EUR.
udeleženci, ki niso invalidi plačajo v hotelu turistično takso 1,10 EuR 
na dan, osebe starejše od 70 let doplačajo 8 EuR za zavarovanje z 
asistenco v tujini.
Prosim, da ob prijavi sporočite s kom boste bivali v sobi.
Paketna cena po osebi vključuje:
1. Prevoz z avtobusom turistične kategorije
2. RELAX-ovega predstavnika, ki bo v hotelu 24 ur na dan.
3. 7 x ALL INCLUSIVE 
4. zavarovanje z mednarodno asistenco v tujini
5. vse sobe so opremljene s klimo
6. možnost različnih športov
7. druge storitve in ugodnosti, ki so podrobneje naštete v katalogu Relaxa
Osebne prijave s plačilom akontacije v višini 100 eur/osebo spreje-
mamo v društveni pisarni do 23.12.2011, oziroma do zasedbe mest.
Za udeležence, ki se bodo prijavili po tem datumu (v kolikor bodo pro-
sta mesta), bo cena višja, skladno s cenikom Relaxa. 
Prvi obrok 100 eur bomo sprejemali med 5. in 9. marcem
drugi obrok 100 eur bomo sprejemali med 7. in 11. majem
tretji obrok 100 eur bomo sprejemali med 9. in 13. julijem
(lepo prosimo, da se držite terminov, zaradi obveznosti do agencije)
udeleženci imajo možnost vplačati odpovedni riziko v višini 20 EuR. 
Odpovedni riziko pomeni zavarovanje za primer odpovedi aranžmaja, 
če nastopi: 
 smrt, nesreča ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja
  hujša nesreča ali smrt ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča po-

tovanje.
Potnik, pa mora to sporočiti 24 ur pred dnevom, ki je določen kot pri-
četek potovanja.

aKtiV deloVniH inValidoV
V društvu zbiramo prijave za brezplačni računalniški tečaj, ki bo organi-
ziran s strani izobraževalnega centra Geoss (IC Geoss).
Glede na razpoložljivost računalniške učilnice, bo tečaj potekal predvi-
doma v mesecu januarju. Prijave zbiramo do 5. januarja 2012. 
Vse dodatne informacije, lahko dobite v društveni pisarni oz. nam piši-
te na elektronski naslov: pomoc.inv.litija@gmail.com. 
V sredo 21. 12. vas vabimo na predavanje »Z roko v roki skupaj za 
boljšo varnost slepih in slabovidnih«. Predavanje bo potekalo v Knji-
žnici Litija, ob 16. uri. Vljudno vabljeni.

aKtiVni FotoGraFi in SliKarji druŠtVa
V okviru projekta Zlate palete je v štorah 
predsednik ZLSD, Robert Ahlin, podelil 

priznanje avtorju Marjanu janežiču za fotografijo z naslo-
vom »uvertura«. Podelitev je bila v petek, 23. septembra 
2011. 
• Prva samostojna likovna razstava darje BerniK
Razstava Darje Bernik z naslovom »krogotok življenja« 
je bila odprta 11. oktobra 2011 v Galeriji 
knjižnice Litija.
Mentor mag. Zoran Poznič je o razstavi 
napisal: Slikarstvo Darje Bernik se opira 
na temeljne postulate človeške eksisten-
ce. Od kod prihajamo, kam gremo, za kaj 
smo tu. Ta temeljni ideološki podstat, nad-
grajen z globljim razumevanjem zgodovine 
slikarstva, različnimi smermi raziskovanja 
znotraj vizualnega polja, Darji omogoča širok diapazon tematik in poigra-
vanje z različnimi stili. klasičen slikarski pristop, dopolnjen z ikonografsko 
motiviko realizma in nadrealizma, nagovarja gledalca na psihološki opni. 
Temeljna vprašanja našega bivanja skozi Darjino interpretacijo, gledalcu 
omogočajo introspekcijo in raziskovanje lastnega duhovnega sveta. Torej 
slikarstvo kot nekakšen sprožilec, kot nekakšen portal vstopa v svet du-
hovnega, nematerialnega, tistega, kar mislimo, da je v nas.
• Foto društvo Goga iz Zagorja ob Savi je pod pokroviteljstvom Fotograf-
ske zveze Slovenije razpisala natečaj in pripravila razstavo na temo »kri-
vulje  Mostovi, Zagorje 2011«. Razstava je bila 14. oktobra 2011 v avli 
Delavskega doma Zagorje. Na natečaj je prispelo blizu 600 del iz cele 
Slovenije. Strokovna žirija je izmed prispelih del izbrala tudi barvno foto-
grafijo z naslovom »Sled razpoke« avtorice Sonje Perme.
• javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti je pripravil tretjo 
državno tematsko razstavo na temo »Tekst v podobi«. Omenjena tema je 
zahtevala od avtorja drugačen pristop k sliki, več kreativnosti, domišljije 
in likovnega znanja. To pomeni, da likovni elementi, kot so črke in besede 
ustvarjajo kompozicijo in dopolnjujejo 
podobe, hkrati pa imajo tudi sporočil-
no vrednost. V društvu LiLA je svoja 
dela za območno razstavo oddalo 15 
članov, selektor Todorče Anastasov pa 
je za regijsko razstavo izbral pet del. V 
Galeriji Cankarjevega doma na Vrhniki 
so 8. novembra 2011 poleg umetnikov 
iz občin Cerknica, Ljubljana, ivančna 
Gorica, Trbovlje, Zagorje, Turjak razsta-
vljali Anita Vozelj, Sonja Perme, Darja Bernik, Hajdeja Praprotnik in Pavel 
Smolej.
• Na zaključni razstavi ZLDS so člani LiLA prejeli štiri certifikate in eno 
Zlato paleto. Prejemniki certifikatov so: mira Voje za risbo z naslovom 
»Vlak v noči«; urška tičar za risbo z naslovom »Žoganje« in Gabrijela 
Hauptman za abstrakcijo z naslovom »interier 3«.
Certifikat in zlato paleto 2011 je 
prejela Sonja Perme za fotografijo z 
naslovom »Odsluženo«. 
• Samostojna razstava danijele 
KunC 
Članica LiLA Danijela kunc je imela 
samostojno razstavo MOj SVET od 9. 
do 24. novembra v Delavskem domu Trbovlje. Razstavljala je risbe v oglju 
in pastelih, slike v akrilu in olju ter male plastike. 
• Čebelarska zveza Slovenije je ob Dnevu čebelarskega turizma, ki je po-
tekal v soboto, 3. decembra 2011, na Čebelarskem centru na Brdu pri 
Lukovici razglasila rezultate natečaja za čebelarsko fotografijo na temo 
»Delo čebelarja po mesecih«. izmed prispelih del je bilo izbranih deset 
fotografij, med njimi tudi fotografija avtorja Marjana janežiča, ki je prejel 
priznanje. 
• Fotografska razstava in potopisno predavanje marjana janežiča
2. 12. 2011 je v knjižnici šmartno potekala prireditev z naslovom »Popotni 
mozaik«. Marjan janežič je predstavil svoje potovanje po Rusiji in pripravil 
fotografsko razstavo s svojih treh potovanj: Peru, jemen in Rusija. 
• Fotografska razstava moja SKuPnoSt
Člani fotografske sekcije so se udeležili izobraževanja na temo »Moja sku-
pnost«, ki je potekala pod strokovnim vodstvom fotografinje Mance juvan 
Hessabi. Na skupinski fotografski razstavi, ki je bila odprta prav na rojstni 
dan Franceta Prešerna, 3. decembra 2011, so razstavljali Milan Amon, 
Lojze Flisek, joža Ocepek, Danica Sedevčič in Sonja Perme. Razstava bo 
odprta do konca decembra 2011 v Galeriji knjižnice Litija.
• PreGledna razStaVa 2011
LiLA je leto zaključila s Pregledno razstavo 2011. V avli Občine Litija raz-
stavlja 26 slikarjev in 6 fotografov. Razstava je na ogled do konca leta.

zlata Paleta za Sonjo Perme
Zveza likovnih društev Slovenije že vrsto let pripravlja projekt z naslovom 
Zlata paleta. Možnost sodelovanja imajo ljubiteljski ustvarjalci, saj so raz-
stave, ki jih pripravljajo v tem sklopu, merilo za prikazovanje rezultatov do-
brega dela in tudi spodbuda za vse tiste, ki se trudijo izboljšati in dopolniti 
svoje znanje ter razumevanje likovne kulture. Izbor del za Zlato paleto opra-
vijo strokovne komisije, kar spodbuja naraščanje kakovosti likovnih del. 
Zaključna razstava Zlata paleta 2011, kjer so bili podeljeni Certifikati in 
Zlate palete, je bila v petek, 25. novembra 2011, v gradu komenda na Pol-
zeli.  Zveza likovnih društev Slovenije je na podlagi Pravilnika o vrednote-
nju likovnih del ter ocene strokovne žirije podelila Certifikat za fotografijo 
z naslovom »Odsluženo« avtorici Sonji Perme, članici fotografske sekcije 
v Litijskem likovnem ateljeju LiLA. Avtorica je tudi dobitnica Zlate palete, 
najvišjega priznanja Zveze likovnih društev za kakovost likovne ustvarjal-
nosti. Mnenje strokovne žirije:
Barve, dinamika, hitrost in premikanje se implicitno združijo v tej sliki na 
splošno temo »železnica«. Z nanašanjem na slike Kandinskega, ta podoba 
kaže izjemno kreativen odnos do teme železnice. Skoraj začutimo lahko 
zvok premikanja vlaka ter kontinuirano ter veliko hitrost motorjev, čeprav 
vidimo le kolesa kot kroge in rdeče pike, se nam kažejo kot del sistema 
pisanja glasbe z visokimi in nizkimi toni; ljudje prihajajo, ljudje odhajajo, 
veliko železniško kolo pa je kontekst življenju samemu.

Predsednica strokovne žirije: ines da GAMA, dipl. Faculty of fine art, Portugalska

Sonja Perme: Odsluženo, 2011
To je že njena druga nagrada. Certifikat in Zlato paleto je prejela že leta 2009 
za fotografijo »Most Pogonik«.

zaKljučeK ProjeKta tWinFoS-
inFormaCije in PodPora  

PoBratenju meSt
S koncem leta 2011 se zaključuje enoletni projekt twinfos –infor-
macije in podpora pobratenju, ki ga izvaja društvo za razvoj in va-
rovanje Geoss-a iz Vač v okviru programa evropa za državljane.
Program Evropa za državljane omogoča sofinanciranje mednarodnih 
projektov, ki pripomorejo k razvijanju občutka skupne evropske identi-
tete, krepitvi medsebojnega razumevanja in omogočajo udeležbo drža-
vljanov pri gradnji tesneje povezane Evrope. 

Projekt »twinfos – informiranje in pod-
pora pobratenju« je namenjen izboljšanju 
projektov pobratenja mest in projektov dr-
žavljanov s pomočjo izmenjave najboljših 
praks, združevanjem izkušenj zainteresi-
ranih strani in razvojem novih spretnostih 
ter znanj.
Na ta način smo pripomogli k povezovanju 
ljudi iz različnih držav, medkulturnemu dia-

logu in izmenjavi izkušenj, ki bogatijo zakladnico znanja državljanov. De-
lovanje projekta je bilo sprva osredotočeno na občine Osrednjesloven-
ske regije, kasneje pa še na druge občine. Društvo Geoss je s pomočjo 
romunskega partnerja društvom eyfSd(Evropska mladina za celostni 
razvoj) delovalo kot vezni in podporni člen med občinami iz obeh držav 
in spodbujalo k uspešnemu pobratenju slovenskih mest z romunski-
mi. Pripravili smo štiri delavnice in organizirali mednarodno srečanje 
za predstavnike občin in organizacij obeh držav, ki so pokazale interes 
za pobratenje in jim tako ponudili možnost, da se osebno spoznajo in 
navežejo stike za nadaljnjo sodelovanje.
Skupaj z romunskim partnerjem smo osveščali javnost o konceptu po-
bratenja in njegovih pozitivnih učinkih, kot so zvišanje mednarodnega 
delovanja na različnih področjih, razumevanje drugačne kulture ipd. 
koncept pobratenih mest smo promovirali s pomočjo spletne strani 
www.twinfos.eu, ki vsebuje bazo dobrih praks pobratenja in iskalnik 
partnerjev, s promocijskim gradivom (brošuro in letakom), ter članki v 
občinskih časopisih. Projekt smo predstavili kot primer dobre prakse na 
Regionalnem forumu balkanske regije v Zagrebu in se tako predstavili 
organizacijam in občinam iz šestih držav. 
V začetku novembra smo 
pričeli z promocijsko ak-
cijo »Premagovali bomo 
cestne in kulturne ovire«, 
s katero želimo prispevati 
k večji seznanjenosti jav-
nosti o projektu Twinfos 
in pobratenju mest, ki je 
orodje Evropske unije za združevanje vseh državljanov Evrope. S pra-
vilnimi odgovori na vprašanja o pobratenju mest in projektu Twinfos, 
so si posamezniki zagotovili mesto na promocijskem dogodku v soboto 
26.11.2011 na AMZS Centru varne vožnje Vransko. Odziv na anketo je 
bil zelo dober. isti dan pa je potekala tudi teambuilding delavnica, ki so 
se je udeležili občinski uradniki in novinarji iz večih občin. 
Cilj projekta Twinfos je bil doseči vsaj pet na novo pobratenih mest 
in tako prispevati k medkulturnemu dialogu in boljšemu razumevanju 
med različnimi kulturami. izkazalo se je da imajo romunske občine ve-
liko večjo željo po povezovanju kot slovenske občine. Pri dejavnostih 
pobratenih mest so velikokrat najbolj aktivni udeleženci društva, zato 
smo preusmerili naša prizadevanja tudi na društva, ki so mnogokrat 
pobudniki za pobratenja v okviru svojega mednarodnega sodelovanja. 
Nekateri predstavniki društev že pripravljajo mednarodne projekte z ro-
munskimi društvi in občinami za prijave na razpise programa Evropa za 
državljane v prihodnjem letu. Projekt se zaključi konec tega leta. Društva 
pa bodo koristila brezplačno pomoč pri sklepanju pobratenj in prijavah 

na razpise še naprej na istem naslovu, 
saj Društvo Geoss izvaja tudi projekt re-
gionalnega stičišča NVO v osrednji Slo-
veniji. Stičišče nudi podporo društvom, 
ustanovam in zasebnim zavodom.

Dodatne informacije: Barbara MOŽiNA Tel 
059 927 619, 041 355 927 
barbara@drustvogeoss.si • www.twinfos.eu
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dom tisje
V oktobru je bil za Dom Tisje 
pomemben dan. V domu smo 
slavnostno odprli domsko knji-
žnico, ki so nam jo pomagale 
urediti knjižničarke litijske 
knjižnice in smo jo poimeno-
vali »knjižnica Ob potoku«. V 
prostorih nekdanje kadilnice 

smo uredili prijeten prostor, pravi raj za ljubitelje do-
bre knjige. V knjižnici je tudi info točka, kjer lahko 
stanovalci uporabljajo računalnik za svoje dodatno 
okno v svet. Trenutno poteka v domu tudi računal-
niško opismenjevanje, ki ga vodi prostovoljka, štu-
dentka karmen Planinšek. Brezplačnega računalni-
škega tečaja se trenutno udeležujejo trije stanovalci 
doma, kar je čudovit podatek, saj gre za stanovalce 
stare okrog osemdeset let in spet smo pri razbijanju 
predsodkov, ko se ljudje tudi v starosti odločajo za 
nove izzive. knjige pomagajo stanovalcem izbrati 
delavci doma, gospe Mojca justin in Suzana šajno-
vič ter gospod Tomaž Mittoni. Pomaga jim tudi sta-
novalka, gospa Cvetka klinc. V septembru je litijski 
ljubiteljski režiser, gospod Boris ulčar skupaj s sta-
novalci doma posnel kratek film z naslovom »Smeh 
je zdrav«, skupni izdelek v izobilju smeha smo si 
ogledali v prostorih domske jedilnice, ki nam je za 
tisto popoldne služila kot kino dvorana. V novembru 
smo se s spominsko Sv. mašo spomnili vseh tistih 
stanovalcev, ki jih ni več med nami. Dokler obstaja v 
nas spomin, so naši dragi še vedno živi! Vranov let je 
projekt gledališke skupine Svoboda Geoss, ki je po-
pestrila novembrsko popoldne s svojim nastopom.
»klepet ob čaju« organiziramo nekajkrat letno in je 

namenjeno svojcem stanovalcev. Svojci imajo na ta 
način možnost sproščeno poklepetati s strokovnimi 
delavkami doma, včasih se pri neformalnih pogovo-
rih utrne pametna rešitev in problemi postajajo le 
še izzivi. Novoletno okraševanje s svojci stanovalcev 
»Okrasimo novoletno skupaj« smo letos organizirali 
že v začetku decembra, ker se nam je mudilo okra-
siti dom pred praznovanjem 65. letnice delovanja 
Doma Tisje. V okviru praznovanja tega pomembne-
ga jubileja že celo jesen potekajo razne prireditve, 
izdali smo knjigo, uredili knjižnico, organizirali likov-
no delavnico z otroki nas zaposlenih v domu in seve-
da proslavili teh 65. let s slavnostno prireditvijo, kot 
se za Dom Tisje spodobi. V slavnostnem programu 
so nastopili pevski zbor stanovalcev doma – Tisa, 
pevski zbor zaposlenih – Dotik, oktet Valvasor ter 

Otroška folklorna skupina javorje. Prireditev je pove-
zovala gospa Aleksandra Mavretič, slavnostni govor 
je imela direktorica doma, gospa Vida Lukač. 

Leonida RAZPOTNik

Izžrebanci	NOVEMBRSKE	križanke	prejmejo	stenski	kole-
dar 60 LET MESTA LITIJA. Nagrade prispeva Tiskarna ACO, 
Cesta	Dušna	Kvedra	39,	Litija,	kjer	nagrade	tudi	prejmete.

 
1. Nada FERME		Jelenska	reber	16,	Dole	pri	Litiji	

2. Jože LESKOVŠEK - Sava 121b, Sava 
3. Magda BOLTE - Polšnik 34a, Polšnik

Težje	besede:		ATAL, ESTERA, LORENA, TOPOLOGIJA, 
NISA, ESENI

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno	 križanko	 pošljite	 do	 08.1.2012 na naslov 
uredništva.	 Izžrebali	bomo	3	reševalce,	ki	bodo	pre-
jeli	 stenski	 koledar	 60	 LET	MESTA	 LITIJA.	 Nagrade	
prispeva	Tiskarna	ACO,	Litija.
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nagradna križanka sestavil: jože Vizlar številka: 133

mali oglasi
Prodam ali oddam dvosobno stanovanje na Valvazorjevem trgu 9, 
v centru Litije. GSM: 041/426359
Prodajam zazidljivo parcelo v izmeri 794 m2 v Tihaboju (k.o. Vodi-
ce, GA14Sk naselje Gabrovka) ob asfaltirani občinski cesti Sopota
DoleBrezovoGabrovka. S parcele je lep razgled po okolici in dolini 
Mirne. Cena po dogovoru. Telefon: 01/5416163.
Prodam trisobno stanovanje na Trgu na Stavbah 6, 1270 Litija, 76 
m2. Cena po dogovoru. GSM: 031/567523.
KuPim kmetijo ali kmetijsko zemljišče in gozd. 041/751266
zelo uGodno Prodam dvojček, 155 m2 bivalne površine na lepi 
lokaciji v Puščah pri Turjaku v 3.gf. Vse inštalacije  so že pripeljane 
do objekta. Možnost dograditve po vaših željah in kompenzacije z 
drugo nepremičnino. To je zagotovo najugodnejša med ponudba-
mi primerljivih nepremičnin v okolici. Tel. 041/751266.
Prodam počitniško kočo na Veliki planini, temeljito obnovljeno na 
izjemni lokaciji. Tel. 041/751266.
oddam 1sobno pritlično stanovanje (45m2), na Maistrovi ul. v Litiji. 
kontakt: 041/290144

oddam enosobno in dvosobno stanovanje (50 m2 in 45 m2) v 
stanovanjski hiši v bližini Litije. Centralno ogrevanje na olje, velika 
terasa in sončna lega. Parkirno mesto, možnost uporabe  vrta. Cena 
po dogovoru. Telefon: 031475749.

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: 01/8983843• 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 pre-
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

Pomoč na domu je že vrsto let na področju obeh 
občin izvajal Center za socialno delo v Litiji. Zaradi 
obilice nalog, ki jim jih je naložila nova zakonodaja 
s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, bo 
to dejavnost z novim letom 2012 prevzel Dom Tisje 
za občino Litija in občino šmartno pri Litiji. Dom je 
že do sedaj pripravljal kosila za zunanje uporabnike, 
razvoz pa je opravljal omenjeni center. 
Kaj pomeni pomoč na domu, komu je namenje-
na, kdo jo izvaja?
Pomoč domu je namenjena upravičencem, ki jim 
preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da 
z občasno organizirano pomočjo drugega ohranja-
jo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko 
funkcionirajo v domačem okolju tako, da jim vsaj za 
določen čas ni potrebna namestitev v domu za sta-
rejše, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Ti 
upravičenci so: 
–  osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali poja-

vov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popol-
noma samostojno življenje, 

–  osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po 
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega 
življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti 
omogočata občasno oskrbo na domu, 

–  druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do 
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenj-
skih funkcij, 

–  kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa 
so po oceni pristojnega centra za socialno delo 
brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za 
samostojno življenje, 

–  hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem 
ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki 
ni vključen v organizirane oblike varstva. 

Storitve so prilagojene potrebam teh upravičencev in 
obsegajo naslednje sklope opravil: 
–  pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor 

sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, sla-
čenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega 
osebnih ortopedskih pripomočkov; 

–  gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja 
opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka 
ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, po-
mivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bi-
valnega dela prostorov z odnašanjem smeti, posti-
ljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; 

–  pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor 
sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne 
mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, 
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih ob-
veznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah 
upravičenca ter priprava upravičenca na institucio-
nalno varstvo. 

Prodajam StanoVanjSKo HiŠo z 
Bazenom, SPodnji loG Pri litiji 

Cena: 189.000€
boŽična aKcija!

PoPuSt V VrednoSti 10.000 €
tel: 041 679 881

oPiS: 360m2, parcela 754m2, 
bazen, terasa, steklenjak, balkon,  
2 po kriti parkirišči + parkirišče 
za 3 avtomobile, 3 nadstropja

Več na: http://www.aigiskra.si/podrobnosti/8

SoCialnoVarStVena StoriteV Pomoč na domu 
upravičenec je upravičen do pomoči na domu, 
če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različ-
nih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka. 
Neposredni izvajalci storitev ne opravljajo del, 
ki so lahko nevarna, kot na primer premika-
nje pohištva, delo na višini, delo z elektriko itd... 
Izvajalci storitev socialne oskrbe na domu so za svo-
je delo strokovno usposobljeni, njihovo delo vodi in 
nadzoruje vodja oziroma koordinatorka storitve.
Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali nje-
govega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela. 
Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do 
storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, 
trajanju in načinu opravljanja storitve, drugi del sto-
ritve zajema vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev 
in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri 
izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situa-
cijah upravičencev ter neposredno izvajanje storitve 
na domu upravičenca po prej dogovorjenih vsebinah 
in v dogovorjenem obsegu. 
Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca 
se lahko izvaja vse dni v tednu, najmanj 1 uro in naj-
več 4 ure dnevno in največ 20 ur tedensko. V pri-
meru, ko zaradi potreb upravičenca storitev izvajata 
dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lahko 
število ur mesečno poveča za največ eno tretjino. 
Cena storitve pomoči družini na domu je del stro-
škov storitve, ki ga plačuje uporabnik ali drug plač-
nik. Določi se na opravljeno (efektivno) uro in sicer 
tako, da se stroški, ki se v skladu s Pravilnikom o 
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
storitev upoštevajo pri določitvi cene, zmanjšajo za 
višino subvencije občine in preračunajo na uro ne-
posredne storitve za uporabnika. Subvencija občine 
znaša minimalno 50% stroškov storitve, po sklepu 
občinskega sveta pa je lahko subvencija tudi višja. 
Višina subvencije v obeh občinah je 75% stroškov 
storitve, zato znaša cena 1 ure storitve, ki jo plača 
uporabnik 3,80 EuR, cena pa se poveča na nedeljo in 
praznik. upravičenci pa lahko uveljavljajo tudi doda-
tne olajšave pri plačilu storitve pri pristojnem centru 
za socialno delo.
Dom Tisje bo opravljal storitev socialne oskrbe na 
domu predvidoma od 7.00 do 21.00 ure, vse dni v 
letu. Opravlja-
nje storitev po-
poldne, med vi-
kendi in prazniki 
se bo izvajala 
predvsem pri 
upravičencih, ki 
svojcev nimajo, 
so le ti preveč 
oddaljeni, v pri-
meru odsotno-
sti ali bolezni 
svojcev. 

Vse dodatne informacije lahko 
dobite v domu tisje Šmartno 
pri litiji, v času uradnih ur:

- ponedeljka od 8. h do 12. h in 
od 14. h do 16. h, 

- od torka do petka od 8. h do 
13. h,

-  pri vodji (koordinatorki po-
moči na domu, uni. dipl. soc. 
delavki, leonidi razpotnik,

-  ali pa se za sestanek dogovori-
te po telefonu 01/890-01-03,  
890-01-06, 890-01-01.

Vida LukAČ, 
direktorica Doma Tisje

dom tiSje Šmartno Pri litiji  
šmartno pri Litiji 
Črni Potok 13     1275 šmartno 
pri Litiji  

Pomoč na domu
od 1.1.2012 dalje:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

Vse potrebne informacije lahko dobite:  
-  v ponedeljek od 8. h do 12. h in od 14. h do 16. h, od torka 

do petka od 8. h do 13. h,
-  ali pa se za sestanek dogovorite  po telefonu: 01/890-01-03, 

01/890-01-06, 01/890-01-01
-  pri vodji/koordinatorici pomoči na domu, uni. dipl. soc. 

delavki, leonidi razpotnik

Ceno storitve socialne oskrbe na domu subvencionirata občini Liti-
ja in šmartno pri Litiji v višini 75% stroškov storitve, zato je osnovna 
cena za upravičenca 3,80 EuR/uro, upravičenci pa lahko uvelja-
vljajo dodatne olajšave pri plačilu storitve (oprostitev plačila) pri 
pristojnem centru za socialno delo Litija.



5. eVroPSKo Srečanje otroK: 
Ferrara – italija

V soboto, 26. novembra 2011, je v mestu Ferrara (itali-
ja) potekalo 5. evropsko srečanje otrok, ki so se pome-
rili v izvajanju kat tradicionalnega karateja. Prestižnega 
tekmovanja se je udeležila tudi 27članska reprezen-

tanca otrok Slovenske zveze tradicionalnega karateja (SZTk), v katero 
so bili iz kluba KK Kensei izbrani Kaja Praprotnik, zarja mandelj in 
matic mandelj. izbor kandidatov za otroško reprezentanco je potekal na 
osnovi doseženih tekmovalnih rezultatov (leto 2011), ocene sposobnosti 
kandidatov in udeležbe na treningih SZTk. 
Dogodek 5° 
M E E T i N G 
E u R O P E O 
RAGAZZi je 
organizirala 
Fikta (Federa-
tion of traditi-
onal karate), 
sodelovalo pa 
je 800 otrok 
iz Slovenije, 
Nizozemske, 
italije in švi-
ce v starosti 
od 10 do 16 let. Tekmovanja so potekala v disciplinah kata posamezno 
in kata ekipno. Tekmovanja se se udeležili štirje slovenski sodniki, med 
njimi tudi trener našega kluba Gorazd Praprotnik. V izjemno hudi kon-
kurenci je slovenska reprezentanca skupaj osvojila 5 medalj, žal pa se 
tekmovalcem iz našega kluba ni uspel preboj na stopničke. kljub temu 
pa so na tekmovanju pridobili dragocene izkušnje, ki jim bodo na nasle-
dnjih tekmovanjih pomagale dosegati še boljše rezultate.
Mladim tekmovalcem iskrene čestitke za prepričljive nastope, trenerju 
našega kluba pa želje, da mu pri delu z nami nikoli ne bi zmanjkalo potr-
pežljivosti, vztrajnosti in pozitivne energije, ki jih prenaša na nas. 

Članica/karateka kk kensei Litija Nena MANDELj

Vsoboto, 3. 12. 2011, je bil v prenovljenem TC AS, v Litiji zaključni 
ViP teniško srečanje gospodarstvenikov, športnikov in politikov iz cele 
Slovenije, na katerem so se poleg tenisa pomerili tudi v igranju malega 
nogometa v športni dvorani Gimnazije Litija. Med ekipama Tiskarna 
ACO Litija in ekipo AMikuS z ViP gosti je zmagala domača ekipa iz 
Litije z rezultatom 6:4.

Gledalci in ViP gostje so tudi uživali ob gledanju tenisa MASTERS, saj 
so se v parih pomerili direktor ATP Slavko Rasberger iz umaga in Na-
taša Minojlovič proti evropski mladinski prvakinji Nastji kolar v paru z 
poslovnežem iz Rake Pintarič Frančkom. V mastersu pa so še nastopili 
par Erazem B. Pintar in jože koleta ter širol Bruno z Livio jankom iz 
Savudrije. Zmagovalca master-
sa sta bila na koncu par Slavko 
Razberger, Nataša Minojlovič.
Vglavnem teniškem turnirju 
pa sta slavila Aleš Franče-
škin in Erik konig s slovenske 
obale. ViP srečanje je bilo ko-
mercialnega pomena in dobra 
promocija našega kraja. Pri 
podelitvi pokalov in priznanj je 
sodelovala cvičkova princesa 
Jasmina Podlesnik, Indira mis 
fotogeničnosti na izboru MiS 
Ski juMPiNG v Planici in še 
nekatere hostese. Prireditev je 
tudi tokrat odlično organiziral 
Ginter kržišnik.
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končan je jesenski del prvenstva in trenerji se-
lekcij so že sestavili program priprav za drugi del 
sezone. Ekipe trenirajo v telovadnicah in umetni 
travi. Načrtujejo pa tudi manjši novoletni premor 
in potem z vsemi silami naprej.
uONk pa se dogovarja z igralci, ki bi v nadalje-

vanju zaigrali za jevnico. Vse nove okrepitve bodo pač znane šele po 
zimskem prestopnem roku.
Nogometni koledar je na voljo v športnem domu jevnica.
žnK in nK jevnica želi vsem občankam, občanom in prijateljem 
športa zdraVo, ŠPortno in uSPeŠno noVo leto 2012.

za Nk jevnica, Marjan MEDVED - Medo

SteFan joKSimoViĆ, triKratni PoKalni 
zmaGoValeC SloVenije za leto 2011

13.11.2011 je karate zveza 
Slovenije organizirala tretjo 
tekmo za Pokal Slovenije v 
borbah, katah in ekipnih 
katah za starostne kate-
gorije do 18 let. Nastopilo 
je 294 tekmovalcev iz 34 
klubov v 55 kategorijah in 
s 377 posameznimi nasto-
pi. Stefan joksimović, član 
karate kluba Shotokan 
Grosuplje si je z osvojenim 1. mestom v katah in prav tako 1. mestom 
v borbah ter z največjim številom točk v katah, borbah in v skupnem 
seštevku, prislužil naslov TRikRATNEGA POkALNEGA ZMAGOVALCA 
ZA LETO 2011 v kategoriji starejših dečkov.  19.11.2011 je karate zveza 
Maribor organizirala mednarodni turnir, kjer je Stefan osvojil 2. mesto 
v katah in 1. mesto v borbah. 26.11.2011 je karate klub Olimpija v so-
delovanju s kZS organiziral mednarodni turnir Ljubljana Open 2011 na 
katerem je nastopilo preko 600 tekmovalcev iz 14 držav: Hrvaške, BiH, 
Srbije, Črne Gore, Makedonije, Madžarske, Slovaške, Češke, ukrajine, 
Nemčije, italije, indije, irana in Slovenije. V močni konkurenci je Stefan 
osvojil 2. mesto v katah in 1. mesto v borbah.  B.j.

SteFan joKSimoViĆ dVaKratni držaVni 
PrVaK V Karateju za leto 2011

3.12.2011 v Žalcu je potekalo Mla-
dinsko državno prvenstvo v kara-
teju za leto 2011 – posamezno v 
katah in borbah. Tekmovanje je 
organizirala karate Zveza Sloveni-
je v sodelovanju s tehničnim orga-
nizatorjem karate klubom Nestor 
iz Žalca. Nastopilo je 437 tekmo-

valcev iz 54 klubov, v 51 kategorijah in s 515 nastopi. 
Naš Stefan se je odlično odrezal; v konku-
renci 29 tekmovalcev je v katah osvojil 1. 
mesto in v svoji kategoriji starejših dečkov 
postal državni prvak v katah. V borbah se 
je ravno tako mojstrsko izkazal in v finalni 
borbi z rezultatom 5:0 osvojil 1. mesto in 
postal državni prvak v borbah v kategoriji 
starejših dečkov. 
Po končanem tekmovanje je potekala podelitev pokalov za pokalne 
zmagovalce v katah, borbah in v skupnem seštevku za leto 2011. Stefan 
je prejel vse tri pokale.
Neopisljivo čudovit občutek je slišati ime svojega otroka klicano pet-
krat v enem dnevu, videti ga petkrat na najvišji stopnički. še bolj se te 
dotakne pogled nanj, njegove iskrive oči, veselje, nasmeh na licu, ki ti 
da odgovor, zakaj toliko odrekanja, vsakodnevna vožnja na treninge v 
Grosuplje, najmanj 10 ur treningov na teden, ko njegovi sošolci že spijo 
ali naj bi spali – on šele zaključuje s treningom, potem sledi vožnja 
domov in v postelji je šele ob 23.00 uri, vsako soboto tekma nekje v 
Sloveniji ali na tujem – vse stroške krijemo sami starši. Pa vendarle, 
imejmo svoje otroke v športu, ker bodo »tam« v najboljši družbi.                                                     
                   Biljana jOkSiMOVić

taeKWondoiSti uSPeŠni V BoSni
V soboto, 12. 11. 2011, je v Mostarju potekalo tradicio-
nalno tekmovanje v borbah, Mostar Open 2011. Na tek-
movanju je sodelovalo okoli 350 tekmovalcev iz držav 
bivše jugoslavije. Svojo odlično pripravljenost je poka-

zal Tadej Pirc, saj je po štirih zmagah osvojil zlato medaljo in bil izbran 
za najboljšega mlajšega kadeta tega tekmovanja in tako domov odne-
sel tudi pokal. Ne smemo pa pozabiti tudi na Saro Rozina in Niko šir-
celj, ki pa so po odlični borbi, na žalost v finalu izgubile, a vseeno obe 
osvojili odlično 2. mesto. Ta tekma je bila dobrodošla za naše borce, 
saj so lahko videli koli-
ko so pripravljeni pred 
prihajajočim državnim 
prvenstvom v borbah, 
ki bo sredi decembra v 
Mariboru. Vsem spre-
mljajočim navijačem 
ter staršem pa bo po-
leg dobrih borb v spo-
minu ostala tudi lepota 
Mostarja ter doline 
Neretve. Na poti nazaj 
so se naši avti šibili od 
teže mandarin ter fig. 
Naslednje leto bomo 
spet izbrali ta letni čas 
za obisk Mostarja.

PP MotoKRoS 2011
V petek, 25.11.2011, je v dvorani AMZSja v Ljubljani potekala podelitev 
pokalov za Pokalno prvenstvo v motokrosu v sezoni 2011. Med dobi-
tniki pokalov je bil tudi Aljaž Novak, ki je vozil v kategoriji Mx3. Aljaž je 
vozil pod okriljem Motokros kluba Boltije in je skupno zasedel odlično 
tretje mesto! kategorija Mx3 je bila letos najštevilčnejša, zato je bil boj 
za tretje mesto še toliko težji. Zato skupni rezultat zagotovo odraža 

trud skozi celotno sezono.
Aljaž je utrpel tudi nekaj 
manjših poškodb, ki pa 
na srečo niso bile trajne.  
še naprej mu želimo veliko 
uspehov, predvsem pa čim 
manj poškodb!
M.k.

Z leve proti desni:  
Jan Petrič, Aljaž Novak

Po naSloVu držaVniH  
PrVaKoV V raFtinGu r4 Še 

držaVni PodPrVaKi  
V r6 za leto 2011

rafting klub Vidra iz litije je obranil lanski naslov državnih podpr-
vakov v raftingu r6 in dodal še en odličen rezultat k osvojenemu 
naslovu državnih prvakov v r4. ta dva uspeha peljeta litijske raf-
tarje na evropsko in svetovno prvenstvo 2012 na češko.
končalo se je tudi državno prvenstvo v raftingu R6, z zadnjo tekmo v 
Radovljici.

Zaključek državnega prvenstva 
2011 se je odvijal na reki Savi v 
soboto, 24.septembra. To je dober 
teden pred odhodom slovenske 
reprezentance na svetovno prven-
stvo v Costa Rico. Naše barve so 
tam zastopali člani ekipe Gimpex 
iz Straže. Svojo pripravljenost so 
pokazali na tekmi v Radovljici v 
spustu in sprintu, kjer so zasedli 

prvo mesto. V slalomu pa jih je premagala ekipa rafting kluba Vidra. 
Zelo tesno je bilo tudi na sprintu. 

Vse to še enkrat potrjuje, kako do-
bro so bili pripravljeni člani Vider 
ob koncu sezone, saj so tempira-
li formo za odhod na mladinsko 
svetovno prvenstvo v Costa Rico, 
ki se je pričelo en teden po član-
skem. A žal je bil odhod v južno 
Ameriko finančno prevelik zalogaj 
za klub.
Vabilo za udeležbo na prvenstvu 

so dobili naši fantje že na mladinskem svetovnem prvenstvu na Ni-
zozemskem 2010 z osvojenim 4. mestom v sprintu. Poleg tega pa so 
osvojili naslov mladinskih državnih prvakov 2010 in si s tem zagotovli 
vozovnico za odhod.
Slovenija je letos na svetovnem prvenstvu v Costa Rici osvojila brona-
sto medaljo.
V boju z reko Pacuare je straškim raftarjem uspelo! 
Rafting klub Gimpex je Sloveniji priveslal prvo meda-
ljo s svetovnih prvenstev po letu 2001. A do brona je 
Slovenija prišla po maratonskem boju, tudi za zeleno 
sodniško mizo pri slalomu. V disciplini sprint in H2H 
niso blesteli. Zadnji dan pa je Slovenija osvojila dve 
bronasti kolajni. Po razpletu slaloma, ki se je končal v 
poznih večernih urah in tretjem mestu ter prvi kolajni 
po desetih letih se je v jasnem jutru začel sanjski dan za slovenski 
rafting. Čakala jih je zadnja disciplina spust, ki prinaša največ točk. 

Na startu spusta so sicer 
zaostali za ekipo Velike 
Britanije, vendar so jih že 
po petih minutah prehite-
li in brzeli velikemu uspe-
hu naproti. Na skoraj eno 
uro dolgemu spustu so 
dvigovali ritem in dohite-
vali tekmece pred seboj. 
Veliki konkurenti Slovaki, 
ki so bili pred tekmo v 
spustu le mesto pred slo-

vensko ekipo, so bili na koncu skoraj ujeti, kljub temu, da so štartali 
dve minuti prej. Po prihodu v cilj pa se je začelo čakanje na rezultate 
preostalih ekip in računanje končnih rezultatov. V trenutku prihoda v 
cilj naših so bili v vodstvu japonci, ostali:Čehi, Slovaki, Nemci so že 
krepko zaostajali. kaj bodo prikazali Brazilci? V zadnji tekmi so Brazilci 
le pokazali, da so še vedno v svetovnem vrhu, uvrstili so se na drugo 
mesto in prehiteli slovensko ekipo. kaj to pomeni v skupnem seštev-
ku? Mrzlično preračunavanje se je izšlo v slovensko korist. V skupnem 
seštevku je Slovenija tretja, le dve točki pred dosedanjimi svetovnimi 
prvaki Brazilci. Začelo se je veliko slavje slovenske ekipe in navijačev.
Po vsem tem se lahko upravičeno 
vprašamo, kam bi se zavihteli naši 
fantje na mladinskem svetovnem 
prvenstvu, če so bili v domačem 
državnem prvenstvu enakovreden 
tekmec ekipi Gimpex iz Straže.
V klubu gledamo z optimizmom 
naprej in se že pripravljamo za 
nova prihajajoča prvenstva.
Za sezono 2012 smo si zastavili 
zelo visoke cilje, ki jih bomo po-
skušali uresničiti z veliko volje in 
trdim delom.
V novi sezoni 2012 vabimo v svoje 
vrste nove članice in člane, ki jih 
navdušuje adrenalinski šport. Ponujamo edinstven šport v naravi, ki 
vam nudi veliko novih dogodivščin z obilico športnih užitkov. Vabljeni 
ste tako rekreativni športniki, kot tudi tisti ki si želite postati kaj več. 
Treningi se odvijajo v notranjem bazenu, telovadnici, fitnesu, na sne-
gu, rekah in morju. Organiziramo in udeležujemo se turističnorekre-
ativnih prireditev, ekoloških akcij, tekmovanj na različnih nivojih (od 
državnega prvenstvaevropskega pokala do evropskega in svetovnega 
prvenstva).
Prijave in vprašanja nam posredujte na e-mail 
naslov: info@raftingvidra.com

Zaprite oči, predstavljajte si, da sneži in piha močan veter. Počutite se  
zgubljene. Naenkrat pred seboj zagledate stopinje. Sledite jim in pripeljejo 
vas do božičkove plesne delavnice, kjer palčki ravnokar preverjajo ples 
igrač. Obsedite pred oknom in srce vam zaigra v ritmu božične glasbe… 
Tako se je letos začela naša plesna zgodbica. upamo, da vam je postalo 
lepo in toplo. Plesno leto vsem!!!!!             Plesno športno društvo NLP

Igralci obeh nogometnih ekip: Tiskarna ACO in AMICUS 
ter sodnik Aco Jovanovič

Teniška para: (z desne) direktor ATP 
Slavko Rasberger, Nataša Minojlovič, 

Nastja Kolar, Franček Pintarič

DeceMbRSKo Rajanje nlP-ja
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Premor V liGaŠKem  
teKmoVanju

Odigrana sta bila 8. in 9. krog moških ekip 
in 6. ter 7. krog za žensko ekipo.
V 1. A ligi – moški je prva ekipa Litije v 8. 
krogu premagala ekipo Proteusa iz Postoj-
ne z rezultatom 6:2, v 9. krogu pa izgubila v 

gosteh z ekipo interokno iz Dravograda z 2:6.
Druga ekipa Litije, ki tekmuje v 2. ligi – vzhod, pa je igrala v 8. krogu 
neodločeno 4:4 z ekipo Miklavža iz Dravskega polja in v 9. krogu izgu-
bila v gosteh z ekipo Pivovarne Laško z rezultatom 3:5.
Trenutno je prva ekipa na 6. in druga na 7. mestu.
Moški ekipi nadaljujeta tekmovanja 14. 1. 2012. 
Posebej velja pohvaliti žensko ekipo Litije, ki tekmuje v 2. ligi – zahod. 
V 6. krogu je v gosteh premagala ekipo Medvod 6:2 in v 7. krogu doma 
ekipo Trebnje z rezultatom 8:0.
Ženska ekipa zavzema trenutno drugo mesto in zaostaja za prvo ekipo 
Pivke samo za točko. Tekmovanje nadaljujejo 21. 1. 2012.
Med ligaškim premorom pa kegljači ne počivajo, saj potekajo razna 
državna prvenstva in pa veliko odprtih tekmovanj, ki jih organizirajo 
klubi, kjer bodo sodelovali tudi litijski tekmovalci.
V Litiji je bilo tudi odprto prvenstvo za upokojence in upokojenke. 
Odlično uvrstitev sta dosegla Ludvik Novak, ki je s 613. podrtimi keglji 
zasedel 4. mesto, jana Novak pa je s 565. podrtimi keglji zasedla 3. 
mesto. Čestitamo.

odlični rezultati litijSKiH KeGljačeV 
V soboto 3. in nedeljo 4. decembra 2011, je bilo v Litiji tekmovanje 
za Območno tekmovalno skupnost (OTS) ZasavjePosavje v kategoriji 
moških dvojic in posamezno.
Med dvojicami sta zasedla prvo mesto Ludvik Novak in klemen Mah-
kovic s 1265 podrtimi keglji, drugo mesto sta tudi zasedla domača 
tekmovalca Marjan jerič in Božo ivančič (1243), tretja pa sta bila tek-
movalca iz Sineta (Hrastnik) Vojko šeško in Gregor Skalicky s 1191 
podrtimi keglji.
Tudi med posamezniki so prva tri mesta osvojili domači tekmovalci in 
sicer: 1. mesto klemen Mahkovic (644), 2. mesto Božo ivančič (637) in 
3. mesto Ludvik Novak s 621 podrtimi keglji. 
Med posamezniki je bil to prvi od treh krogov tekmovanj, ki se bodo 
nadaljevala januarja.
Nastopali so naslednji klubi: Litija 2001, Sinet (Hrastnik), krško, Rudnik 
(Hrastnik), Rudar (Trbovlje) in Piramida (Zagorje).
V ženskem delu tekmovanja OTS sta tekmovali samo ekipi Rudarja iz 
Trbovelj in Litije in sicer v dvojicah. Tekmovanje je potekalo v Litiji in 
Trbovljah. Nastopilo je 6 dvojic, med katerimi je bila najboljša dvojica 
iz Litije Veronika ivančič in Valerija kokalj s 2170 podrtimi keglji. Drugo 
in tretje mesto sta osvojili dvojice iz Rudarja Trbovlje.
Minuli vikend pa so tekmovali tudi mladinke in mladinci na državnem 
prvenstvu  ekipno.
Mladinci, poudariti je potrebno, da nastopajoči tekmujejo še v kate-
goriji dečki, so osvojili 16. mesto z rezultatom 2895 podrtimi keglji. 
Tekmovali so kristjan Ponebšek (972), Žiga Pikl (866), Tomaž ivančič 
(1057) in Rok Markelc 782 podrta keglja.
Mladinke pa so osvojile 8. mesto med 13 ekipami. Tekmovale so Vero-
nika (1105) in Maruša kokalj (1027) ter Veronika ivančič (999). Podrle 
so 3131 kegljev.
Vsem skupaj čestitamo za dosežen rezultat, posebej pa članom in čla-
nicam na OTS tekmovanju.

1 . deCemBer – dan Boja  
Proti aidSu

ob svetovnem dnevu boja proti aidsu smo se 
tudi letos v Območnem združenju Rdečega križa 
pridružili globalni kampanji, ki se je začela leta 
2005 z geslom »Držimo obljubo – ustavimo aids 

Aids ogroža ljudi po vsem svetu in ni samo problem okuženih in bolnih 
ampak je svetovni globalni problem, ki se lahko dotakne vsakogar 
izmed nas. HiV okužba je velikokrat posledica nevednosti, neznanja in 
neodgovornosti. 
Letošnji je potekal pod geslom nove uNAiDS kampanje za obdobje 2011 
– 2015, »doSeGanje nule«: Nič novih okužb s HiV, nič diskriminacije 
in nič umrlih za aidsom. Leta 2015 naj se nobeden otrok ne bi rodil s 
HiV. Problem HiV/aidS je rešljiv. Za rešitev pa so potrebni: vednost, 
informiranost, govor in pogovor, nediskriminacija in vztrajno delovanje 
ter sodelovanje.
Stanje v Sloveniji: po kriterijih razširjenosti epidemije HiV/aidsa, ki 
jih določata uNAiDS/WHO, se Slovenija uvršča v kategorijo držav z 
nizko stopnjo epidemije, kjer se HiV/aids še ni pomembno razširil v 
nobeni podskupini prebivalstva. Po podatkih iz gradiva Okužba s HiV v 
Sloveniji – Letno poročilo iVZ za leto 2010 je stanje na področju aidsa 
zadnjih deset let naslednje: s HiV je okužena manj kot ena oseba na 
1000 prebivalcev; v obdobju 2001 – 2010 je bilo prepoznanih 315 
primerov okužbe, za aidsom zbolelo 84 oseb in umrlo 25; najbolj 
rizična skupina pri nas so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi; v 
letu 2010 je bilo prepoznanih 35 primerov okužbe. Območno združenje 
Rdečega križa Litija že vrsto let sodeluje z Gimnazijo Litija, tako da 1. 
decembra – ob svetovnem dnevu boja proti aidsu postavimo stojnico 
v Gimnaziji Litija, in tako s preventivnim in zdravstveno vzgojnim 
programom seznanjamo mlade o AiDSu in drugih nalezljivih boleznih. 
V ta namen smo tudi letos dijakom razdelili različna gradiva, zloženke, 
pentlje in kondome.

KrVodajalSKa aKCija V litiji
Prostovoljno krvodajalstvo v organizaciji Rdečega 
križa Slovenije zagotavlja vse potrebe po krvi in 
krvnih derivatih v naši državi. Obdobje letošnjega 
leta na področju krvodajalstva lahko ocenjujemo 
kot zelo uspešno, saj so rezultati boljši kot v 
preteklih letih. kRi je nenadomestljivo zdravilo, 
pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo lahko 
ljudje med seboj.

KrVodajalCi PomaGamo reŠeVati žiVljenja in 
oHranjati zdraVje!

krvodajalec je lahko vsakdo, ki je zdrav in se dobro počuti, ki je 
polnoleten in star manj kot 65 let. 18 novembra 2011, je svojo kri 
darovalo 253 krvodajalcev, bilo je tudi nekaj odklonov in veliko dobrega 
v zraku, saj se je ta dva dneva v zdravstvenem domu zbralo veliko 
dobrih ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku tudi z delčkom sebe 
– svojo krvjo. Vsem krvodajalkam in krvodajalcem se zahvaljujemo v 
imenu vseh, ki njihovo kri, to nenadomestljivo tekočino, potrebujejo. 

Danica SVERšiNA

oBiSKi StarejŠiH KrajanoV rK GaBroVKa
Preko leta se na področju Rk Gabrovka izvedlo nekaj manjših aktivnosti. 
Dvakrat smo delili hrano iz Eu za družine in posameznike z nižjim življenjskim 
standardom. Ob tej priložnosti se je meril tudi krvni tlak in sladkor v krvi. 
V začetku poletja smo skupaj z Župnijski pastoralnim svetom organizirali 
srečanje starejši krajanov s krajšim programom ter skromno pogostitvijo. 
Nekaj krajanov se je lahko udeležilo jesenskega izleta Rk Litija. V mescu 
decembru smo na domovih obiskali starejše krajane. Pred tem smo se 
zbrale članice Rk, da smo izdelale voščilnice. S skromno pozornostjo ter 
toplo besedo, smo želeli našim krajanom polepšati praznične dni in jim dali 
vedeti, da niso pozabljeni, da vemo za njih, da nam veliko pomeni njihovo 
minulo delo. Donator daril je bila kS Gabrovka. 
V novem letu želimo vsem našim članom veliko lepega in osebnega zdravja.

Za Rk Gabrovka Marinka LENART

PoKaži Kaj znaŠ, ali bolje povedano, pokaži kaj zmoreš, oziroma, 
pokaži kako uspeš odpreti svoje radostno srce in to podeliti z drugimi.
Vse to in še več bi lahko bila oznaka še enega prijetnega večera, ki se 
je odvil v polšniški večnamenski dvorani 18. novembra v organizaciji 
kORk Polšnik. kot vsako leto, je večer tematsko povezovala rdeča nit. 
Tokrat je bila to radost. Naša Mateja je o njej razmišljala v veznem 
tekstu, čutiti jo je bilo v nastopu malčkov iz vrtca in osnovne šole, in-
strumentalistov, kot tudi babice Vide. še posebno pa jo je bilo začutiti 
iz pripovedi skupine mladih, ki so letošnje leto doživeli bogato izkušnjo, 
in kot pravi Dejan, katero bi moral doživeti vsakdo, da bi znal ceniti 
življenje. Med nami so ta večer bili namreč absolventi medicine, udele-
ženci humanitarne zdravniške odprave v ugandi. Med njimi je bila tudi 
naša sokrajanka kristina Potisek, ki je s soudeležencem Dejanom pri-
pravila kratko predstavitev njihovega dela. ko so se na platnu prikazale 
podobe neznanih krajev, je kljub polni dvorani in velikemu številu otrok, 
zavladala tišina. Vsi smo zbrano spremljali prikaz mladih udeležencev, 
ki so po svojih najboljših močeh poizkušali pomagati, kjer se je le kaj 
dalo, saj življenje v teh krajih ni posuto z rožicami. Toda kljub težkemu 
življenju, je bilo iz obrazov otrok razbrati polno mero pristne radosti do 

življenja. in ob tem se 
vpraša človek, kaj je 
v življenju zares po-
membno. Tisto kar 
naše oči vidijo, očitno 
ne, ampak je smisel 
skrit nekje drugje.
Za pristno občute-
nje najglobljega ču-
stva- radosti, pa ni 
potrebno oditi tako 
daleč. Če si vzameš 
čas, ga lahko začutiš 
v vsakem človeku. in 

ta večer je bila radost prisotna v polni me ri. Začutiti jo je bilo možno že 
pri pripravi prostora, ob nastopih vseh in ne boste verjeli, tudi čiščenje 
poteka mnogo lažje, če delaš z radostjo v srcu, posebno če so pri tem 
združene tri generacije.
Hvala vsem, ki ste se udeležili tega večera in ga na kakršen koli način 
pomagali obogatiti.  Olga REPOVš

KorK jeVniCa oB KonCu leta
V času, ko se leto izteka, radi delamo obračun za nazaj in snujemo 
nove ideje in načrte za naprej. V krajevni organizaciji Rdečega križa 
Jevnica smo z delom v letošnjem letu zadovoljni, saj nam je uspelo 
izpeljati kar nekaj zadanih nalog. V aprilu smo na občnem zboru izvolili 
novo vodstvo in upravni odbor. V obdobju od spomladi do sedaj smo 
trikrat delili prehrambne pakete socialno ogroženim družinam, organi-
zirali smo preventivni pregled dojk v Zdravstvenem domu Litija, zbirali 
zamaške v dobrodelne namene (akcija še traja), pobrali pa smo tudi 
članarino.
kORk jevnica je prostovoljna organizacija, ki za opravljanje dejavnosti 
nima svojih prostorov. Na pomoč so nam priskočili iz Prostovoljnega 
gasilskega društva jevnica in nam prijazno ponudili svoje prostore, kjer 
imamo redne sestanke. Za to se jim na tem mestu najlepše zahvalju-
jemo.
Zahvaljujemo se tudi podjetniku šuštar Marjanu iz Golišč, ki nam poso-
ja kombi za prevoz prehrambnih paketov iz Litije in s tem omogoči, da 
razdelitev paketov poteka nemoteno.

In nenazadnje se zahvalju-
jemo vsem članom, ki ste 
na katerikoli način poma-
gali, da dejavnost organi-
zacije deluje še naprej.
Ob koncu leta želimo 
vsem našim članicam in 
članom ter ostalim kraja-
nom Krajevne skupnosti 
Jevnica eno toplo, z ljube-
znijo in prijateljstvom ob-
dano novo leto, predvsem 
pa radodarno z zdravjem 
in srečo, ker če bomo 
imeli slednje, bomo imeli 
vse. Srečno! JK

BolničarKa  
nudi Pomoč 
starejšim, bolnim, 

invalidom. 

GSM: 031/705711.
Milka Preskar, 

Brodarska ulica 14, 
1270 Litija

Nogometni klub Litija  
želi v novem letu 2012 vsem 
igralcem, članicam in članom 

kluba ter vsem ostalim  
zdravja, sreče in veliko 

zadovoljstva.

uo nK litija 
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• Enostavno naročanje
•  Predstavitev kataloga na vašem  

domu
• Dostava

Zahvaljujemo se vam za zaupanje
in vam želimo zdravo in srečno  

v letu 2012

Petra Planinšek Brčan s.p.
Zavrstnik 52a, 1275 Šmartno pri Litiji

GSM: 031 664 121

Z VaMi tUDi V tEžkiH tREnUtkiH

uGoDNA IzDELAvA  
žalniH aRanžMajEV

Vabimo vas na spomin-
sko srečanje ob 70
letnici bitke na Tisju, 
ki bo v SoBoto, 24. 

decembra 2011 ob 11. uri, pred spomenikom na tisju. Slavnostni 
govornik bo član predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije in pred-
sednik komisije za obrambne zadeve pri ZZB ter vojaški analitik tov. 
Milan Gorjanc. V kulturnem programu bo sodeloval tudi Partizanski 
pevski zbor. Ob 67letnici požiga domačij in poboja domačinov na 
Vačah in okolici vas vabimo tudi na spominsko svečanost, ki bo v 
ponedeljek, 26. decembra 2011 ob 11. uri, pri spominskem obe-
ležju na malih Selih pri Vačah.
Vsem občankam in občanom občin Litija in šmartno pri Litiji želimo 
prijetno praznovanje božičnih in novoletnih praznikov, čestitamo ob 
državnem prazniku – Dnevu samostojnosti, v novem letu 2012 pa 
želimo veliko zdravja, sreče in zadovoljstva. 
Vabljeni in nasvidenje na Tisju in Malih Selih pri Vačah.

Združenje borcev za vrednote NOB Litijašmartno

nočni PoHod V GradiŠče 
Pri litiji

Vsako leto nas je več tistih, ki se na večer ob 
prvi polni luni v novem letu podamo v Gradišče. 

Pridružite se nam 6. januarja 2012. iz Brega in Tenetiš bomo krenili 
ob pol osmih zvečer izpred kolesarskega servisa, iz Gradiških Laz in ja-
blanice pa malo kasneje, da se okoli 9ih zvečer vsi srečamo pri cerkvi 

sv. Magdalene.
Poleg naglavne svetilke 
ali bakle in malo pijače 
za po poti in seveda do-
bre volje, ne potrebuješ 
drugega. Eko kmetiji pri 
kokolj in pri Vovk bosta 
odprli svoja vrata in po-
hodnikom ob povratku v 

dolino ponudili domače dobrote. Potem pa harmonika in petje vse do 
jutra… Ne zamudite priložnosti za nočni sprehod v dobri družbi.

Vabi Društvo za razvoj podeželja LAZ

Albin jesenšek  
In memoriam 1922 – 2011 

Le dobre tri mesece preden bi dopolnil devetdeset let, smo se na 
šmarskem pokopališču  poslednjič  poslovili od  Albina Jesenška, ča-
stnega predsednika PD Litija, prvega in edinega povojnega župana ob-
čine Šmartno pri Litiji, ustanovitelja Lovske družine Šmartno, Društva 
sladkornih bolnikov, Občinskega odbora Rdečega križa in še bi lahko 
naštevali. Zbrana množica lovcev, planincev, članov drugih društev, 
krajanov in prijateljev je pričala o tem, na kako neverjetno številnih 
področij je bil Albin dejaven in kako trajno sled je povsod pustil. 
Otroštvo in mladost je preživel na Jelši, kamor se je tudi kasneje rad 
vračal in kjer si je ustvaril drugi dom, na katerem smo se radi oglašali 
udeleženci pohoda na Tisje. Odraščal je v skromnih razmerah, kljub 
temu pa se je vedno z veseljem spominjal dogodkov iz mladih let in 
tesnega prijateljstva z vrstniki iz vasi.  
Ob izbruhu druge svetovne vojne se je ravno izučil za kovača. Že v letu 
1941 se je kot devetnajstleten fant vklučil v nastajajočo Osvobodilno 
fronto in narodno zaščito. 24. decembra 1941 bi moral na Jelši sode-
lovati na sestanku z vodstvom II. grupe odredov, to je komandantom 
Francem Rozmanom Stanetom in politkomisarjem Dušanom Kvedrom 
Tomažem. Ta dva sta bila že blizu Jelše, ko sta zaslišala strele s Tisja, 
zato sta se obrnila in odhitela nazaj. Pričela se je znana bitka na Tisju. 
V spomin na to bitko bomo litijski planinci letos že  enaintridesetič 
organizirali spominski planinski pohod na Tisje. Bine pa je tudi po bitki 
na Tisju nadaljeval z nevarnim delom, organiziral je narodno zaščito in 
na drugo stran meje nosil orožje ter se udeleževal mitingom in srečanj 
s partizani na Kopačiji pod Primskovem. Kljub previdnosti njegova de-
javnost ni ostala neopažena in 8. avgusta 1942 ga je aretiral gestapo. 
Najprej so ga zasliševali v Litiji, nato pa so ga odpeljali v zloglasne 
zapore v Begunjah. Bil je že določen za ustrelitev v skupini talcev, 
vendar ga je v zadnjem trenutku rešilo naključje. Vztrajno je zanikal 
vsako krivdo in ker sta se s sotrpinom Jožetom enako zagovarjala so ga 
konec avgusta konec avgusta 1943 izpustili. Rešil ga je njegov poklic, 
saj so ga napotili na delo h kovaškemu mojstru Kaposu na Bledu. Pri 
njem je delal vse do aprila 1945, ko se je vključil v Bohinjsko – jese-
niški odred. Iz vojske so ga odpustili šele oktobra 1947. Zaposlil se je 
na takratnem okraju Ljubljana okolica in opravljal delo poverjenika za 
gospodarske zadeve.  
Ob ustanovitvi občine Šmartno v letu 1952 (takrat se je temu uradno 
reklo Krajevni ljudski odbor Šmartno), je postal prvi in zadnji pred-
sednik KLO Šmartno (danes bi temu rekli župan), saj so se samo tri 
leta kasneje  krajevni ljudski odbori z območja kasnejše občine Litija 
združili v Občinski ljudski odbor Litija.  Bine se je takrat zaposlil na 
socialnem zavarovanju v Litiji in kasneje na Zavodu za zdravstveno za-
varovanje v Ljubljani, kjer je ostal vse do upokojitve.  
Vseskozi pa je Albin ves svoj prosti čas posvetil delu v društvih in 
družbeno političnih organizacijah. Bine se je v planinsko društvo Litija 
vključil že leta 1955. Takrat je bila glavna skrb društva izgradnja doma 
na Jančah, pri čemer je aktivno sodeloval. V pripravo načrtov je bil 
vključen že kot podpredsednik takratne občine Litija in tudi kasneje 
je bilo delovanje planinskega doma njegova prva skrb. Seveda se je 
rad udeleževal tudi društvenih 
izletov. Na eni od redkih ohra-
njenih fotografij iz tistega časa 
ga vidimo kot udeleženca izleta 
na Triglav v letu 1956. Bine je 
bil kar dvaindvajset let predse-
dnik planinskega društva Litija 
in sicer najprej v obdobju od 
leta 1971 do 1980 in nato 1983 
do 1994.  
Tako kot na drugih področjih je bil tudi v planinstvu tisti, ki je  na mar-
sikaterem področju oral ledino.  Na njegovo pobudo je bila označena 
pot, ki je mnogo kasneje postala znana kot Levstikova pot. Prvotno 
markirana pot sicer ni v celoti potekala tako, kot jo je Fran Levstik 
opisal v Popotovanju od Litije do Čateža, saj je nad Grmado zavila proti 
Kopačiji in Primskovemu. Po tej poti je potekal prvi pohod po Levstiko-
vi poti, ko pa so litijski mladinci v letu 1988 pripravljali drugi pohod, so 
se za nasvet pri določanju originalne trase čez Gobnik obrnili ravno na 
Bineta. Zato upravičeno lahko rečemo, da je bil soudeležen pri nastan-
ku tega danes najbolj množičnega pohoda v Sloveniji.  
Konec leta 1979 in začetku leta 1980 je bil udeležen pri prizadevanjih 
za ustanovitev alpinistične sekcije pri PD Litija. Alpinistični odsek je 
bil dejansko ustanovljen kasneje  v letu 1981 in letos praznuje tridese-
tletnico delovanja. Prav tako je v času njegovega vodenja bila odprta 
Badjurova krožna pot. 
Ves čas, kar je vodil litijske planince, je bilo njegovo geslo, da se mora 
v društvu stalno nekaj dogajati. In res je poskrbel, da je bilo društveno 
življenje vedno živahno in da so bile uvedene številne novosti.  
Ledino pa je oral tudi  pri drugih društvih. Sodeloval je pri ustanovitvi 
Lovske družine Šmartno in bil njen prvi predsednik v obdobju od 1954 
do 1958 ter nato še večkrat, tako, da je bil na čelu lovcev kar dvanajst 
let, deset let pa je opravljal funkcijotajnika. Bine je vedno imel posluh 
za ljudi, zato je znal poskrbeti, da je bila Lovska družina Šmartno ve-
dno v dobrih odnosih z domačini in  da ni imela za druga okolja značil-
nih konfliktov z lastniki zemljišč. Bil je pobudnik za ustanovitev Zveze 

lovskih družin Zasavja s 
sedežem v Litiji.  
Nova društva pa je ustana-
vljal tudi na drugih podro-
čjih. Leta 1957 je bil med 
ustanovitelji Občinske or-
ganizacije Rdečega križa 
Litija in prvih dest let tudi 
njen predsednik. 
V letu 1988 je bil med 

ustanovitelji Društva sladkornih bolnikov Litija in je nato društvo nad-
vse uspešno vodil prvih deset let njegovega delovanja. Sam je zbolel 
za to boleznijo, zato je še kako dobro razumel potrebe in težave slad-
kornih bolnikov. Močno si je prizadeval, da je Litija dobila diabetično 
ambulanto.   
Bil je aktiven v SZDL in Litijskem odboru OF,  dokler mu je zdravje to 
dopuščalo tudi v Krajevni skupnosti Kostrevnica. Predvsem pa so ga 
ljudje v Šmartnem in Litiji poznali kot govornika na pogrebih. Imel je 
čez 1700 poslovilnih govorov. Tudi tukaj se je kazala njegova neverje-
tna pripravljenost, da se razdaja za druge, da ljudem ponudi oporo v 
težkih trenutkih.  
Dokler bodo živela društva, ki jih je ustanavljal in vodil in dokler bomo 
živeli ljudje, ki smo z njim sodelovali, spomin na Bineta Jesenška ne 
bo zbledel.

Borut VUKOVIČ

ljuBljanSKa CeSta neKoč in daneS
Ob Ljubljanski cesti so 
nekoč stale male dela-
vske hišice, mnogi se jih 
še spominjate, samski 
dom gradbenega podje-
tja »Beton Zagorje«, be-
tonarna, objekti podjetja 
»Gradmetal Litija«. Pletilja 
Litija, poslovni prostori in 
delavnice podjetja »ABi«. 
Danes pa kot vidite je ob

Ljubljanski cesti pravi mali BTC, »Tuš«, »HOFER«, prodajalna avtomo-
bilov »SEAT«, Nova trgovina z gradbenim materialom »jernej«, steklar-
stvo, trgovina Agrolit, bencinska črpalka MOL in PETROL, Gasilski dom 
Litija, v gradnji pa je tudi Socialno varstveni center.

Gradnja SoCialno VarStVeneGa Centra 
naPreduje

27. 11. 2011 »Social-
no varstveni center« 
v gradnji. Mogočna 
zgradba, ki daje svo-
je obrise v siju medle 
sončne svetlobe, ki jo 
zakriva »Sitarjevec«. 
In prav toliko sonca 
bodo deležni bodoči 
stanovalci tega doma. 
vse od oktobra do 
aprila...

SPominSKi PoHod od litije do čateža
Tudi letos je 12. 11. 201 
potekal spominski pohod 
po Levstikovi poti od Liti-
je do Čateža. Pohodnikov 
je bilo več tisoč. V Litiji 
so pohodniki zapolnili vsa 
parkirišča. Da je bilo po-
hodnikov res veliko lahko 
vidite na sliki Valvazorjev 
trg v Litiji ob 9.45. uri. 
Žal pa letos za sredstva 

javnega obveščanja ta spominski pohod ni bil zanimiv. Nikjer ni bilo 
nič napisanega, le kratka vest na ATV Signalu v okviru informativnega 
programa. kaj je bil vzrok temu, morda slavnostni govornik.

Še delujoči Pralni Stroj
Na sliki vidite še delujoči pral-
ni stroj, katerega so uporablja-
le ženice v starih časih. Deluje 
še danes brez vse avtomatike. 
Potrebuje le pridne roke in či-
sto tekočo vodo. Takih pralnih 
strojev je v Sloveniji še kar ne-
kaj, vendar pa ne perejo več 
na njih, ne zaradi tega, ker bi 
se pokvarili, pač pa je današnji 
človek v potoke speljal vso svinjarijo, tako da se z gnojnico in fekalijami 
ne da prati. kje so tisti časi, ko si se lahko v vsakem potoku napil čiste 
vode?  ciril GOLOuH

V SliKi in BeSedi



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

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka…

RAJKA ŠTAUT
14.07.1929 – 08.11.2011

Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem  se prisrčno zahva-
ljujemo, da so našega dragega Rajka iz Čepelj, Dole pri Litiji v tako veli-
kem številu pospremili na njegovi zadnji poti, hvala za darovano cvetje, 
sveče in sv. maše, gospodu župniku hvala za lep obred.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo.

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

V SPOMIN
Mineva dvajset let žalostne praznine,bolečine in spominov  

odkar nas je zapustil

EDVARD LENART
(26.10.1933 – 10.12.1991)

iz Gabrovke

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu prižigate 
svečke in ga nosite v srcu.

Vsi njegovi

V življenju veliko si garala,
z veseljem zemljo obdelovala,
za dom in družino si skrbela
in za nas vse veliko časa si imela.

ZAHVALA
V 85 letu nas je zapustila draga žena, mama, babica  

in prababica

 MARIJA JANČAR
1927 – 2011

Kresniški vrh 36

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvala gospodu župniku, pevcem, 
pogrebcem, g. Setničarju, g. Lemutu in dr. Kokotovi. Hvala vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
V 82 letu starosti nas je zapustil naš dragi

ALOJZ MAHKOVIC st.
zidarski mojster v pokoju

(1929 – 2011)

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.  
Posebna zahvala LD Litija, savskim gasilcem,  

pevcem in osebju Doma Tisje.

Vsi njegovi

ZAHVALA
V 79 letu nas je zapustila babica

ALOJZIJA JESENŠEK
15.04.1932 – 19.11.2011

Iskrena hvala osebju Doma Tisje, zdravnikom, vsem organizacijam  
in g. župniku Kvaterniku za pomoč in sodelovanje pri  

zadnjem slovesu.

Žalujoči vsi njeni in ostali sorodniki.

ZAHVALA

V 86 letu starosti nas je zapustil mož, oče in dedek

MARIJAN MULJAVEC
07.08.1926 – 07.12.2011

Od njega smo se v ožjem družinskem krogu poslovili na pokopališču 
v Šmartnem pri Litiji, 13.12.2011.

 
Iskreno se zahvaljujemo gospodu župniku Pavlu Okolišu  

za zelo lepo opravljeno pogrebno svečanost.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Ob smrti drage mame, tašče, stare mame in prababice 

STANISLAVE TOMC
25.10.1930 – 06.11.2011

iz Ponovič pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvala Domu Tisje za nego in 
oskrbo ter g. župniku za lepo opravljeno pogrebno mašo.
Hvala tudi sosedom, Savškovim, Gregorinovim, Moharjevim, Karlino-
vim, Feštanovim, Leskovškovim in Valdinovim za podarjene sveče in 
solidarno pomoč. Prav tako hvala tudi sosedom bloka Trg na Stavbah 
5 za darovane sveče in solidarno pomoč.

Še enkrat  hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sinova Marjan in Martin z družinama.

Ni te več na pragu, ni te več v hiši,
nihče več tvoj glas ne sliši,
da zaman te čakamo ne moremo dojeti,
spomini nate dajejo nam moč,
da brez tebe učimo se živeti.

ZAHVALA
V devetdesetemu letu nas je nenadoma zapustila naša draga  

mama, babica, prababica, sestra in teta

LJUDMILA TOMC
rojena Podlogar

iz Velike Preske 8 pri Polšniku
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala pevskemu zboru Polšnik 
za pesmi slovesa, ge. Horvat Lavri za izrečene poslovilne besede, KS 
Polšnik, pogrebcema Nograšek Francu in Bevc Francu ter g. župniku An-
dreju Rovšku za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala tudi dr. Juteršek 
Milojki iz ZD Litija in osebju bolnišnice Golnik za nudenje zdravstvene 
pomoči.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: sin Viktor z ženo Antonijo, hči Jožica z možem Milanom,  
sin Vojko z ženo Gordano, 7 vnukov, 7 pravnukov, sestre in brata  

ter ostalo sorodstvo.

ZAHVALA

Nepričakovano in prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož, oče, 
dedi, brat in stric

DUŠAN RUPNIK

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi in Mirku 
Kap lji za lep govor. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu, se ju spominjate  
in prižgete sveče.

Žalujoči vsi njuni otroci in vnuki

IVAN  
ZUPAN

Gradišče 4, Dole pri Litiji 
08.06.1933 – 25.12.1991

LJUDMILA  
ZUPAN

Gradišče 4, Dole pri Litiji 
15.02.1936 – 17.09.2007

Ljubila sta zemljo,
ljubila svoj dom,

sedaj pa brez vaju
prazen je dom.

V SPOMIN

25. decembra bo minilo 20 let 
odkar nas je zapustil dragi  

oče in dedek

17. septembra je minilo 4 leta 
odkar nas je zapustila draga 

mama in babica

Želimo vam  
vesele božične praznike  

ter srečno novo leto 2012



Spoštovane bralke in bralci! 

novo leto, nove so poti,  
vodijo naj vas k sreči, zdravju,  
zadovoljstvu in medsebojnemu  

razumevanju. 

lepe praznike in vse lepo  
v novem letu 2012 vam želi

Uredništvo občana - tiskarna aco litija

iŠčeMo in zbiRaMo  
GRaDivo teR PoDatKe  

O ZGODOVINI  
litijSKiH KaRnevalov

Spoštovane občanke in občani! 
Občina Litija, javni zavod za kul-
turo in turistično društvo Litija 
pripravljamo razstavo o zgodovini 
litijskih karnevalov, zato se obra-
čamo na vas, s prošnjo, da nam 
posodite, če imate kakršnekoli 
dokumente, članke iz časopisov 
ali fotografije, ki prikazujejo na-
vedeno vsebino. Kontakt: jzK – 
direktorica Helena Hauptman, 
tel. 01 8900 200.


