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Prispevke pošljite do 08.01.2013 
po e-pošti: obcan@siol.net ali

tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, 

c.D.K. 39, 1270 Litija.

December se kot vsako leto izteka z obilico 
prireditev, praznovanj in voščil za prihodnje 
leto. Sled njim se pridružujemo tudi v uredni
štvu in vsem bralcem želimo srečno, zdravo 
in uspešno leto 2013.  Uredništvo Občana

ŽUPan SPRejel PReDStavniKe DRUŠtev
Župan Franci Rokavec in 
vodja stičišča NVO Jelka 
Babič sta na letno sreča-
nje povabila vsa društva, 
ki imajo sedež v občini Li-
tija. Srečanja, ki je bilo 5. 
decembra popold ne se je 
udeležilo več kot 30 pred-
stavnikov društev.
(nadaljevanje na 2. strani) 

December je čas, da odpremo svoja srca,  
prav tako pa tudi Mesto Litija na široko  
odpira svoja vrata vsem obiskovalcem  

tradicionalnih prireditev.

DoGoDKi v PRaznični litiji
PoDeŽelje v PRazničnem meStU  

(v starem mestnem jedru Litije):
21.12. boŽični Sejem (10.00–19.00) z dobrotami in izdelki s podeželja Srca Slovenije
21.12.  Stojnice vSe zaStonj (10.00–19.00) dobrodelni sejem oblek za otroke in odra-

sle ter športne opreme in trajnih prehranskih izdelkov (Mladinski center Litija) 
21.12. UniKatija (10.00–19.00) tržnica unikatnih izdelkov Litija
21.12.  PleSno Rajanje za najmlajŠe (10.15–10.45) Šola plesa Aleksandre Košir 
21.12.  PleSno animacijSKi PRoGRam PReD PRihoDom DeDKa mRaza 

(16.30–17.00) Šola plesa Aleksandre Košir   
21.12.  Ulična PReDStava za otRoKe, iGRica PalčKova neDelja  

(17.00–17.30) skupina Sonček
21.12. PRihoD in obDaRitev DeDKa mRaza (17.30)
21.12. naStoP PevKe PatRicije Selan teR SKUPine Koala voice (17.45)
22.12. boŽični Sejem (08.00–13.00) z dobrotami in izdelki s podeželja Srca Slovenije
22.12.  Stojnice vSe zaStonj (08.00–13.00) dobrodelni sejem oblek za otroke in odra-

sle ter športne opreme in trajnih prehranskih izdelkov (Mladinski center Litija) 
22.12. UniKatija (08.00–13.00) tržnica unikatnih izdelkov Litija
22.12. (10.00–11.00) Nastop mladih harmonikarjev

PRiReDitve PoD novoletnim ŠotoRom  
(na parkirišču pred zgradbo Občine Litija): 

PeteK, 28. december 2012 (od 20.30 do 02.00):
Danijela & banD • Dejan vUnjaK in bRenDijeve baRabe • RobeRt FicKeR
Sobota, 29. december 2012 (od 20.30 do 02.00):
Slon in SaDeŽ RoKenRol benD • aDam • hiGh 5 + aRteniGma + mc RocK banD 
PoneDeljeK, 31. december 2012 - SilveStRovanje (od 20.30 do 03.00):
miRan RUDan, SKateR, iztok orešnik Gino & banD 

OBČINA LITIJA

Vsem občankam in občanom voščim lepe božične  
praznike, polne notranjega miru, čestitam ob  

»Dnevu samostojnosti in enotnosti« ter želim veliko 
optimizma, vedrih misli, veselja, zdravja,  

medsebojnega spoštovanja in zaupanja v letu 2013!
Župan občine Litija

Franci Rokavec

bRezŽični   inteRnet   Wi-Fi   litijaV letošnjem letu smo se na Občini Litija in v Mestni 
skupnosti Litija odločili, da kot prva občina in mestna 
skupnost v Zasavju, mesto Litija priključimo sodobnim 
informacijskim mestom po Evropi in svetu. Cilj tega pro-
jekta je ponuditi uporabnikom (turistom, dijakom, štu-
dentom in vsem občankam in občanom) zunanji brez-
plačni - brezžični dostop do interneta preko vseh naprav, 

ki vsebujejo brezžični vmesnik po standardu 802.11 b/g (prenosniki, mo-
bilni telefoni, dlančniki ipd.) 

Kot smo vas obvestili že v eni prejšnjih številk občana, smo v prvi fazi pro-
jekta brezžično omrežje vzpostavili na štirih točkah: 
- sedež Mestne skupnosti Litija na Ulici Mire Pregelj1 (športna dvorana)
- Športni park NK Litija, 
- Gasilski dom Litija in 
- na bloku Na Dobravi 1. 

Posamezna vstopna točka lahko sprejme do 50 klientov (uporabnikov) s 
časovno omejitvijo prijave do 4 ur v 24 urah. Trenutno dnevno beležimo od 
trideset do petdeset različnih uporabnikov na različnih točkah. 

V sodelovanju z Mladinskim centrom Litija in 
Davidom Fisterjem ter Denisom Kostrevcem pa 
smo naredili tudi zemljevid pokritosti s signalom 
Wi-Fi Litija, ki vam ga danes predstavljamo na tej 
barvni strani glasila. Na karti je tudi razvidno na 
katerih lokacijah v Litiji lahko poleg Wi-Fi Litija še 
prosto vstopate na svetovni splet s strani drugih 
privatnih in družbenih lokacij.

Vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali iskrena hva-
la, še posebej stanovalcem bloka Na Dobravi 1, 
pa lepe Božične in novoletne praznike ter veliko 
sreče v letu 2013 vam želimo.

V imenu investitorja:

Župan občine Litija  Predsednik MS Litija
FRaNCi ROKaVEC        GViDO KRES

Na zemljevidu so prikazane dostop ne točke in  
doseg javnega brezžičnega dela omrežja mesta  
Litija, ter še nekatere ostale točke, ki ponujajo 
brezžični dostop do interneta.

Moč signala dostopnih točk javnega omrežja je 
zelo relativna in odvisna od številnih dejavnikov, na 
kakovost signala lahko vpliva slabo vreme ter ovire 
med samo anteno in uporabnikom, po večini so to 
hiše, bloki, hribi in drevesa.

Za najbolj zanesljiv dostop je priporočen vizualni 
kontakt z anteno, kar zagotavlja skoraj popoln  
signal.

MESTNA SKUPNOST 
LITIJA

Na parkirišču litijskega pokopališča smo namestili spletno ka-
mero, ki kaže panoramski pogled na Litijo. Ogled slike pa je  
možno videti na spletni strani Občine Litija in MC Line-a na 
http://www2.mcline.si/spletne-kamere/kamera-Litija.aspx.
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(nadaljevanje s 1. strani)

ŽUPAN SPREJEL PREDSTAVNIKE DRUŠTEV
Vse  prisotne je nagovoril župan Franci Rokavec, ki je poudaril velik 
pomen društev za kakovost življenja v občini in izrazil zanimanje za 
predloge društev, ki naj bi vodili v boljše pogoje za delovanje društev in 
boljše medsebojno sodelovanje. 
Jelka Babič, vodja regijskega NVO stičišča osrednje Slovenije se je 
zahvalila županu in podžupanji, da sta sprejela pobudo za srečanje z 
društvi, ki naj bi postalo redna praksa. Predstavila je storitve, ki jih lah-
ko društva brezplačno dobijo na stičišču; od januarja dalje ima stičišče 
prostore v Ukmarjevi vili na Ponoviški 12. Naloga stičišča, za kar so 
namenjena sredstva iz evropskega socialnega sklada, je poleg zago-
tavljanja osnovne podpore društvom, predvsem usposabljati društva, 
zasebne zavode in ustanove za prevzemanje javnih nalog, ki na »dru-
štven« način odgovarjajo na potrebe ljudi v lokalnem okolju.  Stičišče 
ima tudi zagovorniško vlogo, v smeri odpiranja vrat društvom v odloče-
valske procese tako na nivoju občine, kot tudi regije.   
Udeležencem srečanja so sodelavke stičišča predstavile nekatere 
evropske programe in razpise primerne za društva. Za pripravo prijav 
na razpise bo stičišče organiziralo delavnice in nudilo pomoč.

PoRočilo o SPRejetih SKlePih in oDločitvah 
15. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v sredo, 14.11.2012 ob 17.00 uri   

v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Sejo je vodil župan Franci Rokavec, obravnavanih je bilo 10. točk 
dnevnega reda od katerih povzemamo naslednje: 

Predstavitev osnutka širitve »Natura 2000« na območju občine 
Litija
Občinski svet občine Litija je obravnaval predstavitev osnutka širitve 
območja »Natura 2000« na območju občine Litija, katerega so pred-
stavili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Zavoda RS 
za varstvo narave. 
Po razpravi so svetniki sprejeli dva sklepa s katerimi so zavrnili pre-
dlog o širitvi območja »Natura 2000«, ki posega na območje reke 
Save ter predlagali pristojnim na državni ravni (Vladi RS, Ministrstvu 
za kmetijstvo in okolje ter Zavodu RS za varstvo narave) da pri končni 
pripravi predloga upoštevajo dejstvo, da je v ostalem vodnem obmo-
čju v republiki Sloveniji dovolj površin za nadaljnji razvoj ribe sulca, 
območju srednje Save pa naj se omogoči gradnja hidroelektrarn z 
ureditvijo infrastrukture in ustrezne poplavne varnosti občanov.
Svetniki so tudi zahtevali naj se smiselno preuči osnutek širitve »Na-
tura 2000« v vodotoke na območju občine Litija zaradi dodatne za-
ščite raka peščaka ter, da predlagatelj pripravi ustrezna fleksibilna 
navodila vsem inštitucijam v državi pri tolmačenju Nature 2000 in 
smiselnih možnih posegih v prostor.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Obči-
ne Litija za leto 2012 
Rebalans proračuna je pripravljen na podlagi 40. člena Zakona o jav-
nih financah zaradi potrebnih sprememb na prihodkovni in posledično 
tudi na odhodkovni strani. Pretežni del predlaganih sprememb plani-
ranih odhodkov se nanaša na obseg dosedanje porabe, že opravljene 
prerazporeditve v obdobju januar-oktober 2012 ter na povečane stro-
ške izvedenih naročil, ki jih je občina izvedla v letu 2010 in 2011.

Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v Občini Litija – skrajšani postopek
Občinski svet občine Litija je obravnaval in sprejel predlagano spre-
membo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Ob-
čini Litija (Uradni list RS, št. 132/03, 119/04, 119/05, 106/11) ki je 
osnova za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
zazidane in nezazidana stavbna zemljišča v občini Litija. Sprememba 
odloka obsega spremembo in dopolnitev 8. in 11. člena odloka. Pri 
spremembi osmega člena je bilo sprejeto dodatno točkovanje trgo-
vskih objektov s površino nad 350 m2, z dodatnimi 200 točkami, 
zaradi izjemne ugodne lokacije v zvezi s pridobivanjem dohodka v 
mestu Litija. Pri spremembi enajstega člena pa se omogoča vsem 
zavezanem, da v primeru elementarne nesreče pri občinski upravi 
podajo vlogo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za dobo enega leta, ne samo v primeru, ko v objektu ni več 
mogoče bivati, temveč tudi v primeru, ko je objekt delno huje poško-
dovane a zavezanec še vedno biva v njem. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načr-
tu Grbin – drugo branje
Občinski svet občine Litija je obravnaval in sprejel tudi predlagano 
spremembo in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Grbin - drugo 
branje. Odlok je bil v skladu z zahtevami prostorske zakonodaje javno 
razgrnjen in javno obravnavan, Do vseh pripomb in predlogov je bilo 
sprejeto stališče, ki je bilo objavljeno tudi na spletni strani občine. 
Načrtovalec je glede na vsebino sprejetih stališč dopolnil osnutek od-
loka in ga popravil, ter ga posredoval v skladu z zakonodajo nosilcem 
urejanja prostora v končno mnenje.

Poglavitne spremembe, ki so predmet sprememb in dopolnitev 
LN pa se nanašajo na: spremembo meje ureditvenega območja LN 
Grbin v skladu z veljavnim Odlokom o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/2010), spremembo parcelacij-

skega načrta, uveljavitev možnosti prenosa napajalnih notranjih cest 
v javno rabo in last Občine Litija, spremembo prometnega režima 
z izbrisom dela predvidenih notranjih enojnih pločnikov in ureditvijo 
cone umirjenega prometa, spremembo lokacije ekološkega otoka in 
določitvijo in vris lokacije za čistilno napravo, ter spremembo lokacije 
postavitve plinske postaje ter proučitev možnosti za postavitev eno-
stavnih objektov na območju urejanja lokacijska načrta Grbin.

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2013 – prvo branje
Osnovna značilnost novega proračuna je povečanje za več kot 50 
% napram letu 2012 in sicer 22,7 mio. na prihodkovni strani in 24,4 
mio. na odhodkovni strani. Proračun odraža aktivnosti občine Litija 
na področju treh ključnih investicij, saj se bo izvedba intenzivirala 
v letu 2013 in sicer: izgradnja nadomestne osnovne šole, izgradnja 
kanalizacijskega sistema s centralno čistilno napravo in dokončanje 
Socialno varstvenega centra. Občina predvideva najem kredita za iz-
gradnjo osnovne šole do treh mio. 

Sklep o uporabi sredstev proračunske rezerve
Občino Litija so dne med 16. in 20. Septembrom 2010 zaradi obilnih 
padavin prizadele poplave in močna neurja. Poplavljena so bila po-
dročja ob reki Savi. Na območju Litije se je utrgalo več zemeljskih 
plazov. Občina Litija je za sanacijo škode, ki je nastala na lokalnih 
cestah in javnih poteh izdelala sanacijske elaborate.
V septembrskih poplavah leta 2010 se je sprožil tudi plaz pod lokal-
no cesto LC 208070 (Polšnik-Slop-Sopota). Na strmem pobočju pod 
cesto je prišlo do porušitve tal. Plaz je odtrgal bankino, temelje od-
bojne ograje in spodjedel asfaltno vozišče. Promet je zaradi možnosti 
napredovanja plazu ogrožen, zato je sanacija plazu nujno potrebna. 
Prav tako se bo v samem naselju Sava saniral oporni zid, kajti sedanja 
cestna povezava skozi naselje Sava je relativno prometna, vozišče pa 
ima neustrezne tehnične elemente. Z gradnjo opornega zidu, se bodo 
zagotovili primerni tehnični elementi ceste. 
Dne 27. - 28.10.2012 je tako kot ostalo območje Slovenije prešla hla-
dna fronta z obilnim deževjem, ki je kasneje prešel v sneg. Zaradi 
njegove teže in dejstva, da ima vegetacija še precej listne mase in 
površine, je prišlo do snegoloma drevja, pa naj si bo to lomljenje 
delov drevja ali lomljenja v celoti, puljenja skupaj s koreninami, ali pa 
upogibanja mlajšega drevja. 
Zaradi podrtega drevja je bilo uničeno tudi veliko infrastrukture. Re-
dne službe (JP KSP Litija d.o.o.) in gasilci so nastale poškodbe od-
pravili.
Občinski svet je sprejel predlog sklepa o uporabi sredstev proračun-
ske rezerve do višine 180.000 €

Premoženjsko pravne zadeve
Občinski svet občine Litija je sprejel predlog Razširitve letnega na-
črta pridobivanja nepremičnega premoženja in sicer za parcele št 
533/10 k.o. Hotič, 703/2 k.o. Kresniški vrh, 493/1 v k.o. Hotič ter 
načrta oddaje v najem za leto 2012 za parceli št. 1 338/9 k.o. Hotič 
in 1670/1-del k.o. Jablanica.

Kadrovske zadeve
Občinski svet Občine Litija za predstavnike ustanovitelja v svet javne-
ga zavoda Osnovna šola Litija imenoval predlagane kandidate Borisa 
Doblekarja, Grbinska cesta 34/b, Zdenko Pečnik Podrenk, Tepe 23, 
in Janeza Beja, Konjšica 29.
Za člane komisije za izvedbo javnega razpisa za direktorja izobraže-
valnega centra Geoss d.o.o. je imenoval predlagane kandidate Gre-
gorja Zavrla, Nova Gora 5a, Heleno Hiršel, Vače 76, Matejo Malis, 
Ponoviče 4K.

Seja občinskega sveta se je končala s točko Pobude in vprašanja svet- 
 nikov. Celotno gradivo 15. seje, kakor tudi vsa gradiva za ostale seje 
občinskega sveta si lahko ogledate na spletni strani www.litija.si.

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE NA  
PRIREDITVI »PUSTNI KARNEVAL« 2013

Občina Litija in Turistično društvo Litija objavljata javni razpis za sode-
lovanje na prireditvi »Pustni karneval v Litiji 2013«.

POGOJi :
1.  Prireditev bo potekala v soboto, 9. 2. 2013 ob 15.00 uri po Valvazor-

jevi ulici, po Cesti komandanta Staneta do parkirišča pri Lidlu.
2.  Za sodelovanje bodo vse prijavljene ekipe prejele enkratno po-

moč v višini 200 EUR.
  Enkratna pomoč za sodelovanje bo pravnim in fizičnim osebam na-

kazana na njihov transakcijski račun.
3.  Do enkratne pomoči za sodelovanje so upravičene skupine z naj-

manj 6 člani.
4.  Na prireditvi bodo podeljene denarne nagrade za prvih šest najbolj-

ših ekip.
5.  Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe (društva, 

zavodi, združenja, organizacije…), ki se nameravajo udeležiti javne 
prireditve »Pustni karneval v Litiji«. 

6.  Prijavitelji morajo poslati prijave pisno na naslov: ACO JOVA-
NOVIČ, Cesta Dušana Kvedra 39,1270 Litija, do vključno pone-
deljka 4.2.2013. (Informacije tel. – 041 719 444).

  
 
 
 

 

PRIJAVA MORA VSEBOVATI: 
•  Ime in priimek vodje skupine, točen naslov 
•  Davčno številko ter transakcijski račun 
•  Število sodelujočih v skupini
•  Tema predstavitve

7.   Ocenjevanje sodelujočih skupin na »Pustnem karnevalu v Litiji«, v 
soboto, 9. 2. 2013 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 komi-
sije o razvrstitvi skupin in sicer v primeru pravnih oseb na transakcij-
ski račun društva, v primeru fizičnih oseb na TRR vodje skupine. 

  izplačilo denarne nagrade na TRR bo izvedeno v ponedeljek, 11. 2. 
2013. 

9.  Sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu za leto 2013 na PP 
1430 – Pospeševanje turistične ponudbe in promocije.

      Župan Občine Litija                                    koordinator prireditev
        Franci ROKaVEC                                   podžupan Sandi GOMBač

OBVESTILO O PREDVIDENI OBJAVI  
JAVNIH RAZPISOV:

-  Za SOFiNaNCiRaNJE PROGRaMOV/PROJEKTOV S PODROč Ja šPORTa
-  Za SOFiNaNCiRaNJE PROGRaMOV/PROJEKTOV S PODROč Ja KULTURE
-  Za SOFiNaNCiRaNJE PROGRaMOV/PROJEKTOV SOCiaLNEGa VaRSTVa
- Za SOFiNaNCiRaNJE PROJEKTNiH aKTiVNOSTi Za MLaDE 
Obveščamo vas, da bodo januarja 2013 v Uradnem listu RS predvido-
ma objavljeni:
-  javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov špor-

ta v občini Litija za leto 2013;
-  javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

kulturnih programov in projektov v občini Litija za leto 2013;
-  javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov/projektov s področja socialnega varstva v občini Litija 
za leto 2013;

-  javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektnih aktiv-
nosti za mlade v občini litija v letu 2013

Razpisne dokumentacije in obrazci prijav bodo na voljo na spletni stra-
ni Občine Litija (www.litija.si). Dodatne informacije lahko dobite preko 
e-pošte: marjana.weilagoni@litija.si.
O točnih datumih objav vas bomo obvestili v glasilu Občan predvidoma 
januarja 2013.

V JESENSKEM ČASU SMO IZVEDLI  
NASLEDNJE INVESTICIJE:

1. LITIJA – PONOVIČE – SAVA

SPOŠTOVANE OBČANKE, CENJENI OBČANI.
Konec leta je čas, ko delamo pregled po prehojeni poti in si 
postavljamo načrte za leto, ki prihaja. 
V tem letu je gospodarska kriza globoko zarezala v naš vsak-
dan, v naše načrte, v izgubo delovnih mest, v znižanje osebnih 
dohodkov, pokojnin… Skratka življenje je postalo težje. Tega 
smo se dodobra zavedali tudi v občini Litija, saj smo bili zelo 
občutljivi pri kakršnem koli povečanju bremen.
Kljub vsemu pa je to leto zaznamovalo uspešno nadaljevanje 
izgradnje socialnovarstvenega centra. Uspešno se odvija iz-
gradnja nadomestne osnovne šole Litija, pričeli smo z izgra-
dnjo kanalizacije in PGD projekta za izgradnjo centralne či-
stilne naprave. Vsekakor je bil v tem letu dosežen pomemben 
napredek pri projektu izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi, 
v upanju, da bo država razumna pri Naturi. Koncesionar je iz-
bral izvajalca del podjetje Hidrotehnik za izgradnjo plinovoda 
Kresnice – Litija. Mesto Litija je že napajano z 2 x 110 kW 
daljnovodom Beričevo – Trbovlje. Pri vodooskrbi je bil glavni 
poudarek namenjen pridobivanju potrebne dokumentacije. 
Tudi na cestni infrastrukturi so bili modernizirani številni novi 
cestni odseki. Urejajo se novi prostori za predšolsko vzgojo, 
odprt je nov trgovski center ob vstopu v Litijo. Lahko samo 
čestitamo gospodarstvu, ki se v teh časih uspešno sooča s 
težkimi razmerami in daje zadovoljive rezultate.
izjemna dejavnost je bila letos prisotna pri delovanju kulturnih 
društev. Zbor Sv. Nikolaja je dosegel na tekmovanju v Maribo-
ru zlato priznanje in še posebej zborovodkinja, gospa Helena 
Fojkar Zupančič, ki je prejela posebno nagrado za najboljšega 
dirigenta, pa ženska vokalna skupina Lipa, ki je letos zmagala 
na festivalu oktetov v Kranju. Tudi ostali pevski zbori se lahko 
pohvalijo z lepimi dosežki. Med posamezniki pa izstopa uspeh 
Nejca Grma, ki je zmagal na mednarodnem tekmovanju v Si-
dneyu v kategoriji solistov na koromatični harmoniki.
Bili smo priča izjemnim dosežkom na področju športa, kjer je 
Futsal klub Litija spet osvojil naslov v državnem prvenstvu in 
naslov pokalnega zmagovalca, osvojitev 6. Mesta v Evropski 
ligi prvakov, kjer so bili naši futsalovci enakopraven tekmec 
veliki Barceloni. Ponosni smo na Klemna Mahkovica, ki je 
osvojil naziv slovenskega kegljača leta.
Na področju prostovoljstva so se trudila vsa društva na podro-
čju sociale, humanitarnih dejavnosti, mladih, starejših, dru-
štva za razvoj podeželje in vse do gasilcev. V Litiji smo dobili 
moderno večnamensko gasilsko vozilo za zagotavljanje večje 
varnosti.
To je samo bežen pregled izjemno dinamičnega in vsestransko 
bogatega leta, ki se izteka, zato se vam, spoštovanim občan-
kam in občanom zahvalim za vse, kar ste dobrega storili na 
svojem delovnem mestu, društvu, javnih zavodih, podjetjih, 
krajevnih skupnostih, mestni skupnosti, občinski upravi in 
občinskemu svetu. Vsekakor to leto dokazuje, da skupaj zmo-
remo več. Vsi ti projekti bodo ostali v našem mestu in bodo 
služili k dvigu kvalitete življenja občank in občanov. Za vse to 
se vam iskreno zahvaljujem in želim, da bi takšno sodelovanje 
bilo tudi v prihajajočem letu. Srečno!

Vaš župan, Franci ROKaVEC

Na lokalni cesti Litija - Sava smo odsek med Smrekarico in od-
cepom za grad Ponoviče razširili v dolžini 400 m. Prav tako smo 
na navedenem delu uredili odvodnjavanje.

2. HUDE RAVNE – ŠENTRUPERT

Občina Litija je še v mesecu decembru asfaltirala lokalno cesto 
Hude Ravne - šentrupert  v dolžini 1812 m in širini 3,50 m.

3. SITARJEVŠKA CESTA 

Na lokalni krajevni cesti Sitarjevška cesta se je ob gradnji  ka-
nalizacije izvedla gradnja vzporednih komunalnih vodov ter ob-
nova cestišča v dolžini cca 135 m.
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- izdelava PGD dokumentacije za sanacijo podružnične šole Dole
- Sanacija vodovoda na Gobi
-  izdelava idejnega projekta za modernizacijo regionalne ceste po doli-

ni - Sopote do odcepa za Podkum

13. KRAJEVNA SKUPNOST GABR0VKA
- asfaltiranje LC Gabrska gora - Poljane
-  asfaltiranje javne poti Tihaboj – Brglez in javne poti v Tihaboju (Jerič 

in Zupan)
-  Sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja Vodice – Moravška 

Gora
- izdelava PGD dokumentacije za vodovod Tihaboj
-  izdelava PGD dokumentacije za ureditev medgeneracijskega središča

SKUPNI PROJEKTI:
- izgradnja daljnovoda 2 x 400 kW Krško – Beričevo
- Dokončanje izgradnje daljnovoda 2 x 110 kW Beričevo – Trbovlje
-  Sodelovanje pri pripravi projekta izgradnje hidroelektrarn na Srednji 

Savi z vzporedno infrastrukturo
-  Pridobitev evropskih in koncesijskih sredstev za ureditev celovite ob-

nove javne razsvetljave na območju občine Litija
- Odmere cest in urejanje zemljiškoknjižnih postopkov
- Uvedba medobčinske redarske službe
-  Sodelovanje pri izgradnji medobčinskega centra za ravnanje odpad-

kov CEROZ – Unično
-  Uvajanje projektov lokalne oskrbe z doma pridelano hrano v javnih 

ustanovah
-  Nadaljevanje s projekti regijske štipendijske sheme in izobraževanje 

nosilcev dejavnosti in izobraževanja na področju turizma
-  Sodelovanje pri velikih družabnih dogodkih: novoletni šotor, litijski 

karneval, prvomajsko kresovanje, festival »Slovo poletju« in Pohod po 
Levstikovi poti in Evropska liga v futsalu i.t.d.

- Urejanje igrišč na igriščih ob vrtcih.

Zahvaljujemo se prav vsem nosilcem odgovornih funkcij v občinskem 
svetu, občinski upravi, mestnem svetu – svetih krajevnih skupnosti, 
javnih zavodih in podjetjih, državnim institucijam, drugim javnim ose-
bam, društvom, drugim iniciativam in vam občankam in občanom za 
vse dobro, kar ste na tej poti storili za našo občino v letu 2012.

Župan  
Franci ROKaVEC

PREGLED INVESTICIJ V OBČINI LITIJA V LETU 2012
4. KRAJEVNA SKUPNOST SAVA:
- Sodelovanje pri DPN za izgradnjo HE na Srednji Savi
- Obnova odseka LC Litija Sava (Smrekarica – Ponoviče)
-  izdelava PZi Projektna ureditev opornega zidu na Savi in pričetek po-

stopka za izvedbo del
- Sanacija vodovoda v podružnični šoli na Savi

5. KRAJEVNA SKUPNOST VAČE
-  izdelava OPPN za izgradnjo poslovilne vežice in širitve pokopališča na 

Vačah ter odstranitev dotrajanega objekta na pokopališču
- Ureditev stanovanj v večnamenskem objektu
- Sanacija vodovoda v osrednjem delu Vač
-  Sofinanciranje obnove vaškega perišča, kot pomembne kulturne de-

diščine

6. KRAJEVNA SKUPNOST HOTIČ
-  Urejanje zemljiškoknjižnih postopkov pri izgradnji pločnika v Zg. Hotiču
-  Določitev variante za idejni projekt obvoznice G 2 ceste Zgornji Hotič

7. KRAJEVNA SKUPNOST RIBČE
- Sofinanciranje obnove kulturnega doma
- Ureditev javne razsvetljave odsek Ribče - Pavliha

8. KRAJEVNA SKUPNOST KRESNICE
-  adaptacija podružnične šole Kresnice z zamenjavo energenta na le-

sno biomaso
- Sofinanciranje zamenjave peči v športni dvorani
- Postavitev prikazovalnika hitrosti pri osnovni šoli
- izdelava PGD dokumentacije za obnovo vodovoda Kresnice
- KS je uredila obzidje na pokopališču

9. KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA
- Sanacija lokalne ceste v jevniški dolini
- Začetek obnove vrtca Jurček v Jevnici
- Obnovitev parketa v zadružnem domu
-  izdelava PGD dokumentacije za ureditev večnamenskih prostorov na 

športnem prostoru v Jevnici

10. KRAJEVNA SKUPNOST KONJŠICA
- Asfaltiranje dela javne poti v Konjšici
- izdelava PiD dokumentacije za vodovod
-  izdelava idejne zasnove za ureditev večnamenskega objekta Konjšica

11. KRAJEVNA SKUPNOST POLŠNIK
-  Nadaljevanje izdelave PGD dokumentacije za izgradnjo vodovoda Ma-

molj
- asfaltiranje javne poti Stranski Vrh – Gričar
- Sanacija plazu na LC Polšnik Slop
- Sofinanciranje obnove zvonika na cerkvi Lurške matere božje
- Gasilsko društvo je nabavilo novo gasilsko vozilo

12. KRAJEVNA SKUPNOST DOLE PRI LITIJI
- asfaltiranje LC Hude Ravne vse do občinske meje šentrupert
- izdelava PGD dokumentacije za izgradnjo večnamenske dvorane

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

1. MESTNA SKUPNOST LITIJA (veliki projekti)
-  Nadaljevanje izgradnje Socialno varstvenega centra (ureditev parki-

rišč in parkirnih prostorov)
-  Pričetek izgradnje nadomestne osnovne šole Litija
-  Pričetek izgradnje centralne čistilne naprave s kanalizacijo in izgra-

dnjo vzporedne gospodarske javne infrastrukture (mestne ulice, ploč-
niki, javna razsvetljava, obnova vodovoda s polaganjem ostalih komu-
nalnih vodov, plinifikacija, telekom, T2)

- Zaključek rekonstrukcije LC Veliki Vrh
-  Obnova notranjih prostorov za delovanje društev (Ukmarjeva hiša)
-  Sofinanciranje večnamenskega gasilskega vozila z dvižno platformo 

Gasilskemu društvu Litija
- Sofinanciranje nabave novega gasilskega plovila ( Hower craft)
-  Nabava novega večnamenskega tovornega vozila za zbiranje odpad-

kov 
-  Sofinanciranje z MS Litija: ureditev brezžičnega interneta v mestu
-  Sofinanciranje z MS Litija: ureditev usmerjevalnega sistema v mestu
- Ureditev otroškega igrišča na Ulici 25. Maja
-  Koncesionar za ponudbo zemeljskega plina (istrabenz plini) je izdelal 

PGD dokumentacijo za gradnjo plinovoda Kresnice – Litija in izbral 
izvajalca del

-  Sofinanciranje deleža del energetske obnove stanovanjskega bloka 
na Rozmanovem trgu

- Sofinanciranje ureditve prostorov zakristije v cerkvi Sv. Nikolaja
- Ureditev dela pločnika na Sp. Ježi
- Sofinanciranje izgradnje doma invalidov
- Priprava projekta Turistično informacijskega centra TiC
-  Z zasebnimi sredstvi investitorja je bil zgrajen in pričel z delovanjem 

trgovski center z gradbenim materialom Jernej in urejena komunalna 
infrastruktura

- Obnova nadstreška pri osnovni šoli Gradec
-  Priprava projekta za potrditev visoko šolskega izobraževanja odraslih
-  Sodelovanje pri izdelavi PGD projekta za izgradnjo izven nivojskega 

križanja v Zg. Logu
- izdelava PGD za vodo oskrbo naselja Veliki Vrh - Golišče
- izdelava PGD projekta za izgradnjo platoja pri rudniku Sitarjevec.

2. KRAJEVNA SKUPNOST BREG:
-  Dokončanje projekta izgradnje pločnika z javno razsvetljavo in avto-

busnimi postajališči
- Nakup zemljišča za večnamensko rabo ob GD Breg

3. KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI LOG:
- Sodelovanje pri DPN za izgradnjo hidroelektrarne na srednji Savi
- izgradnja optičnega kabla s strani Telekoma 

ZBIRANJE GRADIVA ZA PUSTNO RAZSTAVO 2013
Že v prejšnji številki občana smo vas poprosili, da nam pomagate zbrati 
stare avdio posnetke litijskih karnevalov, da jih posredujejo javnemu 
zavodu. Tokrat pa vas vabimo, da nam pošljete zanimive fotografije s 
karnevala, ki se je odvijal v letu 2012. Najzanimivejše bomo razstavili v 
okviru razstave, ki bo potekala od 16. januarja do 13. februarja 1013 
v avli občine Litija. Naprošamo in vabimo vse občane, da fotografije in 
ostalo gradivo dostavijo na sedež Javnega zavoda za kulturo do petka,     
 4. januarja 2013.

Spoštovane občanke in občani Občine Litija,

Občina Litija in podjetje istrabenz plini sta v letu 2006 podpisala konce-
sijsko pogodbo za izvajanje storitev sistemskega operaterja distribucij-
skega omrežja zemeljskega plina. Po prvotnem načrtu je bil predviden 
pričetek distribucije že v letu 2010, vendar je zaradi objektivnih razlogov 
prišlo do zamika. Ob tej priložnosti vas obveščamo, da bomo z izgrad-
njo prvega dela distribucijskega plinovodnega omrežja pričeli v 
začetku leta 2013. V načrtu je izgradnja povezovalnega plinovoda od 
Kresnic do Litije ter priključki do vseh večjih objektov v Litiji. Pričetek 
distribucije zemeljskega plina je tako predviden v jeseni prihodnjega 
leta. Preostali del omrežja nameravamo izgraditi sočasno ob izgradnji 
kanalizacije. Dejanski obseg izgradnje plinovoda bo odvisen predvsem 
od vašega interesa za priključitev. Smotrno in stroškovno učinkovito bi 
namreč bilo, da se sočasno z izgradnjo uličnega plinovoda izgradi čim 
več hišnih priključkov. Kasnejši posegi v javne površine in naprave so 
namreč pogojeni s pridobitvijo soglasij upravljavcev in bistveno višjimi 
stroški. Strošek hišnega priključka po javnih površinah bo določen s 
sklepom občinskega sveta in bo enoten za vse odjemalce, ki bodo ta 
strošek plačali ob priklopu na plinovodno omrežje. 
Pred izvedbo priključka bo z vsakim lastnikom objekta, ki se bo zanj 
odločil, sklenjena pogodba, v kateri bodo definirane vse podrobnosti. 
Za odjemalce, ki bodo pričeli z uporabo zemeljskega plina takoj ko bo 
distribucija mogoča, so predvidene tudi dodatne ugodnosti.

Zemeljski plin je energent, ki pri optimalno nastavljenem obratovanju 
doseže visoke izkoristke pri ogrevanju in hlajenju prostorov, kuhanju 
in pripravi tople sanitarne vode. Je okolju najbolj prijazen in najcenej-
ši energent fosilnega izvora. Strokovnjaki ocenjujejo, da se bo, zaradi 

široke uporabnosti in ekološke primernosti, pomen zemeljskega plina v 
prihodnosti bistveno povečal. 

Več o zemeljskem plinu si lahko preberete na spletnih straneh:
www.istrabenzplini.si in www.zemeljski-plin.si.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam v istrabenz plinih z veseljem na voljo. 
Prosimo, da svoja vprašanja in predloge pošljete na elektronski naslov: 
info@istrabenzplini.si.

izGRaDnja PlinovoDneGa omReŽja  
v občini litija
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ponovno organizirali veliko predbožično zbiralno akcijo. Zbirali bomo:
- rabljena oblačila, obutev,
- hrano s čim daljšim rokom uporabe. 
Predmete lahko prinesete na Stojnico vse zastonj na prireditev Podeže-
lje v prazničnem mestu v petek in soboto 21. in 22.12.2012 od 10.00 
do 20.00, drugi dan pa od 8.00 do 12.00. Lahko pa tudi v prostore 
Mladinskega centra Litija na Ponoviški cesti 12, vse delovnike in sobo-
te od 14.00 do 20.00 – tudi po praznikih!
akcijo organiziramo v sodelovanju s Centrom za razvoj Litija, litijskimi 
vrtci in osnovnimi šolami ter Gimnazijo Litija. Zbrane predmete bomo 
razdelili med ljudi, ki jih potrebujejo. Spet bomo najprej poskrbeli za to, 
da bodo predmete prejeli predvsem Litijani – na stalnem prostoru Stoj-
nice vse zastonj v dnevnem centru MC Litija. Del jih bomo namenili tudi 
vseslovenski akciji anina zvezdica. Bodimo anine zvezdice tudi mi! Za 
dodatne informacije lahko pišete na mc.litija@gmail.com. V lanski akciji 
smo zbrali približno 15 m3 oblek in igrač. Kako koristna je bila naša ak-
cija pove to, da smo vsa oblačila razdelili do konca januarja 2012!
Že v naprej hvala vsem, ki boste v akciji sodelovali letos. Hvala tudi 
pokrovitelju akcije Petrol – Bencinski servis Litija ii.

PATRICIJA SELAN IN KOALA VOICE
Patricija Selan je mlada pevka in tekstopiska skupine artenigma. Pri-
haja iz šmartnega pri Litiji in se z glasbo ukvarja 8 let. Kot svoj največji 
uspeh šteje 4. mesto na Slovenski popevki, veliko pa ji pomeni prijatelj-
stvo z Rokom Terkajem. Slišali ste ju lahko na KLiCU DOBROTE 2012.
Koala Voice je štiričlanska glasbena skupina, ki jo sestavljajo Manca 
Trampuš (kitara, vokali), Domen Holc (kitara), Miha Prašnikar (bobni) 
in Tilen Prašnikar (bas). Skupina je bila zasnovana nekje proti koncu 
leta 2010. Njihova glasba se vrti nekje med alternativnim rockom, indie 
rockom, discom in še čem.
Nastopa Patricije Selan in Koala Voice bosta popestrila petkov večer 
(21.12.) na prireditvi Podeželje v prazničnem mestu.

KLIŠE RASTE
Klub litijskih in šmarskih študentov že petnajsto leto 
deluje v naši občini primarno v pomoč študentom in di-
jakom iz upravne enote Litija pri izobraževanju in spro-
ščanju. Ta cilj se do danes ni spremenil,  izboljšal pa se 
je pristop k doseganju tega cilja. aktivisti so se skozi 

leta bolje organizirali z večjo delitvijo dolžnosti, boljšo medsebojno 
komunikacijo, uspešnejšo 
pomocijo in povečanjem 
dostopnosti članom. Ta na-
predek so omogočila tudi 
raznovrstna izobraževanja, 
ki so se jih aktivisti udele-
ževali skozi leta. V začetku 
decembra so se trije akti-
visti Kliše-ja udeležili uspo-
sabljanja za menedžerje v 
mladinskih organizacijah v 
sklopu Mladinskega sveta 
Slovenije, katerega namen 

SLON IN SADEŽ V LITIJI
Nastopila bosta 29. decembra v predprazničnem šo-

toru na večeru Vinterojder Mladinskega centra Litija.
Sebe in svoj rokenrol bend opišeta takole: 
»Glasbena zasedba, ki že leta spravlja ob živce ljudi s posluhom, njihove 
hčere pa ob dobro ime, je zvezda stalnica slovenskih glasbenih prizorišč 
- od festivalov, klubov ter živinskih sejmov do porok in pogrebov - Slon 
in Sadež bend je skupina, ki garantirano spravlja pokonci vse prisotne 
(razen na pogrebih) in psihično odsotne s svojo simpatično glasno rok 
glasbo, ki pa še vedno, na veliko žalost vseh pravih rokerjev, vključu-
je inteligentna in zanimiva besedila. Bend, ki se žanrsko spogleduje s 
skoraj vsemi tipi nam poznane glasbe, drugače pa z najstnicami v prvi 
vrsti, je odlična priložnost da preizkusite tolerantnost vaših sosedov, 

kar se tiče hrupa in da 
povrh tega še zažurate 
ob našponanih ritmih in 
melodijah Slon‘n‘Sadež 
benda.
Rokenrol bend je pri-
meren za večje število 
posameznikov (od 300 
do 300.000 ljudi), za 
klubske ali festivalske 
nastope, šolske plese, 

proslave diplom, poroke, piknike in pogrebe pomembnih ljudi z veliko 
denarja. Poslušalci v prvih vrstah bodo najbližje odru.«
Pred nastopom Slon in Sadež rokenrol benda bomo od 21.00 dalje 
poslušali skupine High 5, Artenigma z gostom Trkajem in skupina 
Adam. Za zaključek večera pa še MC Rock Band.

UNIKATIJA – PREDPRAZNIČNA TRŽNICA  
UNIKATNIH IZDELKOV

Tretja Unikatija bo v petek in soboto 21. in 22.12.2012 v starem mest-
nem jedru Litije v okviru prireditve Podeželje v prazničnem mestu. Prvi 
dan bomo domiselna, unikatna darila lahko kupovali ali si jih ogledovali 
od  10.00 do 20.00, drugi dan pa od 8.00 do 12.00.
Mladinski center Litija s projektom UNiKa-tija predstavlja in podpira v 
glavnem mlade, lokalne ustvarjalce ter njihova dela iz različnih področij 
ustvarjanja: šivanje oblačil, izdelava nakita, voščilnic, okrasnih pred-
metov, modnih dodatkov, ročno izdelane kozmetika, slikarji, fotografi...
Vsi sodelujoči ustvarjalci, kot tudi ponudba dosedanjih tržnic, bodo 
predstavljeni na Facebook strani projekta.
Za letošnje božične in novoletne obdaritve kupujte ustvarjalna, kvalitet-
na, lokalno in ročno izdelana darila na Unikatiji!

ZBIRANJE OBLAČIL – STOJNICA VSE ZASTONJ
Z malimi dejanji lahko posamezniki in organizacije naredimo veliko do-
brega, zato smo se v Mladinskem centru Litija odločili, da bomo letos 

vRtnaRSKi KotičeK
Franc Grošelj

Prihaja čas in razmišljanje na pripravo sajenja sa-
dnih sadik jabolk, hrušk, breskev, marelic, vinske 
trte v prihodnjem letu. Sadimo pa tudi grmovnice: 
kot so kosmulje maline, robidnice, josta in nenazad-
nje tudi okrasnih grmovnic, pa še kaj bol eksotič-
nega bi se našlo, naprimer asimina Triloba, sibirska 
borovnica ipd. Od našega dobrega dela je odvisno, 
kako bodo rasle rastline v naslednjem in nadaljnjih 
letih. Od kvalitete sajenja je odvisno tudi cvetenje in 
kasnejši ali zgodnejši rod.

Kaj potrebujemo?
1. Gnojilo za obnovo in razvoj ko-
reninskega sistema. To je v osno-
vi najpomembnejše. V preteklosti 
so uporabljali uležan hlevski gnoj, 
dandanes pa dajemo prednost 
organskim briketiranim gnojilom. 
Ponudba le teh je velika, zato mo-
ramo kar pogledati kaj kupujemo. 
Niso namreč vsa dobra za ta na-
men. Pomembno je, da vsebuje-
jo dušik, fosfor, kalij, magnezij, 

kalcij, železo, bor in cink. še pomembnejše je, da 
so res naravnega izvora, da vsebujejo še naravno 
snov za razvoj koreninskega sistema. Tako gnojilo 
bo omogočilo hitro ukoreninjanje in zdravo rast. 
Takega gnojilo potrebujemo eno vedro. Za poseb-
ne rastline-grmovnice kot so ameriške borovnice, 
kosmulje, koščičarji, kivi, ipd. uporabimo gnojila za 
založno gnojenje, ki so posebej izdelana v ta namen. 
Dobite jih v vsaki dobri trgovini. 
2. Količek za pritrditev sadike. 
Dolžine cca 2 m na enem koncu 
priostrimo ter impregniramo z mo-
dro galico ali karbolinejem, da ne 
segnije prehitro. Postopek je eno-
staven in dosegljiv vsakemu.
3. Mineralno gnojilo za založno 
gnojenje za naslednjih 5 let. Po-

trebujemo cca 1 kg na 
sadiko. Ta količina je 
seveda odvisna od ve-
likosti bodočih dreves, 
grmovnic. Za jabolka in 
hruške in vionsko trto 
potrebujemo več, kot 
za sadike kosmulj, ribe-
za ipd.

4. Dobro je, če imamo na razpolago kakšno šoto ali 
kvalitetno rahlo zemljo. cca 1 vedro. Ni pa nujno, 

seveda v odvisnosti od zemlje kamor sadimo. Težke, 
nepropustne ilovnate sestave je primerno rahljati z 
dodatkom teh šot. Pazimo, da v tekem zemljišču v 
sadilnih jamah ne zastaja voda, ker korenine odmre-
jo. Tedaj moramo izvesti odvod vode z dreniranjem.
5. izkopljemo jamo globine cca 40 cm, in premera 
40 do 100 cm. Velikost jame je zopet odvisna od 
vrste sadike. Za jabolka večjih rasti in podlag M106 
večje, za podlage 109 manjše. Za grmovnice še 
manjše. V primeru, da imamo dovolj prostora in, da 
teren ni poroblematičen si lahko dovolimo podlage 
M106. Vedeti moramo, da drevo na takšni podlagi 
zraste tudi do 4 m v višino. Saditi pa jih moramo 
tudi najmanj 4 m narazen. Podlage 109 in 102 pa so 
manjše. Sadimo jih v vrsto in v razdalji cca 1,5 do 2 
m. Obvezna je opora ob količku ali žici. Njihova viši-
na bi lahko dosegla od cca 2 do 2,5 m. Kosmulje in 
ostalo robidovje sadimo v razdalji cca 1 m. Asimine 
sadimo 2 do 4 m narazen. Prav je da skupaj zaradi 
boljšega opraševanja in lažjega zalivanja.
6. Zaščitna mreža proti voluharjem. Najbolje je, da 
nabavimo že narejene. Lahko pa si jih izdelamo tudi 
sami. Z njimi bomo zaščitili sadike pred voluharji v 
naslednjih letih. Zdržati mora toliko časa, da dreve-
som voluhar ne bo mogel več do živega.

SAJENJE:
V sredino izkopane jame zabijemo kol. Na dnu jame 
in po obodu jame potrosimo mineralno gnojilo z 
malo dušika. (prva številka od NPK mora biti naj-
nižja naprimer: Vrtnarček 6-18-28+magnezij+ Bor. 
v količini cca 1,5 do 2 kg. To bo gnojilo, ki bo hrana 
mlademu drevesu v naslednjih petih letih. Ta hra-
na ne bo na razpolago takoj, temveč šele naslednje 
leto, ko bodo do nje prišle mlade koreninice. Na to 
potrosimo organske brikete. Naprimer Bioorganik 
in malo rahle zemlje ali šote. Nato h kolu postavi-
mo sadiko, ki smo jo pred tem namočili v brozgo 
iz Bioorganika in zemlje v razmerju 1:1. v zaščitni 
mreži proti voluharju. Sadiki pred tem odstranimo 
vse polomljene in presušene koreninice. Koreninski 
sistem lepo razprostremo in nanj zopet potrosimo 
cca 1 cm rahle zemlje. Sadiko rahlo potresemo in 
dodamo malenkost zemlje, da prekrije koreninice.

Nato ponovno potrosimo bioorganik. Ob kolu malo, 
in čedalje več proti obodu sadilne jame. Tam lahko 
naredimo z njim kar kolobar. Ne bodimo skopušni z 
njim. To bo namreč osnova za bodoči uspeh v prvem 
letu razvoja sadike. Sadiko še malo potresemo in 
nato privežemo h kolu. Na gnojilo nato nasujemo 
zemljo iz sadilne jame. Vedeti moramo pravilo, da 
sadimo toliko globoko kot je bilo drevesce pred iz-
kopavanjem v drevesnici. cepljeno mesto pa mora 
biti najmanj 10 cm nad zemljo. Nad zemljo stisnemo 

zaščitno mrežo in jo privežemo h kolu. Tako je sadika 
proti voluharju zaščitena od spodaj in zgoraj. Sadiki 
nato odrežemo odvečne veje za začetek oblikovanja 
krošnje in po potrebi prikrajšamo. Zgornji del sadike 
nato lahko zaščitimo proti divjadi z ovojem iz mreže 
ali kartnonov. Pomaga pa tudi premaz. Za zaključek 
bioorganik raztopimo v vedru polnem vode in sadiko 
izdatno zalijemo. Voda bo odnesla raztopino gnojila 
in zemlje v koreninski sistem. izboljšala oprijem ozi-
roma stik korenin z ze-
mljo in hkrati že dobila 
osnovno hrano za rast 
v naslednjem letu. 
Posebno opozorilo: Ne 
naredimo te napake, 
da bi gnojilo dajali na 
površje zemlje. Mlade 
koreninice bi namreč 
strmele k rasti navzgor 
za najlažje dostopno 
hrano. Kasneje v sušnem obdobju pa bi seveda od-
mrle. Drevo bi se posušilo.
To je vse. Ob našem kvalitetnem delu seveda lahko 
z nestrpnostjo pričakujemo naslednjo pomlad, ko 
se bomo lotili nabavljanja sadik in sajenja. Mlada 
drevesca se bodo prebudila iz pomladanskega spa-
nja. Vsak odprt listič na novoposajenem drevesu ali 
grmovju bo pomenil našo zmago.

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

SPECiaLizirana ProdajaLna  
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE  

IN KMETE.

www.agrolit.si

tel.: 01/8980-181

Vsem bralcem  
vrtnarskega kotička in  

zvestim strankam želimo  
veliko zdravja, sreče in vse 

naj v letu 2013!

je bil pripraviti izkuše-
ne  mladinske voditelje 
za odgovorno prevze-
manje vodstvenih funk-
cij v mladinskih organi-
zacijah. Prav tako sta 
se sedanji predsednik 
aljaž Zupan in bodoči 
predsednik kluba Er-
nest Mrzel udeležila iz-
obraževanja o namen-
ski porabi sredstev v 
klubih v organizaciji 
Zveze študentskih klu-
bov Slovenije (šKiS), ki je izhajal iz novega pravilnika o porabi sredstev 
zveze šKiS. Predavanje je bilo pomembno predvsem za blagajnike in 
predsednike klubov, ki so se seznanili z novimi pravili o razporejanju 
sredstev in gospodarni rabi le-teh. S pomočjo tovrstnih izobraževanj 
lahko klub lažje in hitreje doseže svoje zastavljene cilje, deluje uspešno 
in bolj kakovostno služi svojim članom. Hkrati pa takšna predavanja s 
svojo interakcijsko naravo spodbujajo vodstveni, retorični in ustvarjalni 
razvoj udeležencev.  Tjaša CVETKOVič

Dobro razvite korenine zago
tavljajo dobro rast drevesa

Pred voluharjem 
zavarujemo korenine 
z žično mrežo

Ko pokrijemo korenine z zem
ljo, dodamo organski gnoj

Na koncu sadiko 
privežemo in zašči
timo pred zimo

Skica sajenja  
ameriških  
borovnic

Vse fotografije je 
prispeval: 

 g. Maležič Matjaž, 
dipl. univ. ing agr.
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CENTER ZA RAZVOJ LITIJA V LETU 2012
Tudi v letu 2012 smo 
delali predvsem za vas, 
dragi občani. Upošteva-
li smo vaše pobude in 
ideje ter iskali možno-
sti za njihovo uresni-
čitev. Center za razvoj 
Litija trenutno izvaja 
12 evropskih projek-
tov (teme podjetništvo, 
hrana, dediščina, kole-
sarjenje, aktivni turi-

zem, trajnostna mobilnost, inovativnost, staranje, sodobne tehnologije 
itd.) s preko 100 partnerji iz 26 evropskih držav.

PoDjetniŠtvo 
•	 		Na VEM točki v Litiji se je registriralo 43 SAMOSTOJNIH PODJETNI-

KOV (s.p.) in 7 DRUŽB Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (d.o.o.). 
izvedli smo 150 SVETOVANJ PODJETNIKOM. 

•  Lokalna akcijska skupina (LAS) SRCE SLOVENIJE, ki jo upravlja 
center za razvoj Litija, je na dveh javnih pozivih podprla 18 PROJEK-
TOV v skupni vrednosti 574.889 EUR. Od tega evropska sredstva 
znašajo 85%, preostali del pa so financirale občine Dol pri Ljubljani, 
Kamnik, Litija, Lukovica in šmartno pri Litiji.

•   V Slovenskem etnografskem 
muzeju v Ljubljani smo iz-
vedli STROKOVNI POSVET 
O NESNOVNI KULTURNI 
DEDIŠČINI. izdali smo tudi 
BROŠURO »NAŠE KULTUR-
NO BOGASTVO«, v kateri je 
predstavljena nesnovna dedi-
ščini območja Srce Slovenije 
in organizirali DELAVNICE ZA USTVARJALCE IN LJUBITELJE ŽIVE 
DEDIŠČINE.

•  Tradicionalne dejavnosti slamnikarstvo (Domžale in Lukovica), oglar-
stvo (Dole pri Litiji), izdelovanje trničev (Velika planina) iN LONčaR-
STVO (Kamnik) smo vpisali v SLOVENSKI REGISTER ŽIVE KULTUR-
NE DEDIŠČINE.

•  izvedli smo NACIONAL-
NI POSVET O LOKALNI 
HRANI in priložnostih za 
nove zaposlitve. izdali 
smo tudi BROŠURO »PRI-
DELANO S SRCEM«, v 
kateri je predstavljenih 
16 lokalnih kmetij oziro-
ma ponudnikov. Pripravili 
smo 12 intervjujev z no-
silci lokalne samooskrbe.

•  V sodelovanju z Občino ivančna Gorica koordiniramo LOKALNO 
TRŽNICO V IVANČNI GORICI, na kateri svoje pridelke in izdelke 
prodaja že 65 domačih ponudnikov. Tržnica predstavlja možnost do-
datnega zaslužka za kmete, podjetnike in rokodelce. 

•   V MREŽO LOKALNE SA-
MOOSKRBE S HRA NO, 
ki jo koordinira za druga 
Jarina, je vključenih že 
50 kmetij in 60 javnih 
institucij (vrtci, osnovne 
šole, dom za ostarele). 
Doslej je bilo dobavljene 
že 145 ton hrane.

tURizem
•  V sodelovanju s kolesarskimi društvi smo izdali KOLESARSKI VO-

DIČ »S KOLESI PO SRCU SLOVENIJE« s 32 kolesarskimi potmi 
različnih težavnostnih stopenj za treking, družinske, cestne in gorske 
kolesarje v skupni dolžini 1.448 km.

•  Povezali smo turistične ponudnike na območju in prvi v Slove-
niji oblikovali turistični produkt – KARAVANING V SRCU SLO-
VENIJE. V mrežo av-
todomarjem prijaznih 
gostiteljev je vklju-
čenih že 16 kmetij, 
gostiln, kulturnih zna-
menitosti in športnih 
objektov. Organizirali 
smo tri promocijske 
karavane avtodomov po 
točkah na območju.

•  Turistično ponudbo območja smo pod skupno znamko Srce Slovenije 
promovirali na preko 30 dogodkih po Sloveniji in tujini. Predvsem 
odmevni so bili SEJMI Narava-zdravje, Kamping&Karavaning, Kmetij-
sko-živilski sejem aGRa in mednarodni turistični sejem v Kragujevcu 
v Srbiji.

•  Vzpostavili smo TURISTIČNI PORTAL SRCE SLOVENIJE www.srce-
slovenije.si/turizem, na katerega želimo vključiti čim večje število 
kvalitetnih ponudnikov.

•  S FAKULTETO ZA TURI-
STIČNE ŠTUDIJE – TU-
RISTICA smo podpisali 
dogovor o sodelovanju za 
področje nadaljnjega ra-
zvoja turističnih vsebin na 
območju Srce Slovenije.

•  center za razvoj Litija je 
sodeloval pri promocijski 
kolesarski akciji 211 LIPO-
VIH LISTOV ZA ZELENO 
SLOVENIJO, v okviru katere je ultramaratonski kolesar Radovan 
Skubic Hilarij nameraval prekolesariti vseh 211 slovenskih občin. 
Zaradi nesreče pri kolesarjenju je moral projekt prekiniti in ga bo 
predvidoma nadaljeval v letu 2013. 

•  izvedli smo preizkuse spretnostne vožnje s kolesom na KOLESAR-
SKEM POLIGONU na lokalnih kolesarskih dogodkih.

•  izdali smo KOLEDAR PRIREDITEV za leto 2012 z vključenimi 262 
dogodki S celotnega območja Srce Slovenije. 

•  Organizirali smo DELAVNICE ZA TURISTIČNE PONUDNIKE na 
temo informacijsko-komunikacijskih tehnologij v turizmu in možno-
sti za vključevanje v skupne promocijske projekte Srca Slovenije. 

•  Sodelujemo pri razvoju in promociji DEŽELE KOZOLCEV, v okviru 
katere v šentrupertu nastaja prvi muzej na prostem s kozolci na sve-
tu. Uradno bo odprt prihodnje leto. 

www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si, www.facebook.com/the.heart.
of.slovenia. Telefon: 01 8962 710, e-mail: info@razvoj.si

Tudi v prihodnjem letu vas vabimo, da se še bolj aktivno 
vključujete v aktivnosti, delavnice in srečanja, saj s tem 
veliko pridobimo vsi in prispevamo k izboljšanju kako-
vosti življenja. 

naŠe oKolje
•  V letošnjem letu smo bili uspešni na več evropskih razpisih in tako 

pridobili 3 NOVE EVROPSKE PROJEKTE (teme odgovorno inovira-
nje, trajnostna mobilnost in sistem izposoje električnih skuterjev). 

•  Podpisali smo dogovore o SODELOVANJU S TREMI RAZVOJNIMI 
INSTITUCIJAMI Z BALKANA (iz Makedonije, Srbije ter Bosne in 
Hercegovine). Srce Slovenije so med drugim obiskali predstavniki 
makedonskega Ministrstva za lokalno samoupravo. V začetku leta 
smo v Litiji izvedli nekajtedensko USPOSABLJANJE ZA PREDSTAV-
NIKE MAKEDONKSIH OBČIN iz Severovzhodne planske regije 
na temo evropskih razpisov.

•  LaS Srce Slovenije je bila nagrajena na EVROPSKEM FOTOGRAF-
SKEM NATEČAJU za fotografijo, ki je maja 2010 nastala na Geome-
tričnem središču Slovenije.

•  Vzpostavili smo KONZORCIJ VRTCEV IN ŠOL SRCA SLOVENIJE, ki 
povezuje devet vzgojno-izobraževalnih institucij. Na vrtcih in osnov-
nih šolah smo že izvedli nekaj delavnic na temo lokalne samooskrbe 
in podjetništva med mladimi. 

•  S pomočjo Centra za razvoj Litija je bila izvedena dobrodelna akcija 
ABRAHAMOV KLJUČ SRCA SLOVENIJE, pri kateri so 50-letniki zbi-
rali sredstva za humanitarno organizacijo Novi paradoks, ki oskrbuje 
ljudi s posebnimi potrebami. 

•  Pripravili smo prijavo vasi Polšnik na evropski natečaj, ki je bila tudi 
uspešna. Polšnik je v avstriji prejel PRIZNANJE ZA POSEBNE DO-
SEŽKE NA VEČ PODROČJIH RAZVOJA VASI.

•  Vzpostavili smo KONZORCIJ ZORA 
– Združenje 13 območnih razvojnih 
agencij Slovenije, ki ga koordinira prav 
center za razvoj Litija. 

•  Organizirali smo prireditev PODEŽE-
LJE V PRAZNIČNEM MESTU, ki bo v 
starem mestnem jedru Litije potekala 
21. in 22. decembra 2012. 

•  center za razvoj Litija je pridobil 
osnovni certifikat DRUŽINI PRIJAZNO 
PODJETJE.

Naše poti so vaše. 
Sledimo isti srčni prihodnosti. 

Veselimo se skupaj. 

Srečno 2013!



6 POLITIKA / AKTUALNODecember 2012

TO JE PRAVO FISKALNO 
PRAVILO!

Ko sem v prejšnji številki OBčaNa pre-
brala članek g. šteferleta o »ZLaTEM Fi-
SKaLENEM PRaViLU PO LiTiJSKO«, me 

je jezik tako zasrbel, da moram g. šteferletu odgovoriti.
Sem ustanovna članica Slovenske kmečke zveze v Litiji in vsa leta ak-
tivna, pred leti svetnica v občinskem svetu, sedaj pa članica odborov 
pri zdajšnji sestavi občinskega sveta. G. šteferletu postavljam nasle-
dnje vprašanje: kaj bi bilo na kmetiji, če bi vsako leto zmanjšali čredo 
krav za eno ali več krav? Jasno na koncu bi ugotovili, da nam je zmanj-
kalo krav, s tem pa tudi dohodka.
To kar počne sedaj Občina Litija z aktualnim županom Francijem Ro-
kavcem, da izvaja projekte, ki jih je, resnici na ljubo, mesto željno pri-
čakovalo že vrsto let, je edino prav. Vsi tri investicije (socialno varstveni 
center, osnovna šola Litija, in centralna čistilna naprava s kanalizacijo) 
vrednostno pomenijo dobrih 45 mio.eur. in, če se bo občina Litija oz. 
njeno podjetje zadolžilo za cca. 17 mio to niti ni tako veliko, če vemo, 
da je v tem mandatu župan in občinski svet sposoben zagotoviti kar  
70 % tega denarja. Seveda pa kot občanka pričakujem, da bodo tudi 
naslednji mandati, v 16 letih sposobni zagotoviti preostalih 30 % denar-
ja za navedene tri, za naše mesto, tako pomembne projekte. Pa še to je 
potrebno pripomniti: večji del kredita družbe SVC se bo pokril iz lastne 
dejavnosti (v višini 9,8 eur) in nikakor ne sodi v okvir zadolževanja iz 
občinskega proračuna.
če pa, g. šteferl, v sposobnost naslednjih mandatov dvomite, potem 
je še toliko bolj na mestu trditev, da imamo sedaj v Litiji sposobne ob-
činske svetnike in sposobnega župana, ki zmorejo v času krize izvajati 
tako pomembne projekte in, kar tudi ni zanemarljivo, posredno zagota-
vljati obstoj marsikaterega delovnega mesta. 

članica SLS Litija Marija ZaJC

Vsem članom ter simpatizerjem želimo vesele Božične 
ter novoletne praznike, v letu 2013 pa vse dobro!

SpOštOVane OBčanke  
in OBčani, 

čLani in Simpatezerji  
deSuS-a

PRIJETNO DOŽIVETE BOŽIČNE PRAZNIKE
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

 V NOVEM LETU 2013
PA ZDRAVJA, SREČE IN ZADOVOLJSTVA

Vam želi

demOkratična Stranka upOkOjenCeV SLOVenije
OBmOčna OrGanizaCija Litija

Vsem občankam in občanom občine Litija,  
želimo vse najlepše v novem prihajajočem  

letu 2013 ter obilo zdravja, uspeha in  
medsebojnega razumevanja!

                                            ms Litija

MESTNA SKUPNOST 
LITIJA

SPOŠTOVANI OBČANI IN OBČANKE LITIJE  
IN ŠMARTNA PRI LITIJI!

Tako kot vsako leto je bilo tudi to, ki se od nas počasi poslavlja, za ne-
katere zelo uspešno in prežeto z nepozabnimi veselimi dogodki, drugi 
imajo nanj manj lepe spomine. 
Ob nastopu mandata sem se zavedala, da nas čaka naporno delo in 
da rezultatov še ne bo čutiti tako kmalu. Vsega kar se je nabralo z leti, 
pač ni mogoče popraviti v nekaj mesecih. Pa vendar se premika. Nekaj 
pomembnih ukrepov je bilo že sprejetih, nekaj jih še čaka tik pred vrati. 
Vesela sem, da smo sprejeli pokojninsko reformo in veliko koristnih 
in dobrih ukrepov, ki naj bi spodbudili gospodarsko rast. Poskrbljeno 
je tudi za najbolj ogrožene. Nihče, prav nihče ne bi smel biti lačen 
ali prikrajšan za osnovne življenjske dobrine. Z velikim nelagodjem in 
obžalovanjem pa smo morali žal sprejeti tudi nekatere manj priljublje-
ne ukrepe. Postrgati je bilo treba prav povsod, saj je državna malha 
popolnoma prazna, izposojanje denarja v tujini pa je drago in nas vse 
bolj in bolj duši. 
Rekli boste, pobrati je treba tistim, ki so si neupravičeno prigrabili mi-
lijone in brez slabe vesti izropali podjetja in potrošili naš denar. Prav 
imate! Popolnoma se strinjam! Razkriti je treba vse nečednosti, ne gle-
de na to kdo jih je povzročil in ukrepati ostro in odločno. Zato si srčno 
želim, do bo končno začela učinkovito delovati tudi sodna veja oblasti. 
če bo treba spremeniti še kakšen zakon, ki bo omogočil, da se nepridi-
pravom stopi na prste, ga bomo spremenili!
Val varčevanja se je prelil tudi čez robove državnega proračuna. Tudi 
občinske blagajne trpijo sušo. Veliko idej se zato ne uresničuje tako 
hitro kot bi si želeli, nekatere bodo morale počakati na boljše čase. 
Pa vendar se v Litiji in v šmartnem marsikaj dogaja. Župana tudi v 
teh časih uspešno premagujeta ovire in vodita pomembne občinske 
projekte naprej. Želim jima veliko energije in upam, da bomo lahko tudi 
skupaj premaknili kakšen kamenček v mozaiku ambicioznih občinskih 
načrtov. 

Dragi prijatelji, znanci in vsi ljudje dobre volje!
Ne glede na to, kje bomo preživeli božične in novoletne praznike in 
koliko dobrot si bomo lahko ob tem privoščili, pa je najpomembneje, 
da jih preživimo čim bolj zdravi, v miru in med ljudmi, ki jih imamo radi. 
Našega notranjega zadovoljstva in sreče ne more ne prinesti ne odne-
sti noben protikrizni ukrep. Ta privilegij imamo le mi sami. 
Blagoslovljene božične praznike, lepo praznovanje Silvestrovega in 
srečno v prihodnjem letu!

Romana ToMc
vaša poslanka

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI LITIJE
Leto je spet naokoli in spodobi se ter pravično je, 
da se tudi tokrat obrnem na vas drage občanke in 
spoštovani občani. Tokrat brez kakšnih vsebinskih 
tem, le z voščilom in željo, da še naprej, tudi v priho-
dnjem letu kot doslej spremljate moje delo kot ob-
činskega in mestnega svetnika ter delo v poslanski 
pisarni v Litiji. Vse leto smo skupaj zgledno sodelo-

vali, prek pobud, mnenj, idej, stališč, nasvetov, tudi kakšne kritike, ki je 
prav tako vedno dobrodošla. še naprej želim biti tesno povezan in vpet 
v dogajanje v naši občini, kot tudi mestu Litija. Zato ste me izvolili in po 
svojih najboljših močeh se zelo trudim opravičiti vašo odločitev.
Naj vam vsem na koncu le še zaželim vesele blagoslovljene božične in 
novoletne praznike, da bi se v prihajajočem novem letu imeli vsi kar 
se da lepo, da bi bili vsi zdravi, nasmejani in srečni. Pa ne pozabimo 
ob vseh lastnih skrbeh in tegobah tudi na osamljene, bolne in pomoči 
potrebne. Pomagajmo si in imejmo se radi.

»Zasneženi prazniki se bližajo, 
pota naša se ponovno križajo, 
zato obilo veselja in topline, 

da Vam naslednje leto 
USPEŠNO mine.«

Srečno 2013!    Boris DOBLEKaR
občinski svetnik

podpredsednik Mestne skupnosti Litija

LJUDJE IN POLITIKI MORAMO STOPITI  
NA SKUPNO POT

Že dalj časa imam namen napisati sledečo pisno izjavo: velikokrat raz-
mišljam, se sprašujem, kaj je botrovalo k temu, da so ljudje stopili na 
ulice, zahtevajo odstop lokalnih, državnih funkcionarjev. 
Seveda, zadeva je preprosta, a mogoče najmanj 10 let prepozna. Vsak 
dan, ko odbije ura 19.00 skoraj na vseh programih lahko gledate dnev-
na poročila. V ospredju so vedno aktualne politične razmere in afere 
povezane s politiki. 
Zoper enega obstaja sum zlorabe položaja, tatvine, pranja denarja, 
utaje davkov, drugi kazensko ovaden, tretji bo tožen s strani naspro-
tne stranke zaradi razžalitve, četrti dobi negativno mnenje računskega 
sodišča, peti oproščen, za kar bi moral odsedeti nekaj let zapora, šesti 
nepravično obsojen in se mu čez nekaj let izplača odškodnina, sedmi 
neupravičeno obogaten, osmi zaposli vso sorodstvo, deveti ne more 
pojasniti izvora premoženja, deseti se izmika organom pregona in po-
plačilu upnikov. Tudi sam delim mnenje večine, da takšni ljudje ne sodi-
jo v politiko. Ob tem naj zapišem, da je popolnoma jasno in logično, da 
je ljudem dovolj takšnih ljudi in da si želijo nove obraze, neobremenje-
ne s preteklostjo, brez grehov, zlorab in ostalih prepovedanih dejanj. 
Ker sem funkcionar občine Litija dodajam še sledeče- na tem mestu 
sem ponosen sam nase, saj nisem nikoli sodeloval pri nečednih poslih, 
hkrati tudi prisegam, da se nisem nikoli okoristil na račun drugega in 
da bi imel kateri od družinskih članov korist oz. z drugimi besedami, ni-
koli ravnal koruptivno, klientelistično in nepotistično. V 8 letih mojega 
političnega udestvovanja vam ob tem lahko tudi povem, kar vsako leto 
pošljem komisiji za preprečevanje korupcije, da imam eno premičnino, 
vredno nekaj tisoč € ter nekaj € na računu. Nobenih nepremičnin, vre-
dnostnih papirjev, ostalega vrednega premoženja. To je vse. 
Odrekel sem se mirnemu življenju, družini ter samemu sebi, ker delam 
praktično 24 ur na dan, vse z namenom izboljšanja standarda in pelja-
nju projektov, ki so v dobrobit vseh. Velikokrat se tudi sam ne strinjam 
z določenimi predlogi, ki jih kdo plasira, z določenimi projekti iz prete-
klosti, a vendar tisto je zamujeno, zato vedno gledam, kako naprej in 
kaj lahko izboljšamo, popravimo in naredimo dobrega drug za drugega. 
Prej, ko bomo ljudje in politika stopili na skupno pot, lažje in boljše nam 
bo.  Gregor ZaVRL

CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO
PRIKLOP NA NOVO KANALIZACIJO 

IN PODŽUPANA
V mestu Litija se je pričela gradnja novega kanalizacij-
skega omrežja in aktivnosti v zvezi z gradnjo nove čistilne naprave.
Župana Francija Rokavca pozivamo, da vnaprej objavi točen po-
datek, koliko bo znašal strošek za priklop na novo kanalizacijsko 
omrežje oz. čistilno napravo za vsakega posameznega lastnika 
objekta oz. uporabnika?
Kratka obrazložitev: v novicah Radia 1 v začetku meseca novembra 
2012 je župan Rokavec izjavil, da nekateri občani za priklop ne bodo 
plačali nič, za tiste, ki pa živijo na področjih, kjer kanalizacija še ni do-
končno urejena, pa zneska na občini še niso izračunali, vendar naj bi bil 
nižji od 1.000 EUR. Podobne pavšalne izjave županov so se kasneje v 
marsikateri slovenski občini izkazale za zavajajoče oz. neresnične. Kot 
smo lahko brali ali poslušali po različnih medijih, so ti zneski močno 
presegli mejo 1.000 EUR ali celo več tisoč EUR, zato smo tudi Litijani 
lahko upravičeno skeptični do take izjave litijskega župana. 
V oktobrski številki Občana smo brali obvestilo o pričetku gradnje no-
vega kanalizacijskega omrežja. V članku so podrobno opisane dolžno-
sti in obveznosti lastnika stavbe oz. uporabnika v zvezi s priklopom na 
javno omrežje (izgradnja in vzdrževanje hišnega kanalizacijskega pri-
ključka, odstranitev obstoječe greznice ali male čistilne naprave, loči-
tev kanalizacije od meteornih voda s streh in urejenih površin ter ločen 
priključek na javno kanalizacijo, nadzor nad deli vrši KSP Litija, vse gre 
v breme uporabnika, vključno s stroški nadzora KSP, ki tudi bremenijo 
uporabnika). iz tega je razvidno, da bodo stroški zelo visoki, sploh za 
uporabnike, ki so daleč od glavnih vodov. 
čistilna naprava se res pokriva iz evropskih sredstev, toda javna kana-
lizacija (glavni vodi) se financira iz občinskega proračuna, priključek od 
hiše do glavnega voda gre pa na stroške lastnika oz. uporabnika. 
Župana Francija Rokavca tudi javno pozivamo, da v duhu vsesplo-
šnega varčevanja in zadolženosti litijske občine ukine obe funkci-
onarski mesti - dva nepoklicna podžupana. 
Kratka obrazložitev: splošno je znano, da sta oba nepoklicna pod-
župana nastavljena zgolj in samo politično, saj nimata ustreznih znanj 
in referenc, ki jih zahteva funkcija podžupana oz. področja, za katere 
sta zadolžena. Občanke in občani Litije moramo v tej zaostreni gospo-
darski situaciji varčevati in najmanj, kar bi lahko pričakovali, je to, da 
prične varčevati tudi župan, najprej pri svojih političnih sodelavcih... Na 
občini ( v občinski upravi) je zaposlenih več kot dovolj drugih, ki lahko 
opravijo vse delo. Primera: občinska direktorica je hkrati tudi direk-
torica občinskega podjetja SVC d.o.o., vredne cca.14 Mio EUR; vodja 
oddelka za družbene zadeve pa bo od 1.1. 2013 tudi direktor novega 
javnega zavoda, le-ta bo zadolžen za kulturo, mladino in šport. Oba pri-
mera dokazujeta, da lahko občinski uradniki delajo več služb naenkrat 
in tudi zato sta oba podžupana povsem nepotreben strošek za občino 
oz. razmetavanje z davkoplačevalskim denarjem. Litijski občini je lahko 
vzgled nekaj slovenskih županov, ki so nepoklicne podžupane zaradi 
varčevanja že odstavili.  www.civilna-iniciativa-litija.si

KS BREG – TENETIŠE PRIDOBILA ZEMLJIŠČE 
ZA ŠPORTNO IGRIŠČE

Po uspešno zgrajenem otroškem igrišču v letu 2008 smo se v svetu 
čutili dolžne, da omogočimo rekreacijo tudi ostali mladini, saj za to v 
krajevni skupnosti ni namenjenega prostora.
izjemen interes vaške mladine in uspešnost nogometnega kluba Breg 
je porodila idejo o nogometnem igrišču v vasi. Naleteli smo na prvo ovi-
ro, saj KS Breg Tenetiše ni imela primerne javne površine v svoji lasti. 
Zato smo navezali stik z lastnikom primernega zemljišča z namenom 
pridobitve športne površine. Najprej je bilo potrebno spremeniti na-
membnost zemljišča, zato smo vložili pobudo za spremembo v prostor-
skem načrtu. Pobuda je bila pozitivno upoštevana in ob sprejetju pro-
storskega načrta, julija 2010, je zemljišče dobilo namembnost športne 
površine. To je bil predpogoj za nadaljnje aktivnosti pridobivanja zemlji-
šča. Na podlagi uradne cenitve zemljišča smo predlagali zagotovitev 
sredstev za odkup stavbne pravice v proračunu. Žal nismo bili uspešni. 
Nogometno društvo Breg je medtem nadaljevalo z uspehi kljub nezmo-
žnosti domačega treninga. aprila 2012 se je zbora krajanov udeležila 
številna mladina in pokazala občinski upravi, da je igrišče v vasi nujno 
potrebno. Le to je bil pomemben korak pri prepričevanju nujnosti in-
vesticije. Občinska uprava je zagotovila sredstva v rebalansu, krajevna 
skupnost pa je primaknila del sredstev. Tako so zagotovljene osnove za 
pridobitev športne površine za naselja Breg, Tenetiše in Zagorico.
čaka nas še precej dela da bo igrišče dejansko zaživelo, ampak smo 
trdno prepričani da imamo v svetu dovolj volje in tudi vso podporo in 
pomoč krajank in krajanov za čim prejšnjo realizacijo.

Svet KS Breg - Tenetiše
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JAvNI zAvoD zA KuLTuRo LITIJA

www.jzk.si

VOŠČILO
Naj bo novo leto polno Svetlobe, 
ki prinaša veliko, veliko lepega.

Vesel Božič in čestitke ob Dnevu državnosti!

Vse dobro vam želi kolektiv 
Javnega zavoda za kulturo Litija

Beležimo … 
5. decembra smo na našem gledališkem odru 
gostili špas teater z letošnjo zmagovalko 
Dnevov komedij, predstavo 39 STOPNiC. Res 

vrhunska predsta-
va, vredna ogle-
da. Predstava je tehnično zelo zahtevna 
in s strokovnimi ter iznajdljivimi tehniki je 
tudi na našem odru zažarela v vsem svojem 
sijaju. Odlična igralska zasedba, perfektni 
scenski triki in zadovoljni abonenti …

PRIBLIŽEVANJA KOBAL
V decembrskih Približevanjih smo gostili Borisa Kobala, ki je privabil 
številne Litijane ter popolnoma napolnil Modro sobo Kulturnega centra 
Litija. Kot se za Borisa spodobi, je brez dlake na jeziku pokomentiral 
svojo umetniško pot ter aktualno družbeno dogajanje v Sloveniji. Boris 
Kobal je bil zadnji v vrsti imenitnih osebnosti, ki nam v Litijo prinašajo 
nova spoznanja, drugačna mnenja, predvsem pa s svojim delom in ob-
našanjem izkazujejo tiste osnovne človeške vrline, ki jih v današnjem 
svetu tako zelo pogrešamo. S srečanji bomo nadaljevali tudi v priho-
dnjem letu, saj že potekajo dogovori z nekaterimi zanimivimi znanimi 
Slovenci.

Vabimo …
OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE JOŽE OCEPEK

V ponedeljek, 14. januarja, ste ob 19. uri vabljeni v avlo Kulturnega 
centra Litija na otvoritev slikarske razstave litijske umetnice Jože Oce-
pek, predsednice Likovnega ateljeja LiLa Litija. 

OTROŠKA MATINEJA V JANUARJU
Prva otroška predstava v novem letu bo na sporedu v soboto, 19. ja-
nuarja ob 10.00, ko v goste prihajajo »pošastozavri«, ki so sicer zelo 
prijazni in zabavni. Spoznali jih boste v predstavi POšaSTOZaVRi iN 
JaBOLKO SPORa, ki jo bo izvedlo Gledališče BičiKLETa

ABONMA
4. abonmajska predstava bo na sporedu v četrtek, 31.1.2012 ob 19.30. 
Gostili bomo SNG Celje s predstavo Sleparja v krilu, ki jo je režiral 
Boris Kobal. Abonenti vabila prejmete po pošti.

napovedujemo….
PREDAVANJE ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA V OBČINI 

LITIJA V LUČI ZADNJIH RAZISKAV
četrtek, 17. januar 2013 ob 18.00, Kulturni center Litija
arheolog Matej Draksler bo predstavil stanje arheološke dediščine v 
naši občini. Območji Vač in Roj pri Moravčah predstavljata pomembni 
arheološki najdišči tudi v nacionalnem pomenu, a sta laični javnosti 
premalo poznani in ovrednoteni. Zadnje raziskave v mestu Litija pa 
prinašajo povsem nove podatke o naši preteklosti in oblikujejo novo 
zgodbo o poselitvi Litije v prazgodovini. Vabljeni vsi, ki vas zanima naša 
davna preteklost in ki vam naša dediščina pomeni vrednoto!

knjižnica litija
70. JUBILEJ JOŽETA SEVLJAKA

V torek, 20. novembra, na dan splošnih knjižnic, 
smo v Knjižnici Litija pripravili literarni večer ob 
70. jubileju Jožeta Sevljaka in izidu nove pesni-
ške zbirke, Z zemljo zraščen-od rose moker. 
Jože Sevljak ima za seboj bogato ustvarjalno 
pot: bil je učitelj, ravnatelj in vsestranski kulturni 

delavec. Vodil je Zavod za kulturo in izobraževanje Litija – in v sklopu 
tega tudi knjižnico. Vseskozi pa je pisal: za odrasle in otroke, pesmi in 
prozo, pripravljal scenari-
je za številne prireditve in 
svečanosti, bil povezan z 
radiem in televizijo ter s 
svojim rojstnim krajem 
– Vačami. Na prireditev 
so prišli mnogi znanci in 
sorodniki, pa tudi bivša 
sošolka, Mojca Drčar 
Murko, ki je zbranim 
predstavila prve spomine na umetniško delovanje svojega sošolca iz 
osnovne šole. Med obiskovalci je bil tudi akademski kipar, Zlato Ru-
dolf, avtor naslovnice in občudovalec Sevljakovega literarnega talenta. 
Jubilanta je pozdravil tudi župan občine Litija, Franci Rokavec, ki mu 
je za dolgoletno delovanje in bogatenje občine in širšega prostora na 
kulturnem področju podaril litijski srebrnik. Tudi nekdanji litijski župan 
Mirko Kaplja je dolgoletni Sevljakov prijatelj, ki mu je ob njegovi novi 
zbirki iskreno čestital. 

Pesmi sta brala avtor in direktorica knjižnice, andreja štuhec, v kul-
turnem programu pa so nastopili pevci Moškega pevskega zbora KUD 
Lipa Vače Geoss, pod vodstvom dirigenta Matije Streharja. 

Pesnika so njegovi bližnji ob jubileju presenetili z izdajo nove pe-
sniške zbirke za otroke, Dinozavri v glavi. Igrivo zbirko boste lah-
ko kmalu poiskali v naši knjižnici. 

NOVOLETNO VOŠČILO
poiščite lepoto v majhnih rečeh, bogatile vam bodo življenje. 

poiščite zgodbe, ki se vam bodo vtisnile v spomin. 

Spoznajte nove ljudi in znance, 
morda prav na naših prireditvah in delavnicah. 

predvsem pa ostanite povezani z nami, 
ker je knjiga najboljša prijateljica. 

Želimo vam zdravja in sreče v letu 2013 ter veliko toplih trenutkov 
v prazničnih dneh!

Knjižničarja in knjižničarke Knjižnice Litija. 

SREČANJE Z BOGDANOM BAROVIČEM
Sredi januarja novega leta se bomo v Knjižnici Litija srečali z Bogda-
nom Barovičem. Ob prvencu, kriminalki Barabe živijo dolgo, je že go-
stoval v nekaterih knjižnicah, tokrat bo naš gost. V popotnici h knjigi 
je Jana Mlakar adamič, muzejska svetnica Zasavskega muzeja Trbovlje 
zapisala: »B.B. je interdisciplinarna osebnost. Polega nadarjenosti za 
novinarstvo, glasbo, slikarstvo, politiko, je odkril še novo: pripovedni-
štvo. a človek skrajnosti ne napiše romana, pač pa kriminalko. in to do-
bro. Prepričljivo, tekočo, napeto in krvavo. Glede na avtorjevo politično 
kariero je samo upati, da ima B. B. zgolj bujno domišljijo…«
Kako je knjiga nastala ter zakaj, bo Bogdan Barovič povedal na lite-
rarnem večeru v torek, 15. januarja ob 19. uri. Predstavil bo tudi 10 
likovnih del, za nekatera je prejel odkupno nagrado in štiri priznanja za 
uvrstitev med najboljše udeležence, ki so razstavljali v piranski galeriji 
in pozneje v skladišču solin. Ustvarja olja na platnu, goji impresionizem 
in ekspresionizem. Za njim je skoraj 70 samostojnih razstav po različ-
nih krajih Slovenije.  A.Š. in A. M. 

SKUPNA PRAVLJIČNA URICA
Precej časa je že minilo od posebne pravljične urice, ki poteka kot 
igrica ali lutkovna predstava. Zato smo se odločili, da v tednu od 14. 
do 17. januarja vse pravljične urice združimo v skupno pravljično urico. 
V četrtek, 17. 1. 2013, si bomo v Knjižnici šmartno ogledali igrico Se-
strice snežinke, kje ste? Predstavo bodo pripravile zaposlene v osnovni 
šoli Gabrovka Dole in vrtcu Dole. Vabljeni.
Lep pozdrav, prosimo za rezervacijo prostora v decembrski številki ob-
čana, pošiljamo prispevek gospe Eve Kovič, ki je izpadel iz prejšnje 
številke, ostali še sledijo, hvala in lp, Aleksandra

V VRTCU JURČEK NE BO VEČ OBISKOV IZ POTUJOČE 
KNJIŽNICE JEVNICA

Kot knjižničarka v potujoči knjižnici Jevnica sem vrtec Jurček začela 
obiskovati 28.januarja 1999, na pobudo vzgojiteljice andreje Kuder. 
Nada Brečko (vodja vrtca) je zamisel pozdravila, enako Matična knjižni-
ca Litija, ki nam je ves čas nudila knjižni fond, vključno z novitetami.

KUltURni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

21.12. PET
10.00-20.00 Unikatija – tržnica unikatnih izdelkov, Podeželje v prazničnem mestu Mestno jedro Litija

17.30 Nastop Patricije Selan pevke  skupine artenigma in  Koala Voice, Podeželje v prazničnem mestu Mestno jedro Litija
18.30 Božično-novoletni koncert Glasbene šole Litija-šmartno Kulturni center Litja

22.12. SoB 8.00–12.00 Unikatija – tržnica unikatnih izdelkov, Podeželje v prazničnem mestu Mestno jedro Litija
23.12. NED 18.00 Perkakšns – letni koncert Mc Litija
25.12. TOR 19.30. Božični koncert Zbora sv. Nikolaja Litija Cerkev sv. Nikolaja, Litija

25.12.-26.12. TOR–SRE 17.00 Žive jaslice v Javorju Javorje

27.12. čET
17.00–22.00 Lan party in namizne družabne igre Mc Litija

19.00 Božično novoletni koncert Pihalnega orkestra Litija z gosti Športna dvorana Litija
28.12. PET 17.00–22.00 Lan party in namizne družabne igre Mc Litija
29.12. SoB 21.00 Vinterojder: High 5, artenigma, adam, Slon in sadež, MC Rock Band Praznični šotor

3.1. čET 18.00 Ura pravljic Knjižnica šmartno

4.1. PET Po večerni sv. maši, ki 
se prične ob 19.00. Božični koncert Zbora sv. Nikolaja Litija cerkev Device Marije  

v Polju pri Ljubljani

5.1. SoB

Po večerni sv. maši, ki 
se prične ob 18.00. Božični koncert Zbora sv. Nikolaja Litija cerkev sv. Petra in Pavla 

na Ptuju

19.00 Premiera filma »abrahamov ključ Srca Slovenije«  z letnim koncertom Moškega pevskega zbora Polšnik 
in predaja abrahamovega ključa novi generaciji Dvorana na Polšniku

10.1. čET 18.00 Delavnica priprave mladinskih projektov za program Mladi v akciji Mc Litija
12.1. SoB 17.00 Kuharska delavnica: Porova župca Mc Litija

14.1. PON
18.00–20.00 Video delavnica Mc Litija

19.00 Otvoritev slikarske razstave Jože Ocepek z naslovom BaRVE avla Kulturnega centra 
15.1. TOR 19.00 Literarni večer ob izidu prvenca »Barabe živijo dolgo« iN LiKOVNa RaZSTaVa – Bogdan Barovič Knjižnica Litija

17.1. čET 18.00
Skupna pravljična ura, igrica Sestrice snežinke, kje ste? (nastopajo zaposlene v Oš Gabrovka-Dole in vrtec Dole) Knjižnica šmartno

U3 – arheološka območja v Občini Litija v luči zadnjih raziskav Kulturni center Litija
22.1. TOR 19.00 Potopis indokina, Gvido Pevec Knjižnica Litija
23.1. SRE 18.00 Koncert »Fake orkestra«  Glasbene šole Litija šmartno (ZaKLJUčENO) Kulturni center Litija

25.1. PET
18.30 Družinski koncert Gš Litije-šmartno Kulturni center Litija
19.00 Potopis Branka Ojnik, JZ indija in šrilanka Mc Litija

26.1. SoB 17.00 Ustvarjalnica: Ledena sveča Mc Litija
29.1. TOR 18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija

31.1. čET
18.00 Ura pravljic Knjižnica šmartno 
19.30 abonma: SLEPaRJa V KRiLU – SNG Celje Kulturni center Litija

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

SEMINAR Z DELAVNICO »TAKO BO LAHKO 
NAŠ GOSTINSKI LOKAL ŠE BOLJŠI«

Lepo pripravljen pogrinjek, prijetno okolje in prijazno osebje ustva-
rijo vzdušje, v katerem nam hrana še bolj mamljivo zadiši. Ob vseh 
teh pogojih in seveda v dobri družbi prijateljev, znancev in družine se 
prepustimo njenemu okusu in občutkom, ki nam jih vzbuja. Zato sta 
gastronomija in turizem področji, ki sta med seboj zelo povezani in 
praktično brez meja v inovativnosti in ustvarjalnosti. 
 Z namenom obogatiti gostinsko-turistično dejavnost in ponudbo go-
stincev na območju občine Litije se je v začetku decembra 22 lastnikov 
gostinskih lokalov ter njihovega strežnega osebja zbralo v Gostišču Ki-
movec v Zg. Hotiču. Seminar z delavnico je na pobudo župana občine 
Litija, Francija Rokavca, organiziral izobraževalni center Geoss, Litija. 

Vodji seminarja, mag. Tanja Bordon in Simona Pompe, obe z bogatimi 
izkušnjami v gostinstvu in turizmu, sta z zanimivim prikazom odličnih 
primerov iz prakse pritegnili udeležence. V prvem delu sta jih seznanili 
s sodobnimi trendi ekološke, zdrave in trajnostne prehrane in kaj bi 
moral o tem vedeti vsak dober gostinski delavec. Drugi del pa se je 
nanašal na pripravo, organizacijo in izvedbo enostavnih ter svečanih 
pogrinjkov, kako sestaviti edinstven jedilni list, kako ustvariti prijeten 
ambient za dobro počutje gostov in seveda tudi kako pravilno posta-
viti jedilni pribor. Udeležence je pritegnila tudi razprava o poslovnem 
bontonu, komunikaciji strežnega osebja ter urejenosti osebja in lokala. 
Spoznali so tudi kako pomembno je timsko delo in reševanje konflik-
tnih situacij med zaposlenimi ter v odnosu do gosta.
Gospa Simona Pompe, ki je tudi avtorica priročnika čarobni svet servi-
et, je udeležence presenetila še s praktičnim prikazom zlaganja serviet 
in pripravo svečanega pogrinjka. Udeleženci so bili tako z vsebino kot 
tudi izvedbo seminarja navdušeni in očitno je bilo, da si podobnih izo-
braževanj v prihodnosti še želijo. Tema, ki so jo posebej izpostavili kot 
zaželeno, je ustvarjanje prijetnega ambienta v lokalu, zato bo prihodnje 
izobraževanje v celoti namenjeno tej tematiki.
Z znanji in izkušnjami, predlogi, nasveti, ki so jih pridobili na usposa-
bljanju bo lahko njihov gostinski lokal še boljši in uspešnejši, občina 
Litija pa bogatejša na gostinsko-turističnem področju. 

Jelka KOVač DRaGaR

Navajam statistiko o obiskih, ki lepo ponazarja odobravanje malčkov in 
njihovih staršev, za obisk knjižničarke v vrtcu. 

Prvo obdobje zajema čas od 28.1.1999 do 31.12.2003. (knjižnica je bila 
odprta vsak četrtek v tednu – razen poletnih mesecev).
Drugo obdobje je od 2004 – 2009 ( enak čas poslovanja).
Tretje obdobje je trajalo od 2010 – 24.5.2012 (izposoja je potekala 
vsak drugi in četrti četrtek v mesecu, razen julij, avgust).

obdobje Število otrok
v vrtcu

člani
Knjižnice

Število
obiskov

Število 
izposojenih
knjig

Število
odprtih
dni

1. obdobje 50 22 1126 2800 119
2. obdobje 50 23 2138 4563 176
3. obdobje 57 25 484 864 49

Po opravljeni anketi v vrtcu, kjer so odgovori pokazali, da storitev po-
tujoče knjižnice v vrtcu ni več potrebna, sem se odločila, da letos, po 
13 letih, zaključujem poslovanje potujoče knjižnice v vrtcu Jurček v 
Jevnici. Starši so z malčki skupno opravili 3748 obiskov in si izposo-
dili 8227 knjig. Zato se vsem staršem, Knjižnici Litija in vzgojiteljicam 
LEPO zahvaljujem.

Upam, da je čas porabljen za branje bogatil otrokovo domišljijo in be-
sedni zaklad, ter širil otrokovo znanje.
  Eva KOVič
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KAJ BI ČAS BREZ SANJ
Kaj bi čas brez sanj je bil naslov glasbeno-literarnega 
večera, ki so ga za upokojene delavce, učitelje in starše 
v šolski knjižnici pripravili Vokalčki z mentorico Sandro 
Rihter in Viljemom Gučkom ter Fantastičnih pet z men-
toricama Jano štojs in ireno Vrhovec. Dekleta so zapele 

pesmi po lastnem izboru, fantje pa so pokazali, kako verzi, nam tako 
poznani, v prazničnem času zvenijo drugače.

CANKARJEVO TEKMOVANJE
6. decembra so na šoli in podružnicah izvedli šolsko tekmovanje za 
bronasto Cankarjevo priznanje. Učenci od 2.-9. razreda so pisali spis, 
tema letošnjega tekmovanja pa je Z besedami med besede. Tako so 
raziskovali Pika Dinozavra, Lukca in njegovega škorca, Butalce ter 
Nebo v očesu lipicanca. 

TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE 
V letošnjem letu je potekalo že 8. Tekmovanje za Proteusovo priznanje 
iz biologije. Osrednja tema so bile Orhideje Slovenije. Učenci so morali 
dobro poznati posamezne orhideje, vse njihove značilnosti in poseb-
nosti ter njihovo ogroženost zaradi nepremišljenih posegov človeka v 
njihov življenjski prostor.
Sodelovalo je 19 učencev 8. in 9. razreda. Največ znanja so pokazali 
Nadja STRLE, amadej VOJE in Nina Baš – osvojili so bronasto Pro-
teusovo priznanje. Državnega tekmovanja sta se udeležila dva učen-
ca, oba sta osvojila priznanji, in sicer amadej VOJE srebrno priznanje, 
Nadja STRLE pa zlato Proteusovo priznanje. Za vložen trud in izkazano 
znanje iskrene čestitke obema.

TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI
V poznavanju sladkorne bolezni je v petek, 12.10. 2012, tekmovalo 49 
učencev 7., 8. in 9. razreda. Kar 23 učencev je osvojilo več kot 31 točk 
od 40 možnih in s tem pridobilo bronasto priznanje. To so: Nadja Strle, 
amadej Voje, Patricija Fele, Nina Baš, Nina Zimič, Manca Voje, Kaja 
Mohar, Pia Lucija Primožič, aljaž Strmljan, Patricia Smolnikar, Eva Mli-
nar, Matej Ulčar, Brigita Vodenik, Gabrijel Voje, Tamara Pajer, Katjuša 
Ponebšek, anja Žužič, Sanil Safić, Laura Godec, Maša Jugovic, Nika 
Košir, Megi ahac in Urška širok.
V soboto, 24.11.2012, je v Gimnaziji Litija in na OšGradec potekalo tudi 
državno tekmovanje. Tu sta Nadja Strle in amadej Voje osvojila zlati 
priznanji v znanju o sladkorni bolezni. 

Prispevke zbrala in uredila Polona GOLE, prof.

ZIMSKE DELAVNICE NA POLŠNIKU
V torek, 4.12. 2012, je začelo snežiti. 
Ravno prav, saj smo za ta dan v šoli 
in vrtcu pripravili delavnice za otroke 
in njihove starše.
Kljub sneženju so mamice in očki 
pripeljali svoje otroke na ustvarjalno 
uro in pol, kjer smo zlagali, lepili, zvi-
jali, zavijali, da se je kar kadilo. 
Pri treh mizah smo izdelovali angel-
čke, vrečke in škatle za darila ter 
venčke. Nastali so čudoviti izdelki, ki 
smo jih že razstavili na novoletnem 

bazarju. Prispevki bodo namenjeni donaciji za nakup defibrilatorja na 
Polšniku.  Katarina JUVaN

KULTURNI DAN V GLASBENI ŠOLI LITIJA ŠMARTNO
V sredo 5. decembra smo imeli 
učenci 1., 2. in 3. razreda glas-
beni kulturni dan. Učenci in 
njihovi učitelji Glasbene šole 
Litija Šmartno so nam predsta-
vili inštrumente, ki se jih učijo. 
Glasbena učna ura je potekala 
v prijetnem vzdušju. Nastope je 
voditeljica povezovala z glasbe-
nimi ugankami. HVaLa VSEM.  

Prispevke zbrala in uredila Polona GOLE, prof.

osnovna šola Litija
NAGRADNI NATEČAJ PROJEKTA  

HO-PE-TOUR
Učenci Posebnega programa vzgoje in izobraževanja 
1 iz Podružnice s prilagojenim programom so se tik 
pred odhodom v šolo v naravi prijavili na nagradni 
natečaj projekta HO-PE-TOUR. Skupaj z mentorica-

ma Polono Baš Jere in Katarino Lenič so ustvarili likovne izdelke na 
temo »Konj«. Za motiv so si tako izbrali podkev s štiriperesno deteljico, 
za tehniko pa lepljenko iz furnirja. izdelke so opremili še z okvirji iz 
papirja in kratkimi verzi o sreči ter jih naslovili »Sreča je v majhnih stva-
reh«. Kmalu po prihodu iz 
šole v naravi jih je čakalo 
prijetno presenečenje. iz 
»Fundacije Nazaj na ko-
nja« so jim sporočili, da 
so osvojili 3. nagrado na 
natečaju, kar pomeni, da 
se bodo lahko brezplačno 
udeležili njihovega celo-
dnevnega programa za 
skupine PEGaZ. Program 
bodo izvedli v obdobju 
med novembrom 2012 in februarjem 2013. Učenci se že veselijo, da 
bodo lahko nekaj časa preživeli v naravi, kjer bodo spoznavali konje, 
začutili njihov vsakodnevni ritem in se od njih tudi kaj naučili. inovativni 
pedagoško-doživljajski program namreč temelji na terapiji s pomočjo 
konja in je posebej primeren za otroke in mladostnike s posebnimi po-
trebami. Učenci bodo imeli možnost pridobiti nove socialne in osebno-
stne kompetence pod geslom HO-PE-TOUR projekta »Na poti upanja v 
boljši jutri za naše mlade generacije«. čestitke učencem za lep uspeh! 
 Katarina LENič

OGLED BALETNE PREDSTAVE V OPERNI HIŠI  
V LJUBLJANI

V torek so se učenci in učitelji Podružnice s prilagojenim programom 
odpravili v Ljubljano. V SNG Opera in balet Ljubljana so si ogledali ba-
letno predstavo za otroke z naslovom Kdo je najmočnejši na svetu. 
Pred ogledom predstave so se pogovorili o zgodovini baleta in opere, o 
pravilih vedenja v kulturnih ustanovah ter o vsebini baletne predstave.
Učenci so bili nad izvedbo navdušeni, v predstavi so uživali in si zaže-
leli, da bi se v Operno hišo odpravili še kdaj. Morda tokrat na ogled 
operne predstave…  Sandra RiHTER

MARIJA PIRC IN ZLATO PRIZNANJE
Marija Pirc, učenka posebnega programa, se 
je z avtorskim solo plesom uvrstila na Festi-
val plesne ustvarjalnost Živa. Tridnevno do-
gajanje je bilo sestavljeno iz sedmih krajših 
predstav, ki so jih poimenovali po začimbah 
in jih dobro začinili s spremljevalnim progra-
mom. 
Marija je zaplesala na glasbo anike Horvat, 
Belo nebo, 24. 11. 2012, v dvorani španskih 
borcev in ponovno presenetila gledalce. šlo 
je za pravi plesni presežek, saj so prisotni ob 
njenem plesu občutili nekaj presenetljivega 
in nepredvidljivega. S tem nastopom je pri-

plesala Osnovni šoli Litija zlato priznanje Javnega sklada za ljubiteljsko 
kulturo Republike Slovenije. Njeni mentorici sta bili Marjeta Mlakar-
agrež in Sandra Rihter.  Marjeta MLaKaR-aGREŽ

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV
adventni venčki nam povedo, da se bliža božični čas, zato v začetku 
decembra okrasijo naše mize ali vrata. V oddelku posebnega progra-
ma vzgoje in izobraževanja 1 Podružnice s prilagojenim programom so 
se tako odločili, da decembrsko vzdušje popestrijo z izdelavo le teh. 
V veliko pomoč jim je bil cvetličar Miha Kos, ki je priskrbel potreben 
material ter jim pomagal z ide-
jami in nasveti. Odločili so se 
za različne tehnike in okraske. 
Osnove venčkov so izdelali 
iz naravnih materialov kot so 
zelenje različnih zimzelenih 
dreves, gozdni mah in storžki. 
Na koncu so jih okrasili še z 
različnimi bleščicami in okra-
ski. Predbožično vzdušje so 
popestrili še praznična glasba 
ter vonj cimetovih palčk in ja-
neževih zvezdic. Svoje izdelke so nato postavili na ogled, saj so ob 
vhodu v šolo postavili pravo malo razstavo.  Katarina LENič

TEORIJA IN PRAKSA Z »ROKO V ROKI«
Učitelji Oš Litija, Podružnice s prilagojenim programom že vrsto let in-
tenzivno in aktivno sodelujejo pri izvajanju izobraževanja in usposablja-
nja študentov (bodočih učiteljev) oddelka Specialne in rehabilitacijske 
pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njihovo delo 
zajema mentorstvo študentom pri študiju, izvajanje učnih nastopov za 
študente, priprava in izvedba različnih predavanj in učnih delavnic za 
študente, izvajanje in mentorstvo študentom na učni praksi ipd. 
V letošnjem letu so jih z oddelka Specialne in rehabilitacijske pedago-
gike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, poprosili za izvedbo 
učnih nastopov za študente (hospitacije) in analizo vzgojno – izobra-
ževalnega dela v posameznem oddelku. Učne nastope so izvedli štirje 
učitelji podružnice, in sicer pri predmetu Slovenščina. Dve uri sloven-
skega jezika v prvi in drugi triadi sta bili s področja opismenjevanja 
in zgodnje obravnave umetnostnih besedil, dve uri v tretji triadi pa s 
področja obravnave umetnostnega, oz. neumetnostnega besedila. Pri 
analizi s študenti in prof. asist. metodike slovenskega jezika so izposta-
vili temeljne elemente vzgojno izobraževalnega dela pri pouku, obrav-
navali ključne vsebine iz učnih nastopov in ugotovili, da so se vsi veliko 
naučili. Uvodoma je vodja podružnice Marjeta Mlakar agrež predstavi-
la delo in življenje na naši šoli. Hospitacijam in analizi pa se je pridružil 
tudi ravnatelj naše šole Peter Strle.  Robert FaRič

Podružnica s prilagojenim programom Osnovna šola Gradec
DRUŽNO OSVOJILI SVIBNO

Drugošolci in prvošolci, ki obiskujemo interesno 
dejavnost Zlati sonček in projekt Zdrav življenjski 
slog, smo se 15. novembra 
skupaj s starši in s stari-

mi starši podali na dnevno-nočni pohod na 
Svibno. Bilo nas je 78. Opremljeni z nahrb-
tniki smo hitro prišli na vrh. Na vrhu smo se 
najedli, popili, poklepetali, si nadeli naglavne 
lučke in se v temi previdno spustili v dolino. 
  Prvošolci in drugošolci Oš Gradec z mentoricama 

Jasno LaVRENčič in Majo BREGaR

PRVOŠOLSKE NOVOLETNE DELAVNICE
V petek, 23.11. 2012, smo prvošolci organizirali novoletne delavnice, 
kjer smo izdelovali uporabne in okrasne izdelke za novoletni sejem, ki 

bo organiziran v mesecu decembru. 
Da nam je šlo delo bolje od rok, smo 
k sodelovanju povabili starše in stare 
starše. V šolski jedilnici smo ustvari-
li že pravo praznično vzdušje, saj je 
dišalo po cimetu in klinčkih, ki smo 
jih tudi uporabili za okrasitev slanih 
izdelkov za smrečico. Ob prijetnem 
klepetu in čudovitih izdelkih, ki so 

nastajali, nam je dopoldne hitro minilo. Obudila so se tudi že pozablje-
na prijateljstva naših dedkov in babic, ki so zopet srečali stare znance. 
 Učenci in učiteljice 1. razredov

RECIKLIRAJMO KONZERVO
Učenci 2. in 4. razreda Oš Gradec, smo v mesecu novembru sodelova li 
na likovnem natečaju Slopaka z naslovom Reciklirajmo konzervo. Učen-
ci so imeli mnogo idej. Pri delu so bili zelo ustvarjalni. Na natečaju so 
sodelovale kar 103 osnovne šole, ki so prispevale preko 3500 risbic.
Tim Praprotnik, učenec 4. b razreda, pa je za svojo inovativno idejo in 
ustvarjalen ter estetki izdelek prejel nagrado.
Tim bi konzervo recikliral v poštni nabiralnik. 
čestitamo!  Mentorica Barbara KODRMaN

PRIJETNO DOŽIVETJE NA AKTIVNEM  
ŠPORTNEM DNEVU

V četrtek, 15. 11. 2012, smo imeli učenci devetega razreda športni dan. 
Lahko smo izbirali med pohodom v okolici Litije in fitnesom Sokol. Ve-
čina se nas je odločila za fitnes.
Zjutraj smo se zbrali pred šolo in se ob 8. uri odpeljali proti fitnesu na 
Ježici. Ko smo prispeli, smo dobili ključe garderob, kjer smo se preo-
blekli, potem pa odšli v dvorano. Ker smo s prihodom zamujali, nismo 
imeli časa za malico, ampak smo se takoj razdelili v skupine. Razpore-
dili smo se po prostorih. V prvi skupini smo imeli najprej ogrevanje oz. 
aerobiko. Bilo je precej naporno: plesu je sledil step z utežjo, temu pa 
borilne veščine. Potem smo imeli desetminutni odmor, da smo lahko 
pomalicali in se pripravili na uporabo naprav. Nadaljevali smo v pro-
storu z napravami za fitnes. Punce smo takoj zasedle tekaško stezo 
ter kolesa, fantje pa so se zadrževali pri utežeh. Ni minilo veliko časa, 
ko smo na željo učitelja že oddrveli v sobo za »spinning«. Tam smo v 
ritmu glasbe kolesarili »po ravnini in v hrib«. Po vadbi smo se odpravili 
v garderobe in si privoščili osvežilno prho. Pred odhodom smo se še 
posladkali in popili nekaj energijskih napitkov. Ob 13. uri smo se od-
pravili proti Litiji.
Všeč nama je bilo, ker smo v fitnesu lahko samostojno preizkušali raz-
lične naprave. Sami sva večino časa preživeli pri tekaški stezi. Žal nama 
je, da nisva preizkusili še česa drugega. Opremo, kakršno imajo v So-
kolu, je težko primerjati s tisto, ki jo imajo v litijskih fitnesih. Gotovo se 
bova še kdaj odpravili na Ježico.

učenki Jasna BUDiMLić in Tajda VRHOVEC

SREDNJEŠOLSKI SEJEM BIL JE ŽIV
22. 11. 2012 ob 16.30. uri smo imeli na OŠ Gradec srednješolski 
sejem, na katerem so se s programi in izdelki predstavljale srednje 
šole iz Ljubljane, Zasavja in Novega mesta. Na sejmu je sodelovalo 
petnajst srednjih šol, ki so z zanimivo in nazorno predstavitvijo vabile 
na svojo stojnico zainteresirane učence in starše.
Učenci 9. razreda že intenzivno razmišljajo o izbiri srednje šole. Sejem 
jim je ponudil vpogled v programe in marsikomu omogočil, da se je pri-
bližal dokončni odločitvi. Prav tako je bil sejem namenjen tudi drugim, 
da spoznajo vrste srednjih šol in si pridobijo informacije za odločanje o 
svoji prihodnosti.  irena SMREKaR, šolska svetovalna delavka

V OŠ GRADEC SPODBUJAMO USTVARJALNOST  
MLADIH

konec novembra smo na Osnovni šoli Gradec in na vseh naših 
podružničnih šolah izvedli novoletne delavnice, na katerih so se 
učenci ponovno izkazali kot zelo ustvarjalni. pod mentorstvom uči-
teljev so med drugim nastali novoletni okraski, venčki, voščilnice, 
ikebane, vetrnice, okrašene vaze ter snežaki iz volne. Okrasili smo 
tudi razrede, v avlo pa postavili prelepo praznično jelko.
Vsi izdelki so bili izdelani s pridnimi rokami naših učencev in z veli-
ko dobre volje mentorjev. Pri delu smo uporabljali predvsem naravne 
materiale (orehe, storže, brinje, bršljan, cipreso, jelko, borovec, suho 
cvetje). Na delavnicah so sodelovale tudi oskrbovanke Doma Tisje 
(Helena štrus, ivica Pestotnik ter Mira alić Kale), s katerimi naša šola 
sodeluje v okviru šolskega projekta Generacije generacijam.
Pestro ponudbo izdelkov 
smo 4. decembra 2012 
predstavili na praznič-
nem sejmu pri šoli. ob 
prižganih baklah in sveč-
kah smo med padajočimi 
snežinkami pričarali pra-
vo decembrsko vzdušje, 
obiskovalcem pa ponudi-
li domače piškote ter topel čaj. Učenci z rdečimi kapicami so bili izvr-
stni prodajalci. Denar, zbran na sejmu, bo namenjen šolskemu skladu. 
 Minka SaVšEK, koordinatorica delavnic in sejma

NOVO!! !
KaKovoStna loKalno 

PRiDelana Domača hRana  
v Domačem KotičKU

v TC Supermarket Litija.

 

V kotičku potrošniki lahko zbirajo med domačimi pekov-
skimi izdelki (kruhom iz krušne peči, piškoti, pecivom in 
rezanci), izdelki iz sadja (marmeladami, sokovi, suhim 
sadjem), mesnimi izdelki (suhimi salamami, klobasami, 
zaseko...), mlečnimi izdelki (siri, skuta, maslo…), mede-

nimi izdelki ter domačimi zeliščnimi čaji. 
V mlekomatu pred TC je na voljo dnevno sveže mleko.
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osnovna šola Gabrovka-Dole
V četrtek, 29. 11. 2012, sta bili jedilnica in telovadni-
ca Oš Gabrovka-Dole spet polni do zadnjega kota. 
Pred bližajočimi se snežnimi prazniki so učenci šole 
in otroci iz vrtca čebelica “pokazali, kaj znajo” na 
prireditvi “POKAŽI, KAJ ZNAŠ!”
in znajo veliko... od harmonikašev do plesalk, mažo-
retk, pevskega zbora, skupinskih in solističnih glas-
benih točk, od najmlajših do najstarejših - vsi so po 
svoje navdušili.

Kaj pa zna narediti praznično 
vzdušje, se je pokazalo na BA-
ZARJU, ki je sledil prireditvi.
Na enaindvajsetih stojnicah, bo-
gatih od raznovrstnih, unikatnih, 
ličnih izdelkov otrok, bi težko kaj 
pogrešali. a ni bilo samo lepo, 
bilo je tudi uporabno! Na voljo so 
bile stenske ure, namizne svetilke, 
posoda iz žgane gline, obešalniki, svečniki, koledarji, blazine, ogledala,  
ptičje hišice, poslikane škatlice, novoletni aranžmaji, voščilnice... 

Nekaterim smo morali dati škatle, da so izdelke 
sploh lahko nesli domov. Tudi 54 škatel doma pe-
čenih piškotov, rezancev in domačega kruha, ki so 
ga napekli starši otrok, je bilo premalo za (lačne?) 
obiskovalce.
Vse, kar so ljudje nakupili, so izdelali učenci sku-
paj z učitelji in vrtčevski otroci skupaj z vzgojitelji 
na tehniškem dnevu “USTVARJALNI IN SOLI-

DARNI” v začetku novembra. Solidarnost je bila namreč tudi namen 
prazničnega bazarja in prireditve: izkupiček bo šel v šolski sklad,  
zaenkrat celih 1600 eurov. še en dokaz, da so ljudje tudi v “tesnih” 
časih sposobni biti solidarni. Niso samo sposobni to biti, ampak so to 
tudi radi!  Maja SEVER

NAGRAJENI DELI TIMA ŽELEZNIKA IN URŠKE 
JELŠEVAR NA USTVARJALNEM NATEČAJU  

»POVEJ Z MAJICO«
Učenci 8. razreda Oš Gabrovka-Dole so sodelovali na ustvarjalnem 
natečaju z naslovom »Povej z majico«, ki ga je organizirala Komisija 
za preprečevanje korupcije. Namen natečaja je bil usmeriti učence v 
razmišljanje o pojavu korupcije in temeljnih vrednotah v naši družbi. 
Učenci so svoja sporočila izrazili v likovnih delih. Strokovna komisija 
je izbrala 12 najboljših izdelkov, med katerimi sta tudi deli Tima Že-
leznika »Med črnim in belim« 
in Urške Jelševar »Čemu bom 
rekla NE!«.
Nagrajenca sta bila v ponede-
ljek, 3. 12. 2012, povabljena 
na slavnostno otvoritev raz-
stave v Državni zbor, kjer sta 
prejela posebno priznanje, 
koledar in majico s svojim 
motivom. Nagrade sta podelila predsednik Državnega zbora, Gregor 
Virant, in namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, 
Rok Praprotnik.
Obema iskreno čestitamo!  Maja SEVER in Barbara TEŽaK, mentorici

NOVOLETNA DELAVNICA ZA STARŠE –  
IZDELOVANJE LUTK

V povezavi z našim prednostnim po-
dročjem »LUTKE«, so povezane tudi 
naše aktivnosti in dejavnosti v oddel-
ku, pa tudi vrtcu. Tudi z novoletno de-
lavnico – izdelovanje daril, ki jih prine-
se otrokom dedek Mraz je bilo tako.
V sredo, 12. 12. 2012, smo se popol-
dne s straši zbrali v vrtcu. Mogoče je 
bilo v začetku prisotnega malo stra-

hu, ali nam bo uspelo, a kmalu ga ni bilo več. Delo je steklo, lutke so 
nastajale. Nasprotno, navdušenje je postajalo vedno večje, starši so 
postali nad svojimi ustvarjeni lutkami zelo navdušeni, ponosni nanje in 
prav je tako. Te lutke bodo imele kasneje pri igri z otroki veliko večji po-
men, tudi otrokom bodo veliko pomenile. Naj služijo otrokom kot dobra 
igrača za igro, včasih motivacija za delo ali vzgojno sredstvo. Staršem 
hvala za sodelovanje, najbolj bodo hvaležni otroci.  Marinka LENaRT

Vrtec litija
VARČEVANJE NA RAČUN OTROK  

JE NEDOPUSTNO
V zadnjih dneh so nas, zaposlene v vrtcu in tudi star-
še, neprijetno presenetile napovedane spremembe 
Zakona o vrtcih. V oddelkih naj bi povečali število 
otrok, v prvem starostnem obdobju pa naj bi bila 
dovolj le polovica vzgojiteljice. Vsi se zavedamo, da 

država ni v zavidljivem položaju, da bo potrebno zategniti pas, a da bo 
najvišjo ceno plačala najbolj ranljiva populacija - naši otroci, ki se sami še 
branitine morejo, to pa se nam zdi nedopustno.
Kakovost javnih vrtcev v Sloveniji je zelo visoka in se je gradila mnogo 
let. Raziskave v preteklih letih so razkrile velik pomen razvoja in uče-
nja v prvih letih življenja, kar je botrovalo tudi k višji izobrazbi strokov-
nih delavcev v vrtcu. Otrok potrebuje spodbudno okolje, vzgojitelja, ki 
ima čas in ga posluša, usmerja, vodi, prepoznava močna področja ter 
ne zamudi priložnosti za prave spodbude za učenje in razvoj. Vzgojite-
lji danes še veliko bolj kot kdajkoli prej potrebujejo mnoga raznovrstna 
znanja z različnih področij, da lahko uspešno in profesionalno opravljajo 
svoj poklic, vzgajajo in učijo otroke ter pomagajo družinam pri tej vlogi.  
Nikakor ne moremo razumeti predlagateljev, da zmorejo s takšno lahkoto 
razvrednotiti delo in vlogo vzgojitelja – in to ravno v prvem starostnem 
obdobju, kjer smo v preteklih letih evidentirali najbolj opazen razvoj in na-
predek. število otrok naj bi se povečalo še za tri otroke. Ne predstavljamo 
si sedemnajst enoletnih otrok nahraniti, previti, pocrkljati, jih uspavati, se 
z njimi pogovarjati in jih spodbujati pri učenju, beležiti napredek vsakega 
posameznika, sodelovati z njihovimi starši in še mnogo drugega. Vzgoji-
telji pač nismo stroji, ampak empatične osebe, ki nam je mar za otroke. 
Delo želimo opravljati kakovostno in se posvetiti vsakemu otroku posebej. 
Želimo biti profesionalni, dobre volje in vedno pripravljeni na izzive, ki jih 
pred nas postavljajo vedoželjni otroci in njihovi starši. a predlagane spre-
membe Zakona o vrtcih na žalost peljejo v nasprotno smer. 
Vsem staršem, ki podpirajo naša prizadevanja za ohranitev kakovostnih 
vrtcev, se prijazno zahvaljujem. še posebej gre zahvala gospe Nadi Golo-
uh, predsednici Sveta staršev Vrtca Litija, ki se z neizmerno energijo trudi, 
da se sliši tudi glas staršev iz vrtcev vse Slovenije.

Liljana PLaSKaN, ravnateljica

OD ZRNA DO KRUHA
Jesenski sprehod mimo njive nas je spodbudil k razmišljanju, kako pride-
ta moka in kruh v trgovino. Nabrali smo nekaj koruznih storžev, nekaj so 

jih prinesli tudi otroci od doma in začel se 
je projekt Od zrna do kruha. Koruzne strože 
smo posušili, zličkali, oluščili in zrnje odne-
sli v Mlin k družini šuštar. Obiskali smo pe-
karno ilirija. Po receptu Mihove babice smo 
nato sami spekli dišeče žemljice. Pomagala 
nam je naša kuharica Martina. Otroci so po-
slikali prtiček, v katerega so zavili žemljico. 

Odnesli so jo domov in jo pojedli skupaj s starši. 
Ob igri smo sami preizkusili, kako deluje mlin na vodo, izdelali izdelke iz 
ličkanja, naredili plastelin, preštevali, sortirali, razvrščali, prepevali pe-
smice in se igrali rajalno igro »Je kruh pečen?« 
Spoznavanje in odkrivanje postopka pridobivanja kruha je način, kako 
otrokom privzgojiti spoštljiv odnos do hrane ter odkrivati in preizkušati 
neznano.  Milena BRaTKOVič, vzgojiteljica

BEREMO MLAJŠIM – SODELOVANJE S POŠ SAVA
V okviru Ringaraja uric, ki jih izvajamo v vrt-
cu Kekec na Savi, sodelujemo s POš Sava. 
Učenke in učenci 1., 2. in 3. razreda z nami 
telovadijo in se igrajo družabne igricev te-
lovadnici. Učenci in učenke 4. in 5. razreda 
pa nam berejo zgodbe in pravljice v naši 
knjižnici. Ob prazniku slovenskih čebelarjev 
smo povabili učenke 5. razreda kar v igral-
nico k miškam. Brale so nam zgodbo »čebela adela« in »čmrlj Brundek« 
(antoon Krings). Z otroki so se pogovarjale in pripovedovale svoje doži-
vljaje ter naše malčke tudi pocrkljale. Bilo je lepo in zanimivo. Prijetnega 
sodelovanja si želimo še naprej.  Maridi MUSTEDaBaGić, vzgojiteljica

NOVOLETNA DELAVNICA IN ANINA ZVEZDICA
V vrtcu Medvedek so nas prazniki pocukali za 
rokav in, kot vsako leto, se je v nas prebudila 
želja, da bi ta mesec bil še bolj pravljičen, še 
bolj čaroben … Na novoletni delavnici smo sku-
paj s starši in otroki vrtec odeli v snežno belino. 
Ob misli na lučke in blišč smo se spomnili, da 
tistega pravega bistva življenja ne smemo izgu-

biti – ljubezni, vrednote, kulture. Zavedamo se, da so med nami ljudje, 
ki potrebujejo našo pomoč, hkrati pa verjamemo v dobroto ljudi. Starši 
otrok so pomagali, da niso zasijale samo igralnice, ampak da bodo lahko 
zasijale oči vsaj nekaterim izmed mnogih, ki si prazničnega blišča ne mo-
rejo privoščiti. Z zbiranjem živil smo sodelovali v dobrodelnem projektu 
Anina zvezdica. Dokazali smo, da je v naših srcih še vedno tisto dobro, 
ki lahko briše stiske ljudi. 
Ob tej priložnosti se še enkrat vsem staršem in tistim, ki ste pomagali, 
da smo zbrano pripeljali na pravo mesto, iskreno zahvaljujemo.

Za kolektiv vrtca Medvedek: Tjaša HaUPTMaN, dipl. vzgojiteljica

NOVOLETNI KONCERT UČENCEV OŠ GRADEC  
S PODRUŽNIČNIMI ŠOLAMI

4. decembra je skoraj dvesto pevcev matične šole in vseh podružnič-
nih šol vstopilo v veseli december s prazničnim koncertom. Telovadni-
ca Gimnazije Litija se je prelevila v čarobno osvetljeno belo pokrajino 
in v prijetnem vzdušju so otroški glasovi ob spremljavi klavirja, violine, 
činele in tamburašev prepevali najprej zimske pesmi, nato pa so se z 
združenimi močmi sprehodili skozi celo koledarsko leto. S slovenskimi 
ljudskimi pesmimi so se ustavili pri nekaterih slovenskih običajih ter 
obredih. Kljub prvim snežinkam, ki so zunaj poskušale pobeliti tla, so 
pevci med drugim priklicali celo poletne kosce in jesenski klopotec.
Med nastopajočimi so bile tudi tri učenke Oš Gradec, ki vzporedno 
pridobivajo znanje v drugih ustanovah: v Glasbeni šoli Litija-šmartno 
odkrivata svet glasbe Janja Končar s prečno flavto ter Saša Razpotnik 
ob klavirju, aja Topolnik pa pleše v športno plesnem društvu NLP. 

Prav posebno noto 
pa so večeru do-
dali Sara Mur, Gal 
Tršelič in Bor Za-
vrl, učenci osme-
ga razreda, ki so 
pesmi prepletali z 
recitacija mi. 

To je bil tudi večer povezovanja. Povezovanja med šolami, pevci ter so-
delavci. Pri organizaciji in izvedbi koncerta je sodelovalo veliko srčnih 
ljudi, pri izvedbi programa pa so se izkazale: Jerica Keršnik, andreja 
Setničar, Vanja arhnaver, Tjaša Lemut Novak ter zborovodkinje ana 
Terzič, Judita Nemeček, Nives Videc, aleksandra štrus, Urška Pišek, 
Špela Lajovic in Ana Tori.  Ana TORi, koordinatorica koncerta

ZAHVALA
čarobnost decembra in iztekajočega se leta marsikoga prevzame tudi 
z dobrodelnostjo.
Oš Gradec vseskozi spremlja učence in jim s pomočjo donatorjev in 
sredstvi šolskega sklada pomaga pri poplačilu šolske prehrane in stro-
škov obšolskih dejavnosti. Vsem, ki ste v tem letu po svojih močeh 
prispevali k prijetnejšemu življenju naših učencev v šoli in jim pomagali 
pri vključevanju v obšolske dejavnosti, se najlepše zahvaljujemo. Vsem 
skupaj želimo srečno in zdravo leto 2013.

učenci in zaposleni Oš Gradec

DOBRODELNI KONCERT UČITELJEV GLASBENE ŠOLE 
LITIJA-ŠMARTNO

Dvorana Kulturnega centra Litija, 
petek, 30. november 2012 ob 19.30
Euripid je v daljni preteklosti zapisal: 
»Najbogatejši otrok je siromašen brez 
glasbene vzgoje.«

Glasbeniki se zavedamo, da bi bilo veliko otrok, ki obiskujejo glasbene 
šole, brez tega izobraževanja prepuščenih samim sebi, ulici, slabim in 
škodljivim vplivom…
Glasbene šole s svojo specifično obliko vzgojno-izobraževalnega dela 
v veliki meri pomagajo pri oblikovanju otrokove osebnost, učenci si v 
glasbenih šolah pridobivajo dragocene delovne navade in vztrajnost, 
postanejo boljši poslušalci in nenazadnje morda v glasbi najdejo tudi 
svojo poklicno pot. Glasbene šole med drugim vzgajajo k medseboj-
nemu spoštovanju, strpnosti, spodbujajo medsebojno sodelovanje in 
skrbijo za ohranjanje kulturne in glasbene dediščine.

Leto 2013 bo za Glasbeno šolo Litija-
Šmartno nedvomno zapisano z veliki-
mi črkami, saj se bomo predvidoma 
preselili v lastne, namensko zasnova-
ne prostore v okviru SVC Litija. Nove 
prostore bo seveda potrebno opremiti 
in izpeljati selitev, zato smo se učitelji 
Glasbene šole Litija-šmartno odločili, 

da našim učencem, njihovim staršem in širši javnosti podarimo kon-
cert in na nam najljubši način, torej z glasbo, zaprosimo za finančno 
pomoč. Realizacijo dogodka so nam omogočili: Javni zavod za kulturo 
Litija, Salon klavirjev Benton iz Mengša in Cvetličarna Vijolica iz Litije, 
za to se vsem najlepše zahvaljujemo.
Na dobrodelnem koncertu so z izbranim 
programom nastopili naši učitelji: špela 
Obšteter (flavta), Samo Dervišić (vio-
lončelo), Tilen Bajec (klavir), Vid Pupis 
(klarinet), špela Janša (violina), Olena 
Novosel (klavir), Mira Kranjec (flavta), 
Veronika Hauptman (klavir), David Petrič (violina), Brigita šuler (klavir), 
Barbara Sorč (mezzosopran), ana šimenc (saksofon), Rado černe (ki-
tara), Dušan Drobnič (harmonika) in Janja Galičič (klavir). V programu 
je sodeloval tudi gost kontrabasist Nikola Matošić.
Glasbeniki, združenih v različnih komornih skupinah, smo poslušalcem 
podarili izjemen dogodek, s svojim nastopom smo v teh neugodnih 
časih javnost opozorili na pomembnost glasbenega izobraževanja in 
pokazali svoje glasbeno znanje. 
Za finančna sredstva, ki smo jih prejeli v obliki prostovoljnih prispev-
kov in donacij, se vsem najlepše zahvaljujemo. S pridobljenimi sredstvi 
bomo vsem udeležencem glasbenega vzgojno-izobraževalnega proce-
sa v novih prostorih zagotovili čim boljše pogoje za delo.

Janja GaLičič, ravnateljica Glasbene šole Litija-šmartno

DRUGA JAZZ DELAVNICA
Glasbena šola Litija-šmartno je v soboto, 17. novembra in nedeljo, 18, 
novembra 2012, v svojih prostorih v mansardi poslovne stavbe Predil-
nice Litija, Kidričeva c. 1, že drugič organizirala jazz delavnico.
Na delavnici so sodelovali naslednji mentorji: DRaGO iVaNUša (klavir), 
aNa šiMENC (saksofon, solistični instrumenti), ENOS KUGLER (bobni), 
LEa BaRTHa (vokal) in KLEMEN KRaJC (bas, kontrabas).

Mentorji in udeleženci delavnice so z delom 
pričeli v soboto in pridno delali cel dan po 
skupinah ali na individualnih urah. Delavnica 
se je nadaljevala v nedeljo, udeleženci delav-
nice pa so na zaključnem koncertu ob 19. uri 
pokazali, kaj so se novega naučili.
Poslušalci smo lahko slišali vrsto improvizi-

ranih glasbenih idej, ki so jih glasbeniki predstavili v svojih nastopih, 
predvsem pa je jazz delavnica vsem, ki so se je udeležili, prinesla ne-
koliko drugačen pogled na glasbo.

DOGAJANJA V ZIMSKIH MESECIH
Na POš Dole pri Litiji se poleg rednega pouka dogaja marsikaj. 

•  Zadnji petek v mesecu novembru smo z rdečimi oblačili obeležili dan 
boja proti aiDS-u, zahrbtni bolezni, ki prizadene in stigmatizira slasti 
nerazviti svet. Potekale so mnoge dejavnosti na to temo. 

•  V četrtek, 6. 12. 2012, je potekalo šolsko tekmovanje iz materinščine 
za Cankarjevo priznanje. Učenci so brali in pisali spise na osnovi 
prebranih knjig D. Muck : Nebo v očesu lipicanca, F. Milčinskega: 
Butalci.

•  Zapadlo je že kar nekaj snega in komaj čakajo, da se bodo lahko 
spustili po smučišču.

•  Pripravljajo se na 1. kulturni dan, ki bo predpraznično obarvan s ple-
som in kulturnim izrekanjem voščil in izdelavo voščilnic.

•  Okna šole že dobivajo praznično podobo, saj so lepo okrašena s 
snežaki in snežinkami.

•  Učiteljice, vzgojiteljica in računovodkinja že pridno vadijo igrico Se-
strice snežinke, kje ste.

•  iz prostorov vrtca že zadiši po medenjakih. 
•  Otroke učimo, da bi bili odprtih rok in odprtega srca, zlasti v deja-

njih. 
Otrokom in staršem želimo, da bi jih decembrski dnevi osebnostno 
napolnili z energijo, čistostjo in srčnostjo.  Jožica VRTačNiK

Želim vam prijetne božične praznike,
srečno novo leto 2013

ter mnogo poslovnih uspehov in osebne sreče.
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IZREDNO USPEŠNO DELO MLADIH 
GASILCEV GASILSKE ZVEZE LITIJA V 

LETU 2012 
Ob zaključku gasilskega leta 2012 in ponovnem pregledu rezulta-
tov, ki so plod trdega dela mladih gasilcev in njihovih mentorjev, 
lahko z največjim veseljem ugotovim, da je bilo to leto ponovno 
zelo uspešno.
V začetku leta so se tri društva (Gabrovka, Kresnice in Sava) udeležila 
regijskega veleslaloma na Soriški planini in v domača društva prine-
sla kar nekaj raznobarvnih medalj. Nato so mladi osvajali preventivne 
značke, ki so bile pogoj za nadaljna tekmovanja. Tako je bilo osvojenih 
97 značk in 76 gasilčkovih priznanj. Mladi so se na občnem zboru zbrali 
v Kresnicah, kjer so predstavili svoje delo in potarnali o težavah, ki 
jih pestijo pri tekmovanjih. V PGD Gabrovka smo organizirali občinski 
kviz, katerega se je v treh kategorijah udeležilo kar 18 ekip. V znanju 
najboljše tri ekipe iz vsake kategorije, so odšle na regijski kviz v Ka-
mnik in tudi tukaj smo dobili zmagovalca med mlajšimi ekipami. Ekipa 
pionirjev iz Polšnika, se je v mesecu novembru podala v Cerknico, na 
tekmovanje na najvišjem nivoju – na državni kviz, kjer je od 33 ekip 
dosegla odlično 15. mesto.
Občinsko orientacijo je letos organiziralo PGD Litija. Prijavljenih je bilo 
53 ekip, vendar pa je le 45 trojk uspešno našlo vse kontrolne točke in 
prišlo na cilj v pravem času. Litijani so nam dokazali, da kljub dokaj 
znanem območju Sitarjevca, tako domačini kot tudi ostali še ne po-
znamo vseh drobnih poti, ki vodijo preko »litijskega hriba«. Tako, da bo 
pri vseh ekipah na nivoju GZ Litija, potrebno še nekaj vaje in treninga. 
Najboljše tri trojke iz vsake kategorije so se tako udeležile regijskega 
tekmovanja v GZ šmartno pri Litiji, na Primskovem. Tu so ponovno za-
slovele pripravnice iz Hotiča ter mladinci in mladinke iz Gabrovke. Ti so 
v septembru tekmovali tudi na državni orientaciji v Veliki Pirešici. Tam 
smo dobili še državne prvakinje - mladinke iz Gabrovke so osvojile dr-
žavni zmagovalni pokal, mladinci so bili 3., pripravnice iz Hotiča pa 8.
Regijskega srečanja DMG v Komendi so se udeležile le ekipe iz Save in 
Dol pri Litiji. V močni konkurenci so starejši iz Dol zmagali in se nato 
podali na državno srečanje DMG v Kranj, kjer so dosegli 8.mesto. 
Na likovnem natečaju je letos sodelovalo kar 173 otrok, ki so slikali na 
temo »Potres«. izdelki so bili na nivoju GZ že ocenjeni. Sedaj so najbolj-
ši razstavljeni v avli Občine Litija. 
V mesecu novembru je bila načrtovana še tradicionalna mentoriada v 
CšOD Rak, vendar so nam naravne sile (močno deževje in poplave) to 
srečanje onemogočile. 
Ob zaključku leta res lahko le čestitam vsem ekipam, ki so se trudile na 
vajah in tekmovanjih, da bi svojemu društvu in sebi prinesle kar se da 
največji uspeh na vseh nivojih tekmovanj; zahvala gre tudi mentorjem 
in moji mladinski komisiji, ki so mi nesebično pomagali pri organizaciji 
in izvedbi vseh tekmovanj na nivoju GZ Litija, vsem sodnikom za korek-
tno in objektivno sojenje ter vodstvu GZ Litija, brez katerega do končne 
izvedbe tekmovanj sploh ne bi prišlo.
Na prelomu v novo leto mladim in malo manj mladim želim, da bi se 
še vedno večkrat srečali na lepih, pozitivno in tekmovalno obarvanih 
druženjih, tisti manj lepi pa naj ostanejo le še za vzorec. 
Na POMOč!

Barbara HRiBaR PaVLi, pred. MK GZ Litija

STROKOVNA EKSKURZIJA SADJARSKEGA 
DRUŠTVA LITIJA NA KRAS

Sadjarsko društvo Litija je v oktobru za svoje člane organiziralo jesensko 
strokovno ekskurzijo na Kras. Megleno sobotno jutro ni kvarilo vesele-
ga razpoloženja, ki smo ga prinesli s seboj. Z avtobusom, ki je pripeljal 
iz Gabrovke tudi tamkajšnje udeležence, smo se odpeljali skozi še bolj 
megleno Ljubljano, proti Vipavi. Sonce se ni in ni hotelo prikazati izza 
oblakov. Ker smo vedeli, da nas čaka lep in zanimiv dan, nas megla ni 
motila. Vmes kratek postanek na počivališču za sprostitev nog, potem 
pa naprej na pot. Prispeli smo na Vogrsko, kjer so se končno »vremena 
Kranjcem zjasnila«. Lepo vreme nas je potem spremljalo ves dan. Na 
Vogrskem smo si najprej ogledali kmetijo Smodin. Pred nekaj leti so se 
iz živinoreje preusmerili v pridelavo in predelavo sadja, predvsem kvali-
tetnih jabolk in grozdja. Sadje 1. kvalitete prodajo večinoma na domu, iz 
ostalega naredijo zelo okusen sok. Gospodar nam je predstavil njihovo 
tehnologijo pridelave in predelave ter pokazal proizvodne linije. Najprej 
stroj za sortiranje jabolk po debelini, potem še celoten potek predelave 
v sok, ki smo ga lahko tudi poskusili. 
Bil je tako dober, da smo si ga nekaj 
v njihovi trgovini kupili še za domov. 
G.Smodin nam je razložil s kakšnimi te-
žavami se srečuje pri svojem delu, tako 
v sadovnjaku kot pri urejanju razne do-
kumentacije. Med potjo proti štanjelu 
se nam je pridružila zgovorna vodička, 
ki nas je preostali del dneva vodila po 
Krasu. Najprej štanjel. Je zelo staro, 
kamnito, strnjeno naselje na hribčku, 
od koder je prekrasen razgled na vse 
strani. Tu je bila mogočna utrdba, grad 
in cerkev, zgrajena 1450. leta, s poseb-
no obliko zvonika. Tu so živeli Rimljani, 
Benečani in dolgoletni rod Kobencljev. 
Utrdbo so napadali Turki, tu se je za-
drževal Napoleon s svojo vojsko, 1848 pa so grad napadli tlačani in ga 
do dobra porušili. Po prvi svetovni vojni je kraj spet obnovil znameniti 
arhitekt Maks Fabiani in njegov prijatelj Ernesto Ferrari, bogati tržaški 
zdravnik. Sprehodili smo se po znamenitem Fabianievem vrtu. Veliča-
stno! Stari del je zgrajen izključno iz kraškega kamna. Ogledali smo si 
600 do 800 let staro, tipično kraško hišo, v celoti iz kamna, tudi streha 
žlebovi. Znameniti vodnjak na dvorišču, kamor se še vedno steka voda iz 
okoliških hiš, je bil edini vir vode v tem delu. in še danes vodovod tu ni 
urejen. Nekaj hiš je lepo obnovljenih, druge propadajo. Po ogledu šta-
njela smo se odpeljali na kosilo v vas Sveto na kmetijo abram Žerjal. Po 
dobrih kraških jedeh, smo si ogledali še njihovo vzorno urejeno vinsko 
klet in poskušali njihovo žlahtno kapljico. Vsi zadovoljni smo ob zvokih 
harmonike zapeli, pot pa nas je že vodila naprej v Pliskovico. Tu nas je 
v svojo kamnoseško delavnico povabil mlad kamnosek, samouk, Jernej 
Bortolato. Pokazal nam je tehnike obdelave kamna in izdelave prekra-
snih uporabnih izdelkov. Našo ekskurzijo smo zaključili z obiskom čebe-
larstva Petelin, kjer so nam zanimivo predstavili življenje čebel in njihovo 
pomembno vlogo za sadjarstvo. V pokušino smo dobili njihove čebelje 
izdelke – več vrst medu in medene pijače. Domov smo se odpeljali polni 
lepih vtisov, saj smo ta dan videli res mnogo zanimivosti. Hvala za dobro 
organiziran izlet.   Vida SLaDič

NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV  
DRUŠTVA SOŽITJE

V torek, 6.12.2012 ob 17.uri, je bilo v Gostilni Kovač organizirano no-
voletno srečanje Društva Sožitje Litija in šmartno. Za zabavni del sre-
čanja sta poskrbela Marko Krebs in Dušan Poglajen, ki sta izvabljala 
čudovite zvoke iz harmonike. člani Sožitja so se lahko prijavili na ka-
raoke, ki jih je vodila alenka Vidgaj. Največje presenečen je večera je 
bila modna revija, ki so jo pripravili učenci Osnovne šole Litija skupaj 
s starši in mentoricami Sandro Rihter, Jano švagan in Vanjo Varles. 
Prišel je tudi Miklavž in dva angela in vse prisotne nagovoril in obdaril. 
Sledila je okusna večerja in ples. Večer je polepšala prijetna glasba in 
prijazen klepet.
Srečanja se je udeležilo približno 130 članov društva, učiteljev, staršev 
in prostovoljcev.
Nekatere, ki so zaradi bolezni morali ostati doma, bodo obiskali in jim 
darila izročili.  
    Marjeta- MLaKaR aGREŽ

V. MEMORIAL RIHARDA URBANCA
V soboto, 17. novembra 2012, je v organizaciji Ob-
močnega združenja veteranov vojne za Slovenijo po-
tekalo V. pokrajinsko športno tekmovanje za memori-
al Riharda Urbanca.

Tekmovalo se je v malem nogometu ter v streljanju z zračno puško – 
ekipno in posamezno.
Ekipe v malem nogometu so svoj turnir odigrale v športni dvorani v 
Litiji. Udeleženci so z izredno zavzetostjo poskrbeli, da je tekmovanje 
potekalo v prijetnem vzdušju, zmagovalec pa je bil znan šele po zelo 
razburljivi zadnji tekmi.

Doseženi so bili naslednji rezultati: l. mesto – pokal OZVVS Litija-
šmartno; 2. mesto – pokal OZVVS Grosuplje; 3. mesto – pokal OZVVS 
Logatec; 4. mesto odbor Sever Litija

Skupinska slika ekip v malem nogometu

Tekmovanje ekipno in posamezno z zračno puško je bilo izvedeno v 
Strelskem domu v šmartnem pri Litiji. V streljanju z zračno puško eki-
pno je dosegla:
l. mesto – ekipa OZVVS Kamnik-Komenca, 485 krogov
2. mesto – ekipa OZVVS Grosuplje, 481 krogov
3. mesto – ekipa OZVVS Ribnica, 463 krogov
V tem je tekmovalo 12 ekip.
Med posamezniki je tekmovalo 45 članov veteranskih organizacij.
Prva tri mesta so dosegli:
1. zlata medalja: Jože Gorjanc, OZVVS Grosuplje, 179 točk
2.  srebrna medalja: Edvard Srebrnjak, OZVVS Litija-šmartno, 172 točk
3. bronasto medaljo: Edvard Goršič, OZVVS Grosuplje, 170 točk.

Na zaključni slovesnosti je spregovoril tudi podžupan občine Litija  
g. Gregor Zavrl, ki je pohvalil delo veteranskih organizacij in poudaril, 
da je obujanje dogodkov iz zgodovine ena od odlik vsake družbe.
Podpredsednik Pokrajinski odbor zveze veteranov vojne za Slovenijo 
Ljubljana-okolica g. Janez Gregorčič pa je v svojih besedah izpostavil 
sedanji nesprejemljiv odnos do pripadnikov veteranskih organizacij.
Predsednik OZVVS Litija-šmartno g. ivan Lovše se je vsem udeležen-
cem zahvalil za sodelovanje. Posebna delegacija pa je na grob Riharda 
Urbanca odnesla cvetje in sveče.
Udeleženci so enoglasno izrazili željo, da bi bilo takih srečanj več in da 
se v l. 2013 ponovno vidimo na tem memorialu.  Karlo LEMUT

Prvouvrščena nogometna ekipa OZVVS Litija-Šmartno s predsednikom 
Ivanom Lovšetom, sekretarjem Francem Malijem in vodjem tekmovanja, 
Acom Jovanovičem.

STROKOVNA EKSKURZIJA DPMLIŠ  
NA GORENJSKO

V soboto, 3. novembra, smo se člani Društva podeželske mladine Litija 
in šmartno (DPMLiš) odpravili na strokovno ekskurzijo na Gorenjsko. 
Naš prvi postanek je bil na kmetiji Zadrgal v Komendi. imajo hlev na 
prosto rejo z ležalni boksi, zunanji del pa je preurejen v kompostni 
hlev, ki ga vsakodnevno kultivirajo. imajo lastno mešalnico za krmila. 
Glavna dejavnost na kmetiji je prireja mleka, imajo molznice lisaste 
pasme, ukvarjajo pa se tudi s poljedelstvom. Na kmetiji obdelujejo 40 
ha, na katerih gojijo koruzo, žita, travinje in krompir. Za strojna dela 
na kmetiji najemajo strojne usluge, lastne 
imajo le osnovne stroje. imajo tudi sončno 
elektrarno, ki pa jo imajo drugi v najemu. 
Druga kmetija, ki smo si jo ogledali, je 
bila kmetija Jagodic v Polici pri Naklem, 
po domače Poličarjeva kmetija. Na kmetiji 
se ukvarjajo s prirejo in predelavo mleka, 
prašičerejo, perutninarstvom(talna reja 
kokoši nesnic) ter poljedelstvom. Na leto 
namolzejo približno 140 000 litrov mleka, 
od tega ga predelajo 100 000 litrov. Mleko 
predelajo v različne mlečne izdelke kot so 
sir, jogurt, maslo, kajmak, skuta, namazi. 
Pridelajo dobra 2 ha krompirja, imajo pa tudi poskusna polja za podje-
tji agrosaat in Bayer. Na strehi gospodarskih poslopij imajo že dve leti 
sončno elektrarno z močjo 95 kW. Po ogledu kmetije smo si ogledali še 
muzej mlinskih kamnov nedaleč stran od kmetije. Na koncu je sledila 
še degustacija njihovih mlečnih izdelkov. 
S polnimi želodci in z veliko dobre volje smo se odpravili naprej v Pod-
brezje na sadjarsko kmetijo Jerala. Na kmetiji imajo 10 ha obdeloval-
nih površin ter 10 ha gozda. Pridelujejo jabolka, orehe, hruške, česen, 
zelje, ječmen, koruzo in ajdo. Nekaj sadja prodajo, nekaj pa ga doma 
predelajo v sok, kis, žganje, likerje ali pa suho sadje. Zavzemajo se, da 
bi čim več svojih pridelkov in izdelkov prodali na domu.

iz Podbrezja smo se odpeljali do Blejskega Vintgarja in se sprehodili 
skozi sotesko, ki jo je ustvarila reka Radovna. Krasijo jo številni slapovi, 
tolmuni in brzice, pot pa je lepo urejena s številnimi mostovi. Soteska 
je dolga 1,6 km in se končuje z mostom nad mogočnim 16 m visokim 
rečnim slapom šum, ki je eden redkih slovenskih rečnih slapov. 
Nato smo se odpravili na kmetijo Rimahazi, po domače Repečnikova 
kmetija v Zgornjih Gorjah pri Bledu. Na kmetiji redijo 220 glav živine 
črno-bele pasme, od tega je 110 krav molznic. Kmetija je velika 80 ha. 
Glavna gospodarska dejavnost je prireja mleka. Pri Repečnikovih imajo 
sodobno opremljen hlev z robotom za molžo, robotom za čiščenje re-
šetk in robotom za približevanje krme k jaslim proizvajalca Lely. 
Na koncu smo se odpeljali še na turistično kmetijo Mulej, kjer nas je že 
čakala večerja. Ko smo se najedli, smo si ogledali še njihov hlev z mol-
znim robotom. V hlevu je 70 krav molznic lisaste pasme, v letošnjem 
letu so začeli tudi s pitanjem bikov. Kmetija obsega 100 ha površin, od 
tega je 30 ha njiv. Dopolnilna dejavnost na kmetiji je turizem, v apart-
majih lahko prenoči tudi do 30 gostov, ki prihajajo iz celega sveta. Na 
kmetiji prodajajo domače izdelke ter izdelke iz okoliških kmetij. Poleg 
vsega tega imajo tudi sončno elektrarno, začeli pa bodo tudi s prodajo 
toplote, pridobljene iz lesne biomase, bližnjemu hotelu. S tem smo za-
ključili naše oglede ter se veselo ob zvokih harmonike odpravili nazaj 
proti domu.  Mija TOMšič
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DejavnoSti DRUŠtva  
DiabetiKov  

litija in ŠmaRtno
ZDRAVSTVENO PREDAVANJE

V torek 22.1. 2013 ob 16:30 uri bomo v ZD Litija organizirali preda-
vanje Parodontalna bolezen in njen vpliv na sladkorno bolezen, 
predaval bo doc. dr. Rok Schara, dr. dent. med. skupaj z go. Zalo 
Strlič.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo 9.1. od 8.00 do 10.00 ure. Na mer-
jenje pridite tešči!

KOPANJE V LAŠKEM
še vedno poteka prodaja 3-urnih kart za popoldansko kopanje v La-
škem v starem delu zdravilišča. Cena karte je 7 €, vsak član pa jih 
lahko kupi 10 na leto. 

TELOVADBA
Telovadba poteka ob ponedeljkih in sredah ob 19.15 uriv Športni 
dvorani Litija. Prosimo, da se prijavite v društveni pisarni.

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. cena je 2 
EUR na udeležbo.

USTVARJALNE DELAVNICE
Ustvarjali bomo zopet 10.1. ob 17.00 uri. izdelke izdelujemo iz na-
ravnih materialov, slikanje na steklo iz naravnih materialov, vizitke in si 
krajšamo pozne popoldanske ure ob čaju, kavici in prijetnem klepetu. 
Tako lahko svojo kreativnost delite z nami in preživite četrtkove večere 
koristno in ustvarjalno. 

POHODI
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici. Zbor 
je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vre-
me tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni obutvi in 
opremi. Prosimo vas, da se za vse pohode obvezno prijavite v društveni 
pisarni najkasneje dan pred pohodom oziroma do dneva navede-
nega po programu!!! 

Seznam pohodov:     vodi:
10.1. Sava–Ponoviče–Litija (vlak)  ivan Lamovšek
17.1. Gradiške Laze–Jablaniški potok–Gradišče  Lojze Hauptman
24.1. Litija–Dragovšek  Božo čertalič
31.1. Sava–Leše–Sveta gora  ivan Lamovšek
Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne informacije lahko dobite na naši 
spletni strani www.diabetiki-litija-smartno.si, na elektronskem naslovu 
drustvo.dia.litija@siol.net ali v društveni pisarni. 

irena ViDEC
POHOD V NEZNANO

V programu aktivnosti, ki jih organizirata Društvo diabetikov Litija in 
šmartno in MDi je bil 6. 12. 2012 organiziran pohod v neznano. V Litiji 
se nas je zbralo 37 pohodnikov. Vstopili smo v avtobus in z zanimanjem 
opazovali, v katero smer bo krenil. Prva postaja je bila v Hotiču v gostil-
ni Kimovec za jutranjo kavico ali čaj. Nato smo se odpeljali v smeri Lju-
bljane in izstopili v vasi Rašica. Peš smo odšli do vrha Rašice, ki je na 
višini 641 m. Pot je bila zasnežena in drevje pokrito s snegom. Vendar 
smo dobre volje nadaljevali do Dobena, kjer smo imeli kosilo na kmeč-
kem turizmu. Po kosilu je harmonikar g. Darko Lamovšek raztegnil svoj 
meh in smo se veselo zavrteli. V prijetnem druženju je čas hitro mine-
val in že smo se morali posloviti. Želimo si še takšnih druženj. Pohod je 
organiziral in vodil ivan Lamovšek, za kar se mu zahvaljujemo.

L. KaVčič
SVETOVNI DAN DIABETESA

14. november je svetovni dan diabetesa. Ob tej 
priložnosti smo v modro barvo odeli dva kultur-
na spomenika. V občini Litija je modro zažarel kip 
litijskega čolnarja, v šmartnem pa smo osvetlili 
cerkev Sv. Martina. 
istega dne smo na Občini Litija, ob pomoči gospe 
dr. Koprive in njene 
med. sestre ge. Ko-
šnjek, opravili pregled 

sladkorja uslužbencem občinske uprave, 
županu Franciju Rokavcu in ostalim svetni-
kom.

POHOD OB SVETOVNEM DNEVU DIABETESA
Tudi letos smo se 18.11. člani društva 
odpravili na pohod iz Litije do Šmar-
tna pri Litiji. Pot nas je vodila izpred 
društvene pisarne, mimo cerkve Sv. 
Nikolaja, čez hrib v šmartno, kjer 
smo se v Flamingo baru okrepčali s 
toplimi napitki in se posladkali z do-
mačim pecivom, ki ga je spekla naša 
članica. Prijetno druženje smo zaklju-

čili z razdelitvijo darilc, ki smo jih prejeli od pokroviteljev Novo nordisk 
in Roche.

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA O  
SLADKORNI BOLEZNI

V soboto 24.11. smo v Litiji gostili 14. državno tekmovanje iz znanja 
o sladkorni bolezni. Tekmovanje je potekalo na Gimnaziji Litija ter Oš 
Gradec. Tekmovalo je 372 učencev in dijakov iz 136 šol, katere je spre-
mljalo 131 mentorjev. Kulturni program so pripravili na Gimnaziji Litija. 
Poleg nagovorov obeh ravnateljic, podžupanje občine Litija, podžupana 
občine šmartno, predstavnika Zveze društev diabetikov Slovenije ter 
seveda predsednice Društva diabetikov Litija in šmartno, smo videli 
tudi dve energični plesni točki, pel nam je mešani pevski zbor Gimna-
zije Litija ter skupina artenigma. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili 
obema občinama za vso pomoč, obema šolama za dobro sodelovanje, 

Društvu za razvoj podeželja Laz 
ter Javnemu zavodu Bogen-
šperk za promocijski material, 
gasilcem PGD Litija za pomoč 
pri urejanju prometa ter vsem 
donatorjem, ki ste pripomogli k 
uresničitvi naših ciljev.

Predsednica društva diabetikov 
Litija in Šmartno

Rudolfa POGačaR

društvo upokojencev
www.dulitija.si

NAŠE MARTINOVANJE NA  
DOLENJSKEM

Med bogato zbirko slovenskih ljudskih praznovanj, 
ki izvirajo že iz pred krščanskega obdobja, spada 
tudi MaRTiNOVaNJE.
Z obredom, ki spreminja mošt v vino in sta ga na 
prireditvi izvedla naša glasbenika, ki sta s svojimi 

zvoki skrbela tudi za veselo razpolo-
ženje, smo se litijski upokojenci, 8. 
novembra na turistični kmetiji na Do-
lenjskem, simbolično spomnili na vse 
darove, ki nam jih je v letošnjem letu 
dala narava. Ob odlični hrani in mla-
demu vinu smo se s plesom in dobro 
voljo poveselili ob Martinovem godu in 
skupaj preživeli prijetno popoldne.  M.a

DRUŽENJE IN USTVARJANJE
Ob izteku leta 2012 smo zaključili niz 6 ustvarjalnih delavnic, ki se jih 
je udeležilo 107 članov našega društva. Bilo je prijetno, zabavno pred-
vsem pa ustvarjalno. 
Za mesec januar in februar 2013 pa je že objavljen razpis za 8 novih, 
po vsebini različnih delavnic: pletenje, vezenje in kvačkanje, izdelava 
makramejev, izdelava umetnih cvetlic, izdelava dekorativnih krožnikov, 
izdelava velikonočnih predmetov, izdelava košaric in peharčkov. Vse 
delavnice bodo potekale ob četrtkih od 15.00 do 19.00 ure (prvi dve 
10.1.2013) v prostorih DU Litija.
Druženje ob čaju in ustvarjanju postaja vse bolj priljubljena oblika, saj 
ob tem spoznavamo nove dejavnosti, pridobivamo nova znanja in prija-
telje. Pridružite se!  Karlo LEMUT

ŠENTJANŽ-POHOD PO POTEH MILANA MAJCNA
17.11.2012 se je po oblačnem jutru dan spremenil v raj. Prav tega dne, 
se je planinska sekcija DU Litija odpravila v šentjanž in se z 37 član-
sko ekipo udeležila pohoda v spomin Milana Majcna in Jančija Mevžlja. 
Že ob prihodu v kraj smo bili prisrčno sprejeti. Predsednica TD Petra 
Majcen nas pred odhodom pozdravila, njej se je pridružila še Cvetka 
Jazbec, in nas spremljali na pohodu. Cvetka nam je na posameznih toč-
kah razložila njihov pomen (obmejni kamen na bivši okupacijski meji, 
spominsko obeležje na Murncah, posvečeno obema junakoma).
Na celotni poti je vladalo sproščeno vzdušje, ki so ga domačini neneh-
no podpirali s hrano in pijačo, za vsakogar po željah.
Po skoraj 4-urnem pohodu, smo se zbrali v kulturnem domu, kjer smo 
bili spet deležni lepega sprejema in malice z ustrezno tekočino brez 
omejitve.

V tem domu smo 
tudi mi imeli slo-
vesnost. Mila je 
z izbranimi na-
govori čestitala 
za rojstne dne-
ve: Anici Ma., 
Anici Me., Miro-
tu l., in Jožetu 
D., Almiri pa se 
je zahvalila za 
njen prispevek k 
praznovanju 20-

letnice delovanja naše sekcije. Naši pevci so s sodelovanjem ostalih 
zapeli pesmi v čast slavljencem. Na koncu pa so s partizansko pesmijo 
dali piko na »i« spominskemu pohodu.
Od prijaznih ljudi iz šentjanža smo se poslovili z obljubo, da se še vi-
dimo.
Na poti domov, smo se ustavili v Gabrovki, kjer nas je Breda pogostila 
s kavico.  Jože DRNOVšEK

ORGANIZIRANO LETOVANJE NA MORJU
Na željo članov bo Društvo upokojencev Litija tudi v letu 2013 organizi-
ralo 7 dnevno letovanje v Hotelu Delfin v izoli in to: 
- v spomladanskem času za 5 terminov:
- 1. skupina od 26.03. do  02.04.2013, 
-  2.  skupina od 02.04. do 09.04.2013, 
- 3. skupina od 09.04. do 16.04.2013, 
- 4.  skupina od 16.04. do   23.04.2013 
- 5. skupina od 23.04.  do 30.04.2013
- v jesenskem  času za 5 terminov 
- 1. skupina od 27.08. do 03.09.2013, 
- 2. skupina od 03.09. do  10.09.2013, 
- 3. skupina od 10.09. do  17.09.2013, 
- 4. skupina od 17.09. do   24.09.2013 
- 5. skupina od 24.09. do 01.10.2013.
 
Društvo upokojencev Litija bo poleg nalog ostalih nalog poskrbelo za 
organizacijo prevoza, vse z namenom, da bodo stroški letovanja čim 
nižji. Dodatne informacije, kot rezervacijo termina, lahko uredite v dru-
štveni pisarni.  Karlo Lemut

PODELJENA 2. BRALNA ZNAČKA SRČNEMU  
BRALCU IN BRALKI

V Literarni skupini našega društva smo tudi letos pridno brali in tako v 
torek, 27. 11. 2012, v prostorih Knjižnice Litija, prejeli BRaLNO ZNač-
KO Srčnemu bralcu in bralki za leto 2012.
Naš gost je bil pesnik Nikita Xever, ki je začutil potrebo, da svoja ob-
čutja prelije na papir, pred približno tremi leti, po svoji hudi osebni 

preizkušnji. Ob tej priliki nam 
je predstavil svojo prvo pesni-
ško zbirko Pomladni izvir, ki je v 
celoti posvečena ljubezni. Skozi 
knjigo in življenje avtorja nas je 
spretno in tankočutno popeljala 
naša mentorica Milena Dimec. 
izbrane pesmi, ki jih je predsta-
vil avtor so zelo globoke, življenj-

ske in vendar budijo upanje. Posebnost knjige pa je, da vsaki pesmi 
pripada slika, avtorsko delo Adele M. Petan.
čeprav smo v Literarni skupini želeli povečati število bralcev, ni bilo 
odziva. še vedno nismo obupali, saj smo prepričani, da člani DU Litija 
veliko berejo in ob tej priliki pozivamo nove bralce, da se nam pridru-
žijo. Zahvaljujemo se našemu predsedniku Dušanu Jovanoviću, da nas 
podpira, prisrčna hvala gospe Sonji Perme za izdelana priznanja, direk-
torici Knjižnice Litija andreji štuhec za sodelovanje in prijazen sprejem 
v prostorih knjižnice in seveda naši mentorici, Mileni Dimec, ki nam 
pripravlja pestro izbiro knjig in je razumevajoča tudi do tistih, ki izbere-
mo kaj po svoje.  iva SLABE

3. KONCERT CITRARSKEGA ORKESTRA DU LITIJA 
SREBRNE STRUNE

V četrtek, 29. Novembra, smo znova doživeli bogat glasbeni večer. Pri-
pravili so ga citrarji Društva upokojencev Litija, ki že četrto leto deluje-
jo v orkestru Srebrne strune. Ves čas je z njimi profesor anita Veršec, 
ki jih vodi, vzpodbuja in pomaga bogatiti njihov repertoar. Prva leta je 
bil poudarek na izvajanju ljudskih pesmi domačih prirediteljev, sedaj 
pa se že spogledujejo tudi s priredbami srednjeveških in narodno za-
bavnih skladb.

Priznati je treba, da so naši citrarjii prizadevni in vztrajni in vse to ni 
lahko doseči. Potrebno je veliko poguma in truda, individualnega uče-
nja, ki ga še vedno izvajata prof. Peter Napret in prof. anita Veršec, in 
seveda skupnih vaj. V orkestru sta natančnost in discipliniranost še 
posebej pomembni, kajti sozvočje se doseže le, ko igrajo vsi kot eden. 
in to ni enostavno, posebno, če si se lotil igranja instrumenta v zrelih 
letih, brez glasbene izobrazbe.
Srebrne strune so dokaz, da se da, tudi zato, ker ju poučujeta in vodita 
strokovnjaka z velikim srcem. S svojim znanjem in sodelovanjem jih 
zelo bogatijo harmonikarka asta Jakopič, citrar in violinist peter Napret 
ter kontrabasist Peter Pirc. Z njihovo pomočjo je glas orkestra polnejši. 
Orkester pripravlja tudi svojo prvo zgoščenko, ki bo kmalu ugledala luč 
sveta. Da pa je bi večer popoln, so citrarji poskrbeli s svojima gostoma, 
Cito in Jožetom Galičem. Znana citrarka je s svojim možem, pevcem, 
humoristom in orgličarjem, poskrbela za lep glasbeni vložek, in ko so 
ob koncu združili svoje moči in glasove vsi nastopajoči, so jih poslu-
šalci nagradili s toplim aplavzom, ki je pomenil HVaLa, CiTRaRJi, Da 
VZTRaJaTE. NaJ TaKO OSTaNE.   DU Litija

POVABILO ZA VČLANITEV V DU LITIJA
Društvo upokojencev Litija deluje že več kot 60 let, je prostovoljna in 
neprofitna civilna družba v kateri je včlanjeno 1100 članov. 
V svoje vrste želi društvo pridobiti tudi tiste upokojence, ki še niso 
vključeni, kot še aktivne osebe, ki si želijo druženja in popestritve ži-
vljenja. V društvu se izvajajo različne dejavnosti kot so: organizirano 
učenje igranja citer, športno rekreativne aktivnosti, planinarjenje in po-
hodništvo, druženje na izletih, srečanjih in piknikih, delovanje v literarni 
skupini in pevskem zboru, nudenje pomoči bolnim in invalidnim ose-
bam, letovanje na morju, medgeneracijsko sodelovanje, ustvarjanje v 
različnih delavnicah in drugo. Delovanje društva je izredno pestro in 
bogato, tako, da lahko vsak, ki si to želi, najde nekaj zase.
Letna članarina, ki znaša 11.00€ verjetno ne sme biti ovira za včlanitev 
v društvo, ki lahko prispeva k dvigu kvalitete življenja.

Karlo LEMUT
NAPOVEDNIK

-   sobota 22. december 2012 ob 6.00 uri – avtobus – pohod na čRNi 
VRH–JaVORNiK

-   sobota 5. januar 2013 ob 7.30 uri - vlak – NOVOLETNi POHOD Na 
KUM

-   petek 18. januar 2013 ob 13.00 uri – OGLED ROTaRJEVEGa MLiNa 
iN KOLiNE Na MLiNšaH

-   sobota 19. januar 2013 ob 6.00 uri – avtobus – pohod v iSTRO
Kotiček ureja: Karlo LEMUT
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Današnji prispevek namenjamo predvsem 
obveščanju članov in tistih, ki bi se morda 
še vključili v naše društvo. Žal nam neka-
terih novih programov, ki smo jih ob vpisu 
ponudili, ni uspelo zapolniti. To velja za 
nemški jezik, kjer so bile le tri prijave, za 
španščino ena sama, za klekljanje pa ni bilo 
nobene prijave. Teh programov zato ne iz-

vajamo, saj je minimalno število na skupino tečaja osem udeležencev. 
in kako do informacij o dejavnostih, ki potekajo redno in predvsem 
do tistih, ki so občasne ali enkratne? V Upravnem odboru se trudimo 
in za posebne dogodke pošiljamo članom društva osebna vabila. Za 
vse dejavnosti pa to ni mogoče, zato obesimo vsak mesec na oglasno 
desko Knjižnice Litija in šmartno ter na vrata naše pisarne rokovnik 
za ves mesec. Vsak teden najavljamo dogodke za naslednji teden na 
ATV in če je le mogoče, na nekatere dogodke povabimo tudi v Občanu 
ali Martinovem glasu, v kolikor se datumsko stvari ujemajo. še vedno 
pa velja, da vse informacije lahko dobite vsak torek med 11.00 in 
12.00 uro v naših prostorih Knjižnice Litija. 
Poleg že utečenih programov, ki se uspešno odvijajo tudi v tem študij-
skem letu, smo bili člani v teh treh mesecih deležni kar nekaj omembe 
vrednih dogodkov. To je bilo predavanje dr. Jogana o invazivnih rastli-
nah, ki je bilo organizirano v sodelovanju s Knjižnico Litija. Zelo zanimi-
va je bila strokovna ekskurzija študijskega krožka Kulturna dediščina 
po Dolenjski, ki ga je organizirala in vodila mentorica Helena Haupt-
man. Tik pred Martinovim so nas s prekrasno razstavo razveselile naše 
vezilje in članice študijskega krožka Keramika v Knjižnici šmartno. 
Prav tako poučno in zanimivo je bilo srečanje z Marto Peršin in prika-
zom komunalne dejavnosti v naši občini. članice ustvarjalnih delavnic 
so izdelale lične novoletne vizitke in so se skupaj s študijskim krožkom 
keramike predstavile v prazničnem mestu.
Zaključek koledarskega leta smo praznovali ob ogledu slovenskega 
filma DEKLiCa iN DREVO in bilo nam je lepo. Polni novih idej in želja 
vstopamo v leto 2013, kjer si ne želimo toliko materialnih dobrin kot 
ustvarjalnosti, druženja in sodelovanja. Vse to pa želimo tudi vsem na-
šim članicam in članom v želji, da nas bi bilo v prihodnjem letu še več 
in bi skupaj pokazali, kaj zmoremo.

SrečnO in zdraVO VSem V Letu 2013!
Upravni odbor

30 LET DELOVANJA DRUŠTVA
Začetki Medobčinskega društva 
invalidov občin Litija in šmartno 
pri Litiji segajo v leto 1982. Usta-
novni odbor takrat imenovanega 

Društva invalidov Litija se je prvič sestal 23. ju-
nija 1982 v prizidku bivše restavracije Pošta v 
Litiji. Sprejet je bil program društva, za predsednico pa je bila izvoljena 
gospa Tilka Prašnikar. Prve prostore je društvo pridobilo v delu proizvo-
dnih prostorov bivše Pletilje, v neposredni bližini Knjižnice Litija, kasne-
je pa so se društveni prostori razširili skozi celotno stavbo tekstilnega 
podjetja, ki se je selilo na novo lokacijo. 
Leta 2002 se je šmartno pri Litiji odcepilo od skupne občine Litija in 
ustanovilo svojo občino. Občina šmartno ni ustanavljala svojega dru-
štva invalidov, zato se je društvo kasneje, leta 2008, preimenovalo v 
Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in šmartno pri Litiji, tako da 
društvo sedaj deluje na območju obeh občin.
Leta 2007 smo praznovali 25-letnico delovanja, kar smo obeležili s 
slavnostno prireditvijo v dvorani Kulturnega centra v Litiji. Ob tej priliki 
je bila izdana tudi brošura ivana Godca, ki podrobneje obeleži zgodo-
vino delovanja ter predstavi vse aktivnosti, ki so se izvajale v okviru 
društva. 
Društvo je humanitarna organizacija, katere osnovno in temeljno po-
slanstvo je pomoč invalidom na vseh ravneh življenja. aktivnosti se 
izvajajo preko socialnih programov, ki so se ravno v jubilejnem, 30. 
letu delovanju na novo oblikovali. Programi delovanja so: 1. PREPRE-
ČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH TER PSIHIČNIH POSLEDIC IN-
VALIDNOSTI; 2. ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA; 3. INFORMA-
TIVNA DEJAVNOST; 4. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE 
IN DELO; 5. OHRANJANJE ZDRAVJA; 6. REKREACIJA IN ŠPORT; 7. 
DNEVNI CENTRI, KLUBI; 8. KULTURNA DEJAVNOST

DOGODKI, KI SO ZAZNAMOVALI DELOVANJE DRUŠTVA  
V ZADNJIH PETIH LETIH

Društvo deluje po dokaj ustaljenem letnem programu. Množičnost 
udeležbe na organiziranih aktivnostih je pokazatelj, da je začrtana pot 
delovanja društva prava. izpostavili bi predvsem dobro udeležbo na po-
mladanskih in jesenskih ekskurzijah, tedenskem poletnem letovanju 
na morju, srečanju težjih invalidov, martinovanju, prednovoletnem sre-
čanju. Pri aktivnostih pa ne gre prezreti izrednega interesa članov na 
področju športa in rekreacije, saj se poleg rednega pohodništva naši 
člani udeležujejo tekmovanj v devetih športnih panogah. Dosegali so 
zelo dobre rezultate, tako na ravni območnih kot državnih tekmovanj. 
Društvo se je izkazalo tudi kot dober prireditelj tekmovanj na obeh rav-
neh.

POMEMBNEJŠI DOGODKI IZVEN USTALJENEGA PROGRAMA: 
Leto 2008
•  postanemo 100 % lastniki doma, v katerem smo bili do tega leta 

najemniki. Celotno stavbo smo odkupili od Občine Litija s pomočjo 
sredstev FiHa;

•  prvi pogovori o gradnji prizidka k obstoječem domu;
•  ustanovi se nova dejavnost društva, in sicer aktiv delovnih invalidov 

z namenom nudenja pomoči pri uresničevanju pravic invalidom s po-
dročja delovnopravne zakonodaje;

•  oblikovana je bila prva spletna stran;
•  društvo se preimenuje v Medobčinsko društvo invalidov občin Litija 

in Šmartno pri Litiji.
Leto 2009
•  sklenjena je bila pogodba o izgradnji novega doma kot samostojnega 

objekta;
•  pridobili smo evropska sredstva za financiranje strokovne delavke za 

pomoč pri delovanju aktiva delovnih invalidov.
Leto 2010
•  izvajati se prične projekt »Z edukacijo za ohranjanje socialne vključe-

nosti invalidov v življenje« (dalje: projekt), ki traja vse do leta 2012;
•  število članov društva invalidov in podpornih članov preseže število 

800; prične se gradnja novega doma; na zboru članov je bil Miro 
Vidic že tretji mandat izvoljen za predsednika društva.

Leto 2011
•  uveden je bil nov sistem včlanjevanja članov društva invalidov – vzpo-

stavljena je bila nova evidenca vseh članov (554 invalidov z ustrezno 
odločbo in 270 podpornih članov);

•  v okviru projekta se prične organizirana fiziofit vadba;
•  organizira se vodena rekreacija v bazenu v šmar-

tnem pri Litiji skupno z Društvom diabetikov;
•  organiziran je bil tečaj angleškega jezika.
Leto 2012
•  izvajati se prične program vseživljenjskega učenja v 

okviru izobraževalnega centra Geoss (računalniški te-
čaj, tečaj kaligrafije, retorike, pisnega sporočanja);

•  adaptacija obstoječega doma in ureditev pisarniških 
prostorov ločeno za invalide in diabetike ter ureditev 
večnamenskega prostora (sejna soba, soba za izva-
janje delavnice, terapije itd.);

•  posodobitev in ureditev lastnega balinišča v nepo-
sredni bližini doma.

V prihodnjih letih bomo še naprej strmeli k viziji, da 
bi izboljšali kakovost življenja delovnim invalidom. V 
okviru teh programov in posameznih dejavnosti bomo 
ustvarjali pogoje za razvoj in izboljšanje kvalitete ži-
vljenja vsem posameznikom – invalidom, ki zaradi raz-
ličnih ovir sicer ne bi mogli uspešno zadovoljiti vseh 
svojih vsakodnevnih potreb. Pri tem pa bomo ohranjali 
okolje, v katerem bo drugačnost ne glede na telesne, 
senzorne ali intelektualne sposobnosti sprejeta brez 
predsodkov in diskriminacije. 
V jubilejnem letu 2012 je bila želja vodstva društva, da 
obeleži 30-letnico delovanja sočasno z otvoritvijo no-
vega doma, ki je žal zaradi spleta neprijaznih okoliščin 
obtičal v gradnji. Ker se je vodstvo društva zavedalo, 
da tako pomembnega jubileja ne gre prezreti, se je od-
ločilo, da uvodni del prednovoletnega srečanja posveti 
obletnici delovanja. Za podporo in pomoč bi se radi za-
hvalili vsem ki so na kakšni koli način pomagali pri or-
ganizaciji te prireditve. Hvala tudi vsem prostovoljcem 
Društva, saj razen administrativnih in finančnih opravil 
izvajajo vso dejavnost. 

Pripravili: Vera BRiC in Tina CiRaR

V življenju so tri reči, po katerih hrepenimo: 
sreča, svoboda in duševni mir.

Pridobimo jih tako, da jih nekomu podarimo.
Vse dobro v letu 2013!

MDI Litija-Šmartno
Predsednik društva Bogomir ViDiC s sodelavci

PREDAVANJE IN ZELIŠČNA DELAVNICA 
V okviru novega projekta LaS »Vseživljenjsko učenje za življenje«, 
katerega smo pričeli izvajali v mesecu septembru, je v Knjižnici Litija 
potekalo predavanje in zeliščna delavnica »Uporaba naravnih zelišč«. 
Predavateljica Pavla Rozina nam je v uvodu predstavila zgodovino (upo-
rabe) zelišč ter posamezna zelišča, katere najpogosteje nabiramo in 
uporabljamo v kulinariki in za zdravljenje bolezni. Poučila nas je tudi 
o odnosu do zdravilnih rastlin: koliko nabiramo, kdaj in kaj nabiramo 
ter kako nabiramo, hranimo in sušimo zelišča. Sledili so napotki za pri-
pravo zeliščnih sirupov, čajev, obkladkov, tinktur... Spoznali smo tudi 
katera zelišča zdravijo prehlad, pljuča, srce, ožilje, kri, rane, želodec, 
jetra, žolč, živčevje, presnovo, odpornost, ledvice itd. 
Ob koncu pa nam je pripravila tudi pravo zeliščno delavnico, na kateri 
smo lahko ogledali tudi posamezne vrste zelišč, poskusili zeliščne na-
maze ter pravi domači čaj. 
LETOVANJE S TURISTIČNO AGENCIJO RELAX NA OTOKU BRAČU
WatermanSupetarreSOrt****Od: 24. 31. avgusta 2013
Cena: 430 eur/OSeBO za člane društva, za nečlane pa 450 eur.
Paketna cena po osebi vključuje:
1.  Prevoz z avtobusom turistične kategorije
2. RELaX-ovega predstavnika, ki bo v hotelu 24 ur na dan
3. 7 x aLLiNCLUSiVE
4. Zavarovanje z mednarodno asistenco v tujini
5. Vse sobe so opremljene s klimo
6. Možnost različnih športov
7.  Druge storitve in ugodnosti, ki so podrobneje naštete v katalogu Relaxa
Osebne prijave s plačilom akontacije v višini 100 EUR/osebo spreje-
mamo v društveni pisarni zasedbe mest. 
Udeleženci imajo možnost vplačati odpovedni riziko v višini 21 EUR. 

Mojca BaJC in cirar TiNa

DRUŠTVO SINTROPIJA
Kljub hladnim temperaturam Društvo Sintropija ne 
počiva. Poleg ustaljenih dogodkov Bioterapija po 
metodi Zdenka Domančića, ki jo izvajam v art&Caffe 
kavarni v Litiji in vadbe za predšolske otroke, vneto 
pripravljamo naš center Sintropija na zimo in po-

mlad. Saniranje notranjih sten, beljenje, barvanje so opravila, ki jih je 
potrebno opraviti, da bi se lahko počutili na kmetiji kot doma. Spo-
mladi pa štartamo s pripravo prvih permakulturnih gredic in ostalih 
naravnih objektov, ki spadajo zdraven. Trenutno pripravljamo prijave 
za različne razpise ter hkrati razmišljamo kako vam čim bolj približati 
sonaraven pristop k naravi in kmetovanju. Veselimo se že toplejših dni 
in spomladanskega vonja, do takrat pa bomo uživali v zimskih idilah. 
Vse najboljše v novem letu in veliko užitkov v naravi vam želi Društvo 
za razvoj telesa, uma in duha Sintropija.   Rok MiTić

MAJI
Sužnji, tlačani, delavci, berači so bili nesrečni; lastniki sužnjev, 
plemiči, vladarji, kapitalisti, bogataši pa srečni. Veliko je primerov 
iz zgodovine, ki potrjujejo, da je zgornja trditev popolnoma zgrešena. 
Sreča in nesreča sta približno enakomerno razdeljeni. 
Edvard Kardelj – ideolog, komunist: »Sreče človeku ne more dati 
niti država niti sistem niti politična partija. Srečo si lahko človek 
ustvari samo sam.« Tudi socializem je umrl, kot vsak sistem. 
Bo res 21. decembra letos konec sveta, kot baje trdijo Maji?
Seveda! Nepovratno bo začel umirati ta svet strahu, žalosti, nemira, 
jeze, zavisti, bolečine, starosti, bolezni, smrti …
Umrlo bo vse, kar nas dela nezadovoljne, nerazpoložene, lene, grešne …
Spoznali bomo, da smo luč, sreča, mir, prijatelji … 
Vse, kar je temu nasprotno – nismo mi. Mi smo svetloba, blaženost, 
veselje …
Se že veselim konca sveta na prvi zimski dan, na dan, ko navadno izide 
Občan. 

Ni potrebno, da vam zaželim srečno Novo leto 2013, strah je umrl. 
ostala je samo LJUBEZEN. Zaupajmo! če ne zaupamo (in smo zato 
prestrašeni), pomeni, da ne verjamemo v popolnost, neskončno dobro-
to in vsemogočnost Boga in božji plan. 
Kako biti radost, kako zaupati, ko je vendar toliko »upravičenih« razlo-
gov za strah in skrb. Veliko je skupin, ki vadimo in si pomagamo med 
seboj, kako se rešiti te navlake (strahu, nezaupanja, zasvojenosti …).
To je spletna stran, kjer se jaz učim LJUBEZNi: http://www.6emotions.
si/
Neskončno lepo mi je, če samo pomislim, da nas imam rad. in to je 
edina prava in nepreklicna resnica.  Zvonček
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ZLATA PALETA IN CERTIFIKATI
Marjeta Mlakar Agrež dobitnica 

ZLATE PALETE
Zveza likovnih društev Slovenije je pripravila 

Zaključno prireditev za Zlato paleto 2012, ki je bila 23. novembra 2012 
v avli Delavskega doma Trbovlje.
Na slovesnosti so podelili tudi certifikate kakovosti za tekoče leto v 
vseh zahtevanih smereh: grafike, risbe, slikarstva,  abstraktnega slikar-
stva, kiparstva, abstraktnega kiparstva in fotografije. izmed izbranih 
certifikatov je bila za vsako področje 
podeljena Zlata paleta. Zlate palete in 
certifikate je podelil predsednik Zve-
ze likovnih društev Slovenije Branko 
Železnik v spremstvu tajnice društva 
Kaje Železnik in podžupanje občine 
Trbovlje Jasne Gabrič.
Društvo LiLa je prejelo tri certifikate 
kakovosti in eno zlato paleto. Zlata paleta je najvišje priznanje za likov-

no ljubiteljsko umetnost v Sloveniji, 
ki jo podeljuje Zveza likovnih društev 
Slovenije.
Marjeta Mlakar agrež je prejela Zlato 
paleto za pastel Nočna ptica. Karmen 
conta je prejela certifikat kakovosti 
za risbo Paralelno vesolje, Danijela 
Kunc pa za grafiko Nočna mora.

PREGLEDNA LIKOVNA RAZSTAVA 2012
Ta veseli dan kulture, rojstni dan pesnika Franceta Prešerna, so skupaj 
obeležili ljubiteljski likovniki Društva LiLa, Knjižnica Litija in JSKD Oi 
Litija.
3. decembra 2012je bila odprta PREGLEDNa LiKOVNa RaZSTaVa Za 
LETO 2012. O prazniku kulture je spregovorila direktorica Knjižnice Liti-
ja andreja štuhec, Prešernove pesmi je recitirala Rosana Maček.
O razstavi je spregovoril mentor mag. Zoran Poznič, ak. kipar, ki je 
poudaril napredek pri delu ljubiteljskih slikarjev. Društvo LiLa s svo-

jim delovanjem vpliva na likovni utrip v 
litijski in šmarski občini in s stalnim izo-
braževanjem mladih in odraslih ljubitelj-
skih likovnikov pripomore k njegovemu 
napredovanju.
Razstavljajo: Nubia aNŽEL, Marko BE-
Gič, Darja BERNiK, Marija BREGaR HO-
STNiK, Jožica Ci-

ViDiNi, Miroslav DEBELaK, igor FORTUNa, Nina 
GROBOLJšEK, Gabrijela HaUPTMaN, Danijela 
KUNC, Marjeta MLaKaR aGREŽ, Joža OCEPEK, 
Jelka POLaK, Hajdeja PRaPROTNiK, Tina ROZi-
Na, Katja SLaDič, Marija SMOLEJ, Pavel SMO-
LEJ, anita VOZELJ, Jelka ZaJC.
Razstava je na ogled v Knjižnici šmartno do konca decembra. 

NAMENITE DEL DOHODNINE  
V DOBRODELNE NAMENE

Lions klub Litija ima od letošnjega leta status upravičenca, ki mu 
lahko namenite del dohodnine (0,5 %). Davčni zavezanci – torej tisti, 
ki plačujemo dohodnino – lahko upravičencu namenimo od 0,1 do 
0,5 % dohodnine (deleže torej lahko razdelimo na več humanitranih 
organizacij, ne smemo pa preseči 0,5 %). To storimo lahko pisno ali 
ustno pri davčnem organu. Zahtevo za namenitev dela dohodnine 
za donacije pa najdete na spletnih straneh Davčne uprave RS. 
Zahtevo oddajte do 31. decembra; nova zahteva razveljavi prejšnje 
zahteve oz. jih spremeni.Prosimo vas, da v zahtevo vpišete: Lions 
Klub Litija, davčna številka 40955419 in dodate še odstotek. 
Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki nas utrjuje pri našem poslan-
stvu dobrega in pozitivnega delovanja. Želimo vam lepih prazničnih 
dni in v novem letu vse dobro!  a.š. 

PRIREDITEV »V HVALEŽNOST JESENI«
V nedeljo 4. novembra 2012 je bila v JEVNiCi že enaindvajseta pri-
reditev »V HVaLEŽNOST JESENi«. V kulturnem programu so sode-
lovali pevke in pevci pod vodstvom zborovodkinje Natalije šuštar, 
malčki iz vrtca JURčEK, učenci POš Jevnica ter mladinci. Seveda 
so bile pesmi in recitacije na temo podeželja. Prireditev je popestril 
gost Davorin Karničar – alpinist, himalajec, ekstremni smučar, ki je 
prikazal film o spustu, s smučmi, z vseh osmih najvišjih vrhov sve-
ta. Bil je navdušen nad našo prireditvijo in se je še dolgo zadržal v 
sproščenem pogovoru z obiskovalci, ki so mu zastavili najrazličnej-
ša vprašanja. Prireditev je bila zelo dobro obiskana, kar dokazuje, 
da si krajani želijo takšnih dogodkov.   štefan TREBEC

TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA Z NOVIM  
VODSTVOM

Dne 23.11.2012 ob 18. uri je turistično društvo Litija sprejelo na 
izrednem občnem zboru nepreklicno odstopno izjavo dosedanjega 
predsednika Gospoda Joška Godca. Dolgoletni predsednik Joško 
Godec je s tega položaja odstopil zaradi osebnih razlogov.
V daljši predstavitvi je Joško Godec orisal delo turističnega društva, 
uspehe in tudi neuspehe, kateri so spremljali društvo. Med uspehe 
je nanizal ocenjevanje za lepši izgled mesta, organizacijo pustnega 
karnevala. Vsaka taka organizacija pa potrebuje za izvedbo finanč-
na sredstva, s katerimi pa turistično društvo ni razpolagalo, razen 
manjše pomoči ob organizaciji pustnega karnevala Občine Litija.
Po zaključku daljše razprave na poročilo predsednika je predsedu-
joči predlagal razrešnico gospoda Joška GODCa, ki je bila soglasno 
sprejeta.
Po razrešitvi predsednika je predsedujoči predlagal novo vodstvo, 
za predsednico ivico KiRM, za podpredsednika Jovanovič aleksan-
dra, za tajnika pa Dušana Jovanoviča. Glasovanje je bilo javno in vsi 
prisotni člani so soglasno potrdili novo vodstvo.
Po izvolitvi je novo izvoljena predsednica ivica KiRM predstavila 
obširen program Turističnega društva za naslednje leto, ki bo ure-
sničljiv le ob sodelovanju vseh članov društva, Občine Litija in dru-
gih dejavnikov.

novo izvoljena predsednica turističnega društva ivica kirm se je 
zahvalila za dolgoletno delo jošku GOdCu ter mu izročila spomin-
sko darilo.

Na občnem zboru sta prisostvovala tudi podžupanja Litijana LOVšE 
ter podžupan Sandi Gombač, ki sta oba pozdravila izvolitev nove-
ga vodstva društva ter predstavila svoje videnje oživetja dejavnosti 
turističnega društva, med drugim tudi ureditev prostorov Turistič-
nega društva na Valvazorjevem trgu , ki bo služil tudi kot turistično 
informativni center Občine Litija. Upamo, da bo novo vodstvo ob 
aktivnostih vseh članov ob pomoči Občine Litija zopet zaživelo, v 
prvi vrsti organizacija pustnega karnevala, ocenjevanja za lepši iz-
gled kraja in druge dejavnosti, predvsem pa sodelovanje z drugimi 
turističnimi društvi in drugimi društvi v občini Litija in v zasavski 
regiji. Ciril GOLOUH

LETNI KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA  
LIPA LITIJA

Narodnozabavna glasba Slavka avsenika že desetletja velja za kul-
tni simbol Slovenstva in skorajda ga ni rojaka, ki še ne bi slišal zanj. 
Ravno zato so se v Pevskem društvu Lipa odločili in njegove doma-
če, blagozvočne napeve počastili z letnim koncertom, ki so ga 24. 
novembra priredili v dvorani Javnega zavoda za kulturo.

NA ZALOGI TUDI:  Opel	Astra	Karavan	1.6	16V	Enjoy,	let	nik	2010,	cena	8.000,00	EUR;	
Opel	Astra	Karavan	1.7	CDTI	Enjoy,	letnik	2009,	cena	7.700,00	EUR,	Opel	Astra	Karavan	
1.9	CDTI	Enjoy,	letnik	2007,	cena	5.600,00	EUR;	Opel	Corsa	Enjoy	1.4	16V	PO	DELIH,	
let	nik	2011,	Pokličite	za	ceno!;	Volvo	V50	Kinetic	1.6	D,	 let	nik	2006,	cena	6.850,00	
EUR;	Opel	GT	2.0	Turbo,	let	nik	2008,	cena	19.500,00	EUR	in	še	nekaj	testnih	vozil.

Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 
Letnik:	2008,	veljavnost	nalepke:	08/2013,	
prev.	125179	km,	srebrna	barva	(kovin-
ska),	bencinski,	1598	ccm,	77	kW,	ročni	
(5	pr.),	KLIMA

6.690,00 EUr

Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy BLUETOOTH  
Letnik:	2009,	veljavnost	nalepke:	03/2013,	
prev.	147600	km,	črna	barva	(kovinska),	
diesel,	1686	ccm,	74	kW,	ročni	(5	pr.),	
KLIMA

7.440,00 EUr
Honda HR-V 1.6 16V Sport
Letnik:	2001,	veljavnost	nalepke:	04/	2013,	
prev.	 205975	 km,	 oranžna	 barva	 (kovin-
ska),	 bencinski,	 1590	 ccm,	 77	 kW,	 ročni	
(5	pr.),	pogon	4x4,	KLIMA

3.300,00 EUr

Opel Corsa Cosmo 1.3 CDTI  
Letnik:	2005,	veljavnost	nalepke:	06/2013,	
prev.	110660	km,	srebrna	barva	(kovin-
ska),	diesel,	1248	ccm,	51	kW,	ročni	(5	pr.),	
KLIMA

2.950,00 EUr

Opel Astra 1.4 16V Comfort 
Letnik:	2001,	veljavnost	nalepke:	/,	prev.	
187234	km,	bela	barva,	bencinski,	1389	
ccm,	66	kW,	ročni	(5	pr.),	KLIMA

2.280,00 EUr
Mazda Mazda 5 1.8i TX 
1. LASTNIK SLO.	Letnik:	2006,	veljavnost	
nalepke:	01/2013,	prev.	101975	km,	srebr-
na	barva	(kovinska),	bencinski,	1798	ccm,	
85	kW,	ročni	(5	pr.),	KLIMA

7.700,00 EUr

Moška in Ženska vokalna skupina Lipa sta skupaj pripravila ne-
pozaben večer avsenikovih skladb prirejenih za moški in ženski 
zbor, kot so Gozdovi v mesečini, Ostanimo prijatelji, Na Robleku in 
Zvezde na nebu žare, poslušalce pa so navdušili tudi izjemni gostje 
večera – citrar Tomaž Plahutnik, pevka narodnozabavne glasbe Jo-
žica Kališnik, harmonikar Nejc Grm in harmonikar Marko Krebs s 

svojim ansamblom. 
celoten koncert je 
povezovala predse-
dnica društva He-
lena Hauptman, ki 
se je zopet izkazala 
kot nadvse spretna 
govornica, ki se zna 
pošaliti tudi na svoj 
račun.
S kvalitetnim pou-
stvarjanjem vokal-
ne glasbe so fantje 

in dekleta zopet dokazali, da niso kar tako in da lahko v prihodnje 
pričakujemo še mnogo podobnih prijetnih in kvalitetnih dogodkov. 
 Luka HaUPTMaN

Napovedujemo razstave: 
•   Fotografska razstava PRAZNIČNA LITIJA PONOČI bo na ogled od 

24. decembra 2012 v litijski knjižnici.
•   Likovna razstava Jože OCEPEK, BARVE, bo odprta 7. januarja 2013 

v Kulturnem centru Litija.
•   Likovna razstava Darje BERNIK bo odprta januarja 2013 v Dela-

vskem domu Trbovlje.  Predsednica društva LiLa: Joža ocEPEK
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viSoKi PlaninSKi oDličji za 
člana PD litija 

V začetku decembra je Planinska zveza Slovenije v 
Prevaljah podelila najvišja planinska priznanja za leto 
2012. Med drugim sta spominski plaketi ob 80 letnici 

prejela litijska planinca Viktor čebela in Vinko Damjan. 
Viktor Čebela je v iztekajočem se letu pra-
znoval kar dva osebna jubileja: okroglemu 
rojstnemu dnevu je potrebno prišteti še 20 
let planinske sekcije DU, katere ustanovitelj in 
dolgoletni vodja je bil. 
Viktor se je planinstvu zapisal relativno pozno, 
po upokojitvi, zato pa takrat toliko bolj intenziv-
no. Po upokojitvi je pri Zvezi društev upokojen-
cev Litija deloval kot referent za šport. Takratni 
predsednik zveze Stane Upelj je vedel, da ve-
liko zahaja v hribe, zato ga je vprašal, zakaj ne 

bi formiral upokojenske pohodniške skupine. Posledica je bila, da so 
12.6.1992 uradno ustanovili planinsko sekcijo DU. Viktor je postal njen 
prvi vodja in je to funkcijo nadvse uspešno opravljal prvih deset let. V 
tem času se je dejavnost sekcije zelo razširila. V začetku je bilo manj 
izletov in ti so vodili predvsem v bližnje Posavsko hribovje, z leti pa je 
raslo tako število pohodov kot njihova zahtevnost. Tudi udeležencev je 
bilo čedalje več. Tako je bilo v letu 1993 na vseh izletih 235 udeležen-
cev v letu 2002, ko je Viktor predal vodenje sekcije pa je bilo na 41 
izletih že 1892 udeležencev. Največ zaslug za takšen razcvet sekcije 
ima prav gotovo Viktor. Kljub težkim začetkom ni obupal, temveč je s 
sodelavci vztrajal, ta vztrajnost pa je obrodila lepe sadove. 
Viktor je v letošnjem letu praznoval še en jubilej. Dvajset let nepreki-
njeno je član Upravnega odbora planinskega društva Litija. Z bogatimi 
izkušnjami ter umirjeno in trezno besedo pomembno prispeva k uspe-
šnemu delu celotnega društva. 
Njegova velika ljubezen pa so planinske obhodnice. Je nesporni rekor-
der domače Badjurove krožne poti, ki jo je prehodil kar 152 krat. Zelo 
rad zahaja tudi na Zasavsko planinsko pot, ki se začne na Bizeljskem in 
konča na Kumu, vmes pa obrede vso Posavsko hribovje od Bohorja do 
Janč. Viktor je tudi med najvztrajnejšimi pohodniki po najdaljši sloven-
ski obhodnici Poti kurirjev in vezistov NOB, ki poteka od Gančanov v 
Prekmurju do Slavnika nad morjem. Ravno te dni mu je bilo podeljeno 
priznanje za 26 dnevnik te poti. Prvič je Pot kurirjev in vezistov prehodil 
v letu 1989 in je nato vsako leto zaključil vsaj en dnevnik te več kot 
tisoč kilometrov dolge poti. Potrjenih ima tudi 100 kartončkov akcije 
V štirih letnih časih na Janče. Seveda je prehodil tudi številne druge 
vezne poti po Sloveniji, o čemer priča velika vitrina v njegovem domu, 
polna značk in drugih priznanj. 
Seveda je Viktor tudi zvest in reden udeleženec pohodov na Tisje. Bil 
je tudi pobudnik in dolgoletni vodja štrusovega pohoda, ki v spomin na 
mnogo prezgodaj preminulega vodnika sekcije Franca štrusa poteka 
vsako zadnjo soboto v februarju od Senožeti do ihana. 
Viktor je izbral obvezne vrhove za akcijo Sto vrhov za 100 let PD Litija, 
ki je imela lep odziv. Po zaključku te akcije je Viktor pripravil novo 

VEČER PO DOMAČE V GABROVKI
Sobotni večer 17. novembrskega dne v letu 2012 je bilo v Gabrovki zelo 
veselo. Zgodil se je Večer po domače, večer, ki so si ga po množičnem 
obisku sodeč Gabrovčani zelo želeli. Na odru osnovne šole Gabrovka 
se je zvrstila pisana paleta nastopajočih: od ljudskih pevcev in godcev 
do zborovskih zasedb in vrhunskih glasbenikov. Skozi zgodbo o vaškem 
dogajanju so se na odru združevale različne generacije in na ta način 
med obiskovalce ponesle sporočilo, da bo »vnuk še pel slovenske pe-
smi«. Odrsko dogajanje je poleg petja in igranja spremljala tudi obilica 
smeha in dobre volje. Tako sta dve uri programa minili kot bi mignil. 
Petje in smeh pa sta ob domačih dobrotah odmevala še dolgo v noč.
Za čudovit večer se moramo v prvi vrsti zahvaliti organizatorjem in na-
stopajočim, seveda pa tudi vsem tistim, ki ste prireditev podprli finanč-
no, z materialnimi dobrinami ali s svojo prisotnostjo.

še enkrat se je dokazalo, da rek »V SLOGi JE MOč« zagotovo velja. Ne 
bojmo se ga dokazovati tudi v prihodnje.  Karmen PERKO

NASMEH V OČEH GABROVŠKIH OTROK
Sveti Miklavž je v Gabrovki narisal nasmeh v očeh stopetdesetim otro-
kom in mladostnikom. 
Obiskal nas je na predvečer svojega godu, ko po celem svetu obdari 
ljudi. 
Prišel je v spremstvu treh angelov, z namenom obiskati vse krajane 
župnije Svetega Križa – Gabrovka. Vse zbrane v cerkvi je pozdravil z 
lepimi pozdravnimi besedami, nato pa skupaj s svojimi pomočniki raz-
delil darila predhodno prijavljeni mladini. 

Na koncu smo se vsi veseli in z željo po ponovnem snidenju prihodnje 
leto, razšli po svojih domovih.
Zahvaljujemo se vsem darovalcem za prostovoljne denarne prispevke, 
ki so delno pripomogli pri poplačilu stroškov Miklavževega obiska.

Gabrovški animatorji (Rok)

Gospod andrej Smerdel se je rodil 23. 
novembra 1912 v Knežaku pri Pivki. V 
družini je bilo 12 otrok, pet bratov in 
sestra so odrasli, šest pa jih je umrlo 
v otroštvu. Leta 1926 se je družina pre-
selila na Spodnji log pri Litiji, kjer je an-
drej preživljal svojo mladost. Opravljal 
je razna dela v bližnji okolici. Od svoje 
mladosti naprej je rad prepeval in hodil 
v hribe. Takoj po vojni pa se je zaposlil 
v Predilnici Litija, kjer je leta 1973, kot 
vodja izmene dočakal upokojitev. Med 
vojno je bil zaprt v Begunjah in poslan 

na delo v Nemčijo, od koder so skupinsko pobegnili. Sodeloval je 
tudi v NOB, na področju Dolenjske in Gabrovke. Leta 1965 mu je 

umrla žena in tako 
sta s sinom Andrejem 
nadaljevala skupno 
življenje in ostala zve-
sta drug drugemu do 
danes.
Gospod andrej se je 
leta 1973 včlanil v 
Društvo upokojencev 
Litija in je med naj-
starejšimi člani, saj je 
od takrat minulo že 49 

let. Leta 1984 je bil soustanovitelj mešanega pevskega zbora Dru-
štva upokojencev Litija in postal 
tudi njegov predsednik. 40 let je 
prepeval tudi pri pevskemu zbo-
ru Lipa. Leta 2006 ga je Društvo 
upokojencev Litija imenovalo 
za častnega člana. V društvu je 
spoštovan, saj je vedno veljal za 
delavnega in med člani priljublje-
nega.
Sedaj že peto jesen prebiva v 
Domu Tisje, kjer smo se zbrali na 
njegov rojstni dan, 23. novembra 
2012, in skupaj proslavili visoki 
jubilej, 100 letnico rojstva.
Litijski župan, gospod Franci Ro-
kavec, mu je ob čestitki izročil 
litijski srebrnik. Pevci mešanega 
zbora DU Litija so mu zapeli lepe 
narodne. Gospod andrej je bil 
vesel tudi stiska rok šmarskega 
župana Milana izlakarja. Predse-
dnik DU Litija Dušan Jovanovič in 
predstavnik borcev Danilo cve-
težar, sta mu ob čestitki izročila 
priložnostno darilo.

akcijo iz geometričnega središča Slovenije na 100 slovenskih vrhov 
in to akcijo še sedaj uspešno vodi. Obhodnica je zelo zahtevna, saj 
je potrebno obiskati 100 vnaprej določenih vrhov, razmetanih po vsej 
Sloveniji, kljub temu pa jo je doslej uspešno zaključilo že 92 planincev 
iz vse Slovenije. 
Viktor se še vedno redno udeležuje izletov sekcije, ki so zanj primerni 
in aktivno sodeluje pri pripravi programov izletov in drugih aktivnosti. 
Vinko Damjan je eden od članov PD Litija z najdaljšim stažem. V pla-

ninsko organizacijo se je včlanil že leta 1952 
v Zenici, kamor je bil z dekretom poslan na 
izgradnjo železarne. član Planinskega društva 
Litija pa je vse od njegove povojne obnovitve v 
letu 1954. Takrat zaposleni še niso imeli toliko 
prostega časa kot danes, saj so bile proste le 
nedelje, pa še te ne vedno. Zato Vinko takrat 
ni mogel hoditi na društvene izlete, temveč je 
bil bolj samohodec, v gore je pač šel takrat, ko 
mu je delo to dopuščalo. Kljub temu pa je bil 
med prvimi planinci iz Litije, ki so prehodili slo-

vensko planinsko pot, saj je že leta 1958 prejel značko pod zaporedno 
številko 95. 
Spominja se kakšen podvig je bil takrat vzpon na Triglav v petek zvečer 
je šel v Litiji na vlak s kolesom, izstopil v Mojstrani, se s kolesom odpe-
ljal v Vrata, prespal na senu v kateri od pastirskih koč, se naslednjega 
dne povzpel na Triglav, sestopil v Vrata ter nato s kolesom oddrvel, da 
bi ujel še zadnji vlak, ki je v Litijo prispel ob polnoči. 
Vinko je bil 30 let zaposlen pri Gradisu, delo pa ga je vodilo na delovi-
šča po vsej Sloveniji. Zaradi dela je bil pogosto zdoma, kljub temu pa je 
spremljal, kaj se dogaja v domačem društvu. Tam kjer je opravljal delo, 
pa je v prostem času skočil tudi na kakšen bližnji hrib. Tako je takrat, 
ko so delali na Koroškem seveda šel na Uršljo goro in Peco, ko so imeli 
delovišče v Novem mestu pa na Gorjance. 
V letih od 1964 do 1980 je Vinko aktivno deloval v Upravnem odboru 
PD Litija in različnih komisijah, največ v gospodarski komisiji in mar-
kacijskem odseku. Zelo lepe spomine ima na druženje z markacisti 
Jožetom Kajtno, Francijem štrusem in andrejem Cirarjem. Skupaj so 
iskali traso za Badjurovo krožno pot in Zasavsko planinsko pot. Zlasti 
pri nastanku zasavske planinske poti je bil Vinkov prispevek zelo po-
memben. Sodeloval je na sestankih v Zasavju, na katerih se je določala 
trasa te poti. Je eden od avtorjev vodnika Po Posavskem hribovju. Za ta 
vodnik je prispeval je opise planinskih poti na območju od Ljubljane do 
Podkuma in od Dolskega do Zasavske svete gore. 
Zelo pomemben je Vinkov prispevek pri zbiranju gradiva za zgodovino 
Planinskega društva Litija. Napisal je kroniko litijskega planinstva od 
ustanovitve podružnice SPD v letu 2005. Na ta način je pravočasno 
pred pozabo rešil marsikateri dokument in dogodek.
Od vsega začetka je Vinko sodeloval tudi pri pohodih na Tisje, bodisi 
kot markacist ali pa društveni delavec.
Vinko zaradi bolezni ne more več sodelovati pri delu društva, kljub 
temu pa z zanimanjem spremlja kaj se v društvu dogaja. 
Obema prejemnikoma priznanj iskrene čestitke tudi v imenu bralcev 
Občana.  Borut VUKOVič

100 letniK anDRej SmeRDel 

Višek praznovanja pa so pripravili člani domske skupnosti Doma Tisje, 
saj mu je direktorica gospa Vida Lukač ob čestitki izročila doma izdela-
no torto in medaljo, ki bo krasila njegovo sobo. Moderatorka svečano-
sti, gospa iva Slabe, pa je srečanje popestrila s konkretnimi vprašanji 
jubilantu, na vsa je odgovoril premišljeno in konkretno. Gospod andrej 
je bil razpoložen in vesel v družbi svojega sina, uglednih gostov, prija-
teljev in članov domske skupnosti. 

Tudi v bodoče mu želimo dobro zdravje in počutje!  
               Janez KRES
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Klavnica
IN PREDELAVA MESA

Kmetija Nograšek
Leskovica 1

Šmartno pri Litiji
E-mail: alojz.nograsek@siol.net

Klanje:  PONEDELJEK, SREDA, PETEK
Tel.: 01/8987-346
Gsm: 041/708-346

ŠE NE VESTE...
Kje začeti, da vam nedeljska juhica na mizi zadiši in v  
kamrici se salama suši?

če je tako ste na pravem mestu.

Obrnite se na klavnico kmetije Nograšek, kjer se za vas 
usluga naredi.

Za zakol goveda ali celo kopitarja, telefonsko številko zavr-
tite, 01/8987-346 in se naročite, ter s traktorjem k njim v 
Leskovico 1 odhitite. če pa prevoza ne dobite, se ne jezite, 
tudi prevoz pri nas dobite. Že naslednji dan pa hladno meso 
naložite.

ker smo v pričakovanju praznikov  
Vam voščimo vesele božične praznike,  

ter srečno in zdravo novo leto 2013.

MARK MESARIČ OSVOJIL POKAL  
ZA 3. MESTO

Nova teniška sezona je že v polnem zamahu in tudi tek-
movalci Tenis kluba aS Litija znova nastopajo na teni-
ških turnirjih. Velik uspeh je dosegel Mark Mesarič, ki 
je na močnem Odpr-

tem prvenstvu do 14 let v Ljubljani na 
poti do polfinala gladko premagal kar 
dva nosilca in sicer Bezjak Gašperja 
(TKCEN) v drugem kolu s 63 61 in nato 
v četrtfinalu še Komac Roka (TK iGOR) 
s 61 60. V polfinalu je moral Mark pri-
znati premoč 2. nosilcu Vehovec Janu 
(PROTEN) in je tako na koncu osvojil 
pokal za 3.mesto in seveda veliko no-
vih točk za lestvico TZS do 14 let.
Pri dekletih je prav tako v kategoriji do 
14 let nastopila Jamšek Lara, ki je v 
prvem kolu gladko s 61 61 opravila s 
Tošič Tayo (šPLUS ), v drugem kolu pa 
ji je vstop v četrtfinale preprečila Juvan Kaja (šPLUS), ki pa se je mora-
la za zmago nad Laro precej potrditi saj se potrebovala 3 nize, rezultat 
je bil 36 63 62 v korist Kaje.
Blaž Bizjak je tekmoval na Odprtem članskem prvenstvu v Ljubljani, 

kjer se je brez težav uvr-
stil v finale. Blaž je v finalu 
premagal Miho Mlakarja z 
rezultatom 7:5 in 6:0.
V dneh od 26.12. do 
30.12.2012 bo v Teniškem 
centru aS Litija Odprto 
prvenstvo za dekleta do 
18 let in vsi ljubitelji teni-
sa ste vljudno vabljeni na 
ogled. Nastopili bosta tudi 
domači tekmovalki Jam-
šek Lara in Godec Tina.

MEDNARODNI TURNIRJI
Grega Kokalj je trenutno v ZDa, kjer je žal že v prvem kolu zaključil 
nastop na svetovnem Nike Masteru. čaka ga še nastop na Orange bowl 
turnirju v Miamiju.
Nastja Kolar in Nik Razboršek bosta s tekmovanji nadaljevala v no-
vem letu. 

REKREACIJA
Dne 25.12.2012 ob od 16.ure dalje tradicionalni Božični šampanjec 
turnir, na katerega ste vabljeni vsi, tudi tisti, ki ne boste igrali tenisa. 
Obeta se veliko zabave, za hrano in pijačo bo poskrbela Pizzerija AS, 
ki prav tako vabi vse, da jo obiščete v Tenis centru aS v Litiji in sicer 
vsak dan od 14. ure dalje.

ŠMARSKI TAMBURAŠI NAVDUŠILI S  
KONCERTOM LATINO MARTINI

Mladinska sekcija Tamburaškega orkestra Šmartno je v Šmar-
tnem pri Litiji prvega decembra izvedla koncert Latino Martini 
4. Večer je bil v znamenju latino glasbe, od brazilske sambe, ar-
gentinskega tanga do kubanskih ritmov. S svojo energičnostjo 
je navdušil pevec Gašper Mihelič, ki je s tamburaši med drugim 
nastopil v skladbah Queenov in Coldplayev. 
Poslušalci so bili navdušeni tudi nad premierno izvedbo pesmi čutne 
italijanske skladbe Libertango, pri kateri je na harmoniki tamburaše 
spremljal Nejc Grm, zmagovalec mednarodnega tekmovanja harmo-
nikarjev v Sydneyu. V tamburaški preobleki so pod taktirko Helene 
Vidic, umetniške vodje tamburašev, sicer pa obetavne akademske 
glasbenice iz šmartnega, zazvenele tudi pesmi kot so Brazil, Maisque-
nada, Watermelon man, Tequilla in Cumana. Kot vokalista sta nastopila 
Darko Vidic, član Slovenskega okteta, ki se je v pevski vlogi ponovno 
izkazal kot prava zvezda in Hana Hribar.

DOBRI TUDI V TEHNIKI
V nedeljo, 2. 12. 2012, se je v ivančni Gorici odvijalo še 
eno državno prvenstvo, tokrat v poomsah. V Taekwondo 
klubu šmartno – Litija je večji poudarek na borbah, ven-

dar smo dokazali da nam tudi tehnika ni tuja in v skupnem seštevku 
dosegli odlično 2. mesto. 

SVETOVNO PRVENSTVO  
V TRADICIONALNEM KARATEJU, 

POLJSKA 2012
Enajst reprezentantov in pet članov strokovnega 
vodstva Slovenske zveze tradicionalnega karateja 

(SZTK) se je udeležilo svetovnega prvenstva v tradicionalnem karateju 
(16th Traditional Karate ITKFWorldChampionship), ki se je letos 
odvijal od 2.10.2012 do 8.10.2012 v kraju Lodz na Poljskem. Elitnega 
tekmovanja na Poljskem sta se udeležila tudi člana kluba Kensei Matic 
Logar in Gorazd Praprotnik. Matic Logar se je tekmovanja udeležil 
kot reprezentant SZTK, Gorazd Praprotnik pa kot trener. Na tekmi je 
nastopilo preko 400 tekmovalcev iz držav celega sveta v petih različnih 
disciplinah (KaTa, KUMiTE, KO-GO KUMiTE, FUKO-GO, EN-BU). Matic 
Logar je prikazal odličen 
nastop v disciplina KATA, 
vendar se ob hudi konku-
renci žal ni uspel uvrstiti v 
finalni izbor. Kljub vsemu 
je dosežen rezultat debi-
tanskega nastopa za Ma-
tica pomenil velik uspeh, 
saj je pridobil ogromno 
tekmovalnih izkušenj, ki 
jih bo lahko v prihodno-
sti še velikokrat vnovčil. 
Nastop na svetovnem 
prvenstvu je za celotno ekipo SZTK pomenil velik uspeh, saj je prvič v 
zgodovini zveza SZTK dobila svetovno prvakinjo v katah - Manco Urh. 
Sanjski uspeh ekipe pa je še začinil Dimitrij Prodić, ki je osvojil brona-
sto medaljo v KO-GO kumite-ju.  KK Kensei

mi-les
Mitja Kralj s.p.
Bevkova 34, 1270 Litija

GSm: 041 637 557
• Pohištvo po meri (kuhinje, ...)
• Razne mizarske storitve
•  Suhomontažni sistemi
•  Polaganje talnih oblog (gotovi 

parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

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

E-mail: geoplan@siol.net

  IZDELAVA GEODETSKIH NAČRTOV  
ZA GRADBENA DOVOLJENJA IN  
TEHNIČNE PREVZEME

 ZAKOLIČBE STAVB IN OBJEKTOV
 PARCELACIJE
 UREDITVE IN OZNAČITVE MEJ
 SPREMEMBE BONITETE ZEMLJIŠČ
  IZDELAVA ELABORATA ZA VPIS V  

KATASTER STAVB
 IZDELAVA ELABORATA GJI

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

ROBERT ROVŠEK s.p.
Ul. Mire Pregljeve 4, 1270 LiTiJa

Želimo vam, da bi znali ta čudoviti čas 
živeti vse leto. Srečno 2013!

Tiho pada mrak,
v daljavi se zgublja korak
in pušča sledi preteklih dni.

V srcih se želja rodi
po miru, ljubezni, dobroti
za vse ljudi.

                (Srečko Kosovel)

Geoplan-geodetske storitve: ROBERT ROVŠEK

šmarski tamburaši so ponovno dokazali zakaj že več kot pet let osta-
jajo v vrhu slovenskega tamburaštva. S svojimi edinstvenimi projekti 
premikajo meje slovenske tamburaške scene in vključujejo mlade obe-
tavne glasbenike iz lokalnega okolja. Tudi tokrat jih je domača publi-
ka nagradila z veliko udeležbo in napolnila športno dvorano Pungrt v 
Šmartnem. 
izvedbo koncerta je sofinancirala Občina šmartno pri Litiji.

izkušeni tehničar Rok Mohar je bil ponovno najboljši, saj je postal dr-
žavni prvak v svoji kategoriji ter domov odnesel še pokal za 1. mesto v 
kategoriji naj tekmovalec. izkazal se je tudi naš najboljši borec Domen 
Pirc, saj je premagal svoje nasprotnike in stopil na najvišjo stopničko. 
S tem je pokazal, da je dober ne samo v borbah ampak tudi v tehniki. 
Tekmovanja se je ponovno udeležil veteran Tomaž Perme in zdaj že 
tretje leto zapored postal državni prvak v svoji kategoriji. 
REZULTaTi: 1. mesto: Rok Mohar, Tomaž Perme, Domen Pirc, Lovro 
Perme, Timotej Bučar, Janja Repina. 2. mesto: Tadej Pirc. 3. mesto: 
Sara Rozina, aleksandra Rozina, Patricija Matoz. Rok Mohar – naj tek-
movalec – 1. mesto. Sodelovali so še: Tinkara Perme, Nika šircelj ter 
ivonne Doblekar Kreuzer.

V MOSTAR PO IZKUŠNJE
Že nekaj let se Taekwondo klub šmartno – Litija odpravlja na tekmo-
vanje v Mostar, kjer naši tekmovalci nabirajo izkušnje za večje tekme. 

Tokrat so zastopali Taekwondo klub šmartno-Litija štirje tekmovalci. 
Mlajši od bratov Pirc, Tadej, je odnesel največ od tega tekmovanja, 
saj je po dveh zmagah za las zgubil v finalu s tekmovalcem iz Hrvaške. 
Za naš ženski del bork pa je bila to izkušnja za naprej, saj so tudi one 
dodale piko na i Tadejevemu rezultatu, tako da smo na koncu odhajali 
domov s tremi srebrnimi ter eno bronasto kolajno, katere so bile ene 
manj, druge pa bolj boleče. Mostar ter Bosna se nam je vtisnila v spo-
min po dolgi prevoženi poti čez celino, kjer smo okusili gostoljubnost 
domačinov ter pristnost nekdanje Juge. Veselimo se že naslednjega 
tekmovanja v Mostarju ter njihove kulinarike. 

DOMEN SREBRN V ZAGREBU
10. in 11. novembra je na Hrvaškem potekalo taekwondo tekmovanje 
18. Croatia open 2012, na katerem je sodelovalo preko 1300 odličnih 
borcev in katerega sta se udeleži-
la tudi 2 člana Taekwondo kluba 
šmartno – Litija. To sta bila Do-
men in Tadej Pirc, ki sta se borila 
kot člana slovenske reprezentan-
ce. 

V soboto je tekmoval Domen in 
odlično zastopal Slovenijo ter tudi 
domači klub. Po štirih zelo dobrih 
in napetih borbah, prvo borbo je z 
rezultatom 12:11 premagal borca 
iz Rusije, drugo borbo je za zlato 
piko premagal tekmovalca iz Tur-
čije, v tretji borbi je z 18:15 pre-
magal Ukrajinca, nato je z rezulta-
tom 10:9 ugnal še Poljaka, v finalu 
pa je izgubil z rezultatom 10:11, je 
osvojil 2. mesto, kar je kljub pora-
zu zelo dober rezultat.
Tadej pa je slovenske barve branil 
v nedeljo, a mu žal sreča ta dan 
ni bila naklonjena, saj je že prvo 
borbo izgubil. a naslednjo prilo-
žnost za kolajno bo imel že na-
slednji vikend, saj se Taekwondo 
klub šmartno - Litija odpravlja na 
tekmovanje v Mostar.

Janja REPiNa



16 ŠPORTDecember 2012

ŠPoRtno KUltURni UtRinKi  
iz veliKe ŠtanGe

V novo ustanovljeni medobčinski rekreativni balinarski ligi, ki 
šteje sedem ekip, je bil končan spomladansko jesenski del tek-
movanja za leto 2012. Na zadovoljstvo vseh sedem ekip je poteka-
lo tekmovanje v športnem in fer vzdušju. Organizacija tekmova-
nja je bila izvedena vrhunsko in pa strokovno, za kar gre pohvala 
vsem vodjam ekip, vodji lige in pa seveda vsem tekmovalcem.

Ekipa K.š.D. Velika štanga je dosegla v spomladansko jesenskem delu 
tekmovanja, za ekipo športnega društva Golišče, ki je osvojila prvo 
mesto, izvrstno končno drugo mesto v ligi. V imenu članov društva iz-
krene čestitke.
Ob tej priliki vodsvo lige sporoča vsem zainteresiranim za ta šport, da se 
lahko vključi v ligo vsaka ekipa, ki šteje najmanj 4.-6 tekmovalcev. KON-
TaKT -041274211. V mesecu Oktobru, natančneje 15.9.2012 je K.š.D. 
Velika štanga organiziralo formalno otvoritev balinišča z objektom. Po 
otvoritvi in blagoslovom župnika Jerant Fračiška smo se poveselili ob 
dobri hrani in pijači, ter razpredali kaj lahko še naredimo za naš kraj 

in naše društvo. 
Že naslednji dan 
smo organizirali 
balinarski turnir 
prijateljstva med 
vasmi V. štanga, 
Račica in Mala 
štanga, prijavilo 
se je šest ekip iz 
omenjenih vasi, v 
odličnem vzdušju 
in tekmovalnem 
duhu je zmagala 

ekipa v postavi: Rajko Grozdnik,Vera Grozdnik in avsec Dare. V dogo-
voru z vodjem ekip je Kulturno športno društvo Velika štaga organizira-
lo zaključni turnir medobčinske balinarske lige za leto 2012. v mesecu 
oktobru, kjer je sodelovalo pet od sedmih ekip, zato sta se sestavili še 
dve ekipi domačih igralcev. Zmagovalec turnirja je bila ekipa društva 
upokojencev Litija B, izvrstno drugo mesto je osvojila ekipa K.š.D. Veli-
ka štanga in tretje mesto športno društvo Golišče. Na turnirju smo tudi 
organizirali tekmovanje najboljši bližalec in najboljši zbijalec. Najboljši 
bližalec je postal Godec Jože st. iz Jevnice, najboljši zbijalec pa Franci 
Mešič iz Litije. Konec oktobra smo sodelovali, na povabilo športnega 
društva Golišče, na balinarskem kostanjevem turnirju v Golišču, kjer je 
ekipa Velike štange v postavi Grozdnik Brane, Obolnar Viki, Pavle Kon-
čina in Skubic Janko zasedla med močnimi osmimi ekipami izvrstno 
tretje mesto. čestitamo.
Naj se dotaknem še nogometne ekipe malega nogometa na tra-
vi O.L.M.N. v prvi ligi, kjer nastopajo prvo leto, oziroma v sezoni 
2012/2013, kjer so po izvrstnem začetku in dobrih igrah in seveda 
z podporo zvestih navijačev, zasedli nepričakovano visoko mesto. Po 
dobrih igrah in mogoče prevelikih pričakovanjih in hotenjih je prva liga 
primat, kjer sedmo mesto doseženo v jesenskem delu lige O.L.M.N., 
pomeni izvrsten rezultat in iztočnica za še boljšo spomladansko uvrsti-
tev v ligi. iskrene čestitke. Navijači smo z vami.
Na kulturnem področju naj omenim organizirano poučevanje kitare in 
klavirja v župnišču po vodstvom Rahele Sinigoj. Konec septembra smo 
poskušali organizirati kostanjevo nedeljo, vendar nam jo je že tradici-
onalno zagodlo vreme. Na področju starih običajev ohranjamo navado 
ofiranja na dan, oziroma večer osebe, ki ima naslednji dan god. Zbere-
mo se na športnem parku Komun, od koder odidemo do godovnikove 

hiše, kjer poropotamo z raznimi predmeti, zaigramo na harmoniko in 
voščimo vse najboljše godovniku. V zahvalo za ropotanje okoli hiše in 
veselih zvokih harmonike, nas nato godovnik pogosti z vsemi svojimi 
dobrotami. Hvala vsem godovnikom K.š.D. Velika štanga.
Spomladi in vse do jeseni bo K.š.D. Velika štanga oddajalo v najem 
brunarico na športnem parku KOMUN, kakor tudi dvorano v kulturnem 
domu. Kontakt na zgoraj navedeno G.S.M. številko.

Predsednik K.š.D. Velika štanga: Marjan LUKaNčič

Končan je jesenski del prvenstva in članska 
ekipa je na prvem mestu MNZ Ljubljana. Če-
stitamo jim za osvojitev JESENSKEGA PRVAKA 
lige. 

Ženska ekipa je kljub nepopolni kadrovski zasedbi 
in veliko težavami z poškodbami jesenski del kon-

čala na petem mestu z samo točko zaostanka za mestom, ki še vodi v 
ligo za prvaka. Zato bodo morale v drugem delu sezone še malo dodati 
in verjamemo, da jim bo uspelo.
 Vse mlajše selekcije so dosegle predvidene uspehe in se že pripravlja-
jo za nadaljevanje.
Ekipe so se preselile v telovadnice in na umetno travo, kjer načrtujejo 
igrati dokler jim bo to dopuščalo vreme. 
UONK pa čaka med zimskim premorom veliko dela, saj mora poskrbeti 
za kadrovske in igralske osvežitve. Največ dela pa bo z ureditvijo trav-
natih površin saj so jih poplave v novembru zelo poškodovale. 
Ob zaključku leta 2012 se zahvaljujemo vsem igralkam, igralcem, tre-
nerkam, trenerjem, donatorjem, redarjem, strežnemu osebju, urejeval-
cem igrišč, pobiralcem žog, ljudem ki skrbijo za organizacijo tekem, 
navijačem in simpatizerjem. Posebno zahvalo pa zaslužita naša člana 
andrej-Baki in Janez-Jani, ki sta res nepogrešljiva v športnem parku 
Jevnica.
Vsi, ki bi radi imeli koledar od ŽNK ali NK Jevnica, povprašajte v špor-
tnem domu Jevnica, vsak dan od 16h do 20h.

ŽNK in NK Jevnica želi vsem občankam, občanom in prijateljem 
športa ZDRAVO, ŠPORTNO in USPEŠNO NOVO LETO 2013.

NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

ZMAGOSLAVJE EKIPE MLAJŠIH DEKLIC ŽRD 
LITIJA NA TURNIRJU V POREČU

Ekipa mlajših deklic (letnik 2000 in mlajše) ŽRD Litija, se je pod vod-
stvom trenerja Dareta šuštarja, 24. in 25. novembra udeležila medna-
rodnega rokometnega turnirja v Poreču. Na turnirju je bilo šest ekip 
iz Slovenije (RK P. Vrt. Piran, RK GEN-i Zagorje, RK Krka Novo mesto, 
RK Krim Ljubljana, ŽURD Koper, ŽRD Litija) in šest ekip s Hrvaške (RK 
škropeti, ŽRK Rovinj, ŽRK Zelina, ŽRK Umag, ŽRK Poreč, RK Libra t. 
Zagreb).

Dekleta so v uvodnih tekmah premagala ŽRK Rovinj (20:6) in RK škro-
peti (18:2), v nadaljevanju sobotnega turnirja pa še RK P. Vrt. Piran 
(12:8) in se tako uvrstila v nedeljski polfinale. Z odličnimi predstavami 
so nadaljevala tudi drugi dan turnirja, ko so se po zmagi nad RK Libra 
t. Zagreb (10:7) uvrstila v finale. V zadnji tekmi so resnično dala vse 
od sebe in s srčnostjo in nepopustljivostjo ugnale tudi ljubljanski Krim. 
Finalno tekmo, ki se je po rednem delu končala z rezultatom 12: 12, 
so odločile sedemmetrovke (končni rezultat 14: 13), kjer se je ponovno 
poleg igralk izjemno izkazala vratarka, špela Doblekar. Povsem priča-
kovano je bila po zaključku izbrana tudi za najboljšo vratarko turnirja. 
Na tretje mesto so se uvrstila dekleta iz Zagorja, ki so premagala Za-
grebčanke.
Navijači, ki smo tudi dali vse od sebe, na koncu nismo skrivali ponosa. 
Bravo, punce!

R. L. S.

18. SPominSKa teKma  
toneta lebinGeRja

Veteranke Litije nadaljujemo z organizacijo tekme v počastitev spomi-
na na našega trenerja Toneta Lebingerja. Tudi tokrat smo v ta namen v 
goste povabile naše dolgoletne prijateljice, veteranke Zagreba, ki so se 
povabilu z veseljem odzvale. Tekmo smo odigrale v soboto, 17.11.2012. 
Sama igra je bila zanimiva, Lit’janke pa se kljub trudu in borbenosti 
nismo mogle izogniti porazu. Zmanjkalo nam je predvsem nekaj cm v 
višino, s pomočjo katerih bi se z gostjami lahko enakovredno kosale 
pod koši tako v napadu kot v obrambi. Sicer pa rezultat ni bistvenega 
pomena, pomemben je namen te tekme in obljuba, da bomo s tem 
nadaljevale. Po zaključku smo se odpravile na pokopališče, kjer smo 
položile cvetje ter prižgale svečke na grobu našega trenerja Toneta 
Lebingerja kot tudi dolgoletnega tehničnega vodje Verija Kolmana. 
Vsaka s svojo mislijo smo se za tem napotile proti gostišču, kjer smo 
v prijetnem in sproščenem vzdušju nadaljevale naše druženje. Ob tej 
priložnosti se je naša predsednica Mojca zahvalila gostjam za dolgo-
letno druženje in dodala, da je to že 18. spominska tekma ter izrazila 
željo, da bi jo odigrale še vrsto let. Predstavnica Zagreba Maja Mazić 

je v imenu cele ekipe izrekla vse 
pohvale, ne samo za letošnjo orga-
nizacijo in gostoljubnost, pač pa za 
vsa leta nazaj ter poudarila, da se 
v Litiji vedno počutijo zelo lepo in 
se bodo z veseljem tudi v bodoče 
odzvale našemu povabilu. Veteran-
ke Litije smo tako uspešno izpelja-
le kot že rečeno 18. spominsko 
tekmo T. Lebingerja. Vse pohvale 
namenjamo tudi sodniku Slavku 
Urbiču za korektno sojenje, Miši 
in Duški za vodenje zapisnikarske 
mize ter vsem veterankam tako 
za slane kot za slatke dobrote, 
skratka vse, kar je pripomglo k tej 
uspešni organizaciji. 18.12. imamo 
v planu gostovanje pri veterankah 
Žiri-ja. S to tekmo pa bomo tudi 
zaključile še eno našo uspešno se-
zono.   

VETERaNKE LiTiJE

NK Cockta Kresnice
KONEC SEZONE JESEN 2012/13

Končan je jesenski del sezone 2012/13, ki se je za-
radi vremenskih nevšečnosti nekoliko zavlekla v no-

vember. Odigrane so bile vse tekme razen ene tekme cicibanov, 
ki je zaradi vremena preložena na spomlad. 
člani so končali sezono na 9. mestu in zbrali 17 točk, kar je malo slab-
še glede na zastavljenje cilje. Ekipa je nastopala spremenjena in po-
mlajena z nogometaši, ki so prestopili iz mladinske ekipe v člansko. 
Nogometašom kljub temu čestitamo za dobre nastope. Spomladanski 
del bomo nadaljevali z isto ekipo, ki jo bomo dopolnili še z nekaterimi 
mladimi igralci. Cilj je uvrstitev okoli 5. mesta. 

Cicibani U-7, U-8 in U-10 predstavljajo velik potencial, to dokazujejo 
v tekmovanju delu, saj so njihovi rezultati zelo dobri. Nastopajo tudi 
na turnirjih in v zimski ligi, ki jo organizira MNZ Ljubljana. Za uspešno 
delo z mladimi gre zahvala našemu trenerju Nejedly Joškotu in novemu 
mlademu trenerju, ki je letos prvič začel z ekipo U-10 Malinič Mihi.
V letošnji sezonu je tudi prvič prišlo do sodelovanja z NK Litija, saj 
smo združili ekipi kadetov in mladincev, ki tudi uspešno nastopajo v 
svoji ligah. V zimskih mesecih mlajše ekipe treninge izvajajo v naši 
športni dvorani. V mesecu februarju pa bomo začeli že z pripravami na 
spomladanski del sezone.
Vsem privržencem in igralcem NK Cockta Kresnice želimo srečno in 
uspešno leto 2013.  NK Kresnice

OBČINSKA REKREACIJSKA 
LIGA – BALINANJE 2012

Lestvica
http://www.obzljubljana.com/ORL_litija_smartno.html

MES-
TO EKIPA KROG ZMA-

GA REMI PO-
RAZ

TOČKOVNI 
REZULTAT

TOČ-
KE

RAZLI-
KA

1. GOLIŠČE 12 7 2 3 53 : 43 16 +10

2.
KŠD 

VELIKA 
ŠTANGA

12 5 4 3 51 : 45 14 +6

3. DU LITIJA 
»B« 12 5 3 4 52 : 44 13 +8

4. DU 
ŠMARTNO 12 3 5 4 43 : 53 11  10

5. JEVNICA 12 4 2 6 51 : 45 10 +6
6. DI LITIJA 12 5 0 7 43 : 53 10  10

7. DU LITIJA 
»A« 12 4 2 6 43 : 53 10  10

V primeru enakega števila točk, se v končni lestvici upoštevajo rezultati medseboj
nega srečanja!(dveh ali več ekip)!
ISTO ŠTEVILO TOČK (10): JEVNICA 2 zmagi; DI LITIJA 1 zmaga, 1 poraz;  DU LITIJA 
»A« 2 poraza.
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V novembru se je zvrstilo nekaj prireditev, med njimi 
veselo martinovanje s Folklorno skupino Večerna zar-
ja iz Velikega Gabra. Literarni večer ob soju sveč, nam 
je pripravil pesnik, gospod Nikita Xever iz Grosuplja s 
predstavitvijo pesniške zbirke Pomladni izvir na temo 
ljubezen s citrarko, gospodično Evo Medved. Tudi le-

tos smo organizirali spominsko Sv. mašo posvečeno vsem pokojnim 
stanovalcem Doma Tisje. 
V novembru je praznoval 100 let življenja, gospod andrej Smerdel. Ve-
selo praznovanje te okrogle obletnice je popestril MPZ Lipa iz Litije, ki 
je zapel njegove najljubše pesmi, saj je bil gospod Smerdel njihov dol-
goletni pevec. Praznovanja sta se udeležila tudi župan občine šmartno 
pri Litiji, gospod Milan izlaka in občine Litija, gospod Franci Rokavec. 
Veliko dobrega zdravja in sreče so mu prišli zaželeti predstavniki DU 
Litija, Društva za ohranjanje vre-
dnot NOB ter stanovalci in zapo-
sleni v Domu Tisje z direktorico 
Doma Tisje, gospo Vido Lukač. 
V decembru so nas povabili na 
kreativno delavnico izdelovanja 
adventnih venčkov na Oš Gradec. 
RK Dole pri Litiji je prišel obiskat 
naše člane, na Miklavževo pa so nas razveselili otroci iz vrtca Ciciban 
šmartno pri Litiji, skupina Petelinčki s svojim obiskom. V prvih decem-
brskih dneh je umrla naša dolgoletna prostovoljka, gospa Meri Vresk iz 
Dol pri Litiji. Z možem, gospodom Mirkom, sta vsak mesec prišla v dom 
na praznovanje rojstnih dni stanovalcev, veliko domskih prireditev sta 
popestrila s svojo glasbo, mož je igral na harmoniko, gospa Meri pa ga 
je spremljala na staro ljudsko glasbilo. Pred dvema letoma sta za svoje 
dolgoletno prostovoljsko delo prejela tudi priznanje iz rok predsednika 
države Republike Slovenije, dr. Danila Türka. Najlepša hvala gospe Meri 
za ves njen trud ter prosti čas, ki ga je namenila stanovalcem Doma 
Tisje.  Leonida RaZPOTNiK

POŽARNA VAJA »Dom Tisje« – november 2012
V Domu Tisje vsako leto organiziramo, skupaj z Gasilsko zvezo šmart-
no pri Litiji, gasilsko vajo, letošnja smo izvedli 24. novembra 2012.

Tokratna požarna vaja je po-
tekala pod domnevo, da je 
udar strele povzročil požar v 
srednji stavbi objektov Doma 
Tisje. Zagorelo je v sobi v 1. 
nadstropju, kjer je najprej 
zagorel TV sprejemnik, požar 
pa se je hitro razširil tudi na 
pohištvo v sobi, v prostoru in 
hodniku so se sprostile ve-
like količine dima. V sobi, v 

kateri je izbruhnil požar, ni bilo nikogar, so pa zato v vseh sosednjih 
sobah stanovalci. Obstajala je zelo velika nevarnost širjena požara v 
višja nadstropja (2. nadstropje in mansarda). 
O požaru so zaposleni takoj obvestili Regijski center za obveščanje 
ter pričeli z evakuacijo stanovalcev iz enote. Zaposlenim kljub trudu 
ni uspelo rešiti vseh stanovalcev iz objekta, zato so jih reševali ga-
silci z različno opremo. Pri tem so sodelovali tudi gasilci PGD Litija z 
novim gasilskim vozilom z dvižno 
platformo ter rešili vse poškodo-
vance iz prvega in drugega nad-
stropja preko balkona.
Vaja je bila namenjena uspo-
sabljanju in urjenju gasilcev za 
izvajanje določenih postopkov 
pri gašenju požarov, uporabi 
zaščitne in reševalne opreme, 
vzdrževanju pridobljene uspo-
sobljenosti in izurjenosti, hkrati pa tudi praktično spoznavanje naših 
objektov. Ob reševanju je pomembno, da gasilci - reševalci vedo, kje 
stanovalci živijo (sobe, dnevni prostori) in kakšna je arhitektura doma 
(širina vrat, možnosti in poti evakuacije...). Z vajo smo preverjali tudi 
znanje delavcev o gašenjupožarov in hitro, organizirano in učinkovito 
evakuacijo stanovalcev. Preizkusili smo tudi sodelovanje zaposlenih v 
domu, gasilcev ter reševalcev Zdravstvenega doma Litija.
V vaji so sodelovali delavci doma, 39 gasilcev iz Gasilske zveze šmar-
tno pri Litiji in PGD Litija ter 3 reševalci z urgentnim reševalnim vozilom 
Zdravstvenega doma Litija. Elaborat za gasilsko vajo je pripravil povelj-
nik GZ šmartno pri Litiji, Klemen Repovš, ki je vajo tudi vodil.
Po končani vaji smo analizirali potek vaje in se zahvalili gasilcem in re-
ševalcem za njihovo sodelovanje. Le usposobljeni za reševanje in eva-
kuacijo lahko učinkovito ukrepamo ob različnih vrstah naravnih nesreč 
ali požarih. Vida LUKač, Direktorica Doma Tisje

dom tisje1 . DECEMBER – DAN BOJA  
PROTI AIDSU

Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu smo 
se tudi letos v Območnem združenju Rde-
čega križa pridružili globalni kampanji, ki 

se je začela leta 2005 z geslom »Držimo obljubo – ustavimo 
aids« aids ogroža ljudi po vsem svetu in ni samo problem 
okuženih in bolnih ampak je svetovni globalni problem, ki 

se lahko dotakne vsakogar izmed 
nas. HiV okužba je velikokrat po-
sledica nevednosti, neznanja in 
neodgovornosti. 
Letos pod sloganom: “Nič novih 
okužb, nič diskriminacije, nič 
smrti zaradi aidsa”.
Območno združenje Rdečega kri-

ža Litija že vrsto let sodeluje z Gimnazijo Litija, tako da v okviru 1. 
decembra – ob svetovnem dnevu boja proti aidsu postavimo stojnico 
v Gimnaziji Litija, in tako s preventivnim in zdravstveno vzgojnim pro-
gramom seznanjamo mlade o aiDS-u in drugih nalezljivih boleznih. V 
ta namen smo tudi letos dijakom razdelili različna gradiva, zloženke, 
pentlje in kondome. 

POL ODSTOTKA JE DOVOLJ, DA NEKOMU 
POMAGATE SPREMENITI ŽIVLJENJE NA BOLJE!
Kot davčni zavezanec oz. zavezanka lahko v skladu Zakonom o doho-
dnini do 0,5% dohodnine odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno 
davčno osnovo, namenite za financiranje splošno – koristnih namenov. 
Med te pa sodijo tudi humanitarni programi. V kolikor se o tej odločitvi 
ne izjasnite pisno, gre omenjeni znesek državi.
Vaša odločitev, da davčno olajšavo namesto v proračun namenite 
naši organizaciji za pomoč ljudem v stiski, bo pomagala mnogim 
ljudem, ki se zaradi pomanjkanja obračajo na nas. Preveč je ža-
lostnih življenjskih zgodb posameznikov in družin z nizkimi pre-
jemki, brezposelnih, bolnih, slabotnih, ostarelih in otrok, da bi ob 
vsem tem ostali brezbrižni in hladni!
Program socialne dejavnosti, ki je namenjen socialno ogroženim po-
sameznikom in družinam ter ljudem, ki so se znašli v socialni stiski, 
izvajamo že vsa leta od naše ustanovitve.
izvedba tako številnih aktivnostih na področju sociale ne bi bila mo-
goča brez razvejane mreže Rdečega križa Litija in njenih 21 krajevnih 
organizacij ki pokriva celotno območje občine Litija in občine šmartno 
pri Litiji. Na tem področju je deluje preko 200 prostovoljcev. Ti so v 
stalnem stiku z uporabniki, kar zagotavlja dobro poznavanje problema-
tike in s tem možnost nenehnega prilagajanja naših aktivnosti dejan-
skim potrebam socialno ogroženih posameznikov in družin.
Poleg materialne in finančne pomoči že od leta 2007 uspešno izvajamo 
distribucijo hrane iz Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog naj-
bolj ogroženih v Skupnosti ter s tem dodatno prispevamo k dostojnej-
šemu življenju socialno ogroženih posameznikov in družin.
Splošna gospodarska kriza, brezposelnost in varčevanje ter s tem po-
vezana nova zakonodaja na področju socialnih prejemkov so mnoge 
ljudi pahnili na sam rob preživetja. Vsi državljani dodobra občutimo, 
da nič ni več tako kot je bilo. Na svojevrsten način pa vse to zaznamo 
vsi tisti, ki se dnevno sreču-
jemo s stiskami, brezupom 
in nemočjo prizadetih. 
Tudi zdravje mnogih social-
no ogroženih otrok, mla-
dostnikov, starejših in družin 
bi bilo še veliko bolj šibko 
in nestabilno, če jim ne bi 
občasno pomagali v obliki 
brezplačnih letovanj v MZL 
Debeli rtič pri ankaranu.
V decembru boste v poštni nabiralnik prejeli obvestilo in obrazec za na-
menitev dela dohodnine za donacije z vsemi navodili. izpolnitev obraz-
ca vam bo vzela le trenutek vašega časa, vendar ne denarja. Vzemite 
si trenutek za dobrodelnost! Veseli december in božično – novoletni 
prazniki so pravšnji za dobra dela in sočutje. Hvala za vaš svetel utri-
nek na temnem nebu!  Sekretarka Danica SVERšiNa

KORK POLŠNIK –JESENSKA DRUŽENJA 2012
Tudi v letošnji jeseni je naše društvo, kot že vrsto let, organiziralo dva 
družabna dogodka. Prvi se je dogodil že v oktobru, kjer so za naše 
starejše krajane na njihovem srečanju osnovnošolci in pevci Mopz Pol-
šnik pripravili prisrčen program. Naši starši, babice in dedki so preži-
veli urico ob obujanju spominov na izštevanke, ki so jih otroci vpletli v 
svoj program, ter pesmih naših pevcev, ki vedno znajo zapeti prav tisto 

pesem, ki v danem 
trenutku »sede« na 
dušo. Po programu 
pa smo se vsi, na-
stopajoči in pova-
bljenci ob skromni 
zakuski zadržali na 
prijetnem klepetu.
23. novembra pa 

smo pripravili še Srečanje družin. Letos je bila rdeča nit večera tema 
PRiJaTELJ. in ker imajo prijatelji v našem življenju posebno mesto, smo 
tudi to srečanje pripravili na prav poseben način. Posedli smo se tako, 
da so sedele družine skupaj, nastopajoči pa so hodili iz občinstva. še 
bolj posebna pa je bila scena, saj je bila kaj videti. Sedeli smo namreč 
v krogu,kjer se že tako ustvarja neka posebna, celovita energija, vse 
slabe misli pa ob gledanju sosedov v oči kar same izpuhtijo. V takem 
bogatem ozračju pa smo spremljali izredno prisrčen program. Polžki in 
polhki iz vrtca, učenci podružnične šole, posamezniki, ljudske pevke , 
vsi so na poseben način prikazali odnos do prijateljev in prijateljstva. 
Prav v takem vzdušju pa je potekalo tudi druženje po uradnih nastopih 
in tudi pri pospravljanju so prirediteljem priskočili na pomoč kdo drug 
kot prijatelji.
ker je večer potekal tako posebno, ni bilo običajnega izrekanja 
zahvale, zato se na ta način zahvaljujem vsem, ki so za nastop pri-
pravili našo mladež, vsem posameznikom, ki so si vzeli čas in nam 
razkrili svoje misli in sploh kakorkoli pripomogli pri izvedbi večera. 
kot je potekala prireditev v prijateljskem vzdušju, naj poteka tudi 
adventni čas in sploh vse prihajajoče leto. Srečno in prihodnje leto 
zopet na svidenje.  Olga REPOVš

VABIMO VAS NA SPOMINSKO SREČANJE  
OB 71. OBLETNICI BITKE NA TISJU,

ki bo v pOnedeLjek, 24. decembra 2012 ob 11. uri, pri spome-
niku na tisju.
Slavnostni govornik bo generalni sekretar ZZB za vrednote NOB 
Slovenije Mitja Klavora.
V kulturnem programu bo sodeloval Partizanski pevski zbor in re-
citatorji. 
Ob 68-letnici požiga domačij in poboja domačinov na Vačah in 
okolici, vas vabimo na spominsko svečanost, ki bo v sredo, 26. 
decembra 2012 ob 11. uri, pri spomeniku nad osnovno šolo na 
Vačah.
Vsem občankam in občanom občin Litija in šmartno pri Litiji želimo 
prijetno praznovanje božičnih in novoletnih praznikov, čestitamo ob 
državnem prazniku – Dnevu samostojnosti, v Novem letu 2013 pa 
želimo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva.
Vabljeni in nasvidenje na Tisju in na Vačah.

ZB za vrednote NOB Litija-šmartno

Samo s skupnimi močmi in ko - kljub različnosti - 
gledaš z drugimi v isto smer,

lahko delaš svet lepši, svetlejši in bolj človeški.

Litijski skavti – steg Pojočih volkov vas v ne-
deljo 23. decembra vabimo na prireditev Luč 
miru iz Betlehema, ki se bo pričela ob 18. uri 

pred litijsko cerkvijo. 
Tudi ta luč bo gorela in razsvetlila svet, ko boš odprl svojo roko in jo 
podaril.
Ne skrivaj je, ne skrivaj se, stopi v korak s človekom, ki ga srečaš.
Srečnejši in bogatejši bomo takrat, ko bomo po svetu stopali Z ROKO V 
ROKI. Samo šKRaBaNJa

KORK KRESNICE - SREČANJE KRVODAJALCEV, 
STAREJŠIH OSEB IN ČLANOV RK 

Kot vsako leto, smo člani odbora KORK Kresnice,17. 11. 2012, sobotno 
popoldne namenili srečanju krvodajalcev, starejših oseb in članov RK. 
Že vse dopoldne je potekalo v znamenju priprav. Poleg članov odbora 
je, kot vsako leto, pri pripravah pomagalo tudi nekaj pridnih krajanov. 
Prazne stene Športne dvorane, v kateri je potekala prireditev, pa sta 
vzgojiteljici, gospa Milojka Krhlikar in gospa Bernarda Kukovica, polep-
šali s pravo razstavo po temah zloženih risbic, ki so jih narisali učenci 
iz Oš Kresnice in malčki iz vrtcev Kresnička in Mala cvetka.
Srečanje se je pričelo s kulturnim programom, ki ga je povezoval naš 
krajan, gledališki igralec, gospod Jože Mraz. Najprej je nastopil Mešani 
pevski zbor Miha Vahen iz Jevnice, pod vodstvom gospe Natalije šu-
štar. Sledilo je poročilo o delu Odbora KORK Kresnice in zahvala vsem 
krvodajalcem iz našega kraja, ki so kadarkoli darovali kri. Program so 
s prisrčnim nastopom nadaljevali malčki iz vrtcev Kresnička in Mala 
cvetka in učenci Oš Kresnice. Kulturni del programa je s Pesmijo o 
sreči zelo lepo zaključila Kresničanka Mirjam Jelnikar.
Prireditve sta se udeležili tudi podpredsednica OZRK Litija, gospa Nada 
Pintar in članica Odbora OZRK Litija in hkrati tudi predsednica KORK 
Jablaniška dolina, gospa Marija Grabnar, ki je vse prisotne lepo pozdra-
vila in povedala nekaj spodbudnih besed.
Sledil je zabavni del srečanja, s pogostitvijo, ki je bilo ob zvokih har-
monikarja Matevža Lemuta prav prijetno. V prijetnem razpoloženju so 
bile vsaj za nekaj trenutkov pozabljene vsakdanje skrbi, morda celo 
bolečine. Vedno znova ugotavljamo, da je tovrstnih srečanj premalo, 
saj ljudje potrebujemo razvedrilo, druženje ali morda spodbudno in 
toplo besedo.
člani Odbora KORK Kresnice želimo s to prireditvijo, ki je v našem kra-
ju tradicionalna, izkazati spoštovanje krvodajalcem, hvaležnost in zave-
danje, da je kri nenadomestljivo zdravilo in zagotovo najdragocenejše, 
kar lahko podarimo. Krvodajalci so z darovano krvjo že marsikatero 
žalostno zgodbo spremenili v srečno, in lahko rečemo, da so heroji, ki 
vsakodnevno rešujejo življenja. Vse spoštovanje in hvaležnost pa si za-
služijo tudi naši starejši krajani, ki so nam s svojimi izkušnjami, vzorom, 
vzgojo in nasveti veliko pomagali.
V imenu Odbora KORK Kresnice se najlepše zahvaljujem, vsem nasto-
pajočim in njihovim mentorjem, vsem krajanom za prispevke in članari-
no in skratka vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da je prireditev uspela. S 
številno udeležbo ste krajani nedvomno pokazali veliko spoštovanje do 
krvodajalcev in starejših oseb, kot tudi do organizatorjev prireditve, kar 
nam je zagotovo v spodbudo za prostovoljno delo v prihodnjih letih.

Stanka čERNE

ZAHVALA
Učenec 3. razreda Osnovne šole Litija, Luka Sadiković Polajžer iz Tep, 
je vesel fant, ki pa ima težave pri gibanju in hoji in je velikokrat utrujen. 
Luka ima mišično nevropatijo, bolezen, ki sčasoma oslabi in prizade- 
ne mišice ter je za zdaj 
še neozdravljiva. Pogosto 
rabi voziček, ima še mno-
go drugih težav. 
Družina je spomladi s po-
močjo donatorjev dobila 
nov avto, v katerega lah-
ko postavijo Lukov vozi-
ček. Tej dobrodelni akciji 
nakupa se je pridružil tudi 
direktor TDM d.o.o. Sandi 
Cvetežar. Potem pa se je 
pojavila težava. avto pa ni 
imel rampe, po kateri bi Luka zapeljali vanj, zato je Sandi obljubil, da 
bodo rešili tudi to težavo.
15. novembra 2012 je TDM d.o.o. podarila in na avto namestila v firmi 
narejeno zložljivo klančino. Obljuba je izpolnjena.
»Naša družina se zahvaljuje, za tako humano delo nimam besed, s ka-
terimi bi se izrazila,« je Sandiju Cvetežarju dejala Lukova mama Vesna, 
ko je prišla v TDM. »Zdaj bo pa lažje mami,« je še dodal Luka, ko je 
zagledal novo klančino. Na njegovem utrujenem obrazu pa je zasijal 
žarek sreče.  Joža ocEPEK

SPOROČILO V STEKLENICI
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani že več 
let izvaja projekt SPOROčiLO V STEKLENiCi, katerega namen je zmanj-
ševanje škode zaradi pitja alkohola.
Obiščite spletno stran projekta: www.NaLiJEM.Si, kjer lahko pridobite 
precej informacij, hkrati pa lahko izpolnite anonimni vprašalnik, ki vam 
omogoča, da samo v 5 minutah sami ocenite svoje pitje alkohola. Na 
koncu dobite povratno sporočilo.
Torej: obiščite spletno stran www.nalijem.si in izpolnite anonimni vpra-
šalnik.  Hvala!

Luka in njegova mamica Vesna



Zastonj sem se trudil:
Zakaj razdrobili so posodo,
ki jo je Gospod s svojimi rokami
in prsti upodobil.

Toda moja pravda stoji pred Gospodom
in moje plačilo je v mojem Bogu.

                              (Jer.18.4: Iz.49.4.)

V SPOMIN

Spoštovanemu očetu, možu, sinu, bratu in prijatelju

FRANCU LESJAKU

Vsi njegovi

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

ZAHVALA

Po dolgi bolezni nas je zapustil naš dragi mož, oče in dedek

FRANČIŠEK PRIMC
16.9.1937 – 4.12.2012

iz Dolgega Brda pri Polšniku

Vso zahvalo izrekamo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala  
g. župniku Andreju Rovšku, pevcem, govornici ga. Lauri, po greb ni
kom, društvom PGD, DPŽD in DIS Polšnik. Poseb no zahvalo izrekamo 
dr. MlinarAgreževi in patronažni sestri ga. Karmen in ostalim. Hvala 
tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Ne jokajte na mojem grobu,
privoščite mi večni mir
izčrpal svoje sem moči,
zaprl trudne sem oči.

ZAHVALA

Utrujen od bolezni je za vedno zaspal

ALOJZ POŽARŠEK
15.6.1925 – 16.11.2012

Iz Ržišč pri Vačah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, za vso pomoč, izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, 
svete maše in spremstvo na njegovi zadnji poti.
Še posebno se zahvaljujemo župniku g. Ivanu Trnovcu za lepo oprav
ljen obred, MPZ Vače za zapete žalostinke, trobentaču g. Namestniku 
za zaigrano tišino, PGD Vače za vso pomoč, KS Vače za izrečene be-
sede slovesa, zastavonošema ter njegovim vnukom, ki so ga ponesli 
na zadnjo pot.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat HVALA.

Vsi, ki smo ga imeli radi

Prazen dom je in vse okoli hiše,
ni več tvojega smehljaja,
za vedno utihnil je tvoj glas.
V samoti so vidni 
dnevi tvojega dela in trpljenja,
a bolezen je bila močnejša od življenja.
Sedaj pod Špego v tišini spokojno spiš,
v spominu našem naprej živiš.

V SPOMIN
V 85. letu nas je zapustila draga sestra in teta

ANA TOMC
iz Glinjeka, Stranski Vrh 1

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Posebna hvala osebju Doma Tisje za sedemletno skrb in nego. Za-
hvaljujemo se g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala 
pogrebcem in članom DIS KO Polšnik. Lepa hvala moškemu pevskemu 
zboru Polšnik za lep izbor pesmi, ga. Lavri Horvat za poslovilne bese-
de in Žigi Toriju za zaigrano žalostinko.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njeni

Tiho, tiho čas hiti,
zaman te čakam, ker te ni.
Ne čutim tvojih toplih več dlani; 
kako hladne, mrke so noči.
Sama hodim po samotni poti;
nič več mi ne prihajaš zdaj naproti.
Le listje rahlo šelesti,
veter solze mi suši,
a srce ne preboli!
               Jožica

V SPOMIN
Mineva žalostno leto, odkar si nas mnogo prezgodaj zapustil  

naš dragi mož in oči

JOŽE DOBRAVEC
Mnogo je ostalo neizpolnjenih želja,  

neizraženih misli in neprehojenih poti.
Zdaj okrog hiše vse molči, ker tebe ni.

Spremljaš nas povsod, kamor vodi naša pot,
Ostajaš v nas!

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in mu  
prižigate svečke!

Tvoji

Želimo vam vesele božične praznike  
ter srečno novo leto 2013!

Nogometni klub Litija  
želi v novem letu 2013 vsem igralcem,  

članicam in članom kluba ter vsem ostalim  
zdravja, sreče in veliko zadovoljstva.

UO NK Litija 

MIRI FEKONJA V SPOMIN
V začetku novembra smo se na kresniš-
kem pokopališču za vedno poslovili od čla-
nice Združenja borcev za vrednote NOB 
Jevnica Mire Fekonja, rojene Mahkovec.
Zgodila se je tragična nesreča. Ko je reka 
Sava prestopila bregove, je poplavila tudi 
podhod pri železniškem postajališču v Jev-
nici in je bilo treba prečkati progo preko 
železniških tirov. Mira je šla čez progo rav-

no v trenutku, ko je pripeljal vlak in jo zbil. Poškodbe so bile 
tako hude, da je med prevozom v bolnišnico umrla. Sprašuje-
mo se, kako se je moglo to zgoditi in ne najdemo odgovora.
Mira se je rodila 20. novembra 1936 v Kresniških Poljanah, 
kot najmlajša v družini z dvema sestrama in tremi brati. Nji-
hovo življenje je bilo skromno, toda mirno, dokler se ni priče-
la vojna. Ta pa njeni družini ni prizanesla. Vzela jim je očeta in 
brata in Mira je z osmimi leti postala vojna sirota. Po vojni sta 
tragično preminila še oba brata in njihova mama.
Kljub vsem tragedijam v družini je Mira z optimizmom zrla v 
svet in pokončno prenašala vse tegobe. Poleg službe in dru-
žine se je razdajala v vseh društvih in organizacijah v kraju. 
Nikoli ni mirovala. Rada je kuhala, rada je razvajala prijatelje 
in druge s svojimi dobrotami. Skoraj vedno je bila prisotna, 
če je bilo treba postreči na raznih srečanjih ali prireditvah. Na 
Jančah je bila, zlasti po upokojitvi, dolga leta desna roka te-
danje oskrbnice Planinskega društva, Cvetke. Vsi obiskovalci, 
planinci in drugi, so jo poznali. V športnem društvu Jevnica 
so jo imeli kar za mamo, ker jih je razvajala po treningih ali 
tekmovanjih. Pri Kulturno-umetniškem društvu je v mlajših 
letih nastopala v dramski sekciji. Z Rdečim križem je bila te-
sno povezana pri humanitarni dejavnosti, skoraj 40-krat pa 
je darovala kri, ki rešuje življenja. Pri Društvu upokojencev 
je bila dolga leta aktivna članica odbora. še posebno pa jo 
bomo pogrešali v borčevski organizaciji. Kot žrtev vojnega 
nasilja se je včlanila kmalu po ustanovitvi organizacije. Dolga 
leta, do zadnjega, je bila v odboru zelo aktivna, skrbela je za 
počutje starejših in bolnih članov, jih obiskovala na njihovem 
domu, urejala spominska obeležja, udeležila se je srečanj in 
proslav, ki so spominjale na dogodke iz NOB ter vedno zago-
varjala pridobitve in vrednote NOB. če ravno ni imela visoko 
zvenečih funkcij, kjer je sodelovala, bomo njeno izgubo težko 
nadomestili. 
Za svoje nesebično razdajanje je, poleg pohval in priznanj 
od društev, prejela priznanje Krajevne skupnosti Jevnica in 
posebno priznanje ZB za vrednote NOB ob 60. obletnici.
Mira je bila ena tistih ljudi, za katerimi ostane velika prazni-
na. Tudi na njeno zadnjo pot jo je pospremila velika množica 
ljudi.  Jože GODEC
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mali oglasi
ODDAM opremljeno stanovanje, na Bregu pri Litiji v pritličju v stano-
vanjski hiši (60m2), ki sestoji iz predsobe, kopalnice, kuhinje/jedilnice 
ter dveh sob. Ločen vhod, parkirno mesto, CK, internet. Cena po dogo-
voru. Tel.: 030/324-474
PRODAM 3 sobno stanovanje v Litiji, l. 1978, 71 m2, dobro ohranjeno, 
60.000 EUR, urejena ZK, 041/754-850.
RABITE ADMINISTRATIVNO občasno pomoč, imam srednjo izobraz-
bo, obvladam računalnik, fakturiranje, tipkanje itd. Za dogovor pokličite 
na Gsm: 031/603-076.

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 - Mitja Jovanovič 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.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 145

Izžrebanci	NOVEMBERSKE	križanke	dobijo	stenski	koledar.	
Nagrado	prejmejo	v	Tiskarni	Aco,	CDK	39,	1270	Litija.

1. Marta PLIBERšEK, Prečna 3, šmartno pri Litiji  
2. Melita KRIžMAN, Golišče 65a, Kresnice   
3. Sonja SLABE, Ponoviška c. 9, Litija   

Težje	besede:		EVEL, EPIFIZA, LOREDANA, TKON,  
ČISTUN

Ime	in	priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno	 križanko	 pošljite	 do	 8.1.2013	 na	 naslov	 ured-
ništva.	Izžrebali	bomo	3	reševalce,	ki	prejmejo	stenski	
koledar.	Nagrade	prispeva	Tiskarna	ACO.
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PRODAJAM STANOVANJSKO HIŠO Z  
BAZENOM, SPODNJI LOG PRI LITIJI 

CENA: 149.000 €

Tel: 040 458 585

OPIS: 360m2, parcela 754m2, bazen, te ra-
sa, steklenjak, balkon, 2 po kriti parkirišči  
+ parkirišče za 3 avtomobile, 3 nadstropja
VEČ NA: http://www.aig-iskra.si/podrobnosti/8

NUDIM POMOČ
Vam primanjkuje časa? Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi op-
ravili, s košnjo trave, z obrezovanjem grmovnic, obžagovanjem 
dreves, potrebujete pomoč močnih rok? Pokličite Tomaža na 
GSM: 040 720 148, dogovorili se bomo kaj, kako in kje vam 
lahko pomagam.  

Tomaž Brinovec, CDK 37, 1270 Litija

TELEMACH PRENOVIL PAKETE TOTALNI 
TROJČEK, KI SO NA VOLJO PO VSEJ SLOVENIJI
Totalni trojček združuje storitve satelitske televizije Total TV ter inter-

neta in telefonije preko omrežja aDSL Telekoma Slovenije. Je prava izbira za gospodinjstva, ki jim do sedaj 
zaradi lokacije paketi trojček niso bili na voljo. Prav tako je namenjen tudi vsem, ki si želijo dobre in ka-
kovostne televizijske slike ter večjega števila programov, ki jih strešne ali sobne antene ne omogočajo. 
Ker se televizijski signal ne prenaša preko omrežja aDSL, uporaba interneta ne vpliva na kakovost tele-
vizijske slike, kar v praksi pomeni, da televizijska slika ne bo zmrzovala. S paketom Totalni trojček boste 
lahko dostopali do številnih televizijskih in radijskih programov, prav tako pa vam bodo na voljo tudi številni 
dodatni televizijski paketi, kot so priljubljeni POP NON STOP, HBO ali paket HD, kjer si boste lahko športni 
navdušenci tekme španske lige La liga in angleške Premier League ogledali v najbolj ostri in čisti sliki.
Ponudba novega paketa Totalni trojček prinaša možnost ogleda 49 izbranih televizijskih programov in do 
200 dodatnih prosto dostopnih satelitskih televizijskih in radijskih programov po lastni izbiri. V paket 
je vključena brezplačna storitev prenosne televizije D3 GO, ki omogoča spremljanje televizijskih vsebin 
na vseh napravah (računalnik, tablice, prenosnik ali mobilni telefon). V ponudbi so vključeni tudi brezplačni 
klici v omrežje Telemach in možnost najcenejših klicev v tujino, internet s hitrostmi do 10 Mbps/768 
kbps, brezplačno brezžično omrežje WiFi ter digitalni sprejemnik.
Polna cena paketa je 38 EUR, pri Telemachu pa sedaj novi paket Totalni trojček dobite v posebni akciji. Vsi, 
ki se boste do 31. januarja 2013 odločili za nov paket, boste prve tri naročnine plačevali 50 odstotkov ce-
neje ter izkoristili 50-odstotni popust pri priključnini. Več o ponudbi najdete na naslovu www.telemach.si.

OBVESTILA  /  KRIŽANKA

Vsem našim strankam želimo  
Srečno novo leto 2013

oPRavičilo
V novemberski številki Občana je nastala neljuba napaka. Pri 
Zahvali za Jožef Jančič je izpadel stavek, ki se glasi: "Posebna 
hvala dr. Tadeji Hauptman, njeni medicinski sestri". Prizade-
tim se iskreno opravičujemo.  Uredništvo Občana



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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Želimo vsem vesele Božične praznike, 
v letu 2013 pa veliko zdravja, sreče in uspehov!
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