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zlati MatURanti GiMnazije litija
Ob zaključku leta 2011 in ob praznovanju »Dneva 
samostojnosti in enotnosti«, je župan občine Litija 
Franci Rokavec pripravil sprejem, na katerem je še 
posebej izpostavil in izrazil čestitke »zlatim matu-
rantom«, ki so zaključili šolanje na Gimnaziji Litija v 
letu 2011 in se zahvalil najzaslužnejšim prostovolj-
cem, ki skrbijo za starejše občane naše občine. 

Zlati maturanti: Anita Kosmač, Vita Zalar, Maša Gril 
in Gašper Slap ničar. Manjkajo: Nejc Petek, Sebastijan 
Pogorevc, Mat jaž Drolc, Ana Matko.

 

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.2.2012 v elektronski  
obliki na naslov: Tiskarna Aco, C.D.K. 39, 1270 Litija  
ali po e-pošti: obcan@siol.net • tiskarna.aco@siol.net

Novo leto je pred nami in zagotovo tudi novi iz-
zivi. Ne manjka tudi starih in prav ti bodo v tem 
letu najbrž ključni, saj zahtevajo zategovanje 
pasu. Leto 2012 bo vitko po sili, kar je slaba na-
poved za investicije in nujno potrebni razvoj. Za 
premagovanje ovir v letošnjem letu bo potreb-
no veliko dobre volje in strpnosti, predvsem pa 
zdravega razuma.   Marko DjuKić

USPEŠNO IZVEDENE  
PReD novo letne PRiReDitve v litiji 
Letošnje prednovoletne prireditve v starem mestnem jedru in 
pod šotorom so v celoti uspele in privabile veliko število obisko-
valcev. Prireditve so omogočili naslednji sponzorji, za kar se jim 
v imenu občine Litija iskreno zahvaljujemo: HiP - PLuS, D.O.O.; 

iN - TACT, D.O.O.; PiNO, D.O.O.; 
GAMBO, D.O.O.; RuDi TuRS, 
D.O.O.; RiKO, D.O.O.; RAVNiKAR & 
POTOKAR, D.O.O.; ARHiS, D.O.O.; 
RAiL CARGO AuSTRiA AG; AVTO-
PREVOZNiŠTVO BERDAjS PETER, 
S.P.; ZAVAROVALNiCA TRiGLAV, 
D.D.; TRGOGRAD D.O.O.
Seveda pa ne smemo pozabiti tudi 

ostalih soorganizatorjev brez katerih prireditev ne bi uspeli uspešno izvesti in 
to so: Prostovoljno gasilsko društvo Litija, JP KSP Litija, Mladinski center 
Litija, Društvo prijateljev mladine, Center za razvoj Litija, Jarina z.o.o.,  
Javni zavod za kulturo Litija in Mestna skupnost Litija.
Vsem skupaj iskrena hvala, z željo po sodelovanju tudi pri nadaljnjih podobnih 
projektih.

občinSKa tiSKovna KonFeRenca
Župan občine Litija Franci 
Rokavec je skupaj z vsemi 
tremi podžupani in direkto-
rico občinske uprave, pred 
zaključ kom leta 2011 pri-
pravil tiskovno konferenco. 
Predstavili so opravljene ak-
tivnosti v iztekajočem letu in 
jih obenem seznanili s ključ-
nimi projekti, ki se bodo iz-
vajali v letu 2012.

NOVOST: Vse prijavljene skupine z najmanj 6 
člani, prejmejo enkratno pomoč v višini 200 
EUR za sodelovanje v karnevalski povorki.
  Sobota, 18.02.2012, ob 16.00 uri: 
- podelitev priznanj najboljšim trem skupinam in 
- najboljšim trem tekmovalcem za »NAj KROF«. 
-  Nadaljevanje pustne zabave z ansambloma POP 

DESiGN in KOLOVRAT. (šotor pri Lidlu)
Posebni gost PUSTNEGA KARNEVALA IN ZA-
BAVE POD ŠOTOROM SAŠO HRIBAR!
  V torek, 21.02.2012: predaja pustnih zako-

nov v parlamentu
  V sredo, 22.02.2012: pokop pusta s tradicio-

nalno skupino in vrnitev oblasti županu. 

Pustovanje v Litiji ima dolgo tradicijo na 
kar smo lahko vsi skupaj ponosni. V leto-
šnjem letu pripravljamo vrsto prireditev, ki 
bodo popestrile pustni čas. Vabimo vas, da 
se nam pridružite in preživite prijetne urice 
v družbi pustnih mask.

  23. januar ob 19. uri  - otvoritev razstave 
fotografij tradicionalnih litijskih karnevalov v 
avli občine Litije.

  Četrtek, 16.02.2012, ob 13.00 uri – prevzem 
oblasti s strani pustne vlade. Predstavitev 
gostujočih skupin (kurenti, orači, pokači…). 

Prodaja pustnih dobrot, mask in okraskov na 
stojnicah. (v starem mestnem jedru) 

  Sobota, 18.02.2012, od 8.00 -10.00 ure 
ocenjevanje z razstavo »NAj KROF PuSTNE 
LiTijE 2012« (v šotoru pri Lidlu)

  Sobota, 18.02.2012 od 10.00 ure dalje - 
PuST Ni ŽiV ŽAV (v šotoru pri Lidlu)

  Sobota, ob 15.00 uri, KARNEVALSKA POVOR-
KA, ki bo krenila izpred Plečnikovega spome-
nika, po Valvazorjevi ulici, Cesti komandanta 
Staneta do parkirišča pri Lidlu.

v SPoMin
FRANCU LESJAKU

generalnemu direktorju Predilnice Litija 
16. 12. 1952 – 29. 12. 2011

Globoko pretreseni smo se zadnji dan v letu 2011 poslovili od našega generalnega 
direktorja Franca Lesjaka. 

Vedeli smo za hudo bolezen, ki jo je hrabro premagoval že 11 let. imeli smo kanček 
upanja, da si bo ponovno opomogel in se spet pripeljal skozi vhodna vrata Predilnice 
Litija. Toliko bolj smo upali, ker je imel močno upanje in močno voljo tudi sam, v 
vsakem še tako težkem trenutku. 

Generalni direktor Franc Lesjak se je rodil 16. 12. 1952 v Litiji očetu Francu in mami Mariji, roj. Koprivnikar, 
kot prvi izmed 8 otrok. 
Po osnovni šoli se je kot štipendist Predilnice Litija leta 1967 vpisal na Srednjo tekstilno šolo v Kranju, nato 
leta 1971 na Tekstilno fakulteto v Ljubljani. V redno delovno razmerje je bil sprejet leta 1979, nato je odšel na 
služenja vojaškega roka, 19.11. 1980 je postal obratovodja predilnice, 1.11.1983 ga je delavski svet izvolil za di-
rektorja proizvodnega sektorja. V času naraščajoče krize v podjetju, je bil v letu 1988 imenovan za pomočnika 
glavnega direktorja in 1. 4. 1992 za generalnega direktorja podjetja, kar je ostal vse do smrti. 
Kakšno srečno naključje je bilo za Predilnico Litija in za nas sodelavce, ki smo bili z njim od prvega dne v pod-
jetju, da so se naše energije, mladostna navdušenost, strokovno znanje, pripravljenost na spremembe, želja po 
uspehu in osebno potrjevanje ob uspehu podjetja združile v času krize pod njegovim vodenjem. 
in ker je kriza v tekstilu že desetletja stalno prisotna, smo, kot je sam dejal, skupaj, iz vsake izšli hitreje in 
močnejši. 
Njegova odgovornost se je posebno odražala pri skrbi za izobraževanje, za znanje, za kvaliteto izdelkov, za 
urejenost podjetja in za visoko poslovnost. 
Njegovo iskanje rešitev na meji mogočega je bilo prisotno v vseh skoraj 20 letih njegovega vodenja podjetja. 

Vedno je pravilno ocenil položaj v svetu, v državi in v podjetju. Stanje, v katerem se nahajamo danes, je na-
povedal pred mnogo leti. Bil je vizionar.
Skupaj smo izdelovali strateške načrte, postavili poslanstvo in vizijo podjetja, koncepte in vrednote podjetja. 
Tu je bilo na prvem mestu zadovoljstvo kupcev. in temu je moral slediti celotni sistem v izvajanju. 
Skupaj smo postavljali cilje za podjetje in za zaposlene. Raziskave, inovacije, razvoj izdelkov in razvoj tehno-
logije so bile ves čas ključne aktivnosti za doseganje ciljev podjetja. 
Pod njegovim vodenjem smo v podjetju proizvodno usmerjeni model poslovanja spremenili v tržni model po-
slovanja. Predilnica Litija danes izvaža 99 procentov svoje proizvodnje na zahtevne evropske trge pod lastno 
blagovno znamko. Produktno smo se prestrukturirali iz proizvajalca standardnih prej iz standardnih vlaken v 
proizvajalca specialnih prej iz specialnih vlaken. izvedli smo tehnološko prenovo podjetja in danes smo ena 
najsodobnejših predilnic v Evropi, ki dela ves čas na svetovno konkurenčnem trgu. 
Odkar smo sodelavci, to je 32 let, skoraj ni bilo dneva, ko ne bi prišel v tovarno, se sprehodil skozi proizvo-
dnjo, videl nove priložnosti za izboljšave, našel novega izziva za spremembo in ko ne bi spregovoril s sode-
lavci. Njegova edina stalnica so bile stalne spremembe. Tako je bilo vsak dan sedem dni v tednu in 365 dni v 
letu. Spoštoval je delo in spoštoval je sodelavce. 
Ni potreboval javnih priznanj in nagrad. Dovolj je bilo, da se vrtijo vretena predilnice. Sprejel je samo izbrana 
priznanja, ki jih je prejel kot generalni direktor leta 1998 za bonitetno oceno A1, leta 2007 za poseben prispe-
vek k povezovanju znanosti in gospodarstva, istega leta za energetsko najučinkovitejše podjetje in naslednje 
leto Green light priznanje Evropske komisije. 
Vsa ta priznanja imajo eno skupno temeljno sporočilo, to je odgovornost do okolja, s tem pa do prihodnjih 
generacij. 
Vodil je številne slovenske in mednarodne projekte, bil je prvi predsednik strokovnega sveta tehnološkega 
centra slovenskih tekstilcev irspin, bil je predsednik slovenske Tekstilne tehnološke platforme in član najviš-
jih predstavnikov Evropske tekstilne tehnološke platforme. 
Skupaj smo začeli mladi in polni pričakovanj, skupaj smo se veselili uspehov, skupaj smo premagovali težave, 
skupaj smo načrtovali prihodnost. Žal jo bomo morali nadaljevati sami. 
Njegov prispevek k ohranitvi in razvoju podjetja v zadnjih 20 letih, bo trajno zapisan v zgodovini Predilnice 
Litija. Bil je naš direktor, sodelavec in prijatelj in s spoštovanjem se bomo vedno spominjali nanj. 

Verica ŽLABRAVEC

javni RazPiS za SoDelovanje na PRiReDitvi 
»PUStni KaRneval« 2012

Občina Litija in Turistično društvo Litija objavljata javni razpis za  
sodelovanje na prireditvi »Pustni karneval v Litiji 2012«.

POGOJI:
1.   Prireditev bo potekala v soboto, 18.02.2012 ob 15.00 uri po Valvazorjevi ulici, po Cesti  

komandanta Staneta do parkirišča pri Lidlu.
2.   Za sodelovanje bodo vse prijavljene ekipe prejele enkratno pomoč v višini 200 EUR.
3.   Do enkratne pomoči za sodelovanje so upravičene skupine z najmanj 6 člani. Enkratna 

pomoč za sodelovanje bo pravnim osebam nakazana na njihov TRR, fizičnim osebam bo 
izplačana takoj po zaključku karnevalske povorke.

4.   Na prireditvi bodo podeljene denarne nagrade za prve tri najboljše ekipe. 
5.   Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe (društva, zavodi, združenja, orga-

nizacije…), ki se nameravajo udeležiti javne prireditve »Pustni karneval v Litiji«.
6.   Prijavitelji morajo poslati prijave pisno na naslov: ACO JOVANOVIČ, Cesta Dušana 

Kvedra 39, 1270 Litija, do vključno petka 10. 2. 2012. (Info: 041/719-444).

  
 
 
 
7.   Ocenjevanje sodelujočih skupin na »Pustnem karnevalu v Litiji«, v soboto, 18.02.2012 bo 

izvedla strokovna komisija, ki jo bo imenovala Občina Litija. Komisija bo po končanem 
ocenjevanju pripravila poročilo z vrstnim redom sodelujočih skupin, ki bo podlaga za 
izplačilo nagrad. 

8.   Denarne nagrade bo izplačala Občina Litija na podlagi poročila komisije o razvrstitvi 
skupin na transakcijski račun društva ali vodje skupine. izplačilo denarne nagrade bo 
izvedeno v ponedeljek, 20.02.2012.

9.   Sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu za leto 2012 na PP 1430 – Pospeševanje 
turistične ponudbe in promocije.

Župan Občine Litija: Franci ROKAVEC        Koordinator prireditev: podžupan Sandi GOMBAč

   PRIJAVA MORA VSEBOVATI: 
   •   Ime in priimek vodje skupine, točen naslov, pri pravnih osebah tudi davčno števil-

ko ter transakcijski račun za nakazilo
   •  Število sodelujočih v skupini     •  Tema predstavitve

PUStovanje 
v litiji
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PoRočilo o SPRejetiH SKlePiH in oDločitvaH 
na 10. redni seji Občinskega sveta, ki je bila v torek, 20.12.2011.

Sejo je vodil župan Franci Rokavec in Občinski svet je obravnaval 17 
točk dnevnega reda od katerih povzemamo naslednje:

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o NUSZ – skrajšani 
postopek
Občinski svet občine Litija je po skrajšanem postopku sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbne-
ga zemljišča v občini Litija, ki je osnova za odmero nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča za zazidane in nezazidana stavbna zemljišča. 
Odlok je bil sprejet po predlaganem skrajšanem postopku predvsem 
zaradi dopolnitev v korist občanov. 
Bistvene spremembe veljavnega odloka se navezujejo predvsem v 
povzemanju in poimenovanju javno dostopnih evidenc (REN, Centralni 
register prebivalcev …), na podlagi katerih se bodo novelirali podatki v 
bazi za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za posa-
mezne objekte, ki so predmet odmere. 
Točno se navaja in definira vir podatka za objekte, ki se dodatno točku-
jejo z dodatnimi 100 točkami, v primeru praznega objekta. 
Nadalje se v spremembi odloka točno navaja zahteva po predložitvi 
geodetskega in geološkega mnenja, na podlagi katerega zavezanec do-
kazuje naklon zemljišča ali geološko labilnost zemljišča, ki sta podlagi 
za izvzem takšnega zemljišča iz odmere nadomestila za nezazidana 
stavbna zemljišča. 
Pomembna pa je tudi dopolnitev oz. sprememba odloka, ki določa tudi 
novo zahtevo glede odmere nezazidanega stavbnega zemljišča, ki ne 
odmerja nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so v primarni kmetijski rabi in 
so v GERK-ih kmetij in ga pristojnemu organu predloži lastnik kmetije.
Za leto 2012 se je sprejelo tudi znižanje višine korekcijskega faktorja, 
ki znižuje višino nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča glede na 
dosedanjega za 30%. 

Odlok o proračunu občine Litija za leto 2012- drugo branje
Občinski svet občine Litija je sprejel predlog odloka o proračunu obči-
ne Litija za leto 2012. 

Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe 
izvajanja javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije 
v naseljih v občini Litija – drugo branje 
Glavna sprememba med 1. in 2. branjem predlaganega odloka je v tem, 
da je bila v 2. branju upoštevana pobuda Odbora za gospodarsko infra-
strukturo, urejanje prostora in in varstvo okolja. Predmetni odbor je 
predlagal, da se 2. člen predlaganega odloka dopolni na način, da je 
izvajalec te javne službe lahko koncesionar ali pa javno podjetje.
Na podlagi navedenega se je 2. člen nadomestil z besedilom »Vzdrže-
vanje javne razsvetljave v naseljih je izbirna gospodarska javna služba, 
ki jo v občini Litija opravlja koncesionar na podlagi ustreznega akta o 
ureditvi koncesijskega razmerja ali javno podjetje jP KSP Litija, d.o.o. 
na podlagi sklenjene pogodbe.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji ob-
činskih javnih cest v občini Litija – drugo branje 
Občina Litija je prejela soglasja na predlog spremembe odloka s strani 
Direkcije RS za ceste dne 22.11.2011. V postopku sprejemanja spre-
membe predmetnega odloka je bilo upoštevanih 11 predlogov za ka-
tegorizacijo v javno pot in 1 predlog za kategorizacijo v lokalno cesto. 
Poleg tega je bil obravnavan tudi 1 predlog za prekategorizacijo iz javne 
poti v lokalno cesto, ki pa je bil v postopku pridobivanja soglasja s stra-
ni Direkcije RS za ceste zavrnjen. 
Sklep o dopolnitvi Sklepa o razglasitvi javne kulturne infrastruk-
ture v občini Litija
Občinski svet občine Litija je dopolnil Sklep o določitvi javne infrastruk-
ture na področju kulture v občini Litija, ki je bil sprejet na 34. redni seji 
Občinskega sveta z dne 25.10.2010 z navedbo novega objekta: ukmar-
jeva vila – (večnamenski objekt za mladino in kulturne dejavnosti) na 
naslovu Ponoviška 12, Litija, parc. št. 1346/10, ZKV 360, k.o. Hotič.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce na območju občine Litija
Glavni razlog za sprejem novega pravilnika o sprejemu otrok v vrtec je 
v spremembi zakonodaje oz. uskladitvi občinskih predpisov z državo, 
ki je v minulem obdobju na tem področju spremenila Zakon o vrtcih. 
V novem pravilniku, glede na prejšnjega, pa ni nekih posebnih novosti, 
v njem so določene obvezne sestavine vloge za vpis, način prijave in 
oddaje in obravnave vlog, roki za sprejem, obvestilo vrtca o sprejemu, 
ugovor staršev itd. Starši lahko po novem oddajajo vloge za vpis preko 
celega leta, vloge obravnava komisija, na podlagi točkovanja, po večih 
kriterijih, se otroke razvrsti na prednostno oz. čakalno listo, če pa so 
v vrtcu eventuelno še prosta mesta, pa je otrok s podpisom pogodbe 
med starši in vrtcem lahko tudi takoj vključen v vrtec.

Obravnava predloga investicijskega programa za večnamenski 
objekt za medgeneracijsko druženje v KS Dole
Občinski svet je na 4.seji že sprejel Dokument identifikacije investi-
cijskega programa (DiiP), po metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ je predvidena 
tudi izdelavo iP, če presega vrednost investicije 500 000,00 z DDV.
Za navedeno investicijo bo občina Litija vložila vlogo za pridobitev Eu 
sredstev za ukrep 322- Obnova vasi iz Programa razvoja podeželja, kjer 
je predvideno sofinanciranje v višini 85% upravičenih stroškov.

Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega ze-
mljišča za leto 2012
Občinski svet občine Litija je sprejel sklep o vrednosti točke za določi-
tev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012, v enaki 
višini kot je bila v letu 2011, to je v višini 0,0067 EuR.

Lokalni program socialnega varstva za leto 2012
Lokalni program socialnega varstva občine je izvedbeni dokument, ki 
določa prioritete občinske politike na področju socialnega varstva ter 
predstavlja podlago za izvedbo javnega razpisa in javnega poziva za 
sofinanciranje socialnega varstva. Z njim se določijo vrsta in obseg 
programov socialnega varstva ter višina sredstev, potrebnih za njihovo 
uresničevanje. Na podlagi kandidatur oz. vlog posameznih izvajalcev 
socialnih, humanitarnih in preventivnih programov se po pravilniku in 
merilih izbere upravičence ter določi obseg sofinanciranja.

Lokalni program kulture za leto 2012
Lokalni kulturni program je obvezen dokument, s katerim se določi iz-
vajalce programov na področju kulture ter postavijo smeri razvoja oz. 
prioritete občinske kulturne politike, obenem pa predstavlja podlago za 
izvedbo javnega razpisa in javnega poziva za sofinanciranje kulturnih 
programov. Predlog pripravi pristojna služba občinske uprave ob sode-
lovanju strokovne komisije ter ob upoštevanju strokovnih in razvojnih 
izhodišč. Lokalni kulturni program je bil sprejet za štiriletno obdobje 
2011-2014, medtem, ko se vsako leto sproti na Občinskem svetu spre-
jema in potrjuje tabela deležev sofinanciranja posameznih področij 
kulture, iz katerih se sofinancirajo programi kulturnih društev in drugih 
kulturnih dejavnosti v javnem interesu.

Lokalni program športa za leto 2012
Lokalni program športa občine je obvezen dokument, ki omogoča in 
soustvarja pogoje za razvoj športa v javnem interesu ter predstavlja 
podlago za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov špor-
ta. Predlog pripravi pristojna služba občinske uprave ob sodelovanju 
strokovne komisije ter ob upoštevanju strokovnih in razvojnih izhodišč. 
Lokalni program športa je bil sprejet za štiriletno obdobje 2011-2014, 
medtem ko se vsako leto sproti na občinskem svetu sprejema in potr-
juje tabela deležev sofinanciranja po posameznih poglavjih športa in 
tabela razredov športnih panog v občini.

Sprejem Lokalnega energetskega koncepta občine Litija
Energetski zakon določa, da morajo izvajalci energetskih dejavnosti 
in lokalne skupnosti v svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg 
porabe in obseg ter način oskrbe z energijo in te dokumente usklaje-
vati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko RS. 
S sprejetjem LEK bo občina Litija izpolnila formalne pogoje za črpanje 
nepovratnih sredstev za izvajanje akcijskega programa, ki je sestavni 
del LEK.

Kadrovske zadeve
Občinski svet je sprejel naslednje sklepe:
-   razrešil članico odbora za finance in gospodarjenje z nepremičnina-

mi Nado Šuligoj, Litija ter za nadomestnega člana imenoval Domna  
Vrtačnika, stanujočega Dole 25, 1273 Dole pri Litiji

-   razrešil je člana odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem in 
komisije za vloge in pritožbe Marka Doblekarja ter za nadomestnega 
člana v odbor in komisijo imenoval Nado Šuligoj, stanujočo Breg pri 
Litiji 41, 1270 Litija,

-   je za predstavnika občine v Območno izpostavo jSKD Litija imeno-
val  Matjaža Gospetija, stanujočega Ribče 60, 1281 Kresnice, Antona  
Korimška, stanujočega Borovak pri Polšniku 1, 1272 Polšnik in Sonjo 
Mlakar, stanujočo Kresniške poljane 31, 1281 Kresnice,

-   za predstavnika v senat za reševanje pritožb zoper policiste se ime-
nuje Borisa Doblekarja stanujočega Cesta komandanta Staneta 11, 
1270 Litija.

10. seja Občinskega sveta se je končala s točko Pobude in vprašanja 
svetnikov, odgovore na ta vprašanja, kakor tudi vsa gradiva za seje ob-
činskega sveta si lahko ogledate na spletni strani www.litija.si.

OB SMRTI GENERALNEGA  
DIREKTORJA PREDILNICE LITIJA  

g. Francija Lesjaka
V letu 2011, ko mineva že 125 let od začetka delovanja Predilni-
ce Litija se poslavljamo od obeh velikanov tega podjetja. Pokojni 
jože Mirtič je prispeval k največji razširitvi celotne družbe Pre-
dilnice. Sedanji generalni direktor gospod Franci Lesjak pa je v 
času, ko so tekstilne industrije pri nas in po Evropi zapirale vrata 
znal s tehnološko preobrazbo ohraniti in razviti Predilnico Litija 
in jo popeljati  v sam Evropski vrh.
V  aprilu 1992 je  prevzel vodenje Predilnice Litija kot generalni 
direktor in to ostal vse do  svoje prezgodnje smrti. To so bili za 
Predilnico težki časi, vendar je direktor Franci Lesjak s svojo 
izjemno sposobnostjo za oblikovanje timskega dela, izjemnim 
čutom za zaposlene in dobro sodelovanje s celotnim lokalnim 
okoljem znal obrniti v pozitivno smer, v smer hitre tehnološke 
preobrazbe, v popolno izvozno usmeritev proizvodnje in v smer 
sooblikovanja svetovnih trendov na področju tekstilne industrije. 
Njegovo iskanje na meji mogočega je bilo zaznati v vsem času 
njegovega dela.
izjemen prispevek je dal direktor Franci Lesjak v času lastnin-
skega preoblikovanja Predilnice. Model, da imajo zaposleni 
ključno lastninsko vlogo v posamezni družbi je v Sloveniji izje-
mna redkost, vendar v današnjih razmerah, ko se soočamo z ža-
lostnimi tajkunskimi zgodbami izjemno svetel primer pravilnega 
vizionarskega pristopa, ki ga je imel prav on.
Hkrati pa je bil dober gospodar, podjetnik, poslovnež, ki se je 
vedno držal dogovorjenih rokov. Zato je Predilnica Litija prejela 
največjo bonitetno oceno in oceno najučinkovitejšega energet-
skega podjetja.
Franci Lesjak je vedel, da je močna Predilnica tudi garant za za-
gotavljanje primernega standarda v mestu Litija in širše v občini 
Litija in Šmartno pri Litiji. Zato je bila njegova prioriteta pri delu 
občinske skupščine v letih 1990-1994 usmerjanje predvsem k 
zagotavljanju ustrezne simbioze med občino in gospodarstvom, 
ustvarjanje ustreznih pogojev za razvoj gospodarstva, na drugi 
strani pa k avtonomiji gospodarstva, kakor tudi občine. To sle-
dnje je znal zelo natančno izpolnjevati, vendar  je hkrati v nefor-
malnih pogovorih z vizionarskim pogledom znal določiti ključne 
prioritete za razvoj mesta, občine, države. Še danes se spomi-
njam, da je bil velik podpornik ustanovitve litijske gimnazije, in 
ideje, da Litija potrebuje sodoben socialno varstveni center.
Zavedamo se, da s Francijem Lesjakom izgubljamo izjemnega 
gospodarja, gospodarja, ki mu je bil prvi in edini interes upra-
vljati s talentom, ki ga imaš in imeti cilj, da ga pomnožiš in daš 
naprej z istim namenom. izgubili smo podjetnika, ki je imel skrb 
za vsakega delavca, upokojenca, skratka za vse, ki so bili pove-
zani z litijsko Predilnico.
Med nami ni več pogumnega in srčnega vizionarja, ki ni skrbel 
samo za litijsko predilnico, ampak se je še kako dobro zavedal, 
da je to sestavni del celotnega mesta in občine in ki je v vsakem 
trenutku znal ločiti zrno od plevela. Vedel je, da le odličnost, 
nadpovprečnost lahko prinese dodano vrednost in nov razvoj, 
zato so takšni projekti pri njemu imeli vedno podporo.
Spoštovani generalni direktor Franci Lesjak. V imenu Občine  
Litija ti izrekam vse priznanje, zahvalo za življenjsko delo, saj ti 
je bila Predilnica kot tvoj dom, dokazal si, če ekipa drži skupaj so 
vse ovire lahko premagljive. izrekam ti globoko spoštovanje za 
tvoje plemenito opravljeno delo, vsem nam boš ostal v trajnem 
spominu in vzor izjemnega litijskega občana.
                                                                                  ŽuPAN    
     Franci Rokavec

ZASEBNI VRTEC MALA CVETKA
Zasebni vrtec MALA CVETKA v Kresnicah, ki deluje v prosto-
rih župnije v Kresnicah je v letošnjem šolskem letu pridobil vsa 
potrebna soglasja za izvajanje javno uveljavljenih programov 
predšolske vzgoje, s čemer se je povečala možnost vključitve 
otrok v predšolsko varstvo tako v Kresnicah kot tudi v tem delu 
občine nasploh.

JAVNI RAZPIS ZA TEKMOVANJE 
ZA »NAJ KROF« 

V OKViRu PRiREDiTVE »PuSTOVANjE V LiTiji 2012«

Občina Litija, Turistično društvo Litija in KGZS – Za-
vod Ljubljana Izpostava kmetijske svetovalne službe 
v Litiji razpisujejo tekmovanje za »NAJ KROF«.

POGOJI:
1.  Tekmovanje bo potekalo v soboto, 18.02.2012 od 8.00 do 

10.00, pod šotorom na parkirišču pri Lidlu.

2.  Sodelujejo lahko občani in občanke občin Litija in Šmar-
tno pri Litiji. 

3.  Za ocenjevanje je potrebno oddati 5 krofov (za ocenjeva-
nje in razstavo)

4.  Vse izdelke bo ocenila tričlanska strokovna komisija KGZS 
– Zavoda Ljubljana na podlagi Pravilnika o ocenjevanju  
kakovosti izdelkov iz žit, ki se uporablja tudi za ocenjeva-
nje na »Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju« in podelila 
nagrade za prve tri najbolje uvrščene izdelke. 

Vsi, ki želite sodelovati v tekmovanju priprave krofov, morate 
izdelke, na dan tekmovanja, dostaviti med 8.00 in 10.00 uro 
v šotor na parkirišču pri Lidlu.

TURISTIČNO  
DRUŠTVO  

LITIJA
OBčiNA LiTijA

NOV ODDELEK V JEVNICI
V  vrtcu juRčEK v jevnici smo s preureditvijo prostorov uspeli 
pridobilti še dodaten - četrti oddelek in s tem zmanjšali število 
zavrnjenih otrok za predšolsko vzgojo.



OBVESTILO  
O OBJAVI JAVNIH RAZPISOV:

• ZA SOFiNANCiRANjE 
PROGRAMOV/PROjEKTOV S PO D ROč jA ŠPORTA

• ZA SOFiNANCiRANjE 
PROGRAMOV/PROjEKTOV S POD ROč jA 

KULTURE

• ZA SOFiNANCiRANjE 
PROGRAMOV/PROjEKTOV  
SOCIAL NEGA VARSTVA

Obveščamo vas, da so bili v Uradnem listu RS, št. 1/12, 
z dne 06.01.2012, na straneh 29 in 30 objavljeni:
-   javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje progra-

mov športa v občini Litija za leto 2012;
-   javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinan-

ciranje kulturnih programov in projektov v občini Litija za 
leto 2012;

-   javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofi-
nanciranje programov/projektov s področja socialnega 
varstva v občini Litija za leto 2012. 

Razpisne dokumentacije in obrazci prijav so na voljo na sple-
tni strani Občine Litija, www.litija.si. Dodatne informacije 
lahko dobite preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si.

Rok za oddajo prijav za vse navedene razpise je 
27.01.2012.
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UVELJAVLJANJE PRAVICE ZA ZNIŽANO  
PLAČILO VRTCA V LETU 2012

Z dnem 01.01.2012 se je pričela uporabljati nova zakonodajo s podro-
čja sociale, ki prinesla pomembna novost, da je Center za socialno 
delo, kjer imate stalno prebivališče, pristojen za sprejem vlog in 
odločitev o pravici znižanega plačila vrtca in ne več občina.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (uradni list RS 62/10 in 
40/11) v svojem 24. členu določa mejne vrednosti dohodkov za ugo-
tavljanje višine znižanega plačila vrtca. Starše se glede na njihov pov-
prečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače v RS 
uvrsti v dohodkovni razred in določi plačilo v % od cene programa, ki ga 
otrok obiskuje. Zakon po novem določa devet dohodkovnih razredov in 
prinaša tudi novost, da se najvišji plačni razred za plačilo iz 80% znižuje 
na 77%. Višino cene programa v vrtcu, je občina določila s Sklepom o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Litija in znižanju 
plačil staršev (uradni list RS št. 60/2011) in znašajo:

-  Vrtec Litija: oddelek prvega starostnega obdobja 463,61€ in oddelek 
drugega starostnega obdobja 372,31€

-  Vrtec Čebelica pri OŠ Gabrovka - Dole: oddelek prvega starostnega 
obdobja 420,37€, oddelek drugega starostnega obdobja 336,36€ in 
kombinirani oddelek 394,05€

-  Vrtec Polhek pri OŠ Litija: oddelek prvega starostnega obdobja 
441,49€ in oddelek drugega starostnega obdobja 365,35€

Ker centri za socialno delo do konca januarja 2012 (glede na vloženo 
število vlog in tehničnih težav pri vzpostavljanju evidenc) verjetno še 
ne bodo izdali novih odločb za leto 2012, se bodo do izdaje odločbe pri 
obračunu plačil upoštevale izdane odločbe občine za leto 2011 oziroma 
z veljavnostjo z dne 31.12.2011. To pomeni, da boste starši vrtec plače-
vali na podlagi dosedanjih odločb, ko pa bo pristojni center za socialno 
delo izdal odločbe za leto 2012, pa bodo vrtci opravili poračun cen, v 
dobro oziroma v breme staršev glede na staro odločbo. 

Vse, ki boste otroka prvič vključili v vrtec v letu 2012 pozivamo, da 
vloge oddate pravočasno (to je 
en mesec pred vstopom otroka  
v vrtec) na pristojni Center za so-
cialno delo, Ljubljanska cesta 12, 
1270 Litija. Vse starše opozarja-
mo, da bodo v primeru, da bo otrok 
vključen v vrtec, vlogo za znižano 
plačilo vrtca pa ne bodo oddali,  
plačali polno ceno, to je 77% zgo-
raj navedene ekonomske cene 
programa.  
              Občina Litija

Naročnik oglasa: Naravna rešitev d.o.o., Brilejeva ulica 21, 1000 Ljubljana

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
OBČANOV V LETU 2012

Z dnem 01.01.2012 je pričela veljati nova zakonodaja na področju 
sociale, po kateri je Center za socialno delo, kjer ima občan stalno 
prebivališče, pristojen za sprejem vlog in odločitev o pravici do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Občina Litija pa še ve-
dno ostaja zavezanec za plačilo premije za obvezno zdravstveno zava-
rovanje za zavezance, ki imajo stalno prebivališče na območju občine. 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (uradni list RS 62/10 in 
40/11) v svojem 30. členu določa, da so do kritja prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje upravičeni tisti, ki so upravičeni do denarne 
socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za njeno pridobitev, imajo stal-
no prebivališče na območju RS ter niso zavarovanci iz drugega naslova 
zavarovanja, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. 
Pravica se upravičencu prizna največ za obdobje za katerega mu je 
priznana denarna socialna pomoč. 
Ker je pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarova-
nje vezana na priznanje pravice oz. izpolnjevanje pogojev za pridobitev 
denarne socialne pomoči, sedanjim upravičencem do obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja sporočamo naslednje: 
1.  Občanov, ki imajo na podlagi odločbe Centra za socialno delo pri-

znano pravico do denarne socialne pomoči tudi v letu 2012, občina 
do izdaje nove odločbe Centra za socialno delo ne bo odjavila iz ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja, pač pa vas bo odjavila po izdaji 
odločbe za leto 2012. V primeru priznanja pravice v novi odločbi še 
naprej vas bo v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavil Center za 
socialno delo.

2.  Vse občane, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev za plačilo 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, bo občina odjavila 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato si lahko pri Zavodu 
za zdravstveno zavarovanje uredijo obvezno zdravstveno zavarova-
nje kot samoplačniki. Po prejemu odločbe Centra za socialno delo 
bodo lahko v skladu z veljavnimi predpisi zahtevali vračilo plačanega 
prispevka.

Za vse dodatne informacije v zvezi z oddajo vlog za denarno socialno 
pomoč in obveznega zdravstvenega zavarovanja se lahko obrnete na 
pristojni Center za socialno delo Litija, Ljubljanska cesta 12, Litija.
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MLADINSKI CENTER 
LITIJA

punk-rock glasbo in z humornimi priredbami že znanih komadov. Nato 
pa evforija. Raper Zlatko je zavzel oder, mladi in ne tako mladi pa so 
zavzeli šotor in spremljali Zlatka skozi vsa besedila. Očitno je užival 
tudi Zlatko, saj je svoj nastop še podaljšal. Kot zadnji nastopajoči v tem 
glasbeno zelo razgibanem programu so bili Ratowy. S svojimi klasični-
mi rock in yugorock priredbami so naredili vtis in razveselili kar veliko 
število obiskovalcev. Še enkrat se zahvaljujemo vsem nastopajočim, 
janiju jerantu, Občini Litija, prostovoljcem, gasilcem in vsem, ki ste se 
koncerta udeležili. Veseli smo, da smo lahko organizirali tako uspešen 
večer in se že veselimo naslednjega novega leta.

PRED-PREŠERNOV PUNK ROCK KONCERT
Decembra je skupinama Ratowy in Deck Janiels uspelo dobro zami-
gati domače rock občinstvo, ki je presenetilo celo gostujoče gostin-
stvo. Tako se bomo skupaj s Pink Pankerji zbrali in v preimenovani 
skupini The Heart Coocks do jutra 7.2. v Biks Baru igrali. Pridite, ker 
ne moremo brez vas. (Mislim da bi bil Prešeren ponosen na nas.)

PUSTNO POBARVANE ZIMSKE POČITNICE
Letošnje zimske počitnice bodo pustno obarvane. Začeli bomo že v 
sredo, 15.2. popoldan , ko bomo prostovoljci MC Litija začeli peči flan-
cate. Nadaljevali bomo v četrtek zjutraj in jih na debeli četrtek vsem 
ponudili v pokušino na stojnici v starem mestnem jedru Litije. Družili 
se bomo od 13.00 naprej. 
Na pustno soboto 16.2. bomo od 10.00 do 13.00 v prireditvenem šoto-
ru pred Lidlom pripravili veliko pustno rajanje za otroke. Potekale bodo 
pustne delavnice: poslikava obraza, izdelava pustnih mask in pustnih 
rekvizitov ter plesna maškarada, ki jo bo vodila Aleksandra Košir. 
Športniki boste prišli na svoj račun v ponedeljek in petek. V ponedeljek 
na bowlingu, kjer bo od 12.00 dalje potekal tradicionalni počitniški MC 
turnir za osnovnošolce in srednješolce. Za petek pa načrtujemo turnir 
v košarki in/ali nogometu. Seveda bomo šli tudi v Atlantis. Tako kot po 
navadi – v četrtek.
Pod vodstvom javija - našega mojstra grafičnega oblikovanja boste v 
ponedeljek, sredo in četrtek ustvarjali v programu Maya (3D oblikova-
nje). V torek ob 11.00 pa bomo delali potiske majic. Pisane. Pustne in 
po željah. Natančne lokacije, ure in seveda vsebine preverite na www.
mc-litija.si. Se vidimo!

KLIŠE O OBDAROVANJU
Tudi aktivisti Kliše-ja so potrebovali novoletne prazni-
ke za počitek in napolnitev baterij, ki jih vsakodnevno 
potrebujejo za kreiranje svežih idej. Ker se Kliše-jevi 
aktivisti vedno trudijo posvečati pozornost socialno 
šibkejšim ter se zavedajo, koliko bremen morajo nositi 

študentska ramena, še posebej, če se študentje hkrati s šolanjem so-
očajo tudi s starševstvom, so se v 
mesecu decembru odločili, da ob-
darijo mlade študentske družine 
– in sicer so staršem študentom 
podarili bone za babycenter in 
simbolno igračo ali knjigo za otro-
ke. 21. decembra se je na Kliše-ju 
zbralo vseh 12 otrok skupaj s svo-
jimi starši, in aktivisti so poskrbe-
li, da so se družine lahko zabavale 

PODARITE RAČUNALNIK?
Prednovoletna akcija zbiranja in razdeljevanja rabljenih 

oblek in igrač je bila največja odkar organiziramo stojnice vse zastonj. 
Hvala vsem, ki ste zbirali predmete: v Vrtcu Litija, obeh osnovnih šolah 
v Litiji, Gimnaziji Litija, izobraževalnem centru GEOSS, Knjižnici Litija, 
Rdečemu križu Litija, KLiŠE-ju in vsem posameznikom, ki ste predmete 
prinesli v MC Litija. Na prireditvi Podeželje v prazničnem mestu in v 
Mladinskem centru smo do sedaj razdelili večino zbranih predmetov. 
Novi lastniki so jih bili ZELO veseli, saj so bili lepo ohranjeni, čisti, ne-
kateri kot novi.
Del zbranih oblačil bomo podarili Kraljem ulice. Obiskali jih bomo 26. 
januarja v njihovem dnevnem centru v Ljubljani. če bi jih obiskali tudi 
vi, se nam lahko pridružite – prijavite se na mc.litija@gmail.com.
Še vedno pa bo ostalo dovolj oblačil, obutve in igrač za naslednjo stoj-
nico »Vse zastonj«, ki bo v soboto 18.2. od 8.00 do 12.00 kar v Mladin-
skem centru. Bolj toplo bo kot na tržnici in tudi več prostora za ogled 
in izbor stvari. Pridite!
Začenjamo pa tudi z novo akcijo. Za družine v stiski zbiramo ra-
čunalnike. Rabljene a delujoče. Če imate tak računalnik in ga ne 
potrebujete več vedite, da ga bo nekdo zelo vesel. V MC-ju že 
imamo seznam družin, ki jih čakajo.

ZELO USPEŠEN VINTEROJDER '11
Pred novim letom nam je zopet uspelo napolniti šotor pred Občino 
Litija. Kljub bolezni, katere marsikdo od nas še ni premagal, smo uspeli 
izvesti nepozaben (pred)novoletni večer. Mladi perspektivni band High 
5 (njihovo ime je bilo večkrat nepravilno napisano - Hi 5 za kar se jim 
opravičujemo), so pokazali ogromen napredek od njihovega prvega na-
stopa. Tudi skupina Artenigma, je spet pokazala svoj potencial in pri-
čarala odlično vzdušje. Že uigrana zasedba Magrateja je s kvalitetnim 
nastopom zopet prepričala, njihovi komadi so že postali prepoznavni, 
do večjih odrov jim verjetno ne manjka več veliko. Sledili so jim gostje 
iz ivančne Gorice - Zgrešeni primeri. Le ti so popestrili večer z svojo 

ob obdarovanju in gledanju risank, lahko 
pa so se tudi posladkali s sladkimi dobro-
tami. V znamenju dobrodelnosti pa se je 
dogajanje pred Kliše-jem odvijalo tudi 23. 
in 24. decembra, ko so Kliše-jevi aktivisti 
na Podeželju v prazničnem mestu na svo-
ji stojnici mimoidočim delili kuhano vino, 
čaj in piškote. Obiskovalci so lahko kupili 

tudi novoletne izdelke, izdelane na Kliše-jevih delavnicah, po simbolič-
ni ceni. izkupiček od prodaje pa so Kliše-jevci namenili v dobrodelne 
namene. Cel december so aktivisti tudi pridno zbirali oblačila in igrače, 
katere je na svoji podeželski stojnici obiskovalcem ponujal Mladinski 
center Litija. Kliše je v novem letu ponovno na voljo svojim članom od 
ponedeljka do petka od 17. in 20. ure, novost v tem šolskem letu pa 
je ta, da imajo aktivisti uradne ure tudi ob sredah od 9. do 12. ure v 
dopoldanskem času. 
Napovedi za januar: 27. januar – STAND uP, ŠPAS TEATER – Valič in Avdič

Tjaša CVETKOVič

vRtnaRSKi KotičeK
Franc Grošelj

SANACIJA OKRASNIH  
RASTLIN IN SADNEGA 
DREVJA
Mnoge rastline, od sadnega drevja, grmovnic in 
druge okrasne rastline v zimskem času pogosto 
shirajo-obnemorejo.Veliko gospodinj in gospo-
darjev rastline zaradi tega zavrže oziroma jih 
prepusti usodi, da propadejo. 

Tem rastlinam pa lahko pomagamo. Oglejmo si 
nekaj primerov:

V sadovnjaku največ poškodb nastane zaradi 
objed živali ali lomov, možno pa je tudi pomla-
dno pokanje lubja zaradi zmrzali.

Najprej ocenimo škodo glede na velikost rane 
na deblu. To ocenjujemo z ozirom na dolžino in 
širino, oziroma ali je poškodovan celoten premer 
debla. To je pomemben podatek za nadaljno sa-
nacijo. Potem je pomembna jakost poškodbe. 
Pomembno je da ugotovimo ali je poškodovano 
tudi podkožje oziroma kambij in v kolikšni meri, 
ali pa je poškodovan samo lub.

Na podlagi te ocene pristopimo k sanaciji na dva 
načina:

1.  če je rana samo površinska, če je vsaj 1/3 
lubja nepoškodovanega in je podkožje ostalo 
nepoškodovano, ranopremažemo s cepilno 
smolo ali Cepsanom. To je premaz, ki v ne-
kaj minutah tvori zaščitno kožico in tako pre-
preči možne okužbe ter omogoči nemoteno 
pretakanje rastlinskih sokov, ki so za življenje 
vsake rastline bistvenega pomena. Seveda 
rano najprej z ostrim nožem obrežemo, jo 
naredimo gladko. To je pomembno zato, da 
je celjenje nastalih poškodb hitrejše in lepše. 
Tudi možnost okužb se na ta način zmanjša.

2.  V primeru, da je poškodovan celoten premer 
debla in je poškodovano tudi podkožje-kam-
bij drevesa ni moč rešiti drugače kot s premo-
stitvijo poškodovanega mesta ali baypasom.  

To zahteva malo več dela in mirno roko. Dru-
gače pa je enostavno.

  Postopamo takole: Odmerimo dolžino po-
škodbe, in tej izmeri dodamo najmanj 10 do 
15 cm. Na deblu odrežemo dovolj dolg eno-
letni poganjek te povečane dolžine in odreže-
mo na njem vrhove. Paziti moramo, da bo ta 
poganjek dovolj močan na obeh koncih. Oba 
konca nato plosko odrežemo. Dolžina teh od-
rezov naj bo vsaj 2 cm. Daljša je ta rez več 
bo prileganja prenosnega poganjka na deblo 
in večjo možnost bomo imeli za uspeh. Rez 
mora biti popolnoma gladka. Na deblu pod 
poškodovanim mestom in nad poškodovanim 
mestom napravimo navpično zarezo dolžine 
cca 4 cm in v globino lubja do stebla. Ta zare-
za naj bo vsaj 1,5 cm daljša od ploščato od-
rezanih koncev na pripravljenem enoletnem 
poganjku. Lubje ob zarezi z nožem odgrnemo 
na vsako stran toliko, da v ta utor nato zata-
knemo ploščato odrezan enoletni poganjek. 
Postopek ponovimo na obeh koncih. če smo 
delali pravilno bo enoletni odrezani poganjek 
ob deblu rahlo usločen. Oba dela dobro in 

tesno povežemo z rafijo ali 
vrvico. če uporabimo vrvico 
moramo paziti, da bo dovolj 
široka. V nasprotnem pri-
meru lahko poškoduje lubje 
in prepreči pretakanje so-
kov. Vse nato premažemo 
s cepilno smolo ali Cepsan-
om. Z njim premažemo tudi 
celotno rano na deblu da 
preprečimo okužbe, izgubo 
sokov in omogočimo celje-
nje.

Uspešna premostitev po-
škodovane jablane

če smo bili pri delu natančni v tolikšni meri, da 
bo pretakanje sokov po stranskem deblu ali veji 
zopet vzpostavljeno smo za drevesce storili vse 
kar je treba. Morda nam ga je uspelo rešiti.
Res pa je, da je delo dokaj težko in zahteva ve-
liko natančnosti. V tem času namreč lubje ni 
prožno zato je izdelava sedeža ali utora za novo 
steblo dokaj težavna. Praktično pa je postopek 

enak kot pri cepljenju. Ne pozabimo: delati mo-
ramo pri temp. nad 5 °C. ker je drugače deblo in 
lubje zmrznjeno.
Seveda pa drevesca sedaj le zaščitimo s sla-
mo, časopisnim papirjem ali drugimi ustreznimi 
materiali, da divjad ne bo naredila nove škode. 
To se rado zgodi v dolgih sneženih obdobjih, ko 
zmrznjeno. Prav tako pa velja tudi, da smola pri 
nizkih temperaturah ni uporabna in ne tvori za-
ščitne kožice.
Ko nastopijo toplejši dnevi in je dan vse dalj-
ši, še pred brstenjem pregledamo posamez - 
na drevesca. Vse pozeble ali mrtve veje odre-
žemo in zažgemo. Nastale rane premažemo  

s Cepsanom. 
Po škodovano 
drevje in rast-

line zalijemo z MEDiCOPLAN-
TOM, tako, da v zemljo naredi-

mo luknje. Te naj bodo posejane 
čimbolj na gosto. Globina lukenj 
naj sega do koreninskega siste-
ma. Medicoplant je posebne 
vrste gnojilo ali pripravek, ki ra-
stlini s pomočjo posebnih sno-
vi, iz naravnih procesov v zemlji, 
vrne življenje oziroma omogoči 
rastlinam nov zagon. To velja za 
drevesne vrste, steblne oblike, 

grmovnice in tudi okrasne rastline oziroma cve-
toče balkonsko rastlinje. Postopamo točno po 
navodilih, ker v nasprotnem primeru učinka ni. 
Predoziranje ne prinese povečanega učinka zato 
je nesmiselno. V kolikor je v rastlinah vsaj malo 
življenja se bodo te obnovile in veseli bomo no-
vega uspeha.

Zato naj velja pravilo: NiKAR NE ODVRZiMO 
PO ŠKODOVANiH RASTLiN. Pa naj bo to zaradi 
pozebe, napadov škodljivcev, bolezni ali pa smo 
preprosto pozabili zalivati in je rastlina shirala. 
Seveda vedno najprej škodljivce zatremo s fi-
tofarmacevtskimi sredstvi, šele nato lahko po-
magamo obnemogli rastlini, da se regenerira in 
obnovi. Takega uspeha bomo še posebej veseli. 
Lahko nas navda s ponosom.

Proizvodnja in trgovina d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 Litija

tel.: 01/8980-181

SPECiaLizirana ProdajaLna  
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE  

IN KMETE.

vaŠ USPeH  
SKUPno veSelje !

S solidnimi cenami  
naprej!

www.agrolit.si

vSe za vaŠ DoM, vRt, njivo 
in vinoGRaD

Torek, 24.1.2012 ob 17.uri

Fotografije:  High 5 - Uroš Uštar, Artenigma, Magrateja in Ratowy - Žiga Peterca

Magrateja
Ratowy

High 5 Artenigma
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Veselo vzdušje na Podeželju v prazničnem mestu
V starem mestnem jedru Litije je 23. in 24. decembra potekala 
tradicionalna prireditev Podeželje v prazničnem mestu. Poleg po-
nudbe podeželskih dobrot in izdelkov domačih obrti na več kot 20 
stojnicah je Center za razvoj Litija v sodelovanju s številnimi dru-
gimi litijskimi organizacijami pripravil pester program za nastopi 
domačih glasbenih skupin in zborov. 

P R e D S tav l ja M o  n o S i lc e  lo K a l n e  S a M o o S K R b e

preko letošnjega leta skupaj z njimi izpeljal vrsto zanimivih dogodkov, ki 
naj bi jih vsaj enkrat v življenju opravil vsak Slovenec. Petdesetletniki se 
bodo tako skupaj od-
pravili na Triglav, ude-
ležili se bodo obiranja 
oljk in trgatve, odigrali 
bodo nogometno tek-
mo in se skupaj udele-
žili kolesarskega mara-
tona. Posebej simbolen 
dogodek bo zasaditev 
sadnega drevoreda in 
pa skupno praznovanje 
50-letnikov, ki bo po-
tekalo 14. septembra 
2012 v Dolskem. 
Pri poteku projekta so-
deluje Center za razvoj 
Litija, saj Abrahamov 
ključ Srca Slovenije 
predstavlja nadgradnjo sodelovanja med civilno iniciativo in gospodar-
stvom, njegova dodana vrednost pa je tudi v izmenjavi znanj ter priložno-
stih za nove ideje in dejavnosti. 
K sodelovanju pri projektu Abrahamov ključ Srca Slovenije ste va-
bljeni posamezniki, ki ste bili rojeni v letu 1962 in letos praznujete 
okroglih 50 let. Več informacij o projektu je na voljo na spletni stra-
ni www.srce-slovenije.si.

Aktualni razpisi Ministrstva za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano

Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
Cilj ukrepa je prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavno-
sti na kmetijah. To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja 
nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in 
dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju 
socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji. 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev fizičnim ose-
bam, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega gospo-
darstva - kmetije in so nosilci dopolnilne dejavnosti na tej kmetiji ali 
samostojni podjetniki posamezniki ter pravnim osebam, ki v času odda-
je vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska 
gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo. javni razpis je odprt do 
vključno 29. februarja 2012.

Javni razpis za ukrep 323 – Ohranjanje in izoljševanje dediščine 
podeželja
Cilj ukrepa je prispevati k ohranitvi dediščine na podeželju in izboljša-
nju kakovosti življenja ter posledično vplivati na večjo gospodarsko vital-
nost podeželja. Stopnja pomoči znaša do vključno 85 % priznane vredno-
sti naložbe. javni razpis je odprt do vključno 25. februarja 2012.
Vir: www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
Za svetovanje pri pripravi prijav na razpise se lahko obrnete na Center 
za razvoj Litija, na telefonsko številko 01 8962 710 ali elektronski naslov 
info@razvoj.si.

S čim sodelujete v mreži za lokalno samooskrbo? Kakšne so vaše 
izkušnje?
Sodelujemo z mlečnimi izdelki: naše sire in skuto jarina odkupuje za 
degustacije in sodelovanja na prireditvah, prej smo naše mleko doba-
vljali tudi v litijski vrtec. Koristno bi bilo še pojavljanje na tržnici, kjer 
bi jarina na skupnem prostoru prodajala domače pridelke in izdelke 
kmetov. 

Vam kdo pomaga pri razvoju kmetije?
Pri razvoju kmetije nam je največ pomagal Center za razvoj Litija v 
sodelovanju z jarino. Svetujejo nam glede razvoja dodatnih dejavnosti 
na kmetiji. 

Kje vidite svoj prispevek k razvoju občine, območja? 
Trudim se ohranjati kulturno dediščino – stara hiša na kmetiji je na pri-
mer iz leta 1850, v prihodnosti jo namerevamo obnoviti. Tudi stari hlev 
sem se trudil obnoviti tako, da se je ohranilo čim več detajlov, obnavljal 
sem ga sam in pri tem uporabljal domač les. 
Svoj prispevek k razvoju vidim tudi pri osveščanju obiskovalcev na po-
dročju zdrave domače hrane in pomena sezonskega in lokalnega pre-
hranjevanja. Po mojem mnenju bi morala biti glavna hrana, ki jo uživa-
mo, lokalno pridelana. Tega se držim tudi pri svojem prehranjevanju. 

Kako vidite razvoj vaše kmetije jutri? 
Moja vizija je razviti turizem na kmetiji za sprejem skupin, zato bomo 
v starem hlevu uredili prostor, ki bo namenjen za degustacije, želja je 
tudi urediti prostor za kamp z mini živalskim vrtom ter možnost spanja 
na seniku za obiskovalce. Rad bi postavil tudi muzej starega orodja, ki 
se je uporabljalo na kmetiji.

Kdaj si vzamete čas zase, s čim se ukvarjate?
Predvsem me v zadnjem času veseli obnavljanje kmetije. Kadar mi čas 
dopušča se rad odpravim v hribe, moja velika ljubezen pa ostaja tudi 
motor. Tudi opravila na domačiji so mi v veselje, saj se vedno ravnamo 
po naravi – delamo in živimo z njo.

Pripravila: Ana Savšek, RCL

Na Domačiji Paternoster sredi vasi Tenetiše se ukvarjajo s 
predelavo mleka v mlečne izdelke, med katerimi so najbolj 
priljubljeni različni siri z dodatki kot so orehi, poper, bazilika, 
pehtran. 
Pogovarjali smo se z gospodarjem domačije, ki je med drugim 
ustanovni član Združenja kmečkih sirarjev Slovenije. Nace, kot 
mu pravijo domačini, je kmetijo pred 20 leti prevzel po starših. 
Ponosen je predvsem na zlata priznanja, ki so jih v preteklih 
letih prejeli za predelavo mleka, ponašajo pa se tudi s štirimi 
znaki kakovosti za svoje mlečne izdelke. 
Zagovarja proizvodnjo mlečnih izdelkov brez uporabe različnih 
konservansov in dodatkov za podaljšanje roka. Pri opravilih na 
kmetiji, ki obsega preko 15 ha obdelovalnih površin, sodeluje 
partnerka Marija, ob večjih opravilih pa pomagajo tudi domači 
in prijatelji. 

Kaj vse na kmetiji pridelujete? Po katerem domačem pridelku oz. 
izdelku ste najbolj znani?
ukvarjamo se s predelavo mleka, poleg mleka so med našimi izdelki 
različni siri z dodatki, kisla smetana, maslo, kajmak, skuta, skutni na-
mazi, stari mehki siri in trdi siri za ribanje. izdelujemo tudi testenine z 
dodatkom blitve, kostanja in ajde, pa tudi kašo. Verjetno so nas vča-
sih prebivalci Litije in Šmartnega najbolj poznali po razvozu mleka, pa 
tudi po naših sirih za žar, ki smo jih v Sloveniji začeli izdelovati med 
prvimi. 

Ali se na kmetiji ukvarjate še s kakšno dodatno ponudbo?
V dodatni ponudbi naše domačije je prikaz izdelovanja sirov, ogled si-
rarne in zorilnice sirov ter degustacije za skupine. V prihodnosti imam 
željo v starem hlevu spodnji prostor nameniti za degustacijski prostor, 
kar bi še obogatilo ponudbo. 

Kdo so vaši glavni kupci, kje lahko kupimo vaše izdelke?
Kar 90% naših izdelkov prodamo končnemu porabniku, s prodajo na 
domu in na tržnicah. Trenutno smo prisotni na tržnici v Zagorju in v 
Laškem, ko nam čas dopušča, pa se udeležujemo tudi raznih prireditev 
po območju. 

Zakaj sodelujete v mreži za lokalno samooskrbo s hrano?
Z zadrugo jarina sodelujem že od njene ustanovitve. Prednost vidim v 
tem, da z vključitvijo kmetje pridobimo nekoga, ki za nas išče nove trge 
in promovira domačo hrano, saj sami pogosto ne zmoremo vsega. 

Poudarek prireditve je bil na dobrodelnosti, saj so prostovoljci iz Mla-
dinskega centra Litija na stojnicah VSE ZASTONJ zbirali igrače in obla-
čila za otroke in odrasle ter jih tudi razdeljevali tistim, ki jih potrebujejo. 
K dobrodelni akciji zbiranja so se vključili tudi: Rdeči križ Litija, Kliše, 
Gimnazija Litija, OŠ Gradec, OŠ Litija, Vrtec Litija, izobraževalni center 
Geoss, Knjižnica Litija, Lions klub Litija in Center za socialno delo Litija. 
Najmlajše je popoldne razveselil Ribič Pepe, do večera pa so sledili na-
stopi domačih skupin: Odštekani harmon'karji, Moški zbor Polšnik, 
Mešani pevski zbor Društva upokojencev Litija, Mešani pevski zbor 
Cum Anima Šmartno, Mešani pevski zbor Jevnica, Mešani pevski 
zbor Zlati žarek Dole pri Litiji in Ženska vokalna skupina Lipa Litija.  
Dogodek je bil izveden v okviru LAS Srce Slovenije, sofinancira ga Evrop-
ska unija.

Petdesetletniki s plemenitim poslanstvom
Petdesetletniki iz vse Slovenije se bodo v letošnjem letu ponov-
no povezali in s skupnimi močmi zbirali humanitarna sredstva za 
organizacijo Novi paradoks, ki oskrbuje ljudi s posebnimi potreba-
mi in težavami v duševnem zdravju. Ideja o skupnem praznovanju 
abrahama s poudarkom na dobrodelnosti je pred štirimi leti zrasla 
iz civilne iniciative Jožeta Kosa iz Polšnika. Od takrat generacije 
abrahamov vsako leto prispevajo svoj delček k boljši kakovosti ži-
vljenja na različnih področjih. 
Prav na Polšniku je v soboto, 7. januarja 2012 potekala predaja Abra-
hamovega ključa voditelju letošnje generacije abrahamov. Ključ je ob 
podpori prijateljev in sovrstnikov prevzel Željko Savič iz Dolskega, ki bo 

Na prazničnih stojnicah se je predstavilo kar 25 ponudnikov iz litijske in 
sosednjih občin

Jože Kos in Željko Savič z Aleksandro Gradišek 
ob predaji Abrahamovega ključa

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.4 Turbo Cosmo, let nik 2011, cena 15.900,00 
EUR; Opel Astra Caravan Club 1.7 DTI, let nik 2002, cena 3.200,00 EUR; Opel Astra 
Karavan 1.4 16V Enjoy, letnik 2008, cena 7.990,00 EUR, Opel Astra Karavan 1.7 
CDTI Enjoy, letnik 2007, cena 6.900,00 EUR; Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI, let nik 
2008, cena 7.350,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Renault Megane Fairway 1.9 dCi 
Letnik: 2002, veljavnost nalepke: 03/2012, 
prev. 153400 km, rdeča barva, diesel  
motor, 1870 ccm, 75 kW, ročni menjalnik  
(5 pr.), KLIMA

2.900,00 EUr

Seat Cordoba Stella 1.4 16V Frio
Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 04/2012, 
prev. 123950 km, siva barva (kovinska), 
bencinski motor, 1390 ccm, 55 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.), KLIMA

4.480,00 EUr

Opel Corsa Swing 1.4 i 
Letnik: 1995, veljavnost nalepke: /, prev. 
105000 km, svetlo modra barva (kovin
ska), bencinski motor, 1389 ccm, 40 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.)    

1.200,00 EUr
Peugeot 206 XR Presence 1.4
Letnik: 2001, veljavnost nalepke: 04/2012, 
prev. 102300 km, svetlo modra barva (ko
vinska), bencinski motor, 1360 ccm, 55 
kW, ročni menjalnik (5 pr.) 

2.380,00 EUr

Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI  
Letnik: 2007, veljavnost nalepke: /, prev. 
75300 km, bela barva, diesel motor,  
1248 ccm, 55 kW, ročni menjalnik (5 
pr.), KLIMA

6.700,00 EUr

Opel Insignia 1.6 Turbo Cosmo  
Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 02/2014, 
prev. 27000 km, črna barva (kovinska), 
bencinski motor, 1598 ccm, 132 kW, roč
ni menjalnik (6 pr.), KLIMA  

18.500,00 EUr

ignaC PatErnoStEr,  
Domačija Pr'Šepc

     
Nosilce lokalne samooskrbe RCL predstavlja v sklopu evropskega projekta  
LOCFOOD, ki je bil odobren na programu Interreg IVC. Njegov namen je spodbu-
janje podjetništva v povezavi z lokalno pridelavo hrane.    
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POSLANSKO NADOMESTILO ZA BIVŠE  
POSLANCE !!!

Z zadnjimi volitvami je precej poslancev izgubilo donosen poslanski sedež. 
Po izteku mandata je tako za nadomestilo plače zaprosilo kar 47 od 57 bi-
vših poslancev. čeprav smo jih volivci praktično odpustili zaradi njihovega 
dela oz. lahko rečemo slabega dela, jih bomo morali za to še celo leto (vsaj 
večino) še mastno plačevati. A s tem bo pač treba živeti, dokler ljudstvo 
ne bo modrejše in bo ukrepalo!
Zakon o poslancih omogoča prejemanje nadomestila poslanske plače še leto 
dni po prenehanju mandata. Absurd je, da zakone sprejemajo prav poslanci. 
in ker ti pač ne pljuvajo v lastno skledo, so si zase sprejeli nadvse ugoden 
zakon. Zato se vsakršnih sprememb njihovih bonitet in privilegijev otepajo na 
vse pretege. Radi pozabljajo, da moramo vse to plačati mi davkoplačevalci. 
Zdaj pa je prišla še gospodarska in finančna kriza in posledično visoka 
nezaposlenost, znižujejo se plače, zamrzujejo pokojnine, znižujejo socialni 
transferji… Zaradi prezadolženosti mora država takoj pričeti z varčevanjem, 
vendar varčuje na plečih najšibkejših, pri bivših poslancih pa se gre legalno 
razsipništvo brez primere.
če upoštevamo, da povprečno bruto nadomestilo poslanca znaša okoli 
4000 evrov, bodo poslanci, ki prejemajo nadomestilo, proračun (torej nas 
vse) stali okoli 196.000 evrov mesečno. Ne pozabimo, da moramo ob tem 
plačevati tudi redne poslance in funkcionarje.
Pozornost zbujajo nekatere izjave odhajajočih poslancev, hkrati tudi žu-
panov (10), ki bodo brez trohice sramežljivosti še leto dni praznili državni 
proračun, in hkrati prejemali honorar za opravljanje nepoklicne županske 
funkcije (cca 1600 EuR bruto). Povprečna plača poklicnega župana znaša 
cca 3.000 EuR bruto. Preprost račun pove vse! Skratka zvijače in izjave 
naših poslancev (domnevne smetane naroda) so res domiselne. Nekateri 
menijo, da je nadomestilo nekakšna odpravnina za dobro opravljeno delo, 
spet drugi govorijo, da gre pri tem za prihranek občinskega proračuna…
Tudi vsi trije bivši poslanci izvoljeni v našem okraju g.Aleksander Zorn 
(SDS), g.joško Godec (DESuS) in g.Gvido Kres (SLS) so po pisanju medijev 
zaprosili za letno poslansko nadomestilo. 
Za A.Zorna sicer ni podatka, ampak oba litijska poslanca sta pred izvolitvijo 
opravljala svoji dejavnosti zato je težko verjeti, da spadata med ne-zaposlji-
ve osebe. če ne drugače je vsaj moralno sporno oz. nehigienično, da sta 
zaprosila za letni nadomestili. Visoko denarno nadomestilo pač prevlada 
nad pokončno držo in še čem drugim, kar tako radi poudarjajo.
Dragi Slovenci in Slovenke, samo upamo lahko, da se bomo volivci tega 
spomnili ob njihovih morebitnih ponovnih kandidaturah !!

CiViLNA iNiCiATiVA LiTijA

UČINKOVITA RABA ENERGIJE 
Kaj pomeni upravljanje energije? To pomeni kupovati do okolja prijazne in 
ekonomsko primerne energente ter jih učinkovito uporabiti, s čemer se 
zmanjšajo stroški in negativni vplivi na okolje.
upravljanje energije na lokalni ravni pomembno prispeva k doseganju ciljev 
nacionalne in evropske energetske politike. Najmanj 20% zmanjšanja rabe 
energije, najmanj 20% zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida in 25% de-
lež uporabe obnovljivih virov energije do leta 2020 so cilji, zapisani tudi v 
lokalnih energetskih konceptih, ki so jih morale do konca leta 2011 sprejeti 
vse slovenske občine. V nekaterih slovenskih občinah so se tudi že zaveza-
li, da bodo te cilje presegli.
Tudi litijski občinski svet je decembra 2011, to je tik pred koncem roka, 
sprejel Lokalni energetski koncept občine (LEK). Le čas bo pokazal ali bodo 
zaveze iz LEK-a resnično zaživele v praksi in se bomo tudi v Litiji pričeli 
obnašati varčno in okolju prijazno. 
Trenutno smo v Litiji še daleč od tega. Po ugotovitvah LEK-a imamo zasta-
relo in potratno javno razsvetljavo, po porabi energije na prebivalca smo 
nad slovenskim povprečjem, tudi javne zgradbe so energetsko zelo potra-
tne, ni jasne informacije kako se bomo ogrevali v prihodnosti…. Skratka 
Litija je daleč od sodobne ekološke prihodnosti!!!
Od župana in ostalih odgovornih na občini pričakujemo odgovore na vpra-
šanja:
-   Zakaj se že v preteklih letih, ko še ni bilo krize, ni pričelo s postopno sana-

cijo energetsko potratnih javnih zgradb, kotlovnic, javne razsvetljave …?
-   Zakaj ste se kljub sodobnim trendom in smernicam odločili za gradnjo 

novih javnih stavb iz železo-betona in stekla?
-   Ste seznanjeni s sprejeto uredbo vlade o zelenem javnem naročanju?
-   Kateri bodo prvi koraki, ki jih bo občina naredila po smernicah LEK-a in 

kdaj?
Daljši članek na to temo si lahko preberete na spletni strani 
www.civilna-iniciativa-litija.si
 

CiViLNA iNiCiATiVA LiTijA S PODPORO 
NOVE SLOVENijE

SVC D.O.O.
Sedaj, ko je na odlagališču kontaminiranih odpadkov bi-
vše Topilnice svinca ob Ljubljanski cesti zrastel neugle-
den železo-betonski kolos, kot kak Predjamski grad, je ob 
tem treba napisati še nekaj besed v razmislek.
Občinski svet je aprila 2009 ustanovil gospodarsko druž-
bo SVC d.o.o. Na podlagi le-tega je župan imenoval go. 

Tatjano Kržišnik, sicer direktorico občinske uprave, še za v.d. direktorico 
omenjene družbe s polnimi pooblastili. Edina organa družbe sta družbenik 
(po pooblastilu družbenika je to župan) in direktorica Kržišnikova. Ker druž-
ba do danes nima nobenega zaposlenega, verjetno vse delo pri poslovanju 
družbe opravi direktorica sama.
Namen ustanovitve družbe je izgradnja Socialno varstvenega centra. Za to 
je morala občina oz. družba od Maksimilian d.o.o. ponovno odkupiti že en-
krat prodano občinsko zemljišče za 690.000 EuR+DDV, od Mercator d.d. 
pa sosednje zemljišče za deponijo odvečne izkopane jalovine za 800.000 
EuR+DDV. Družba je za projekt najela tudi dva hipotekarna bančna kredita 
v skupnem znesku 9.890.000 EuR do leta 2030. Potrebno je bilo tudi do-
govarjanje o podelitvi koncesije z Ministrstvom za delo, družino in socialne 
zadeve, o poslovnem sodelovanju z Domom Tisje in Želvo d.o.o. Popraviti 
je bilo potrebno že kupljeno gradbeno dokumentacijo in opraviti posebno 
razlago OPN-ja. 
Po zakonu o javnih naročilih je direktorica izvedla potrebne razpise in iz-
brala izvajalce del. Kot predstavnica investitorja mora direktorica tudi nad-
zirati izvedbo same gradnje, pregledovati gradbene dnevnike in ustrezno 
obračunsko dokumentacijo. Pri tako velikem projektu lahko nastopijo tudi 
nepredvidene situacije, ki jih je potrebno sproti reševati.
Ga. Kržišnik vodi kompletno administracijo in finančno poslovanje družbe, 
ureja spletno stran, piše ustrezna poročila za občino, DuRS in AjPES… 
Težko je verjeti, da lahko ena oseba poleg rednega in odgovornega dela vod-
je občinske uprave opravlja še vse te dodatne naloge direktorice družbe. 
Na ta način direktorica sama neomejeno odloča in razpolaga z velikimi 
družbenimi sredstvi. Poslovanje direktorja po 10.členu Odloka o ustanovi-
tvi SVC d.o.o. sicer nadzira župan, kot predstavnik družbenika, ker v odloku 
o ustanovitvi drugi nadzorni organi niso bili predvideni. 
V teh negotovih kriznih časih je zato zelo na mestu vprašanje, kdo bo od-
govarjal, če bi v projektu šlo kaj narobe? Posebno še zato, ker ni bil nikjer 
objavljen poslovni načrt tega projekta.  Nace ŠTEFERL

DOM TISJE OB 65 LETNICI  
OBSTOJA

Topel sprejem gostov ob proslavi 65 letnice v avli 
doma. Pogostitev po slovenskem običaju s kru-
hom in soljo.

OTVORITEV TRGOVINE NA JEŽI
Pa jo imamo, seveda novo trgovino »Merca-
tor«, ki so jo občani Litija nestrpno
pričakovali. Njena soseda je trgovina »Lidl«, 
nato še trgovina »KiK« in trgovina »DM« in 
težko se bo odločiti kam bodo odnesli svo-
je prihranke, ki ostanejo potem, ko plačajo 
položnice. Nasproti teh trgovin je še nepozidan travnik kar predvidevamo, 
da bo tam nekoč stala trgovina »Leklerk«, Bauhaus ali Evrospin, ali še mor-
da kakšna druga trgovina.

PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU
Tudi letos je bilo v prednovoletnih dneh organi-
zirano podeželje v prazničnem mestu. Kar veliko 
prodajalcev se je letos predstavilo in skušalo za-
dovoljiti
Občane mesta Litija. Pa vendar kljub dobri ponud-
bi je bilo kupcev zelo malo.

Največji obisk je bil na predstavi »Ribiča PEPETA«, kjer so prišli čeprav v 
mrzlem večeru na svoj račun najmlajši Litijani. čez dan pa je bilo največ 
zanimanja otrok za konjsko vprego in vožnja po mestu Litija.

PRAZNIČNA RAZGLEDNICA LITIJE
Takole je izgledala Litija ob Ljubljanski cesti na Novo 
leto 2012. Gradnja delovno varstvenega centra, v ka-
terega bi se moral poleg ostalih dejavnosti preseliti 
tudi Center za Socialno delo, vendar so si ti naje-
li druge prostore za dobo 10 let. Morda na centru 
predvidevajo, da ta objekt ne bo zgrajen v 10 letih.

KJE SO NAŠI OBČANI?
Bučar Gustija dobro vsi poznate, posebno še tisti, 
ki ste pri njemu na Partizanski cesti kupovali razne 
sadike. Danes ni več njegovega vrta, ni kozolca niti 
pomožnega objekta. Ostala je samo hiša, ki jo ob-

krožajo nove zgradbe. Gusti pa je našel nov dom v Domu Tisje, kjer je zelo 
vesel prijateljev in znancev, ki ga obiščejo. Tako je ob 65. letnici na proslavi 
poklepetal z ivanom BLAŽičEM in predsednikom ZB Litija Danilom Cvete-
žarjem.  Ciril GOLOuH 

v SliKi in beSeDi PREDELAVA SADJA KOT 
DOPOLNILNA  

DEJAVNOST NA KMETIJI 
Glede na trenutno stanje kmetijstva v Slo-
veniji je na manjših, mešanih kmetijah, ki 
jih imamo v Osrednjeslovenski regiji veliko, 

potrebno vedno bolj razmišljati in se usmerjati v dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah. V predelavi osnovnih pridelkov, tako dobimo tisto dodano vre-
dnost, ki za nas pomeni večji dohodek. Predelava sadja je ena od dopolnil-
nih dejavnosti, katero registrirajo predvse nosilci kmetijskih gospodarstev 
z intenzivnimi ali pa ekstenzivnimi nasadi. Bistvo oz. zdravo jedro predelave 
sadja, je seveda kvalitetna surovina (se pravi kakovostno sadje). če je le to 
ekološko pridelano, je to še toliko bolje.
Za registracijo te dopolnilne dejavnosti se odločamo predvsem iz razloga, 
da bi viške sadja  predelali in na trg ponudili  kakovosten sok, kis, žganje, 
sadno vino,  suho sadje, marmelado ali kompot. V te namene na našem 
kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana, organiziramo tudi tečaje, na kate-
rih boste spoznali zakonske pogoje za priglasitev predelave sadja, kot do-
polnilne dejavnosti na kmetiji, dobili nasvete pri ureditvi prostorov in spo-

znali osnove dobre higienske prakse. Poleg 
naštetega pa tudi  številne praktične napotke 
pri žganjekuhi, pripravi soka, sadnega vina in 
sadnih shrankov, ki vam bodo pomagali odpra-
viti marsikatero napako pri predelavi.  Poseb-
no pozornost pa namenjamo pripravi izdelkov 
za trg, pakiranju in označevanju, oblikovanju 
cen in načinom uspešnega trženja in komuni-

ciranja s kupci. Tako delavnico smo v lanskem letu novembra organizirali 
na Kmetiji Erjavec, kjer nam je gospa Mari Erjavec podrobno predstavila 
tudi same postopke priprave različnih sadnih izdelkov, prostore v katerih 
se predelava odvija in še marsikaj. Bili smo prva skupina, ki jo je lahko go-
stila v na novo urejeni predavalnici na kmetiji, katera bo služila za namene 
izobraževanj takšnih in podobnih ciljnih skupin. V program smo vključili 
tudi strokovnjaka iz urada za meroslovje, saj na tem področju predvsem 
pri pravilnosti zapisov na izdelkih, še najdemo napake. Hčera gospe Mari, 
pa je za kmetijo Erjavec razvila blagovno znamko, ki je zelo prepoznavna. Z 
ozirom na zahtevnost kupcev, je to blagovno znamko že posodobila oz. lah-
ko rečemo, da je razvila modernejšo različico, ki se je dotaknila predvsem 
potrošnikov višjega ranga zahtevnosti. Med potekom delavnice smo degu-
stirali različne sadne dobrote in se tako lahko prepričali o kakovosti vseh 
izdelkov. Seveda smo na koncu lahko pogledali tudi trgovinico, z različnimi 
izdelki v ličnih in prikupnih embalažah. Embalaža pa je, kot vemo, tista pika 
na i, za katero nam ne sme zmanjkati izvirnosti in nenazadnje finančnih 
sredstev. Ta primer dobre prakse sem vam izpostavila zato, ker je to ena 
izmed kmetij, ki imajo jasno začrtane 
cilje in zelo veliko idej za razvoj še za 
v prihodnje.
Sicer trenutno ni sezona za predela-
vo sadja, če pa se želimo pripraviti na 
letošnjo jesen, pa je pametno, da s 
postopkom registracije začnemo že 
sedaj, ko se začenja poslovno leto.
Kar se tiče dovoljenega obsega pre-
delave, mora kmetija zagotavljati naj-
manj 50 odstotkov lastnih surovin, ostali del pa mora izhajati od drugih kme-
tij.  V primeru večjega izpada letine, za kar se šteje, če je pridelek zmanjšan 
za 30 ali več odstotkov, je potrebno zagotoviti 50 odstotkov  prej navedenih 
vrednosti. upoštevati je potrebno tudi priporočene sanitarno-zdravstvene 
pogoje glede ureditve prostorov in oseb, ki veljajo tudi pri predelavi živil ra-
stlinskega izvora na tradicionalni način. V nečisti prostorki del, sodi grobo či-
ščenje in pranje sadja. V njem naj bo dvodelno pomivalno korito oziroma ba-
zensko korito, tuš za pranje surovin, odlagalna površina in delovna površina. 
V čisti del sodijo postopki fine obdelave (npr. mletje, rezanje sadja), po-
stopki konzerviranja (pasterizacija, sterilizacija, fermentacija) ter polnje-
nje in pakiranje. V čistem delu so glede na različne tehnologije predelave  
različno urejeni funkcionalno ločeni prostori oziroma območja. Oprema in 
urejenost prostorov je odvisna od tehnologije predelave. Za sušenje sadja 
mora biti urejena sušilnica ter prostor, v katerem je možno tudi skladišče-
nje manjših količin sadja.  Posebej pa mora biti urejen  tudi prostor za žga-
njekuho. Tudi tukaj mora biti za pakiranje in skladiščenje izdelkov urejen 
poseben prostor. Prostor pred objektom naj bo protiprašno obdelan. Vozilo 
za prevoz surovin in transportna posoda pa morajo ustrezati predpisanim 
minimalnim higienskim pogojem.
Osebe, ki sodelujejo pri predelavi, morajo izpolnjevati zdravstvene zahteve 
za delo v proizvodnji živil in imeti znanje s področja higiene živil in osebne 
higiene. Ravnati morajo v skladu s HACCP programom oziroma smernica-
mi dobre higienske prakse. Nadzor nad izvajanjem sanitarno-zdravstvenih 
pogojev opravljajo zdravstveni inšpektorji.  Pred priglasitvijo dejavnosti je 
glede ustreznosti prostorov smiselno pridobiti tudi njihovo mnenje.
Toliko iz vidika tehnologije, seveda pa je potrebno dopolnilno dejavnost naj-
prej registrirati na upravni enoti, kjer nam izdajo odločbo o registraciji, prigla-
siti na Ajpesu in na davčnem uradi RS. Kdor se odloči za investicijo v ureditev 
prostorov in nakup opreme za uvedbo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, lahko 
dopolnilno dejavnost registrira že pred prvimi vlaganji v okviru te dejavnosti. 
To lahko stori zaradi uveljavljanja vstopnega DDV in dohodninske olajšave 
za investicije in vodenje knjigovodstva, ko je mogoče investicijske podpore 
vključiti v načrtovanje razvoja dejavnosti. Vlogo za registracijo dopolnilne 
dejavnosti je v takem primeru potrebno poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS (MKGP), Dunajska 58, 1000 Ljubljana.V končni 
fazi je potrebno vsako dopolnilno dejavnost prijaviti na MKGP. Za predelavo 
živil rastlinskega izvora še na inšpektorat za kakovost živil. Dejavnost se lah-
ko začne opravljati šele, ko je priglašena na upravni enoti in so izpolnjeni vsi 
pogoji, ki jih za to dejavnost določajo področni predpisi. Kar se tiče obdavče-
nja in vodenja knjigovodstva za dopolnilne dejavnosti, lahko vse podrobnejše 
informacije dobite na izpostavi KSS Litija.
upam, da sem s tem prispevkom komu pripomogla k hitrejši odločitvi za 
registracijo dopolnilne dejavnosti predelave sadja na kmetiji, kar je bil tudi 
moj namen. 

Sonja ZiDAR uRBANijA, 
Svetovalka za KDD na izpostavi KSS Litija

PRIMOREC - OSKAR
S Primorsko imamo kar nekaj skupnih stvari: obalo (sl.1), torklo (kamniti 
okrogel podstavek pod situlo, je kamen, ki je včasih drobil olive sl. 2 in 3), 
kraški rob (sl. 4), situlo (Škocjan). Marsikateri Vačan pa si je zbral Primorko 
za ženo. (Morda pa je bilo obratno, kar ni pomembno.) Pa tudi letošnji slav-
nostni govornik na kulturnem prazniku na GEOSSu (nedelja 5. 2. ob 13,30) 

bo Primorec Boris Kobal. 
Mednarodno priznan umetnik 
– tudi Primorec – svobodni 
oblikovalec Oskar Kogoj (sl.5) 
iz Mirna pri Novi Gorici pa trdi, 
da so Vače dobile ime po Bogu 
Vanu (Van ali Bhaga je bog ve-
solja). Drugi zlog -če (od bese-
de Vače) pa naj bi pomenil do-

movanje. Torej pomeni beseda Vače – dom boga vesolja*. 
Oskar pa je predvsem znan po Venetskem konju (sl. 6), ki je narejen po ko-
nju, upodobljenem na situli z Vač. Ta konj je prednik današnjih plemenitih 
lipicancev, ki so nastali s križanjem še s toplokrvnimi arabskimi in drugimi 
konji. Beli konj (Belin) je bil Venetom, našim prednikom, sveta žival – bog. 
Ker je lipicanec v mladosti črne barve, kasneje pa postane bel, je bil simbol 
preporoda, simbol razsvetljenja. Kip venetskega konja stoji na osrednjem 
trgu v Slovenj Gradcu, pred palačo OZN v Ženevi, v WTC v Ljubljani, v Nebu-
gu v Rusiji (Sanatorij za žrtve černobila) in v svetem mestu jeruzalemu. 
Oskar s svojo življenjsko družico pogosto obiskuje indijo in ašram v Put-
taparthiju - pa tudi rojen je bil 23. novembra kot Sai Baba. Ko je Sai Baba 
v svojem naročju imel kipec konja, je le-ta po posvetitvi postal za nekaj 
dekagramov težji. 
Nazadnje sem se srečal s sliko venetskega konja – konja s situle - na vreč-
kah sladkorja za kavo, ki jih imajo v nekaterih gostilnah (sl.7), kot bi vsi 
vedeli, da letos 17. prosinca mineva 130 let od najdbe najpomembnejšega 
arheološkega eksponata sploh - situle z Vač.  Zvonček Norček
Več o Oskarju Kogoju na : http://www.galerijaoskarkogoj-sp.si/
*Moje opombe: 
•  Sem preveril po literaturi, da je Vač boginja govora (hinduizem). Morda 

pa so Vače dobile ime po njej, saj vemo, da je klepetulj že od nekdaj bilo 
tukaj veliko. Ta boginja je bila prvotno demon, vendar je kasneje presto-
pila na stran bogov in bogovi so premagali demone. 

•  Morda so zato Vače vas z gledališčem - kljub recesiji.
•  Morda v tem tiči vzrok, da se je v tem gledališču možno naučiti govorni-

štva, česar pa – bojda – nikoli ne pozabiš.

NOVA IGRALA ZA OSNOVNOŠOLCE V LITIJI 
DM DROGERiE MARKT litijske otroke razveselil z donacijo

Otroci iz Osnovne šole Litija se bodo odslej lahko igrali na novih igralih. Na-
kup gredi na vzmeteh, drogov na treh višinah in tibetanskega mostu jim je 
omogočilo podjetje dm drogerie markt Slovenija, ki je ob decembrski otvori-
tvi svoje nove poslovalnice v Litiji šoli podarilo donacijski bon v višini 4.200 
€. Predstavnikom šole so ga izročili v času novoletne predstave, ki so jo 
učenci iz podružnice s prilagojenim programom pripravili za svoje starše. 
Nastop otrok je bil izjemno dodelan ter ganljiv, predvsem plesne in tudi osta-
le točke. 
Eko igrala so narejena iz materialov najvišje kakovosti in z mislijo na popolno 
varnost otrok pri igri. Zasnovana so tako, da spodbujajo ustvarjalnost in opa-
zovanje, saj upoštevajo naravno inovativnost otrok, otroci pa jih lahko upora-
bljajo tako, kot jih doživljajo, ker način uporabe ni strogo določen. Ker imajo 
na Osnovni šoli Litija tudi podružnico s prilagojenim programom, bodo otro-
ška igrala Legnolandia razveseljevala tudi otroke s posebnimi potrebami. 
»Nova igrala bodo obogatila naše skromno igrišče, na katerem se družijo 
otroci iz treh programov; tako otroci iz večinske osnovne šole, kot tudi otroci 
s posebnimi potrebami,« se je podjetju dm drogerie markt zahvalila Marjeta 
Mlakar Agrež, pomočnica ravnatelja.
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STOPAMO NOVIM DOGODIVŠČINAM NAPROTI

UTRINKI IZ DECEMBRSKEGA  
DOGAJANJA V KULTURNEM CENTRU … 
15. decembra smo 
v Litiji gostili SNG 
Drama Ljubljana, 
ki so se predstavili 

z odlično predstavo Ko sem bil mrtev. 
Narejena je v stilu nemih burlesk, ob 
spremljavi klavirja in »podnapisov«. 
Predstava, ki je prejela že več presti-
žnih priznanj, je z odlično igralsko za-
sedbo navdušila tudi naše abonente. 

16. decembra smo v 
sodelovanju z Glasbeno 
šolo Litija – Šmartno 
pripravili drugi BOŽič-
NO NOVOLETNi KON-
CERT. Poleg učencev 
in profesorjev Glasbe-
ne šole smo na našem 
odru gostili zbor Cum 
Anima iz Šmartna pri 

Litiji, nastopil je duet PD Lipa Litija 
ter posebna gostja julija Kramar. 
17. decembra je Kulturni center obi-
skal Božiček. Otroci so si najprej 
ogledali predstavo Sneguljčica v iz-
vedbi Gledališča Kolenc (mimogrede, 
bili so odlični), potem pa je s košem 
polnih daril razveselil mlade in pridne 
ljubitelje gledališča tudi dobri mož. 

NEKAJ TEHNIČNIH NOVOSTI IZ KC-JA
V novo leto v Kulturnem centru stopamo novim dogodivščinam naproti. Po 
najboljših močeh smo se trudili in v prejšnjem letu nam je uspelo izboljšati, 
urediti, popraviti, nadomestiti kar nekaj kroničnih pomanjkljivosti in napak 
našega osrednjega kulturnega hrama. Kot smo že zapisali, je bila v avgustu 
in septembru obnovljena kurilnica, z novo pečjo in z radiatorji v spodnjih 
prostorih ter dvorani. V avli je sedaj več prostora, saj smo obnovili pult in 
jo prebelili. Že več let smo poslušali pripombe gledalcev na balkonu, da 
je slab pogled na oder, zato smo nadgradili (dvignili) tla. Tisti, ki redno 
zahajate v kulturni hram, ste najbrž že opazili, da je bila delno prebarvana 
tudi dvorana in da smo zamenjali dotrajane talne obloge pred odrom. To je 
samo delček opravljenih del, saj je zgradba stara in sicer potrebna temelji-
te prenove, o čemer smo že večkrat pisali. Zavedamo se, da potrebnih de-
narnih sredstev za ta namen še dolgo časa ne bo, zato skušamo z lastnim 
delom in z zelo nizkimi stroški v prostor vnesti vsaj malo novosti in svežine. 
Poleg tega smo dokupili tudi del tehnične opreme, da lažje sledimo sodob-
nim trendom v gledališki in glasbeni produkciji, poleg tega pa imamo tudi 
nove praktikable za nastope zborov. 
in sedaj gledamo naprej. Veliko moramo še postoriti, da bomo naše pro-
store ohranili dostojne imenu: Kulturni center. Naša prioriteta je seveda 
kvaliteten program, za kar upamo, da nam bo kljub zmanjšanju finančnih 
sredstev iz občinskega proračuna uspelo vsaj v minimalnem obsegu. 

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU 

Kot vsako leto bo na predvečer slovenskega kulturnega praznika ob 19. 
uri v Kulturnem centru osrednja občinska prireditev »Kultura smo ljudje«. 
Slavnostni govornik bo Tone Peršak, kulturnik z dušo in telesom, pisatelj, 
publicist in član upravnega odbora Društva slovenskih pisateljev. Program 
bodo z žlahtno slovensko pesmijo popestrili Zbor sv. Nikolaja in domačinka, 
pevka in pianistka Daša Gradišek, ki si že pogumno utira samostojno ume-
tniško pot na slovenski glasbeni sceni. Skozi celotno prireditev pa bodo 
tekle nitke, stkane iz verzov lani preminulega pesnika Toneta Pavčka, ki 
je Slovencem vedno znal pokazati pot do srčne kulture in ljubezni do do-
movine.

FEBRUARSKI OTROŠKI MATINEJI
Lutkovno gledališče jesenice prihaja na litijski oder 
z odlično predstavo MiŠKOLiN, ki se je malo starejši 
gotovo spomnimo iz otroških dni. V soboto, 4. fe-
bruarja ob 10. uri, nam bo navihani Miškolin povedal 
svojo zanimivo zgodbo. 
Gledališče Ku-kuc pa nam bo v soboto, 18. Febru-
arja, predstavilo zgodbo čiSTO PRAVA PREDSTAVA. 

Vas zanima, kako to izgleda? Verjemite, da bo zelo zabavno, zato nikar ne 
zamudite! 

ABONMA 
SNG Drama iz Ljubljane bo že drugič v tej sezoni gostovala na našem odru 
in sicer 9. februarja, z odlično predstavo NEŽKA SE MOŽi. Vabilo abonen-
tom pošljemo po pošti.
KRONiKA: iz zgodovine Litije in njene okolice je spet na zalogi, tako da jo 
lahko dobite v KC Litija. Cena je 10€. 

JAvNI zAvoD zA KuLTuRo LITIJA knjižnica litija
ČAROBNOST TRENUTKA

V februarju, mesecu kulture bomo predstavili mlado 
pesnico, Petro jantol, ki je učenka devetega razreda 
Osnovne šole Litija. V decembru je izšla njena prva pe-
sniška zbirka čarobnost trenutka. V svojih 19 pesmih 

mlada pesnica razmišlja o vsakodnevnih tegobah najstniškega sveta, 
od šolskih peripetij, pretkanosti, zvijačnosti in uporništva najstnice, do 
soočenja z najmogočnejšo silo na svetu – ljubeznijo oziroma prvotno za-
ljubljenostjo, ko »lebdimo nad tlemi s prazno glavo« in se vedemo kot 
bolniki. Za kulturni program bo poskrbela OŠ Litija, srečanje z mlado 
pesnico bo v torek, 28. 2. ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

KDO JE KDO V LITIJSKI IN ŠMARSKI OBČINI?
Biografski leksikon, ki je nastajal v zadnjih mesecih v Knjižnici 
Litija se nahaja na: www.obrazisrcaslovenije.si
Dobrodošli so vaši predlogi, dopolnitve, priporočila, kritike, mne-
nja na e naslovu: knjiznica.litija@gmail.com. Hvala!
Projekt je omogočila Občina Šmartno pri Litiji

O SPOLU
Avgusta lani je svojo peto knjigo izdal teoretski psihoanalitik, Roman Vo-
deb. V knjigi je vzel v precep teorijo spolov v povezavi s feminizmom in 
sodobnimi, emancipiranimi ženskami oz. »moškinjami«, kot jim sam pravi 
– torej temo, ki jo v svojih prispevkih občasno predstavlja v kolumnah 
in na predavanjih. Freuda je začel brati v 2. letniku srednje šole, to je 
bilo leta 1979. Najprej ga je bral, potem študiral, sedaj ga dopolnjuje in 
nadgrajuje. Že za svoji knjigi Šport skozi psihoanalizo ter interpretacija 
športa je dejal, da bi ju napisal že Freud, če bi bil šport takšen družbeni 
in psihološki fenomen kot danes. Za knjigo O spolu pa je na hrbtno stran 
zapisal, da gre za knjigo, ki je Freud še ni mogel napisati (janez Rugelj pa 
bi ji ploskal). Roman Vodeb bo zadnjo knjigo, O spolu predstavil 14. 2. 
2012 ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

POTOPIS ARMENIJA IN GORSKI KARABAH
Najmanjša izmed treh kavkaških držav, Armenija, leži ob vznožju Ararata. 
je dežela daleč od masovnega turizma s starodavno kulturo in pisavo, 
zaznamovana s krvavim genocidom Turkov nad Armenci v začetku 20. 
Stoletja in posledično izgubi bibličnega »Ararata«. Zelo znana je po ar-
menskem konjaku, številnih cerkvicah, prelepi naravi,… Še tako zahteven 
turist bo ob jezeru Sevan- »armenskem morju« odkril res idilične kotičke 
za oddih. Hrana je slastna, ljudje pa prijazni in pozorni. O tem delu sveta 
vam bo predaval Štefan Rehar na potopisu v Knjižnici Litija, v torek, 21. 
februarja, ob 19. uri. 

MUCA ROZALINDA
V februarju bomo ponovno pripravili skupno pravljično urico s pred-
stavo. V goste bodo prišli učenci OŠ Sostro, podružnice Besnica, pod 
mentorstvom Maje Sveršina Dobravec. Predstavili bodo zgodbo o dru-
gačnosti, o Muci Rozalindi. V družini s samimi črnimi mačkoni se rodi 
rdečedlaka Rozalinda. Starša sta zgrožena, ker se tudi obnaša druga-
če. Namesto, da bi miške lovila se raje z njimi igra,… Kako se konča 
zgodba o drugačni muci Rozalindi boste izvedeli v torek, 14. 2. ob 18. 
uri v Knjižnici Litija. 

AKTUALNE RAZSTAVE V OBEH GALERIJAH
V Knjižnici Litija bo dogajanje meseca januarja sklenil Vladimir Garantini. 
Literarni večer s predstavitvijo pesniške zbirke Romanja v neznano bo v 
torek, 31. januarja, ob 19. uri. Na ogled bodo njegove slike, v kulturnem 
programu bo sodeloval Vlado Poredoš, vodja skupine Orlek
V šmarski knjižnici pa so na ogled slike Berte Flisek iz Šmartnega pri Li-
tiji. Na prvi samostojni razstavi nam predstavlja svoja dela v oljni tehniki, 
prevladujejo motivi iz narave.  Aleksandra MAVRETič

DRUŽILI SMO SE Z VESNO VUK GODINA
januarska Približevanja, ki jih organizirata Knjižnica Litija in javni zavod za 
kulturo Litija, so marsikoga pošteno dregnila. Številčno občinstvo, ki ima 
rado kritično oko, še bolj pa jezik znane slovenske antropologinje, preda-
vateljice in publicistke Vesne Vuk Godina ni ostalo mlačno. Prodorni um, 
predvsem pa načelnost imenitne gostje so zbrane razgibali ob različnih 
temah: od komentarjev aktualnega družbenega dogajanja v politiki in go-

spodarstvu, do zasebnih in intimnih sfer, v 
katere je vpet vsak od nas. 
Slišali smo, kaj meni o igricah naših politi-
kov, ki so pozabili na svojo odgovornost do 
volilnega telesa in prednost dajejo oseb-
nim zameram in merjenju moči, spraševali 
smo se o vrednosti in moči ženske (mimo-
grede, gospa V. V. Godina je »alergična« 
na feministke in ne zastopa njihovih barv), 

predvsem pa so se nas dotaknile teorije o politični nevidnosti, katere del 
smo ostali Slovenci. Seveda nismo mogli mimo »Slovenčkov«, ki pa sploh 
ni oznaka z žaljivo konotacijo, pač pa odraz zrelosti, odraslosti. Slovenčki 
se odločajo za »fajn«, Slovenci za »prav«. in slednjih je občutno manj, zato 
Slovenke, pošteno poglejte naokoli… 
Tematike za pogovor je imenitno izbiral Vladimir jakopič, ki se je v svoji 
vlogi tokrat vidno zabaval. Tudi izjemno heterogeno občinstvo se bo januar-
skega četrtkovega večera gotovo spominjalo s posebnimi simpatijami… 
… pa še to: gospa Godina prihaja v mesecu marcu v goste s predavanjem 
Permisivna vzgoja. Vabljeni!  Andreja ŠTuHEC

KUltURni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

SOB 21.1.

8.00 – 12.00 Stojnica VSE ZASTONj MC Litija
10.00 Otroška matineja: LEV iN MiŠKA – Lutkovno gledališče TRi Kulturni center Litija
16.00 Sobivanje, ustvarjalna delavnica ob Svetovnem dnevu religij MC Litija
19.00 indija, potopis z Mariko Savšek MC Litija

PoN 23.1.
18.00 Operna predstava:BASTiEN iN BASTiENA– zaključena predstava za učence Glasbene 

šole Litija-Šmartno Kulturni center Litija

19.00 Otvoritev razstave: KARNEVAL V LiTiji Avla Občine Litija
SRE 25.1. 17.00 u3: Gostja Mojca Drčar Murko Knjižnica Litija 
čET 26.1. 19.30 Abonma: SEKS iN LjuBOSuMNOST – Šentjakobsko gledališče Kulturni center Litija
PET 27.1. 17.00 in 20.00 uDAR PO MOŠKO - DENiS AVDić  iN ViD VALič – ŠPAS TEATER Kulturni center Litija

SOB 28.1.
16.00 ustvarjalna delavnica: pletenje šalov MC Litija
18.00 Filmski klubski večer – KuD Art club Kulturni center Litija

PoN 30.1.
12.00-15.00 u3: u3 se predstavi Knjižnica Vače

18.00 Ogled dokumentarnega filma ob Svetovnem dnevu »indigo otrok« MC Litija
TOR 31.1. 19.00 Literarno likovni večer: »Romanja v neznano«, Vlado Garantini Knjižnica Litija
SRE 1.2. 17.00 u3:  Predavanje prof. Mije Bernik ob kulturnem prazniku Knjižnica Litija
čET 2.2. 18.00 ura pravljic Knjižnica Šmartno

SOB 4.2.
10.00 Otroška matineja: MiŠKOLiN– LG jesenice Kulturni center Litija
16.00 kuhajuRijA:  iMAM BALYDi kuharska delavnica MC Litija

PoN 6.2. 18.00 »S kulturo v svet« - prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku – OŠ Litija Kulturni center Litija

TOR 7.2.
19.00 Osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku Kulturni center Litija
20.00 PredPrešernov pank-rock koncert z The Hard Coocks in Pink Panker-ji Biks Bar

čET 9.2. 19.30 Abonma: NEŽKA SE MOŽi – SNG Drama Ljubljana Kulturni center Litija

SOB 11.2
6.45 Stojnica ob informativnem dnevu Žel. postaja Litija
16.00 Pustno zaMaskiranje, ustvarjalna delavnica MC Litija

TOR 14.2.
18.00 Skupna pravljična ura: predstava Muca Rozalinda, učenci OŠ Sostro, podružnice Besnica Knjižnica Litija

19.00 O spolu, predstavitev nove knjige psihoanalitika in družinskega terapevta,  
mag. Romana Vodeba Knjižnica Litija

SRE 15.2.
17.00 Zdravstveno predavanje - hipoglikemija Zdrav. dom Litija 
18.00 Dlani - zaključek razstave s podelitvijo priznanj MC Litija

čET 16.2
10.00 u3: Kulturna dediščina KC Litija
17.00 u3: Homeopatija, predavanje dr. Glas Knjižnica Litija

SOB 18.2.
8.00 Stojnica »VSE ZASTONj« MC Litija
10.00 Otroška matineja: čisto prava predstava – Gledališče Ku-Kuc Kulturni center Litija

PoN 20.2. 18.00 Multimedijska delavnica: Maya (3D oblikovanje) MC Litija
TOR 21.2. 19.00 Potopis: Armenija in Gorski Karabah, Štefan Rehar Knjižnica Litija

SRE 22.2.
11.00 Tisk na majice, ustvarjalna delavnica MC Litija
18.00 Multimedijska delavnica: Maya (3D oblikovanje) MC Litija

čET 23.2. 18.00 Multimedijska delavnica: Maya (3D oblikovanje) MC Litija

TOR 28.2.
18.00 ura pravljic Knjižnica Litija
19.00 Literarni večer v mesecu kulture - predstavitev pesniške zbirke Petre jantol,  učenke OŠ Litija Knjižnica Litija

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

LIKOVNIKI si zimski čas izkoristili s poglo-
bljenim študijem in delom.
Mentor Pavel Smolej prenaša svoje obse-
žno znanje in ljubezen do akvarelnega slika-
nja na delovno skupino, ki to znanje in vede-
nje željno vpija. Slikanje poteka ob torkih. 

Mentor Zoran Poznič svoji sku-
pini skozi teorijo predstavlja sli-
karstvo renesanse. Praktični del 
bodo likovniki opravili tako, da 
bodo naredili eno delo po sliki 
iz renesančnega obdobja, drugo 
delo pa bo njihovo lastno, vendar 
ob upoštevanju načina slikanja v 
renesansi.
Mentorica Maja Šuštaršič po-
sreduje svoje znanje mlademu rodu od 10. do 15 leta. V prijetnem 
razpoloženju nastajajo dela, ki različnih tehnik. Mladi likovniki pa razvi-

jajo svoj talent, sposobnosti in 
ustvarjalnost. 
FOTOGRAFI so 10. decembra 
»delali na terenu«. izkušnje in 
material za naslednjo razstavo 
so nabirali na solinah, kjer so 
nastale številčne fotografije.
RAZSTAVE: do konca januarja 
si lahko ogledate razstave dru-
štva LiLA:
-  v Knjižnici Litija je postavlje-

na PREGLEDNA RAZSTAVA 2011,
-   v avli občine Litija je na ogled fotografska razstava POPOTNi MOZAiK 

Marjana janežiča,
-   v osnovni šoli Gradec Likovna ustvarjalnica 2011 mladih likovnikov, 
-   v Centru za socialno delo je odprta razstava fotografij DLANi. Med 

desetimi razstavljavci so štirje iz LiLE: Marjan janežič, Lojze Flisek, 
joža Ocepek, Danica Sedevčič.

Prvi mesec v letu je že skoraj mimo in delo na 
naši univerzi poteka po načrtovanem programu. 
Tako se izvaja dvakrat tedensko tečaj angleškega 
jezika, računalništva in vaje za zdravo frekvenco 
telesa. Enkrat tedensko se srečujejo v keramični 
delavnici, dvakrat mesečno pa so aktivne vezilje 
in kuharji zdrave prehrane. Tudi skupina kulturne 

dediščine postaja vse številčnejša in vsakomesečna srečanja vse bolj zanimi-
va. Seveda deluje tudi upravni odbor, ki si ves čas prizadeva, da bi bili člani 
našega društva s ponujenimi programi zadovoljni in da bi postalo članstvo 
v letu 2012 še številčnejše, kajti le tako bomo močnejši in kos zahtevnejšim 
nalogam in pestrejšim programom v prihodnje. Radi bi, da nas slišijo vsi tisti, 
ki se še niso odločili stopiti v naše vrste, pa bi jih bili zelo veseli.

Program za januar smo izpeljali, 
razen zadnjega dogodka, to je pre-
davanja dr. Mojce Drčar Murko, ki 
je del svojega otroštva preživela v 
Šmartnem in Litiji. je znana novinar-
ka in bivša evropska poslanka. Preda-
vala bo o evropski in naši okoljski 
zakonodaji in ker je ekologija zelo 
pomembna tema našega vsakdana, 
želimo, da se predavanja udeležite 
vsi, ki vas to področje zanima. Morda 
imamo včasih občutek, da smo pri 
mnogih okoljskih problemih nemoč-
ni. Vendar je resnica, da je potrebno 
prvi korak storiti pri sebi, nato so na-
slednji koraki lažji in že zelo veliki in 
pomembni. Zato prisrčno vabljeni 
v sredo, 25. januarja ob 17. uri, v 
prostore Knjižnice Litija.
NAPOVED ZA FEBRuAR
•  Februar bomo pričeli v prijetni 

družbi z gospo Mijo Bernik, ki 
nam bo, 1. februarja 2012 ob 17. 
uri, pripravila zanimiv kulturni ve-
čer, namenjen praznovanju našega 
kulturnega praznika. 

•  Za 16. februar napovedujemo sre-
čanje študijskega krožka Kulturna 
dediščina ob 10. uri v Kulturnem 
centru Litija, ob 17. uri pa zanimivo 
predavanje dr. Glasove o home-
opatiji v Knjižnici Litija.

Ostale dejavnosti bodo potekale po 
sprejetem programu. Prav tako tudi 
ni spremenjen urnik naše informacij-
ske pisarne, ki vam je na voljo vsak 
torek med 11. in 12. uro. Vprašanja, 
na katera želite odgovor, ali more-
bitne vaše pobude, lahko kadarkoli 
pustite na oddelku izposoje Knjižni-
ce Litija ali na elektronskem naslovu 
u3.litija.smartno@gmail.com

iva SLABE

Foto: Matjaž Kirn

www.jzk.si
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DOBRODELNA AKCIJA Z NASLOVOM 
ŽIVLJENJE JE VRTILJAK, NIHČE MED NAMI 

NI ENAK!
»Prejeli smo prošnjo, da bi pomagali učencu naše šole, 
ki ima postavljeno hudo diagnozo mišične bolezni, ki 
sčasoma oslabi in prizadene mišice in je za zdaj neoz-
dravljiva, govorimo o mišični nevropatiji.

človek se vsak dan premika. Hodi po ulicah, se ukvarja z različnimi 
športi… Si predstavljate, da nekega dne to preprosto ne bi bilo mogo-
če? Lahko si prejšnji dan popolnoma normalno hodil in se ukvarjal s 
športom, potem pa…«
Takole so učenci Nina, Tamara in Stefan iz otroškega šolskega parla-
menta nagovorili učence in starše Osnovne šole Litija. Zbiranje sred-
stev za pomoč pri nakupu vozila za gibalno oviranega učenca je pote-
kalo do 20. 12. 2011.
S skupnimi močmi so zbrali kar 1.192,74 eur. Sredstva so nakazali na 
račun, ki je odprt pri Društvu distrofikov za to družino.
Hvala vsem, ki ste pomagali!  Nataša ZuPAN CVETEŽAR

NA OŠ LITIJA ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA  
V POLNEM TEKU

V decembru so se začela šolska športna tekmovanja na področnem 
nivoju. učenke in učenci OŠ Litija so tekmovanja zelo uspešno začeli, 
saj so postali področni prvaki v rokometu za dekleta in fante, fantje 
so postali podprvaki v košarki, dekleta pa so v odbojki osvojila tretje 
mesto. Več o tekmovanjih si lahko preberete v nadaljevanju.
učenke OŠ Litija so se v četrtek 15.12.2011 udeležile področnega tek-
movanja v rokometu, ki je potekalo v Šmartnem pri Litiji. Tekmovanja 
so se udeležile štiri osnovne šole iz Zasavja. V prvi tekmi so se Litijanke 
pomerile z ekipo OŠ Šmartno. Tekmo so odločno začele in še bolje 
nadaljevale, saj so na koncu zmagale kar s 14 goli razlike. Rezultat v 
korist OŠ Litija je bil 21:7. Na drugi tekmi pa so bile boljše od učenk OŠ 
Toneta Okrogarja z 18:6, prav tako so prepričljivo zmagale tretjo tekmo 
proti OŠ ivana Kavčiča z rezultatom 23:7. Tako so na tekmovanju osvo-
jile prvo mesto in se uvrstile v četrtfinale državnega tekmovanja.
Za OŠ Litija so nastopile: Nika Koprivnikar, Nika Hauptman, Katja 
Hauptman, Tamara Antešević, Špela Lepičnik, Eva Lavrenčič, Melisa 
Mešić, Eva Peterca, Ana Perpar, Katarina Štelcer, Maja Burja, Špela 
Doblekar, Sabina Kozarac in Nina Bufolin. Strelke: Nika Hauptman 7, 
Katja Hauptman 11, Nika Koprivnikar 8, Špela Lepičnik 22, Melisa Me-
šić 2, Eva Lavrenčič 2, Nina Bufolin 2, Katarina Štelcer 2, Maja Burja 
1.Trenerka: Vanessa Žontar, vodja ekipe: Karmen Špan
učenci OŠ Litija so se v sredo 21.12.2011 udeležili področnega tek-
movanja v rokometu, ki je potekalo v Šmartnem pri Litiji. Tekmovanja 
so se udeležile štiri osnovne šole iz Zasavja. V prvi temi so se Litijani 
pomerili z ekipo OŠ Šmartno. Tekma je bila ves čas zelo napeta in 
rezultat tesen, v rahli prednosti je bila OŠ Litija vendar Šmarčani niso 
popuščali, a so na koncu zastreljali sedemmetrovko. Rezultat v korist 
OŠ Litija je bil 12:11. Na drugi tekmi pa so litijski rokometaši suvereno 
premagali OŠ NHR iz Hrastnika z 12:9, prav tako so več kot prepričljivo 
zmagali tudi v tretjem srečanju proti OŠ ivana Cankarja iz Trbovelj z re-
zultatom 25:11. Tako so na tekmovanju osvojili prvo mesto in se uvrstili 
v četrtfinale državnega tekmovanja.
Za OŠ Litija so igrali: Tom Virant, Tilen Virant, Rok Ribarič, Max Dimec 
Domen Sedevčič, jan Perpar, urban Gospeti, Matic Mandelj, Domen 
Pirc, Ervin Kaltak, Tom Šraj. Strelci: Ribarič 27, Virant Tilen 10, Dimec 
4, Perpar 2, Gospeti 2, Kaltak 2, Pirc 1, Mandelj 1. Vodja ekipe: Karmen 
Špan
V petek 16.12.2011 je OŠ Litija izvedla področno tekmovanje v košarki 
za starejše dečke za zasavsko regijo. Področnega tekmovanja so se 
udeležile: OŠ Gradec, OŠ Gabrovka, OŠ ivana Cankarja iz Trbovelj, OŠ 
NHR Hrastnik in OŠ Litija.
RAZPORED IN REZULTATI TEKEM:
10.30 iVAN CANKAR : GRADEC 54:44; 11:30 LiTijA : HRASTNiK 51:11; 
12.30 GRADEC : GABROVKA 52:16;13.30 iVAN CANKAR : GABROVKA 
49:36; TEKMA ZA 1. MESTO: 14.30 iVAN CANKAR : LiTijA 42:40
Področni prvak je postala OŠ ivana Cankarja, drugo mesto pa je osvo-
jila OŠ Litija. Obe ekipi sta se uvrstili na četrtfinalni turnir. Za OŠ Liti-
ja so igrali: Domen Sedevčič, jan Perpar, urban Gospeti, Domen Pirc, 
Ervin Kaltak, Tom Šraj, Aljaž Ocepek, Gašper Strle, Gregor Anžur, Nejc 
Pavliha, Žan Oštir, Miha Skender, Dejan Crepulja. Trener Džemo ibiši.
V sredo 4.1.2012 so se učenke udeležile področnega tekmovanja v od-
bojki za dekleta, ki ga je organizirala OŠ Gradec. Tekmovanja se je ude-
ležilo pet ekip: OŠ ivana Cankarja iz Trbovelj, OŠ Vače, OŠ Šmartno, OŠ 
Gradec in OŠ Litija. Tekmovanje je potekalo v dveh skupinah. V skupini 
so igrale z OŠ ivana Cankarja in po dobljenem prvem nizu nato močno 
popustile ter izgubile tekmo v podaljšani igri. Na koncu so učenke OŠ 
Litija osvojile 3. mesto. Za OŠ Litija so igrale: Nika Koprivnikar, Nika 
Hauptman, Tamara Antešević, Špela Lepičnik, Eva Peterca, Ana Perpar, 
Katja Hauptman, Melisa Mešić. Vodja ekipe: Karmen Špan   

»ČAR BOŽIČNO NOVOLETNIH DNI«
Projekt »čar božično – novoletnih dni« je na OŠ Litija že prava tradicija, 
saj poteka v decembru že vrsto let. Letos je potekal od 12. 12. 2011 do 
15. 12. 2011, delavnice so trajale od 16.00 do 17.30 ure. 
učenci so izdelovali najrazličnejših novoletne okraske, voščilnice, na-
kit, rože iz najlona, pekli pecivo, ustvarjali v glasbeni in plesni delavnici, 
zgibali papir, se preizkusili v ročnih delih, se igrali s padalom,…Večino 
delavnic so izvajali učitelji, gostovali pa so tudi člani Društva upokojen-
cev Litija in prostovoljci Mladinskega centra Litija. 
Na dan se je izvedlo od štiri do pet delavnic, skupaj je bilo pripravljenih 
16 zanimivih delavnic.
Delavnice je obiskalo veliko učencev in tudi nekaj staršev. Sodeč po 
zadovoljnih obrazih sodelujočih bomo delavnice v prihodnjem šolskem 
letu nedvomno ponovili.
Hvala vsem, ki so sodelovali in pomagali pri izvedbi delavnic, ki so po-
pestrile in polepšale predpraznične dni.

Blanka ERjAVEC in Nataša ZuPAN CVETEŽAR

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo na OŠ Litija udeležili tekmovanja 
v znanju iz astronomije. Bronasto priznanje sta osvojila Jan Trdin in 
Eva Baš. Državnega tekmovanja, ki je potekalo 17. 12. 2011 na Gim-
naziji Šentvid, se je udeležila Nina Baš in osvojila srebrno priznanje. 
čestitamo! Mentor učencev je Robert Buček.

Z LEPIMI ŽELJAMI V NOVO LETO 
V sredo, 21.12.2012, so v šolski knjižnici učenci OŠ 
Litija, Podružnice s prilagojenim programom, pod 
mentorstvom svojih uči-
teljev, pripravili predno-
voletni nastop za svoje 

starše in prijatelje. Pod geslom z lepimi 
željami v novo leto, so se učenci predsta-
vili v različnih točkah in nastopih: pevski 
zbor in Orffov orkester, gledališki klub 

in kratek igrani film naših najmlajših, 
ples in nastopi po razredih. uvod v pri-
reditevje bil čudovit ples Marije Pirc. 
Prav vse točke so navdušile občinstvo. 
Ob tej priložnosti sta nas na šoli obi-
skali predstavnici podjetja DM Droge-
rieMarkt 
Slovenija 
in ga. ire-

na Vide-Prešeren je v objemu otrok po-
močnici ravnatelja Marjeti Mlakar Agrež 
podarila donacijo 4200 eur za nakup zu-
nanjih igral. 

Po prireditvi sta predstavni-
ci Rdečega križa vsem otro-
kom razdelili darila. Priredi-
tev ob božično – novoletnih 
praznikih z učenci in našimi 
prijatelji je bila zares lepa in 
nepozabna.

Robert FARič, prof. 

DELAVNICA DRUŠTVA OZARA
Društvo Ozara je organiziralo delavnico za učence višje stopnje Podru-
žnice s prilagojenim programom. izvedene so bile 16.12.2011. Pogo-
varjali so se o psihičnem zdravju otrok, mladostnikov in odraslih in o 
pomenu le tega za življenje. učenci so aktivno sodelovali v delavnicah 
in si pridobili nova znanja.  Marjeta MLAKAR-AGREŽ

PRODAJA NOVOLETNIH IZDELKOV
Kot že vrsto let so tudi letos učenci Podružnice s prilagojenim progra-
mom prodali veliko novoletnih voščilnic in magnetkov za srečo. Zahva-
ljujejo se vsem, ki so s svojim nakupom prispevali sredstva za otroke s 
posebnimi potrebami.  Marjeta MLAKAR-AGREŽ

PRAZNIČNO VZDUŠJE NA ŠOLSKEM HODNIKU
Zadnji šolski dan v tekočem letu so učenci in učitelji na Podružnici s 
prilagojenim programom preživeli v prazničnem vzdušju. imeli so kul-
turni dan in si v Kulturnem centru Litija ogledali risani film Kdo ima 
danes rojstni dan. Razgovori o prihajajočih praznikih so nato potekali 
po razredih, kjer so skupaj obudili bistvo prazničnih dni, katere bodo 
preživeli v krogu družine in tistih, ki jih imajo najraje. Sledilo je skupno 
druženje in ples. Pomočnica ravnatelja Marjeta Mlakar-Agrež je učen-
ce opozorila na nevarnosti, ki jih lahko prinese praznični čas in čas 
počitnic, ter jim izrekla lepe želje za prihajajoče leto 2012. 

Polona BAŠ jERE

osnovna šola Litija

Podružnica s prilagojenim programom

GLASBENI DECEMBER
Mesec december je vedno na 
gosto posejan z različnimi pri-
reditvami, ki nam polepšajo pri-
čakovanje praznikov in prinesejo 

toplino v naša srca. December je tudi zelo delaven mesec, predvsem za 
tiste, ki prireditve in kulturne dogodke pripravljajo. Tako smo bili zelo de-
lavni tudi v Glasbeni šoli Litija-Šmartno,
saj smo za javnost pripravili več odmevnih glasbenih dogodkov, na katerih 
so se predstavili naši učenci in učitelji.
V torek, 13. decembra 2011, smo na gradu Bogenšperk skupaj z Glasbeno 
šolo Trbovlje pripravili predpraznični koncert oddelkov za orgle in petje. 
Številni poslušalci, ki so napolnili Valvazorjevo knjižnico, so lahko slišali pev-
ke in pevce iz razreda prof. Barbare Sorč, ki petje poučuje v glasbenih šolah 
Litija-Šmartno in Trbovlje, na orglah pa jih je spremljal prof. Tilen Bajec. 
Na koncertu so se predstavile tudi učen-
ke orgel Glasbene šole Litija-Šmartno, 
oddelek na šoli uspešno deluje tretje šol-
sko leto, trenutno se pod mentorstvom 
prof. Tilna Bajca orgle učijo štiri učenke. 
Kot gostja se je na koncertu v pravljičnem 
grajskem okolju predstavila tudi nekda-
nja učenka orgelskega oddelka Glasbene 
šole Litija-Šmartno, Ana Benedičič, ki je 
v šolskem letu 2010/2011 uspešno opravila sprejemni preizkus na oddelku 
za orgle in klavir ljubljanskega Konservatorija za glasbo in balet. 
V petek, 16. decembra 2011, je bil v organizaciji javnega zavoda za kulturo 
Litija in Glasbene šole Litija-Šmartno v dvorani Kulturnega centra Litija Bo-
žično-novoletni koncert, na katerem so se predstavili učenci in profesorji 
glasbene šole, pevski zbor Cum anima iz Šmartna pri Litiji in duet PD Lipa 
Litija. Kot gostja večera je nastopila zmagovalka oddaje »Slovenija ima ta-
lent« pevka julija Kramar.
Tretji večji predpraznični koncertni dogodek, ki smo ga pripravili učenci in 
učitelji Glasbene šole Litija-Šmartno, pa je bil že tradicionalni Božično-no-
voletni koncert orkestrov, komornih skupin in najboljših solistov. javnosti 
smo se predstavili 22. decembra 2011 v dvorani Kulturnega centra Litija. 
Pihalnemu orkestru naše glasbene šole so se na koncertu pridružili tudi 
člani Pihalnega orkestra Litija, skupaj so za praznični koncert pripravili tri 
skladbe.
učenci glasbene šole, ki igrajo v šolskem pihalnem orkestru, pa so s svojim 
igranjem obogatili tudi program koncerta Pihalnega orkestra 27. decembra 
2011 v litijski športni dvorani.
Z vsemi prireditvami je Glasbena šola Litija-Šmartno ponovno dokazala, da 
je pomemben sooblikovalec kulture v občinah Litija in Šmartno pri Litiji. 

janja GALičič

Glasbena šola litija - Šmartno
CANKARJEVO TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE

Letos se je na OŠ Litija za bronasto Cankarjevo priznanje potegovalo 
113 učencev od 2.-9. razreda matične šole in Podružnične šole Darinke 
Ribič Polšnik. Bronasto priznanje je prejelo 45 učencev, na regijsko 
tekmovanje, ki bo 26. januarja v Ljubljani, pa so se uvrstili Nadja Strle, 
Nina Baš in Aljaž Strmljan iz 8. razreda ter Eva Lavrenčič iz 9. razreda. 
Vsem učencem čestitamo!

PROTEUSOVO PRIZNANJE IZ BIOLOGIJE
V letošnjem šolskem letu je potekalo že 7. tekmovanje za Proteusovo 
priznanje iz biologije. Osrednja tema so bile čebele in čmrlji.
učenci so morali dobro poznati njihovo zgradbo, razvojni krog in način 
življenja v skupnosti, razlike med življenjem domačih in divjih čebel, 
pomen čebel in čmrljev za ekosisteme v katerih živijo ter njihovo ogro-
ženost zaradi nepremišljenih posegov človeka.
Sodelovalo je 24 učencev 8. in 9. razredov OŠ Litija. Pokazali so veliko 
znanja, saj je kar 13 učencev osvojilo bronasto priznanje. 
To so: Ana Perpar, Lara Krafogel, Nika Koprivnikar, Domen Sedevčič, 
Amadej Voje, Nadja Strle, Niki janežič, Eva Lavrenčič Nina jamšek, 
Nina Baš, Tom Virant, Melisa Mešić in Kaja Rozman. 
Državnega tekmovanja se je udeležilo 5 učencev, dva med njimi sta 
osvojila srebrno Proteusovo priznanje. To sta Nika Koprivnikar in 
Amadej Voje. Za vložen trud in izkazano znanje iskrene čestitke vsem. 
Njihova mentorica je Ljudmila intihar.

Zbrala in uredila Petra PAVLiCA

POMEMBNO JE IMETI 
ŽIVLJENJSKE CILJE

POGOVARJALI  
SMO SE…

… s Tatjano Kalin, uspešno udeleženko izobraževanja odraslih v srednje-
šolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja.

Tatjana, po uspešno opravljeni poklicni matu-
ri ste se odločili za šolanje v srednješolskem 
programu predšolska vzgoja in ne za nada-
ljevanje študija v višješolskem programu, ki 
bi bil nekakšno logično nadaljevanje študija 
po srednji šoli. Kaj vas je pripeljalo do take 
odločitve?
To je dobro vprašanje, priznam da odločitev ni 
bila lahka. Za to sem se odločila iz dveh razlogov. 
Najprej zato, ker sem zaposlena v vrtcu v kuhinji 

in sem imela priložnost spoznati od blizu lepoto tega poklica. Tako se je 
porodila želja, da bi ga opravljala tudi jaz. Ko ste na Izobraževalnem centru 
Geoss objavili, da boste začeli izvajati nov program Predšolska vzgoja, 
se mi je smejalo kar samo od sebe. Drugi razlog pa je možnost povračila 
šolnine, saj se lahko izšolam za tisto, kar si v resnici želim, Evropski soci-
alni sklad pa mi bo še povrnil stroške šolanja. Ni lepšega! Ko končam ta 
program, lahko še vedno nadaljujem študij na višji stopnji…
Kje vidite prednosti izobraževanja na Izobraževalnem centru Ge-
oss v Litiji?
Prednosti je kar nekaj, zame sta najbolj pomembni dve – bližina šole in 
možnost obročnega odplačevanja šolnine, saj bi bilo sicer zelo težko. Od-
raslim s številnimi obveznostmi prilagajate tudi urnik predavanj, to je za 
nas zelo pomembno, saj smo vpeti med službene in družinske obveznosti. 
Všeč pa mi je tudi, da izpolnjujemo ankete glede kakovosti oziroma na-
šega zadovoljstva tako z izobraževalnim procesom kot tudi organizacijo 
izobraževanja, saj tako pokažete, da naše mnenje šteje, predvsem pa ga 
tudi resnično upoštevate. Tako dobimo občutek, da se res trudite za nas, 
dobra pa je tudi izbira predavateljev. Pomembno je, da nas predavatelji 
razumejo, da upoštevajo naše dosedanje znanje in izkušnje ter tudi naša 
razmišljanja…
Na naši šoli se izobražujete že za pridobitev drugega poklica. Glede 
na vašo zaposlenost in številne obveznosti se verjetno med študi-
jem srečujete tudi z ovirami?
Ovir pri šolanju s strani šole praktično ni, zame je edina ovira utrujenost, 
ki je posledica dela, vendar se ne pritožujem. Sem namreč ena redkih, 
ki imam službo le dopoldan, veliko pa je takih, ki delajo v dveh ali več 
izmenah in včasih ne morejo obiskovati predavanj. Tudi zanje skušate najti 
rešitev, pomagamo pa si tudi med seboj.
Vam je v spominu ostala kakšna prijetna oziroma manj prijetna 
izkušnja, ki se je zgodila med vašim šolanjem?
Neprijetna izkušnja, ki pa se je k sreči dobro končala, je bila, ko sem šla 
na maturitetni izpit in sem doma pozabila osebno izkaznico. Tekla sem 
nazaj domov ponjo, po poti telefonirala prijateljici, da je iz postelje vrgla 
partnerja, ki se je oblekel kar čez pižamo in me z avtom pobral, ko sem že 
tekla nazaj proti šoli. Ko se prišla do šole, so bila vrata že skoraj zaprta…a 
bilo je še vedno pravočasno. Veliko je prijetnih spominov, ko smo se sku-
paj nasmejali kakšni anekdoti iz naših ali predavateljevih življenj. Našlo se 
nas je kar nekaj, ki smo se zelo dobro razumeli in smo ostali prijatelji tudi 
po opravljeni poklicni maturi, ki je seveda najlepši spomin… mogoče bo 
to nekoč diploma?
Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Ojej, o tem bi lahko veliko govorila… Kratkoročni načrti so, da čim bolj 
uspešno dokončam šolo ter postanem vzgojiteljica in se zaposlim v svoji 
novi stroki. Dolgoročno pa bi želela odpreti popoldansko dejavnost – ta-
kšno, ki je v Litiji še ni.

S Tatjano Kalin sem se pogovarjala Maruša KOMOTAR, 
Vodja projekta« Hočem-Zmorem«

KOBACAJKO IN TELOVADKO ZOPET  
V AKCIJI

V januarju pričetek novega semestra vadbe za PREDŠOLSKE 
OTROKE.

Vadba za predšolske 
otroke je organizira-
na v dveh skupinah. 
Najmlajši (1-3 let) v 
sklopu programa KO-
BACAJKO telovadijo 
skupaj s starši, sku-
pina starejših (3-5 
let) pa v sklopu pro-
grama TELOVADKO 
telovadi brez staršev. 
Vadba poteka ob pet-
kih ob 17.00 in 18.00 

v mali telovadnici osnovne šole Gradec. Semester se prične 
20.1.2012. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Kontakt in 
informacije: Rok Mitić 031-449-711, rokmitic@sintropija.si
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Osnovna šola Gradec
POLLETNA BERA PRIZNANJ IZ ANGLE-

ŠKEGA JEZIKA … DO  
SREBRNEGA IN ZLATEGA

Decembra 2011 se je odvilo državno tekmovanje iz 
angleščine za sedmošolce. Oskar Divjak, Maja Kolar 

in Tjaša Podhraški so sprejeli izziv in se lotili naloge na temo How to learn 
English successfully oz. Kako se uspešno učiti angleščine. Posneli so 
izviren film, si ga lahko ogledate na spletni strani naše šole http://www.
osgradec.si/. Glavni protagonisti vam sporočajo, da je učenje lahko prav 
zabavno in nič težko. Oskar, Maja in Tjaša - ponosni smo na vas!
Oktobra 2011 so tekmovali tudi osmošolci. Tekmovalo je 25 učencev, od 
tega so Leon Premk, Toša čop in Tajda Vrhovec prejeli bronasta prizna-
nja, Lea Rihter pa je na državnem tekmovanju prejela srebrno priznanje.
čestitke vsem prejemnikom priznanj kot tudi vsem sodelujočim učen-
cem.  Mentorica Saša SETNičAR jERE

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA UČENCE  
9. RAZREDA

23. 11. 2011 je na OŠ Gradec potekalo šolsko tekmovanje iz angleščine 
za učence 9. razreda. Tekmovanja se je udeležilo 16 učencev, vključno z 
dvema učenkama Podružnične šole Vače. Enajst tekmovalcev je doseglo 
zadostno število točk za osvojitev bronastega priznanja, in sicer Žiga Pikl, 
julija Stopar, Špela Dermol, Gal Novak, Rok Sonc, Larisa Nagode, Zala 
Dacar, Benjamin Smajić, Nejc Škarja, Klara ulčar in Neža Verdonik. Prvih 
pet naštetih učencev se je glede na doseženo število točk uvrstilo naprej 
na regijsko tekmovanje.  Mentorica Alenka ZuPANčič

MIPROSTOVOLJCI.SI ☺
V tem šolskem letu je na šoli zaživela nova interesna dejavnost »mipro-
stovoljci.si ☺«, ki se s svojo dejavnostjo vključuje tudi v projekt OŠ Gra-

dec Generacije generacijam.
interesna dejavnost je bila 
osnovana z namenom, da 
tudi že tako mladi ljudje lah-
ko začutijo, da so pomembni 
soustvarjalci življenja in pri-
hodnosti.
Skupina je že od meseca ok-
tobra zelo aktivna, tako v šol-
skem prostoru, kot tudi izven 
njega. člani na šoli skrbijo 
za obveščanje o pomembnih 

dogodkih kot so: svetovni dan boja proti revščini, svetovni dan boja proti 
odvisnosti in mnogih drugih, sodelujemo z organizacijo Rdečega križa… 
ob svetovnem dnevu boja proti aidsu smo pripravili zloženke in rdeče 
pentlje ter jih na stojnici v samem mestu ponudili mimoidočim.
V prazničnem decembru smo obiskali starejše občane v domu Tisje, ter 
jim ob ustvarjanju v »zimski« delavnici pričarali nekaj čarobnosti in to-
pline bližajočih se božičnih in novoletnih praznikov. Odziv varovancev in 
osebja je bil čudovit, sprejeli so nas z navdušenjem in ustvarjali z nami 
ter se ob slovesu priporočili za še kdaj. »Pa kmalu nas spet obiščite!« so 
dejali. »Pridemo! Z veseljem!«  Mentorica Aleksandra KRNC

NEPOZABEN TEDEN EVS (EVROPSKE PROSTOVOLJNE 
SLUŽBE) NA POŠ VAČE

Med trimesečnim preživljanjem prostovoljne službe na osnovni šoli Gra-
dec v Litiji sem imela priložnost obiskati tudi podružnične šole. Ena iz-
med njih je bila tudi Podružnična šola Vače, kamor sem bila povabljena 
za en teden od 29. novembra do 1. decembra.
Ko sem prvič zagledala to šolsko stavbo, sem bila resnično presenečena! 
Pričakovala sem majhno in staro šolo, a to kar sem zagledala, je bilo 
pravo nasprotje. Šola Vače je resnično moderna in funkcionalna zgrad-
ba. Seveda ni tako velika kot matična šola 
Gradec, a glede na število učencev, ki jo 
obiskuje, to tudi ni potrebno. Kot vsaka 
samostojna šola ima tudi šola na Vačah 
svojo telovadnico, šolsko igrišče, jedilnico 
in računalniško učilnico. 
Notranjost šole je zelo svetla, saj so ste-
ne v belih in toplih barvah, na primer v 
rumeni, kar ustvarja prijetno vzdušje. V 
predbožičnem času je bilo na šolskih ho-
dnikih, stenah in oknih mogoče videti ve-
liko božično-novoletnih okraskov. učilnice 
so zares prostorne, nekatere morda celo 
prevelike za število učencev v njih. 
Presenetilo me je majhno število učencev v razredih – največje število 
učencev v razredu je 15! Ponekod se združuje dva oddelka, da je učencev 
dovolj. Dobra stran številčno majhnih oddelkov je, da se učitelji res lahko 
posvetijo posameznim učencem in da delo v takih majhnih razredih za 
učitelje ni prenaporno, hrupno in tudi disciplino je lažje vzdrževati.
Med svojim obiskom nisem prisostvovala le pri urah angleščine in nem-
ščine, ampak tudi pri drugih predmetih - bila sem pri urah biologije, fizike 
in tudi pri športni vzgoji. čeprav so ure potekale v slovenščini, so se 
učitelji kar najbolj potrudili, da bi se vključila v učni proces, za kar sem jih 
zares hvaležna. Zanimivo mi je bilo, ko so se pri uri biologije učenci igrali 
“igro čutil”, kjer so morali ugibati vrsto hrane po vonju ali okusu in so k 
igri povabili tudi mene. Zares sem uživala in se tudi veliko naučila.
Moj zadnji dan na Vačah je bila sobota, ko je bil za učitelje in učence 
delovni dan. Namesto pouka so tega dne potekale novoletne delavnice, 
v okviru katerih so učenci izdelovali zanimive izdelke za prodajo na no-
voletnem sejmu v naslednjem tednu. Zares sem bila presenečena, kako 
veliko izdelkov so učenci s svojimi učitelji ustvarili v enem dopoldnevu, 
seveda sem pomagala tudi sama. Na ta dan me bo zmeraj spominjal 
čudovit svečnik in koledar za leto 2011 z mandalo.
Najbolj všeč od vsega pa mi je bila lokacija te lepe šole. Le-ta stoji prav 
na vrhu hriba s čudovitim razgledom na sosednje hribe in doline.
Prav zares je bilo vredno videti to šolo. uživala sem v vsakem dnevu in 
upam, da bom med opravljanjem svoje prostovoljne službe na OŠ Gradec 
še kaj povabljena na POŠ Vače. 

Zapisala Maike FiEBiG, nemška EVS prostovoljka na OŠ Gradec 
V slovenščino prevedla Almira GREGORič KOLENC 

GLEDALIŠKA SKUPINA SOVE SPET IZ ILEGALE
Dolgoletne člane gledališke skupine OŠ Gradec »Sove« so poti vodile v 
srednje šole novim izzivom naproti, osamljene odre pa je osvežil podmla-
dek gledališke skupine, tokrat na Podružnični šoli Vače, in se je v predbo-
žičnem času zelo uspešno predstavil gledalcem s svojo novo predstavo 
»Copatki snežinke Tinke«, katere duhovito in zabavne besedilo je delo 
Zale Velkavrh, bivše učenke OŠ Gradec in dolgoletne članice Sov ter se-
danje »improligašice«.

člani skupine so bili aktivni akterji in 
sodelavci na celotni poti snovanja in 
ustvarjanja in rezultat je duhovita, za-
bavna in na trenutke tako zelo sanjava 
predstava, s katero smo popestrili za-
dnje praznične dni učencem tako na 
matični šoli, kot tudi na vseh podru-
žničnih šolah.
Skupina je mlada in sveža in taki so tudi 

njeni cilji, kjer je na prvem mestu ustvarjanje, zabava in seveda nastopa-
nje … hkrati pa je tako zelo pomembno učenje o sebi in drugih - učenje 
skozi igro in skupinsko dinamiko, učenje ob dogovarjanju, iskanju novih 
izraznih poti in sprejemanju drug drugega.
Tako se oziramo za iskanjem novih odrov in nove publike … Festivalom 
otroških gledaliških sanj, območni reviji gledaliških skupin ter drugim pri-
ložnostnim nastopom.  Mentorica Aleksandra KRNC

Vrtec litija
PRAZNIČNI DECEMBER Z EKOLOŠKIM 

PRIDIHOM
Z oblikovanjem ekološke zavesti začnemo že v zgo-
dnjem otroštvu, saj majhni otroci prevzemajo odnos 
do narave od nas, odraslih in zato je pozitiven zgled 
tudi tukaj tako pomemben.
V Vrtcu Litija veliko pozornosti posvečamo razvijanju 

spoštljivega čuta in odgovornega odnosa do narave. Otroci preko različnih 
dejavnosti spoznavajo naravno okolje, odrasli pa smo tisti, ki jih usmerjamo 
k aktivnemu delovanju za njegovo ohranitev. Prizadevamo si, da otrokom 
omogočimo dovolj tovrstnih vzpodbud, za ustvarjanje pa jim nudimo čim 
več naravnega in odpadnega materiala. V skupini Medvedki, v enoti Najdi-
hojca, smo praznično dekoracijo izdelali iz plastičnih zamaškov, naše novo-

letno drevesce pa je nastalo kar iz odpadnih kar-
tonskih tulcev. Seveda smo pri tem potrebovali 
veliko vztrajnosti in spretnosti, a zadovoljstvo ob 
končnem izdelku je bilo toliko večje.
Ob tem so otroci razvijali predstavo o nastajanju 
odpadkov ter o pomenu in mo-
žnostih predelave le teh.

V praznično božično-novoletni čas smo v enoti Najdihojca 
skupaj zarajali ob smrečici, ki nam jo je, posajeno v velik lo-
nec, prijazno posodil vrtnar Miha Kos. Mi smo jo le še okra-
sili, skrbno zalili in po končanih praznikih hvaležno vrnili. 
Na ta način želimo otroke ozavestiti, da smo mi tisti, ki vpli-
vamo na naravo ter da lahko sami dejavno prispevamo k 
ohranjanju našega planeta. Z drobnimi, a ne nepomembnimi dejanji.
Pesnica Neža Maurer je v čudoviti slikanici Ti si moje srce, ki so jo za novo-
letno darilo prejeli vsi otroci v vrtcu Litija, zapisala:
»Vsi imamo radi našo zemljo, tudi zemlja nas ima rada. Po njej hodimo, 
na njej živimo in kaj bi ona brez nas? No, malo smo domišljavi, ona bi že 
nekako brez nas, a mi ne moremo brez nje.«
To je razlog, da za okoljsko vzgojo ni nikoli prezgodaj. upajmo, da tudi ne 
prepozno.  Vida ŽONTAR, vzgojiteljica

SPANJE V VRTCU MEDVEDEK
V predprazničnih dneh sta vzgojiteljici Mojca Sabari in Mojca Vedernjak v 
skupini Zajcev organizirali nočno spanje.
Tisti četrtek, 15. 12. 2012, je že dopoldne vsak otrok v vrtec prinesel eno 
jabolko. Spekli so jabolčni zavitek. Za večerni posladek. Popoldne so nebo 
prekrili nevihtni oblaki, grmelo je in se bliskalo, padala je sodra. Marsika-
terega otroka je skrbelo, kako bo sploh prišel v takem vremenu do vrtca. 
Najprej so odšli na večerni sprehod z lučkami in si ogledali pravljično božič-
no deželo družine Razboršek. Medtem ko so čakali na večerjo, so zaslišali 
nenavadne glasove in opazili rdeče lučke na vrtčevskem igrišču. ugotovili 
so, da je prišel škrat Rdečko, njihov gozdni prijatelj iz Svibna. Ta večer je 
Rdečko s seboj pripeljal tudi Božička. Oba so povabili v toplo sobo. Poveda-
la sta jim nekaj božičnih anekdot. Božiček je imel s seboj tudi koš, v njem 
pa darila za vse otroke, ki so ta večer spali 
v vrtcu. Mudilo se jima je in morala sta se 
posloviti. Otroke sta tako navdušila, da so 
pozabili na lakoto. A večerja je kljub temu 
prišla. Pripeljali so jo iz gostilne Kovač. in 
bila je enkratna. Po večerji je sledilo umi-
vanje. Otroci so se sami brez težav umili in 
pripravili na spanje. A pred tem jih je čaka-
la še risanka v Medvedkovem kinu.
Po vseh dogodivščinah so bili otroci pošteno utrujeni. S seboj so imeli tudi 
svojo ljubkovalno igračo in spanec je prišel kar sam od sebe. Bojda so za-
spali v poznih urah, veliko kasneje, kot morajo v posteljo doma. 
Zjutraj so se zbudili dobre volje. Bili so tako navdušeni, da so sklenili, da 
bodo nočno spanje v vrtcu kmalu ponovili. Po zajtrku so se odpravili na Svib-
no. Polni lepih vtisov so nekateri odšli domov že po kosilu, drugi po počitku. 
V imenu staršev Zajcev se Mojcama zahvaljujem za organizacijo nepozabne-
ga doživetja. Hvala tudi Božičku in škratu, ki sta si kljub obilici dela v tistih 
dneh vzela čas in obiskala ter obdarila otroke, in vsem ostalim škratom, ki so 
pri tem pomagali. Posebna zahvala še gostilni Kovač, ki je za otroke pripravi-
la tako okusno večerjo. Hvala vsem!  Rebeka BAjEC, v imenu staršev

Z BAKLAMI PO HOTIČU
Spustil se je mrak, v hišah so se prižga-
le luči, le otroci, njihovi starši in vzgoji-
teljice iz vrtca Taček smo se zbrali pred 
vrtcem. ura je odbila pet popoldne, ko 
smo prijeli vsak svojo baklo in se od-
pravili po vasi Hotič. Med prižiganjem 
bakel smo opazili, da imamo različne 
bakle. Nekatere so bile takšne v katere 

se nalije olje in imajo vrvico, ki gori, spet druge so imele palico, ki je gorela, 
imeli pa smo tudi baklo iz debelejše dobro posušene veje.
Ob prijetnem klepetu in soju bakel smo se sprehodili po vasi. Našo pot so 
popestrile novoletne lučke, jaslice in vodnjaki, ki smo si jih tudi pobliže 
ogledali. Tačkov sprehod pa smo zaključili v vrtcu ob toplem čaju. 

Tanja ROZiNA, dipl. vzgojiteljica

V PRIČAKOVANJU NOVEGA LETA
Za nami so novoletna praznovanja. Tudi pri nas v vrtcu Medvedek je bilo 
zadnji teden pred prazniki zelo veselo.
Zabava, se je začela že v ponedeljek, ko nas je obiskal harmonikaš urban. 
Otroci iz skupine rac in zajcev so ga navdušeno poslušali, zraven pa smo 
tudi zapeli.
V torek pa smo se lotili peke piškotov. 
Vsi so želeli stresati sestavine v poso-
do, mešati, gnesti, valjati testo, najbolj 
pa so se zabavali z različnimi modelč-
ki, ki so jih odtiskovali v testo. Piškote 
smo položili v pekač in jih odnesli v ku-
hinjo, kjer so nam priskočile na pomoč 
kuharice in piškote spekle v pečici. 
Piškoti so bili tako dobri, da smo jih pojedli še tisto popoldne.
Najbolj težko pričakovan dan je bila sreda, ko nas je obiskal Dedek Mraz. 
Prišli pa so tudi otroci iz osnovne šole Sava in nam zaigrali igrico o Ded-
ku Mrazu. Po končani predstavi smo se lotili odvijanja daril, ki nam jih je 
prinesel.
Zadnji dan pred počitnicami sva z vzgojiteljico Sandro otrokom pripravili 
praznično vzdušje. Ob poslušanju božične glasbe smo se vsi umirili in se 
usedli za veliko mizo na kateri so gorele svečke. Vsak otrok je od doma 
prinesel svojo skodelico in tako se je pričela čajanka. Skuhali sva božični 
čaj in zadišalo je po celi sobi. Druženje se je nadaljevalo ob pitju čaja in 
sladkanju s piškoti.
Praznični teden smo zaključili zadovoljni in polni energije.

Karmen jELEN, pom. vzgojiteljice

Osnovna šola Gabrovka-Dole
MOJE SRCE POTREBUJE TVOJE SRCE - 
TVOJE SRCE POTREBUJE MOJE SRCE

Osnovna šola Gabrovka-Dole je vključena v Evropsko mre-
žo zdravih šol. ZDRAVE ŠOLE si prizadevamo ustvarjati čim 
boljše pogoje za življenje in delo. Z različnimi programi in 
aktivnostmi prispevamo k zdravju posameznikov in spodbu-
jamo k odgovornemu odnosu do lastnega zdravja, zdravja 
ljudi v naši skupnosti in zdravega odnosa do naravnih virov 
in okolja.

Osrednja tema (rdeča nit v letu 2011/2012) je iZENAčEVANjE NEENAKOSTi. 
Načrtovanih imamo veliko aktivnosti. Eno, prav posebno, pa bi radi izpeljali v 
povezavi s starši, krajani, člani društev in lokalno skupnostjo.
Vabimo vas k sodelovanju, saj smo prepričani, da skupaj zmoremo več in bolje. 
Vabimo vas k aktivni udeležbi pri zbiranju sredstev za nakup avtomatskega de-
fibrilatorja (AED), ki ga bomo namestili na javno dostopno mesto na Dolah pri 
Litiji in v Gabrovki. Prav tako vabimo k sodelovanju pri osveščanju krajanov o 
pomenu pravočasne pomoči v primeru nenadnega zastoja srca, nudenju prve 
pomoči in uporabi avtomatskega defibrilatorja.
Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu. Najtežji za-
plet je srčni zastoj. Vsak dan v Sloveniji umre zaradi srčnega zastoja v povprečju 
5–6 ljudi. Pogosto prizadene brez kakršnegakoli opozorila, do takrat povsem 
zdrave, tudi mlade ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi vpričo svojcev, očivid-
cev, naključnih mimoidočih, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč (v več kot 90 % 
primerov). V glavnem očividci pokličejo 112 in počakajo do prihoda reševalcev. 
V primeru odpovedi srca se že v nekaj minutah pojavi okvara možganov (ker 
možgani niso več prekrvavljeni). če ne ukrepamo takoj, po 10 minutah takemu 
bolniku praktično ni več pomoči.
Pomembno je, da vemo, da lahko pomagamo pri nenadnih zastojih srca in da s 
temeljnimi postopki oživljanja povečamo možnost preživetja ali pa zmanjšamo 
posledice in vplivamo na kvalitetnejše življenje človeka, ki je preživel nenadni 
zastoj srca.
Živimo v lepih in od zdravstvenih centrov nekoliko oddaljenih krajih. V najbližjih 
zdravstvenih domovih (Litija, Trebnje, Trbovlje, Zagorje, Radeče) imajo visoko 
strokovno usposobljene ekipe zdravstvenih delavcev, ki znajo pomagati in imajo 
tudi vse pripomočke, da to lahko storijo. Najbližja zdravstvena ekipa lahko v 
naše kraje pride v 15–20 minutah. Pomembno pa je, da se do prihoda zdrav-
niške pomoči nudi ustrezna laična prva pomoč – oživljanje z masažo srca in 
uporabo defibrilatorja. 
Prepričani smo, da je nujno ustrezno znanje. Prav tako se zavedamo, da sta za 
nudenje pomoči potrebni srčnost in predanost. Občutek, da se lahko zanesemo 
drug na drugega, je neprecenljiv. Nikoli ne vemo, kdaj in kdo bo potreboval po-
moč. Prav zato želimo usposobiti naše učence in starše. Želimo usposobiti tudi 
krajane in člane društev. če bomo sodelovali, bo v vsaki družini vsaj nekaj čla-
nov usposobljenih za nudenje prve pomoči v primeru nenadnega zastoja srca.
Sredstva za nakup defibrilatorjev bomo zbirali na krajevni kulturni prireditvi ob 
kulturnem dnevu ter na tradicionalni prireditvi ob dnevu žena in materinskem 
dnevu (sodelovanje šolskega sklada). Sredstva bomo zbirali tudi z zbiranjem 
in s prodajo starega papirja in plastičnih zamaškov. Vabimo vse krajane, da se 
dodatno angažirajo in k šoli v Gabrovki in na Dolah prinašajo odpadni papir ter 
plastične zamaške.
Spomladi bomo na športnih površinah pri POŠ Dole pri Litiji organizirali druže-
nje vseh generacij, kjer se bomo ob športu in družabnih dejavnostih spoznavali 
ter urili v nudenju prve pomoči in uporabi avtomatskega defibrilatorja. Ob tej 
priložnosti se bodo lahko predstavila tudi društva s svojimi dejavnostmi.
Delovali bomo pod sloganom: »Moje srce potrebuje tvoje srce– tvoje srce po-
trebuje moje srce.
S prireditvijo bomo obeležili tudi svetovni dan gibanja (10. maj) ter mednarodni 
dan družine (15. maj). 
Svojo pripravljenost za sodelovanje in morebitne pripombe, predloge lahko po-
sredujete na e-naslov: igor.hostnik@guest.arnes.si in maja.plazar@guest.arnes.
si ali OŠ Gabrovka-Dole, Gabrovka 30 – za Šolski projektni tim Zdrave šole. 

Vodja projektnega tima Zdrave šole: Maja PLAZAR

ČAS PRAVLJIC
Dole, 29. 12. 2011
Prostore POŠ Dole je že nekaj pred šestnajsto uro 
napolnil otroški živ žav. Kaj tudi ne, saj so bili naj-
mlajši v pričakovanju tretjega dobrega moža, to je 
dedka Mraza.
V čas pravljice Zajčkovo leto so 
otroke popeljali učiteljice, tuji 
učitelj, upokojena učiteljica in 

vzgojiteljici šole. Spontano smo se zbrali že mnogo prej in 
se vneto pripravljali na nastop. Vsak od nas je hotel vnesti 
doprinos in popestriti te praznične decembrske dni predšol-

skim in šolskim otrokom. 
Z vajami smo pričeli že dober 
mesec prej, ko smo izbrali pravljico z naslovom 
Zajčkovo leto. Potem so bile na vrsti kulise, ki 
nam jih je pomagala oblikovati naša likovnica 
Maja, pri izvedbi pa nam je bil v pomoč Frenk.
Sledile so bralne vaje, pa izbira kostumov, pa 

izbor glasbenih efektov. Ljubezen do otrok je bila tista, ki nas je povezovala, 
da smo se ob petkih v svojem prostem času srečevali in se učili nastopanja. 
Močno smo si želeli, da bi vse tiste negativne informacije, ki dnevno prihajajo 
iz medijev, pregnali. Vsak je prepoznal veliko pozitivnega v sebi in to predajal 
skozi igro. Potegnili smo črto in se potopili v pravljični svet zajčka, ki v vseh 
štirih letnih časih ne more najti svojega izgubljenega repka. Končno pride dobri 
mož, ki ga razveseli.
Tako smo mi radostili otroke, ki so z 
zvedavimi pogledi zrli v nas. Verjeli 
smo, ker so bili otroci vir našega dela. 
Pa naj kdo reče, da je lahko še kaj 
lepšega.
Hvala pripovedovalki (Doroteji), zajč-
ku brez repka (Aniti), babici Zimi (Rez-
ki), nagajivemu škratu Denisu, gozdnemu palčku v sneženem četrtku Marjetki, 
sneženemu možu (Aleksandri), vetru in metulju (Tadeji), zimski ptici (jasni). Hva-
la tudi KS, ki je kljub skromnim sredstvom, obdarovala otroke. 
Zapisal sonček, ki je pomagal zajčku, da je našel repek. Od tedaj je svet boga-
tejši za enega zelo veselega zajčka.   j. V. 



novi tRGovSKi centeR v litiji

 aKcije Po PRoGRaMiH POPuSTi NA TOVARNiŠKE CENE
BELiNKA –15%
SADOLiN –20%
SANiTARNA KERAMiKA –10%
ARMATuRE uNiTAS –25%
ARMATuRE ARMAL –10% 
iZOLACijA uRSA iN  
KNAuFiNSuLATiON OD 30 DO 36%
FASADNi STiROPOR FRAGMAT 30 %
ORODjE uNiOR –20%
HiTACHi –5%
ELEKTRO PROGRAM TEM čATEŽ –20–30%
ELEKTRO PROGRAM LENDAVA –20%
KANALiZACijSKE CEVi uKC –25%
KOPALNiŠKi PROGRAM KOLPA –15%

 RazStavni Salon
uREjAMO RAZSTAVNi SALON 

KOPALNiŠKE OPREME, KERAMičNiH 
PLOŠčiC, TALNiH OBLOG

STREŠNiH OKNOV iN KRiTiN,  
GRADBENiH ELEMENTOV,  

ZuNANjE uREDiTVE

PRoDaja Plina
- ORANŽNE JEKLENKE

OB VSAKEM NAKuPu PLiNA
DARILO

  IZPOSOJA UDARNIH KLADIV  

oDtvoRitveni aKcijSKi PoPUSt
do 1.3.2012

***********************************************************************************

Odprto od 7.30 do 19.00 ure, v soboto od 7.00 do 13.00 ure
Tel.: 01/8987-472, fax: 01/8987-181, mob.: 051/628-246,  
e mail: jernej.konjar@siol.net

na Ljubljanski cesti 15

Trgovina z gradbenim materialom, suho gradnjo, električnimi instalacijami, vodovodnimi  
instalacijami, toplovodnimi instalacijami, barvami in laki, stavbnim pohištvom, talnimi oblogami, 

vrtnim programom, kopalniško opremo, salonom keramike, orodjem in železnino.

MODuLARNi BLOK .............................................. KOS .................. 0,60 €
BRAMAC KLASiK ....................................................M2 .................... 6,5 €
TONDACH FiDELiO .................................................M2 .................... 8,6 €
CREATON BALANCE E1 ..........................................M2 .................... 7,6 €
CEMENT MODRi ............................................... 25 KG .................. 2,45 €
SiPOREX 10 CM .................................................. KOS .................. 1,85 €
LEPiLO ZA SiPOREX BAuMiT ............................. 25KG .................. 3,60 €
MALTA BAuMiT ................................................. 25KG .................. 2,40 €
HOBi BETON  ..................................................... 25KG .................. 3,50 €
LEPiLO ZA KERAMiKO KEMABOND ................... 25KG .................. 5,90 €
KEMAGLED FX................................................... 25KG .................. 9,20 €
KERAFLEX MAPEi ............................................. 25 KG ................ 14,80 €
LEPiLO ZA FASADO WEBER 431 ........................ 25KG .................. 7,30 €
STiROPOR 5 CM 15KG ...........................................M2 .................. 2,90 €
STiRODuR 5 CM   ..................................................M2 .................. 6,25 €
iZOTEK SV 4  ......................................................10M2 .................. 39,5 €
BETONSKi ZiDAK 20 CM ..................................... KOS .................. 0,77 €
OPAŽNi BLOK 20 CM .......................................... KOS .................. 0,60 €
CEV BETONSKA Fi 100 CM ................................. KOS ................ 43,00 €
DiMNiK EKOKER Fi 16 CM ..............................METER ................ 50,70 €
GiPS PLOŠčA KNAuF 2,5 .......................................M2 ...................5,10 €
EL. KABEL PGP 3x1,5 ..............................................M .................. 0,50 €
EL. KABEL PGP 3x2,5 ..............................................M .................. 0,75 €
ARM. ZA uMiVALNiK SiMPATY uNiTAS ....................................... 65,60 €
ARM. ZA KAD SiMPATY uNiTAS ................................................ 106,84 €
ARM. ZA KuHiNjO HiDRA ARMAL. .............................................. 69,00 €
BOjLER 80 L LiKO ......................................................................110,00 € 
TOPLOTNA čRPALKA Tč2 321 ................................................ 1540,00 €
WC KOTLičEK GEBERiT ............................................................... 23,20 €
juPOL................................................................... 15L  ............... 22,00 €
DEKORiA   ........................................................... 15 L ................ 17,00 € 
juBOLiN 25KG       ........................................... 14,5 L ................ 14,40 €
BELTON ............................................................0,75 L .................. 8,35 €
BELTOP .................................................................5 L ................ 56,70 €                                                      
SADOLiN CLASiK .............................................0,75 L .................. 7,06 €
SADOLiN EKSTRA ..............................................2,5 L ................ 24,94 €
SiLVANOLiN ........................................................50 L ................ 66,00 €

 NOVI 
    PRoGRaMi

SVEDRi ALPEN -15%
PLESKARSKi PROGRAM NOELLE
EL. ORODjE HiTACHi
KOP. OPREMA KOLPA
SANiTARNA KERAMiKA RAK
KERAMičNE PLOŠčiCE: ABK, MARAZZi, 
PASTORELLi, iDEA CERAMiKA, uPOCZNO, 
VRATA jELD-WEN AVS.- DOBAVA TAKOj
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DVAJSETA OBLETNICA  
PLANINSKE SEKCIJE SAVA,  

PD LITIJA 
Savski planinci in pridruženi člani od Ljubljane 
do Zagorja, smo praznovali dvajsetletnico delo-
vanja. Vsako leto na Dan samostojnosti organi-

ziramo izlet, ki ga imenujemo, »planinska inventura«, saj pregledamo, kako 
smo izpolnili predviden plan izletov čez celo leto in se dogovorimo o načrtih 
za naprej. Na srečanju, ki je bilo tokrat na naši Sveti Gori, smo se spomni-
li, kako se je naše druženje pred dvajsetimi leti pričelo z izletom iz dveh 
smeri na Polšnik. Bil je dogovor in v tistem letu sta bila organizirana dva 
planinska izleta, eden po Karavankah in drugi dvodnevni na Triglav iz Vrat, 
nato po dolini Triglavskih jezer, Planina jezero, Vogar, Bohinj. Kdor pozna ta 
čudoviti svet narave ve, da je vodja sekcije, Marko Dernovšek izbral smeri, 
ki so navdušile udeležence za planinstvo in druženje. Statistika kaže, da je 
bilo v teh letih organiziranih 259 izletov s povprečno udeležbo sedemin-
dvajset planincev. Značilnost naših izletov ni le planinstvo in pohodništvo 
ampak so izleti dopolnjeni z raznimi kulturnimi dodatki, zabavnimi vložki in 
presenečenji. Slovenijo smo prehodili po dolgem in počez, s splavom smo 
se peljali po Savi in z ladjo po Ljubljanici, spoznali kraje o katerih smo bolj 
malo ali nič slišali. imenujemo se tudi Kojoti, to ime je nastalo po enem ta-
kšnem presenečenju na poti, ki ga je na skrivaj pripravil jože Dernovšek in 

imamo svojo zastavo na katerem 
je narisan kojot.
V nagovoru nekaterih članov in 
predsednika PD Litija, Romana 
Ponebška, smo se spomnili naših 
poti in nekaterih posebno zabav-
nih trenutkov. Pomembno je tudi 
dejstvo, da se vseh teh letih ni 
dogodila kakšna poškodba. Težji 
izleti imajo tako imenovano trdo 
in mehko varianto, kar pomeni, 

da se dve smeri združita v skupni cilj in si po dogovoru z vodnikom vsak 
izbere sebi primerno pot. Pred štirimi leti je Marko zaradi zdravstvenih te-
žav predal svoje vodenje Omerzel Marjanu in Mars Tonetu, sam pa je vodil 
še nekaj izletov diabetikov kateri so hvaležno sprejeli njegove sposobnosti 
vodenja in poznavanje dežele.
Žal je praznovanje potekalo brez ustanovitelja sekcije, Marka Dernovška, 
ki po operaciji uspešno okreva. upali smo, da se nam bo lahko pridružil 
vendar je v bolnišnici na rehabilitaciji. Bili pa so prisotni tudi tisti, ki se ne 
morejo več udeleževati izletov vendar se še vedno čutijo kot pripadniki sek-
cije. Predsednik PD Litija, Roman Ponebšek, je za to priložnost prinesel za 
Marka najnovejšo knjigo Toneta Škarja z naslovom, PO SVOji SLEDi. Knjigo 
je prevzela njegova žena Slava in mu jo bo odnesla v bolnišnico. Drugo 
darilo je bila slika Ajdovske deklice, znane figure v skalah pod Prisojnikom, 
ki jo je narisal Miran Merzelj iz Save. Na zadnjo stran smo se vsi udeleženci 
podpisali, da mu bo v spomin in hkrati naša želja, da se nam kmalu pridru-
ži. Za zaključek smo sklenili, da se za trideseto obletnico spet dobimo na 
Sveti Gori, tej priljubljeni točki Savskih planincev, katero nekateri obiščejo 
čez celo leto tudi stokrat. Do takrat pa nas bo družilo prijateljstvo, izleti in 
čudoviti svet narave.  jože SiNiGOj

PIHALNI ORKESTER LITIJA  
V LETU 2011

Ko zapremo zadnji list na koledarju, nastopi čas za pregled 
naših dejanj v minulem letu. Tako smo tudi pri litijskem pi-
halnem orkestru zaključili leto s tradicionalnim novoletnim 
koncertom ter se pri tem ozrli 12 mesecev nazaj.
V letu 2011 je imela naša godba 76 vaj ter 16 nastopov. 

Nekateri od nastopov so postali že tradicionalni in na njih sodelujemo že 
vrsto let. Med njimi naj omenimo sodelovanje na obletnici posvetitve nove 
cerkve v Litiji, igranje na župnijskem dnevu župnije Litija (ustanovljena je 
bila 1936) in nastop ob občinskem prazniku občine Litija. Tu sta še prvomaj-
ska budnica in komemoracija ob dnevu spomina na mrtve, ki potekata tudi v 
Šmartnem. Godbenike so v preteklem letu razveselila tudi vabila na igranje 
ob okroglih obletnicah treh jubilantov, prijateljev godbe. Predvsem pa smo 
ponosni na sodelovanje na zlati poroki Cilke in Lojzeta Kralja, ki sta se za to 
priložnost skupaj z družino vrnila v poročno cerkev iz Londona v Kanadi.
Prisotni smo bili tudi na proslavi na jančah ter na startu Levstikove poti.
Vse bolj pestro je tudi sodelovanje z Glasbeno šolo Litija-Šmartno. Tako 
smo lani člani godbe pomagali pri izvedbi dveh nastopov pihalnega orkestra 
GŠ predvsem z inštrumenti, za katere med učenci (še) ni dovolj zanimanja. 
Da bi se mladi glasbeniki bolj seznanili z načinom dela v »pravem« orkestru, 
pa jih povabimo k sodelovanju na dveh največjih projektih litijske godbe. Na 
ta način so se nam v zadnjem letu pridružili štirje mladi trobentači, ki si pri 
nas pridno nabirajo izkušnje za nadaljevanje svoje glasbene poti.
Navada je, da na letni koncert ob zaključku spomladanske sezone vabimo 
domače soliste in skupine. Tako so se nam na koncertu 15. aprila poleg 
učencev glasbene šole pridružili pevci moške vokalne skupine Lipa. Pred-
stavili so se s tremi samostojnimi pesmimi, v treh pa so združili moči s 
člani godbe. V veselje nam je bilo, da so bile vse izvedene skladbe dela 
slovenskih avtorjev.
25. avgusta je orkester sodeloval na litijski prireditvi »Slovo poletju«. Bili 
smo počaščeni, saj so nas k sodelovanju povabili člani prekmursko cigan-
ske zasedbe Halgato band. Priprava sedmih skupnih skladb je bila za nas 
precejšen izziv, kajti zvokovno smo se poskušali čim bolj približati njihove-
mu načinu izvajanja skladb. Zato so se nam pri izvedbi skladb pridružili člani 
tamburaškega orkestra iz Šmartnega. Kljub temu, da je romski melos našim 
ušesom tuj, so bili člani ansambla, po odzivih sodeč pa tudi obiskovalci z 
našo izvedbo zadovoljni.
Številni poslušalci pričajo o tem, da je tradicionalni novoletni koncert pravi 
zaključek »veselega decembra«, v katerem ima svoje nastope večina doma-
čih kulturnih skupin in ki so vsi dobro obiskani. Za razliko od letnega koncer-
ta, kjer poskušamo izvajati skladbe bolj resnega karakterja, pa je prednovo-
letni nastop zabavno obarvan. Letos je bil gost na koncertu Enzo Hrovatin, 
predvsem srednji generaciji poznan kot pevec »Faraonov«. Ob samostojnem 
nastopu je s spremljavo orkestra zapel še tri zimzelene melodije omenjene 
skupine v priredbi mlade skladateljice Helene Vidic, ki se je godbenikom 
pridružila tudi pri izvedbi. Za odlično opravljeno delo se ji še enkrat iskreno 
zahvaljujemo. Da pa ne bi bilo prelepo, pa nam jo je pri izvedbi omenjenih 
skladb nekoliko zagodel »zvokovni škrat«.
Na koncertu sta se kot solista predstavila še trobentač Gašper Namestnik 
v skladbi »Nobody knows« in Tomaž Hostnik na kovaškem nakovalu v »Am-
boss polki«. Z naborom skladb družine Strauss ter Paula Linckeja pa smo 
poskušali pričarati delček vzdušja, ki smo ga deležni na novoletni dan ob 
prenosu koncerta z Dunaja. Seveda pa tudi letos ni šlo brez Božička, ki nas 
je obiskal na poti domov, pa je kljub utrujenosti od deljenja daril pridnim 
otrokom še lahko oddirigiral »Koračnico Radetzky«. Ob odličnem povezova-
nju Boštjana Poglajna Pugyja smo s tem nastopom uspešno zaključili tudi 
112 leto delovanja PO Litija.
V letošnjem letu bomo poskušali še okrepiti sodelovanje z domačimi dru-
štvi, prav tako pa pridobiti še kakšnega mladega glasbenika za sodelovanje 
v orkestru. Seveda pa bomo nadaljevali tudi z iskanjem novih prostorov za 
delovanje, pri čemer nam bo vsaka pomoč zelo dobrodošla. Vsem občanom 
želimo v letošnjem letu vse najlepše in obljubljamo, da se bomo za to potru-
dili tudi mi po svojih najboljših močeh.

PREDNOVOLETNO SREČANJE
Tudi letošnje prednovoletno srečanje v Kulturnem 
domu v Šmartnem pri Litiji je bilo dobro obiskano, saj 
se ga je udeležilo več kot 140 udeležencev.
Pester kulturni 
program so pri-

pravile članice društva s skupino 
Didl dudl, z glasbeno točko in 
skečem.
Za gostinsko ponudbo je ponov-
no poskrbela Gostilna Maček, s 
katero smo bili zelo zadovoljni. 
Vsa zahvala tudi prizadevnim čla-
nicam društva, ki so napekle slad-
kih dobrot, s katerimi smo se posladkali prav vsi.

Ob tej priložnosti smo poskrbeli tudi 
za manjše presenečenje. Naš usta-
novni član Franc Rudolf je pred krat-
kim praznoval častitljivih 94 let. Z 
drobno pozornostjo ob tako visokem 
jubileju smo se zahvalili še vedno de-
javnemu starosti našega Društva.
K pravemu prednovoletnemu vzduš-
ju je vsekakor prispeval obisk Dedka 
Mraza. Za veselo rajanje do zgodnjih 
jutranjih ur pa so poskrbeli člani an-
sambla »NAŠ TAMLAD«.

LETOVANJE S TURISTIČNO AGENCIJO RELAX NA OTOKU BRAČU
Za letošnje letovanje se je v mesecu Decembru prijavilo že 105 kandida-
tov. V kolikor bi si nam želeli pridružiti, je na voljo še nekaj prostih mest. 
Osebno se lahko prijavite v društvu, s plačilom akontacije v višini 100 
EUR/osebo.

NOVOLETNA DOŽIVETJA  
NA POLŠNIKU

Božiček tudi letos ni pozabil na pridne polšniške otroke. Kar 
sto daril je moral pripeljati na Polšnik, zato so mu čarobne 
sani zelo prav prišle. Ker je malo zamujal (saj veste, koliko 

dela ima ob tem času), nam je njegova prijateljica Sapramiška povedala 
svojo zgodbo. Predstavo smo pripravili kar starši sami in prejeli velik aplavz 
navdušenih gledalcev. Osnovnošolci pa so pripravili karaoke in nam z novo-

letnimi popevkami krajšali čakanje na dobrega 
moža. Božiček (B.) se je z veseljem odzval pova-
bilu v naš kraj, v veliko pomoč pa mu je bila tudi 
njegova pomočnica, vzgojiteljica Veronika. Brez 
sponzorjev in KS Polšnik, Božičku ne bi uspelo 
napolniti velike, pravljične sani, ki sta jih poso-
dila Lojze in Rajko. Velika Hvala vsem. 
Okrog petdeset pa se nas je letos zbralo za Sil-

vestrovo na Ostrežu. Nekateri so se peš, z baklami, opravili kar izpred žu-
pnišča na Polšniku, tisti malo manj pridni pa smo startali na Prevegu. Preko 
sto majhnih svečk je razsvetlilo cerkev, kjer smo ob maši pričakali novo 
leto. Maševal je naš nekdanji župnik g. Avguštin Klopčar, ki je v času nje-
govega župnikovanja pri nas, tudi prvi pova-
bil farane, za Silvestrovo, k maši na Ostrež. 
Zelo smo mu hvaležni, da smo ponovno obu-
dili ta dogodek, da si je vzel čas, nas oboga-
til z drugačnim vstopom v novo leto in bilo je 
res posebno doživetje. Seveda po polnoči ni 
manjkalo izrečenih lepih želja, zdravice in pa 
svetlobnih »efektov«. Nad čudovitim razgledom po slovenskih vrhovih, ki so 
se svetili v soju raket, smo bili navdušeni in prav nič zaspani, tako da smo 
na Prevegu, pri Koširjevih, ob harmoniki in kitari še prepevali. 

V novo leto smo s prireditvijo prvi pričeli kulturni-
ki. Tokrat smo v goste povabili Oktet Kol'k'r tol'k 
iz Logatca, ki so nam predstavili igro s prepeva-
njem, z naslovom, Med furmani. Podali smo se 
namreč v čas Franca jožefa, ko še ni bilo železni-
ce in so imeli furmani veliko dela in doživetij. Sku-
pino v večini sestavljajo učitelji, scenarij je napi-

sal njihov vodja Franc Pupis in z odlično igro 
so z igranjem na instrumente ter prepevanjem 
navdušili številno občinstvo. Poleg igre in pre-
pevanja okteta ter Moškega pevskega zbora 
Polšnik pa smo bili deležni predaje Abrahamo-
vega ključa Srca Sloveniji, naslednji generaciji. 
Se še spomnite projekta, kako smo leta 2009 
obnavljali orgle na Polšniku? Že četrta generacija bo letos naredila veliko 
dobrega in poučnega skozi projekt, ki temelji na povezovanju generacij in 
dobrodelnosti. Deluje pod okriljem LAS Srce Slovenije in veseli bodo, če se 
jim boste (kot letošnji abrahamovec) pridružili. 
Dogaja se. Dogaja. Vedno je kaj novega. Vedno kaj zanimivega. Vabimo vas, 
da se nam pridružite na številnih prireditvah, ki jih bomo pripravili letos. Novi 
izzivi nas vse bogatijo in prinašajo veliko lepega.  Mateja SLADič-VOZELj

PRVI UPOR SLOVENSKIH PARTIZANOV  
VELIKEMU RAJHU

24. decembra 2011 je bila na Tisju proslava ob 70-letnici bitke na Tisju. 
Ob tej priložnosti je bila izdana tudi knjiga Antona Brica-Sila »Spomini na 
komandanta Staneta«, ki je bil komandant ii. Štajerskega bataljona. Pode-
ljena so bila posebna priznanja ZB za vrednote NOB Litija-Šmartno in sicer 
družinam Tisenških, Rusovih, Vrhovškovih in Novakovih za topel sprejem 
partizanskih enot leta 1941 ter za njihovo gostoljubje in nudenje zavetja. 
Posebno priznanje za pomoč pri organizaciji dosedanjih prireditev in skrb 
za vzdrževanje spomenikov, je bilo posmrtno podeljeno Francu Kolmanu-
Veriju. Za tradicionalno sodelovanje v kulturnem programu pa so priznanje 
prejeli Zasavski rogisti in Partizanski pevski zbor. 
Proslave sta se udeležila še živeča borca bitke na Tisju Franta Komel in ivan 
Benedik-Matiček, ki sta prejela spominska kovanca komandanta Staneta. 
Na proslavi je bila Vidi Berčon za njeno dolgoletno aktivistično delo, ki se je 
začelo že pred bitko na Tisju, podeljena Zlata plaketa ZZB za vrednote NOB 
Slovenije za življenjsko delo.
Slavnostni govornik je bil Milan Gorjanc, član predsedstva ZZB za vrednote 
NOB Slovenije; vse prisotne pa so pozdravili tudi podžupan občine Šmartno 
pri Litiji, litijski župan ter predsednik ZB NOB Litija Mirko Kaplja. častno 
stražo pred spomenikom so držali pripadniki slovenske vojske. 
V kulturnem programu so sodelovali Partizanski pevski zbor in Zasavski 
rogisti, program pa je povezoval in recitiral Zlato Zavrl. Po proslavi se je na 
domačiji Tisenškovih razvilo tovariško srečanje. 
Prvič objavljen odlomek iz nastajajoče monografije litijskega okrožja Osvo-
bodilne fronte:
»Vasica Tisje ima le nekaj hiš in tisti dan (24.12.1941) so vse dajale borcem 
gostoljubno streho. Prva mokronoška četa je bila v hiši Franca Pevca, po 
domače pri Rusovih, druga stiška pri Antonu Zamanu - pri Tisenšku, tretja 
četa - četa s Pugleda, je imela en vod pri jožetu Poglajnu – pri Vrhovšku, 
ostali del pa je bil pri Martinu Planinšku – pri Novaku.
Seveda so bile vse naokrog postavljene straže, a očitno zaradi še neizku-
šenosti, preblizu hiš. Tako so opazile Nemce šele, ko so se že popolnoma 
približali. Bilo je okrog pol štirih popoldne, ko se je streljanje začelo, saj so 
borci že ob prvem strelu planili iz hiš in zavzeli položaje.
Komandant Franc Rozman-Stane in politični komisar Dušan Kveder-Tomaž, 
ki sta bila že blizu jelše, kamor sta bila namenjena na sestanek z litijskimi 
aktivisti OF, sta tako pohitela nazaj in našla ves bataljon na položajih in že 
sredi boja. Takoj sta razposlala patrulje proti Libergi, da bi pravočasno opa-
zili Nemce, če bi se bližali tudi od te strani Res jih je ena od patrulj zagledala 
že prav blizu položajev tretje čete, vendar se jim očitno ni nikamor mudilo. 
Partizanska patrulja jih je dolgo opazovala kako se motajo okrog neke hiše, 
kažejo v smer, kjer je spopad, vendar se nikamor ne premaknejo. Pozneje 
se je izvedelo, da so bili Luksemburžani. Bataljonski položaji so bili prav 
ugodni, saj so imeli borci pregled nad dolinami in robovi od koder bi Nemci 
lahko dobili okrepitve. Nekaj časa so se srdito zaganjali, vendar je bila enota 
iz 322. bataljona deželnih strelcev prešibka, da bi partizanom prišla do ži-
vega. Res jih je uspela presenetiti in jih potisniti od prve hiše – pri Rusovih; 
ker pa se je medtem že znočilo in so pričakovali izdatnejšo pomoč iz Litije in 
Zagorja, niso več silili naprej, saj so imeli dotlej že tri mrtve in dva hudo ra-
njena. Vendar so bile tudi med partizani že žrtve. V boju so padli borci Lojze 
Gogala, Miha Kozlevčar in janez Gorenc. (V poročilu glavnemu poveljstvu pa 
je štab navedel štiri žrtve). ZB NOB Litija-Šmartno

ŽEGEN KONJ V LITIJI
26. december, dan samostojnosti in enotnosti, za 
konjarje ni samo državni praznik, ampak tudi 
dan, ko goduje Sv. Štefan zavetnik naših pri-
jateljev konj. Tudi v Litiji ohranjamo to tradi-
cijo in se z vsakoletnim žegnom zahvalimo in 
obenem priporočimo za zdravje naših štirino-
žnih prijateljev. Tudi tokrat smo se zbrali na parki-

rišču pred OŠ Litija in nato, s slovensko 
zastavo na čelu, krenili proti cerkvi Sv. 
Nikolaja v Litiji. S kratkim nagovorom 
nas je pozdravil g. župnik, otroški zbor 
pa nas je vse zbrane razvedril s poskoč-
nimi melodijami. Litijski konjarji pa smo 
še posebej ponosni na naše »tamlade« 
konjarje, katerih je vsako leto več. To 
smo ugotovili, ko smo ob kozarcu kuha-

nega vina na kratko poklepetali med seboj in sklenili, da se ob letu osorej 
ponovno snidemo, bojda desetič.  LiTijSKi KONjARji

NOVO LETO, NOVI PROSTORI STIČIŠČA NVO
Stičišče NVO, ki nudi brezplačno podporo društvom, zasebnim zavodom 
in ustanovam na področju osrednje Slovenije je z novim letom zamenjalo 
prostore. Občina Litija nam je z javnim razpisom omogočila, da se med 

drugimi društvi potegujemo za ob-
činske prostore, kjer lahko opra-
vljamo dejavnosti Stičišča NVO, ki 
deluje v okviru Društva za razvoj in 
varovanje Geossa. 
Z novim letom se nahajamo na Po-
noviški 12, v Litiji; v stavbi kjer je 
imel prostore Center za socialno 
delo.
Obiščete nas lah-

ko na spodnjem naslovu ali pa stopite v stik z nami preko 
telefona ali e-maila. Za več informacij o vrsti podpore, ki 
jo nudimo društvom si oglejte naš spletno stran.
informacijska pisarna Stičišča NVO
Ponoviška 12; 2.nad.,1275 Litija
Spletna stran: www.srce-me-povezuje.si
Elektronska pošta: info@srce-me-povezuje.si
T: 059 927 619  Stičišče NVO, Društvo za razvoj in varovanje Geossa

Gledališka predstava skupine Didl dudl.

Naš najstarejši aktivni član društva.

OBVESTILO
Občane ter ostale obiskovalce, ki svoja vozila pogosto puščajo na zemlji-
šču oz. parkirišču MDI Litija-Šmartno, opozarjamo, da je parkirni prostor 
namenjen obiskovalcem-članom društva MDI Litija-Šmartno in članom 
društva Diabetikov Litija.

UPORABA SPLETNEGA RAČUNOVODSKEGA 
PROGRAMA MINIMAX TUDI ZA DRUŠTVA

Cenovno ugoden, spletni računovodski 
program miniMAX lahko uporabljate tudi 
nevladne organizacije, torej društva, zaseb-
ni zavodi in ustanove iz Osrednjeslovenske 
regije. Program je priljubljen predvsem zato, 
ker je preprost za uporabo, dostopen od kjer 
koli 24 ur dnevno, avotmatičnost knjiženja 

vseh dokumentov in priprava poročil, vsebinske in zakonske nadgradnje v 
računovodski program so vključene v ceno ter gre za  varno hranjenje in 
arhiviranje podatkov. Za vkjučitev v program potrebujete digitalno potrdilo in 
nekoga, ki se bo usposobil in bil zadolžen  za njegovo uporabo. Cena uporabe 
programa je 5 EuR na mesec. 
Poleg možnosti uporabe spletnega računovodskega programa miniMAX, ki 
ga nudimo v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije, vam tudi svetujemo oz. 
pomagamo pri vodenju računovodstva, pomagamo pa vam tudi pri pripravi in 
oddaji letnih poročil.  Rok za oddajo bilance stanja, izkaza poslovnega izida in 
obračuna davka za zavode je konec februarja, za društva pa konec marca. 
Za več infomracij nas kontaktirate preko e-maila tjasa@srce-me-povezuje.si 
ali telefona 040/786-939.
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IZ DELA OZRK LITIJA
Pregledali smo materialne zaloge v skladišču in pri-
čeli dodatno zbirati sredstva za nabavo manjkajočih 
prepotrebnih materialnih in prehrambnih dobrin, s 
katerimi bomo lahko nemoteno pomagali socialno in 
materialno ogroženim družinam, ki so jim te dobrine 
nujno potrebne. upamo na boljše sodelovanje z lo-

kalnima skupnostima, saj brez njihovega dobrega sodelovanja aktivnosti, 
predvsem na področju pomoči socialno šibkim družinam in posamezni-
kom, ne moremo izvajati.
Ob izteku leta so se prostovoljci po krajevnih organizacijah RK spomnili 
na starejše, bolne in invalidne osebe. Z obiskom na domu ali v domu za 
starejše so s skromnim darilcem ter prijazno besedo, tudi tem osebam 
pomagali pri premagovanju vsakodnevnih težav.
Leto 2012, ki prihaja ni nič drugačno kot preteklo leto, kljub temu pa terja 
od slehernega nekoliko drugačen pristop pri uresničevanju tekočih nalog 
in programov pa tudi odgovornejši pristop pri načrtovanju nadaljnjega 
dela, razvoja in aktivnosti Območnega združenja Rdečega križa Litija.
Prizadevali si bomo za dosledno uresničevanje programskih izhodišč 
za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Litija. Te naloge so 
usmerjene tudi v pridobivanje novih prostovoljcev in sodelavcev za obo-
gatitev obstoječih in novih programov. Namenjeni bodo za hitro in učin-
kovito ukrepanje pri reševanju ter lajšanju socialnih in materialnih stisk 
družin in posameznikov. Vse to z namenom, da se poveča skrb pri uresni-
čevanju ter širjenju humanitarnih načel, ki so namenjena tudi varovanju 
in spoštovanju človeka. 
Še naprej mora biti naše vodilo pomoč brez razlikovanja, brez pre-
dalčkanja po strankah, veroizpovedi ali kako drugače. Videti mo-
ramo le človeka, njegovo trenutno stanje, njegovo stisko in mu po 
svojih močeh pomagati.
Po 33. členu statuta Območnega združenja Rdečega križa Litija krajevni 
odbori KORK skrbijo za opravljanje sprejetih nalog, med temi je tudi skrb 

za pobiranje članarine in prostovoljnih 
prispevkov.
Vse krajevne organizacije RK si zada-
jo nalogo, da prostovoljci organizaci-
je RK v prvih mesecih novega leta to 
nalogo izvedejo. Podajo se od vrat do 
vrat in pobirajo članarino oziroma po-
prosijo za članstvo.

Priložen je obrazec - pooblastilo za pobiranje članarine

V decembru je v MZL Debeli Rtič potekal zadnji posvet sekretark in se-
kretarjev območnih združenj Rdečega križa. Posvet ki sta ga vodila pred-
sednik Franc Košir in generalni sekretar dr. Danijel Starman, je bil name-
njen predvsem obravnavi osnutka Programa dela 2012, ki so ga prisotni 
dopolnili z nekaterimi predlogi in pobudami. Po posvetu pa je potekalo 
usposabljanje za sodelavce in prostovoljce RKS, ki aktivno delujejo na 
področju širjenja znanj in organizacijske kulture, ki predstavlja skupek 
dosežkov in vrednot organizacije.
Poznavanje zgodovine ter ustroja naše organizacije je namreč predpo-
goj za učinkovito humanitarno delo, kakor tudi osnova za prepoznavanje 
drugačnosti naše organizacije od drugih organizacij delujočih na huma-
nitarnem področju.
Rdeči križ Slovenije si preko programa širjenja znanj, prizadeva širiti vre-
dnote miru, nenasilja, solidarnosti, humanosti in strpnosti.
Prisotne je s predavanjem ‘Pomen šole pri prenosu humanitarnih vre-
dnot’ nagovorila tudi gospa Fani čeh, dolgoletna svetovalka Zavoda  RS 
za šolstvo ter sodelavka RKS v preventivnih projektih na področju zdrav-
ja, prve pomoči in mednarodnega humanitarnega prava.

OBISK V OŠ LITIJA PODRUŽNICI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Kot vsako leto smo tudi v času pred božično novoletnimi počitnicami 
obiskali OŠ Litija, podružnico s prilagojenim programom, vse otroke ob-
darili, enoti pa poklonili didaktične igrače.

LETOVANJE V ČASU BOŽIČNO NOVOLETNIH ŠOLSKIH POČITNIC
Rdeči križ Slovenije je 165 socialno ogroženim otrokom omogočil letova-
nje s pomočjo sredstev pridobljenih v okviru akcije Peljimo jih na morje. 
iz našega območja je brezplačno letovalo 8 šoloobveznih otrok. Organizi-
ran je bil tudi skupni prevoz izpred športne dvorane v Litiji. 
Strokovne službe v MZL Debeli rtič so za otroke pripravile zanimiv, razno-
lik in bogat animacijski program. Otroci so se kopali v pokritem bazenu, 
udeležili so se predstave Fun Science, in gledališke predstave KuD gle-
dališče Steps, obiskali Resljev gaj ter obiskali in spoznali mesto Koper.
Dnevni program letovanja je bil popestren z likovnimi, ustvarjalnimi in 
športnimi delavnicami, večeri pa obogateni s tematskimi plesti tj. plesom 
»norih frizur«, plesom »srčkov«, prireditvijo »Rtič ima talent« ter seveda 
silvestrovanjem ter obiskom Dedka mraza in obdaritvijo otrok.

članarina je pomemben vir za delo vsa-
ke KORK, da pa bi se izognili različnim 
nepravilnostim (ki se tudi dogajajo), 
smo se odločili tudi letos, da vas sezna-
nimo o naslednjem:
•  vsak prostovoljec, ki pobira  članarino 

se mora predstaviti in pokazati poo-
blastilo za zbiranje članarine,

•  voditi mora natančno evidenco o po-
brani članarini.

društvo upokojencev
www.dulitija.si

SPREJEM PROSTOVOLJCEV PRI ŽUPANU
Na tradicionalni novoletni sprejem pri županu 
občine Litija, v petek 23. decembra 2011, so bile 
poleg ostalih dolgoletnih prostovoljcev iz območja 
občine, letos povabljene tudi tri članice našega 
društva. To so: Mila Grošelj, Marica češek in Erna 
Blažič. 

Ob tej priložnosti se jim je župan Franci 
Rokavec zahvalil za njihovo dolgoletno 
prostovoljno delo in jim v znak prizna-
nja podelil Valvasorjeve srebrnike.
imenovane aktivno delujejo na social-
nem področju v okviru društva in ob 
tem skrbijo za starejše, osamljene in 
onemogle, bolne. izvajajo tudi obiske 
na domovih in v Domu Tisje. Poleg tega 
pa skupaj z ostalimi članicami socialne 
sekcije posebno pozornost namenjajo starejšim nad 80 let, ki jim ob 
njihovem jubileju pošiljajo voščilnice in organizirajo razna srečanja. 
Za delo na socialnem področju je župan podelil priznanja še prosto-
voljcem drugih društev v občini Litija ter zlatim maturantom Gimnazije 
Litija.
Po uradnem delu sprejema, ki so se ga poleg povabljenih prostovoljcev 
udeležili še občinski svetniki, predstavniki podjetij, ustanov in drugih 
organizacij ter društev. Večer je minili v prijetnem klepetu s starimi 
znanci, s katerimi se redko srečamo tako množično.  janez BLAŽič

ZIMSKI POHOD NA JAVORNIK
V nedeljo, 18. decembra 2011, smo se člani planinske sekcije podali 
na zadnji letošnji pohod. Cilj je bil zimski pohod na javornik. Pripeljali 
smo se do črnega Vrha (686 m), naselja v občini idrija. Tu je večina 
pohodnikov z vodnikom Marjanom izstopila in se podala na pohod po 
malo daljši in strmejši poti.
Ostali pa smo se zapeljali še par serpentin višje, da smo se izognili prvi 
strmini. Začeli smo s pohodom po sneženi in poledeneli cesti. Vodil nas 
je vodnik Rado iz Hotederšice. Cesta je sprva položna, nato pa malo 
bolj strma. Bližje kot smo bili vrhu, lepši so bili razgledi.

V dolini je bila me-
gla, ki je spominjala 
na morje, nad njim 
pa s soncem obsija-
ne gore. Cesta nas 
je vodila čez Šajsno 
Ravan (925 m). Tam 
smo izbrali levo pot, 
ki vodi do koče, de-
sna pa vodi na vrh 
javornika. Ko smo 

prehodili pol poti po cesti, nas je smerna tabla usmerila na kolovoz, od 
koder je do koče še 40 minut. Kolovoz se skoraj ves čas strmo vzpenjal 
do Pirnatove koče (1156 m).
Po krajšem postanku smo se po gazi čez travnik in skozi gozd, v desetih 
minutah povzpeli na vrh javornika (1242 m). Na vrhu je lesen razgledni 
stolp, s katerega smo imeli čudovite razglede na vse strani. Najlepši pa 
je bil pogled na naše Alpe. Videli smo tudi morje v Tržaškem zalivu.
Med tem, ko smo čakali, da smo lahko žigosali dnevnike, so nas dohite-
li naši pohodniki, ki so prišli čez Šajsno Ravan po desni poti. Sestopili 
smo do Pirnatove koče, katera je bila premajhna za vse pohodnike, ki 
so se iz cele Slovenije in iz tujine podali na že 33. tradicionalni spomin-
ski pohod na javornik. Organizira ga PD javornik črni Vrh v spomin na 
padle borce Gradnikove brigade na pobočju javornika.
V dolino smo se podali skupaj. Najprej čez Šajsno Ravan, potem pa 
po bližnjici do črnega Vrha-k Metki, na idrijske žlikrofe. Od tam smo 
se zapeljali do naselja Hotederšica, odkoder nas je domačin Rado še 
dobro uro vodil po poteh do kmetije odprtih vrat urbanovc. 

Olga in ivan KOS

LETOVANJE NA MORJU
Društvo upokojencev Litija bo tudi v letu 2012 za svoje člane organi-
ziralo 7 dnevno letovanje v hotelu Delfin v izoli v spomladanskem in 
jesenskem obdobju.
V spomladanskem obdobju bo letovanje organizirano za 5 skupin po 
7 dni in to:
-  od ponedeljka 26.3 do ponedeljka 2.4.2012,
-  od ponedeljka 2.4. do ponedeljka 9.4.2012
-  od ponedeljka 9.4. do ponedeljka 16.4.2012,
-  od ponedeljka 16.4. do ponedeljka 23.4.2012
-  od ponedeljka 23.4. do ponedeljka 30.4.2012
Organiziran bo prevoz iz Litije do izole in nazaj. Društvo si prizadeva, da 
bo to letovanje čim ugodnejše. Več informacij na spletni strani društva 
ali na oglasni deski oziroma osebno v društveni pisarni.
Zainteresirane vabimo, da se čim preje odločijo za omenjeno letovanje, 
ker so kapacitete omejene.  Karlo LEMuT

NAPOVEDNIK:
-   v nedeljo, 29. januarja 2012 ob 7.30 uri- vlak, pohod na janče -  

»prijatelji janč«,
-   v četrtek, 26. januarja 2012 ob 15.00 uri, ustvarjalna delavnica  

v Du Litija,
-   med 1. februarjem in 7. februarjem 2012 bo izlet v Ponikvo in 

Šentjur,
-   v četrtek, 2. februar 2012 ob 15.00 uri, ustvarjalna delavnica  

v Du Litija,
-   v četrtek, 9. februar 2012 ob 15.00 uri, ustvarjalna delavnica  

v Du Litija,
-   v nedeljo, 12. februarja 2012 ob 7.30 uri- avtobus, pohod na  

Zasavsko sv. Goro,
-   v četrtek, 16. februar 2012 ob 15.00 uri, ustvarjalna delavnica  

v Du Litija,
-   v petek, 17. februarja 2012 ob 15.30 uri odhod na pustovanje  

v gostišče »pri jap«
-  v soboto, 18. februarja 2012 ob 6.00 uri - avtobus, pohod na Socerb,
-   v četrtek, 23. februarja 2012 ob 15.00 uri, ustvarjalna delavnica  

v Du Litija
-  v soboto, 25. februarja 2012 ob 7.30 uri- vlak, Štrusov pohod.

Kotiček ureja: Karlo LEMuT

OKREVANJE IN ŠOLA DIABETESA  
V ŠMARJEŠKIH TOPLICAH

Vabimo vas na sedemdnevno okrevanje, ki bo 
potekalo od 12.2.2012 do 19.2.2012 na temo 
»Kardiovaskularna ogroženost diabetika«. Vklju-

čuje bogat program zdravstvenih predavanj, vsakodnevno merjenje 
krvnega sladkorja in tlaka, vodeno rekreacijo v bazenu in v telovadnici, 
pohode, družabna srečanja, pet obrokov dnevno ipd.
V letošnjem letu so pripravili poseben zdravstveni program za diabe-
tike »Ugotavljanje ogroženosti diabetika za bolezni srca in ožilja« 
(možganska kap, srčni infarkt). Program obsega pregled pri specialistu 
internistu lipidogram in ultrazvok vratnega ožilja. Priporočamo, da se 
vsi diabetiki prijavite na ta pregled. Omenjen zdravstveni program sta-
ne 30 EuR. 

Cena  
programa

Cena dodatnega 
zdravstvenega 

programa

Prispevek 
društva

Končna cena z 
zdravstvenim 
programom 

Redni člani 344,45 30 40 334,45

Podporni 
člani 344,45 30 20 354,45

Socialni 
program 344,45 30 100 274,45

Nečlani 344,45 30 / 374,45
Možnost plačila na 3 obroke.

Socialni program: vsem članom, katerim mesečni dohodek znaša manj 
kot 400 EuR (potrdilo o izplačilu mora biti priloga), društvo prispeva 
100,00 EuR.
Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen. Odhod 
v Šmarješke toplice je 12.2 ob 14. uri izpred Občine Litija. Prijave zbi-
ramo v društveni pisarni ali po telefonu. 

KOPANJE V LAŠKEM
Kopanje v Termah Laško z organiziranim prevozom bo v torek, 10.1. 14. 
2 in 13.3. 2012. Odhod avtobusa je izpred društvene pisarne ob 15.00 
uri, počakate lahko tudi v Šmartnem pred spomenikom na ustju. Cena 
za tri urno kopanje je 7,00 EUR. Cena prevoza je 6,00 EUR. če imate 
možnost, je zaželeno plačilo ob prijavi. Vljudno vabljeni.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z Medobčinskim društvom invalidov organiziramo plavanje in 
vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo od 16. do 17. ure. V kolikor 
bo skupina večja, jo bomo razdelili na dva termina. Cena je 2 EUR na 
udeležbo. Vljudno vabljeni.

TELOVADBA
Telovadba vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v Športni dvorani 
Litija. Prosimo, da se prijavite v društveni pisarni. Vljudno vabljeni.

JOGA
Z jogo pričnemo 10. januarja. Vaje bodo potekale vsak torek od 17.00 
do 18.30 v Zdravstvenem domu Litija. Vodila bo vaditeljica joge 
Sadhvi Savitri Puri. Prijave zbiramo v društveni pisarni ali po telefonu. 
Vljudno vabljeni.

POHODI
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici.  
Zbor je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Vljudno vabljeni.
26.1. Vače – Slemšek – Slivna Božo čertalič
2.2.  Sitarjevec Alojz Hauptman
9.2. Kostrevnica – Bogenšperk – Krznar ivan Lamovšek
16.2. Veliki vrh Alojz Hauptman
23.2 Ljubljana – ob Žici - z vlakom Božo čertalič

ČASTNIKA OZSČ LITIJA IN 
ŠMARTNO PRI LITIJI NA  

PREDNOVOLETNEM SREČANJU 
Z NAČENIKOM GENERALŠTABA 

SLOVENSKE VOJSKE
Na podlagi Programa dela Zveze slovenskih častnikov, Programa dela 
Območnega združenja slovenskih častnikov občin Litija in Šmartno pri 
Litiji in 67. točke Letnega načrta sodelovanja med Zvezo slovenskih ča-
stnikov in Slovensko vojsko je v soboto, 10. decembra 2011, potekalo 
tradicionalno prednovoletno srečanje častnikov in podčastnikov z ge-
neralmajorjem mag. Alojzom ŠTEiNERjEM, Načelnikom Generalštaba 
Slovenske vojske, katerega sta se udeležila tudi predsednik OZSč Litija 

in Šmartno g. Ladislav Muzga 
in sekretar g. Anton Plankar.
uvodoma je prisotne pozdravil 
polkovnik v pokoju, dr. Bojan 
POTOčNiK, predsednik Zveze 
slovenskih častnikov. Poudaril 
je, da že tradicionalno sreča-
nje ni namenjeno le druže-
nju in veselemu poslavljanju 
od leta, ki odhaja, temveč je 
osnovni namen krepitev de-
lovanja častniške organizaci-

je in skupnih naporov za iskanje poti, ki bo vplivala in krepila skupne 
obrambne sposobnosti v državi, katerih del so tudi člani ZSč.
Načelnik generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz ŠTEi-
NER je predstavil temo pod naslovom: PRiSPEVEK K BOLjŠEMu RAZu-
MEVANju iZZiVOV SLOVENSKE VOjSKE.
Skozi zanimivo predstavitev je udeležencem predstavil organiziranost 
in delovanje Slovenske vojske in faze njenega razvoja do danes, njeno 
poslanstvo in izzive, ki se postavljajo pred njo v času, ko doma, v Evro-
pi in svetu težka ekonomska in gospodarska kriza ne obetata svetle 
prihodnosti.
Vojaškega strokovnega srečanja so se udeležili častniki in podčastniki 
iz Slovenske vojske in častniških organizacij iz vse Slovenije. Načelnik 
GŠ SV je pohvalil pripadnike ZSč, da so se srečanja udeležili v novih 
svečanih uniformah. častnikom in podčastnikom, ki so nosili bojne uni-
forme SV pa je v šali dejal, da ga spominjajo na čase osamosvojitvene 
vojne. S tem je želel izraziti podporo vsem častniškim organizacijam, 
da v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi zagotovijo ustrezna finančna 
sredstva za nabavo svečanih uniform, ki jih drugače morajo častniki in 
podčastniki financirati z lastnimi finančnimi sredstvi.  Anton PLANKAR



DRŽAVNO PRVENSTVO - 
POSAMEZNO 2011 ZA DEČKE IN DEKLICE!

Pri dečkih I. kategorije se je Grega Prašnikar 
uvrstil na 15. mesto, v III. kategoriji pa Matevž 
Vaš na 21. mesto.

Državni prvak pa je postal v iV. kategoriji Tomaž ivančič s 2804 podr-
timi keglji. Klemen ivančič je osvojil četrto mesto, ostali pa so dosegli 
naslednje uvrstitve: Žiga Pikl 22. mesto, Kristjan Ponebšek 27. in Rok 
Markelc 40. mesto med 47. tekmovalci. Pri deklicah iV. kategorije pa je 
osvojila odlično tretje mesto Maruša Kokalj s 2646 podrtimi keglji.

Razglasitev kegljača Slovenije 2011
člani so ekipno osvojili 7. mesto, članice 5. mesto, mladinke 4. mesto, 
kadeti 9. mesto in kadetinje ekipno 1. mesto v državi. 
V tekmovanju klubov je Litija dosegla 6. mesto. Pri mladinkah posa-
mezno je Valerija Kokalj osvojila 6. mesto in med kadetinjami Anja Do-
bravec odlično 1. mesto. Na državnem prvenstvu tandem-ženske sta 
Valerija Kokalj in Veronika ivančič dosegli 9. mesto, v tandemu –moški 
pa Klemen Mahkovic in Ludvik Novak odlično 3. mesto.
Vsem skupaj čestitamo za dosežene uspehe, posebno pa državnima 
prvakoma Tomažu ivančiču in Anji Dobravec! 

Odlični sestri Kokalj!
V Tržiču je 26.12.2011 potekalo državno prvenstvo v kategoriji Tandem 
u-23. Nastopilo je 11 parov iz devetih slovenskih klubov. Par Valerija in 
Maruša Kokalj sta se uvrstili na odlično 3. mesto. Zmagali sta tekmo-
valki iz Bresta pred parom iz Lanteksa, za katerega nastopa tudi Anja 
Dobravec iz Litije. čestitamo!

Ludvik Novak prvak Litije
V finalu mednarodnega odprtega prvenstva Litije je zmagal Ludvik No-
vak. Na prvenstvu je nastopilo 190 tekmovalcev in 50 tekmovalk. Zma-
govalec Ludvik Novak je podrl 666 kegljev, kar je njegov osebni rekord. 
Drugi je bil prav tako tekmovalec Litije Klemen Mahkovic (651), tretji 
pa uroš Stoklas s 633. podrtimi keglji, ki trenutno nastopa za hrvaški 
klub Konicom iz Osijeka. Zmagovalka pri ženskem delu tekmovanja je 
postala Brigita Strelec iz Lanteksa Celje, s 613. podrtimi keglji. Nasto-
pila je tudi predstavnica Litije 2001, Veronika ivančič, ki je podrla 523 
kegljev. čestitamo!    
     KK Litija 2001

DRŽavno PRvenStvo
v boRbaH

Domači Taekwondo klub Šmartno – Litija se je 17. 12. 
2011 v Mariboru udeležil 21. Državnega prvenstva v 
borbah za vse kategorije. Na tekmovanju je sodelova-

lo 124 borcev iz 9 slovenskih klubov. Naš 
klub je zastopalo 19 borcev, od tega jih je 
bilo kar nekaj, ki so nastopili na tekmova-
nju prvič. Reprezentant Domen Pirc je s 
prepričljivo zmago nad borcem iz kluba ji-
tae, ubranil naslov državnega prvaka. Prav 
tako je njegov mlajši brat, Tadej, blestel s 
tremi zmagami v kategoriji mlajših kade-
tov. Klub je bil vesel nastopa naših dveh 
povratnikov, Denisa Adamljeta ter Žive 
Pohar, ki sta se po več letih vrnila v ring in preizkusila svoje znanje v 
borbah. Obeta tudi kadetinja Sara Rozina, saj ji je za las ušel naslov 
državne prvakinje. Zadovoljni smo z rezultati na tem državnem prven-
stvu, saj imamo kar nekaj borcev, ki obetajo, da se bo še veliko pisalo 

o njihovih rezultatih.

REZuLTATi:
1. MESTO: Domen Pirc, Tadej Pirc; 
2. MESTO: Žak Ebrlin, Denis Adamlje, 
ivonne Doblekar Kreuzer, Nika Šircelj; 
3. MESTO: Luka Križaj, janez jerič,  
Rudi Kepa, David Bilbija, Aleksandra Rozi-
na, Rok Slapničar, Živa Pohar, Gaja Bajc, 
Sara Rozina, Patricija Matoz, Anže Repina

DRŽavno PRvenStvo v teHniKi
V soboto, 19. 11. 2011, je Taekwondo klub Šmartno – Litija organiziral 
21. državno prvenstvo v tehniki. Sodelovalo je 75 tekmovalcev iz 7 slo-
venskih klubov. Predstavniki domačega kluba so se odlično odrezali, saj 
so osvojili skupno 2. mesto. Naš najuspešnejši tekmovalec je bil izku-
šeni Rok Mohar, ki je osvojil dve 1. mesti in s tem postal državni prvak 
v svoji kategoriji. S svojim nastopom je presenetil Domen Pirc, saj se je 
bolj kot za tehniko pripravljal na borbe, a kljub temu premagal vse v svoji 
kategoriji in tako osvojil 1. mesto. Po dolgoletnem premoru je nastopila 
tudi Živa Pohar in se povzpela na najvišjo stopničko. Naš edini tekmova-
lec med veterani, Tomaž Perme, pa nadaljuje svojo zmagovalno tradicijo 
v poomsah. Premagal je svojega nasprotnika in osvojil zlato odličje. S 
tem je tudi dokazal, da leta za treniranje taekwondoja niso ovira. 

Medalje so prejeli tudi Aleksandra Rozina, zlato, Sara Rozina, srebrno, 
Lovro Perme, bronasto in Žan Kaštigar, prav tako bronasto. Pohvala tudi 
vsem ostalim nastopajočim v tehniki, saj vsi vemo, da so borbe bolj 
atraktivne, vendar brez dobre tehnike ni dobrega borca. Zahvala tudi 
občini Šmartno pri Litiji za pomoč pri izpeljavi državnega prvenstva v 
tehniki. 

V zaključku meseca decembra se je v prostorih 
Bob bowlinga odvijal božično novoletni turnir. 
Letos se ga je udeležilo sedemnajst igralcev, kar 
nakazuje, da se je sam šport v Sloveniji precej 

razvil in uveljavil, saj se vsako leto na podobne turnirje širom Slovenije 
prijavlja vse več igralcev.
Ob začetku samega turnirja je bilo med tekmovalci čutiti precej spro-
ščeno vzdušje, ki se je tekom kvalifikacij razvilo v prijetno tekmovanje 
z mnogimi lepimi meti in rezultati. Po kvalifikacijah je prvo mesto zase-
del Vital Grabnar s povprečjem 185.6 kegljev, sledili pa so mu Roman 
čož s 184.3, Damjan Vodenik s 181.3 in Tomaž Krafogel s 178.3 ke-
glji. V nadaljevanju se je osem najboljših pomerilo za prva štiri mesta. 
Grabnar je iz prvega padel na tretje, čož je ostal na drugem, tudi Vo-
denik Damjan je izgubil mesto in si tako vseeno priigral tekmo za tretje 
mesto. Po kvalifikacijah peti pa si je z dvema odličnima igrama prvo 
mesto po kvalifikacijah in s tem finale priigral Roman Vodenik.

Končni vrstni red sta določili tekma za tretje mesto, kjer je zmagal Vital 
Grabnar, v finalu pa je bil od Romana čoža boljši zmagovalec turnirja 
Vodenik Roman. čestitamo.
V tekmi za top rezultat meseca decembra pa je bil končni razpored 
sledeč: 1. iztok Štrus 258 kegljev; 2. Žiga Dolar 245 kegljev; 3. Roman 
Vodenik 237 kegljev; 4. Miha Štrus 236 kegljev; 5. Roman čož 229 
kegljev

Pred nadaljevanjem spomladanskega dela prvenstva 
vseh selekcij NK Litija je prav, da se za trenutek še 
ozremo nazaj na jesenski del. Kot je bilo že pred za-
četkom prvenstva jasno nam tekmovalni uspehi niso 
bili nikakršna prioriteta, saj je bilo najbolj pomembno 
povečati število igralcev, ki je bilo pravzaprav že zelo 
kritično. Po raznih aktivnostih je bil ta najvažnejši cilj 

več kot presežen in število otrok in odraslih v posameznih selekcijah je 
zraslo na več kot 160. 
Treningi so se dnevno izvajali na glavnem igrišču, vzporedno pa smo 
uredili še pomožno igrišče, za katerega upamo, da bo v spomladan-
skem delu velika pridobitev, saj glavno igrišče še pol leta take obreme-
nitve nikakor ne more zdržati. 
Tudi zimske mesece vse selekcije z veliko in nesebično pomočjo OŠ 
Gradec in Gimnazije Litije, preživljajo aktivno, saj se na teh lokacijah 
izvajajo redni treningi. To pomeni, da tudi v zimskem času ne počiva-
mo in skrbimo za zdrav duh naših članov in najmlajših nogometnih 
navdušencev - otrok. Skupaj s starši otrok, kateri so včlanjeni v klub, 
smo poskrbeli, da obiskujejo turnirje, ki so v domeni MNZ Ljubljana ter 
obiskujejo razpisane turnirje na območju RS. V tesnem sodelovanju 
smo tudi z Nogometnim klubom jevnica, zlati pri selekciji starejših deč-
kov - u14, kjer nam omogočajo izvajanje treningov na njihovi umetnem 
igrišču.
Z mesecem februarjem 2012 predvidevamo pričetek izvajanje trenin-
gov na travnatem igrišču v Nogometnem klubu Litija. Glede na izvajanje 
treningov znotraj športnih dvoran in predvidenega izvajanja treningov 
tudi na travnatem igrišču NK Litija, strmino na tem, da bodo naši člani 
ter otroci, čimbolje pripravljeni na spomladanski del prvenstva.
Iskrena zahvala za dobro sodelovanje OŠ Gradec in Gimnaziji Liti-
ja, vsem staršem otrok ter Nogometnem klubu Jevnica, s katerim 
smo vzpostavili sodelovanje, katerega smo si želeli že vrsto let. 
Športni pozdrav!  upravni odbor NK Litija

V NAJEM ODDAM starejšo kmečko hišo 
90m2 v okolici Litije, etažna centralna na 
drva, uporaba zelenjavnega vrta, avto pod 
streho. informacije: 031/670-737

GREGA KOKALJ DRŽAVNI  
PRVAK, PIA POGLAJEN ZMAGALA  

V DOMŽALAH
Grega Kokalj je brez dvoma novo veliko ime Tenis 
kluba AS Litija in slovenskega mladinskega tenisa. 
Na Državnem prvenstvu do 14 let, ki se je odvijalo 
na Otočcu je prepričljivo opravil z vso konkurenco 
in osvojil naslov dvakratnega državnega prvaka, 
saj je zmagal tako posamično kot v dvojicah. V 
finalu posamezno je nasprotniku prepustil le dve 
igri in slavil s 6:2 in 6:0 kar samo dokazuje njegovo 
absolutno prevlado v tej starostni kategoriji, saj je 
v Sloveniji tako rekoč brez konkurence.
Grega Kokalj se bo konec meseca odpravil v 
Francijo, v Tarbes, kjer se bo odvijalo neuradno 

svetovno prvenstvo do 14 let, saj bodo nastopili tudi tekmovalci iz ZDA in 
Avstralije, turnir pa šteje tudi kot tekmovanje 1. najvišjega ranga za evropsko 
teniško lestvico.
Na državnem prvenstvu do 14 let je odličen rezultat z uvrstitvijo v polfinale 
dvojic pri dekletih dosegla tudi Tina Godec.
Na domači sceni je pravo veselje v klubu pov-
zročila tudi prva zmaga mlade, devetletne Pije 
Poglajen, ki je tekmovala na turnirju TZS za 
deklice do 10 let v Domžalah. Pija Poglajen je 
bila tokrat veliko boljša od konkurence in je na 
koncu zasluženo dvignila pokal za 1.mesto.
uspešni so bili tudi naši tekmovalci na tekmova-
njih po tujini. Najbolj zadovoljna se je iz avstrij-
skega Bergheima, s turnirje iTF 4. kategorije, 
vrnila Pia Čuk, saj se je uspela prebiti v 3.krog 
glavnega turnirja, kjer je potem tesno s 5:7 in 
3:6 izgubila, a kljub temu osvojila nove točke 
za svetovno mladinsko iTF teniško lestvico. Pia 
čuk bo poskusila letos doseči svetovni ranking, 
ki bi jo lahko popeljal na mladinski Roland Garros. Zato  načrtuje še turnejo 
po južni Ameriki, še pred tem pa jo čaka državno prvenstvo do 18 let.
Mladinski Roland Garros bo poskušal ujeti tudi Blaž Bizjak, ki se je po nove 
točke odpravil v Bratislavo, kjer je bil iTF turnir visoke, 2.kategorije. Blaž je 
bil v 1.kolu uspešen, nato pa je izgubil tesno s 4:6 in 4:6 od 11.nosilca. Blaž 
je kljub temu zadovoljen, saj vidi, da drži priključek samemu vrhu. Nova pri-
ložnost ga čaka že kmalu na češkem in nato doma v Mariboru.
Nastja Kolar se intenzivno pripravlja na svoj prvi nastop za FED CUP repre-
zentanco. Ta bo na japonskem v dneh od  3. do 5. februarja, reprezentanca 
pa bo na japonsko odpotovala že 28.01.2012, saj se bodo dekleta skušala 
čim bolje privaditi hitri podlagi, ki so jo za igranje izbrale japonske predstav-
nice. Poleg Nastje bo nastopila tudi Polona Hercog, Katarina Srebotnik je 
sodelovanje odpovedala, v ekipi bosta še Petra Rampre in Andreja Klepač. 
Seveda bomo vsi v klubu navijali za naša dekleta in še posebej za našo Na-
stjo.
V mesecu decembru je Teniška zveza Slovenije podelila priznanja najboljšim 
v letu 2011. Priznanja so dobili tudi Grega Kokalj za končno 1.mesto na slo-
venski lestvici do 14 let v sezoni 2010/2011, Nik Razboršek in Nastja Ko-
lar za končno 1. mesto na slovenski lestvici do 18 let za sezono 2010/2011. 
Nik Razboršek in Nastja Kolar pa sta bila proglašega tudi za najboljša slo-
venska mlada igralca za leto 2011. Še enkrat čestitamo!
Za Nika Razborška je bilo to tudi slovo od mladinske kategorije, saj v njej 
nima več pravice nastopa. Zato se Nik že intenzivno pripravlja na naskok na 
lestvico ATP in prehod v člansko konkurenco. Sodelovanje je sklenil z enim 
najboljših slovenskih trenerjev Davidem Lenarjem (treniral je tudi Blaža 
Kavčiča in Grega Žemljo) in pridno trenirata v Areni AS.

tenis klub AS

in zakoračili smo v leto 2012. Pozabiti moramo 
na praznike in začeti priprave na pomladanski del 
sezone, ki prinaša končne uvrstite, ki pa so lahko 
vesele ali polne razočaranj ob slabih uvrstitvah. 
V jevnici je bilo že prve dni januarja zelo živahno 
saj se je začel zimski prestopni rok, ki traja samo 

en mesec. Kar nekaj igralcev in igralk je izkazalo željo za prihod v jevni-
co, seveda nekaj jih bo pa tudi odšlo drugam. Želja nam je, da z igralci 
in igralkami, ki bodo igrali sestavimo konkurenčne ekipe, ki se borijo 
za vrh prvenstvene lestvice. 
 Kljub veliki finančni krizi, ki jo opažamo povsod še vseeno vodimo vse 
projekte v smeri izdelave novih garderob. Zavedamo se da bo verjetno 
veliko dela opraviti prostovoljno, kot so to počeli naši predhodniki. Mi 
smo na to pripravljeni v želji zagotoviti našim mladim nogometašem in 
nogometašicam boljše pogoje za treninge in tekme.
ŽOGA + DELO = ZADOVOLjSTVO, ZDRAVjE in uSPEH

za NK jevnica: Marjan Medved - Medo
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Kdor žanje solze,
je sejal ljubezen.

ZAHVALA
V 83. letu življenja nas je zapustila draga žena,  

mama, babica in prababica

KRISTINA SUHADOLNIK
11.12.1929 – 17.12.2011

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili  

na zadnji poti in se je spominjate v mislih in molitvi.

Njeni: mož Štefan, hčeri  Maruša in Lenča z družinama

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

ZAHVALA
Ob nenadni in boleči izgubi

CIRILE CIZERLE
roj. Zupan  

21.04.1934 – 14.12.2011
iz Zavrstnika, Šmartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečene besede sožalja, podarjeno cvetje, sveče in osta-
lo pomoč. Še posebej se zahvaljujemo g. župniku Janezu Kvaterniku 
za lepe besede ob slovesu, molilkam rožnega venca, PGD Zavrstnik za 
nošnjo praporja, pogrebcem, pevcem in Vinku Slapničarju za poslovilni 
govor. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Ignac, hči Mira, sin Tone z družino,  
bratje in sestri z družinami in ostalo sorodstvo

Kako si daleč, o, kako si daleč!
Glej, misli moje noč in dan so budne, 
od dolge poti k tebi so že trudne.
Pridi dragi in se več ne mudi!

Čeprav si daleč, o, brezupno daleč,
srce moje dobro, dobro čuti,
da sva si bližja kot kdaj preje v tej minuti.
Iz teh me sanj nikdar nihče ne zbudi!
        (M. Kačič)

ZAHVALA
Ob nepričakovani izgubi našega dragega moža, očija, brata, strica, 

nečaka, bratranca in svaka

 JOŽETA DOBRAVCA
iz  Litije

Z žalostjo v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in  znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše, izrečena 
sožalja, tople objeme in tolažbo v teh težkih trenutkih. Zahvala g. žu-
pniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen obred in tolažbo, g. Mirku Kaplji 
za poslovilne besede, bolniškemu župniku g. Toniju za podelitev zakra-
menta in tolažilne besede, pevcem iz Polšnika za lep izbor pesmi, po-
grebnemu zavodu, vsem društvom in njihovim praporščakom, katerih 
član je bil, Obrtni zbornici in Žigi Toriju za zaigrano zadnjo melodijo ob 
odprtem grobu.
Hvala vsem, ki ga nosite v srcu, zanj opravljate dobra dela in se ga 
spominjate.

Žalujoči: Jožica, Simona, Sašo, brat Franci, Lado,  
sestra Miri z družinami in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Ob slovesu našega dragega moža, očeta in ata

FRANCA LESJAKA

se zahvaljujemo župnikoma za opravljen obred, pevcem ter govorni-
kom gospodu Stanetu Črnetu, gospodu Mihi Ješetu in gospodu Mirku 
Kaplji. Lepa hvala za poslovilne besede na žalnih sejah Predilnice Litija 
ter Občine Litije.

Hvala vsem za  izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter za izkazano 
spoštovanje na njegovi zadnji poti.

 

Družina Lesjak

ZAHVALA
Tiho je odšel od nas naš predragi mož, ata, stari ata,  

brat in stric

STANISLAV PAVLIHA
15.10.1936 – 27.12.2011

Iz Sp. Hotiča pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki 
ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani.
Zahvala g. župniku za lepo opravljen obred, članom LD Vače in PGD 
Hotič, hotiškim pevcem ter Matjažu Juvančiču za ganljive besede slo-
vesa.
Posebno se zahvaljujemo osebju Doma Tisje za izkazano skrb v zad
njih mesecih njegove življenjske poti.
 

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: Vsi njegovi

Ni res, da je odšel - nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

V SPOMIN

Minilo je šest žalostnih let odkar nas je zapustil naš dragi

STEVO BOŽIČ

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

Vsi njegovi: Rajka, Sandra in Nešo

Čas res hitro mine
in briše nam spomine,
brez katerih pa ni zgodovine.

Kdo smo
in kam gremo,
to ve le malokdo.

Vendar pa ostane nam le to,
da nekoč nas več ne bo.

V SPOMIN

FRANCU MAHKOVICU
30.04.1931 – 01.01.2006

Hvala vsem, ki se ga spominjate  
s prižgano svečko.

Vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla in 
jokala, ker tebe več ni.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, 
sestre, tete in tašče

MARIJE GROBOLJŠEK
(28.07.1921 – 02.01.2012)

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje,darovano cvetje, sveče in svete maše. Po-
sebno se zahvaljujemo gospe Tončki Avbelj za nesebično pomoč, dr. 
Marku Kolšku in osebju Doma Tisje. Hvala tudi gospodu župniku Pavlu 
Okolišu za lepo opravljen obred, pevcem in trobentaču.

Vsi njeni

Samo to še opravim, 
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.
           (T. Kuntner)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi mame, stare mame in tašče

FRANČIŠKE KRES
25.10.1937 – 01.01.2012

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, gospodu žup
niku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi, hvala za lepo 
zaigrano skladbo in lep govor.
Hvala celotnemu javnemu zdravstvu še posebej pa dežurni službi ZD 
Litija. 

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni

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

ZAHVALA

V 93. letu se je od nas tiho poslovil naš dragi ata

ANTON KRAFOGEL
(1919 – 2011)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in krajanom za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje in sveče, in vsem, ki ste ga pospremili na 
zadnji poti. Hvala nosilcem praporov Pevskega društva Lipa, Zveze 
borcev, Društva invalidov in Društva upokojencev, govornikoma go-
spodoma Matu Savšku in Mirku Kaplji za izrečene poslovilne besede. 
Hvala tudi trobentaču g. Namestniku, pevskemu zboru Lipa za zadnje 
pesmi in g. župniku Okolišu za opravljen obred. Hvala tudi osebju 
Doma Tisje za oskrbo.

Žena Antonija, hči Zvonka z možem in vnuka Evgen in Rok  
z družinama

ZAHVALA

KARLO KOVAČIČ
1950 – 2011

Iskrena hvala Marinki Logar za organizacijo pogreba. Hvala tudi  
g. župniku za opravljen obred, Heleni Perko za poslovilne besede ter 
Ivanu Sotlarju za sodelovanje pri pogrebu. Hvala vsem, ki ste darovali 
za svete maše, sveče in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: sestra Meri z družino

V veri na svoji zemlji vztrajal je,
ljubil je dom in domovino.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža,  

očeta, brata, tasta in dedka

ALOJZIJA ROKAVCA
rojenega 19.7.1925

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, pogreb-
cem, prijateljem in znancem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od 
našega ata na domu, poslovilni vežici in na pokopališču v Kresnicah. Hvala 
vsem, ki ste darovali za svete maše, cvetje, sveče in za vsa izrečena pisna 
in ustna sožalja. Zahvaljujemo se g. župniku Štefanu Pavliju za duhovno 
oskrbo, poslovilne besede in opravljen obred. Hvala cerkvenim pevcem iz 
Kresnic in mešanemu pevskemu zboru KUD Jevnica za ubrano petje. Za-
hvaljujemo se vsem praporašem, ge. Boži Šarbek, g. Jožetu Godcu in g. 
Darku Rovšku za izrečene besede slovesa. Hvala za zaigrano žalostinko. 
Hvala g. Stanku Lemutu za vso skrb. Hvala Zdravstvenemu domu Litija za 
celovito zdravstveno in patronažno oskrbo in nego. Hvaležni smo Javnemu 
podjetju KSP Litija za vso pomoč, Gasilskima društvoma Jevnica in Kresnice, 
g. Boštjanu Bizjaku in Policijski postaji Litija za zagotavljanje varnosti.
Predvsem pa hvala tebi dragi ata, za vse kar si dobrega storil za naš dom 
in naš kraj.

Žalujoči vsi njegovi



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

 
1. Mirk BUCA, CKS 3, Litija

2. Marjan BORIŠEK, Mamolj 9, Polšnik
3. Valentina BEGIČ, CKS 18, Litija 

Težje besede:  AKCIJ, AMIL, ŠTER, NIDAL, PRE, 
AJKA, AMATI

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.2.2012 na naslov ure
dništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli 
knjigo LITIJSKI OBRAZI avtorja Martina Brileja. 
Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Litija.
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javno glasilo OBČan
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil 

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

Izdajatelj: Tiskarna ACO - 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.

mali oglasi
PRODAJAM zazidljivo parcelo v izmeri 794 m2 v Tihaboju (k.o. 
Vodice, GA-14SK naselje Gabrovka) ob asfaltirani občinski cesti 
Sopota-Dole-Brezovo-Gabrovka. S parcele je lep razgled po okoli-
ci in dolini Mirne. Cena po dogovoru. Telefon: 01/541- 61-63.

PRODAM cisterno za vino 150 l – nova in PLATO za traktor, širina 
1,60 x 100 x 80 cm. GSM: 041/236-016.

PRODAM zazidljivo parcelo v Slivni, lepa sončna lokacija. 1300 
m2. Tel.: 031/294-165 jAKA.

PRODAM garsonjero, Trg na Stavbah, popolnoma adaptirano, 
op remljeno, visoko pritličje. Vpis v zemjiško knjigo. Vseljivo ta-
koj. Pokličite na 040/747-225.

KUPIM kmetijo ali kmetijsko zemljišče in gozd. 041/751 -266 

PRODAMO počitniško kočo na Veliki planini, temeljito obnovlje-
no na izjemni lokaciji. 041/751-266 

ZELO UGODNO PRODAM dvojček, 155 m2 bivalne površine na 
lepi lokaciji v Puščah pri Turjaku v 3.gf. Vse inštalacije so že pri-
peljane do objekta. Možnost dograditve po vaših željah in kom-
penzacije z drugo nepremičnino. To je zagotovo najugodnejša 
med ponudbami primerljivih nepremičnin v okolici. 041 751 266 

PRODAM garažo v Litiji pri AMD, cena po dogovoru. informa-
cije: 041/683-673.

SOBOTA, 18.02.2012

novice iz DoMa tiSje

Praznični december je za nami, praznovanje 65. 
letnice Doma Tisje, ki je potekalo celo jesen s 
številnimi prireditvami in aktivnostmi se počasi 
zaključuje. Življenje v domu se vrača v utečene 
poti, tako so stanovalci, ki se ukvarjajo s 
prostočasnimi aktivnostmi šli na ogled Muzeja 

Premoderne umetnosti v Sp. Hotiču. Z veseljem smo se odzvali na 
povabilo otrok vrtca Kekec na Savi pri Litiji in jih šli obiskati, učenci 

dom tisje
OŠ Gradec so organizirali v domu 
kreativno delavnico, prostovoljki 
gospe Ana in Breda Merčon sta 
skupaj prijateljicami pripravile 
glasbeno srečanje in pokazale, 
kako se da izvabiti  vesele zvoke iz nenavadnih inštrumentov. »Klepet ob 
čaju«  je druženje, ki ga organiziramo nekajkrat letno in  je namenjeno 
svojcem stanovalcev. Svojci imajo na ta način možnost sproščeno 
poklepetati s strokovnimi delavkami doma, včasih se pri neformalnih 
pogovorih utrne pametna rešitev in problemi postajajo le še izzivi. V 
domu se zavedamo, da so svojci stanovalcev naši pomembni sodelavci, 
zato jih poskušamo čim bolj vključiti v življenja stanovalcev doma, tako 
jih vsako leto povabimo na prednovoletna okraševanja »Okrasimo 
novoletno jelko skupaj« Na novoletni zabavi za stanovalce in njihove 
svojce je v kulturnem programu nastopil pevski zbor Litus iz Litije, 
za veselo vzdušje pa so poskrbeli prostovoljci gospa Meri in gospod 
Mirko Vresk ter gospod Roman jakoš z igranjem na harmoniko. Vsako 
leto ljubljanski pomožni škof, gospod Anton jamnik na Božič obišče 
enega izmed domov. Letos je daroval božično Sv. mašo v Domu Tisje.  
Sv. maše smo se udeležili tako stanovalci, njihovi svojci, kot nekateri 
zaposleni svojimi bližnjimi  in začutili pristno, človeško povezanost nas 
vseh med seboj in globoko hvaležnost, da delamo z ljudmi in za ljudi. 

                Leonida RAZPOTNiK



Zbor Sv. Nikolaja je tudi letošnjo sezono pod 
vodstvom zborovodkinje Helene Fojkar Zupančič 
božični čas obarval z nizom treh koncertov, ki so 
se odvili najprej 25. 12. 2011 v domači župnijski 
cerkvi Sv. Nikolaja v Litiji, nato pa še 4.1.2012 
v uršulinski cerkvi Svete trojice v Ljubljani in 
na dan svetih treh kraljev, 6.1.2012 v cerkvi Sv. 

jurija v Stari Loki. Tokratni koncert je zvenel 
v meditativnem vzdušju, ki ga je s snemanim 
veznim besedilom obogatil žametni glas slo-
venskega igralca Pavla Ravnohriba. V globokih 
razmišljanjih nas je vodil od žene, ki je sprejela 
vlogo božje matere, do naše podobe popotnikov 
v življenju, ki ga vedno znova razsvetljuje 
luč Deteta. Zbor je poslušalce ob svečkah in 

umirjenem petju korala uvedel v 
vzdušje tokratnega programa, ki 
so ga sestavljali meniški korali, 
starodavni napevi in sodobna 
meditativna glasba. S svojimi in-
strumenti so sodobne skladbe 
obogatili Lovro Frelih na orglah, 
Anže Kristan s svojim gongom, 
Katarina Lotrič na klavirju in 
godalni kvartet (Mirjam Mah, 
Neža Piry, Luka Dukarić, urša 
Kržič). Pevci so s pesmijo Sveta 
noč zaključili meditativno iskanje 
smisla božičnega rojstva in tako 
zaokrožili cikel manj znanih bo-
žičnih pesmi.

Na vseh koncertih je občinstvo 
napolnilo cerkev, njihovi odzivi 
po zaključku koncerta pa so 
pokazali, da je čar božiča tudi  
v premišljevanju ob lepih bo-
žičnih pesmih. Po koncertih so 
imeli obiskovalci možnost kupiti 
zgoščenke zbora  Sv. Nikolaja: 
Božična luč, Sacra religio in Eno 
drevce, ki je izšla na začetku 
letošnje sezone.

  
Nika jOGER

božični koncerti zbora Sv. nikolaja v litiji, 
ljubljani in Škofji loki

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

KJER NAJ BO STAROST 
BREZ BOLEČIN

POMOČ  
NA DOMU

DOM TISJE
Črni potok 13

1275 Šmartno pri Litiji

KOMU JE NAMENJENA POMOČ 
NA DOMU?
Socialna oskrba na domu je namenjena 
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne 
in druge pogoje v svojem bivalnem okolju, 
zaradi starosti, invalidnosti in kronične bole-
zni pa se ne morejo oskrbovati in negovati 
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege 
ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre 
za različne oblike organizirane praktične po-
moči in opravil, s katerimi se upravičencem 
vsaj za določen čas nadomesti potrebo po 
institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi 
družini ali v drugi organizirani obliki.
Ti upravičenci so: 
•   osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali 

pojavov, ki spremljajo starost, niso sposob-
ne za popolnoma samostojno življenje, 

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

•   druge invalidne osebe, ki jim je priznana 
pravica do tuje pomoči in nege za opra-
vljanje večine življenjskih funkcij, 

•   kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi 
okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 
statusa invalida, pa so po oceni pristojne-
ga centra za socialno delo brez občasne 
pomoči druge osebe nesposobne za sa-
mostojno življenje, 

•   hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo 
v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v 
duševnem razvoju, ki ni vključen v organi-
zirane oblike varstva. 

KAJ OBSEGA STORITEV POMOČI 
NA DOMU?
•   pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: 

pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri 
umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih 
življenjskih potreb, vzdrževanje in nega 
osebnih ortopedskih pripomočkov; 

•   gospodinjsko pomoč: prinašanja enega 
pripravljenega obroka ali nabava živil in 
priprava enega obroka hrane, pomivanje 
uporabljene posode, osnovno čiščenje 
bivalnega dela prostorov z odnašanjem 
smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje 
spalnega prostora; 

•   pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: 
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s 
prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje 
upravičenca pri opravljanju nujnih obve-
znosti, informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravičenca ter priprava upravi-
čenca na institucionalno varstvo.

Do storitev socialne oskrbe so upravičene 
osebe, ki potrebujejo najmanj dve opravi-
li iz dveh različnih sklopov prej navedenih 
opravil. 

Izvajalci storitev socialne oskrbe na domu 
so za svoje delo strokovno usposobljeni, nji-
hovo delo vodi in nadzoruje vodja oziroma 
koordinatorka storitve.

KAKO POTEKA POSTOPEK ZA 
PRIDOBITEV PRAVICE?
Socialna oskrba na domu je strokovno voden 
postopek, ki ga vodi socialna delavka in se 
začne na pobudo zainteresiranega uporabni-
ka ali njegovega zakonitega  zastopnika ozi-
roma njegovih najožjih  družinskih članov.
Prvi del postopka predstavlja ugotavljanje 
upravičenosti, začetno srečanje, priprava in 
sklenitev posebnega dogovora o obsegu in 
vrsti storitve, trajanju in času izvajanja ter  
organizacija ključnih članov okolja. 
Drugi del postopka pa predstavlja vodenje 
storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo 
usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri 
izvajanju dogovora in pri zapletenih življenj-
skih situacijah upravičencev ter neposredno 
izvajanje storitve na domu uporabnika, ki ga 
izvaja usposobljena  oseba -  socialna oskr-
bovalka.  
Čas posameznega obiska ni krajši od 30 mi-
nut, kar je tudi najkrajša obračunska enota  
za plačilo storitev. Neposredno izvajanje sto-
ritve na domu upravičenca se lahko izvaja  
vse dni v tednu, največ 4 ure dnevno in 
največ 20 ur tedensko. V primeru, ko zara-
di potreb upravičenca storitev izvajata dva  
izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lah-
ko število ur mesečno poveča za največ eno 
tretjino.

CENA STORITVE POMOČI NA 
DOMU
Posamezna storitev se opravlja v skladu z 
Dogovorom o obsegu, trajanju in načinu 
opravljanja storitve pomoči družini na domu 
v obliki socialne oskrbe.
Cena storitve je določena na podlagi  Pravil-
nika o metodologiji za oblikovanje cen so-
cialno varstvenih storitev. Cena storitve po-
moči družini na domu je del stroškov storit-
ve, ki ga plačuje uporabnik ali drug plačnik, 
del cene storitve socialne oskrbe na domu 
subvencionirata občini Litija in Šmartno  
pri Litiji, prav tako tudi stroške vodenja po-
stopka. Upravičenci pa lahko uveljavljajo  
dodatne olajšave pri plačilu storitve (oprosti-
tev plačila) pri pristojnem centru za socialno 
delo Litija.
V storitev socialne oskrbe na domu ne sodijo 
opravila, ki niso v neposredni zvezi z uporab-
nikom storitve in njegovim najožjim življenj-
skim okoljem.

 INFORMACIJE:
Pokličite nas na telefonsko številko:
01/890-01-03, 
01/890-01-06, 
01/890-01-01 (za pomoč na domu) 
Lahko se oglasite osebno pri nas v času  
urad nih ur: 
•  ponedeljek od 8.00 ure do 12.00 ure in  

od 14.00 ure do 16.00 ure, 
•  od torka do petka od 8.00 ure do 13.00 ure
Dosegljivi smo tudi na elektronski pošti:
tisje@ssz-slo.si ali leonida.razpotnik@ssz-slo.si


