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NOVOLETNI 
KONCERT

Letošnji gost je: Matjaž Mrak 
Vstopnine ni.

Prireditev bo v PONEDELjEk,  
27. 12. 2010 ob 19.00 uri
v Športni dvorani Litija

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 vam želi

Uredništvo občana - tiskarna aco litija

SPoŠtovane občanKe in občani!

»Naj bodo božični prazniki,  
»Dan samostojnosti in enotnosti«

ter Novo leto 2011 napolnjeni s srečo,  
zdravjem, mirom in zaupanjem v dobro!

župan občine Litija
Franci rokavec

V decembrskih prazničnih dneh praznično 
mesto odpira svoja vrata podeželju, 

dobrodelnosti in solidarnosti ter prijetnemu 
druženju pod šotorom. Prednovoletne  

prireditve se bodo odvijale na Valvazorjevi 
ulici in pod šotorom na parkirišču pred občinsko stavbo. Spoštovane 
občanke in občani, prireditve so namenjene vam, zato ste vabljeni,  

da se poveselite v prijetni družbi in ob glasbi priznanih  
slovenskih glasbenikov!

DoGoDKi v PRaznični litiji
neDelja, 19.12.2010 ob 18.00 uri na ploščadi pred cerkvijo Sv.Nikolaja
•	 Betlehemska	lučka	in	prižiganje	lučk	na	novoletni	jelki 
četRteK, 23.12.2010 – med 14,00 in 20.00 uro; Podeželje v prazničnem mestu – 
kulturno družabni program
•	 	Na	stojnicah	BOžIČNEGa SEjMa	se	bodo	predstavili	ponudniki	sladkih	dobrot,	obrtniki,	

kmetje,	na	ogled	bodo	domače	živali
•	 	Stojnice	VSE ZaStONj:	dobrodelni	sejem	igrač	ter	oblek	za	otroke	(MC	Litija,	Kliše,	 

Rdeči	Križ)
•	 	Spremljevalni	program:
 Ob 16.00	Animacijska	predstava	za	najmlajše	PrIHaja NODI 
 Ob 18.00		Božični	koncert	Gimnazije	Litija,	Glasbene	šole	Litija	-	Šmartno,	 

OŠ	Gradec	in	OŠ	Litija,
 Ob 19.00	Prihod	Dedka	mraza	z	darili	in	v	spremstvu	litijske	konjenice	(DPM	Litija)
PeteK, 24.12.2010 – med 8.00 in 13.00 uro; Podeželje v prazničnem mestu – 
kulturno družabni program
•	 	Na	stojnicah	BOžIČNEGa SEjMa	se	bodo	predstavili	ponudniki	sladkih	dobrot,	obrtniki,	

kmetje,	na	ogled	bodo	domače	živali
•	 	Stojnice	VSE ZaStONj:	dobrodelni	sejem	igrač	ter	oblek	za	otroke	(MC	Litija,	Kliše,	 

Rdeči	Križ)	
•	 Spremljevalni	program:
 Ob 9.30	nastop	otrok	Vrtca	Najdihojca
 Ob 10.00	Nastop	otrok	OŠ	Litija	–	POŠ	za	otroke	s	prilagojenim	programom
Sobota, 25.12.2010 ob 19.30 cerkev Sv.Nikolaja
•	 Božični	koncert	zbora	sv.	Nikolaja	in	Nikolajev	otroški	zbor
PoneDeljeK, 27.12.2010 ob 19.00 v Športni dvorani Litija
•	 BOŽIČNO	NOVOLETNI	koncert	Pihalnega	orkestra	Litija	z	gosti

novoletni ŠotoR (pred zgradbo Občine Litija) 
toReK, 28.12.2010 od 20.00 – 1.00 
• MaMBO kINGS
SReDa, 29.12.2010 od 20.00 –1.00 
• MLaDI DOLENjCI, BrIGIta ŠULEr
četRteK, 30.12.2010 od 20.00 –1.00 
• aVVEN, GUttI, BaCkStaGE, karaNtENa, MaGratEja - Gost: trkaj
PeteK, 31.12.2010 od 21.00 do 3.00 SILVEStrOVaNjE 
• SILVEStrOVaNjE Z BrENDIjEM IN kOraDOMO

Pomembna novoSt letoŠnje PonUDbe PoD ŠotoRom:  
od torka 28.12.2010 do četrtka 30.12.2010, od 8.00 do 17.00 ure bo potekala tržnica 

s ponudniki, ki sicer prodajajo svoje izdelke vsak 10. dan v mesecu, pred športno 
dvorano. Obljubljajo še posebno ugodno in raznoliko božično- novoletno ponudbo.

V MESECU DECEMBrU IN jaNUarjU jE VSak DaN OD. 10.00 – 20.00 UrE ODPrtO 
DrSaLIŠČE PrED ŠPOrtNO DVOraNO, Na SILVEStrOVO OD 10.00 - 24.00.

Občina LItIja pripravlja prireditve v sodelovanju s Centrom za razvoj Litija, Prostovoljnim 
gasil skim društvom Litija, Društvom prijateljev mladine, Mladinskim centrom, klubom 
litijskih in šmarskih študentov, rdečim križem in Prireditveno Agencijo 19.

OBČINa LItIja

PONOVNO  
DRSaliŠče v litiji

Ljubitelji drsanja lahko v decembru 
in januarju preiskusijo drsalno plo-
ščo pred šport no dvorano v Litiji. 
Drsališče je odprto vsak dan med 
10.00 in 20.00 uro, vstop je prost,  
možna je tudi izposoja drsalk.

V zadnjem močnem deževju med 16. In 20. septembrom 
2010 je prišlo iz Pomožnega rova, ki se nahaja nad sta-
rim mestnim jedrom Litije, do manjšega opozorilnega 
izbruha ujetih rudniških vod, nasičenimi z limonitnim 
muljem in težkimi kovinami. to je med prebivalstvom 
povzročilo veliko zaskrbljenost, ki je povsem upravi-
čena, saj se v zaledju tega rova nahaja ujeta rudniška 
voda, ki se lahko ob neugodnih razmerah izlije v urbani 
del mesta Litija in naprej v reko Savo.

Dne 1.12.2010 se je zaradi te problematike na delovnem obisku pri županu Občine Litija 
mudil minister za Okolje in prostor g. roko žarnić s svojimi sodelavci. Prisotna sta bila 
tudi poslanca g. joško Godec in g. Gvido kres. Minister je 
obljubil pomoč pri sanaciji zatečenega stanja in sicer naj 
bi ministrstvo financiralo vso potrebno dokumentacijo za 
izvedbo projekta sanacije rudnika Sitarjevec, ki bo nad-
gradnja že izdelanega rudarskega projekta iz leta 2008. 
Prav tako je minister obljubil pomoč pri interventnem za-
piranju nevarnih odprtih jamskih objektov, ki se nahajajo 
po celotni površini hriba Sitarjevec.

Izteka	 se	 prvo	 desetletje	 novega	 tisočletja.	 Če	 se	 po	 
jutru	dan	pozna,	se	nam	ne	obeta	nič	dobrega	-	okoljske	
katastrofe,	vojne	in	socialne	stiske.	Do	Litije	je	bilo	to	
desetletje	kar	prizanesljivo,	če	izvzamemo	usode	posa-
meznikov,	ki	so	zaradi	posledic	gospodarske	krize	ostali	
brez	zaposlitve.	Če	se	že	nekaj	desetletij	v	Litiji	ni	kaj	
dosti	premaknilo	na	bolje,	lahko	morda	upamo,	da	nam	
bo	tudi	v	nič	kaj	spodbudni	prihodnosti	kaj	prihranjeno.	
Ne	glede	na	to,	kaj	nas	čaka	v	prihodnjem	desetletju,	pa	
lahko	drug	drugemu	voščimo	srečno,	zdravo	in	uspešno	
leto	2011	-	če	bomo	v	željah	iskreni,	morda	v	prihodnjem	
desetletju	ne	bomo	več	tako	strogo	razdeljeni	na	takšne	
in	drugačne	in	bomo	morda	sodelovali	v	korist	vseh. 

Marko	DjuKIć

iz uredništva

Prispevke	pošljite	do	08.01.2011 v	elektronski	
obliki	na	naslov:	Tiskarna	ACO,	C.D.K.	39,	1270	Litija	 
ali	po	e-pošti:	tiskarna.aco@siol.net,	obcan@siol.net.

Želim vsem vesele Božične praznike, 
v letu 2011 pa veliko zdravja,  

sreče in uspehov.

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

popravila in čiščenje zobnih protez

najlepše 
slovenske 
božične pesmi

Zbor Sv. Nikolaja Litija in Nikolajev 
otroški zbor vas vabita na  

tradicionalni božični koncert,  
ki bo v soboto, 25.12., v cerkvi  
Sv. Nikolaja v Litiji ob 19.30. 
Na programu bodo najlepše  

slovenske božične pesmi. Pri orglah 
bo Klemen Karlin. Doživite lepoto 
Božiča ob čudoviti glasbi zborov  

Sv. Nikolaja Litija.

VLjUDNO VaBLjENI, VStOP jE PrOSt. 
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SKRajŠani zaPiSniK 
1. izredne seje Občinskega sveta, ki je bila  

v četrtek, 25.11.2010 ob 18.00 uri v veliki sejni 
sobi Občine Litija, jerebova ulica 14, Litija.

Sejo	je	vodil	župan	Franci	Rokavec,	ki	je	po	uvodnem	pozdravu	
ugotovil	sklepčnost	sveta	(od	23-ih	svetnikov	jih	je	bilo	priso-
tnih	20).
Predsedujoči	 je	 dal	 v	 razpravo	 naslednji	 predlog	 dnevnega	
reda:
1.	Potrditev	mandata	občinskega	svetnika
2.		Razširitev	 letnega	 načrta	 pridobivanja	 z	 občinskim	 nepre-
mičnim	premoženjem

3.	Kadrovske	zadeve:
-	Oblikovanje	delovnih	teles	občinskega	sveta
-	Soglasje	k	delovni	uspešnosti	ravnatelja	OŠ	Gabrovka
-	Soglasje	k	imenovanju	direktorja	ZD	Litija

Razprave	na	dnevni	red	ni	bilo.
aD 1) Potrditev mandata občinskega svetnika
Občinski	svet	je	potrdil	mandat	ga.	Mariji	Osolnik	Bajde,	rojeni	
06.08.1958,	stanujoči	Spodnji	Hotič	10,	1270	Litija.
aD 2) razširitev letnega načrta pridobivanja z občinskim 
nepremičnim premoženje
Občinski	svet	občine	Litija	je	sprejel	predlog	Razširitve	letnega	
načrta	 pridobivanja	 z	 občinskim	 nepremičnim	 premoženjem	
za	del	nepremičnine	s	parc.	št.	1242/3	in	del	nepremičnine	s	
parc.	št.	1242/5,	obe	k.o.	Sava	pri	Litiji.	Nepremičnini	se	bosta	
pridobivali	za	potrebe	urejanja	lastniškega	razmerja	zemljišča,	
ki	je	v	privatni	lasti	in	po	katerem	poteka	kategorizirana	cesta	
LC	208820	(odsek	208821	–	Kunštov	mlin	–	Kobiljek	–	Sava	)
aD 3) kadrovske zadeve:
Člani	Občinskega	sveta	so	potrdili	 imenovanje	naslednjih	od-
borov	in	komisije:
Odbor za družbene dejavnosti	 v	 sestavi:	 Lijana	Lovše,	 sta-
nujoča	Zgornji	log	17,	1270	Litija	–	predsednica;	Albert	Pavli,	
stanujoč	Maistrova	ulica	14,	1270	Litija	–	član;	Anton	Lokar,	
stanujoč	Ponoviče	22b,	1282	Sava	–	član;	Boris	Doblekar,	sta-
nujoč	Cesta	komandanta	Staneta	11,	1270	Litija – član; jožef	
Hostnik,	 stanujoč	Cesta	 komandanta	Staneta	16,	 1270	Litija	
-	 član;	Dušan	Hauptman,	stanujoč	Grbinska	cesta	66a,	1270	
Litija	–	član;	Dušanka	Klančar,	stanujoča	Brodarska	16,	1270	
Litija	-	član;	Robert	Potokar,	stanujoč	Graška	cesta	60b,	1270	
Litija	–	član,	Alenka	Mesojedec,	stanujoča	Gabrovka	85,	1274	
Gabrovka	-	član.	
Odbor za finance in gospodarjenje z nepremičninami	v	se-
stavi:	Marija	Osolnik	Bajde,	stanujoča	Spodnji	Hotič	10,	1270	
Litija	–	predsednica;	Bojan	Železnik,	stanujoč	Sitarjevška	cesta	
25,	1270	Litija	–	član;	Ivan	Novak,	stanujoč	Kresnice	83,	1281	
Kresnice	 –	 član;	Mateja	Malis,	 stanujoča	 Ponoviče	 4k,	 1282	
Sava –	član;	Filip	Fele,	stanujoč	Polšnik	2,	1272	Polšnik	–	član; 
Anja	 Vrhovec,	 stanujoča	 Vače	 27,	 1252	 Vače	 –	 član;	 Anton	
Skubic,	stanujoč	Ponoviška	cesta	9,	1270	Litija	– član; roman 
Ponebšek, stanujoč	Kresnice	101,	1281	Kresnice	–	član;	Luka	
Godec,	stanujoč	ježa	6a,	1270	Litija	-	član.	

Odbor za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in 
varstva okolja	v	sestavi:	Aleksander	Gombač,	stanujoč	Loška	
ulica	4,	1270	Litija	–	predsednik;	Helena	Perko,	stanujoča	Vodi-
ce	pri	Gabrovki	1,	1274	Gabrovka	–	član;	Anton	jesenšek,	stanu-
joč	Spodnje	jelenje	2,	1273	Dole	pri	Litiji	–	član;	Marta	Peršin,	
stanujoča	 Prvomajska	 ulica	 3,	 1270	 Litija	 –	 član;	 Alojz	 Trdin,	
stanujoč	Cesta	komandanta	Staneta	15,	1270	Litija	–	član;	Filip	
Fele,	 stanujoč	Polšnik	2,	 1272	Polšnik	 –	 član;	Anton	Plankar,	
stanujoč	Cesta	komandanta	Staneta	7,	1270	Litija	–	član;	Milan	
Zmrzlak,	stanujoč	Gabrovka	80a,	1270	Litija	–	član;	Dušan	Mak,	
stanujoč	Zagozd	5,	1273	Dole	pri	Litiji	–	član.	
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem	v	sestavi:	Hele-
na	Perko,	stanujoča	Vodice	pri	Gabrovki	1,	1274	Gabrovka	–	pred-
sednica;	Anton	Korimšek,	stanujoč	Borovak	pri	Polšniku	3,	1272	
Polšnik	–	član;	Matjaž	Brodar,	stanujoč	Trg	na	stavbah	7a,	1270	
Litija	–	član;	Marija	Zajc,	stanujoča	Graška	cesta	50,	1270	Litija	
–	član;	Marko	Doblekar,	stanujoč	Partizanska	pot	16E,	1270	Litija	
-	član;	Primož	Lambergar,	stanujoč	Breg	pri	Litiji	24,	1270	Litija	–	
član;	Matjaž	Mirtič,	stanujoč	Grbinska	cesta	54,	1270	Litija	–	član; 
Leopold	Žnideršič,	stanujoč	Kresnice	138,	1281	Kresnice	–	član;	
Marko	Godec,	stanujoč	jevnica	57,	1281	Kresnice	–	član.	
Odbor za reševanje, zaščito in požarno varnost v	 sestavi:	
Anton	Lokar,	stanujoč	Ponoviče	22b,	1270	Litija	-	predsednik;	
Matej	Žontar,	stanujoč	Frtica	7,	1270	Litija	–	član;	Boris	Doble-
kar,	stanujoč	Cesta	komandanta	Staneta	11,	1270	Litija	–	član;	
Mateja	Malis,	stanujoča	Ponoviče	4k,	1282	Sava	–	član;	Alojz	
Požaršek,	stanujoč	Vače	53,	1252	Vače	–	član;	Franc	Simončič,	
stanujoč	Partizanska	pot	3b,	1270	Litija	–	član;	Primož	Kokovi-
ca,	stanujoč	Grbinska	cesta	7,	1270	Litija	–	član;	Gvido	Kres,	
stanujoč	Zgornji	Log	4,	1270	Litija	–	član;	Matjaž	Gospeti,	Ribče	
60,	1281	Kresnice	–	član.	
Dodatno	je	bil	sprejet	sklep,	da	se	predsednika	Gasilske	zveze	
Litija	Draga	Poglajna,	stanujočega	 jesenje	20,	1281	Kresnice,	
vabi	na	seje	Odbora	za	reševanje,	zaščito	 in	požarno	varnost.	
Predsednik	Gasilske	zveze	Litija	sodeluje	pri	delu	odbora,	nima	
pa	pravice	glasovanja.	
komisijo za vloge in pritožbe v	 sestavi:	 Avgust	 Pestotnik,	
Grbinska	cesta	13,	1270	Litija	–	predsednik;	Marko	Doblekar,	
stanujoč	Partizanska	pot	16E,	1270	Litija	–	član;	Anton	Lokar,	
stanujoč	 Ponoviče	 22b,	 1282	 Sava	 –	 član;	Mediha	 jesenšek,	
stanujoča	Cesta	komandanta	Staneta	5,	1270	Litija	-	član;	Lija-
na	Lovše,	stanujoča	Zgornji	Log	17,	1270	Litija	–	član.	
Soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja OŠ Gabrovka
Občinski	svet	Občine	Litija	 je	podal	soglasje	k	 izplačilu	redne	
delovne	uspešnosti	za	leto	2009	za	v.d.	ravnateljico	OŠ	Gabrov-
ka	Majo	Plazar	 v	 bruto	 višini	 406,83	€	 (v	 obsegu	2	osnovnih	
plač,	62	%	meril,	6	mesecev	 in	3/12	glede	na	drugi	odstavek	
2.	Člena	ZIPRO0809-D)	in	za	ravnatelja	OŠ	Gabrovka	Igorja	Ho-
stnika	 v	bruto	 višini	 406,83	€	 (v	 obsegu	2	osnovnih	plač,	62	
%	meril,	6	mesecev	in	3/12	glede	na	drugi	odstavek	2.	Člena	
ZIPRO0809-D)
Soglasje k imenovanju direktorja ZD Litija 
Občinski	svet	Občine	Litija	je	podal	soglasje	k	imenovanju	jože-
fe	Kežar,	stanujoče	Breg	pri	Litiji	13,	Litija,	za	direktorico	javne-
ga	zavoda	Zdravstveni	dom	Litija.

Sveti Mestne skupnosti Litija in ostalih  
dvanajstih krajevnih skupnosti so se sestali  
na  prvih konstitutivnih sejah in izvolili svoje 

predsednice oziroma predsednike
IME kS/MS IME IN PrIIMEk NaSLOV POŠTA
KS	BREG- 
TENETIŠE

PRIMOŽ	 
LAMBERGAR	 BREG	PRI	LITIjI	24 1270	LITIjA

KS	DOLE	PRI	
LITIjI

MIROSLAV	 
BRINOVEC SLAVINA	1 1273	DOLE	 

PRI	LITIjI

KS	GABROVKA MARjAN	 
HOSTNIK

MORAVČE	PRI	
GABROVKI	23 1274	GABROVKA

KS	HOTIČ ANDREj	CIRAR KONj	9 1270	LITIjA

KS	jEVNICA KVARTIČ	MIHA GOLIŠČE	110 1281	KRESNICE	

KS	KONjŠICA STANISLAVA	
BREGANSKI KONjŠICA	-	DEL	22 1272	POLŠNIK

KS	KRESNICE DANIEL	LENART KRESNIŠKI	VRH	28 1281	KRESNICE

MS	LITIjA KRES	GVIDO	 ZGORNjI	LOG	4 1270	LITIjA

KS	POLŠNIK TOMAŽ	VOZELj	 TEPE	30 1272	POLŠNIK

KS	RIBČE SANDI	PETERCA RIBČE	40A 1281	KRESNICE

KS	SAVA ANTON	LOKAR PONOVIČE	22B 1282 SAVA

KS	SPODNjI	
LOG SIMONČIČ	MIHA SPODNjI	LOG	12 1282 SAVA

KS	VAČE POGRAjC	VIDA LAZE	PRI	VAČAH	9 1252	VAČE

POZIV
Okrožno	sodišče	v	Ljubljani	je	objavilo	poziv	za	predla-
ganje	kandidatov	 za	 sodnike	porotnike	na	Okrožnega	
sodišča	v	Ljubljani.	Poleg	občinskega	sveta,	lahko	kan-
didate	predlagajo	tudi	 interesne	organizacije,	kot	npr.	
društva	ali	združenja,	ki	so		registrirana		in	delujejo	na	
območju	Okrožnega	sodišča	v	Ljubljani.	Pisni	predlog		
kandidata	 mora	 obsegati	 najmanj	 »ime	 in	 priimek;	
datum	 in	kraj	 rojstva,	naslov	prebivališča,	 šolsko	 izo-
brazbo,	podjetje	pri	katerem	je	zaposlen	ter	telefon	v	
službi	 in	doma«.	Kandidati	morajo	 izpolnjevati	pogoje	
42.	člena	Zakona	o	sodiščih	in	sicer	»da	je	dopolnil	30	
let,	ni	bil	pravnomočno	obsojen	za		kaznivo	dejanje,	ki	
se	preganja	po	uradni	dolžnosti,	je	zdravstveno	sposo-
ben	in	osebnostno	primeren	za	udeležbo	pri	izvajanju	
sodne	oblasti	ter	aktivno	obvlada	slovenski	jezik«.	Kan-
didaturi	je	potrebno	priložiti	potrdilo	o	državljanstvu	ter	
zdravniško	spričevalo	oziroma	mnenje	predlagatelja	o	
zdravstvenih	zmožnostih.	
Vse	 dodatne	 informacije	 	 ter	 izjavo	 dobite	 na	 tel.	 št.	
01/8963-428	–	Suzana	Kukovica	ali	v	sobi	40	Občine	
Litija,	kamor	lahko	tudi	oddate	predloge.	

OBVEStILO
Z	11.	členom	Odloka	o	nadomestilu	za	uporabo	stavbnega	
zemljišča	v	Občini	Litija	(uradni	list	RS	št.	132/03,	119/04,	
119/05),	je	navedeno,	da	se	za	dobo	enega	leta	oprosti	pla-
čila	nadomestila	zavezanca,	ki	živi	z	drugimi	člani	v	skupnem	
gospodinjstvu	v	slabih	življenjskih	razmerah	in	izpolnjuje	eno	
od	naslednjih	meril:
-		eden	 izmed	 članov	 prejema	 denarno	 socialno	 pomoč	 po	
predpisih	iz	socialnega	varstva;	
-		eden	izmed	članov	je	upravičenec	do	subvencionirane	sta-
novanjske	najemnine;	
-		eden	izmed	članov	je	upokojenec,	ki	prejema	varstveni	do-
datek	po	predpisih	 pokojninskega	 in	 invalidskega	 zavaro-
vanja.	
Oprostitev	velja	za	dobo	enega	leta,	pisni	zahtevek	za	opro-
stitev	plačila	nadomestila	pa	mora	zavezanec	vložiti	najka-
sneje	do	31.januarja	za	tekoče	leto,	na	Občini	Litija,	jerebova	
ulica	14,	Litija	v	sobi	št.	57.

končno je tudi eden najbolj oddaljenih  zaselkov   občine 
Litija, Magolnik v kS Dole, dobil novo asfaltno prevleko. 
Spodnji ustroj javne poti v dolžini 1200 m so pripravili in 
financirali krajani sami.

Na lokalni cesti kunštov mlin - kobiljek - Sava je občina 
Litija asfaltirala prvi odsek v dolžini 600 m. 

Spoštovane občanke, cenjeni občani !
Leto	2010	se	izteka,	to	je	tudi	čas,	ko	delamo	pregled	po	prehojeni	
poti	in	si	postavljamo	načrte	za	prihajajoče	leto.
V	 iztekajočem	 letu	 je	 gospodarska	 kriza	 globoko	 zarezala	 v	 naš	
vsakdan,	v	naše	načrte,	predvsem	z	izgubo	delovnih	mest,	z	zniže-
vanjem	osebnih	dohodkov,	pokojnin…	Skratka	življenje	 je	postalo	
težje.	Tega	smo	se	dobro	zavedali	tudi	v	občini	Litija,	saj	smo	bili	
zelo	občutljivi	za	kakršnokoli	povečanje	bremen	občanov.	
Kljub	navedenim	dejstvom,	smo	v	iztekajočem	letu	bistveno	razširili	
obseg	predšolske	vzgoje,	saj	smo	pridobili	kar	šest	novih	oddelkov	
vrtca,	uvedli	 subvencije	 in	 že	 iščemo	 tudi	 rešitve	 za	naprej.	Prav	
tako	smo	dobili	eno	najlepših	šol	v	Sloveniji;	na	Vačah,	ki	se	ogreva	
na	lesno	biomaso	in	kjer	bo	na	njeni	strehi	v	bližnji	prihodnosti	za-
čela	delovati	sončna	elektrarna.	Pri	projektiranju	nove	litijske	šole	
smo	v	postopku	pridobitve	gradbenega	dovoljenja,	 sama	gradnja	
pa	se	bo	začela	v	prihodnjem	letu.	
Soseska	Rozmanov	trg	je	z	 investiranjem	podjetja	Trgograd	lepša	
za	sodobno	zgrajen	nov	blok	s	56	stanovanji.	V	letošnji	 jeseni	se	
je	končno	pričela	gradnja	Socialno	varstvenega	centra	v	Litiji,	kot	
bodočega	medgeneracijskega	 središča.	 Tudi	 letos	 smo	obnavljali	
in	gradili	 vodovodna	omrežja	skoraj	 v	vsaki	krajevni	skupnosti	 in	
mestu	Litija.	Zgrajenih	 in	 z	novo	asfaltno	prevleko	obnovljenih	 je	
več	 kot	 20	 km	 cest.	 Letošnje	 leto	 so	 zaznamovale	 poplave,	 tudi	
tu	smo	znali	stopiti	skupaj	 in	upam	le,	da	se	bo	občinski	pomoči	
pridružila	tudi	država	z	ustreznim	deležem.	Naj	se	ob	tej	priložnosti	
še	enkrat	zahvalim	gasilcem	in	vsem	občanom	za	nesebično	pomoč	
ob	tej	preizkušnji.
V	letu	2010	je	občina	Litija,	ena	izmed	prvih	v	Sloveniji,	sprejela	nov	
prostorski	načrt,	v	katerem	je	umeščena	tudi	nova	poslovno-obrtna	
cona	v	Zgornjem	Hotiču.
Izjemen	razmah	je	letos	doživel	tudi	festival	»Slovo	poletju«,	globo-
ko	se	nam	je	vtisnil	v	spomin	veličasten	koncert	Carmina	Burana,	v	
organizaciji	enega	izmed	partnerjev	mednarodnega	projekta,	Zbora	
Sv.Nikolaja.	Bili	smo	priča	trem	visokim	jubilejem;	125	letnici	Pev-
skega	društva	Lipa,	čitalništva	v	Litiji	 in	delovanju	Gasilskega	dru-
štva	Litija.	Ob	občinskem	prazniku	smo	oživljali	litijsko	zgodovino,	
tako	ob	postavitvi	skulpture	čolnarju,	kot	ob	zgodovinskem	opisu	
rudnika	Sitarjevec.
To	je	samo	bežen	pregled	izjemno	dinamičnega	in	vsestransko	bo-
gatega	leta,	ki	se	izteka,	zato	se	vam,	spoštovane	občanke	in	občani	
zahvaljujem	za	vse,	kar	ste	dobrega	storili	na	svojem	delovnem	me-
stu,	društvu,	javnih	zavodih,	podjetjih,	krajevnih	skupnostih,	mestni	
skupnosti,	občinski	upravi	in	občinskemu	svetu.
Prav	vsem	iskrena	hvala,	z	željo,	da	bi	se	takšno	sodelovanje	nada-
ljevanje	tudi	v	letu	2011.	Srečno	!

Vaš	župan
Franci	ROKAVEC

Na obstoječem opornem zidu med reko Savo in Ukmarjevo 
hišo je bila izvedena nadgradnja zidu v dolžini 80 m, ki naj 
bi v bodoče preprečila vdor Save v Mladinski center in na 
Stavbe, seveda ob pogoju, da bo višina vodostaja na nivoju 
letošnjih septemberskih poplav.

Letošnjo jesen je 
tudi podružnična 
cerkev sv.jurija v 

Podšentjurju dobila 
svojo novo podobo. S 
pomočjo prebivalcev 

in tudi s podporo 
občine Litija, je bila 

obnovljena fasada 
cerkve in na novo 

odkrita številčnica 
nekdanje ure.

S preureditvijo 
prostora v šoli na 
Polšniku, je vrtec 
Polhek pridobil še 
en oddelek predšol-
skega varstva.
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PrEGLED INVEStICIj V OBČINI LItIja V LEtU 2010

SPOrOČILO Za jaVNOSt

V	letošnjem	letu	so	se	na	območju	Občine	Litija	izvajale	investicije	oz.	
projekti,	ki	so	rezultat	pospešenega	izvajanja	nalog	občinskega	prora-
čuna,	sredstev	proračuna	Republike	Slovenije,	 javno	zasebnega	par-
tnerstva,	zasebnih	vlaganj	v	javno	infrastrukturo	in	aktivnosti	mestne	
skupnosti,	krajevnih	skupnosti,	društev,	združenj,	občank	in	občanov.	
Pregled	projektov	povzemamo	v	nadaljevanju:

MEStNa SkUPNOSt LItIja:
-	 	dokončanje	ureditve	športnih	objektov	ob	šolskem	centru	na	Graški	
Dobravi

-	 ureditev	športnega	igrišča	na	Rozmanovem	trgu
-	 	zasebni	investitor	Trgograd	d.o.o.	je	zgradil	več	stanovanjski	objekt	
s	56	enotami	na	Rozmanovem	trgu	s	pripadajočo	infrastrukturo	(jav-
na	razsvetljava,	preplastitev	ceste,	odvodnjavanje)

-	 ureditev	dodatnih	parkirišč	na	Rozmanovem	trgu
-	 ureditev	večnamenske	ploščadi	pri	športni	dvorani	Litija
-	 postavitev	skulpture	čolnarja	pri	športni	dvorani	Litija
-	 preplastitev	pločnika	na	nadvozu
-	 ureditev	parkirišča	pri	Mladinskem	centru
-	 izgradnja	protipoplavnega	–	opornega	zidu	na	Stavbah
-	 pridobitev	dokumentacije	za	gradnjo	nove	Osnovne	šole	Litija
-	 začetek	izgradnje	Socialno	varstvenega	centra	v	Litiji
-	 izgradnja	meteornega	odvodnika	na	Ponoviški	cesti
-	 	začetek	širitve	litijskega	vodovoda	in	izgradnja	novega	vodohrana	na	
Svibnem

-	 začetek	rekonstrukcije	lokalne	ceste	Beden	–	Veliki	Vrh
-	 obnova	in	razširitev	lekarne	v	Zdravstvenem	domu	Litija
-	 sofinanciranje	obnove	podružnične	cerkve	Sv.	jurija	v	Podšentjurju
-	 	odprtje	dveh	novih	oddelkov	vrtca	pri	lastniku	janezu	Pircu	na	Parti-
zanski	cesti	in	najem	prostorov	za	Vrtec	Litija

-	 	najem	prostorov	za	delovanje	Glasbene	šole	Litija-Šmartno	v	stavbi	
Predilnice	Litija

-	 sanacija	prostorov	Vrtca	Litija
-	 	zaključna	faza	pridobivanja	odločbe	MOP	oz.	SVRL	za	sredstva	Eu	
za	centralno	čistilno	napravo

-	 sanacija	potoka	Bedenov	graben
-	 preplastitev	lokalne	ceste	Grbin	-	Zagorica

krajEVNa SkUPNOSt BrEG:
-	 	priprava	projekta	za	pridobitev	sofinanciranja	s	strani	Eu	za	izgra-
dnjo	pločnika	za	sosesko	Breg

krajEVNa SkUPNOSt kONjŠICa
-	 asfaltiranje	dela	ceste	Beja
-	 sanacija	plazu	na	lokalni	cesti	proti	vasi	Konjšica
-	 postavitev	dodatnih	odbojnih	ograj	ob	LC

krajEVNa SkUPNOSt POLŠNIk
-	 asfaltiranje	LC	Slop	–	Sopota
-	 ureditev	prostorov	ter	odprtje	novega	oddelka	vrtca	Polhek
-	 začetek	izgradnje	mrliške	vežice
-	 asfaltiranje	dela	regionalne	ceste	Preska	–	Sopota
-	 izdelava	idejnega	projekta	izgradnje	vodovoda	Polšnik	–	Mamolj
-	 postavitev	dodatnih	odbojnih	ograj	ob	LC
-	 čiščenje	vodotoka	Pasjek

krajEVNa SkUPNOSt DOLE:
-	 asfaltiranje	LC	Križe	–	Mala	Goba
-	 asfaltiranje	jP	Magolnik
-	 asfaltiranje	jP	Strmec	–	javorje
-	 asfaltiranje	jP	Prelesje	–	ježevec
-	 asfaltiranje	dela	regionalne	ceste	v	Sopoti	(Celestina)
-	 izdelava	projektne	dokumentacije	za	širitev	vodovoda	Dole
-	 vključitev	vrtine	v	Sopoti	v	vodovodni	sistem	Dole

krajEVNa SkUPNOSt GaBrOVka:
-	 asfaltiranje	LC	Lazar	–	Cirnik	–	Ravne
-	 asfaltiranje	jP	Moravška	Gora

-	 asfaltiranje	jP	Podpeč
-	 sofinanciranje	obnove	zunanjosti	cerkve	Sv.Pavla	v	Podpeči
-	 odprtje	novega	oddelka	vrtca	v	osnovni	šoli
-	 pridobitev	novih	prostorov	za	pouk	v	mansardi	OŠ	Gabrovka
-	 projektiranje	obnove	večnamenskega	objekta	v	Gabrovki
-	 sofinanciranje	zamenjave	vodovoda	v	Moravčah	in	Tihaboju
-	 izgradnja	kraka	vodovoda	in	hidro	postaje	Čateška	–	Gabrska	Gora

krajEVNa SkUPNOSt SaVa:
-	 asfaltiranje	dela	LC	Sava	–	Kunštov	mlin
-	 sanacija	plazu	Mrzel
-	 sofinanciranje	protipoplavnih	ukrepov	na	Savi	in	Smrekarici
-	 urejanje	športnega	igrišča	na	Savi
-	 čiščenje	pregrade	na	vodotoku	Rafaelov	Graben

krajEVNa SkUPNOSt VaČE:
-	 	dokončanje	izgradnje	in	obnove	podružnične	šole	na	Vačah,	odprtje	
dveh	novih	oddelkov	vrtca	in	krajevne	knjižnice

-	 nadaljevanje	rekonstrukcije	regionalne	ceste	na	Vače
-	 odkup	zemljišča	za	potrebe	mrliške	vežice	in	širitve	pokopališča
-	 modernizacija	jP	Vrtače,
-	 razširitev	vodovoda	proti	Potoku	pri	Vačah

krajEVNa SkUPNOSt HOtIČ:
-	 	nadaljevanje	izgradnje	vodovoda	Ribče	z	rekonstrukcijo	LC	v	jese-
njah	in	Zapodju

-	 modernizacija	LC	jesenje
-	 sanacija	zemeljskih	plazov	v	Zapodju	in	jesenju
-	 čiščenje	pregrad	na	vodotoku	v	Zg.Hotiču
-	 sanacija	vodovoda	Hotič	po	neurju

krajEVNa SkUPNOSt rIBČE:
-	 ureditev	dela	javne	poti	v	Verneku
-	 nadaljnja	izgradnja	vodovoda	Ribče

krajEVNa SkUPNOSt krESNICE:
-	 zaključek	rekonstrukcije	in	modernizacija	obvoznice	Kresnice
-	 priprava	dokumentacije	za	obnovo	in	širitev	vodovoda	Kresnice
-	 sofinanciranje	nakupa	novega	večnamenskega	gasilskega	vozila
-	 ureditev	sofinanciranja	delovanja	športne	dvorane	v	Kresnicah
-	 sanacija	vodovoda	v	Zg.Kresniškem	Vrhu

krajEVNa SkUPNOSt jEVNICa:
-	 asfaltiranje	jP	Goliški	krog
-	 izgradnja	nadomestnega	mostu	na	lokalni	cesti	jevnica	–	janče
-	 obnova	javne	razsvetljave	ob	pešpoti	jevnica	–	Kresniške	Poljane
-	 ureditev	igrišča	za	odbojko	na	mivki
-	 sanacija	potoka	jevniščica
-	 ureditev	sofinanciranja	vzdrževanja	Zadružnega	doma	v	jevnici
-	 izvedba	pregrade	in	čiščenje	vodotoka	Slapnica
-	 sofinanciranje	razširitve	vodovoda	jevnica	v	Kresniških	Poljanah

krajEVNa SkUPNOSt SPODNjI LOG:
-	 ureditev	vodotoka
-	 izdelava	idejnega	projekta	izgradnje	vodovoda	Mamolj	–	Sp.Log

SkUPNE NaLOGE:
-	 sprejetje	občinskega	prostorskega	načrta	Občine	Litija.

Zahvaljujemo	se	prav	vsem	nosilcem	dogovornih	funkcij	v	občinskem	
svetu,	občinski	upravi,	mestnem	svetu	–	svetih	krajevnih	skupnosti,	
javnih	zavodih	in	podjetjih,	državnim	institucijam,	drugim	javnim	ose-
bam,	društvom,	drugim	iniciativam	in	vam	občankam	in	občanom	za	
vse	dobro,	kar	ste	na	tej	poti	storili	za	našo	občino	v	letu	2010.

Župan	
Franci	ROKAVEC

Aleksander	Zorn,	poslanec	SDS,	izvoljen	na	litijskem	območju,	
ob	vsej	količini	dela	in	težav	v	državi,	izpolnil	še	eno	od	obljub	
danih		v	predvolilnem	programu.	Ministru	za	okolje	in	prostor	
dr.	Roku	Žarniču	 je	15.11.2010	na	 seji	DZ	postavil	 poslansko	
vprašanje	o	tem	kdaj	bo	opuščen	rudnik	svinca	in	cinka	Sitar-
jevec,	 ki	 mestu	 Litija	 grozi	 z	 ekološko	 katastrofo,	 dokončno	
uradno	zaprt	in	pred	tem	saniran,	tako	da	ne	bo	več	obstajala	
neposredna	grožnja	izlitja	strupenega	mulja	in	vode	iz	bivšega	
rudnika.		
Ministra	 je	problematika	 zaskrbela	 zato	 je	s	sodelavci	nemu-
doma	obiskal	Litijo	in	se	na	licu	mesta	seznanil	s	problemom.	
Obljubil	 je	 takojšnje	ukrepanje	države,	ki	 je	odgovorna	za	 ru-
dnik.	Občini	Litija	je	naložil,	da	najprej	začne	izvajati	ukrepe	za	
zaprtje	vseh	nevarnih	odprtin	v	rudnik,	da	ne	bi	več	obstajala	

potencialna	nevarnost	za	ogrožanje	ljudi	in	živali,	stroške	nosi	
država.	V	nadaljevanju	se	pripravi	vsa	potrebna	dokumentacija	
in	izvedbeni	načrt	sanacije	ter	prek	novega	zakona	o	rudarstvu	
zagotovi	finančna	sredstva	za	sanacijo	in	s	tem	odpravo	poten-
cialne	nevarnosti	ekološke	nesreče	mestu	Litija.	Na	koncu	se	
je	pridružil	in	seznanil	s	problemom	še	minister	za	lokalno	sa-
moupravo	dr.	Henrik	Gjerkeš,	ki	se	tudi	strinja,	da	je	potrebno	
problematiko	vzeti	resno	in	hitro	ukrepati.	
Poslanec	Aleksander	Zorn	bo	 še	naprej	 skrbno	spremljal	 do-
gajanje	in	opozarjal	na	morebitno	neizpolnjevanje	danih	obljub	
ministra.	Želja	je,	da	se	rudnik	v	čim	krajšem	času	sanira	ter	
nameni	izobraževanju	in	turizmu.

             Poslanska	pisarna	Aleksandra	Zorna

Po uradnem zaprtju rudnika 
bi lahko  odprli muzej.

Nič kaj lep pogled v rudiškem rovu
Nevarne luknje po  

celotnem hribu

Izjemno	redki	kapniki

Strupen mulj

rudnik Sitarjevec, velik 
zaklad tehniške in kultur-

ne dediščine. V njem so 
pridobivali svinec, srebro, 

živo srebro, barit in  
verjetno še kaj. Na sliki 

skupek baritnih kristalov.

Zastrašujoča notranjost

Smučišče na Dolah

NOVa tELEFONSka CENtraLa V tEPaH
Po	dolgotrajnem	prizadevanju	 in	dogovarjanju	 je	V	mesecu	oktobru,	
Telekom	Slovenije	d.d.	v	promet	vključil	novo	telefonsko	mini	centralo	
MiniMSAN	v	Tepah.	Nova	centrala	deluje	na	tehnologiji	PSTN	in	ADSL	
2+,	 kar	 omogoča	priključitev	 navadnih	 in	 širokopasovnih	 telefonskih	

priključkov.	Nova	tel.	
centrala	je	prikloplje-
na	 na	 novo	 optično	
povezavo	 na	 relaciji	
Sava	 –	 Polšnik.	 Z	
novo	 pridobitvijo	 je	
možen	 dostop	 do	
SIOL	 storitev	 vsem	
naročnikom	 v	 zasel-
kih	 Renke,	 Žamboh,	
Zgornje,	 Srednje	 in	
Spodnje	 Tepe,	 Pas-
jek	 in	 Mamolj,	 kar	
pokriva	 vsaj	 50	 %	
Krajevne	 skupnosti	
Polšnik.	 Vsi	 naročni-

ki	 v	navedenih	zaselkih	 imajo	možnost	priklopa	 interneta	do	hitrosti	
10	Mbs	in	vsaj	dveh	TV	sprejemnikov.	Mogoča	je	tudi	uporaba	IP	Voice	
telefonske	storitve.	Za	priključitev	se	najlepše	zahvaljujemo	g.	Darku	
Mandlju,	 ki	 je	 odstopil	 del	 zemljišča	 za	 postavitev	 centrale	 in	 vsem	
pristojnim	 na	 Telekomu	Slovenije.	 V	 letu	 2011	 se	 skladno	 s	 planom	
Telekoma	Slovenije	načrtuje	tudi	postavitev	takšne	centrale	na	Veliki	
Preski,	kjer	je	že	zagotovljeno	zemljišče	in	elektro	priključek,	izveden	
pa	je	tudi	del	gradbenih	del.	Ta	centrala	bo	pokrivala	zaselke	Borovak,	
Velika	preska,	Dolgo	Brdo	in	Zglavnica.	S	Telekomom	pa	se	že	dogovar-
jamo	tudi	za	kvalitetnejše	povezave	v	smeri	Polšnik	–	Preveg	–	Stranski	
Vrh.	upamo,	da	nam	bo	tako	s	skupnimi	močmi	uspelo	pripeljati	širo-
kopasovni	signal	v	vsa	gospodinjstva	v	KS	Polšnik.

Svet	KS	Polšnik

krajani spodnjih Golišč smo le dočakali modernizacijo ceste Go-
liškega kroga. Po dolgih letih smo uspeli in dobili tako željeno 
asfaltirano cesto in čeprav je ostalo še nekaj makadama zara-
di nesoglasij z lastnikom, smo nove pridobitve zelo veseli. Za-
hvala velja g. županu, Franciju rokavcu in ostalim odgovornim 
za ceste na občini ter vodstvu kS jevnica, g. Dominetu Cerarju 
in vsem izvajalcem. želimo, da se modernizacije cest še naprej 
uspešno izvajajo in da bo čim manj luknjastih makadamskih cest. 
 
     Spodnji Golišani

PoSlanSKi KotičeK

Želim vam prijetne božične praznike,
srečno novo leto 2011

ter mnogo poslovnih uspehov in osebne sreče.

NOVI MEtrI aSFaLtNE PrEVLEkE

Športno društvo Dole obvešča, da je 

SmUčiŠče na DolaH 
na voljo vsem smučarjem od ponedeljka, 20.12.2010 dalje. 

Dnevno	lahko	spremljate	snežne	razmere	in	 
obratovalni	čas	smučišča	na	internetni	strani	www.snezni-telefon.si.



NaraVNO OkOLjE jE NEPONOVLjIVO 
Skoraj	do	kolen	smo	stali	v	Savi	na	(zadnjih)	sipinah	v	Pogoniku	 in	se	
prepričevali.	Na	eni	strani	ljudje	iz	firme,	ki	je	z	ogromnim	strojem	začela	
nalagati	savske	sipine	na	tovornjake,	na	drugi	strani	jaz,	kot	naravovar-
stvenik.	Vnaprej	sem	vedel,	da	bijem	izgubljeno	bitko,	saj	je	bil	kapital	
že	takrat,	 to	 je	bilo	okrog	 leta	1980,	močnejši	od	ekologije.	Sipine	so	
namreč	gledali	skozi	denar,	ne	pa	kot	naravno	in	estetsko	vrednoto.	Šlo	
je	seveda	za	ekološki	 imperializem,	primerljiv	z	eksploatacijo	naravnih	
surovin	v	Afriki.	»Litijo	vam	bo	Sava	zalila«,	so	trdili,	če	jih	ne	bomo	od-
stranili,	In	so	jih.	Od	takrat	je	Sava	Litijo	vsaj	desetkrat	pošteno	poplavi-
la,	enkrat,	tudi	katastrofalno,	ko	je	tekla	tudi	čez	železnico.
Prvič	sem	se	z	eksploatacijo	sipin	spopadel	nekaj	let	pred	tem	v	Litiji.	To	
je	bil	eden	od	prav	tako	vnaprej	izgubljenih	bojev,	ko	smo	bili	boj	za	ohra-
nitev	starega	litijskega	mostu	in	sipin.	Še	danes	so	mnogi	Litijani	prepri-
čani,	da	bi	morali	most	ohraniti,	hkrati	pa	nekje	tudi	zgraditi	novega.	
Pa	so	ga	podrli,	obenem	pa	Savi	odvzeli	vse	snežno	bele	sipine,	ki	so	bile	
mestu	v	okras.	Vsi,	ki	so	protestirali	proti	podrtju	mostu	in	eksploataciji	
sipin,	so	bili	najprej	razglašeni	za	reakcionarje,	ki	zavirajo	napredek,	za	
sipine	pa,	da	jih	bodo	porabili	za	gradnjo	novega	mostu,	sicer	ga	ne	bo.	
Pa	se	 je	kasneje	 izkazalo,	da	so	sipine	odpeljali	v	Alžirijo,	ker	 je	neko	
slovensko,	danes	zloglasno,	podjetje	tam	gradilo	cesto.	
Pri	protestih	pri	odstranjevanju	sipin	v	Pogoniku,	se	mi	žal	ni	nihče	pri-
družil,	pri	litijskih	pa	je	že	veliko	Litijanov	menilo,	da	bi	morali	star	lesen	
most	le	popraviti	in	nameniti	za	peš	hojo	in	kolesarjenje,	ter	ohraniti	kot	
zgodovinski	 spomenik	 oz.	 tehnično	dediščino.	 Pa	 o	 ohranjanju	 narav-
nega	okolja	takratna	občinska	oblast	ni	razmišljala.	In	tako	je	še	sedaj,	
ko	občina	ohranjanju	naravnega	okolja	ni	naklonjena.	V	novem	prostor-
skem	planu,	ki	so	ga	letos	brez	omembe	vredne	razprave	sprejeli	na	ob-
činskem	svetu,	so	spet	ogromne	površine	namenili	pozidavi.	Ob	razmi-
šljanju		o	naravnem	okolju,	predvsem	v	primestnih	gozdovih	in	travnikih,	
me	včasih	prevevajo	misli,	da	sem	kot	petelin,	ki	prezgodaj	poje.	In	take	
je	treba	čim	prej	spraviti	na	krožnik.	Ko	pa	dan	za	dnem	ugotavljam,	da	je	
ohranjanje	naravnega	okolja	kot	eno	največjih	vrednot	sprejela	domala	
vsa	kultivirana	Evropa,	v	Litiji	pa	delajo	ravno	nasprotno,	pridem	do	za-
ključka,	da	živim	v	občini	oz.	državi	iz	katere	bi	najrajši	emigriral.	
Zanimivo	bi	bilo	prebrati	koliko	denarja	iz	občinskega	proračuna	bo	ob-
čina	drugo	leto	namenila	za	ohranjanje	in	revitalizacijo	naravnih	površin,	
kamor	štejem	obrobne	mestne	gozdove,	travnike,	parke	(ki	 jih	sicer	ni	
več),	obrežij	Save	in	potokov.	Iz	površnega	pogleda	v	proračun	občine	za	
2011,	je	hitro	jasno,	da	namerava	občina	spet	prodati	ogromno	naravnih	
površin	in	z	denarjem	napolniti	proračun	oz.	odhodke	fiktivno	izravnati	s	
prihodki.	Torej	ne	kaže,	da	bi	na	občini	sploh	razumeli	trajnostni	razvoj.	
Zelo	žalostno	pa	je	tudi,	da	župani	še	po	dvajsetih	letih	osamosvojitve	in	
kapitalizma	delajo	kot	vsi	predhodniki.	Takoj,	ko	postanejo	župani,	si	v	
Litiji	vzamejo	pristojnost	za	urejanje	prostora,	čeprav	fakultete	za	urba-
nizem	od	znotraj	niso	nikoli	videli.	Tudi	nikogar	ne	gane,	da	noben	župan	
za	Karavankami	ne	bi	predlagal	občinskega	proračuna	v	katerem	ne	bi	bil	
trajnosti	razvoj	naravnega	okolja	opredeljen	kot	domala	najpomembnej-
ši	konto.	Mi	pa	hodimo	tja	in	vzdihujemo	kako	je	vse	zelo	lepo	in	čisto.	
je	pa	tudi	res,	da	imajo	za	to	prikladen	izgovor.	Naše	Ministrstvo	za	oko-
lje	namreč	nikakor	ne	deluje	kot	bi	moralo,	pravzaprav	skoraj	na	vseh	
segmentih	ni	doraslo	namenu.	Zato	imajo	pri	uničevanju	naravnega	oko-
lja	veliko	priložnosti	tudi	gradbeni	in	prostorski	tajkuni,	ki	jih	tudi	v	Litiji	
ne	manjka.	
Pri	ravnanju	z	odpadki	je	prav	tako.	Lahko	bi	le	stopili	čez	Karavanke	in	
videli	kako	tam	že	desetletja	ravnajo	z	njimi.	
Na	bruhanje	mi	je	šlo,	ko	sta	se	predsednik	Vlade	Pahor	in	okoljski	mi-
nister	Žarnić	ob	akciji	»Očistimo	Slovenijo	v	enem	dnevu«,	razkazovala	
pred	kamerami	 in	 iz	 grmovja	 vlekla	 vrečke.	Namesto,	da	bi	 sama	kot	
najodgovornejša	človeka	v	državi,	poskrbela	za		sistemske	rešitve	o	rav-
nanju	z	odpadki	in	drugih	prostorskih	ukrepih.	Ni	čudno,	da	bo	Slovenija	
še	dolgo	veljala	za	najbolj	onesnaženo	državo	med	bolj	razvitimi	v	Evropi,	
saj	naše	Ministrstvo	za	okolje	že	desetletja	spi.	Le	za	neka	politična	ko-
alicijska	kupčkanja	ga	imajo,	namesto	za	ohranjanje	okolja,	še	posebno	
naravnega.		
Občinski	 in	 državni	 veljaki	 namreč	 še	 vedno	govorijo,	 da	 je	 treba	 go-
spodarstvo	razvijati	za	vsako	ceno.	Se	strinjam,	vendar	ne	za	ceno	(na-
ravnega)	okolja.	Zato,	ker	ga	bo	zelo	hitro		zmanjkalo.	Ko	bo	vse	okolje	
pozidano	in	bo	vse	propadlo,	bo	država	ostala	brez	gozdov,	travnikov,	rek	
in	potokov,	bo	zadnji	»človek-graditelj	razvoja«	na	smrtni	postelji	zavpil:	
»Družbeni	proizvod	smo	povečali	za	2,5	%!«.	In	potem	bo	še	on,	zadnji,	
umrl.	Mar	je	to	smisel	življenja?
Prihodnjič:	O	lokaciji	za	SVC,	ki	je	štiri	mesece	na	leto	brez	sonca,	bi	bilo	
potrebno	v	Litiji	odločati	na	referendumu.
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Drage občanke in občani, prijatelji, 
kolegi v SDS!

SDS Litija, SDM (podmladek SDS) Litija,  
Ženski odbor SDS Litija ter poslanec  
DZ g. Aleksander Zorn Vam želimo,  

da bi doživeli lep Božič ter stopili v Novo leto  
polni dobre volje in novega upanja.

Iskrene čestitke ob Dnevu slovenske  
samostojnosti in enotnosti.

OO	SDS	Litija

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
ČLANI IN SIMPATEZERJI DESUS-a

Prijetno doživete
božične praznike

Dan samostojnosti in enotnosti

V novem letu 2011
pa zdravja, sreče in zadovoljstva

VAM ŽELI

 Demokratična stranka upokojencev Slovenije
 Območna organizacija Litija

UStaNOVLjEN OBČINSkI ODBOr DESUS
ŠMartNO PrI LItIjI

Dne	22/11-2010	ob	17.	uri	je	bil	na	gradu	Bogenšperk,	v	viteški	dvo-
rani,	ustanovni	občni	zbor	članov	DESuS	območne	organizacije	Litija	
-	članov	iz	področja	Šmartno	pri	Litiji	ter	ustanovili	svoj	Občinski	odbor	

Desus	 Šmarno	 pri	 Litiji.	 Na	 ustano-
vitvenem	 zboru	 je	 bil	 tudi	 poslanec	
Državnega	 zbora	 joško	 Godec	 ter	
župan	občine	Šmartno	pri	Litiji	Milan	
IZLAKAR.	 Novoustanovljeni	 Občinski	
odbor	Desus	Šmartno	pri	Litiji	 ima	v	
svojih	 vrstah	kar	nekaj	 starejših	 čla-
nov	(po	stažu	v	stranki	od	leta	1998)	
drugi	pa	so	v	stranko	stopili	kasneje,	
največ	pa	v	volilnem	letu	2010	in	so-
delovali	na	lokalnih	volitvah	v	Občin-
ski	svet	ter	dosegli	lep	rezultat,	ki	jim	

je	prinesel	tudi	svetnika	v	Občinski	svet.
Na	ustanovnem	občnem	zboru	so	izvolili	organe	stranke,	za	predsedni-
ka	pa	PIVEC	Antona,	iz	Vrat	št.	1,	Šmartno	pri	Litiji.

Ciril	GOLOuH

 Kolumna

kaj storiti z litijo?

MartIN BrILEj

Želim vam vesel Božič in v letu,  
ki prihaja, veliko zdravja, uspehov  

in medsebojnega razumevanja.

Anton PIVEC, prvi izvoljeni  
pred sednik Občinskega odbora 

DESUS, Šmartno pri Litiji.

DVajSEt LEt PO PLEBISCItU
Pred	nami	je	tradicionalni	mesec	december,	mesec	velikih	pričakovanj,	
obdarovanj,	 pa	 tudi	 mesec	 prijetnih	 druženj	 in	 praznovanj.	 Litija	 do-
biva	praznično	podobo	številnih	 lučk,	utrip	 in	čarobnost	decembrskih	
praznikov	pa	bomo	zagotovili	 ljudje	sami	s	svojo	toplino,	prijaznostjo,	
iskrenimi	željami,	in	še	posebej	z	druženjem	s	tistimi,	ki	nam	pomenijo	
največ.
Letošnji	december	 je	še	posebno	poseben	kajti	praznovali	bomo	20.	
obletnico,	ko	smo	23.	decembra	1990	z	rezultatom	88.5	procentov	vseh	
volivcev	glasovali	na	plebiscitu	za	samostojno	in	neodvisno	Slovenijo.
Plamen	upanja	 je	 zagorel	 po	 vsej	 domovini,	 sanje	 so	 vsak	dan	bližje	
smo	brali	po	člankih	v	raznih	časopisih	in	revijah.
A	kaj	je	danes	s	plamenom	upanja,	da	gredo	od	njega	same	saje?	Ka-
kšno	Slovenijo	smo	si	naredili?	Ali	je	to	Slovenija,	o	kateri	smo	sanjali,	
država	v	kateri	vse	več	ljudi	bolje	živi?	V	kateri	so	cenjeni	in	nagrajeni	
um,	talent	in	trdo	delo.
Spoštovane	občanke,	občani,	delavci	in	delavke.	V	upanju	na	boljši	jutri	
smo	vsi	upali,	toda	to	upanje	je	v	20	letih	splahnelo	do	take	točke,	ki	
nekaterim	v	tej	družbi	tudi	upati	ni	več	mogoče.
Živimo	v	združeni	Evropi,	katere	sadovi	so	privilegij	samo	nekaterih,	le	ti	
pa	diktirajo	kako	bomo	mi	živeli	v	Samostojni	in	neodvisni	Sloveniji.	
Dvajsetletno	 obdobje	 Samostojne	 Slovenije	 so	 zaznamovali	 drastični	
nepremišljeni	 ukrepi,	 sprejemanje	 zakonov	 predvsem	 (zakon	 o	 dena-
cionalizaciji	 in	 Zakon	 o	 lastninskem	 preoblikovanju,	 ukinjanje	 Službe	
družbenega	knjigovodstva,	ki	je	imela	nadzorno	nalogo).
Danes	imamo	razne	nadzorne	svete,	močne	uprave	z	dobrimi	honorar-
ji,	ki	skrbijo	samo	za	širitev	in	obogatitev	svojega	premoženja,	kar	pa	
ostane	so	pa	drobtinice	za	/radničko	klaso/	nemočne	utrujene	in	raz-
očarane	delavce.
Vse	to	nas	je	v	20	letih	pripeljalo	do	uničenja	slovenskega	gospodarstva	
(giganti,	ki	so	včasih	nekaj	pomenili	v	svetu	(Litostroj,	metalna)	njihova	
dela	in	turbine	se	vrtijo	po	celem	svetu).	
uničili	smo	skoraj	vso	tekstilno	proizvodnjo,	proizvodnjo	prenesli	v	azij-
ske	države	na	račun	večjega	dobička	lastnikov	(proizvodne	stroje,	ki	so	
jih	kupili	za	denar	naših	delavcev	so	demontirali	 in	odpeljali	v	tujino),	
čeprav	je	bilo	dela	dovolj	doma.
V	tem	času	je	nastala	nova	zvrst	državljanov,	ki	jim	danes	pravijo	tajku-
ni.	Ti	danes	krojijo	usodo	slovenskih	delavcev,	ki	izkoriščajo	delavce	po	
mili	volji,	in	vodijo	naše	gospodarstvo	v	propad	in	zato	nihče	ne	odgo-
varja.	Evropa	nas	sili	v	same	reforme,	pokojninsko,	zdravstveno	in	nam	
hoče	tudi	na	tem	področju	vsiliti	svoj	diktat,	ne	odreče	pa	se	ničemur,	
kar	bo	šlo	v	škodo	Evropske	unije.
Slovenci	smo	solidaren	narod,	tako	solidarni,	da	podpiramo	države	zdru-
žene	Evrope,	ki	so	od	nas	bogatejše.	Ali	ste	že	kdaj	slišali,	da	je	sosed	
vzel	kredit,	zato	da	je	vam	nato	posodil	denar	in	prav	to	smo	naredili,	da	
smo	dali	Grčiji	okoli	400	milijonov	evrov	in	Irski	za	250	milijonov	poro-
štev.	/kaj	naredi	vaša	banka,	če	ne	morete	odplačevati	kredita/	zaseže	
vam	vse	živo	in	proda	za	ceno	katero	ste	ji	dolžni.
Praznujemo	20	letnico	osamosvojitve	z	grenkim	priokusom.	Danes	je	v	
Sloveniji	preko	100.000	brezposelnih	delavcev,	preko	250.000	upoko-
jencev	na	robu	preživetja	in	koliko	je	na	tem	spisku	delavcev,	ki	kljub	
redni	zaposlitvi	živi	na	robu	dostojnega	preživetja.
V	DEMOKRACIjI	 št.	 20	 z	 dne	20.maja	 2010	 je	 na	 naslovnici	 naslika-
na	prva	slovenska	DEMOSOVA	vlada	/slikana	16.5.1990/	z	naslovom	
»SLOVENIjO	rešili	iz	jugoslovanskega	kotla.	Pa	vseeno,	če	pomislim,	da	
so	v	tem	kotlu	delavci	živeli	dostojno,	bili	so	srečni,	ustvarjalni,	optimi-
stični,	čeprav	ni	bilo	vsega	kar	je	že	takrat	imela	Evropa.	Toda	vsakdo	
kdor	je	delal	je	vsaj	zaslužil	za	človeka	dostojno	življenje,	danes	pa	ne	
bo	mogel	živeti	niti	plačati	davkov	od	tistega,	ki	je	celo	svoje	življenje	
ustvarjal.
Ob	zaključku	mojega	razmišljanja	Vam	želim	srečno	in	uspešno	2011,	v	
upanju,	da	bo	zopet	zasijal	PLAMEN	upanja.		 Ciril	GOLOuH

Spoštovane občanke in občani!

Naj vam mir in doživetje božične noči 
pričara lepe praznike.
V prihajajočem letu 2011 vam želimo
veliko prijetnih trenutkov in 
drobnih radosti.
Vse lepo pa tudi ob praznovanju 
dneva samostojnosti in enotnosti
naše države.

OO SLS LITIJA  POSLANEC DZ  RS
              Gvido KRES



MLADINSKI CENTER LITIJA
DOBra IDEja – PrEMaLO DENarja  

Za UrESNIČItEV?
V	mesecu	 januarju	bomo	v	Mladinskem	centru	pri-
pravili	sklop	treh	delavnic	o	pripravi	projektov	mla-
dinskih	pobud	 in	o	možnostih,	 ki	 jih	 ti	 projekti	 po-
nujajo.	Mladinske	pobude	so	del	programa	Mladi	v	
Akciji,	ki	ga	sofinancira	Evropska	unija.	Namenjen	je	

mladim	do	30.	leta	starosti.	Velikokrat	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	veliko	finančno	podporo	za	izvedbo	svojih	projek-
tov!	Te	zanima	koliko?	To	in	vse	ostale	podrobnosti	boste	izvedeli,	če	
se	nam	pridružite	v	Mladinskem	centru	ob	petkih	14.1.2011,	21.1.2011	
in	28.1.2011,	vsakokrat	ob	10.00.
 

NOVOLEtNE POČItNICE (27.12. – 31.12.)
Tudi	letos	smo	vam	v	Mladinskem	centru	pripravili	pester	program	za	
preživljanje	prostega	časa.	Pridružite	se	nam	lahko	na	kopalnem	izletu	
v	Atlantis,	ki	je	zelo	atraktiven	za	mlajše	udeležence,	poleg	tega	pa	je	
zagotovljeno	 tudi	usposobljeno	spremstvo	 in	animacija	udeležencev.	
ustvarjalne	delavnice	bodo	letos	tematsko	obarvane,	na	njih	pa	si	bo-
ste	lahko	naredili	darilne	škatlice	in	vrečke,	v	katere	boste	lahko	spra-
vili	 darila	 za	prijatelje	 ali	 najbližje.	Vabljeni	 ste	 tudi	 na	 vsakodnevno	
igranje	namiznih	družabnih	iger	v	dnevnem	centru	Mladinskega	centra,	
kjer	je	vselej	pestro	in	zabavno.	Pripravili	vam	bomo	pester	izbor	iger…	
Pridružite	se	nam	v	skupnem	pričakovanju	novega	leta.

Ponedeljek 27.12.2010 ob 
16.00 ustvarjalna	delavnica	–	darilne	škatlice

Torek 28.12.2010 ob  
6.00 ustvarjalna	delavnica	–	darilne	vrečke

Četrtek 30.12.2010 ob  
7.15

iz	železniške	postaje:	kopalni	izlet	v	
Atlantis 

Prijave	za	kopalni	izlet	sprejemamo	do	torka,	28.12.,	cena	izleta	je	za	
otroke	12	€,	za	ostale	14€.	

StOjNICa »VSE ZaStONj«
Prostovoljke	 in	 prostovoljci	Mladinskega	 centra	 Litija	 že	 več	 let	 zbi-
ramo	igrače	 in	obleke.	Na	BAZARjIH	–	sejemskih	akcijah	v	MC	Litija	
smo	jih	prejšnja	leta	razdeljevali	tistim,	ki	imajo	manj	sreče	v	življenju.	
Organizirali	smo	tudi	menjave	rabljenih	igrač	in	oblek.	
Letos	smo	se	ob	svetovnem	dnevu	boja	proti	revščini	odločili,	da	bazar	
preselimo	na	tržnico	Litija	pred	športno	dvorano.	Nastala	je	STOjNICA	
»VSE	ZASTONj«.	Tako	oktobrska	kot	novembrska	sta	bili	lepo	obiskani.	
Občani	so	prinašali	rabljene	obleke	in	igrače,	drugi	so	jih	prišli	iskat,	
največ	 pa	 je	 takih,	 ki	 so	 svoje	 rabljene	 predmete	 zamenjali	 za	 tiste	
na	stojnici.	Odločili	smo	se,	da	bomo	stojnico	organizirali	vsako	tretjo	
soboto	v	mesecu.

Pridite	nas	pogledat,	pridite	 iskat	 rabljene	obleke	 in	 igrače	–	vse	so	
lepo	ohranjene,	prinesite	svoje	rabljene	predmete.
Vidimo	se	18.	decembra	na	tržnici	v	Litiji,	pa	tudi	23.	in	24.	decembra	
na	prireditvi	»Podeželje	v	prazničnem	mestu«.

kLUBSka SCENa
V	petek	21.1.2011	ob	19.00	se	bo	v	prostorih	Mladinskega	centra	Litija	
ponovno	odvil	zanimiv	in	pester	kulturni	dogodek	–	KLuBSKA	SCENA.	
Tokrat	si	bomo	ogledali	krajši	dokumentarni	film	o	poetu	Kobrowskem.	
Večer	bo	ponudil	 tudi	mnogo	poezije,	ki	prihaja	 izpod	peres	 lokalnih	
pesnikov	in	pesnic.	Tako	se	bo	v	intimi	prostorov	na	Ponoviški	12,	po-
novno	odvil	večer	za	vse	kulturne	sladokusce.	Vabljeni	vsi,	ki	vas	zani-
ma	druženje	ob	kulturi	in	umetniškem	izražanju,	morda	pa	se	zgodi,	da	
najdete	kak	nov	navdih...	

VINtErOjDEr 2010
Lep	pozdrav	vsem	rokerskim,	
raperskim,	divjim,	malo	manj	
divjim	ter	vsem	ostalim	zaba-
ve	željnim	dušam.	Tudi	letos	
bo	občina	Litija	v	prednovole-
tnem	času	organizirala	serijo	
zabavno	–	glasbenih	večerov	
pod	 prireditvenim	 šotorom.	
Na	 enem	 izmed	 teh,	 tistem	

bolj	rokersko	in	rapersko	obarvanem,	bo	sodeloval	tudi	Mladinski	cen-
ter	Litija.	Poimenovali	smo	ga	VINTEROjDER	2010	in	bo	potekal	30.12.	
od	20.00	dalje.	V	goste	bo	prišel	eden	najboljših	slovenskih	raperjev	
–	TRKAj!	Nikakor	ne	bomo	pozabili	na	lokalne	bende,	ki	se	nam	bodo	
predstavili	in	pokazali	kaj	znajo	(po	do	sedaj	videnem,	znajo	mnogo…).	
Nastopili	bodo:	GuTTI,	AVVEN,	KARANTENA	in	BACKSTAGE.	Za	pijačo,	
jedačo	in	seveda	tudi	varnost	bo	poskrbljeno.	Vsi	ste	vabljeni	na	še	en	
dober	žur	v	Litiji,	ki	bo	dobra	generalka	za	»najdaljšo	noč	v	letu«.

P.S.	Vstopnine	ni!!!

kLIŠE O MaLEM DELU 
Teče	že	sedmi	mesec	odkar	so	se	študentje	iz	vseh	
koncev	 Slovenije	 zbrali	 pred	 državnim	 zborom	 in	
ga	 obmetali	 s	 psovkami	 in	 kamenjem,	 vse	 zaradi	
Svetlikovega	napovedanega	 zakona	o	malem	delu.	
Minister	za	delo	vse	do	današnjega	dne	vztraja,	da	
bo	malo	delo	koristno	za	študente	in	za	trg	dela,	s	

čimer	se	ne	strinjajo	delojemalci,	še	manj	pa	študentje,	ki	so	že	zbrali	
več	kot	10.000	podpisov	za	razpis	referenduma,	katerih	pa	predsednik	
državnega	 zbora	še	ne	upošteva.	Ker	predlog za razpis referendu-
ma o zakonu o malem delu in predlog odložilnega veta na zakon 
o interventnih ukrepih v državnem svetu nista prejela zadostne 
podpore, študentje upajo, da bo državni zbor dal možnost štu-
dentski populaciji, da zbere dodatnih 30.000 podpisov, potreb-
nih za razpis referenduma. kot so zapisali na svoji spletni strani, 
aktivisti Študentske organizacije Slovenije že pripravljajo načrt 

za zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega refe-
renduma, saj so prepričani, da je »vpeljava	malega	dela	za	slovenski	
trg	dela	zelo	pomembna	tematika«. Da študentje ne bi pozabili na 
vse posledice, ki jih s seboj pripelje nov zakon, tudi e-Študentski 
servis z vsako prekoračitvijo določb 
malega dela, na primer urne	postavke	
2,96 €/h neto ali previsokega zne-
ska mesečnega nakazila,	opozarja na 
omejene možnosti dela. Zato bo tudi 
klub litijskih in šmarskih študentov 
v mesecu januarju pozival vse svoje 
člane z zbiranjem podpisov za razpis 
referenduma, z namenom, da ostane 
študentska volja neomajna v podpori 
samostojnega odločanja o usodi vloge študenta. Več besed o pro-
blematiki malega dela in ostalih, svetlejših točkah študentskega 
življenja, pa bodo mladi lahko s kLIŠE-jevimi aktivisti izmenjali ob 
kozarcu kuhanega vina in sladkih dobrotah 23. in 24.12. v starem 
mestnem jedru Litije. 
Vabljeni v kLIŠE vsi, ki bi želeli ugodneje kupiti smučarske vozov-
nice, ki jih najdete na spletni strani http://www.sousport.si.	Tudi	
letos	imamo	za	vas	novoletna	darila,	zato	pohitite	v	naš	klub,	vsak	de-
lovni	dan	med	17.	in	20.	uro!   Tjaša	CVETKOVIČ
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Utrinek s tradicionalne prire-
ditve Podeželje v prazničnem 
mestu, ki se bo tudi letos od-
vijala v starem mestnem jedru 
Litije

Decembra je svoja vrata odprla podjetniška točka VEM v Domžalah, kjer 
storitve točke izvaja Center za razvoj Litija.

Podeželje v prazničnem mestu: 
Dobro delo iz srca

Praznični decembrski dnevi ponujajo priložnost za družin-
sko praznovanje, prijetno in veselo druženje s prijatelji ter 
čas, ko se malce ustavimo in umirimo. v litiji bo tudi letos 
potekala zdaj že tradicionalna prireditev Podeželje v pra-
zničnem mestu. Prireditev se bo odvijala v četrtek, 23. de-
cembra med 14. in 20. uro, ter v petek, 24. decembra med 
8. in 13. uro v starem mestnem jedru litije. Poleg ponudbe 
podeželskih dobrot in izdelkov domačih obrti na praznično 
okrašenih stojnicah, smo za vas pripravili zanimiv spremlja-
joči kulturno-družabni program. obiščite nas!

Letošnja	 novost	 na	 prireditvi	 so	 dobrodelne stojnice vSe  
zaStonj,	s	katerimi	želimo	pomagati	ljudem,	ki	živijo	v	stiski	oziroma	
pomanjkanju.	Dobrodelne	stojnice	bodo	postavljene	ves	čas	trajanja	
prireditve	Podeželje	v	prazničnem	mestu.	Prostovoljci	 z	Mladinskega	
centra	Litija,	kluba	študentov	Kliše	ter	Rdečega	Križa	bodo	zbirali	igra-
če	in	oblačila	za	otroke	in	odrasle	ter	jih	razdeljevali	naprej	vsem	tistim,	
ki	jih	potrebujejo.	Priložnost	bo	tudi	za	prijeten	klepet	ob	toplem	čaju.	
Za	 presežne	 količine	 zbranih	 stvari	 bo	 poskrbel	 Rdeči	 križ	 Litija,	 na	
katerega	se	lahko	tudi	sicer	obrnete,	če	se	znajdete	v	stiski.	

Četrtek, 23. december med 14. in 20. uro:
•		Božični sejem	z	dobrotami	in	izdelki	s	podeželja	Srca	Slovenije	ter	
domačimi	živalmi	v	ogradi	

•		Stojnice VSE ZaStONj:	dobrodelni	sejem	igrač	ter	oblek	za	otro-
ke	 in	odrasle,	dobrodelna	prodaja	voščilnic	 in	drugih	 izdelkov	(MC	
Litija)

•		Četrtkov	kulturno	-	družabni	program:
   16.00 Prihaja Nodi:	animacijski	program	za	najmlajše
			17.00	Navdihi glasbe sveta:	Lado	jakša	in	Klarisa	jovanovič
   18.00 Božični koncert Gimnazije Litija, Glasbene šole Litija –
    Šmartno, OŠ Gradec in OŠ Litija 
			19.00	Obisk Dedka Mraza:	DPM	Litija	

Petek, 24. december 2010 med 8. in 13. uro:
•		Božični sejem	z	dobrotami	in	izdelki	s	podeželja	Srca	Slovenije	ter	
domačimi	živalmi	v	ogradi	

•		Stojnice VSE ZaStONj:	dobrodelni	sejem	igrač	ter	oblek	za	otroke	in	
odrasle,	dobrodelna	prodaja	voščilnic	in	drugih	izdelkov	(MC	Litija)

•		Petkov	kulturno	-	družabni	program:
9.30	Plesno-glasbeni nastop otrok iz litijskega vrtca Najdihojca
10.00 Naše darilo za vas:	kulturni	program	učencev	OŠ	Litija	-	POŠ	za	
otroke	s	posebnimi	potrebami	

Organizira:	
Center	 za	 razvoj	Litija	 in	Občina	Litija	s	podporo	številnih	drugih	or-
ganizacij:	jarina,	Mladinski	center	Litija,	Rdeči	Križ	Litija,	Klub	litijskih	
in	šmarskih	študentov,	Društvo	prijateljev	mladine	Litija,	Prostovoljno	
gasilsko	društvo	Litija,	Center	za	socialno	delo	Litija,	Knjižnica	Litija,	
Osnovna	šola	Litija,	Osnovna	šola	Gradec,	Gimnazija	Litija,	Vrtec	Litija,	
univerza	za	tretje	življensko	obdobje.

Se	nameravate	samozaposliti	 (registrirati	s.p.)	ali	ustanoviti	svoje	 la-
stno	podjetje	(družbo	z	omejeno	odgovornostjo	–	d.o.o.)?	Postopek	re-
gistracije	ali	spremembe	s.p.	ali	d.o.o.	lahko brezplačno opravite 
na naši vstopni točki vem (»vse na enem mestu«) v litiji na 
Kidričevi cesti 1.	Za	postopek	registracije	potrebujete	osebni	doku-
ment	s	sliko	in	vašo	davčno	številko.	Pri	naših	referentih	lahko	prido-
bite	vse	informacije	v	zvezi	s	postopkom	ustanovitve	podjetja,	o	izbiri	
imena	podjetja,	pogojih	za	opravljanje	določenih	dejavnosti	in	ostalih	
postopkih	v	zvezi	z	registracijo	ali	spremembo	podjetja.	

Že	od	ustanovitve	Centra	za	razvoj	Litija	pred	desetimi	leti	je	bila	nje-
gova	primarna	vloga	motivirati	podjetništvo	v	 lokalnem	okolju.	V	de-
setletju	obstoja	 je	Center	 za	 razvoj	Litija	 svoje	delovanje	 z	občinske	
ravni	razširil	na	območje	regije,	na	sosednje	občine.	Tako	je	bila	letos	
točka	VEM	vzpostavljena	tudi	v	Domžalah.	uradno	sta	jo	10.	decembra	

2010	odprla	direktorica	Centra	za	razvoj	Litija,	Aleksandra	Gradišek,	in	
župan	Občine	Domžale,	Toni	Dragar.	Vstopna	točka	VEM	v	Domžalah	
svoje	storitve	nudi	potencialnim	podjetnikom	in	delujočim	podjetjem	iz	
območja	občin	Dol	pri	Ljubljani,	Domžale,	Kamnik,	Komenda,	Lukovica,	
Mengeš,	Moravče,	Trzin	in	Vodice.

Na	točki	VEM	se	podjetje	preprosto	registrira,	hkrati	pa	so	točke	VEM	
stalno	stičišče	podjetniškega	sveta,	saj	s	svojimi	dejavnostmi	zagota-
vljajo	podporo	podjetnikom	pri	njihovi	dejavnosti.	Delovanje	točk	VEM	
posredno	pomaga	odpirati	nova	delovna	mesta,	podjetnikom	omogoča	
preprostejši	formalni	začetek	samostojne	podjetniške	poti,	brezposel-
nim	ponuja	svetovanje	pri	odločanju	za	lastno	podjetništvo	in	registra-
ciji	 dejavnosti.	 Če	 so	 bile	 ob	 prvih	 odpiranjih	 pomembne	 predvsem	
zaradi	 preprostejše	 registracije	 in	 pridobivanja	 nujnih	 informacij	 ob	
začetku	podjetniške	dejavnosti,	so	svojo	vlogo	z	leti	razširile	predvsem	
na	 področja	 svetovanja,	 izobraževanja	 in	 povezovanja.	 Za	 inovativne	
podjetniške	ideje	svetovalci	točk	VEM	po	potrebi	poiščejo	tudi	zunanjo	
strokovno	pomoč,	podjetnike	pa	nenehno	spodbujajo	k	povezovanju	
z	drugimi	podjetniki	 v	 regiji.	Vstopne	 točke	VEM	sofinancirata	 javna	
agencija	 za	 podjetništvo	 in	 tuje	 investicije	 ter	Ministrstvo	 za	 gospo-
darstvo.	

Vabimo vas, da se 
udeležite prireditve, 

ter vam hkrati želimo 
lepo doživete 

božično-novoletne 
praznike.

Podjetniška vstopna točka 
vem v litiji: 

brezplačne registracije in
postopki za s.p. in d.o.o.

V	skladu	s	poslanstvom	spodbujanja	podjetništva	je	RCL	v	decembru	
organiziral	delavnice	za	potencialne	podjetnike	 in	že	delujoča	podje-
tja,	na	katerih	so	razjasnili	vprašanja	 iz	sveta	podjetništva.	z novim 
letom začenjamo v občanu posebno rubriko, v kateri bomo 
predstavljali uspešne litijske podjetnike, ki so prepoznani 
in cenjeni tudi izven lokalnega okolja in so svojo dejavnost 
registrirali na naši točki vem. 

Obiščite	 točko	VEM	v	 Litiji	 na	Centru	 za	 razvoj	 Litija	 na	Kidričevi	 1,	
1270	Litija.	uradne	ure:	torek	8h-16h,	četrtek	8h-16h,	petek	8h-13h.	
Dodatne	informacije:	telefon:	01	8962	710	ali	e-pošta:	info@razvoj.si.
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UtrINkI S SLaVNOStNE 
akaDEMIjE OB 125-LEt-
NICI UStaNOVItVE CIrIL 

MEtODOVE DrUžBE  
V LItIjI

V	dvorani	Kulturnega	centra	Litija	je	bila	18.	11.	slav-
nostna	akademija	ob	125	letnici	Družbe	svetega	Ciri-

la	in	Metoda	(CMD).	
1885	leta	so	bila	na	
litijskem	 območju	
ustanovljena	 različ-
na	društva:	iz	litijske	
podružnice	 je	 leta	
1885	vzniknilo	bral-
no	 društvo,	 kasneje	
čitalnica,	danes	litij-

ska	knjižnica.	V	litijski	podružnici	CMD	ima	korenine	
tudi	Pevsko	društvo	Lipa.	Peli	so	domoljubne	pesmi,	
kar	je	nedvomno	vpliva-
lo	 na	 samozavest	 slo-
venskega	 prebivalstva.	
Tudi	 gasilsko	 društvo	 je	
bilo	 ustanovljeno	 1885.
Navzoče	je	na	akademiji	
pozdravil	 litijski	 župan,	

Franci	 Rokavec,	 vsi	 trije	 slavljen-
ci	 pa	 so	 predstavili	 drug	 drugega,	
tako	 kot	 se	 vidijo:	 Helena	 Haupt-
man,	 predsednica	 Lipe	 je	 govorila	
o	knjižnici,	Andreja	Štuhec,	direkto-
rica	knjižnice	je	govorila	o	gasilcih,	
poveljnik	 gasilcev	 janez	 jurič	 pa	 o	

pevcih	 Lipe.	 Dramaturški	 pečat	 je	 prireditvi	 dodal	
dramski	 igralec	
Anatol	 Štern,	 ki	
je	 interpretiral	
odlomek	 iz	 mo-
nodrame	 Matja-
ža	Kmecla,	Slovo	
Andreja	Smoleta	
od	 veselih	 ur.	
Pevci	Lipe	so	za-
peli	pesmi	Petra	jereba.	Foto:	Marjan	janežič
 

PLakatI SIMONa SErNECa V LItIjI
Simon	Sernec,	grafični	oblikovalec,	likovni	pedagog	
in	učitelj	 zgodovine,	član	Društva	oblikovalcev	Slo-
venije,	 je	 s	 svojimi	 plakati	 sodeloval	 na	 razstavah	
in	selekcijah	doma	in	v	tujini.	Od	Radeč,	kjer	živi	in	
ustvarja,	 ga	 je	 poneslo	 v	 Beograd,	 Trstenik,	Mexi-
co,	London,	Pariz,	 Toyamo,	Zagreb,	da	ne	omenja-
mo	domačih	 razstav	 in	 selekcij.	 janez	Suhadolc	 je	
o	Sernecu	napisal:	»Kot	umetnik	je	Sernec	zavezan	
grafičnemu	oblikovanju.	To,	kar	je	roman	v	literatu-
ri,	simfonija	v	glasbi,	stol	pri	oblikovalcih,	most	pri	
gradbenikih,	je	plakat	pri	grafičnih	oblikovalcih.	Pla-
kat	 je	kralj	grafičnega	oblikovanja.	O	 tem	ni	nobe-
nega	dvoma.«	V	Knjižnici	Litija	bomo	11.	januarja	ob	
19.	uri	predstavili	njegove	plakate,	ki	so	pomembni	
za	slovenski	oblikovalski	prostor.	Sernec	je	za	neka-
tere	ustanove	izdelal	celostno	podobo,	sodeloval	pri	
oblikovanju	 knjig,	 ko	 pa	 ne	 oblikuje,	 razdaja	 svoje	
znanje	in	srce	otrokom	kot	pedagog	na	osnovni	šoli	
v	Radečah.	Na	razstavi	nam	bo	predstavil	izbor	svo-
jih	plakatov,	ki	so	sodelovali	na	pomembnih	razsta-
vah	doma	in	po	svetu.	

NOVa kNjIGa MIraNa jUVaNČIČa 
Miran	 juvančič,	 motorist,	 nam	 bo	 predstavil	 novo	
knjigo,	V	sedlu	motocikla,	S.	Amerika	&	Evropa.	V	
njej	avtor	opisuje	»socialistično«,	motoristično	poto-
vanje	po	ZDA	(1982)	v	času,	ko	smo	se	doma	vozili	s	
fički,	stoenkami	in	»hrošči«.	Po	ameriških	prostran-
stvih	 pa	 so	 križarili	 kadilaki,	 pontiaki,	mustangi	 in	
neskončno	 lepi	 tovornjaki.	 Medtem	 ko	 so	 pri	 nas	
v	trgovinah	samevale	osiromašene	police,	pa	se	je	
»čez	lužo«	bohotilo	bogastvo.	To	je	bil	čas,	ko	je	bila	
Amerika,	 resnično	 Amerika!	 V	 drugem	 delu	 knjige	

JAvNI zAvoD zA KuLTuRo LITIJA

V	našem	zavodu	se	»novo	 leto«	
začne	sicer	 septembra,	 zato	 so	
ti	praznični	dnevi	namenjeni	raz-
mišljanju	o	nadgradnji,	o	razvoju	
in	 o	 možnostih	 za	 izboljšanje	
pogojev	delovanja	za	kulturnike	
v	naši	občini.	Vedno	je	potrebno	

iskati	kompromise,	tega	se	zavedamo,	vendar	smo	
mnenja,	da	vsak	človek	potrebuje	hrano	za	dušo,	v	
težjih	časih	še	veliko	bolj.	upanje	umre	zadnje,	pra-
vijo	…	
V	zimskem	mesecu	januarju,	bo	najmlajše	na sobo-
tni matineji, 22.1.2011, obiskala BaBICa ZIMa,	
ki	bo	vsem	radovednežem,	ki	še	niso	odeti	v	tople	
kožuščke	ali	puloverje	ter	tistim,	ki	jim	manjkajo	ro-
kavice,	šali	in	kape	povedala,	kje	lahko	najdejo	svo-
jo	 zimsko	 opravo.	 Predstavo	 bo	 izvedlo	Gledališče	
Bičikleta.	
Ker	je	zaradi	bolezni	igralca	decembrska	abonmajska	
predstava	odpadla,	vas	bodo	odlični	gledališčniki	v	
mesecu	januarju	razveseljevali	kar	dvakrat,	in	sicer	
najprej	13. januarja 2011 ob 19.30 uri – Ločeni 
odpadki (3. abonmajska predstava). 27. januarja 
2010 ob 19.30 uri	bo	Kulturni	center	obiskal	Lado	
Bizovičar	in	sicer v 4. abonmajski predstavi FOtr!	
Abonenti	boste	vabilo	prejeli	tudi	po	pošti.	
Za	 ponedeljek,	 31.	 januarja	 2011,	 napovedujemo	
otvoritev nove razstave	v	občinski	avli	z	naslovom	
Moč šibkih – ženske v 19. stoletju.	Predstavila	jo	
bo	Slovenska	prosvetna	zveza	iz	Celovca.	
KLuB	PRIjATELjEV	MuZEjA	bo	v	 januarju	ponovno	
pripravil	srečanje	z	zanimivimi	gosti.	Naslov	in	tema	
bosta	objavljena	naknadno.	Kdor	želi	prejemati	ob-
vestila	 o	 dogodkih	 kluba,	 naj	 svoje	 kontaktne	 po-
datke	sporoči	 v	 tajništvo	 zavoda	ali	po	elektronski	
pošti.
V	glavnem	…	imejte	se	radi,	sebe	in	druge.	Seveda	
bomo	v	novem	letu	zelo	veseli,	če	se	boste	odločili	
za	obisk	naših	prireditev,	naša	naloga	pa	je	in	bo,	da	
boste	 v	 naši	 družbi	 preživeli	 prijetne	urice,	 ki	 vam	
bodo	napolnile	srce	in	dušo.	
Več	informacij	o	prireditvah	v	Kulturnem	centru	naj-
dete	na	naši	 internetni	strani	www.jzk.si	ali	na	Fa-
cebook-u.	

knjižnica litija
pa	 avtor	 opiše	 motoristična	 potovanja	 po Evropi. 
Od	severa	do	juga	in	od	zahoda	do	osiromašenega	
Vzhoda.	Najpomembnejše	v	knjigi	pa	so	motoristič-
ni	nasveti;	kako	z	motorjem	preživeti	v	prometu?!	Kaj	
potrebujemo	na	poti?	Kako	pravilno	naložiti	prtljago	
na	motor	in	še	veliko	tistega,	kar	sta	z	ženo	doživela	
na	njunih	potovanjih.	Te	bogate	 izkušnje	bosta	Mi-
ran	 in	Majda	delila	z	vami	 in	olajšala	tegobe	vsem	
motoristom,	ki	se	srečujete	na	cesti,	z	enim	samim	
nesebičnim	ciljem:	UžIVatI & PrEžIVEtI. Predsta-
vitev	nove	knjige	Mirana	juvančiča	bo	v	soboto,	29.	
1.	ob	18.	uri,	v	Gimnaziji	Litija. 

ta VESELI DaN kULtUrE V kNjIžNICI 
LItIja IN kNjIžNICI ŠMartNO

Ob	Prešernovem	rojst-
nem	dnevu	smo	pred-
stavili	nove	pridobitve	
za	naše	bralce,	tudi	za	
domoznansko	 zbirko:	
knjigo	Martine	Benedi-
čič	o	Bogdanu	Bučarju	
in	 faksimila	 slovarjev	

Davorina	Hostnika	 ter	 izvirnik	
Hostnikovega	slovarja,	ki	nam	
ga	je	uspelo	pridobiti.	Na	lite-
rarnih	 večerih	 smo	 odprli	 še	
razstavi	 akvarelov	Pavla	Smo-
leja	in	slik	jožeta	Megliča.

SEIkO arakI GErL V kNjIžNICI LItIja
japonski	 večer	nam	
je	 približal	 del	 ja-
ponske	kulture,	sko-
zi	 oči	 japonke,	ki	 si	
je	 v	 Sloveniji	 ustva-
rila	družino.	Seiko	je	
brala	 svoje	 pesmi	 v	
japonščini,	 v	 prevo-
du	pa	Mihaela	jago-

dič.	Spoznali	smo	kako	
zahtevno	 je	 oblačenje	
kimona,	 prepasica,	 ki	
se	ji	reče	obi,	je	dolga	
okrog	tri	metre.	Zbirka	
Šiv	 življenja	 je	 prva	
pesniška	 zbirka	 Seiko	
Araki	Gerl,	posvetila	pa	
jo	je	81	letni	mami,	ki	sama	živi	na	japonskem.

26. november.	Petnajst	pred	peto.	Razkošno	sneže-
nje	obeta	drsalnice.	Tiste,	cestne.	Previdno	se	vzpe-
njamo	 do	 Bogenšperka.	 Da	 bi	 bili	 na	 predpraznič-
nem	 koncertu	 učenk	 petja	 in	 orgel	 Glasbene	 šole	
Litija	-	Šmartno.	
Parkirišče	je	osamljeno.	Nekaj	avtomobilov.	Z	belimi	
kapucami.
Luči	 v	 zlatem	 ožarjajo	 zidove	 in	 razgaljajo	 zavese	
snežink.	Od	gradu	vodi	za	lopato	široka	gaz.	Nežna	
postava	z	metlo	prhuta	v	mehke	snežne	nanose	 in	
nam	odstira	svet	za	ograjico.	
Tako	čudovito	je!	Pravljično!
Samo	za	hip	bi	rada	ostala	sama!	Z	vsemi	Pepelka-
mi,	Sneguljčicami	in	Trnuljčicami,	z	vsemi	grajskimi	
princeskami	 in	 gospodičnami,	 z	 vsemi	 čarobnimi	
bitji,	 ki	 (še	 vedno)	 v	 lahkih	 svilenih	 copatkih	 ali	 v	
steklenih	 čeveljcih	 drsijo	 po	 skrivnostnih	 grajskih	
hodnikih in sobanah...
Stene	v	prvem	nadstropju	so	hladne,	oblazinjeno	po-
hištvo	mrtvo,	grad	osamljen...
Samo	nekaj	stopnic	višje	grad	oživi!	Okrogla	peč	v	
kotu	oddaja	prijetno	 toploto.	Domačo.	 Ima	me,	da	
bi	kar	takoj	odložila	plašč.	Se	mehko	usedla.	 In	se	
ozrla	za	copati.	Potem	bi	verjetno	prisedla	kneginja.	
Bi	 nama	 res	 postregli	 čaj	 v	 skodelicah	 iz	 tankega,	
najtanjšega	 porcelana,	 s	 krhkimi	 zlato	 ukrivljenimi	
ročaji...?
Žal,	tudi	iz	te	zgodbe	moram	izstopiti.
Ker	sem	skoraj	 že	v	 tretji!	Tisti,	ki	nam	 jo	zdaj,	 za	
vrati	Valvasorjeve	knjižnice,	s	svojim	petjem	pripra-
vljajo	Zala	Pavšič,	Ksenija	
Kotar	 in	urša	 Poglajen	 s	
profesorico	Barbaro	Sorč.	
In	 ji	 dajejo	 ton	 (nešteto	
tonov!)	učenke	orgel	Ajda	
Raspotnik,	 Ema	 Hostnik	
in	Ana	Benedičič,	ob	pro-
fesorju	Tilnu	Bajcu.
Koncert	 je	 preprost.	 Nič	
razvlečen.	 Brez	 vmesnih	
napovedi.	 Tekoč.	 Prije-
ten.	 Pristen.	 Čist!	 Pevke	
prihajajo.	 Druga	 za	 dru-
go.	 In	odpojejo.	V	 tem,	kar	danes	zmorejo.	V	 tem,	
kar	so	do	zdaj	že	usvojile.	Veliko!	In	lepo!
Vsako	pospremi	aplavz	štirinajstih	poslušalcev.
Enako	 je	z	učenkami	orgel.	Preludij,	menuet,	 fuga,	
koračnica...	–	naj	bodo	registri	odprti	ali	zaprti,	naj	
bodo	zvoki	pritajeni	ali	rezko	doneči,	naj	bodo	umir-
jeni,	 razvlečeni,	 položeni	 ali	 živahno	nanizani	–	 vsi	
dobijo	izraz	skozi	večkrat	ponavljajoče	iskanje	treh	
obrazov	mladosti...	
Da.	Koncert	je	bil	lep.	Zgodba	pa	-	tudi	ta	-	grajsko	
skrivnostna!	
Vsem	 šestim	 dekletom	 in	 njihovim	mentorjem	 če-
stitamo!	 Ravnateljici	 Glasbene	 šole	 Litija-Šmartno,	
gospe	janji	Galičič,	ki	vedno	in	vestno	spremlja	»svo-
je«	učence	in	učitelje	na	nastopih,	iskrena	hvala!	In	
gospe	jožici	Vovk,	direktorici	javnega	zavoda	Bogen-
šperk,	ki,	če	je	tako	potrebno,	pred	koncertom,	od	
pravljično	lepega	gradu	-	odmetava	sneg	...	
Omenjeni	koncert	je	bil	prvi	med	vsem,	kar	še	sledi	
v	(novi)	navezi	sodelovanja	med	Glasbeno	šolo	Litija	
–	Šmartno	in	javnim	zavodom	Bogenšperk.			 TM

KUltURni KoleDaR
DatUM Ura DOGODEk LOkaCIja

ČET 23.12.

14.00 Filmski	maraton MC	Litija
18.00 ura	pravljic Knjižnica	Litija

14.00	–	20.00
PODEŽELjE	V	PRAZNIČNEM	MESTu	–	ponudba	podeželskih	dobrot	in	izdelkov	

domače	obrti	na	praznično	okrašenih	stojnicah,	božično	obarvan	kulturni	program,	
domače	živali	v	ogradi

Staro	mestno	jedro	
v	Litiji

PET 24.12.

14.00 Filmski	maraton MC	Litija

8.00.-13.00
PODEŽELjE	V	PRAZNIČNEM	MESTu	-	ponudba	podeželskih	dobrot	in	izdelkov	

domače	obrti	na	praznično	okrašenih	stojnicah,	božično	obarvan	kulturni	program,	
domače	živali	v	ogradi

Staro	mestno	jedro	
v	Litiji

SOB 25.12. 19.30 BOŽIČNI	KONCERT:	Zbor	Sv.	Nikolaj	in	Nikolajev	otroški	zbor Cerkev	Sv.	Nikolaj	
Litija

NED 26.12. 16.00 14.	tradicionalni	božični	koncert
MePz	Zlati	Žarek,	Otroški	zborček	Sončnice	IN	gostje	MoPZ	KD	Pavle	Voje	Polšnik Cerkev	na	Dolah

PON 27.12.
16.00 Darilne	škatlice,	ustvarjalnica MC	Litija

19.00 BOŽIČNO-	NOVOLETNI	KONCERT	Pihalnega	orkestra	Litija	z	gosti Športna	dvorana	
Litija

TOR 28.12.
16.00 Darilne	škatlice,	ustvarjalnica MC	Litija
21.00 Mambo	kings Pod	šotorom

SRE 29.12. 21.00 Mladi	Dolenjci,	Brigita	Šuler Pod	šotorom
ČET 30.12. 21.00 VINTERROjDER:	Avven,	Gutti,	Deck	jeniels,	Karantena.	Gost:	Trkaj Pod	šotorom
PET 31.12. 21.00 Brendi	in	Korado Pod	šotorom
PON 3.1. 17.00 ura	pravljic Knjižnica	Vače
TOR 4.1. 18.00 ura	pravljic Knjižnica	Litija

ČET 6.1.
9.30 u3:	Zdrava	prehrana	z	Mojco	Koman:	Spoznajmo	žita! Knjižnica	Litija
18.00 ura	pravljic Knjižnica	Šmartno

SOB 8.1. 16.00 Delavnica	za	zahtevnejše	ustvarjalke	-	peresnice MC	Litija
PON 10.1. 17.00 u3-Pozdrav	novemu	letu,	srečanje	članov	univerze	za	tretje	življenjsko	obdobje Knjižnica	Litija
TOR 11.1. 19.00 Razstava	grafičnih	plakatov	Simona	Serneca Knjižnica	Litija

SRE 12.1.
18.00 Društvo	Laz	predstavi	brošuro	jablaniška	pripoved Knjižnica	Litija
18.00 u3:	Zeliščar	jože	Kukman Knjižnica	Šmartno

ČET 13.1. 19.30 3.	abonmajska	predstava:	Cafe	teater	–	LOČENI	ODPADKI Kulturni	center	Litija
PET 14.1. 12.00 Delavnica	priprave	projektov	mladinskih	pobud MC	Litija

PON 17.1.
17.00 u3:		Mag.	Marta	Zagorc	Prašnikar:	varna	uporaba	zdravil Knjižnica	Šmartno
17.30 Točka	VŽu:	italijanščina	s	prof.	Katjo	Colja Knjižnica	Litija
18.00 Svetovni	dan	religij	–	Predstavitev	Budizma MC	Litija

TOR 18.1. 18.00 ura	pravljic Knjižnica	Litija

SRE 19.1.
18.00 Društvo	Laz	predstavi	brošuro	jablaniška	pripoved Knjižnica	Šmartno
17.00 Češki	večer	z	Martino MC	Litija

ČET 20.1.

10.00 u3,	Kulturna	dediščina:	arheološka	dediščina	v	občini	Litija,	Helena	Hauptman Knjižnica	Litija
18.00 ura	pravljic Knjižnica	Šmartno

19.00 Dobrodelni	koncert	Skupine	HIŠA	za	stroke	s	posebnimi	potrebami	OŠ	Litija	–	
Podružnice	s	prilagojenim	programom	 Kulturni	center	Litija	

PET 21.1.
10.00 Delavnica	priprave	projektov	mladinskih	pobud MC	Litija
19.00 Klubska	scena	–	večer	kratkega	filma	in	poezije MC	Litija

SOB 22.1. 10.00 Otroška	matineja:	Babica	zima	-	Bičikleta Kulturni	center	Litija	
Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si

Decembrski	 čas	 je	 bil	 v	
univerzi	bogat	s	predavanji	
in	delavnicami.	Članstvo	se	
je	v	drugem	letu	delovanja	
povečalo,	upamo,	da	se	bo	
postopno	 večalo	 iz	 leta	 v	

leto.	V	januarju	vabimo	na	predavanja	in	delavnice:	
angleščina,	 oba	 tečaja,	 računalništvo,	 nemščina,	
kuharstvo,	keramika	bodo	potekali	tako	kot	običaj-
no.	Zdrava	prehrana	z	Mojco	Koman	bo	6.	1.	ob	9.	
30	uri.	Spoznavali	bomo	žitarice	in	se	pogovarjali	o	
po	prazničnem	čiščenju	telesa.	Novoletno	srečanje	
Pozdrav	novemu	 letu	za	člane	univerze	bo	v	pone-
deljek,	10.	1.	ob	17.	uri,	v	Knjižnici	Litija.	Prof.	Mija	
Bernik	bo	pripravila	krajše	predavanje	o	prozi.	Zeli-
ščar	jože	Kukman	bo	gost	univerze	v	sredo,	12.	1.	ob	
17.	 uri,	 v	Knjižnici	Šmartno.	Kulturna	dediščina	bo	
20.	1.	ob	9.	30,	spoznali	boste	arheološko	dediščino	
občine.	Vabljeni!

VOŠČILO
Spet	bomo	zamenjali	koledar	na	steni,	z	novimi	
dnevi.	Z	dnevi	za	posebne	dejavnosti,	z	dnevi	za	
praznovanja,	potovanja…	in	dnevi	za	obisk	knji-
žnice.	 Naj	 bo	 takšnih	 čim	 več!	 Če	 si	 sposodi-
mo	verze	Ivana	Sivca	in	jih	malce	spremenimo:	
»Srečno novo leto, naj vedno bo lepo, če (pesem) 
KNJIGA bo hodila z vami, svetila vam kot žarek 
bo!«

Zaposleni	Knjižnice	Litija!

Aleksandra	MAVRETIČ
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osnovna šola litija
ZLata IN SrEBrNa PrIZNaNja  

Na DržaVNEM tEkMOVaNjU IZ ZNaNja 
aNGLEŠČINE Za 8. raZrED

Vsi	učenci	iz	Osnovne	šole	Litija,	ki	so	sodelovali	na	dr-
žavnem	tekmovanju	iz	znanja	angleščine	za	8.	razred,	
so	se	odlično	odrezali	in	prejeli	priznanja.	Med	pribli-

žno	1000	sodelujočimi	učenci	iz	celotne	Slovenije	je	Nika HaUPtMaN 
prejela ZLatO PrIZNaNjE, Gaja NENaDOVIĆ, jaN trDIN in rENa-
tO kaLEM so	 prejeli SrEBrNa PrIZNaNja.	 Njihova	mentorica	 je	
Florina	Erbeli.	Iskrene	čestitke	vsem!	

ŠOLSkO tEkMOVaNjE IZ ZNaNja aNGLEŠkEGa  
jEZIka Za 9. raZrED

Devetošolci	Osnovne	šole	Litija	so	se	25.	novembra	2010	udeležili	šol-
skega	tekmovanja	iz	znanja	angleškega	jezika.	Med	sedemnajstimi 
udeleženci	jih	je	kar	petnajst	prejelo	bronasto priznanje,	kar	de-
set	učencev	pa	je	na	testu	doseglo	več	kot	85%	rezultat,	kar	jih	uvršča	
naprej,	 na	 regijsko	 tekmovanje,	 ki	 se	bo	odvijalo	 v	mesecu	 januarju	
2011	v	Trbovljah.Vsem	iskreno	čestitamo!		 Vesna	KOSMAČ

OŠ LItIja traDICIONaLNO Na kNjIžNI SEjEM
26.	knjižni	sejem	v	Ljubljani	tudi	 letos	
ni	minil	brez	obiska	učencev	in	učiteljic	
OŠ	Litija.	V	četrtek	2.	12.	2010	so	nas	
v	 Cankarjevem	 domu	 najprej	 sprejele	
hostese,	 ki	 so	 nas	 v	 okviru	 Knjigosle-
da	 popeljale	 po	 nekaterih	 stojnicah,	
potem	 smo	 prisluhnili	 Primožu	 Suho-
dolčanu,	nekaj	časa	pa	smo	imeli	tudi	
zato,	da	smo	sejem	raziskovali	sami	in	

si	privoščili	kakšne	nove	bralne	zalogaje.	
Slovenski	knjižni	sejem	je	naša	knjižničarka	Nevenka	Mandelj	obiskala	
naslednji	dan	še	enkrat.	udeležila	se	 je	skupne	prireditve	Slovenske	
sekcije	 IBBY,	Društva	Bralna	 značka	Slo-
venije-ZPMS	 ter	 revije	 Otrok	 in	 knjiga,	
kjer	 je	med	drugimi	dobitniki	priznanj	 in	
nagrajenci	na	odprtem	odru	Društva	slo-
venskih	pisateljev,	v	Veliki	sprejemni	dvo-
rani	Cankarjevega	doma	prejela	priznanje	
Slovenske	sekcije	IBBY	za	promocijo	mla-
dinske	književnosti	in	branja.
Na	sliki	dobitnica	priznanja	Nevenka	Mandelj	in	predsednica	Sekcije	za	
šolske	knjižnice	Ivanka	učakar.		 Irena	VRHOVEC

CŠOD V DOMU BUrja V SEČI
Za	učence	7.	razredov	je	od	15.	do	19.	11.	2010	potekala	šola	v	naravi	v	
CŠOD	Dom	Burja.	Šole	v	naravi	se	je	udeležilo	43	učencev	in	4	učitelji.	
V	okviru	šole	v	naravi	sta	bila	realizirana	dva	tehniška,	dva	športna	in	
en	naravoslovni	dan.	Vsebine	dejavnosti	so	bile	predhodno	usklajene	z	
učitelji	šole,	ki	so	pri	izbiri	teh	izhajali	iz	učnega	načrta	za	7.	razred.
učenci	so	se	ukvarjali	z	različnimi	športnimi	aktivnostmi	(lokostrelstvo,	
vožnja	 s	 kanujem,	 pohodništvo,	 kolesarjenje,	 namizni	 tenis,	 različne	
igre	z	žogo…),	 izdelovali	so	vozle	 in	bivake,	 raziskovali	so	naravne	 in	
družbene	sestavine	pokrajine	(mesto	Piran	kot	kulturni	spomenik,	so-
linarstvo,	vpliv	turizma	na	življenje	ob	slovenski	obali,	živi	organizmi	v	
morju,	plimovanje,	sredozemske	rastline,	kamnine…).	Na	različne	nači-
ne	so	se	orientirali	v	naravi	in	zadnji	dan	so	se	med	seboj	pomerili	na	
orientacijskem	pohodu.
Pomembno	pri	bivanju	učencev	v	šoli	v	naravi	je	bilo	tudi	ustvarjanje	
dobrih	medsebojnih	odnosov	in	take	klime,	da	so	učenci	lahko	prijetno	
in	varno	prebili	teden	izven	domačega	okolja.	

POkLICNI BaZar Na OSNOVNI ŠOLI LItIja
Letos	smo	Poklicni	bazar	izvedli	že	tretjič	zapored.	Tokratni	je	potekal	
v	sredo,	1.	decembra	2010	od	18.	do	19.	ure.	Namenjen	je	bil	vsem	
tistim	osmošolcem	in	devetošolcem	ter	njihovim	staršem,	ki	jih	zani-
majo	srednješolski	programi.	Kljub	ne	preveč	lepemu	vremenu,	se	je	
bazarja	udeležilo	12	srednjih	šol	iz	osrednje	slovenske	regije	in	Zasav-
ja.	Vsaka	je	po	svoje	skušala	predstaviti	utrip	šole.
Predstavitev	srednjih	šol	je	minila	v	prijetnem	in	sproščenem	vzdušju,	
o	čemer	so	pričali	zadovoljni	obrazi	odhajajočih.

tEDEN GLOBaLNEGa UČENja  
Na OSNOVNI ŠOLI LItIja 

V	okviru	Tedna	globalnega	učenja,	ki	letos	nosi	naslov	
»Otroški	svetovi«,	smo	na	šoli	pripravili	afriške	delavni-
ce	in	predstavitve	v	podporo	projektu	»Maasai	Adven-
ture	School«,	ki	nastaja	v	sodelovanju	z	OŠ	Litija	kot	
botrsko	šolo.	Dogodek	 je	bil	namenjen	učencem	1.,	
2.	 in	3.	triade,	učiteljem,	staršem	in	širši	 litijski	sku-

pnosti.	Predavanja	so	potekala	na	
temo	»Srečanje	s	kulturami«	(pred-
stavitev	etnologinje	in	zgodovinar-
ke	 Andreje	 Žbogar-Perakis)	 ter	
ogledom	kratkega	 filma	 in	 Power	
point	 predstavitve	 o	 problematiki	
podnebnih	 sprememb,	 s	 poudar-
kom	 na	 Afriki	 (gradivo	 Karitasa).	
Sledila	je	predstavitev	problemati-
ke	podnebnih	sprememb	na	temo:	
»Živi	preprosto	-	v	smeri	podnebne	pravičnosti«	ter	ogled	8-minutne-
ga	filma	o	problematiki	podnebnih	sprememb,	s	poudarkom	na	Afriki:	
»Prihodnost	je	v	naših	rokah!?«	
Po	ogledu	so	učenci	1.	in	2.	triade	imeli	likovne	delavnice	v	matičnih	
učilnicah	z	učitelji	OPB	na	temo	podnebnih	sprememb.	Po	predstavitvi	

so	učenci	3.	triade	sodelovali	na	delavni-
cah,	na	katerih	so	izdelovali	afriške	ročne	
bobne,	afriški	nakit	in	knjižna	znamenja	z	
afriškimi	motivi.	 Izdelki,	ki	so	jih	učenci	
naredili	na	delavnicah,	bodo	naprodaj	v	
času	 božično-novoletnih	 dni.	 Izkupiček	
od	prodaje	je	namenjen	projektu	»Maa-
sai Adventure	School«.

ŠOLA PLAvAnJA
učenke	in	učenci	OŠ	Litija,	Podružnice	s	prilagojenim	
programom	ter	njihovi	učitelji,	varuhi	in	spremljeval-
ci	 so	 teden	 dni	 (8.11.-12.11.	 2010)	 preživeli	 v	Mla-
dinskem	domu	Kurent	na	Ptuju.	Glavna	pozornost	je	
bila	namenjena	plavanju	v	Termah	Ptuj,	kjer	so	otroci	

preživeli	dve	uri	popoldan.	A	tudi	vse	dopoldneve	so	preživeli	aktivno.	
Pohod	ob	Dravi,	športne	igre,	pri	katerih	je	nogometna	ekipa	učencev	
premagala	ekipo	učiteljev,	sicer	šele	po	streljanju	enajstmetrovk,	kar	
pa	vseeno	dokazuje,	da	je	nogometna	ekipa	OŠPP	letos	dobro	pripra-
vljena.	Eno	dopoldne	so	preživeli	tudi	na	ptujskem	gradu,	med	meči,	to-
povskimi	kroglami	in	oklepi,	starim	grajskim	pohištvom,	nekateri	celo	
oblečeni	v	pravega	kurenta.	V	domu	so	ob	večerih	poskrbeli	za	pestro	
družabno	 življenje	 s	
plesom,	tombolo,	»po-
kaži	 kaj	 znaš«,	 večer-
nim	sprehodom	ali	na-
miznim	 tenisom.	 Tudi	
hrana	 je	 bila	 odlična,	
tako	da	so	učenci	pol-
ni	energije	nastopili	na	
zaključnem	 šolskem	
tekmovanju	 v	 plava-
nju.	 Najhitrejših	 šest	
se	bo	še	v	novembru	pomerilo	s	plavalci	iz	vse	Slovenije	na	Državnem	
tekmovanju	v	plavanju	v	Kranju.
Vsi	skupaj	so	torej	preživeli	naporen,	a	prijeten	in	bogat	teden	in	komaj	
čakajo	naslednjo	šolo	v	naravi.

Viljem	GuČEK

PLaVaNjE Na DržaVNEM tEkMOVaNjU V kraNjU
V	petek,	26.11.,	so	se	učenci	OŠ	Litija	udeležili	državnega	tekmovanja	
v	plavanju	v	Kranju.	Tekmovali	so	Ajda,	Katja,	Ana,	Andraž,	Žiga	in	Kle-
men.	učenci	so	se	zelo	potrudili	in	bili	v	svojih	skupinah	uspešni.	Katja	
je	plavala	v	disciplini	prosto	plavanje,	vsi	drugi	učenci	pa	v	disciplini	
prsno	plavanje.	Tekmovali	so	tudi	v	štafeti.	Za	štafeto	jih	je	bilo	ravno	
prav,	tri	dekleta	in	trije	fantje.	Dogodek	pa	ni	bil	zgolj	tekmovalne	nara-
ve,	ampak	tudi	družabni.	Dan	je	bil	zanimiv	in	pester.

Renata DIMNIK 

tEHNIŠkI DNEVI V PODrUžNICI S PrILaGOjENIM 
PrOGraMOM

V	 letošnjem	šolskem	 letu	so	 tehniški	dnevi	 za	učence	8.,	9.	 razreda	
in	PPVI	1,2	–	3.	stopnja	potekali	od	29.	11.	do	3.	12.	2010.	učenci	so	
opravljali	proizvodno	delo	po	skupinah,	sestavljali	so	električna	stikala	
za	podjetje	KOMO	d.o.o.	iz	Polšnika,	izdelovali	novoletne	voščilnice	in	
šivali	medvedke.	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	in	prostovoljki	Katji	Sladič,	ki	
je	pomagala	pri	šivanju	medvedkov.	

Nataša	ZuPAN	CVETEŽAR

PONOVNO OrGaNIZatOrjI DržaVNEGa  
tEkMOVaNja SPECIaLNE OLIMPIjaDE SLOVENIjE

V	petek,	26.	novembra,	je	državni	turnir	Specialne	olimpijade	Slovenije	
v	namiznem	tenisu	že	 tretjič	potekal	v	Litiji.	Organizator	 tekmovanja	
sta	bila	Osnovna	šola	Litija	in	Društvo	Sožitje	Litija	in	Šmartno.	Pripra-
ve	na	tekmovanje	so	se	začele	že	dosti	prej.	Vodja	tekmovanja	je	bil	
Matjaž	Bizilj,	vodja	sodnikov	pa	Viljem	Guček.
V	priprave	so	se	vključili	vsi	pedagoški	delavci	Podružnice	s	prilagoje-
nim	programom	in	drugi	pedagoški	delavci	Osnovne	šole	Litija	in	star-
ši.	Na	dan	tekmovanja	so	priskočili	na	pomoč	prostovoljci	Mladinskega	
centra	Litija,	študentje,	prijatelji	in	starši.	Za	vse	naštete	se	je	dan	pri-
čel	zelo	zgodaj,	saj	 je	bilo	potrebno	pripraviti	dvorano	s	šestnajstimi	
mizami	 za	 namizni	 tenis	 in	 pregradami,	 urediti	 vip	 sobo	 in	 pripraviti	
prijeten	 sprejem.	 V	 jutranjem	 delu	 so	 bili	 štirje	 sestanki	 in	 sicer	 za	
prostovoljce,	sodnike,	pomočnike	pri	mizah	in	vodje	ekip.
Tekmovalci	 so	 se	nato	ustavili	 pri	 info	 centru,	 kjer	 so	prejeli	malico	
in	darila.	Vsako	skupino	 je	pričakal	 spremljevalec	prostovoljec,	 ki	 je	
imel	tablo	z	napisom	zavoda,	šole	ali	centra	prijavljenih	tekmovalcev.	V	
garderobah	so	se	preoblekli	in	že	so	bili	pripravljeni	na	otvoritev	iger,	
ki	se	je	pričela	ob	9.00	uri.	
Program	je	pripravila	Sandra	Rihter.	Napovedoval	je	Robert	Farič.	Na-
stopali	so	učenci	posebnega	programa	vzgoje	in	izobraževanja	2.	Za-
prisego	specialne	olimpijade	je	povedala	učenka	Mateja	Planinšek,	za-
stavo	sta	dvignila	tekmovalca	Marjan	Potisek	in	Peter	Lenart.	Prisotne	
so	pozdravili	ravnatelj	Peter	Strle,	direktorica	Zveze	Sožitje	Mateja	De	
Reya	 in	podžupanja	občine	Litija	Lijana	Lovše.	Predsednik	Specialne	
olimpijade	Slovenije	Ljubo	Miličevič	je	ob	koncu	programa	otvoril	igre.	

Tekmovanje	 se	 je	
pričelo	s	kvalifikaci-
jami.	Nadaljevalo	se	
je	 s	 tekmovanjem	v	
katerem	je	sodelova-
lo	 108	 tekmovalcev	
iz	 sedemindvajsetih	
ustanov.	 Tekmova-
nje	je	potekalo	v	14	
skupinah	 za	moške,	
5	 skupinah	 za	 žen-
ske,	 ženskih	 dvo-

jicah,	moških	dvojicah	 in	mešanih	dvojicah.	 Trajalo	 je	do	14.30	ure.	
Organizatorji	so	pripravili	pijačo	in	druge	dobrote,	ki	so	bile	ves	čas	na	
razpolago	vsem	udeležencem	tekmovanja.	
Zaključni	del	je	potekal	v	Bob	Bowlingu	v	Litiji.	Tja	so	prišli	tekmovalci	
in	vsi,	ki	 so	pri	 tekmovanju	pomagali.	Po	kosilu	so	plesali	ob	zvokih	
Dj-ja.	Med	zabavo	 je	sledila	še	podelitev	medalj,	 ki	 so	 jih	prejeli	 vsi	
udeleženci.	Medalje	so	podelili	ravnatelj	Peter	Strle,	direktorica	Zveze	
Sožitje	Mateja	De	Reya	in	predsednik	Specialne	olimpijade	Slovenije	
Ljubo	Miličevič.
Hvala	vsem	tekmovalcem,	vodjem	ekip,	donatorjem,	prostovoljce,	star-
šem	in	drugim,	ki	so	pomagali	in	pripomogli,	da	je	tekmovanje	uspelo.

Matjaž	BIZILj

podružnica s prilagojenim programom

V	četrtek	18.	novembra	sva	se	udeležili	seminarja	»En	planet,	nešteto	
znanj:	metode	in	pristopi	globalnega	učenja«,	ki	sta	ga	pripravili	orga-
nizacija	Sloga	-	platforma	NVO	za	razvojno	sodelovanje	in	humanitarno	
pomoč	ter	društvo	za	človekove	pravice	in	človeku	prijazne	dejavnosti	
Humanitas.	Cilj	globalnega	učenja	je	“spodbujanje	javnosti	k	razmisle-
ku	in	zavedanju	o	solidarnosti	med	ljudmi	ter	k	angažiranemu	delova-
nju	za	pravičnejši	svet,	katerega	del	smo	vsi.“	

Filipina	GALE-ŠPAREMBLEK	in	Andreja	ŽBOGAR-PERAKIS
Zbrala	in	uredila	Petra	PAVLICA 

POLICIStkI Za EN DaN
Neža	Musar	in	Nina	Bajrič,	učenki	5.	razreda	OŠ	Litija,	sta	25.	novem-
bra	2010	 za	nekaj	 ur	 zapustili	 šolske	klopi	 in	 se	preizkusili	 kot	poli-

cistki.	
	V	mesecu	novembru	je	petošolce	OŠ	
Litija	 obiskal	 policist	 in	 jim	 v	 okviru	
preventivne	 akcije	 “Policist	 Leon	 sve-
tuje”	predstavil	delo	policista	ter	podal	
nasvete	 za	 večjo	 varnost.	 učenki	 sta	
prikazali	največ	znanja,	zato	sta	bili	na-
grajeni	z	obiskom	Policijske	postaje	Li-
tija.	Najprej	ju	je	sprejel	komandir,	ki	je	

predstavil	strukturo	zaposlenih	in	organizacijo	dela.	Ogledali	sta	si	po-
samezne	prostore	na	policijski	postaji,	kjer	so	jima	policisti	predstavili	
tudi	svoje	naloge.	Sledil	je	ogled	terenskega	vozila	in	vseh	pripomočk-
ov,	ki	jih	uporabljajo	policisti	na	terenu.	Nazadnje	sta	učenki	preizkusili	
še	radar,	s	katerim	sta	merili	hitrost	voznikov	na	litijskih	cestah.	Več	o	
vtisih	obeh	učenk	si	lahko	preberete	na	spletni	strani	OŠ	Litija.	
	 Policijski	 postaji	 Litija	 in	 vsem	 zaposlenim	 se	 iskreno	 zahvaljujemo	
za	lep	sprejem,	pogovor	in	neprecenljive	izkušnje	ter	jim	želimo	veliko	
uspehov	pri	njihovem	delu.

bRezPlačni RačUnalniŠKi tečaji 
Se Že začenjajo

V		začetku	decembra	smo	na	Izobraževalnem	centru	Geoss	začeli	z	iz-
vajanjem	javno	veljavnega	izobraževalnega	programa	Računalniška	pi-
smenost	za	odrasle,	katerega	obiskujejo	odrasli,	ki	računalnika	še	niso	
uporabljali	in	si	želijo	pridobiti	osnovno	znanje	za	delo	z	njim,	tako	za	po-
trebe	poklicnega	dela	kot	tudi	vsakdanjega	življenja.	Odziv	prebivalcev	
Litije	in	okoliških	krajev	je	bil	nepričakovano	velik,	zato	smo	jih	razdelili	
v	nekaj	skupin.		Prva	skupina	udeležencev	tečaj,	ki	poteka	v	naši	raču-
nalniški	učilnici	na	sedežu	IC	Geoss,	Trg	na	Stavbah	8a	v	Litiji,	že	zagna-

no	 obiskuje.	 Spoznavajo	
osnovna	 znanja	 za	 delo	
z	 računalnikom,	 se	 učijo	
urejati	besedila	in		različne	
dopise,	 predvsem	 pa	 jih 
za	nima	uporaba	interneta	
in	 elektronske	 pošte	 ter 
glavne	 spletne	 storitve.	
Ministrstvo	 za	 šolstvo	 in	
šport	 bo	 v	 letu	 2010/11	
financiralo	 8	 računalni-
ških	tečajev,	ki	 jih	bomo,	
v	sodelovanju		s		krajevni-
mi	 skupnostmi	 in	 osnov-
nimi	 šolami,	 poskušali	
or		ga nizirati	 tudi	 v	 malo	
odročnejših	 vaseh	 naše	
občine.	

Izjava	udeležencev:
»Želimo, da se v tečaju računalništva 

čim več naučimo. Tečaj se nam zdi zelo 
v redu, radi bi, da se ponovi in nadaljuje 
tudi na višji stopnji, saj želimo spoznati 

čim več stvari, povezanih z delom na 
računalniku«.

Prav	tako	bomo	v	januarju	2011	začeli	z	izvedbo	javno	veljavnega	
izobraževalnega	programa	usposabljanje	za	življenjsko	uspešnost	
–	 Izzivi	 podeželja.	Kot	 je	 razvidno	 že	 iz	 navziva,	 je	usposabljanje		
namenjeno	 	 podeželskemu	 prebivalstvu.	 Zato	 vabimo	 predvsem	
odrasle	 osebe	 z	 deset	 let	 ali	manj	 šolanja,	 predvsem	prebivalce	
podeželja,	 ki	 želijo	 pridobiti	 nova,	 uporabna	 znanja,	 z	 namenom	
izboljšanja	 svojega	 ekonomskega	 in	 socialnega	 položaja	 na	
deželi.	 S	 pomočjo	 usposobljenih	mentorjev	 boste	 uspešnejši	 pri		
socialnih		spretnostih,		lažje	se	boste	znašli	v	vsakdanjem	življenju,	
sporoznali	 boste	 pomen	 vseživljenjskega	 učenja,	 povečala	 se	 bo	
vaša	samozavest,	zaradi	vsega	naštetega	pa	bo	lahko	vaše	življenje	
odslej	bogatejše.	

Tudi mi si želimo, da izkoristite izjemno priložnost brezplačnega 
pridobivanja novih aktualnih znanj. Spoznajte, da je danes raču
nal nik okno v svet in da tradicionalne podeželske vzorce danes 
zamenjuje sodoben način življenja!  Prijave in dodatne informacije 
vam bomo z veseljem posredovali po telefonu 01/8980570 ali 
031/755359,  oziroma preko epošte info@icgeoss.si.
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osnovna šola gradec
SHakESPEarE MaLO DrUGaČE

Na	Osnovni	šoli	Gradec	živi	in	ustvarja	dramski	kro-
žek	 THE	 BLACK	 &	WHITE	 THEATRE	 že	 sedem	 let.	
Vsako	leto	z	drugačno	zasedbo,	vsako	leto	z	drugač-
nimi	predstavami,	a	vedno	z	ljubeznijo	do	angleške-
ga	jezika	in	igre.

Izredno	 veseli	 smo	 bili,	 ko	 je	 z	 nami	 v	 stik	 stopila	 direktorica	 Centra	
Oxford	ga.	Metka	Hofbauer	Zupan	ter	nas	prosila,	da	bi	nastopili	na	12.	
OuP	konferenci.	Konec	novembra	smo	na	šolo	prejeli	program	konferen-
ce	ter	opazili,	da	smo	edini	nastopajoči	iz	Slovenije	poleg	govorcev	na	tej	
konferenci,	ki	so	bili	strokovnjaki	svetovnega	formata	iz	Velike	Britanije.	
učenci	so	bili	na	to	zelo	ponosni.

V	petek,	03.	12.	2010,	ko	smo	se	
na	odru	 konferenčne	dvorane	po-
slovne	 stavbe	 SMELT	 v	 Ljubljani	
pripravljali	na	nastop	in	so	učenci	
videli,	 da	 je	 dvorana,	 ki	 sprejme	
več	kot	500	ljudi,	nabito	polna	–	ter	
da	so	v	občinstvu	profesorji	angle-
škega	 jezika	 iz	OŠ,	SŠ,	 fakultet	 in	
tujine	–	so	dobili	občutek,	da	se	bo	
zgodilo	nekaj	pomembnega.	Sledili	

so:	tonska	vaja,	kostumska	vaja,	pregled	glasbe	in	PPP-cij	ter	priprava	
scene.	Ob	 13.30	 uri	 so	 učenci	 premierno	 odigrali	 gledališko	 predsta-
vo	ROMEO	&	juLIET	–	the	study	of	three	genres.	Malce	čez	drugo	uro,	
ob	koncu	predstave,	pa	se	je	po	dvorani	razlegel	bučen	in	dolg	aplavz.	
učenci	so	bili	navdušeni	 in	resnično	zadovoljni	s	toplim	sprejemom.To	
je	bilo	zanje	 in	za	njihovo	mentorico	veliko	priznanje.	Tega	dne	smo	s	
svojim	delom	 in	nastopom	pokazali	kaj	 zmoremo	 in	kaj	 znamo.	Pa	če	
zaključimo	po	angleško:	»Shakespeare	WOuLD	BE	proud.	Their	teacher	
IS	proud.«
Res	sem	ponosna	na	svoje	učence,	ki	komaj	čakajo,	da	nastop	ponovijo	
24.	12.	V	dopoldanskih	urah,	 v	 januarju	 ali	 začetku	 februarja	pa	 še	 v	
večernih	urah	na	že	tradicionalnem	7.	Evening	of	English	Drama.	Vljudno	
vabljeni	takrat.		 Mentorica:	Tjaša	LEMuT	NOVAK

I  LOnDOn
Kar	nekaj	stvari	je	že	postalo	tradicija	na	Osnovni	šoli	Gradec,	med	njimi	
tudi	vsakoletni	izlet	v	London	za	učence	devetih	razredov	v	mesecu	no-
vembru.	Boste	rekli	…	zakaj	november?	Razlogov	je	veliko.	Takrat	je	že	
vse	v	znamenju	božiča,	položeni	so	makovi	venci	v	čast	Dnevu	spomina,	
Londončani	nosijo	pripete	make,	kraljica	je	takrat	v	Londonu,	vreme	je…	
no	vreme	je	pač	tisto	pravo	–	angleško.
Tudi	letos	smo	se	na	pot	odpravili	v	nam	ljubem	mesecu,	in	sicer	v	sobo-
to	20.	11.	2010,	ter	se	vrnili	v	jutranjih	urah	srede	24.	11.	Da,	letos	smo	
si	privoščili	daljši	 izlet.	Poleg	obveznih	točk	kot	so	Greenwich	z	ničtim	
poldnevnikom	in	nekaj	milijard	starim	meteoritom,	Buckinghamska	pa-
lača	z	menjavo	straže,	svetovno	znani	muzeji	in	galerije,	ene	najlepših	in	
najzanimivejših	tržnic	ter	nakupovalnih	četrti,	Big	Ben	s	parlamentom,	
opatijami,	katedralami	in	cerkvami	…	smo	zaradi	dodatnega	dne	doda-
li	 še	 vožnjo	 z	 London	Eye,	 ki	 nam	 je	omogočil	 prekrasen	panoramski	
pogled	na	celoten	London,	potepanje	po	predelu	Campden	Town,	ki	je	
resnično	doživetje,	ogled	British	Museuma,	kjer	smo	si	lahko	ogledali	bo-
gastvo	celega	sveta	ter	tri	od	petih	najstarejših	mumij	na	svetu,	železni-
ško	postajo	s	peronom	9	¾,	kjer	je	bil	sneman	Harry	Potter,	Van	Goghove	
Sončnice	ter	še	in	še	bi	lahko	naštevali.	Vozili	smo	se	tako	z	letalom	kot	
avtobusom,	podzemno	in	ladjico	(po	reki	Temzi)	ter	tradicionalnim	črnim	
taksijem	v	muzeju	Madame	Tussuad,	kjer	so	se	učenci	slikali	s	številnimi	
zvezdniki,	politiki	ter	ostalimi	veljaki.	»Domovali«	smo	ob	svetovno	zna-
nemu	Wembleyu,	ki	smo	ga	lahko	občudovali	že	zgodaj	zjutraj	skozi	okna	
naših	sob.	uživali	smo	v	angleški	kuhinji,	tisti	malce	manj	pogumni	pa	so	
občasno	posegli	tudi	po	ameriški	kuhinji	(beri	McDonalds,	KFC,	Burger	
King	…).	Na	Greenwiški	tržnici,	kjer	je	moč	okusiti	hrano	s	celega	sveta	

smo	 »testirali«	 ja-
majške	 čokoladne	
jagode	 in	angleške	
vaniljeve	 pite.	 Ker	
je	 London	 ena	 od	
dveh	pravih	svetov-
nih	metropol,	ga	je	
videti	 in	 doživeti,	
resnično	nekaj	 po-
sebnega.	učiteljice	
smo	se	skupaj	z	vo-
dičko	potrudile,	da	
so	 učenci	 v	 ome-
njenem	času	videli	
čim	 več	 ter	 čim	
bolje	 spoznali	 to	

velemesto.	Vseh	31	je	bilo	zadnji	dan	izleta	prepričanih,	da	se	bodo	sem	
vrnili	še	kdaj	…	morda	celo	s	starši	ali	prijatelji	ter	jim	takrat	pokazali,	kaj	
London	ponuja	 in	kaj	pomeni	njim.	Vsekakor	jih	ni	pustil	ravnodušnih,	
saj	je	bil	en	od	najpogosteje	kupljenih	spominkov	ravno	pulover/majica	
z	napisom	I	 	LONDON.
Tako	pač	je,	kdor	ga	vidi	in	doživi,	se	vanj	zaljubi.

Predmetna	učiteljica	Tjaša	LEMuT	NOVAK

tEkMOVaNjE IZ ZNaNja aNGLEŠČINE Za 
OSMOŠOLCE

Tekmovanja	so	del	šolskega	leta	mnogih	učencev.	Iz	znanja	angleščine	
so	do	nedavnega	 lahko	tekmovali	 le	devetošolci,	 zadnji	dve	 leti	pa	v	
tem	jeziku	preizkušajo	svoje	znanje	tudi	osmošolci.
Tekmovanje	 je	 v	 organizaciji	 IATEFL	 Slovenia,	 s	 poudarkom	 na	 kre-
ativnosti	 in	 kreativnem	 izražanju.	 Šolsko	 tekmovanje	 je	 bilo	 14.	 10.	
2010.	Letos	se	 je	 tega	tekmovanja	na	Osnovni	šoli	Gradec	udeležilo	
17	učencev	(od	tega	5	iz	POŠ	Vače).	Bronasto	priznanje	je	osvojilo	7	
učencev	od	tega	pa	se	jih	je	6	uvrstilo	tudi	na	državno	tekmovanje,	ki	
je	bilo	17.	11	2010.	Tudi	tu	so	pokazali	svoje	znanje	in	osvojili	sledeča	
priznanja:	Gal	Novak	in	Špela	Dermol	sta	osvojila	srebrno	priznanje	ter	
julija	Stopar	zlato	priznanje.	učencem	za	osvojena	priznanja	 iskreno	
čestitamo.
V	novembru,	natančneje	25.	11.	2010,	je	bilo	tudi	šolsko	tekmovanje	
iz	znanja	angleškega	jezika	za	devetošolce,	kjer	je	8	učencev	osvojilo	
bronasto	priznanje	od	tega	pa	jih	je	5	doseglo	dovolj	visoko	število	točk	
za	uvrstitev	na	regijsko	tekmovanje.	
Poleg	 teh	 tekmovanj	 učenci	 Osnovne	 šole	 Gradec	 redno	 sodelujejo	
tudi	pri	angleški	bralni	znački,	ki	jo	zaključijo	v	mesecu	marcu	s	tekmo-
vanjem	in	pogovorom	o	prebranih	knjigah.	
English	is	great.	I’m	lovin’	it!		 Mentorica	Tjaša	LEMuT	NOVAK

osnovna šola gabrovka-doleUtRineK iz PoŠ jevnica
ZaBaVNO MatEMatIČNO SOBOtNO DOPOLDNE  

Na POŠ jEVNICa
Z	namenom	otrokom	približati	mate-
matiko,	 smo	v	 soboto	14.11.2010	na	
POŠ	 jevnica	 organizirali	 dan	 odprtih	
vrat.	 V	 okviru	 projekta	 En,	 dva	 tri,	
igraj	 se	 ti!	 so	 starši	 in	 učenci	 spo-
znavali,	 da	 je	matematika	 lahko	 tudi	
zabavna.	Tekom	dopoldneva	so	starši	
skupaj	s	svojimi	otroki	lahko	preizku-
šali	 različne	matematične	 aktivnosti,	
igrali	so	različne	igre,	skozi	katere	se	otroci	učijo	matematičnih	spre-
tnosti,	starši	pa	so	lahko	dobili	ideje,	kako	tudi	doma,	na	zanimiv	način,	
utrjevati	matematična	znanja.	Starši	so	se	srečanja	udeležili	v	velikem	
številu,	ob	aktivnostih	so	se	zabavali,	ob	zaključku	pa	so	nam	povedali,	
da	so	tudi	sami,	pri	nekaterih	nalogah	morali	aktivirati	možgane,	drugi	
pa	so	priznali,	da	je	njihovo	znanje	matematike	danes	boljše,	kot	pa	je	
bilo	tedaj,	ko	so	sami	obiskovali	šolo.	

Vodja	POŠ	jevnica	Darja	RAjŠEK

UtRinKa iz PoŠ Hotič
POLICISt LEON SVEtUjE

V	ponedeljek,	15.	11.,	nas	je	obiskal	policist	Andrej	Hrup.	Skupaj	z	njim	
smo	reševali	naloge	v	delovnem	zvezku,	v	katerih	nas	je	spremljal	po-
licist	Leon.	Opozarjal	nas	je	na	nevarnosti,	ki	na	nas	prežijo	v	vsakda-
njem	življenju.	Pogovarjali	smo	se	o	varni	vožnji	s	kolesom	in	nošenju	
kolesarskih	čelad,	o	nevarnosti	drog	in	interneta,	o	nasilju	v	družini	in	
med	vrstniki.	učenci	smo	z	velikim	zanimanjem	poslušali	in	se	vključe-
vali	v	pogovor.	Pouk	je	zelo	hitro	minil.	Na	koncu	smo	izbrali	učenko,	ki	
je	najbolj	pridno	sodelovala.	Za	nagrado	bo	preživela	dopoldne	v	družbi	
litijskih	policistov.

janja	KONČAR	in	jerneja	LOGAj,	učenki	5.razreda	

POLICISt Za EN DaN
Pri	projektu	»Policist	Leon	svetuje«	sem	bila	izbra-
na,	da	obiščem	policijsko	postajo	v	Litiji	in	posta-
nem	 policistka	 za	 ena	 dan.	 Zelo	 sem	 se	 veselila	
tega	dne.	Namesto	pri	pouku	sem	z	učiteljico	Nino	
in	 še	 z	 dvema	 učenkama	 v	 petek,	 29.	 11.,	 preži-
vela	nepozabno	dopoldne.	Skupaj	smo	si	ogledali	
policijsko	postajo,	kjer	nas	je	pozdravil	komandir.	
Ogledali	smo	si	prostore	in	opremo,	ki	jo	uporablja-

jo	pri	svojem	delu.	Na	koncu	pa	smo	šli	na	cesto	in	pomagali	pri	merje-
nju	hitrosti.	ustavili	smo	tudi	voznika	ter	preverili	njegove	dokumente.
Zahvaljujem	se	policistu	Andreju	za	zelo	poučno	in	zanimivo	dopoldne.

Anja	KIMOVEC,	učenka	5.razreda

UtRineK iz PoŠ KReSnice
LIkOVNa UMEtNOSt Na VEČ NaČINOV

V	okviru	kulturnega	dne	v	šoli smo se srečali	s	
slikarjema	Marijo	Smolej	in	Pavlom	Smolejem.	
Najprej	 sta	 predstavila	 in	 pokazala	 slikarsko	
orodje.	Prikazala	sta	primere	različnih	slik,	lino-
reze,	akvarele,	 jedkanico	 itd...	Nato	so	učenci	
spoznavali	različne	likovne	tehnike,	narisali	ris-
bo,	ustvarili	lavirano	sliko	in	v	dvojicah	naredili	
inštalacijo.	Zanimive	so	bile	tiste	inštalacije,	ki	
so	predstavljale	živali. Slovenska znanstvena 
fundacija	 je	 proti	 koncu	 šolskega	 leta	 2010	
organizirala	natečaj	 za	mlade	 likovne	nadebu-
dneže,	in	sicer	z	naslovom	“žuželke”.	učiteljica	
v	podaljšanem	bivanju	Ana	Terzić	se	je	odločila,	da	bo	pri	tem	natečaju	
sodelovala	s	svojimi	učenci.	učencem	je	za	likovno	ustvarjanje	dala	na	
razpolago	filc	in	krep	papir.	Vse	končne	izdelke	je	pregledala	ter	izbrala	
najbolj	perspektivne.	Med	več	kot	800	prispelimi	likovnimi	deli	iz	vse	
Slovenije,	je	likovno	delo	Nejca	Kolarja	(tedaj	1.	r.,	6	let)	bilo	izbrano	
za	razstavo.	Nejc	se	 je	s	svojo	mamo,	go.	Kolar	 in	učiteljico	udeležil	
slavnostne	otvoritve	16.	slovenskega	festivala	znanosti,	ki	je	poleg	raz-
stave	predstavil	tudi	inovacije	s	področij	naravoslovja	ter	mini	bazar	z	
izdelki	učencev	izbranih	OŠ.	Prisotni	so	bili	deležni	tudi	častnega	govo-
ra	predsednika	DZ	gospoda	Gantarja,	ki	je	bil	hkrati	glavni	pokrovitelj	
dogodka.	Na	koncu	so	še	s	fotografijami	dokumentirali	lep	in	za	Nejca	
pomemben	dogodek.

Vodja	POŠ	Kresnice	Angelca	KOPRIVNIKAR

UtRineK iz PoŠ vače

MEDVEDkI, kI NE PrESPIjO ZIME
Z	letošnjim	šolskim	letom	smo	v	vrtcu	Čebelica	v	
Gabrovki	svojo	igralnico	dobili	tudi	najmlajši	otro-
ci	 prvega	 starostnega	 obdobja,	 skupino	 pa	 smo	
poimenovali	Medvedki.	V	septembru	smo	začeli	z	
uvajanjem	skorajda	celotne	skupine	in	kar	krepko	

smo	zavihali	rokave,	da	so	se	vsi	malčki	
v	vrtčevskem	okolju	začeli	počutiti	dovolj	
varno,	da	so	zjutraj	smelo	in	brez	solzic	
ob	 ločitvi	 od	 staršev	 zakorakali	 v	 igral-
nico.	 In	uspelo	nam	je.	Začeli	smo	ure-
sničevati	dejavnosti	načrtovane	v	našem	
letnem	delovnem	načrtu	 in	 tako	 nas	 je	
obiskala	teta	jesen,	poigrali	smo	se	z	je-
senskimi	plodovi,	v	tednu	otroka	smo	priredili	olimpijado	ter	se	s	starši	
poveselili	na	srečanju	s	Piko	Nogavičko.	Ker	je	mesec	oktober	tudi	me-
sec	požarne	varnosti,	so	k	nam	prišli	gasilci,	mi	pa	smo	izdelali	gasilski	

avto,	se	oblačili	v	gasilce	 in	se	 razgibali	na	
poligonu	»gasilec	Samo	rešuje«.	
V	 tednu	 pred	 počitnicami	 smo	 izrezovali	
buče,	si	ogledali	lutkovno	igrico	o	buči	v	iz-
vedbi	vzgojiteljic	in	krasili	z	naravnimi	mate-
riali,	v	novembru	pa	je	prišla	na	vrsto	zdrava	
prehrana.	 Ker	 smo	 že	 nekaj	 let	 vključeni	 v	

projekt	Zdrav	vrtec,	se	držimo	načel	zdravega	življenja	skozi	dnevno	
rutino	tako,	da	se	veliko	gibamo,	jemo	zdravo	hrano,	kamor	spada	tudi	
sadje,	spodbujamo	pitje	vode	ali	nesladkanega	čaja	ipd.	Tako	smo	iz-
delali	tudi	pravo	piramido	zdrave	hrane	s	pomočjo	embalaže	in	se	po-
sladkali	s	sadnim	možičkom	na	krožniku.
Ker	se	v	jeseni	živali	pripravljajo	na	zimo,	smo	spregovorili	o	gozdnih	in	
poljskih	živalih,	jih	oponašali,	prepevali	pesmice	o	njih	ter	se	igrali	igre	
vlog	z	lutkami/ogrinjali	v	podobi	živali.	Tako	mi	kot	živali	smo	dočakali	
prvi	sneg.	Prve	malo	manj	drugi	z	vsem	navdušenjem.	Nekatere	živali	
se	v	tem	času	odpravijo	na	zimski	počitek.	Tudi	medvedi.	A	medvedki	
v	vrtcu	Čebelica	za	to	nimamo	časa.	Čaka	nas	še	pestro	vrtčevsko	leto	
in	mi	gremo	novim	dogodivščinam	naproti.	Mesec	december	je	mesec	
prijetnih	pričakovanj	in	tudi	mi	se	že	veselimo	njegove	čarobnosti.	

	Vzgojiteljici	Laura	in	Vesna

SkrB Za ZDraVjE V SkUPINI PIkaPOLONIC
Ena	 izmed	 najpomembnejših	 vrednot	 v	
življenju	 je	 zdravje.	 Tudi	 v	 letošnjem	 letu	
smo	v	Vrtcu	Čebelica	postavili	zavezanost	
za	krepitev	zdravja	med	svoje	prioritete.	
Začeli	smo	s	pogovorom	kaj	sploh	je	zdrav-
je,	kaj	je	pomembno,	da	smo	zdravi….
Tako	smo	naredili	uvod	v	različne	dejavno-
sti,	ki	so	se	razprostrle	kar	v	dva	tedna.	
S	 starejšimi	 otroki	 smo	 izdelali	 plakat	 o	
zdravi	in	nezdravi	prehrani,	naredili	pirami-
do	 s	 praznimi	 embalažami	 prehrambenih	
izdelkov	in	se	naučili	deklamacijo	o	zdravju	
in	ja	bolku.

Vsi	 skupaj	 pa	 smo	 prepoznavali,	 tipali,	
vohali	in	okušali	sadje	in	naredili	suhe	kr-
hlje	iz	jabolk.	Mmmm,	kako	so	bili	dobri.
Ker	 je	 bilo	 lepo	 vreme	 smo	 se	 odločili,	
da	obiščemo	»Sadjarstvo	Kraševec«,	kjer	
nam	je	jašev	oči	razkazal,	kje	shranjujejo	
jabolka	in	nam	razložil	kar	nas	je	zanima-
lo.	Smo	zelo	radovedni.	Naštel	in	pokazal	
nam	je	tudi	nekaj	vrst	jabolk	(	pilot,	jona-
gold,	zlati	delišes…)	
Za	zaključek	pa	nas	je	pogostil	z	jabolč-
nim	 sokom.	 Zadovoljni	 smo	 se	 peš	 od-
pravili	proti	vrtcu.		 Darja	DOLINAR

Voščim vam vesele božične praznike ter zdravja  
in veselja polno leto 2011

TOREK, 11. 1. 2011 OB 16.00 URI

Skupinska slika pred podzemno postajo Wem
bley

V	 soboto,	 13.	 11.	 2010,	 je	 na	 POŠ	Vače	 potekal	 tehniški	 dan.	 Vsak	
razred	je	izdeloval	določen	izdelek,	kot	npr.	okraski	za	novoletno	jelko,	
zvonci	na	veter,	maksi	človek	ne	jezi	se.	Vsakemu	posamezniku	je	bilo	
delo	v	svoji	skupini	všeč.	Nekaj	izdelkov	je	bilo	namenjenih	za	Andrejev	
sejem,	nekaj	pa	za	okrasitev	naše	šole.	Ob	koncu	so	nam	dekleta	iz	7.	
razreda	spekle	odlične	kokosove	piškote.

Ana MAuRIČ,	Meta	TRDIN,	Špela	POK in Alenka LOVŠE,	
učenke	6.	razreda
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vrtec litija
MEDENI Zajtrk S ČEBELarjEM  

jaNEZOM
V	petek,	19.	11.	2010,	smo	imeli	 tudi	v	našem	vrtcu	
medeni	zajtrk.	V	skupini	zajčkov	(1-	4	leta)	smo	se	na	
ta	dogodek	dobro	pripravili.	Dan	prej	smo	spekli	me-
denjake,	ki	so	nam	zelo	uspeli.	Otroci	so	preizkušali	

spretnost	jemanja	medu	iz	kozarca	s	posebnimi,	za	to	namenjenimi	žlica-
mi,	ogledali	smo	si	različne	zloženke	o	medu,	medenih	izdelkih,	čebelah	
in	koristnosti	medu.
Pri	zajtrku	so	otroci	pokušali	različne	vrste	medu	in	si	čaj	osladili	z	me-
dom,	ki	 jim	 je	bil	najbolj	 všeč.	Z	medom	nas	 je	oskrbel	čebelar	 janez	
Tehovnik,	ki	se	nam	je	tudi	pridružil	pri	zajtrku.
Pokazal	nam	je	zaščitno	obleko	in	prijazno	odgovarjal	na	naša	vprašanja.	
Po	zajtrku	so	otroci	izdelali	vsak	svoj	plakat	z	medeno	vsebino,	ki	smo	ga	
skupaj	s	spontanimi	komentarji	otrok	vložili	v	osebne	mape	otrok.
Veseli	smo	odzivov	naših	krajanov,	saj	nas	takšna	druženja	bogatijo	 in	
povezujejo.		 Milojka	KRHLIKAR,	vzgojiteljica

PrVI UžItkI Na SNEGU
V	petek,	3.	12.	2010,	je	bilo	ravno	prav	mr-
zlo,	da	na	igrišču	v	vrtcu	Medvedek	ni	bilo	
preveč	mokro.	
Tako	smo	v	skupini	Mišk	z	veseljem	izkori-
stili	novo	zapadli	sneg.	K	sreči	imamo	pri-
dne	starše,	ki	so	dobro	poslušali	navodila	

na	roditeljskem	sestanku:	če	zapade	sneg,	naj	otroci	naslednji	dan	pri-
nesejo	smučarske	pajace.	Otroci	so	komaj	čakali,	da	pridejo	na	sneg.	To	
veselje	se	ne	da	opisati.	Metanje	v	cel	sneg,	kotaljenje	po	celem	snegu,	
dričkanje		s	plastičnimi	lopatami.	En	sam	nasmeh	na	obrazu	otrok!	
Mlajši	in	starejši	v	naši	skupini	so	zelo	uživali,	prav	tako	tudi	midve	s	po-
močnico,	pa	čeprav	nama	oblačenje	in	slačenje	otrok	vzame	veliko	časa.	
Ko	so	noski	in	lička	postali	rdeči,	smo	igrišče	zapustili,	preoblekli	mokra	
oblačila	 in	 rahlo	utrujeni	 v	pričakovanju	kosila	 že	peli	 pesmice	o	 zimi.	
Želimo	in	upamo,	da	nam	bo	zima	še	natrosila	kaj	snega.

Mateja	PREMK,	dipl.	vzgojiteljica	

NOVOLEtNa DELaVNICa V MEDVEDkU
V	prednovoletnem	času	smo	se	v	vrtcu	Med-
vedek	 odločili,	 da	 povabimo	 na	 ustvarjalno	
delavnico	dedke	in	babice.	Izdelovali	smo	ad-
ventno	okrasje	za	njihove	domove.	Na	delav-
nico	so	stari	starši	prišli	v	družbi	svojih	vnuč-
kov.	Polni	pričakovanj	so	se	lotili,	za	nekatere	
zahtevnega	za	druge	sproščujočega	ustvarja-
nja	adventnih	venčkov	in	aranžmajev.	Večino	
naravnega	materiala	so	pripravili	strokovni	delavci,	razne	dodatke	pa	so	
udeleženci	prinesli	sami	in	z	njimi	okrasili	svoje	izdelke.	
Vonj	dišečega	čaja	 je	naznanil	konec	druženja.	Z	mislijo	na	sproščeno	
druženje	smo	se	poslovili	in	si	želeli	prijetne	praznične	dni.
Dejavnosti	 v	 vrtcu	 vključujejo	priložnost	 za	druženje,	 poglabljanje	 vezi	
med	otroci,	starimi	starši	in	vrtcem.	Čas,	ki	ga	posvetimo	drug	drugemu,	
je	neprecenljiv	in	bogati	otrokove	izkustvene	zmožnosti.

Milena	BRATKOVIČ,	vodja	enote

LItIjSkI Par NaVDUŠIL 
Na SEVErU EVrOPE

Brat in sestra, tadej in katjuša 
Premk, znova postregla z odlič-
nimi rezultati na SVEtOVNEM pr-
venstvu v Ukrajini. 
Izkušnje,	 ki	 sta	 jih	 mlada	 plesalca	
pridobila	 v	 Ameriki,	 so	 se	 kot	 kaže	
obrestovale.	 Po	naporni	 kar	21	urni	 vožnji	 iz	 Ljubljane	proti	ukrajini	
(Ternopil),	 sta	Slovenijo	ponovno	zapisala	med	najboljše	plesalce	na	
svetu.	 ukrajina	 ne	 slovi	 po	 najboljših	 cestah	 in	 življenju,	 kar	 sta	 na	

svoji	 koži	 občutila	 tudi	 Tadej	 in	Ka-
tjuša.	Po	naporni	vožnji	in	enodnev-
nem	počitku	sta	se	dobro	psihofizič-
no	 pripravila	 in	 ponovno	pometla	 s	
konkurenco.	 Zaradi	 zelo	 napornega	
urnika	tekmovanja	 je	predvsem	Ka-
tjuša,	ki	je	tekmovala	v	vseh	možnih	
kategorijah	solo,	duo,	male	skupine	
in	 formacije	 skoraj	 pustila	 dušo	 na	
odru,	vendar	se	je	njena	volja	in	želja	
do	plesa	obrestovala,	saj	je	dosegala	
neverjetne	 rezultate.	V	 street	 show	
solo	je	osvojila	naslov	vice	svetovne	
prvakinje	(2. mesto),	med	dvojicami	
sta	se	s	točko	A	je	to?!	Z	bratom	Ta-
dejem	okitila	z	bronasto	medaljo	(3. 

mesto),	z	malo	skupino	v	kateri	pleše	Katjuša	sku-
paj	še	s	šestimi	plesalkami	so	postale	nove	SVE-
TOvnE PRVAKINjE,	formacija,	na	čelu	s	Katjušo	v	
glavni	in	Tadejem	v	stranski	vlogi	pa	je	ubranila	na-
slov	SVEtOVNIH	prvakov.	Vsi	ti	rezultati,	ki	sta	jih	
Tadej	 in	 Katjuša	 prinesla	 s	 svetovnega	 prvenstva	
pričajo	o	tem,	da	nam	v	Litiji	ne	manjka	vrhunskih	
plesalcev	in	upamo,	da	svojo	plesno	kariero	nada-
ljujeta	še	naprej.	
Poleg	 zelo	 napornega	 urnika	 najdeta	 čas	 tudi	 za	
nastope	(poroke,	prireditve,	večji	rojstni	dnevi,	zabave).	Kontaktirate	ju	
lahko na tadej.premk@gmail.com

Za SrEČNO NOVO LEtO!  
(rdeči, Beli, Plavi)

Med	drugo	vojno	smo	bili	Slovenci	razdeljeni:
Beli:	so	sodelovali	z	napadalcem.	Njihovi	voditelji	so	

bili	verniki,	kristjani,	kler.	Borili	so	se	za	vero	-	proti	rdečim,	tudi	za	
samostojnost	v	okviru	napadalcev.	Bili	so	poraženci.	Po	vojni	so	jih	
rdeči	veliko	pobili.
Plavi:	so	sodelovali	z	napadalcem.	Nastali	so	iz	poražene	starojugo-
slovanske	vojske.	Njihovo	vodilo	je	bilo	živeti	v	kraljevini	jugoslaviji.	
Borili	so	se	proti	 rde-
čim.	Bili	so	poraženci.	
Po	 vojni	 so	 jih	 rdeči	
veliko	pobili.	
Rdeči:	so	se	borili	pro-
ti	napadalcu	in	proti	ti-
stim,	ki	so	z	napadalci	
sodelovali.	Njihovi	vo-
ditelji	so	bili	brezverci	
z	vizijo	o	pravični	novi	
državi.	 Vojaki	 so	 bili	
partizani.	 Vojsko	 so	
sestavljali	 izobražen-
ci	 in	 preprosti	 ljudje,	
tudi	 verniki	 in	 tudi	
partizanski	duhovniki.	
Bili	so	zmagovalci.	Po	vojni	so	pobili	veliko	svojih	nasprotnikov.
Ali	niso	to	barve	naše	zastave?

Med	vojno	je	izginilo	okoli	100	000	Slovencev.	Od	tega	jih	je	napada-
lec	pobil	okoli	20	000.	Ostali	smo	bili	žrtve	bratomorne	vojne. Pobili 
smo	se	med	seboj.	

Tudi	drugi	narodi	so	se	pobijali.	V	Darfurju	nekaterih	plemen	ni	več.	
To	je	tako,	kot	bi	rekel:	»Štajercev	ni	več«.	

Antigonina	brata	sta	se	borila	na	nasprotnih	straneh	in	oba	sta	padla.	
Prepovedano	je	bilo	pokopavanje	nasprotnikov.	Antigona	je	pokopala	
oba.	Za	kazen	so	živo	zakopali.	Rekla	je:	»Ne da sovražim, da lju-
bim sem na svetu« Preberite	tragedijo,	ker	to	ni	vse!
upam,	da	smo	Slovenci	–	kot	narod	-	to	fazo	medsebojnega	pobijanja	
prerasli	(pa	čeprav	je	vsem	bog	pravično	dal	najbolj	pametno	pamet)	
in	da	neoborožen	konjenik	na	GEOSS-u	(na	situli	in	v	osebnih	doku-
mentih),	jaha	v	večni	mir	(slika).

Rad	te	imam,	pa	če	si	bel,	rdeč,	plav,	nor	ali	kodrlajsast.	

SREČNO	bo	2011!	Saj	ni	vojne	in	vse	je	odvisno	od	nas.	Čaramo	lah-
ko	tudi	z	objemom	in	z	besedami,	kako	zelo	radi	imamo	sebe	in	kar	
nas	obdaja:	http://www.vace.si/NOVO2007.htm

Rad	nas	imam!		Zvonček	Norček

nekaj resnice - malo za trač od 
norčka z vač

IZLEt,  
POLN DOžIVEtIj  
IN NOVIH POBUD

Po	 odlično	 izpeljanem	 18.	
Vaškem	 dnevu,	 ki	 je	 bil	 v	

celoti	 posvečen	 odpiranju	 nove	 šole	 in	 vrtca	 na	
Vačah,	so	25.	septembra	2010	članice	Društva	de-
klet	in	žena	Vače	krenile	na	čudovito	izobraževalno	
ekskurzijo.
25.	 september	 je	 bil	 sicer	 deževen,	 za	 članice	
Društva	 deklet	 in	 žena	Vače	 pa	 kljub	 temu	 veder	
in	 navdušujoč.	 Želele	 smo	doživeti	 turistični	 utrip	
na	Gorenjskem,	v	Trenti	 in	na	 idrijsko	tolminskem	
območju.	Začetek	za	marsikoga	ne	bi	bil	prav	obe-
taven,	saj	si	naš	voznik	ni	upal	načrtovane	poti	iz-
peljati	čez	Vršič,	nam	pa	je	nekoliko	daljša	pot	po-
menila	le	nekoliko	daljše	prisrčno	druženje.	
Najprej	smo	se	ustavili	na	 turistični	kmetiji	Betel,	
na	Planini	pod	Golico,	kjer	smo	imeli	toplo	in	izre-
dno	okusno	domačo	malico.	Naši	gostitelji	so	bili	
prijazni	 in	 hitri	 in	 kmalu	 smo	se,	 dobre	 volje,	 od-
pravili	naprej.
V	 Trenti	 smo	 se	 napotili	 v	 informacijsko	 središče	
Triglavskega	narodnega	parka,	kjer	smo	si	ogledali	
multimedijsko	 predstavitev	 parka,	 razstavo	 o	 živi	
in	 neživi	 naravi,	 kulturni	 krajini	 in	 vlogi	 človeka	 v	
tem	okolju,	prijazni	vodnik	pa	nam	je	predstavil	tudi	
etnološko	dediščino	ter	kulturno	in	zgodovinsko	iz-
ročilo	Trente.	Ideje	o	tem,	kaj	bi	lahko	naredili	tudi	
pri	nas,	na	Vačah,	so	kar	deževale	…
Po	ogledu	v	Trenti	se	nam	je	pridružil	tudi	lokalni	vo-
dič,	gospod	Božidar	Kavčič,	ki	nam	je	na	preprost	in	
doživet	način	pripovedoval	o	številnih	vojskovanjih,	
mitih,	legendah,	šegah	ter	kulturi	in	načinu	življenja	
na	njihovem	območju.	Ob	tem	smo	si	ogledali	tudi	
velika	korita	reke	Soče,	slap	Boka	in	prve	položaje	
avstro-ogrske	vojske	na	Ravelniku.
Med	ekskurzijo,	ki	se	je	zdela	prijazna	in	nenevar-
na,	nismo	niti	slutili,	da	nas	čaka	kar	 težka	preiz-
kušnja,	 ki	 nam	 jo	 je	 pripravila	 naša	 predsednica,	
Majda	 Rebolj,	 ki	 je	 ekskurzijo	 načrtovala.	 Popo-
tovanje	 do	 vasi	 Čadrg	 je	 bilo	 namreč	 pravi	 izziv,	
med	katerim	pa	se	je	izkazalo,	da	svoji	predsednici	
brezpogojno	zaupamo.	V	Tolminu	sta	nas	namreč	

čakala	 dva	 majhna	 avtobusa,	 ki	 sta	 nas	 od-
peljala	do	vasi	Čadrg.	Večina	nas	podobne	poti	še	 
nikoli	 ni	 doživela.	 Slikovita,	 asfaltna	 cesta,	 ki	 se	 
je	 vzpenjala	 več	 kot	 tisoč	metrov	 nad	 Tolminom,	
je	bila	namreč	le	nekaj	centimetrov	širša	od	naših	
vozil,	serpentine	pa	so	bile	tako	ostre,	da	jih	naši	
vozniki	 niso	 mogli	 izpeljati	 naenkrat,	 ampak	 so	
svoj	položaj	po	centimetrih	popravljali,	da	so	lahko	
ovinke	 zvozili.	 Ko	 smo	prispeli	 v	Čadrg,	 smo	 svo-

jima	voznikoma	z	velikim	občudovanjem	–	 iz	srca	
zaploskali.	
Vasica	Čadrg	nas	je	v	vseh	pogledih	navdušila.	Vsi	
smo	menili,	da	nam	je	lahko	za	zgled	v	najtežjih	tre-
nutkih.	Čeprav	je	–	zaradi	cestne	povezave	–	precej	
ločena	od	ostalega	sveta,	število	prebivalcev	nara-
šča,	v	svoji	sredi	imajo	celo	mlade	družine,	ki	svoje	
otroke	vsak	dan	vozijo	v	nekaj	kilometrov	oddaljeni	
Tolmin.	Po	odličnem,	domačem	eko	kosilu	na	Eko-
loški	 turistični	kmetiji	Pr	Lovrču,	pri	katerem	smo	
imeli	tudi	degustacijo	njihovega	sira,	skute,	eko	re-
foška,	eko	malvazije,	eko	jabolčnega	soka,	smo	si	
ogledali	tudi	njihovo	sirarno,	ki	je	v	skupni	lasti.	Sir,	
ki	ga	pridelajo,	si	sicer	razdelijo,	a	ga	hranijo	v	sku-
pni	shrambi	in	je	dostopen	vsem.	Lastnost,	ki	 jim	
prinaša	 srečo	 in	notranje	bogastvo,	 je	neverjetna	
privrženost	 vaščanov	drug	drugemu	 in	poštenost.	
Ni	čudno,	da	je	lahko	v	takem	vzdušju,	v	prijaznem	
sobivanju	z	vsemi	vaščani,	ki	so	se	enoglasno	zanjo	
odločili,	uspešna	tudi	komuna	za	zdravljenje	odvi-
snosti	…	
Kar	še	bi	ostali	in	srkali	modrost,	ki	nam	jo	je	prija-
zno	razdajal	predsednik	krajevne	skupnosti	Čadrg	
in	očarani	strmeli	ob	čudovitem	pogledu	na	javorco	
in	dolino	Tolminke,	pa	je	bilo	treba	domov.	
Očarani	in	hvaležni	svoji	predsednici,	ki	nam	je	or-
ganizirala	ekskurzijo	s	celim	bogastvom	novih	spo-
znanj	 ter	 dobre	 volje	 ob	 celodnevnem	 prijetnem	
druženju,	smo	v	večernih	urah	prispeli	domov	…
To	 je	 bil,	 seveda,	 samo	 eden	 od	 dogodkov	 v	 letu	
2010.	V	celem	letu	se	jih	je	namreč	zvrstilo	kar	ne-
kaj.	Cilj,	ki	 si	ga	 je	Društvo	deklet	 in	 žena	zadalo	
pred	štirimi	leti,	ko	je	mandat	nastopila	ga.	Majda	
Rebolj,	in	sicer	–	razumevanje	in	sodelovanje	med	
KS	 in	 vsemi	 društvi	 v	KS	Vače	 se	 uresničuje	 –	 iz	
leta	 v	 leto	bolj	 in	bolj.	V	 imenu	Društva	deklet	 in	
žena	se	zato	ob	zaključku	leta	iskreno	zahvaljujemo	
za	sodelovanje	KS	Vače	in	vsem	društvom	ter	usta-
novam	na	našem	območju.	Vsem	želimo	zdravo	in	
srečno	leto	2011!		 Anka	KOLENC

raZISkUjEMO LItIjSkE kIPE
V	Kekcu	smo	se	lotili	raziskovalne	naloge.	Raziskovali	smo	litijske	kipe.	
Pri	tem	so	nam	pomagali	naši	starši,	ki	so	nam	slike	kipov	poslali	po	
elektronski	pošti.	Veliko	o	kipih	so	nam	povedali	naši	prijatelji	iz	šole,	
v	pomoč	pa	nam	je	bil	 tudi	računalnik.	Pobrskali	smo	po	 internetnih	
straneh	o	naši	občini	in	izvedeli	in	videli	marsikaj	zanimivega.	Prav	tako	
smo	povabili	tudi	našo	babico,	s	katero	smo	oblikovali	kipe.	Vsak	se	je	
za	»svoj«	kip	prav	posebej	potrudil.	Hvala	babici!	Za	spomin	pa	še	ena	
slikica!	Marsikdo	niti	ne	opazi	kipov	sredi	Litije,	otroci	iz	Kekca	jih	zdaj	
kar	dobro	poznajo.	Če	ne	verjamete,	jih	vprašajte!	Pri	raziskovanju	sva	
jim	pomagali	Andreja	in	Mirjam.

Mirjam	ANDREjČIČ,	dipl.	vzgojiteljica	
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aktIVNOStI MLaDIH GaSILCEV IN 
MLaDINSkE kOMISIjE GZ LItIja V 

jESENSkEM DELU LEta 2010
kljub temu, da se je veliko dejavnosti pri mladinski komisiji GZ 
Litija zgodilo že v spomladanskem času, smo bili zaradi dobrih 
rezultatov polno zasedeni tudi v jesenskem delu tega leta.
Že	v	počitniškem	avgustu	smo	se	mentorji	dobili	z	mladimi,	ki	so	zase-
dli	prvi	dve	mesti	na	regijski	orientaciji	v	Krašcah	in	se	začeli	pripravlja-
ti	na	državno	orientacijo,	ki	je	letos	potekala	v	okolici	gradu	Snežnik.	
Dve	ekipi	iz	Tihaboja	in	ekipa	iz	Dol	sta	s	svojo	uvrstitvijo	zelo	solidno	
zastopali	 našo	Gasilsko	 zvezo,	 saj	 sta	 se	 ob	 iskanju	 po	 razpredenih	
kozjih	stezicah	uvrstili	v	zgornjo	polovico	uvrščenih	ekip.	
Konec	septembra	sta	ekipi	iz	Dol	in	Save	odšli	še	na	državno	tekmo-
vanje	Društva	mladi	gasilec,	kjer	so	mladi	 iz	Save	pokazali	ogromno	
znanja	in	tako	osvojili	najvišje	priznanje	–	postali	so	državni	prvaki	v	
DMG-ju.	
V	 mesecu	 oktobru	 so	 na	
osnovnih	 šolah	 in	 po	 po-
sameznih	 prostovoljnih	
gasilskih	društvih	potekale	
različne	 aktivnosti	 vezane	
na	mesec	 požarne	 varno-
sti.	Tako	smo	izvedli	likov-
ni	natečaj	na	temo	»MLADI	
GASILEC«,	kjer	je	v	8	društvih	in	šolah	ustvarjalo	preko	200	otrok,	ki	
so	 nam	poslali	 svoje	 umetnije.	Nastalo	 je	 kar	 243	 likovnih	 izdelkov,	
katere	so	mentorji	najprej	razstavili	po	šolah	in	društvih,	v	drugi	polo-
vici	meseca	novembra	pa	je	bilo	najboljših	100	razstavljenih	tudi	v	avli	

Občine	 Litija.	 Vsi	 izdelki	
so	bili	ocenjeni,	ustvarjal-
cem	pa	so	bila	podeljena	
priznanja	 glede	 na	 dose-
ženo	 mesto	 (od	 zlatega	
do	bronastega).	
V	 oktobru	 smo	 izvedli	
tudi	občinski	kviz	»Vsi	vse	
vemo«	 na	 Polšniku,	 ka-
terega	 se	 je	 udeležilo	 22	

ekip.	Vsi	mladi	so	pokazali	kar	precej	spretnosti	in	znanja-	tako	teore-
tično	-gasilskega,	splošnega	in	praktičnega	-	v	vezanju	vozlov	ter	po-
znavanja	opreme.	A	vseeno	je	bilo	za	dobre	rezultate	včasih	potrebno	
pokazati	in	znati	še	malo	več.	Tako	smo	v	treh	kategorijah	(mlajši,	sta-
rejši	in	mladinci)	prva	tri	mesta	razdelili	ekipama	iz	Dol,	ekipi	iz	Save,	
3	ekipam	iz	Tihaboja,	2	iz	Litije	in	ekipi	iz	Gabrovke).	Prvi	dve	uvrščeni	
ekipi	iz	vsake	kategorije,	pa	sta	čez	teden	dni	odšli	na	regijski	kviz,	ki	
je	potekal	v	Gabrovki.	Med	mlajšimi	so	bile	Dole	6.	in	Tihaboj	7.,	med	
starejšimi	Tihaboj	2.	in	Dole	8.	ter	med	mladinci	Gabrovka	3.	in	Tihaboj	
4.	Ekipa	starejših	iz	Tihaboja,	je	tako	dobila	vstopnico	za	udeležbo	na	
državnem	kvizu,	ki	je	potekal	v	Zrečah.	Tam	so	bili	zopet	dobri,	saj	so	
dosegli	odlično	7.	mesto.	
V	začetku	novembra	smo	odšli	mentorji	tudi	na	tradicionalno	»mento-
riado«	-	v	Radence	ob	Kolpi.	Tu	smo	kot	vsako	leto	izmenjali	med	seboj	
novo	pridobljene	gasilske	 izkušnje	 in	znanja,	se	dogovorili	kako	bo	v	
bodoče	naše	delo	ter	za	sprostitev	in	nagrado	spoznali	nekaj	lokalnih	
zanimivosti.	
Na	 koncu	 zares	 uspešnega	
leta	 in	dela	mentorjev,	njihove	
mladine	 ter	 članov	 mladinske	
komisije,	naj	se	vsem	prav	lepo	
zahvalim	za	 vso	pomoč,	česti-
tam	 za	 izvrstne	 rezultate	 na	
vseh	 nivojih,	 predvsem	 pa	 za	
ves	 vaš	 prosti	 čas,	 ki	 ga	 tako	
mladi,	kot	 tudi	mentorji	 izkori-
stite	za	vzgojo	in	izobraževanje	
v	 gasilskih	 vodah.	Hvala	 tudi	 za	podporo	 vodstvu	Gasilske	 zveze	 ter	
vsem	 sodnikom,	 ki	mi	 s	 svojim	 znanjem	 in	 izkušnjami	 priskočite	 na	
pomoč	pri	vseh	tekmovanjih,	ki	jih	organiziram	na	nivoju	GZ	Litija.	
Ob vstopu v novo, še ne izkoriščeno leto 2011, pa Vam vsem želim 
veliko volje in želje po druženju, spoznavanju prijateljev in podobno 
mislečih ljudi, doseganju dobrih rezultatov na vseh nivojih, pred-
vsem pa srečo v srcu, nasmeh na obrazu ter mir v duši. 
SREČNO!!!!

Barbara	HRIBAR	PAVLI,	predsednica	MK	GZ	Litija

LEtO POMEMBNIH jUBILEjEV
Letos	se	litijski	planinci	spominjamo	kar	treh	„okroglih“	obletnic:
-  105-letnica ustanovitve litijske podružnice Slovenskega 

planinskega društva,
- 30-letnice spominskega planinskega pohoda na tisje,
- 30-letnice mladinskih planinskih taborov.
Vse	te	jubileje	smo	proslavili	30.	novembra	s	slovesnostjo,	ki	ji	je	po-
seben	pečat	dala	prisotnost	predsednika	PZS	Bojana	Rotovnika.	Ob	tej	
priložnosti	smo	v	avli	Občine	Litija	odprli	razstavo,	ki	priča	o	bogatem	
zgodovinskem	izročilu	litijskih	planincev.	Razstavljene	so	fotografije	iz	
prvih	 let	delovanja	 litijske	podružnice	 in	 iz	obdobja	graditve	doma	na	
jančah,	ki	jih	je	zbral	Vinko	Damjan.	Pavel	Smolej	se	je	predstavil	z	barv-
nimi	akvareli,	ki	krasijo	Obvestila	PD	Litija	 in	razstavo	majic,	ki	so	jih	
prejeli	udeleženci	mladinskih	planinskih	taborov.	Sam	pa	sem	razstavil	
barvne	fotografije	o	društveni	dejavnosti	v	
zadnjih	dvajsetih	letih.
Prisrčen	 kulturni	 program	 je	 pripravil	
otroški	 pevski	 zbor	 OŠ	 Litija	 pod	 vod-
stvom	Tomaža	S.	Gartnerja,	mladi	planin-
ci	iz	družinskega	tabora	Ana,	Gala	in	Tim	
pod	 vodstvom	Petre	 Pregel.	 Program	 je	
v	verzih,	ki	jih	je	napisal	Aljaž	Zupan,	po-
vezoval	Gašper	Repina.	Obiskovalce	prireditve,	ki	jih	je	bilo	res	veliko,	
sta	pozdravila	tudi	litijski	župan	Franci	Rokavec	in	predsednik	društva	
Roman	Ponebšek.

Na	 slovesnosti	 so	
najvišja	 planinska	
priznanja	 zlate	 in	
srebrne	 častne	
znake	 PZS	 preje-
li	 Marija	 in	 Pavel	
Smolej,	 Marjana	
Kahne,	 Viktor	 Če-
bela	in	Slavka	Ma-
toz.	 Vsem	 iskrene	
čestitke.

Borut	VuKOVIČ

jUBILEjNI POHOD Na tISjE
V	nedeljo,	12.	12.	2010	je	Planinsko	društvo	Liti-
ja	organiziralo	že	30.	spominski	planinski	pohod	
na	Tisje.	Trasa	pohoda	je	bila	takšna	kot	običaj-
no,	vse	ostalo	pa	je	bilo	drugače,	bolj	slovesno.	
Drugače	je	bilo	že	to,	da	je	na	startu	vsak	udele-

ženec,	ki	 je	poravnal	startnino,	sprejel	spominsko	majico	z	motivom	
zasnežene	Tisenškove	domačije.

Slovesno	pa	je	bilo	tudi	na	sa-
mem	Tisju,	kjer	je	udeležence	
pohoda	 nagovoril	 slavnostni	
govornik	 dr.	 Pavle	 Gantar,	
predsednik	 državnega	 zbo-
ra.	 Pozdravne	 besede	 pa	 so	
pohodnikom namenili tudi 
šmarski	 župan	 Milan	 Izlakar,	
župan	Litije	Franci	Rokavec	in	
predsednik	 PD	 Litija	 Roman	

Ponebšek.	V	kulturnem	programu	je	nastopil	kvartet	Lipa	in	učenci	po-
družnične	Osnovne	šole	iz	Velike	Kostrevnice	pod	vodstvom	Marjane	
Poglajen.	Program	je	povezoval	Gašper	Repina.
Letos	 so	 bile	 tudi	
prvič	 podeljene	 tudi	
zlate	 plakete	 za	 ude-
ležbo	 na	 tridesetih	
pohodih,	prejeli	so	jih	
Tomaž	 Malenšek	 iz	
Šmartnega	 pri	 Litiji,	
Slavka	 in	 Peter	 Ma-
toz,	 Andrej	 Cirar	 in	
Dušan	Tomc	 iz	Litije,	
Majda	in	Filip	Rusjan	
iz	Brega	pri	Litiji,	Flor-
jan	 Nunčič	 iz	 Celja	
ter	starosta	slovenskih	ljubiteljev	obhodnic	Milan	Meden	iz	Maribora.	
Vsem	iskrene	čestitke.
Soglasna	ocena	vseh	udeležencev	pohoda	je	bila,	da	je	pohod	odlično	
uspel,	za	kar	gre	zahvala	vsem	sodelujočim	članom	društva	od	članov	
mladinskega	odseka	na	startu	do	alpinistov	in	gorskih	reševalcev	ter	
prizadevnih	odbornikov	na	cilju	v	Kostrevnici.

Borut	VuKOVIČ

ZVEZa SLOVENSkIH ČaStNIkOV
OBMOČNO ZDrUžENjE OBČIN
LItIja IN ŠMartNO PrI LItIjI

LItIjSkI PODČaStNIkI IN ČaStNIkI IZVOLILI 
NOVO VODStVO Za OBDOBjE 2011-2014

V	petek,	5.11.2010,	je	v	bistroju	Valvasor	potekala	Volilna	seja	zbora	čla-
nov	Območnega	združenja	slovenskih	častnikov	občin	Litija	in	Šmartno	
pri	Litiji.	Poleg	članov	združenja	so	se	zbora	udeležili	tudi	gostje:	župan	
občine	Litija	 g.	 Franci	Rokavec,	 predsednik	Zveze	 slovenskih	 častni-
kov	g.	dr.	Bojan	Potočnik,	sekretar	Zveze	slovenskih	častnikov	g.	janko	
Ljubič,	predsednik	Območnega	združenja	veteranov	vojne	za	Slovenijo	
Litija	in	Šmartno	pri	Litiji	g.	Ivan	Lovše,	predstavniki	Občinskega	zdru-
ženja	slovenskih	častnikov	Metlika	ter	g.	Danijel	Cvetežar,	predstavnik	
Združenja	borcev	za	vrednote	NOB	Litija	in	Šmartno	pri	Litiji.
Zbrane	člane	in	goste	je	nagovoril	predsednik	Območnega	združenja	
slovenskih	častnikov	občin	Litija	in	Šmartno	pri	Litiji	g.Ladislav	Muzga.	
V	skladu	s	sprejetim	dnevnim	redom	so	člani	združenja	izvolili	predla-
gane	kandidate	za	organe	in	funkcionarje	združenja.	Združenje	bo	na-

slednja	štiri	leta	vodil	dosedanji	predsednik	g.	Ladislav	Muzga,	sekretar	
ostaja	g.	Anton	Plankar	in	podpredsednik	g.	Matjaž	Morela.	Za	člane	
predsedstva	so	bili	izvoljeni	še:	g.	Silvester	Muzga,	g.	Tomaž	Kokalj	in	
g.	jože	Vrhovec.	Za	predsednika	Nadzornega	odbora	je	bil	izvoljen	g.	
Karlo	Lemut,	za	predsednika	Častnega	razsodišča	pa	g.	Boris	Žužek.	
Na	 predlog	 predsedstva	Območnega	 združenja	 slovenskih	 častnikov	
občin	Litija	in	Šmartno	pri	Litiji	je	predsedstvo	Zveze	slovenskih	častni-
kov	podelilo	Pisno	priznanje	in	Častni	znak	zaslužnim	članom	združenja.	
Pisno	priznanje	Zveze	slovenskih	častnikov	je	bilo	podeljeno	g.	Dragu	
Koviču.	Častni	znak	Zveze	slovenskih	častnikov	je	prejel	Silvester	Mu-
zga,	član	predsedstva	in	praporščak.Visoki	priznanji	Zveze	slovenskih	
častnikov	 je	dobitnikoma	 izročil	 predsednik	Zveze	slovenskih	častni-
kov	dr.	Bojan	Potočnik.	V	času,	namenjenem	razpravi,	so	sodelovali:	
g.	dr.	Bojan	Potočnik,	g.	Franci	Rokavec,	g.	jurij	jelarčič,	g.	Ivan	Lovše,	
g.	Danilo	Cvetežar,	g.	Vinko	Gaberšek,	g.	Dušan	Drnovšek,	g.	Matjaž	
Morela	 in	g.	Karlo	Lemut.	Razpravljajoči	 so	pohvalili	 dosedanje	delo	
Območnega	združenja	slovenskih	častnikov	občin	Litija	in	Šmartno	pri	
Litiji.	 Enotnega	mnenja	 so	 bili,	 da	 bi	morala	 država	 sistemsko	 rešiti	
način	uveljavljanja	vojaško	strokovnih	vsebin,	vključujoč	izobraževanje	
mladine	 na	 področju	 civilne	 zaščite	 in	 reševanja	 v	 primeru	 naravnih	
in	drugih	nesreč.	Pri	tem	bi	združenja	slovenskih	častnikov,	borcev	za	
vrednote	NOB,	veteranska	združenja	predstavljala	pomoč	in	vez	v	te-
meljnih	 okoljih.	 S	 takim	 pristopom	 bi	 se	 rešilo	 tudi	 financiranje	 teh	
združenj.	Vsi	razpravljajoči	so	izpostavili	tudi	velik	pomen	sodelovanja	
med	sorodnimi	združenji,	kot	so:	Zveza	slovenskih	častnikov,	Združenje	
borcev	 za	 vrednote	NOB,	 veteranska	 združenja.	G.	Anton	Plankar	 je	
predstavil	smernice	za	delo	združenja	v	novem	mandatnem	obdobju.	
Obravnava	vojaško	strokovnih	vsebin,	krepitev	združenja	na	državnem	
in	lokalnem	nivoju,	sodelovanje	s	Slovensko	vojsko,	pomlajevanje	or-
ganizacije,	 iskanje	 novih	 oblik	 delovanja	 in	 privabljanje	 članstva	 so	
smernice,	 ki	 predstavljajo	 dobro	 osnovo	 novoizvoljenim	 vodstvenim	
organom,	da	zastavijo	učinkovite	programe	v	prihodnje	in	jih	tudi	uspe-
šno	realizirajo.

Anton PLANKAR

Udeleženci vseh dosedanjih pohodov
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Projekt	Zveze	
likovnih	 dru-
štev	 Sloveni-
je	 –	 ZLata 
PALETA omo-

goča	druženje,	 izobraževanje,	širje-
nje	 likovne	 kulture	 in	 izmenjavanje	
izkušenj	med	ustvarjalci.	 Tematske	
razstave	 in	 zaključna	 prireditev	 se	
vsako	leto	dogajajo	v	drugem	kraju.	
Letos	je	bil	kraj	Prebold	gostitelj	raz-
stave	nagrajenih	likovnih	del	za	naj-
kakovostnejše	dosežke	na	področju	
ljubiteljske	likovne	ustvarjalnosti	za	
leto	2010.		Litijski	likovni	atelje	LILA	
–	fotografska	sekcija	je	tudi	letos	uspešno	sodelovala	na	tem	projektu.	
Na	slovesni	podelitvi,	ki	je	bila	v	soboto,	27.	novembra	2010,	sta	dva	
člana	prejela	certifikat	kakovosti	za	fotografijo:	jože Loc	–	Zloženka	in	
Lojze Flisek	–	Sončni žarki.
Čestitamo!	 	 	 	 										Sonja	PERME

StrOkOVNa EkSkUrZIja DPM LIŠ
V	soboto,	20.	novembra	2010,	smo	se	člani	Društva	po-
deželske	 mladine	 Litija	 in	 Šmartno	 skupaj	 s	 Društvom	
podeželske	 mladine	 Sončnica	 (Ljubljana)	 odpravili	 na	
strokovno	ekskurzijo	v	Savinjsko	dolino.

Ob	7.30	uri	smo	se	z	avtobusom	iz	Litije	odpeljali	proti	Laškem.	Tu	nas	je	
pričakala	vodička,	s	katero	smo	se	odpravili	proti	muzeju	v	Laškem,	kjer	
nam	je	gospod	Tomaž	predstavil	zgodovino	nastanka	mesta	in	pivovarne	
Laško.	Nato	 smo	se	odpravili	 v	 pivovarno,	 kjer	 smo	 si	 ogledali	 proces	
nastajanja	piva.	Najprej	nam	je	vodička	pokazala	sestavine	piva,	nato	pa	
smo	si	ogledali	potek	proizvodnje	piva,	polnilnico	in	njihove	končne	pro-
dukte.	Vsak	od	nas	je	dobil	za	darilo	darilni	trojček	piva.	Nato	nas	je	pot	
zanesla	v	hišo,	kjer	je	bila	prva	obrtna	pivovarna	v	Laškem,	sedaj	pa	je	
tam	hotel	Savinja	z	gostiščem.	Tu	smo	imeli	možnost	degustirati	izdelke	
pivovarne	Laško:	svetlo	in	temno	pivo,	Eliksir,	Banditos	Ice	in	vodo	Odo.	
Po	degustaciji	piva	smo	pot	nadaljevali	proti	kraju	Galicija,	kjer	smo	obi-

skali	kmetijo	Podpečan.	Tam	nas	je	prijazno	sprejel	 lastnik	kmetije	go-
spod	Andrej	Podpečan.	Najprej	nam	je	povedal	nekaj	osnovnih	podatkov	
o	kmetiji,	ki	je	stara	preko	dvesto	let.	Redijo	40-50	krav	molznic	pretežno	
rjave	pasme,	nekaj	pa	je	tudi	še	črno	bele.	Dnevno	pridelajo	okoli	800	
litrov	mleka,	imajo	pa	tudi	lastno	proizvodno	sira.	Poleg	sirarne	pa	imajo	
tudi	wellness	in	apartmaje.	Vse	to	so	uredili	v	150	let	starem	marofu.	Pri	
gradnji	so	se	trudili	za	popolno	ohranitev	arhitekturnega	sloga	marofa.	
Medtem,	ko	smo	poizkušali	njihove	sire,	nam	je	gospodar	zavrtel	kratek	
film	o	njihovi	domačiji.	Nato	smo	si	ogledali	še	wellness	in	njihovo	trgovi-
no.	Pred	odhodom	smo	še	malo	poklepetali	z	gospodarjem	in	že	smo	bili	
nared	za	nadaljevanje	poti.	
V	nadaljevanju	smo	se	ustavili	na	hmeljarski	kmetiji	Rojnik,	kjer	smo	se	
poučili	o	proizvodnji	hmelja.	Razložili	so	nam,	kako	se	hmelj	obira	in	suši	
in	nam	pokazali	nov	stroj	za	obiranje	in	sušenje,	ki	je	bil	postavljen	v	letu	
2007	s	pomočjo	evropskih	sredstev.	Obdelujejo	60	ha	zemljišč,	od	tega	
je	25	ha	hmeljišč.	Poleg	hmelja	pridelujejo	še	koruzo	in	drugo	žito.	Hmelj	
večinoma	prodajo	v	Nemčijo,	saj	je	poraba	v	Sloveniji	zelo	majhna	(za	1	
hl	piva	potrebujemo	le	150	g	hmelja).	
V	poznih	popoldanskih	urah	smo	si	ogledali	kmetijo	juhart	v	Orli	vasi,	kjer	
se	ukvarjajo	z	rejo	pitancev	in	perutnine.	Na	kmetiji	imajo	4400	puranov	
(2200	puric	in	2200	puranov),	120	govejih	pitancev	in	9	plemenskih	svinj.	
Po	ogledu	puranov	 smo	 si	 ogledali	 še	pitance	 in	 prašičke.	Mlade	bike	
uvažajo	iz	tujine.	
Ob	zvokih	harmonike	smo	pot	nadaljevali	do	vasice	Kraberk,	kjer	smo	na	
turistični	kmetiji	Pri	Krošlovih	sklenili	našo	ekskurzijo.	Na	kmetiji	se	poleg	
turizma	ukvarjajo	z	vinogradništvom	in	živinorejo.	Najprej	nas	je	pot	zane-
sla	v	zidanico,	kjer	smo	ob	zvokih	domače	glasbe	degustirali	pet	njihovih	
vin.	Po	končanem	poizkušanju	 vin	 smo	se	okrepčali	 z	okusno	večerjo,	
nato	pa	se	polni	lepih	vtisov	in	spoznanj	odpeljali	nazaj	proti	domu.
Ker	je	glavnina	aktivnosti	našega	društva	že	za	nami,	bi	se	radi	zahvalili	
občini	Litija,	ki	je	s	sofinanciranjem	podprla	naše	aktivnosti	tekom	leta.	
Zahvalili	bi	se	radi	tudi	Mladinskemu	centru	Litija,	ki	je	sofinanciral	naš	
glavni	letošnji	projekt	-	spomladanski	seminar.	

	joži	in	Mija	TOMŠIČ

PD LIPa V LEtU 2010
V	Lipi	 imamo	za	sabo	izjemno	uspešno	in	delovno	leto,	v	katerem	je	
bil	glavni	dogodek	organizacija	slavnostnega	koncerta	ob	125-letnici	
društva.	Koncert	je	izredno	uspel,	s	svojim	obiskom	pa	so	nas	počastili	
predstavnica	urada	predsednika	republike	Slovenije	Magdalena	Tovor-
nik,	direktor	 javnega	sklada	za	kulturne	dejavnosti	mag.	 Igor	Teršar,	
podpredsednik	 Zveze	 kulturnih	 društev	 Slovenije	 mag.	 Franci	 Pivec,	
župan	 občine	 Litija	 Franci	 Rokavec,	 nekdanji	 pevci	 ter	 številni	 drugi	
gostje	in	prijatelji	žlahtne	slovenske	pesmi,	ki	so	do	zadnjega	kotička	
napolnili	dvorano	KC	na	Stavbah.
V	društvu	je	poleg	moške	skupine	letos	pričela	delovati	tudi	ženska	vo-
kalna	skupina	in	dekleta	so	se	že	v	prvem	letu	delovanja	uvrstila	med	8	
izbranih	malih	pevskih	skupin	Slovenije,	ko	so	konec	oktobra	nastopile	
na	državnem	tekmovanju	v	Radovljici.	Tako	na	območni	kot	na	državni	
reviji	so	prejele	odlične	ocene	in	pohvale.	

Fantje	so	ravno	tako	prejeli	izvrstne	ocene	na	območni	reviji,	na	kon-
certu	Sozvočenja	za	območje	osrednje	Slovenije,	ki	je	bil	21.	novembra	
v	Trbovljah,	pa	jih	je	Andraž	Hauptman,	strokovni	spremljevalec,	med	
močno	 konkurenco	 priznanih	 slovenskih	 zborov	 ocenil	 kot	 najboljšo	
zasedbo	koncerta.	Prejeli	so	tudi	eno	od	nagrad.	Moška	vokalna	skupi-
na	je	bila	tudi	sicer	izredno	dejavna,	saj	je	v	letošnjem	letu	zabeležila	
kar	15	večjih	javnih	nastopov	na	pevskih	revijah,	občinskih	 in	drugih	
prireditvah.
Skupini	vodita	Anita	Medvešek	in	Darko	Vidic,	oba	študenta	Akademije	
za	glasbo	in	odlična	solista,	ki	sta	dejavna	tudi	v	drugih	sredinah.	Anita	
npr.	 vodi	 tudi	MePZ	Gimnazije	Litija	 in	MoPZ	Gabrovka,	Darko	pa	 je	
član	 Slovenskega	 okteta	 in	 Zbora	 SNG	Opera	 in	 balet	 Ljubljana.	 Za	
svojo	zagnanost,	odgovornost	in	delavnost	si	zaslužita	vse	pohvale	in	
upamo,	da	bosta	na	tej	poti	še	dolgo	vztrajala.
PD	Lipa	 je	s	popolno	pomladitvijo	članstva	pred	dvema	 letoma	 tako	
stopila	na	novo	pot,	ki	bo	kot	kaže	ena	najbolj	uspešnih	v	zgodovini	
društva	in	pomeni	enega	vrhuncev	delovanja	tega	drugega	najstarejše-
ga	društva	v	Sloveniji.	Litija	je	z	novo	Lipo	in	že	uveljavljenim	Zborom	
Sv.	Nikolaja	postala	prepoznaven	in	pomemben	dejavnik	na	področju	
pevske	kulture	v	Sloveniji,	za	kar	gre	glavna	zasluga	predvsem	Heleni	
Fojkar	Zupančič,	ki	je	s	svojim	strokovnim	in	predanim	delom	vzgojila	
nove	generacije	domačih	pevcev	 in	 s	 tem	pripomogla	k	ponovnemu	
vzponu	ter	ohranjanju	slovenske	in	litijske	pevske	tradicije.
Člani	 PD	Lipa	 se	ob	 tej	 priložnosti	 zahvaljujemo	 vsem	prijateljem	 in	
podpornikom	društva	ter	hkrati	vabimo,	da	se	tudi	v	letu	2011	udeležite	
naših	koncertov.	Vsem	želimo	prijetne	božične	praznike	ter	zdravo	in	
uspešno	novo	leto.

NOVOLEtNO SrEČaNjE 
DrUŠtVa SOžItjE LItIja IN 

ŠMartNO
V	torek,	7.	12.	2010,	je	bilo	v	Bob	Bowlingu	v	Litiji	
novoletno	srečanje	članov	Društva	Sožitje	Litija	in	
Šmartno.	Ob	17h	so	se	zbrali	člani,	njihove	družine,	

prostovoljci	in	pedagoški	delavci	OŠ	Litija	ter	se	družili	ob	dobri	večerji.	
Nagovor	je	pripravila	govornica	društva	ga.	Mojca	Renko.	Prisotne	je	
pozdravila	podžupanja	ga.	Lijana	Lovše	in	predstavnik	Društva	invali-
dov	g.	Zupan.	Na	harmoniko	je	zaigral	Dušan	Poglajen.	Vse	udeležence	
je	razvedril	prihod	Miklavža,	parkljev	in	angelčka.	Članom	so	razdelili	
lepa	darila.	Sledil	je	ples	ob	glasbi,	ki	jo	je	pripravil	Dj	Blaž	in	bowlanje.	
udeleženci	so	lahko	kupili	voščilnice	in	prijazne	medvedke	učencev	OŠ	
Litija,	Podružnice	s	prilagojenim	programom.	

ŠPOrtNO tEkMOVaNjE 
III. »MEMOrIaL rIHarDa  

UrBaNCa«
Območno	 združenje	 veteranov	 vojne	 za	 Slovenijo	
Litija-Šmartno	 je	 že	 tretjič	 organiziralo	 »Memorial	

Riharda	urbanca«,	ki	ga	je	posvetilo	20.	obletnici	manevrske	strukture	
narodne	zaščite,	obletnici	slovenske	neodvisnosti	in	dneva	samostoj-
nosti.	Potekal	je	v	soboto	20.	novembra.	Tekmovalci	in	tekmovalke	so	
se	pomerili	v	streljanju	z	zračno	puško,	v	malem	nogometu	in	v	košarki-
trojke.	Organizator	športnega	tekmovanja	»Memorial	Riharda	urbanca«	
je	OZVVS	Litija-Šmartno	in	Pokrajinski	odbor	Zveze	veteranov	vojne	za	
Slovenijo	Ljubljana-okolica,	ki	ga	vodi	Darko	Čop.
Sodelovale	so	ekipe	Območnih	združenj	veteranov	vojne	za	Slovenijo	
Domžale,	Grosuplje,	Kočevje,	Litija-Šmartno,	Logatec,	Log-Dragomer,	
Moravče	in	Vrhnika-Borovnica,	veterani	PVD	Sever	Ljubljana	odbor	Liti-
ja	in	Območno	združenje	slovenskih	častnikov	Litija-Šmartno.
Zaključek	tekmovanja	je	bil	v	gostišču	»Kovač«.	Vse	prisotne	so	poz-
dravili	predsednik	OZVVS	Litija-Šmartno	Ivan	Lovše,	podžupanja	obči-
ne	Litija	Lijana	Lovše	in	predsednik	PO	ZVVS	Ljubljana-okolica	Darko	
Čop.
Po	nagovorih	je	predsednik	Ivan	Lovše	podelil	posameznim	tekmoval-
cem	medalje	na	dosežena	prva	tri	mesta	v	internih	tekmovanjih	v	pi-
kadu	in	ribolovu,	le-ta	so	potekala	med	letom.	V	pikadu	so	se	izkazali	
Edo	Srebrnjak,	Simon	Markošek	in	Roman	Vodenik,	v	ribolovu	pa	Borut	
Eltrin,	Drago	Vozel	in	Miroslav	Mlakar.
Sledila	je	razglasitev	rezultatov	in	podelitev	pokalov	ter	medalj	tekmo-
vanja	 »Memorial	Riharda	urbanca«;	 to	nalogo	so	opravili	predsednik	
domačih	veteranov	Ivan	Lovše,	predsednik	PO	ZVVS	Ljubljana-okolica	
Darko	Čop	in	Matjaž	urbanc,	sin	pokojnega	predsednika	Riharda	ur-
banca.
V	streljanju	z	zračno	puško	je	zmagala	ekipa	Kočevja,	druga	je	bila	eki-
pa	domačih	častnikov,	tretja	pa	prva	ekipa	domačih	veteranov,	nato	pa	
so	se	zvrstile	še	ekipe	veteranskih	združenj	Grosuplje,	Logatec,	Sever	
Litija,	Domžale,	Moravče,	Log-Dragomer	in	druga	ekipa	domačih	vete-
ranov.	Med	posamezniki	je	zmagal	jože	Gorjanc	(Grosuplje)	pred	Ed-
vardom	Srebrnjakom	(Litija-Šmartno)	in	jožetom	Pasaričem	(Logatec).
V	malem	nogometu	so	slavili	veterani	Litija-Šmartno,	druga	je	bila	eki-
pa	Kočevje,	tretja	ekipa	iz	Grosuplja,	sledili	pa	sta	jim	ekipi	Vrhnika-
Borovnica	in	Sever	Litija.

Tekmovanje	v	košarki	je	potekalo	
v	 trojkah.	 Zmagala	 je	 ekipa	 Ko-
čevja,	 pred	 Logatcem,	 domačimi	
veterani	in	Grosupljem.
Prehodni	 pokal	 »Memorial	 Rihar-
da	urbanca«	je	tako	osvojila	ekipa	
OZVVS	Kočevje,	ki	 je	zmagala	že	
trikrat	zaporedoma.

Ob	sklepu	svečanosti	je	tričlanska	
delegacija	veteranov	jože	Kos,	Pe-
ter	 Oblak	 in	 Toni	 Vovko	 odnesla	
ikebano	na	grob	pokojnega	pred-
sednika	Riharda	urbanca,	ki	poči-
va	na	litijskem	pokopališču.

Drugi	del	zaključne	svečanosti	 je	
bil	 namenjen	družabnemu	 sreča-
nju	in	zakuski.	udeleženci	tekmo-
vanja	so,	ko	so	odhajali	obljubili,	
da	ob	letu	dni	spet	pridejo	v	Litijo	
–	na	IV.	»Memorial	Riharda	urban-
ca«.
	 	 Boris	ŽuŽEK
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V hišah prižiga se luč za lučjo, 
na cestah glasno kraguljčki pojo. 
Spet prišel je k nam ta praznični čas, 
ko veselje, nasmeh ozarja obraz. 
Veliko sreče in lepih sanj, 
naj vam vsem prinese Božični dan. 
Naj bo z upanjem začeto, 
mirno, zdravo in veselo novo leto!

Vsem našim invalidom in občanom želimo vesele božične 
praznike ter veliko sreče in zdravja v letu 2011.

MDI Litija-Šmartno                       Predsednik društva
     Bogomir Vidic
         s sodelavci

Zmagovalna ekipa v malem nogometu 
OZVVS Litija  Šmartno s predsednikom

Ivanom Lovšetom



toplo je priporočila: ko smo povabljeni v program SVIt, se vabilu 
odzovimo in se vključimo v program po prejetih navodilih. S tem 
bomo naredili pomemben korak za svoje zdravje, lahko nam celo 
reši življenje. 
Tisti,	ki	smo	se	predavanja	udeležili	smo	zvedeli	veliko	koristnih,	zanimi-
vih	in	poučnih	stvari,	škoda	le,	da	je	bil	obisk	tako	skromen.	           
            Ana PONEBŠEK

Slovo od Ivana Boha
Dne	 29.	 novembra	 2010	 je	 v	 Velenju	
preminil	 Ivan	 Boh,	 ki	 je	 bil	 dolga	 leta	
aktivni	 sopotnik	 Društva	 upokojencev	
Litija.	
Mnogi	se	ga	še	spominjajo	kot	sekretar-
ja	v	Lesni	industriji	Litija,	takoj	po	upo-
kojitvi	pa	se	je	leta1980	včlanil	v	Društvo	
upokojencev	Litija.	Bil	je	še	poln	moči	in	
znanja	 in	je	trideset	 let	aktivno	deloval	
kot	 podpredsednik	 društva,	 kot	 pravni	
svetovalec,	spisal	 je	tudi	del	kronike,	v	
zadnjem	mandatu	pa	 je	bil	 predsednik	
častnega	 razsodišča	 in	 redni	 udeleže-
nec	sej	upravnega	odbora.	Zaradi	dela,	
ki	ga	je	v	društvu	dolga	leta	z	veseljem	

in	predano	opravljal,	mu	je	upravni	odbor	v	letu	2009	podelil	naziv	ča-
stnega	člana	društva.	V	tem	letu	sta	se	s	soprogo	preselila	bližje	k	sinovi	
družini	v	Velenje.	
Tudi	po	odselitvi	je	ostal	član	in	do	zadnjega	zelo	navezan	na	naše	dru-
štvo,	dokler	mu	ni	šibko	srce	za	vedno	zastalo.	Spominjali	se	ga	bomo	
kot	bistrega,	prodornega	in	aktivnega	sodelavca	društva.
              Martina	KRALj

meDGeneRacijSKo SoDelovanje
Raznolikost	 dejavnosti	 Društva	 upokojencev	 Litija	 je	 izredno	 pestra.	
Zato	 je	 vse	 več	 zanimanja	 raznih	društev	 in	organizacij	 za	medseboj-
no	sodelovanje	v	ustvarjalnih	delavnicah,	kot	tudi	na	drugih	področjih	
delovanja.
V	mesecu	decembru	tega	leta	smo	prejeli	pobudo	za	medgeneracijsko	
sodelovanje	od	skavtov	Sv.	Nikolaja	iz	Litije	in	od	Osnovne	šole	Litija	v	
Litiji.	Iz	besed	smo	že	prešli	k	dejanjem	in	skavte	povabili	ter	vključili	v	
našo	likovno	delavnico,	dne	9.	in	16.12.2010.	Na	prvi	delavnici	bo	tema	
»izdelava	voščilnic«	v	štirih	tehnikah	(servietna,	flora	–	suho	cvetje,	ve-

zenje	 in	 risanje),	 na	 drugi	
delavnici	 pa	 bo	 aktualna	
izdelava	 umetnih	 cvetlic	 iz	
najlona.	
Skavti	 pa	 so	 nas	 –	 člane	
našega	 društva	 –	 povabili,	
da	se	v	poletnem	času	med	
majem	 in	 junijem	 2011	
udeležimo	 z	 njimi	 življenja	
ob	 kresu,	 kjer	 nam	 bodo	
prikazali	 življenje	 v	 naravi	
in	svojo	dejavnost.	
Prepričani	 smo,	da	 je	 tako	

druženje	in	izmenjava	mnenj	najboljša	oblika	medgeneracijskega	sode-
lovanja	med	mladimi	in	starejšimi.	Zato	se	že	veselimo	druženja	z	učenci	
OŠ	Litija.

Karlo	LEMuT

60 let Društva upokojencev litija
Dne	15.	decembra	1946	so	slovenski	upokojenci	v	Ljubljani	ustanovili	
Društvo	upokojencev	Ljudske	 republike	Slovenije.	Takratni	upokojenci	
so	se	povezali	v	še	zelo	zapletenih	povojnih,	gospodarskih	in	politično	
nestrpnih	razmerah.	Med	svoje	cilje	so	uvrstili	tudi	željo	po	čim	hitrejši	
obnovi	porušene	domovine,	hkrati	pa	izpostavili	uveljavljanje	pravic	ti-
stih,	ki	so	zaključili	svoje	neposredno	aktivno	delo.	
Bili	pa	so	tudi	taki,	ki	so	izražali	željo,	da	bi	v	raznih	oblikah	po	svojih	
močeh	in	sposobnostih,	delovali	še	naprej	v	dobrobit	človeka,	kar	je	tudi	
poslanstvo	društva	upokojencev.	
To	pa	so	bili	tudi	razlogi,	da	je	bila	22.	maja	1951	ustanovljena	podružni-
ca	tega	društva	tudi	v	Litiji,	z	imenom	Društvo	upokojencev	Litija.	
Tako	bo	prihodnje	leto	minilo	že	60	let	od	ustanovitve	našega	društva.	
upravni	odbor	Du	Litija	 je	 imenoval	7-članski	organizacijski	odbor	 za	
pripravo	praznovanja	60-letnice	društva.	Odbor	se	je	že	sestal	na	1.	seji	
9.11.2010	 in	začrtal	naloge,	med	katerimi	naj	omenim	le	dve:	prazno-
vanje	bo	potekalo	ob	različnih	dejavnostih	skozi	celo	leto,	osrednja	pri-

reditev	bo	v	dvorani	Kul-
turnega	 centra	 v	 Litiji,	
predvidoma	 v	 mesecu	
maju,	so	pa	tudi	želje	po	
pripravi	ustrezne	knjige	
o	 dejavnosti	 društva	 v	
tem	 obdobju.	 Prav	 to	
zadnje	 pa	 bo	 poveza-
no	 z	 večjimi	 finančnimi	
sredstvi,	 ki	 pa	 jih	 dru-
štvo	 v	 tem	 trenutku	 še	
nima	zagotovljenih.	

V	 okviru	 tega	 kotička	 bomo	 v	 naslednjih	mesecih	 pod	 naslovom	 »Ali	
ste	 vedeli«,	 objavljali	 odmevnejše	 aktivnosti	 iz	 dela	 društva	 v	minulih	
60 letih.

Karlo	LEMuT

NA ZALOGI TUDI: Renault Megane Sedan 1.5 dCi Dynamique, let nik 2006, cena 
6.700,00 EUR; Opel Astra Karavan 1.9 CDTI Enjoy, letnik: 2007, cena 8.450,00 
EUR; Volvo V50 1.6 D Momentum, let nik 2007, cena 11.880,00 EUR.

Renault Clio 1.5 dCi Confort
Letnik: 2006, prev. 99140 km, bela barva, 
diesel motor, 1461 ccm, 50 kW, ročni me-
njalnik (5 pr.), KLIMA

6.100,00 EUR

Seat Ibiza Stella 1.4 16V 
Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 01/2011, 
prev. 99000 km, rdeča barva, bencinski 
motor, 1390 ccm, 55 kW, ročni menjalnik 
(5 pr.), KLIMA 

4.500,00 EUR

Opel Corsa City 1.0 i 12V
Letnik: 1997, prev. 73670 km, rdeča barva, 
bencinski motor, 973 ccm, 40 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.) 

1.200,00 EUR

Ford Focus 1.4 16V Comfort 
Letnik: 2003, prev. 87000 km, svetlo zele-
na barva (kovinska), bencinski motor, 1388 
ccm, 55 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA 

3.950,00 EUR

Opel Zafira Sport 1.7 CDTI NAVI 
Letnik: 2008, veljavnost nalepke: 11/2012, 
prev. 134200 km, temno modra barva (kovin-
ska), diesel motor, 1686 ccm, 92 kW, ročni 
menjalnik (6 pr.), KLIMA

13.500,00 EUR

VW Polo 45
Letnik: 1995, veljavnost nalepke: 10/2011, 
prev. 187290 km, bencinski motor, 1043 
ccm, 33 kW, ročni menjalnik (5 pr.) 

660,00 EUR
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

mavRičniH 15 let
Ko	 človek	 sliši	 besedo	 mavrica,	 dobi	 prispodobo	 na	
mavrični	 spekter	barv	na	nebu	po	dežju,	če	pa	se	 ta	
beseda	izgovori	v	Du	Litija,	vemo	vsi,	da	gre	za	ŽePZ	
Mavrica,	ki	se	nam	je	predstavil	v	soboto,	20.	novem-
bra,	na	odru	Kulturnega	centra	v	Litiji	ob	praznovanju	

svojega	15-	letnega	delovanja.
Mavrica	je	bila	ustanovljena	19.5.1995	kot	komorna	skupina,	na	pobudo	
takratne	zborovodkinje	gospe	Lojzke	Koritnik,	v	kateri	je	sodelovalo	11	
pevk	in	zborovodkinja.	V	tej	sestavi	je	delovala	do	leta	2007,	nato	se	je	
razširila	na	15	pevk	 in	 zborovodkinjo	 in	postala	ŽePZ	Mavrica.	Gospa	
Lojzka	Koritnik	je	Mavrico	uspešno	vodila	13	let,	za	kar	so	ji	pevke	zelo	
hvaležne.	Premnogokrat	so	pod	njenim	vodenjem	nastopale	na	odrih	na	
območju	občine	Litija	 in	na	širšem	slovenskem	prostoru.	Posebno	pa	
so	ponosne	na	vse	nastope	v	Cankarjevem	domu	v	Ljubljani.	Večkrat	
je	zbor	sodeloval	na	Festivalu	za	tretje	življenjsko	obdobje	na	odprtem	
odru,	leta	2006	je	bila	Mavrica	nosilka	programa	na	slavnostni	seji	ob	
60-letnici	ZDuS-a,	v	oktobru	2007	pa	je	v	Cankarjevem	domu	v	Ljubljani	
uspešno	predstavila	Zasavsko	regijo	upokojenskih	pevskih	zborov.	Re-
dno	tudi	nastopa	na	srečanju	Zasavsko-posavskih	upokojenskih	pevskih	
zborov,	ki	ga	vsako	leto	organizira	Du	Litija,	v	središču	Slovenije	na	Ge-
ossu.	Letos	je	bilo	že	dvanajsto	srečanje.
V	novembru	2008	je	Mavrica	dobila	novo	zborovodkinjo,	gospo	Marjano	
Kolar,	tako	da	njeno	delovanje	ni	zastalo	in	tudi	zato	je	Mavrica	uspešna	
že	15	let	in	je	za	njo	že	več	kot	120	javnih	nastopov.
Pevke	so	se	svoji	prvi	 zborovodkinji	 zahvalile	s	šopkom	 in	povabilom,	
da	jih	je	vodila	zapeti	pesem,	ki	so	se	jo	skupaj	naučile.	Bilo	je	ganljivo	
in lepo.
Za	minulo	uspešno	nastopanje	pa	gre	zahvala	tudi	vsem	pevkam,	ki	v	

zboru	iz	upravi-
čenih	 razlogov	
ne	 prepevajo	
več.	 Vse	 nek-
danje	 pevke	
so	 bile	 pova-
bljene	na	slav-
nostni	koncert	
in	 toplo	 poz-
dravljene.
K	 slavnostne-
mu	 vzdušju	
so	 poleg	 vseh	
čestitk,	 preje-
tih	 Gallusovih	
značk	 in	 prilo-
žnostnih	 daril,	

pripomogli	tudi	gostje.	
Pianistka	Anita	Medvešek	in	kitarist	Danej	Pukl	sta	zbor	spremljala,	se-
veda	ni	manjkala	 tudi	harmonika	 Ivana	Kolarja	 in	solo	 točka	kitarista.	
Oktet	Valvasor	je	zapel	nekaj	pesmi	iz	svojega	bogatega	programa,	pev-
ke	so	zapele	skupaj	s	pevci	v	MePZ	Du	Litija,	ob	koncu	pa	so	zapeli	in	
zaigrali	vsi	skupaj	in	tako	sklenili	uradni	del	slovesnosti.
k prijetnemu vzdušju je 
prispevala tudi mavrična 
scena, polna dvorana in v 
preddverju razstava o 15 le-
tnem delovanju MaVrICE in 
nenazadnje čudovita pesem 
članice društva, napisana za 
pevke in njihov jubilej.
Naj	nas	vaša	pesem	še	dolgo	
razveseljuje	in	naj	bo	vaš	trud	
poplačan	z	našim	zadovoljstvom.	S	svojim	vztrajanjem	in	veseljem	do	
petja	in	druženja	dokazujete,	da	se	da	z	voljo	in	vztrajnostjo	veliko	dose-
či	in	se	hkrati	imeti	lepo,	tudi	ko	nisi	več	čisto	mlad.	Morda	v	naših	letih	
še	bolj	začutimo,	da	nam	prav	pesem	pomiri	dušo,	razveseli	srce	in	daje	
življenjsko	moč.	Naj	ostane	tako	tudi	v	prihodnje.	V	društvu	smo	ponosni	
na	vas	in	vam	ob	jubileju	IZREKAMO	ZAHVALO	za	vse	vaše	minulo	delo.	
		 	 	 	 	 	 Iva	SLABE

Predavanje o raku na debelem črevesu
V sredo 17. novembra 2010 je bilo v veliki sejni sobi Občine Litija zanimivo 
predavanje na temo »Zgodnje odkrivanje raka debelega črevesja in danke.« 
Mag. Zvezdana Hlebanja dr.med. 
spec. interne onkologije. nam je 
razumljivo in preprosto razložila bo-
lezenske znake, preiskave in načine 
zdravljenja te nevarne in tihe bole-
zni. 

Predsednica	 združenja	 za	 boj	 proti	 raku	 debelega	 črevesa	 in	 danke	
EuROPACOLON	Slovenije	Ivka	Glas	je	povedala,	da	je	to	ena	najpogo-
stejših	 rakavih	 bolezni.	 Vsako	 leto	 zanjo	 zboli	 v	 Sloveniji	 preko	 1300	
ljudi.	Združenje	si	prizadeva	v	splošni	javnosti	povečati	znanje	in	ozave-
ščenost	prebivalcev	o	tovrstnem	raku.	Metka	Bricl,	dipl.	med.	sestra	iz	
Nacionalnega	programa	SVIT	je	poudarila,	da	je	to	drugi	najpogostejši	
rak	pri	moških	in	ženskah.	Bolezen	se	v	telesu	dolgo	razvija	brez	očitnih	
znakov,	pogosto	zdravniki	to	vrsto	raka	odkrijejo	prepozno.	Zdravljenje	
je	uspešno	le,	če	je	bolezen	odkrita	dovolj	zgodaj.	

KS breg – tenetiše v novi sestavi
Najmlajša kS v litijski občini nadaljuje s tretjim mandatom. Svet 
se je konstituiral v mesecu novembru v naslednji sestavi:

-	Predsednik:	Primož	Lambergar	spec.
-	Podpredsednik:	jože	Kežar
-	Tajnik:	Matjaž	Andrejčič
-	Blagajnik:	Nada	Šuligoj

-	Člani:	jože	Kastelic,	Viljemina	Lah,	Dušan	Drnovšek

uradne	ure	veljajo	tako	kot	doslej,	vsak	prvi	torek	v	mesecu	od	18.	do	
19.	ure,	v	pisarni	KS.

Hvala	krajankam	in	krajanom	za	podeljeno	zaupanje.	Trudili	se	bomo,	
da	ga	ohranimo!

	 	 	 	 Svet	KS	Breg	Tenetiše

Prijetno praznovanje Božičnih in novoletnih 
praznikov.

Prihajajoče novo leto pa naj bo do Vas prijazno, 
polno zdravja, sreče, ljubezni 

in osebnega zadovoljstva.

Združenje borcev za vrednote NOB Litija-Šmartno

KeRamičaRStvo
joŽe viDic s.p.
tenetiše 15a, 1270 Litija
GSM: 041 904 027

Polaganje vseh vrst keramičnih ploščic,  
granita, adaptacije kopalnic, ugodne cene,  
15 let izkušenj.

email: keramicar@gmail.com

 V novem letu 2011, vam želimo veliko sreče,  
zdravja in zadovoljstva

Posnetek ob zadnjem obisku 
19.11.2010

teSnenje oKen in vRat z 
teSnili GUma ali SiliKon

Matjaž Obolnar,	Kresnice	10c,	Kresnice
041-970-440
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kaj VSE NaM PrINaŠa DOBra VOLja
Prireditev	Srečanje	družin	je	med	Polšničani	zelo	dobro	sprejeta.	Vsa-
ko	leto	je	izbrana	posebna	tema,	o	kateri	spregovorimo,	vmes	pa	svoje	
talente	predstavijo	nastopajoči	vseh	starosti.	Letos	smo	spregovorili	
o	resnici,	o	temi,	ki	nas	velikokrat	postavlja	v	kočljive	situacije.	Posa-
mezniki	so	nam	predstavili	svoja	razmišljanja,	na	»velikem	odru«	pa	se	
je	odvijal	glasbeni	program	»Družine	imajo	talent«.	49	nastopajočih	je	
prepevalo,	igralo	na	instrumente	in	recitiralo.	Vsak	na	svoj,	enkraten	

način	je	predstavil	talent,	ki	mu	
je	bil	podarjen	in	ki	ga	nadgra-
juje	 ter	 z	 njim	 razveseljuje	 po-
slušalce.	 To	 pa	 je	 bistvo	 naših	
življenj,	da	živimo	z	resnico	in	s	
svojimi	 sposobnostmi	 gradimo	
osebnosti.	 Prireditev	 je	organi-
ziral	KO	RK	Polšnik,	ki	skupaj	s	
kulturnimi	 ustvarjalci	 že	 nekaj	
let	ustvarja	prijetna	srečanja	za	
vse	generacije.	

G.	župnik,	Gregor	Šturm	je	pisal	Sv.	Miklavžu,	da	ima	njegova	župnija	
veliko	pridnih	otrok	in	seveda	se	je	dobri	mož	odzval	vabilu.	Kulturno	
društvo	je	z	mladimi	gledališčniki	pripravilo	zanimivo	igrico,	v	kateri	so	
otroci	spoznali,	kako	je	v	nebesih,	ko	se	Sv.	Miklavž	pripravlja	na	odhod	
na	zemljo.	Pridni	župnikovi	sodelavci	pa	so	pomagali	pripraviti	prijetna	
in	koristna	darilca,	ki	jih	je	Sv.	Miklavž	skupaj	z	angelci	in	nagajivima	
parkeljčkoma	razdelil	med	polšniške	otroke.	
Kdor	si	vzame	čas	za	obisk	ali	sodelovanje	na	tovrstnih	srečanjih,	goto-
vo	veliko	pridobi.	Izkušnja	sodelovanja	in	združevanje	talentov	je	temelj	
za	oblikovanje	in	nadgradnjo	naših	osebnosti.	Tako	za	majhne,	kot	za	
velike.	Sicer	pa	pravijo,	da	zgledi	vlečejo.	In	lepo	je,	da	se	tega	zaveda	
vse	več	ljudi.	
V	 novem	 letu	 vam	
s	 Polšnika	 pošilja-
mo	 veliko	 pozitivne	
energije	 in	 optimiz-
ma.	 Naj	 vas	 obkro-
žajo	 iskreni	 ljudje,	
ki	vam	bodo	prinesli	
veliko	 radosti.	 Obi-
lo	 zdravja	 in	 sreče,	
potem	bo	pa	že	šlo,	
mar	ne?	

Mateja	SLADIČ-
VOZELj	

MIkLaVž OBISkaL OtrOkE V GaBrOVkI 
Bil	 je	miren	zimski	večer.	Dan	pred	
Miklavževim	 večerom.	 Množica	
otrok	in	njihovih	staršev	se	je	polna	
pričakovanj	zbrala	pri	sveti	maši.	Po	
njej	 so	 skupaj	 z	 babico	 in	 njenimi	
vnuki	prisluhnili	pripovedi	o	Svetem	
Miklavžu,	 njegovih	 treh	 angelčkih:	
Kuštravčku,	Kodravčku	in	Čopku	ter	
dobrih	šibah.	Vsi	štirje	so	jih	 le	hip	
za	 tem	 tudi	 obiskali.	 Prišli	 so	 brez	
šib,	a	s	polnimi	koši	daril,	 ki	 so	 jih	
otroci	 tako	 težko	 čakali.	Miklavž	 je	
z	 iskrenim	pozdravom	 in	veliko	pri-
jaznosti	sprejel	vsakega	izmed	otrok	
in	mu	 izročil	darilo.	Zdelo	se	 je,	da	
je	pesem	v	otroških	srcih	zvenela	še	
dolgo	 za	 tem,	ko	so	 že	prenehali	 s	

prepevanjem	 težko	pričakovanemu	obiskovalcu	 v	 pozdrav...	 Prav	 go-
tovo	tega	srečanja	ne	bodo	pozabili	do	naslednjega	leta,	ko	se	menda	
spet	oglasijo	–	Sveti	Miklavž	in	njegovo	spremstvo.	
Za	letošnje	leto	pa	se	moramo	zahvaliti	vsem	staršem	in	drugim	dobro-
tnikom,	ki	so	Miklavžu	pomagali,	da	je	lahko	prišel	v	Gabrovko.

animatorji	iz	Gabrovke

SrEČaNjE PEVCEV IN GODCEV  
Na DOLaH

tudi letos nam je uspelo pripraviti zanimivo prireditev in prijetno 
srečanje.
V	 petek,	 19.11.2010,	 smo	 člani	 Pevske	 skupine	 Izgnanci	 organizirali	
srečanje	pevcev	in	godcev,	ki	je	bilo	tokrat	v	dvorani	Farnega	doma	na	
Dolah.	Vabilu	so	se	odzvale	štiri	skupine	pevcev	ljudskih	pesmi:	ljudske	
pevke	s	Polšnika,	skupina	‘Studenček’	iz	Ivančne	Gorice,	ljudski	pevci	
iz	Blagovice	in	ljudske	pevke	‘Pušeljc’	iz	Mozirja.	Sodelovala	je	doma-
ča	dramska	skupina,	mlada	godca	Aleš	in	Peter,	zaključek	nastopa	je	
popestrila	glasbena	skupina	Trio	adio.	Slišali	smo	lepo	paleto	ljudskih	
in	ponarodelih	pesmi	v	različnih	izvedbah.	Nastop	vseh	skupin	pa	smo	
postavili	v	okvir	osebnih	praznovanj	v	kmečki	hiši,	kjer	sta	nas	gostila	
Tinče	in	Tatjana,	ob	peči	se	je	grela	domača	pevska	skupina	Izgnanci,	
vse	skupaj	pa	je	povezala	Vesna	Kores.	Izstopala	sta	nastopa	pevcev	
iz	Blagovice	z	 izvirnimi	priložnostnimi	pesmimi	 in	hudomušen	nastop	
skupine	Pušeljc	iz	Zgornjesavinjske	doline.

Po	nastopu,	katerega	so	navdušeno	spremljali	obiskovalci,	smo	pogo-
stili	nastopajoče,	pokramljali	o	ljudskem	petju,	zapeli	še	nekaj	pesmi;	
godci	pa	so	zagodli	poskočne	viže.
Zadovoljni	smo	odšli	proti	domu	v	krasno,	z	 luno	obsijano,	 jesensko	
noč.	Prireditev	je	bila	izvedena	s	sofinanciranjem	Občine	Litija.	Kaj	več	
o	našem	delu	in	fotografije	lahko	pogledate	na	spletni	strani:	kud.dole.
si

KuD	Dole,	Stane	KMETIČ

NE BOj SE, BOG jE S tEBOj!  
litijSKi miSijon 2010

V	Litiji	 je	od	26.	novembra	do	5.	decembra	potekal	misijon,	 ki	 so	ga	
vodili	patri	 frančiškani.	To	je	čas	nekakšne	duhovne	obnove	župnije	 in	
tudi	čas,	ko	ostali	prebivalci,	ki	sicer	sodijo	v	župnijo,	a	so	nekako	od-
daljeni,	vidijo,	da	se	tudi	v	cerkvi,	katero	ponavadi	le	od	daleč	gledajo,	
nekaj	dogaja.	Na	to	je	opozarjal	tudi	velik	plakat,	ki	je	visel	na	glavnem	
križišču	v	Litiji.
Skozi	deset	dni	se	je	v	naši	cerkvi	v	Litiji	in	tudi	zunaj	nje	dogajalo	mno-
go	stvari	 in	 ritem	župnije	 je	bil	 s	 tem	malo	 spremenjen.	 Že	 to	 je	bilo	
drugače,	da	sta	bili	vsak	dan	dve	sveti	maši.	Prava	posebnost	pri	maši	
pa	so	bili	nagovori,	ki	so	jih	vsak	dan	oblikovali	misijonarji.	Nagovori	so	
se	dotikali	različnih	tem,	predvsem	pa	so	vernike	vabili	k	razmišljanju	o	
življenju	in	veri.	

Posebna	zanimivost	so	bila	srečanja	na	domu.	To	so	večeri,	ko	misijo-
narji	obiščejo	posamezne	domove,	gredo,	kamor	jih	družine	povabijo.	Ta	
srečanja	na	domu	potem	oblikujejo	udeleženci	na	teh	večerih	in	misijo-
narje	sprašujejo	o	vsem,	kar	jih	zanima,	jih	teži.	Tudi	v	Litiji	se	je	zgodilo	
veliko,	kar	trinajst	takih	srečanj	v	desetih	dneh,	in	vsako	od	njih	je	bilo	
posebno	in	unikatno,	vsako	obarvano	z	različnimi	temami	in	vprašanji.
Zgodilo	se	je	tudi	več	srečanj	oziroma	nagovorov	za	posamezne	skupine	
ljudi,	 ki	 delujejo	 v	 župniji	 Litija.	 Tako	 je	 bilo	 v	 ponedeljek	 srečanje	 in	
nagovor	za	vse	starše,	v	torek	za	vse	obrtnike	in	podjetnike,	v	sredo	je	
bila	okrogla	miza	na	temo	družine	z	gostjo	Mojco	Kucler	Dolinar,	v	petek	
pa	srečanje	za	vse	uniformirane	poklice	z	gostom	vojaškim	kuratom	dr.	
jožetom	Plutom.	V	soboto	je	bil	dan	za	otroke,	saj	se	je	zgodil	oratorijski	
dan,	na	katerem	so	otroci	spoznavali	Svetega	Miklavža,	zavetnika	naše	
župnije,	in	se	učili,	kako	pomembna	vrednota	je	dobrota.
Zaključili	smo	5.	decembra	z	veliko	slovesnostjo,	kjer	nas	je	z	obiskom	
počastil	beograjski	nadškof	Stanislav	Hočevar,	ki	je	sveto	mašo	tudi	da-
roval.	Zvečer	isti	dan	pa	smo	na	ploščadi	pred	litijsko	cerkvijo	pričakali	
še	Miklavža.	
Ob	 tej	 priložnosti	 se	 zahvaljujemo	 vsem,	 ki	 so	 kakorkoli	 pripomogli	 k	
uspehu	misijona,	hvala	vsem	oglaševalcem	in	tistim,	ki	so	poskrbeli,	da	
je	dogajanje	potekalo,	tako	kot	bi	moralo.	Misijon	je	bila	dobra	izkušnja	
za	vse	nas	in	nam	je	pustila	veliko	prijetnih	in	koristnih	vzpodbud	za	naše	
nadaljnje	življenje,	skozi	vsakdan	pa	naj	nas	vodi	geslo:	»Ne	boj	se,	Bog	
je	s	teboj!«

Za	župnijski	svet	Litija	zapisala	Tjaša	BRINOVEC

v SloGi je moč
Po napornih pogajanjih smo vaščani Male Gobe in Preženjskih 
Njiv v poletnih mesecih dobili zeleno luč za pripravo razširitve in 
utrditve cestišča lokalne ceste Čeplje – Velika Preska od odcepa 
križe do odcepa za Malo Gobo.

Vaščani	 smo	 v	 ta	 dela	 vložili	 veliko	 število	 prostovoljnih	 delovnih	 ur	
z	 ročnim	delom	 in	 lastno	mehanizacijo.	 Za	dela,	 ki	 jih	nismo	 zmogli	
opraviti	sami,	smo	potrebovali	finančna	sredstva,	katera	smo	prispeva-
li	vaščani	Male	Gobe	in	Preženjskih	Njiv	ter	posamezniki	sosednjih	vasi	
Velika	Preska	in	Borovak.
V	nadaljevanju	pa	 je	 k	modernizaciji	 cestnega	odseka	 lokalne	ceste	
pristopila	občina	Litija	in	tako	smo	proti	koncu	septembra	dočakali	as-
faltno	prevleko	na	tem	odseku.
Naša	želja	je,	da	ne	ostanemo	samo	na	tem	delu,	ampak,	da	se	začnejo	
priprave	za	nadaljevanje	modernizacije	lokalne	ceste	do	Velike	Preske	
že	v	letu,	ki	prihaja.	
Otvoritev	 asfaltnega	 dela	 ceste	 smo	 vaščani	 pripravili	 v	 soboto,	 27.	
novembra	2010.	Zahvaljujemo	se	županu	gospodu	Franciju	Rokavcu,	
ki	se	nam	je	pridružil	in	skupaj	z	našima	mladima	vaščanoma	Rokom	
in	Marcelom	slavnostno	prerezal	trak	in	s	tem	uradno	odprl	asfaltirani	
odsek	ceste.	

Diabetes	 velja	 za	 najbolj	 razširjeno	
kronično	 nenalezljivo	 ter	 neozdra-
vljivo	 bolezen	 sodobnega	 človeka,	
ki	nastane	zaradi	pomanjkljivega	 iz-
ločanja	oziroma	delovanja	hormona	
inzulina.	O	osveščanju	 in	preventiv-
nem	odkrivanju	 te	 bolezni	 so	 na	 ta	
dan	–	14.	november	–	svetovni	dan	
diabetesa	 potekale	 v	 Sloveniji	 šte-
vilne	 aktivnosti,	 prav	 tako	 je	 bilo	
aktivno	tudi	naše	društvo.	V	nedeljo	
dopoldan	smo	se	odpravili	na	krajši	
pohod,	katerega	se	je	udeležilo	pre-
ko	 petdeset	 članov.	 Sponzor	 nam	
je	 ob	 obeležitvi	 tega	 dne	 pripravil	
darilca,	 pohod	 pa	 smo	 zaključili	 s	
kvizom	o	 diabetesu	 in	 klepetom	ob	
kavici	 in	 čaju.	 Ker	 je	 sladkorna	 bo-
lezen	 neozdravljiva,	 je	 pomembno	
njeno	 zgodnje	 odkrivanje,	 diagnoza	
in	zdravljenje.	Da	bi	omogočili	našim	
občanov	obeh	občin	Litija	in	Šmartno	
predčasno	in	preventivno	odkrivanje	
te	 bolezni,	 smo	 tokrat	 izvedli	 brez-
plačno	 merjenje	 krvnega	 sladkorja	
in	 tlaka	 v	 prodajalni	Mercator	 –	Pri	
banki,	v	trgovskem	centru	v	KGZ	Li-
tija	 in	KGZ-Pe	Šmartno.	Organizirali	
smo	tudi	predavanje	o	negi,	pregle-
du	 nog,	 merjenju	 občutljivosti	 in	 o	
merjenju	 krvnega	 pretoka	 v	 nogah,	
ki	ga	je	predstavila	vms.	Marija	Slak	
v	 torek,	 23.	 novembra	 v	 Zdravstve-
nem	 domu	 Litija.	 Skratka,	 bili	 smo	
zadovoljni,	 da	 se	 je	 ob	 aktivnostih	
svetovnega	 dne	 diabetesa	 udeležilo	
veliko	ljudi,	za	kar	smo	zelo	veseli	in	
se	jim	zahvaljujemo.
		 	 									V.	Lovše

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

E-mail: geoplan@siol.net

   IZDELaVa GEODEtSkIH NaČrtOV
   ZakOLIČBE StaVB IN OBjEktOV
  ParCELaCIjE
  UrEDItEV MEjE
   UGOtOVItEV SPrEMEMBE VrStE raBE
  kOMUNaLNI kataStEr
   IZDELaVa ELaBOrata Za VPIS V kataStEr StaVB
  SVEtOVaNjE

Ko se ob iztekajočem letu oziramo 
nazaj, bi se radi zahvalili vsem našim 
strankam in poslovnim partnerjem, 
ki so nam izkazali zaupanje in sode-
lovali z nami. Veselimo se uspešne-
ga sodelovanja tudi v prihajajočem  
novem letu z vami in vsemi, ki potre-
bujete naše storitve.

rOBErt rOVŠEk s.p.
ul.	Mire	Pregljeve	4,	1270	LITIjA

Sreča naj vas spremlja vse dni.                                                                      
Radostite se že majhnih stvari.                                                                     
Enkraten naj vam bo vsak trenutek.
Človeka vsakega z nasmehom obdarite.
Novo leto v miru preživite.
Obilo zdravja ohranite.
2011!

Vsem želimo:

FOTO:	Simon	Krnc

Pohod ob svetovnem dnevu diabetesa

14. novembRa 
obeleŽUjemo Svetovni 

Dan DiabeteSa

Radi	bi	se	zahvalili	 tudi	vsem	ki	ste	pripomogli,	da	se	 je	asfaltiral	 ta	
odsek	 lokalne	ceste,	še	posebej	pa	županu	gospodu	Franciju	Rokav-
cu,	 direktorju	Komunalno	 stanovanjskega	podjetja	 gospodu	Romanu	
Ciglarju,	predsedniku	Krajevne	skupnosti	Dole	gospodu	Miroslavu	Bri-
novcu,	svetnikoma	v	času	pogajanj	in	izvedbe	gospodu	Antonu	Korim-
šku	in	gospodu	Dušanu	Maku.
Vaščani	Male	Gobe	 in	Preženjskih	Njiv	smo	dokazali,	da	se	da	nekaj	
narediti	le	z	dobro	voljo	in	slogo.	V	tem	duhu	se	nam	v	prihodnje	pri-
družite	še	drugi.

Vaščani	Male	Gobe	in	Preženjskih	Njiv
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Izžrebanci nOVEMbRSKE križanke prejmejo STENSKI 
KOLEDAR 2011. nagrade prispeva Tiskarna Aco, CDK 

39, Litija, kjer se nagrade tudi prevzamejo. 
 

1. Jože VELDIN - Sava 6, Sava
2. Ana KOTAR - Dole 18, Dole pri Litiji

3. Darinka VEHOVEC - Jerebova 3, Litija

Težje besede:      EISENACH, LEKO, INES, IBADAN,  
JENIFER, ALIZARIN

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.01.2011 na naslov uredni-
štva. Izžrebali bomo 5 reševalcev, ki bodo prejeli stenski 
koledar za leto 2011. nagrade prispeva Tiskarna ACO, 
Litija.
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V	novembru	se	 je	zvrstilo	vrsto	
prireditev,	med	njimi	martinova-
nje	 s	 folklorno	 skupino	 Pušeljc	
iz	 Ljubljane,	 na	 prireditvi	 so	 se	

nam	pridružili	prijatelji,	stanovalci	Doma	upokojen-
cev	Franca	Salomona	iz	Trbovelj.	Klub	litijsko-šmar-
skih	 študentov	 –	 Kliše	 nam	 je	 pripravil	 zanimivo	
predavanje	 o	 Ekološki	 problematiki	 naših	 rek	 in	
poskrbel	za	pogostitev	stanovalcev.	V	okviru	sode-
lovanja	 z	OŠ	Gradec	 in	projekta	 »Generacije	–	ge-
neracijam«,	ki	poteka	že	vrsto	let	sta	se	stanovalki	
doma,	gospa	jožefa	Kraševec	ter	gospa	Štefka	Tofo-
lini	pridružile	učencem	pri	pouku	Etike.	učencem	8.	
razredov	sta	z	veseljem	podelile	svoje	spomine	na	
mladost,	na	šolska	 leta,	ki	bi	morala	biti	brezskrb-
na,	 pa	 le	 ni	 bilo	 vedno	 tako.	 V	 decembru	 pa	 smo	
se	udeležili	kreativnih	delavnic	na	OŠ	Gradec,	kjer	
smo	se	preizkusili	v	izdelovanju	adventnih	venčkov.	
Člani	Društva	upokojencev	Trbovlje	so	nam	s	svojo	
vokalno-instrumentalno	skupino	»jesenske	rože«	ter	
literarnimi	prijatelji	pripravili	 zanimiv	nastop.	Dom-
ski	 pevski	 zbor	 Tisa,	 ki	 ga	 vodi	 socialna	 delavka,	
gospa	Vlasta	Šedivy	nam	je	pripravil	 letni	koncert,	
prireditev	pa	je	vodila	študentka	Fakulete	za	social-
no	delo,	gospodična	Suzana	Onišak.	V	decembru	so	
nas	obiskali	člani	RK	Sava,	ki	so	prišli	obdariti	svoje	
krajane	ter	predstavniki	Društva	za	ohranjanje	vre-
dnot	NOB,	ki	so	pripravili	pogostitev	za	svoje	člane.	
V	družbi	pogosto	obstajajo	stereotipi	o	domovih	in	
ljudeh,	ki	tam	živijo.	Večkrat	se	posplošuje	in	govori,	
kako	strašno	dolgčas	je	ljudem,	ki	živijo	v	njih.	Prav	
ljudje,	ki	trdijo	takšne	stvari,	se	praviloma	nikoli	ne	
oglasijo	na	obisk.	Lahko	vam	zatrdimo,	da	temu	ni	
tako.	Obilo	prireditev,	obiski	prostovoljcev,	svojcev,	
prijateljev,	organizirane	skupine	za	samopomoč	ši-

dom tisje

rijo	socialne	mreže	stanovalcev,	razširjajo	naša	ob-
zorja	in	bogatijo	vsakdan.	V	prazničnem	decembru	
se	nam	je	celo	pripetilo,	da	je	istočasno	potekalo	v	
domu	pet	različnih	prireditev,	tako	imajo	stanovalci	
tudi	možnost	izbire	in	iti	tja,	kamor	jih	veseli	in	zani-
ma.	 	 	 Leonida	RAZPOTNIK

PREDVIDENE	PRIREDITVE:
•		30.12.2010	–	PETjE	BOŽIČNIH	PESMI	S	SR.	LIZO	
IN	MARINKO	OB	15.30H.

•	1.1.2010-	NOVOLETNA	MAŠA	OB	13.30H.

Za	več	informacij	obiščite	spletno	stran	
www.dom-tisje.com

SREČNO NOVO LET IN VELIKO 
NOTRANJEGA MIRU V VAŠIH SRCIH 

VAM ŽELIMO STANOVALCI IN 
DELAVCI DOMA TISJE Z DIREKTORICO 

VIDO LUKAČ.

POSVEt  
PrEDSEDNIkOV kOrk

Območno	združenje	Rdečega	križa	
Litija	bo	tudi	v	prihodnje	delovalo	v	
skladu	z	določili	Zakona	o	Rdečem	
križu	Slovenije,	ženevskih	konven-

cijah,	Statutom	Rdečega	križa	Slovenije	ter	izvajalo	
naloge	 iz	 javnih	 pooblastil,	 predvsem	 pa	 čim	 več	
nalog	namenjenih	človeku	:	družinam	ali	posamezni-
kom,	ki	so	v	stiski	 in	potrebni	 takšne	ali	drugačne	
pomoči.
Še	 naprej	mora	 biti	 naše	 vodilo	 pomoč	 brez	 razli-
kovanja.	Videti	moramo	 le	 človeka,	 njegovo	 trenu-
tno	 stanje,	 njegovo	 stisko	 in	mu	 po	 svojih	močeh	
pomagati.
Podatki	 iz	 minulega	 leta	 nam	 potrjujejo,	 da	 se	 je	
število	 socialno	 ogroženih	 povečalo,	 predvsem	 za-
radi	odpuščanja	delavcev	in	zapiranja	gospodarskih	
družb,	 pa	 tudi	 zaradi	 gospodarske	 krize	 in	 nižanja	
dohodkov;	tu	pa	so	še	različne	naravne	nesreče.
Humanitarni	center	Rdečega	križa	Litija	 je	na	Mai-
strovi	6;	odprt	je	prvo	in	tretjo	sredo	v	mesecu	od	
10.30	do	12.00	ure	 in	od	15.30	do	17.00	ure.	Ob	
razdeljevanju	hrane	iz	intervencijskih	zalog	ES	je	od-
prt	po	potrebi.
Prizadevali	si	bomo	nazaj	v	OŠ	pripeljati	izbirni	pred-
met	Prva	pomoč,	ki	je	že	nekaj	let	izpuščen.	Mentor-
ji	šol	v	naših	dveh	občinah	pa	se	trudijo	prvo	pomoč	
obdržati	 v	 sedmem	 in	 osmem	 razredu,	 zato	 bomo	
obdržali	območno	tekmovanje	za	te	učence.
Letovanje	 otrok	 bomo	 skušali	 zadržati	 z	 uspešnim	
prijavljanjem	na	 razpise,	najprej	na	Zavod	za	zdra-
vstveno	zavarovanje	Slovenije	in	za	tem	na	obe	obči-
ni	Litija	in	Šmartno	pri	Litiji.
Skušali	 bomo	 zadržati	 okvir	 krvodajalskih	 akcij,	 ki	
jih	 imamo	 trenutno,	čeprav	nam	za	 leto	2011	sku-
šajo	ukiniti	krvodajalsko	akcijo	na	Dolah.	Skušali	se	
bomo	dogovoriti,	da	jo	ohranimo.
V	petek,	8.	oktobra	2010,	je	bil	v	uradnem	listu	RS,	
št.	 79,	 objavljen	 Zakon	 o	 spremembah	 in	 dopolni-
tvah	Zakona	o	Rdečem	križu	Slovenije;	v	veljavo	je	
stopil	15.	dan	po	objavi,	to	je	23.10.2010.	Ta	zakon	
govori	:
»Vsaka	občina	je	dolžna	sofinancirati	delovanje	OZ	
RKS	in	njihove	specifične	programe,	ki	jih	v	javnem	
interesu	 izvajajo	OZ	RKS,	 in	sicer	na	področju	var-
stva	pred	naravnimi	in	drugimi	nesrečami,	zdravstva,	
socialnega	varstva	in	humanitarnih	dejavnosti«.
Predsednica	OZRK	Litija	ga.	Helena	Perko	je	zaklju-
čila	posvet	z	naslednjo	mislijo	:
»Vsi	prostovoljci	 in	celotne	KORK	moramo	delati	 v	
javno	 dobro,	 zasebni	 interesi	 pri	 našem	 delovanju	
niso	 priporočljivi,	 na	 to	 moramo	 biti	 zelo	 pozorni.	
Naše	delo	 je	predvsem	z	 ljudmi,	ki	so	zaradi	svoje	
lastne	 stiske	 preobčutljivi	 na	 vsakršno	 nerodnost	
prostovoljca	in	jo	znajo	razumeti	popolnoma	druga-
če,	zato	pride	včasih	tudi	do	prijav	na	RKS«.	

nagradna križanka sestavil: jože Vizlar številka: 121

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«.	
Izbrano	 vsebino	 letos	 v	 Sloveniji	 dopolnjuje	 geslo	
»univerzalni	 dostop	 in	 človekove	 pravice«.	 Aids	
ogroža	ljudi	po	vsem	svetu	in	ni	samo	problem	oku-
ženih	in	bolnih	ampak	je	svetovni	globalni	problem,	
ki	se	lahko	dotakne	vsakogar	izmed	nas.	HIV	okužba	
je	velikokrat	posledica	nevednosti,	neznanja	 in	ne-
odgovornosti.	

Območno	združenje	Rdečega	križa	Litija	že	vrsto	let	
sodeluje	z	Gimnazijo	Litija,	tako	da	1.	decembra	–	ob	
svetovnem	dnevu	boja	proti	aidsu	postavimo	stojni-
co	v	Gimnaziji	Litija,	in	tako	s	preventivnim	in	zdra-
vstveno	vzgojnim	programom	seznanjamo	mlade	o	
AIDS-u	 in	 drugih	 nalezljivih	 boleznih.	 V	 ta	 namen	
smo	tudi	letos	dijakom	razdelili	različna	gradiva,	zlo-
ženke,	pentlje	in	kondome.	

Najnovejši	podatki	IVZ	kažejo,	da	število	okuženih	s	
HIV	v	Sloveniji	sicer	narašča,	je	pa	nizek	delež	oku-
ženih,	 in	sicer	manj	kot	ena	oseba	na	1000	prebi-
valcev.	Skupno	je	bilo	v	obdobju	zadnjih	desetih	let	
prepoznanih	323	primerov	novih	diagnoz	okužbe	s	
HIV,	medtem	ko	je	umrlo	28	bolnikov	z	aidsom.	Le-
tos	je	bilo	prepoznanih	30	novih	okužb	s	HIV,	kar	je	
manj	kot	preteklo	leto,	ko	jih	je	bilo	48.	

javno glasilo oBčan
javno glasilo OBČaN	je	vpisano	v	evidenco	javnih	glasil	

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

Izdajatelj:	Tiskarna	ACO	-	jovanovič	Aleksander	s.p.,	CDK	39,	
1270	Litija,	TEL:	01/898-38-43•	Glavni in odgovorni urednik: 

Marko	Djukić	•	Oblikovanje:	Sašo	jovanovič	 
•	Grafična priprava in tisk: Tiskarna	ACO,	Litija

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

KRvoDajalSKa  
aKcija v litiji

Prostovoljno	krvodajalstvo	v	organiza-
ciji	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.
Območno	združenje	Rdečega	križa	Litija	organizira	
prireditve	 in	 srečanja,	 ki	 so	 namenjene	 krvodajal-
cem	 z	 namenom	 izkazovanja	 njihove	pozornosti	 in	
zahvale	za	prostovoljno	darovanje	krvi.	

KRI je nenadomestljivo zdravilo, pri zagotavlja
nju krvi pa si pomagamo lahko ljudje med seboj.

KRvoDajalci PomaGamo ReŠevati Ži-
vljenja in oHRanjati zDRavje!

Krvodajalec	je	lahko	vsakdo,	ki	je	zdrav	in	se	dobro	
počuti,	ki	je	polnoleten	in	star	manj	kot	65let.
18.	in	19.	novembra	2010	je	svojo	kri	darovalo	271 
krvodajalcev,	 bilo	 je	 tudi	 nekaj	 odklonov	 in	 veliko	
dobrega	v	zraku,	saj	se	je	ta	dva	dneva	v	zdravstve-
nem	domu	zbralo	veliko	dobrih	ljudi,	ki	so	pripravlje-
ni	pomagati	sočloveku	tudi	z	delčkom	sebe	–	svojo	
krvjo.	
Vsem	krvodajalkam	 in	krvodajalcem	se	zahvaljuje-
mo	v	imenu	vseh,	ki	njihovo	kri,	to	
nenadomestljivo	 tekočino,	 potre-
bujejo.	

Za	OZRK	Litija:
	 			Helena,	Nina	in	Danica

z zaGonom v novo leto
Bližajo se zadnji dnevi leta in že delamo načrte 
za prihodnje leto. 

Vseeno	pa	se	zelo	radi	oziramo	tudi	nazaj,	posebno	
če	smo	kaj	lepega,	uspešnega	in	dobrega	naredili	za	
koga.	Tako	se	oziramo	tudi	v	odboru	Rdečega	križa	
Hotič.	Za	naše	uspešno	leto	so	pripomogli	vsi	kraja-
ni,	ki	so	nam	pomagali	s	svojimi	prispevki.	Brez	njih	
ne	bi	zmogli	opraviti	toliko	stvari.
Zato	bi	se	jim	ob	koncu	leta	zahvalile,	vsem	in	vsake-
mu	posebej	ter	zaželele	uspešno, zdravo, mirno in 
upanja polno novo leto 2011. 

Enako	bi	se	zahvalile	Območnemu	združenju	Rdeče-
ga	križa	Litija,	gospe	Danici,	Heleni	 in	Nini.	Zahva-
lile	bi	se	za	njihove	uspešne	razpise,	katere	potem	
delijo	 s	 krajevnimi	 odbori	 Rdečega	 križa.	 Letošnje	
uspehe	–	prehrambeni	 paketi,	 izleti	 starejših,	 leto-
vanje	otrok	s	prispevkom	staršev,	brezplačno	letova-
nje	otrok,	letovanje	starejših	in	še	mnogo	drugega,	
smo	v	krajevnem	odboru	Rdečega	križa	Hotič	zelo	
lepo	porazdelili.	Zato	jim	želimo	še	veliko uspeha, 
zdravja, upanja in sreče v novem letu 2011. 

prostovoljke	Krajevnega	odbora	
Rdeči	križ	Hotič



NOVICE IZ krajEVNE SkUPNOStI SaVa 
Svet kS Sava

V	krajevni	skupnosti	Sava	je	bila	9.11.2010	prva	konstitutivna	seja	no-
vega	Sveta	KS	Sava.	Za	predsednika	 je	bil	 soglasno	 izvoljen	gospod	
Anton	 Lokar,	 za	podpredsednico	pa	gospa	Mateja	Malis,	 člani	 sveta	
so	še:	joža	Borišek,	Vida	Lukač,	Vili	Mandelj	 in	Denis	Furman.	Že	na	
prvi	seji	smo	ugotovili,	da	nas	čaka	veliko	nalog,	zato	smo	sklenili,	da	
bodo	takoj	začeli	z	delom	-	ponovno	smo	se	sestali	22.11.2010	na	drugi	
seji,	na	kateri	 smo	oblikovali	plan	dela	za	prihodnja	štiri	 leta.	Najve-
čji	problem	KS	Sava	 in	naloga,	ki	 zahteva	čim	hitrejše	ukrepanje,	 je	
preprečevanje	 poplav	 oziroma	 zmanjševanje	 škode	 ob	 poplavah	 ter	
urejanje	vodotokov.	Vse	bolj	pogoste	poplave	v	občini	Litija	običajno	
najbolj	prizadenejo	prav	krajane	KS	Sava.	V	zadnjem	letu	so	bili	kraja-
ni	vasi	Sava	in	naselja	Smrekarica	poplavljeni	že	dvakrat,	ob	lanskem	
Božiču	in	v	zadnjih	septembrskih	poplavah,	ko	je	bilo	poplavljenih	kar	
48	objektov.	Krajani	so	utrpeli	veliko	gmotno	škodo	in	preživljali	težke	
trenutke	 tesnobe	 in	 strahu	ob	bližajoči	 visoki	 vodi,	 ki	 je	 v	nekaterih	
primerih	zalila	skoraj	cele	hiše.	
Ena	izmed	pomembnih	nalog	je	tudi	ureditev	krajevnih	cest,	prioriteto	
pa	predstavlja	občinska	cesta	Sava	–	Litija,	ki	je	zaradi	ozkega	cestišča	
in	 povečanega	 prometa	 tako	 dotrajana,	 da	 že	 predstavlja	 nevarnost	
za	udeležence	prometa.	V	prihodnjih	 letih	bo	potrebno	urediti	 javno	
razsvetljavo	v	naselju	Smrekarica	in	obnoviti	že	dotrajano	v	vasi	Sava.	
Krajanom	Leš	bo	potrebno	zagotoviti	nemoteno	preskrbo	s	pitno	vodo	
z	ureditvijo	vodovoda.	V	plan	smo	zapisali	še	vrsto	drugih	potrebnih	
investicij	 v	 infrastrukturo,	 ki	 bodo	 krajanov	 omogočale	 kvalitetnejše	
bivanje.

Ostale novice
Sredi	 novembra	 je	 bil	 asfaltiran	 del	 krajevne	 ceste	 Sava–Kobiljek–
Kunjštov	mlin,	v	dolžini	500	m,	na	najbolj	izpostavljenih	delih	ob	potoku	
Kobiljek	je	urejena	tudi	betonska	škarpa,	ki	bo	preprečevala	odnašanje	
brežine.
Otroke	sta	oz.	bosta	obiskala	kar	dva	dobra	moža	–	prvi	je	bil	4.	de-
cembra	v	župnijski	cerkvi,	Sv.	Miklavž,	drugi	pa	19.	decembra,	Dedek	
Mraz.	Otroke	bo	najprej	razveselil	čarodej	Andrej,	nato	pa	bodo	skupaj	
priklicali	dobrega	dedka.	Članice	KORK	Sava	bodo	za	malčke	in	njihove	
starše	pripravile	sladke	dobrote	in	topel	čaj.
V	litijski	športni	dvorani	poteka	vsako	nedeljo	od	16.	h	dalje	rekreacija	
za	krajane	Sava.	V	telovadnici	OŠ	Sava	je	dvakrat	tedensko,	ob	pone-
deljkih	in	četrtkih	zvečer,	aerobika	za	ženske.	
KS	Sava	je	odprla	svoj	elektronski	poštni	naslov:	ks.sava@gmail.com,	
kamor	lahko	vsi	zainteresirani	krajani	pošiljate	svoja	mnenja,	pripombe	
in	predloge.	

Vida LuKAČ

Vabimo	vas	na	spominsko	srečanje	ob	69-letni-
ci	bitke	na	Tisju,	ki	bo	v petek, 24. decembra 
2010 ob 11. uri, pred spomenikom na tisju. 
Slavnostni	govornik	bo	podpredsednik	ZZB	Slovenije	Tit	Turnšek.	V	kul-
turnem	programu	bo	sodeloval	tudi	Partizanski	pevski	zbor.
Ob	66-letnici	požiga	domačij	in	poboja	domačinov	na	Vačah	in	okolici	

vas	vabimo	na	spominsko	svečanost,	
ki bo v nedeljo, 26. decembra 2010 
ob 11. uri, pri spominskem obeležju 
nad Vačami.
Vsem	občankam	in	občanom	občin	Li-
tija	in	Šmartno	želimo	prijetno	prazno-
vanje	 božičnih	 in	 novoletnih	 prazni-
kov,	čestitamo	ob	državnem	prazniku	
–	Dnevu	samostojnosti,	v	novem	letu	
2011	pa	želimo	veliko	zdravja,	sreče	in	
zadovoljstva.	
Vabljeni	 in	 nasvidenje	 na	 Tisju	 in	 na	
Vačah.

Združenje	borcev	za	
vrednote	NOB	Litija-Šmartno
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Dobimo se pri cerkvi 
Sv. magdalene

V petek, 21.1.2011, se	ob	21.00	uri,	dobimo	pri	
cerkvi	 Sv.	 Mag-

dalene	 v	 Gradišču.	 Letošnji	 januarski	
nočni	pohod	do	cerkve	Sv.	Magdalene	
je	 lepo	 uspel,	 deležni	 smo	 bili	 prave	
zimske	 idile,	 zato	 smo	 si	 obljubili,	 da	
dogodek	ponovimo.	Pridružite	se	nam.
    
	 																											Društvo	LAZ

mladi v akciji – projekt
jablaniška pripoved 

Društvo	za	razvoj	podeželja	LAZ	konec	leta	zaključuje	skoraj	eno	leto	
trajajoč	projekt	jablaniška	pripoved,	ki	se	je	izvajal	znotraj	programa	
Mladi	v	akciji	in	je	financiran	s	strani	Evropske	komisije.	V	projektu	je	
sodelovalo	osem	deklet	iz	jablaniške	doline,	ki	so	se	v	okviru	projekta	
v	mesecu	juniju	udeležile	najprej	fotografske	in	nato	še	v	mesecu	ok-
tobru	oblikovalske	delavnice.	Ves	čas	trajanja	projekta	so	tudi	zbirale	
gradivo,	fotografirale	in	soustvarjale	celostno	podobo	projekta.	Končni	
izdelek	in	zaključek	projekta	bo	predstavitev	brošure	jablaniška	pripo-
ved,	zato	naj	vas	povabimo	na	dve	predstavitvi	le-te	in	sicer	v	sredo, 
12.1.2011 v knjižnico Litija	 in	sredo,	19.1.2011 v knjižnico Šmar-
tno,	obakrat	ob	18.00	uri.	
	 	 	 	 	 Društvo	LAZ

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina 
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobe-
nem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

- - - - - - - - - -  motocRoSS --- - - - - - - -

POkaLNI PrVak V LEtU 2010 jE
tomi KaStelic 

V	sezoni	2010	je	naš	mladi	tekmovalec	iz	Štange,	v	prvenstvu	pokalne-
ga	tekmovanja	v	R3,	postal	državni	prvak.	Pod	vodstvom	dolgoletnega	
trenerja	Aleša	Zajca,	je	neustrašnemu	vsestranskemu	športniku	tako	
jesen	prinesla	eno	najlepših	daril.	Sezona	je	bila	dolga	in	naporna,	a	
je	Tomi	ob	vzornikih	iz	kluba,	ki	že	vrsto	let	tekmujejo	po	slovenskih	
progah,	pokazal	neverjeten	talent	 in	disciplino,	ki	sta	mu	prinesla	 ta	
laskavi	naslov.	Zato	vsi,	ki	ste	pomagali	in	še	boste,	hvala.
	 V	 novi	 sezoni,	 v	 ka-
teri	 Tomi	 prestopa	 v	
razred	 R2,	 so	 načrti	
zelo	visoki,	a	niso	ne-
dosegljivi,	saj	ga	vidi-
mo	v	samem	vrhu.
Čestitke	 še	 našim	
tekmovalcem	 jaku	
Završanu	iz	Ljubljane	
(skupno	3.	mesto	MX	
65	 junior),	Maji	 Ške-
telj	z	Otočca	(skupno	
6.	 mesto	 v	 MX	 65	
junior)	 ter	Mateju	Ki-
movcu	iz	Vač	pri	Litiji	
(skupno	 3.	 mesto	 v	
MX	125	R2).	V	novi	sezoni	pa	se	na	progo	vračata	tudi	Gašper	Adamlje	
in	Grega	Gradišek	iz	Šmartna.	
Ob	prenehanju	tekmovanja	našemu	članu	Anžetu	Slivniku	iz	Ljubljane,	
želimo	veliko	uspehov	na	novi	poti.
Zahvala	še	Dejanu	Kastelicu	s.p.,	Radiu	1	in	Dušanu	jerihi	za	pomoč	in	
podporo.	(slika:	Tomi	Kastelic)

MOTO	KLuB	ZAI

Naj atLEtINja LEta 
manca ŠePetavc

Podelili	so	nagrade	najboljšim	v	minu-
li	 sezoni.	 V	 prestolnici	 Slovenije	 se	 je	
zbrala	vsa	atletska	srenja.	Skorajda	vsi	
najboljši	slovenski	atleti	in	atletinje	so	
prišli	na	prireditev	po	zaslužene	nagra-
de	za	dosežke	v	letu	2010.	Razglasitev	
najboljših	 slovenskih	 atletov	 v	 letu	 2010	 je	 šla	 nagrada	 tudi	 v	 Litijo	
(Spodnji	Hotič).	Za	najboljšo	atletinjo	med	pionirkami	je	bila	proglaše-
na	Manca	Šepetavc.	Pri	atletinjah	je	bila	konkurenca	v	boju	za	nagrado	

velika.	 Manca	 Šepetavc	 je	 prepričala	 s	 kar	
nekaj	 odličnimi	 državnimi	 rekordi	 v	 različnih	
disciplinah	in	starostnih	kategorijah.	Letos	je	
postala	slovenska	prvakinja	čez	ovire	med	pi-
onirkami,	mlajšimi	 in	 starejšimi	mladinkami.	
Ti	vsi	rekordi	so	bili	dovolj,	da	je	postala	naj-
boljša.	Za	sabo	ima	res	odlično	sezono	in	 je	

to	 nagrado	 kar	 malce	
pričakovala.	 Nagrada	
ji	 pomeni	 dodatno	 po-
trditev	za	dobro	delo	in	
uspehe	v	pretekli	sezo-
ni.	 Najboljših	 tekem	 v	
minuli	sezoni	je	bilo	kar	
nekaj.	Na	vseh	tekmah,	
na	katerih	je	nastopala	so	bile	uspešne.	Manca	se	že	pripravlja	na	novo	
sezono	in	si	želi	uspešno	nastopati	še	naprej.

 EKIPA
ODIGR. 

TEKME
ZMAGE NEODL. PORAZI

DANI 

GOLI

PREJETI 

GOLI

GOL

RAZL.
TOČKE

1. Jurja Abo Zg.Log 10 9 1 0 48 8 40 28

2. Omahen trans. 11 9 0 2 44 15 29 27

3. ŠD Sava 10 7 0 3 41 16 25 21

4. Robin MK 9 7 0 2 40 30 10 21

5. ŠD Jance 11 5 1 5 50 44 6 16

6. CIFRA Fips 10 4 1 5 31 37 -6 13

7. ŠD Prežganje 10 3 3 4 32 38 -6 12

8. ŠD Polšnik 1 11 3 2 6 31 41 -10 11

9. YU team 10 3 2 5 31 48 -17 11

10. Gorjani 10 3 1 6 28 38 -10 10

11. ŠD Šmartno S.Jereb 10 1 1 8 19 44 -25 4

12. FC Jance Utd 10 0 2 8 24 60 -36 2

SteFan joKSimoviĆ DRŽavni 
PRvaK v KaRatejU v boRbaH in 

PoDPRvaK v KataH
4.12.2010 se je 

odvijalo 
Mladinsko 

državno prven-
stvo v karateju 
v žalcu, kjer je 
nastopilo 53 
klubov, 428 

tekmovalcev v 
51-tih katego-

rijah s  489 
nastopov. 

»leStvica olmn na tRavi Po jeSenSKem 
DelU Sezone 2010/2011«

Gasilska zveza Litija
vošči vsem občanom in občankam občine Litija, 

ter članom Prostovoljnih gasilskih društev
veliko sreče in uspehov v letu 2011.

Namesto sredstev, namenjenih za nakup voščilnic, bomo denar 
namenili za pomoč našim gasilcem, ki so utrpeli škodo ob letošnjih 

jesenskih poplavah.

12-letni	Stefan,	član	Karate	kluba	Shotokan	Grposuplje,	 je	v	katah	v	
kategoriji	starejši	dečki	12-14	let		osvojil	2.	mesto,	v	borbah	v	kategoriji	
starejši	dečki	do	40	kg		pa	1.	mesto.	Stefan	je	nosilec	Pokala	Slovenije	
za	 leti	2009	 in	2010.	Nosilec	 je	Srebrne	plakete	za	športne	dosežke	
za	leti	2009	in	2010,	ki	mu	je	podelila	Zveza	športnih	organizacij	Gro-
suplje.	

           in
MePZ Zlati žarek

vabita na 

14. traDICIONaLNI 
BOžIČNI kONCErt

v nedeljo 26. decembra 
2010 ob 16. uri v cerkvi na 

Dolah.
Nastopajoči:

-	domači	pevski	zbor	Zlati	Žarek
-	domači	otroški	zborček	

Sončnice
-	moški	pevski	zbor	KD	Pavle	

Voje	Polšnik
VLjUDNO VaBLjENI!
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kONČaN jESENSkI DEL  
tEkMOVaNja

V soboto in nedeljo (27. in 28. november) 
se je zaključil deveti krog tekmovanja ter 
tudi jesenski del. Naslednja polovica li-
gaških tekem se začne 15. januarja. Naši 
tekmovalci so bili v tem delu uspešni. Do-

sežke smo beležili v vseh treh ekipah (prva in druga moška ekipa 
ter ženska ekipa).
Naša	prva	ekipa	je	po	sobotni	zmagi	doma	proti	kegljaškemu	klubu	Ru-
dar	iz	Trbovelj	dosegla	prvo	mesto	na	lestvici	v	1.b	Slovenski	ligi.	V	de-
vetih	tekmah	so	dosegli	6	zmag	en	neodločen	izid	ter	2	poraza.	Enako	
število	točk	imata	še	ekipi	iz	Izole	in	iz	Kranja,	vendar	pa	so	naši	boljši	
po	razliki	ekipnih	točk	(46	dobljenih	točk	in	26	izgubljenih	moštvenih	
točk).	Iz	tega	lahko	sklepamo,	da	bo	spomladanski	del	tekmovanja	še	
zelo	 zanimiv	 in	da	bo	potrebno	vložiti	 še	 veliko	borbenega	duha,	da	
bomo	to	mesto	na	koncu	sezone	tudi	obdržali.

1. Litija 2001 9 6 1 2 46 : 26 20 13
2. Izola 9 6 1 2 44	:	28 16 13
3. Siliko 9 6 1 2 42	:	30 12 13
4. KI	Škofja	Loka 9 5 1 3 40,5	:	31,5 9 11
5. Rudar 9 4 1 4 37	:	35 2 9
6. Gorica 9 3 3 4 34	:	38 -4 8
7. Konstruktor 9 4 0 5 34	:	38 -4 8
8. Fužinar 9 4 0 5 29,5	:	42,5 -13 8
9. Gašper	Korotan 9 2 3 4 34	:	38 -4 7
10. Ljubljana 9 0 0 9 19	:	53 -34 0

Tudi	druga	ekipa	je	po	sobotni	zmagi	doma	z	ekipo	Žalec	Petrol	iz	Celja	
napredovala	 na	 lestvici	 3.	 Slovenske	 lige	 vzhod.	 Po	 jesenskem	delu	
je	na	tretjem	mestu.	Kljub	malo	slabšem	začetku	sezone	so	zadnje	4	
kroge	odigrali	brez	poraza.	Zabeležili	so	4	zaporedne	zmage.	Za	prvo-
uvrščeno	ekipo	zaostajajo	samo	za	3	točke,	tako	da	v	spomladanskem	
delu	lahko	tudi	tu	kandidiramo	za	osvojitev	prvega	mesta	v	ligi	in	posle-
dično	napredovanje	nazaj	v	2.	Slovensko	ligo	vzhod.

1. Gašper	Korotan 9 7 0 2 44	:	28 16 14
2. Nafta 9 5 1 3 42	:	30 12 11
3. Litija 2001 9 5 1 3 37 : 35 2 11
4. Lokomotiva 9 5 0 4 43	:	29 14 10
5. Prepolje 9 5 0 4 39	:	33 6 10
6. Žalec	Petrol 9 4 0 5 32,5	:	39,5 -7 8
7. Drava	DC 9 4 0 5 32	:	40 -8 8
8. Radenska 9 4 0 5 32	:	40 -8 8
9. Rile	Servis 9 3 0 6 30	:	42 -12 6
10. Piramida 9 2 0 7 28,5	:	43,5 -15 4

In	 še	 ženska	 ekipa.	 Tudi	 dekleta	 so	 v	 Litiji	 zabeležile	 visoko	 zmago	 
(7	:	1).	Na	skupni	 lestvici	v	2.	Slovenski	 ligi	vzhod	so	trenutno	na	4.	
mestu.	Pred	njimi	 so	ekipe	Rudar,	Drava	Dete	Center	 in	Ceršak.	Do	
prvega	mesta	jih	loči	5	točk.	Z	uspešno	igro	v	spomladanskem	delu	je	
tudi	tu	pričakovano	napredovanje	v	1.b	Slovensko	ligo.

1. Rudar 8 7 0 1 48	:	16 32 14
2. Drava	DC 8 6 0 2 36	:	28 8 12
3. Ceršak 8 5 0 3 37	:	27 10 10
4. Litija 2001 8 4 1 3 40 : 24 16 9
5. Lanteks 8 4 1 3 38,5	:	25,5 13 9
6. Nafta 8 4 0 4 33	:	31 2 8
7. Gašper	Korotan 8 4 0 4 32	:	32 0 8
8. Komcel 8 1 0 7 19,5	:	44,5 -25 2
9. Šoštanj 8 0 0 8 4	:	60 -56 0

V	petek	3.	12.	2010	smo	na	litijskem	kegljišču	začeli	s	tradicionalnim	
23.	mednarodnim	 odprtim	 prvenstvom	mesta	 Litije.	 Prvenstvo	 traja	
vse	do	nedelje	19.	12.	2010.	V	tem	času	bo	nastopilo	preko	250	tekmo-
valcev	in	tekmovalk.	Podrobnejše	informacije	so	na	naši	spletni	strani;	
www.kklitija2001.si .
Za	 konec	 še	malo	 hvaljenja.	 V	 petek	 3.	 12.	 2010	 je	 bilo	 v	 Ljubljani	
podelitev	priznanj	najboljšim	klubom,	kegljačem	in	kegljačicam	v	letu	
2010.	Dosegli	smo	naslov	najboljše	ekipe	kadetinj	v	letu	2010.	Takšno	
lovoriko	smo	spet	pridobili	po	daljnem	letu	2001,	kjer	smo	bili	najboljša	
kadetska ekipa. 

Končan	 je	 jesenski	 del	 ligaških	 tekmovanj.	 Vse	
ekipe	so	dosegle	pričakovane	uspehe	in	zaključile	
tekmovanje	z	ekipno	zabavo.	V	decembru	še	po-
tekajo	 treningi	v	 telovadnicah	 in	umetni	 travi,	ki	
pa	so	bolj	rekreacijskega	značaja.	
	uO	NK	 jevnica	 tudi	 zaključuje	 uspešno	 sezono	
2010	in	se	že	pripravlja	za	sezono	2011.	Potrebno	

je	še	okrepiti	igralski	kader	in	že	potekajo	razgovori	z	morebitnimi	novi-
mi	igralci,	pripraviti	je	potrebno	tudi	nov	investicijski	plan,	saj	poškod-
be	poplav	še	niso	odpravljene	in	jih	je	treba	urediti	v	letu,	ki	prihaja.	
upamo,	da	bo	naslednje	leto	bolj	vremensko	stabilno,	da	bomo	lahko																																																																			
sanirali	glavno	igrišče	in	okolico.
Vse	deklice	in	dekleta	vabimo,	da	se	nam	pridružijo	v	igranju	nogome-
ta.	Za	deklice	u-14	je	kontaktna	oseba	Nina	Čebin	040	984	840,	za	
dekleta	pa	Saša	Pucelj	040	435	626.

ZADOVOLJNE PRAZNIKE IN ŠPORTNO NOVO LETO 2011
VAM ŽELIMO

		Marjan	MEDVED	-	Medo

DRŽavno PRvenStvo 
v PoomSaH 2010

V	nedeljo,	5.12.2010,	se	je	v	Ivančni	Gorici	odvijalo	20.	
državno	prvenstvo	v	taekwondo	tehniki.	Tekmovanja	se	
je	iz	šmarsko	–	litijskega	kluba	udeležilo	9	tekmovalcev,	

od	tega	4	debitanti.	
Naš	 najuspešnejši	 tekmova-
lec	je	izkušeni	Rok	Mohar,	ki	
je	osvojil	dve	prvi	in	eno	dru-
go	mesto,	s	tem	je	postal	že	
desetič	državni	prvak	v	svoji	
kategoriji.	Posebej	pa	je	pre-
senetil	 debitant	 Tomaž	 Per-
me,	ki	je	v	kategoriji	veterani	
B	 osvojil	 prvo	 mesto	 in	 je	
dokazal,	da	leta	za	treniranje	
taekwondo-ja	niso	pomemb-
na,	pomembni	sta	le	volja	in	
vztrajnost.	
Vsem	 tekmovalcem	 želimo	
še	veliko	užitkov	ob	izvajanju	tehnike	taekwondoja,	ki	je	osnova	naše	
borilne	veščine.	

Tekmovalec Kategorija Osvojeno	mesto
Rok	Mohar seniorji	A 1. mesto
Tomaž	Perme veterani	B 1. mesto
Alja	Medved mladinka A 2. mesto
Lovro	Perme ml. kadet B 2 .mesto
Domen	Pirc kadet A 3.	mesto
Sara	Rozina kadet A 4.	mesto

Dvojice
Medved	-	Mohar dvojice	nad	15	let	A 2. mesto

Alja	Medved naj	tekmovalka 3.	mesto
Rok	Mohar naj	tekmovalec 1. mesto

Med	moško	konkurenco	so	bili	naši	fantje	ekipno	tretji,	klub	pa	je	eki-
pno	osvojil	tretje	mesto.
Tekmovanja	so	se	udeležili	tudi	Tadej	Pirc	z	osvojenim	6.	mestom,	Tin-
kara	Perme	z	10.	mestom	in	Patricija	Matoz	z	osvojenim	13.	mestom.

Taekwondo	klub	Šmartno-Litija

NIk raZBOrŠEk PODPrVak 
OraNGE BOWL-a

tekmovalni tenis
Nedvomno	 rezultat	 preteklih	 dni	 pripada	 najboljšemu	 slovenskemu	
mladincu	Niku	Razboršku,	ki	se	bo	zapisal	v	zgodovino	kot	PODPRVAK	
ORANGE	BOWL	TuRNIRjA	V	DVOjICAH.	Le	malenkosti	so	odločile	final-
no	srečanje	dvojic	na	mladinskem	Orange	bowlu	v	Miamiju.	Nik	Raz-
boršek	in	Liam	Brody	(GBR)	sta	za	las	ostala	prekratka	v	srečanju	proti	
Belgijcema	 julienu	Cagnini	 in	 jeroenu	Vannesteju,	ki	 sta	bila	boljša	 z	

rezultatom	7:6(4)	4:6	(10:5).	Nik	se	prav	
gotovo	vrača	v	domovino	zelo	zadovoljen,	
saj	je	tako	na	turnirju	posameznikov,	kjer	
se	uvrstila	med	16	najboljših,	kot	dvojic	
osvojil	 lepo	bero	 točk	 in	si	 zelo	povečal	
možnosti	 za	 nastop	 v	 glavnem	 delu	 na	
prvem	mladinskem	Grand	Slam	turnirju,	
ki	bo	januarja	v	Avstraliji.	Tam	bo	seveda	
nastopila	 tudi	 odlična	 Nastja	 Kolar.	 Na-
stji	Kolar	 je	poškodba	preprečila	nastop	
na	Orange	bowl	 turnirju,	 vendar	se	zdaj	
že	pripravlja	s	polno	paro	na	prvi	Grand	
Slam	nove	sezone.

uspešno	se	je	turneja	po	južni	Ameriki	končala	tudi	za	Pio	Čuk,	saj	je	
tudi	ona	osvojila	kup	novih	ITF	točk	na	turnirjih	v	Argentini	in	urugvaju.	
Pia	Čuk	je	na	mladinskem	ITF	turnirju	v	Argentini	v	2.	kolu	prepričljivo	
ugnala	domačinko	Di	Salvo	Roque	z	rezultatom	6:1	6:2,	pa	v	četrtfinal-
nem	srečanju	žal	ni	bila	kos	Brazilki	Chiacchio	Manoeli	in	izgubila	sre-
čanje	4:6	1:6.	Pia	je	skupaj	s	Tino	Mohorčič	nastopila	tudi	v	igri	dvojic,	
kjer	pa	sta	turnir	prepričjivo	zmagali.	Smola	pa	je	spremljala	Pio	Čuk	na	
mladinskem	ITF	turnirju	Coca	Cola	Light	v	urugvaju.	Potem,	ko	je	bila	
v	1.	kolu	kot	nosilka	prosta,	ji	je	v	2.	kolu	nasprotnica	srečanje	predala	
brez	boja,	v	četrtfinalu	pa	se	je	že	srečala	s	1.	nosilko	odlično	Brazilko	
Lauro	Pigossi.	Pia	nikakor	ni	našla	pravega	 ritma	 in	srečanje	 izgubila	
s	1:6	2:6,	odlično	pa	sta	skupaj	s	Tino	Mohorčič	zopet	nastopili	v	igri	
dvojic,	kjer	sta	bili	poraženi	šele	v	finalu.
V	polnem	teku	so	 tudi	dogajanja	na	domačih	 tleh.	V	kategoriji	do	11	
let	 je	bul	znova	uspešen	 in	na	stopničkah	Ašič	Tom,	ki	se	 je	uvrstil	v	
polfinale.
V	kategoriji	do	12	let	je	odlično	začel	Mark	Mesarič,	ki	je	v	1.	kolu	gladko	
premagal	Pelicon	jakoba	iz	Ljubljane,	nato	pa	zaradi	bolezni	dvoboj	2.	
kola	predal.	Ko	se	mu	je	zdravje	vrnilo,	pa	je	že	teden	dni	kasneje	poka-
zal	zobe	svojim	nasprotnikom	na	RR	tekmovanju	do	14	let	v	Radomljah,	
kjer	 je	prepričljivo	osvojil	1.	mesto.	Odlični	so	bili	na	 tem	turnirju	še	
Nejc	Šter,	Nina	jamšek	in	Tina	Godec,	ki	so	vsi	osvojili	1.	mesta	v	svojih	
skupinah	in	se	tako	gladko	uvrstili	v	A	finale.	
Na	turnirju	do	16	let	v	Mariboru	je	po	lažji	poškodbi	Lara	Kralj	pokaza-
la,	da	se	počasi	vrača	v	formo.	Na	turnirju	se	je	uvrstila	v	polfinale	in	
osvojila	pokal	za	3.	mesto.	jamšek	Nina	se	je	na	istem	turnirju	uvrstila	
v	2.	kolo.
Veliki	klubski	derbi	sta	v	2.	kolu	kvalifikacij	za	OP	Triglav	Kranj	v	katego-
riji	do	16	let	odigrala	prijatelja	Aleksander	Farkaš	in	Tim	Šteferl.	Potem,	
ko	sta	oba	prepričljivo	ugnala	svoja	nasprotnika	v	1.	kolu,	sta	v	2.	kolu,	
v	pravi	drami,	loparje	“prekrižala”	med	seboj.	Za	malenkost	je	bil	boljši	
Aleksander	 in	Tima	ugnal	v	podaljšani	 igri	9:8(5).	Po	prav	 tako	uspe-
šnem	nastopu	v	1.	kolu	pa	se	je	uvrstitev	v	glavni	turnir	izmuznila	tudi	
Nejcu	Šteru,	od	katerega	je	bil	uspešnejši	jan		Dernič	iz	Porotoroža. 

Rekreacija
Kot	najpomembnejša	zmaga	v	1.	ligi	prav	gotovo	velja	zmaga	Aleša	Ah-
čina,	ki	 je	v	pravi	drami	z	9:8	premagal	Primoža	Novaka.	V	»veteran-
skem«	derbiju	 je	Desan	Drnovšek	z	9:5	premagal	Sreča	Rozina.	V	2.	
ligi	je	Dorčija	Božjaka	zanesljivo	premagal	Marjan	Končar,	ki	nadaljuje	
s	svojimi	napovedmi	o	skorajšnji	vrnitvi	v	1.	ligo.	»Stare	dobre«	derbije	
ženske	lige	sta	v	srečanjih	jolanda	Zidar	-	Andreja	Bizjak	in	joži	Lukač	-	
Olga	Vrhovec	v	svojo	korist	odločili	jolanda	in	joži.

tenis klub as

taEkWONDOIStI PONOVNO ODLIČNI
6	tekmovalcev	iz	Taekwondo	kluba	Šmartno	–	Litija	se	je	v	soboto,	20.	
11.	2010,	odpravilo	na	tekmovanje,	ki	ga	je	organiziral	Taekwondo	klub	
jastreb	 iz	Zagreba.	Na	tekmovanju	 je	sodelovalo	860	tekmovalcev	 iz	
68	klubov	in	8	držav.	
Mladi	Tadej	Pirc	je	eno	borbo	zmagal,	za	v	osmino	finala	pa	je	na	žalost	
izpadel	 in	 tako	ostal	 brez	medalje.	Sestri	Rozina,	 tako	Sara	kot	Ale-
ksandra,	sta	izgubili,	vendar	sta	imeli	dober	nastop	glede	na	njuno	kon-
kurenco.	Patricija	Zupan,	ki	je	po	dveh	letih	premora	ponovno	stopila	
v	ring,	je	po	dobri	borbi	na	koncu	za	eno	piko	izgubila.	Maja	Strmljan,	

ki	 je	v	soboto	debiti-
rala	 na	 tako	 velikem	
tekmovanju,	 si	 je	
po	 predhodnih	 dveh	
zmagah,	kljub	porazu	
v	polfinalu	zagotovila	
3.	 mesto.	 Reprezen-
tant	 Domen	 Pirc	 se	
je	 po	 malo	 slabšem	
nastopu	 na	 Croatia	
open,	 ponovno	 uvr-
stil	 med	 najboljše.	
Po	 dveh	 prepričljivih	
zmagah,	 je	 bil	 v	 fi-
nalni	 borbi	 močnejši	
samo	 tekmovalec	 iz	

sosednje	Hrvaške,	in	tako	je	Domen	končal	na	odličnem	2.	mestu.
Šmarsko-litijske	taekwondoiste	čakata	v	decembru	še	2	velika	tekmo-
vanja.

Taekwondo	Šmartno-Litija

❄ ❄

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

Vsem zvestim strankam in poslovnim 
partnerjem voščimo vesele božične 

praznike in srečno, zdravo ter 
uspešno novo leto 2011!

IzpoSoJANJE AvToDoMov
www.avtodom-jernej.si 

• GradBeni material 
• Fasade • kritine • sUHa Gradnja

• Barve • orodje • keramika 
• Urejanje okolice 

• instalacije

GOStILNa IN PIZZErIja

T RIO CVET
lokacija: pri borišku v centru litije

Valvazorjev trg 16 • telefon: 031/536-568

T RIO CVET

Delovni čaS
loKala:

pon. – čet.: 8h–23h

petek in sobota: 
8h–24h

nedelja in prazniki: 
8h–21h VLJUDNO VABLJENI !!!

kOSILa OB NEDELjaH!

nUDimo vam: 
malice, domača hrana, pizze,  

kalamari ...

Vesele božične praznike 
in srečno v novem letu 2011



Celijo se rane
in čas mine,
ko obujamo spomine na dni,
ko si bil z nami ti.

V SPOMIN
V mesecu novembru sta minili dve žalostni leti od smrti  

našega dragega

AVGUSTA POŽUNA

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo  
in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

  

ZAHVALA

ob smrti naše drage mame, babice in prababice

 

ANE MULAVEC
iz Kresniškega vrha

02.06.1914 – 24.11.2010

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, vsem, ki ste jo imeli radi, nam ustno ali pisno izrazili so-
žalje, ji podarili cvetje, sveče, darovali za svete maše in jo pospremili 
na zadnji poti. Hvala gospodu župniku, pevcem in trobentaču.

Žalujoči otroci z družinami

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

ZAHVALA

Mnogo prekmalu in nepričakovano nas je zapustila naša draga žena, 
mama, sestra, babica in prababica

 ANA MARIJA DOLANC
18.08.1943 – 22.11.2010

iz Konjšice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede ter podarjeno cvet-
je in sveče. Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in vsem, ki ste jo  
pospremili na zadnji poti. Hvala g. župniku Kanjcjanu za lepo opra-
vljen obred, za sočutne poslovilne besede ter pevcem in trobentaču 
iz Polšnika za zadnje odpete in zaigrane melodije. Hvala Lavri Vozelj 
in Zofiji Končar za poslovilni govor. Iskrena hvala tudi praporščaku in 
sokrajanom za pomoč pri izvedbi pogreba.

Vsi njeni

  

ZAHVALA

ob boleči izgubi dragega

 

HIERONIMA KOPAČA
16.09.1934 -11.11.2010

iz Kresnic

Zahvaljujemo se za darovano cvetje in sveče in vsem, ki ste ga po-
spremili na njegovi zadnji poti. Hvala, ker ste nam v težkih trenutkih 
stali ob strani.

Njegova družina

Ni te več v vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je tiho zapustila naša draga

 JUSTINA STRMEC
roj. Martinčič

z Brgleza pri Gabrovki

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom Vodenik in Perko, prija-
teljem in znancem za izrečena sožalja ter podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, cerkvenemu pevske-
mu zboru ter pogrebni službi Novak. Hvala Heleni za ganljive besede 
slovesa. Posebna zahvala zdravnici Tanji Ptičar in patronažni sestri 
Mateji za požrtvovalno skrb in prizadevanje ob njeni bolezni.
Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili k zadnjemu počitku.

Vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je…

V SPOMIN

DANILO URANIČ
1955 – 1979

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Nepričakovano in mnogo prezgodaj naju je izčrpan od bolezni  

zapustil najin dragi mož in ati

 VLADO RADOVANOVIČ
(30.09.1935 - 01.12.2010) Iz Velikega Vrha pri Litiji

Iskreno se zahvaljujeva vsem, ki ste ga spoštovali in ga imeli radi. 
Zahvala dr. Ptičarju, dr. Mantel Hauptmanovi, dr. Agreževi, patrona-
žnima sestrama ter osebju Urološke, IPP in Gastroenterološke klinike 
UKC LJ za lajšanje trenutkov v času njegove bolezni. Hvala vsem soro-
dnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem ter znancem za pomoč in 
podporo v težkih trenutkih ob slovesu od našega atija.
Iskrena hvala tudi za izražena sožalja, podarjeno cvetje in svečke ter 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Ati, počivaj v miru!

V imenu vseh, ki ga neizmerno pogrešamo: žena Marija in hči Vesna

Ne mine ura, dan in noč,
med nami vedno si navzoč.
V naših srcih ti živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer tihi dom le rože ti krasijo
in svečke ti gorijo.

V SPOMIN

25. decembra mineva pet let odkar si nas zapustil dragi mož,  
oče, ded in praded

CIRIL BOŽIČ
iz Zagozda, Dole pri Litiji

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

Vsi njegovi

V SPOMIN
Minilo je leto dni, odkar je v bolečini zaspala  

naša mama Ela

ELA OTOREPEC
12.3.1919  -   30.11.2009

Bila si srce našega doma in našega druženja,  
zato te močno pogrešamo.

Vsi tvoji

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

Mar prav zares odšel je tja, v neznano?
Kako je mogel, ko smo mi še tu...? 
Nositi moramo vsak svojo rano 
molče, da mu ne zmotimo miru.
                  (Svetlana Makarovič)

mali oglasi
ODDAm poslovni	prostor	v	izmeri	15m2.	lociran	v	pritličju	
stanovanjske	hiše.	GSM:	040	995	711

PrODaM ugodno	dvosobno	stanovanje.	Pokličite	po	
17.00	uri	na	GSM:	031	882	014.

PrODaM	nove	tekaške	smuči.	GSM:	064	120	104

❄Želimo vam  
srečno in  

zadovoljno
novo leto 2011



Informacije in naročila:  
Tiskarna ACO, CDK 39, 1270 Litija • Tel.: 01/ 8983 843 • tiskarna.aco@siol.net

STENSKI KOLEDAR ZA 2011
Kulturna dediščina v središču Slovenije
V koledarju so zajete vse tri vrste kulturne dedi-
ščine z ožjega področja osrednje Slovenije oziro-
ma občin Litija in Šmartno pri Litiji.

Koledar je že v prodaji 
v Tiskarni ACO, KGZ-
TC MARKET (nasproti 
OMV bencinske črpal-
ke) ter v vseh trgovi-
nah KGZ in knjigarni 
DZS v Litiji.

• aPErItIV:	Borovničev	liker	ali	viljamovka
•  trIS HLaDNE PrEDjEDI:	Goveji	carpaccio,	hobotnica	v	solati,	 
Sir	in	pršut	z	melono,	Goveja	juha	z	rezanci

• tOPLa PrEDjED:	Njoki	z	belušmi
•  GLaVNa jED:	Rostbif,	Svinjski	medaljon	v	gobovi	omaki,	 
Sirovi	štruklji	z	brusnicami,	 
Riževa	kepica,	gratinirana	zelenjava

• MEŠaNa SOLata
• SLaDICa PO IZBIrI:	Panna	cotta	z	jagodnim	prelivom,	Brownie	s	sladoledom	in	prelivom	iz	gozdnih	sadežev

PReŽivite najDaljŠo noč na bob bowlinGU v litiji,  
ob DobRi HRani, Pijači in GlaSbi.  

za vas smo pripravili poseben SilveSteRSKi meni

Večerja se streže med 19,30 in 21,30 uro.  ❄  rezervacije sprejemamo na tel: 0597 114 73

kozarec penine:  
Cena:	30,00	eur/osebo

za glasbo bo po vaših željah skrbel Dj bob.
ogled litijskega ognjemeta z naše terase !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pripravili smo silvesterske cene bowlinga po samo  
10,00 eur/uro, zato pohitite in si rezervirajte svojo stezo !
Vse ljubitelje pizz obveščamo, da bo pizzerija dne 31.12.2010  
odprta do 23,30 ure, razvoz pizz pa bo možen do 22.ure.

Dne 01.01.2010 bo BOB BOWLING  
odprt od 15.ure dalje.

Zvečer vabljeni na »aFtEr  
SILVEStrOVO PartY« z Dj-em.

Bowling tudi 01.01.2011  
samo 10,00 eur/uro !

Kmetijsko gozdarska zadruga Litija

aG r o m a r K e t
DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.00-19.30
sob: 7.00-13.00
TEL: 01-8963-241

MOTORNE ŽAGE:
STIHL

"HUSQUARNA"

AKCIJA  
V MESNICI

tc-marKet

Prašek DASH
 4 KG: 9,99 €

Tekoči DASH
3 L: 5,79 €

V DECEMBRU PRODAJA  
PIROTEHNIKE

Vsem poslovnim partnerjem, zvestim kupcem in članom zadruge,  
želimo vesele božične praznike ter srečno novo leto 2011!

❄ ❄
❄ ❄

PRAZNIČNA AKCIJA !

UGODNA PONUDBA GRADBENEGA MATERIALA!

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

• MERCATORJEVE AKCIJE
• LASTNE AKCIJE
• 6 blagajniških mest

BOŽIČNO
NOVOLETNA  
PONUDBA!
• DEDEK MRAZ

• BOŽIČEK!

ŠTEDILNIKI

AKUMULATORJI

❄ ❄

❄

❄❄

❄
❄

❄

❄

❄

❄

DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.30-20.00

sob: 7.30-19.00, 
ned: 7.30-11.30

TEL: 01-8963-236


