
NOVOLETNI SPREJEM 
PRI ŽUPANU 

FRANCIJU ROKAVCU
Ob zaključku leta 2013 in ob »Dnevu samostoj-
nosti in enotnosti« je župan Franci Rokavec pri-
pravil sprejem, na katerem je podelil priznanje 
zlatemu maturantu Gimnazije Litija Niku Lup-
šetu, Gianu Povšetu pa priznanje za izjemne 
športne dosežke v tradicionalnem karateju.  
Gospa Jožica Vrtačnik je prejela posebno za-
hvalo za dolgoletno uspešno vodenje Podru-
žnične osnovne šole Dole pri Litiji.
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iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.02.2014 po e-pošti: 
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39,

1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

Zavedamo se, da življenje niso le besede, a prijazna 
in iskrena beseda včasih pomaga več, kot katera-
koli druga pomoč. Naša in vaša beseda v časopisu 
je brezplačna, naj prinese čimveč dobrih sporočil, 
predvsem pa naj besede govorijo resnico.
  Uredništvo Občana 

OSebNI JUbIleJ MIRKA KAPlJe 
Predsednik KK Litija Mirko Kaplja je tik pred novim letom, 30.12. 2013, praznoval 70 letnico. 
Med številnimi področji njegovega uspešnega in predanega delovanja, omeniti velja da je bil dol-
goletni župan občine Litija 
in tudi poslanec Državnega 
zbora RS, prav posebno 
mesto zaseda tudi košar-
ka. Košarkarski klub Litija 
je prav v letu 2013 obeležil 
60 letnico delovanja, Mirko 
Kaplja pa je edini v klubu, 
ki je njegov član od prvega 
dne, to je od ustanovitve 
dalje in ga še vedno tudi 
vodi. Ob življenjskem jubi-
leju mu tako vsi člani kluba 
iskreno čestitajo in mu že-
lijo še veliko zdravih let in 
športnih užitkov!

Sodeluj v nagradni igri na FB in osvoji 
privlačno nagrado – več na strani 5!

Izobraževalni center Geoss - v 
novo leto vstopa z novo podobo!

Letos v Litiji
(PROtI) KORUPCIJSKI 

KARNeVAl 
Približuje se pustni čas in radi bi vas opo-
zorili, da občina Litija skupaj s številnimi 
društvi, zavodi in organizacijami načrtuje 
zanimivo pustno dogajanje. Na 2. str. časo-
pisa je objavljen JAVNI RAZPIS ZA SODELO-
VANJE V PUSTNI POVORKI in JAVNI RAZPIS 
ZA TEKMOVANJE ZA "NAJ KROF". Povabilo 
k sodelovanju pri zbiranju zanimivih foto 
in video posnetkov pustnega karnevala iz 
leta 2013 lahko najdete v spodnji rubriki. 
Najboljši posnetki bodo nagrajeni in razsta-
vljeni na letošnji pustni razstavi, ki bo pote-
kala od 17.2.2014 do 5.3.2014 v avli občine 
Litija. Otvoritev razstave bo v ponedeljek 
17.2.2014 ob 18.00 uri.  (Več na 2.str.) 

Od leve Jožica Vrtačnik, Nik Lupše, Gian Povše

Tudi letos je naše najmlajše prebivalce obiskal 
Dedek Mraz, ki se je v spremstvu Pihalnega 
orkestra pripeljal po Valvazorjevi ulici in se 
ustavil na ploščadi pred športno dvorano, kjer 
so  otroci lahko spremljali zabaven animacijski 
program.

lItIJSKI KARNeVAl 
SKOzI ObJeKtIV

Litijski karneval vedno združuje. Ustvarjal-
ce! Kostumov, komedij, koreografij, scen,… 
fotografij in videa. 

Tiste, ki ste na lanskem karnevalu posne-
li dobre smešne in/ali izvirne fotografije 
ali naredili dober smešen in/ali izviren 
video vabimo k sodelovanju.
Pošljite nam svoje izdelke na CD-jih, DVD-
jih,… na ZKMŠ Litija enota Mladinski center, 
Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija, do 7.2.2014. 
Pripišite, da gre za natečaj KARNEVAL. 

Pustno resna komisija bo izbrala najboljše in 
najbolj zabavne. Predstavljeni bodo na raz-
stavi v avli Občine Litija in prejeli praktične 
nagrade. Skladno z motom letošnjega kar-
nevala jamčimo, da na tem javnem natečaju 
korupcije ne bo!

DOGODKI, KI SO POPeStRIlI PReDNOVOletNO 
DOGAJANJe V MeStU lItIJA

Zbor sv. Nikolaja  pod vodstvom zborovodkinje 
Helene Fojkar Zupančič je na božični večer iz-
vedel dva nepozabna  koncerta afroameriške 
duhovne glasbe. Zbor je gostil  mednarodno 
priznanega ameriškega skladatelja, profesorja 
in dirigenta Andre  J. Thomasa ter tri prizna-
ne slovenske instrumentaliste; Jako Puciharja, 
Aleša Avblja in Vida Ušeničnika.

Člani pihalnega orkestra Litija in gostja večera 
Eva Černe so navdušili številno občinstvo na 
tradicionalnem božično novoletnem koncertu.

Letošnje prednovoletne družabne  prireditve, 
z znanimi slovenskimi izvajalci smo izvedli  na 
prostoru pred športno dvorano in so privabile 
precejšne število naših občank in občanov.

»lIPKe« NAStOPIle z GODAlNIM 
KVARtetOM

Medtem ko smo v božičnem času lahko uživali v koncertih gospela, s katerimi je 
postregel Zbor sv. Nikolaja, je PD Lipa Litija z božičnim repertoarjem počakalo 

do prvega vikenda novega leta. »Lipke« in »Lipci« smo najprej nastopili na Polšniku, nato pa 
še v Gabrovki. Na obeh koncertih se nam je pridružil tudi godalni orkester Poco meno mosso 
iz Trbovelj. Božični koncerti PD Lipa Litija so sedaj postali že tradicionalni. Z božično pesmijo 
in njenim sporočilom smo v 
preteklih letih že gostovali na 
Libergi, v Gabrovki, Radovlji-
ci, Kresnicah, Šmartnem pri 
Litiji in na Dolah.
V Gabrovki je koncert potekal 
po nedeljski maši. Pričel se 
je z dvema arijama v izvedbi 
Uroša Dolška. Za spremljavo 
je poskrbela Tina Logar. Sle-
dil je Moški pevski zbor KUD 
Fran Levstik pod taktirko Ani-
te Medvešek, nato pa so Lip-
ke skupaj z godalnim kvartetom izvedle Božični cikel Patrika Quaggiata. Za konec je v polni 
cerkvi sv. Križa zazvenela še Gruberjeva Sveta noč v izvedbi vseh sodelujočih, kakor se za pravi 
božično-novoletni koncert tudi spodobi. 

Zala PAVŠIČ in Helena HAUPTMAN

foto arhiv ZKMŠ 

foto Gregor in Vanja POŽUN

NOVOUStANOVlJeNI zbOR 
zARJA POlePšAl bOŽIčNI 

KONCeRt
Dole, 27. 12 2013 - Farna dvorana je bila pre-
majhna za vse, ki so želeli tisti dan prisluhniti 
božičnemu koncertu, ki ga je priredil KUD Ven-
česlav Tavfer ob pomoči KUD-a Fran Levstik. Že 
tradicionalni koncertt je tokrat potekal v nekoli-
ko spremenjeni obliki. 
Na pobudo Milice Vertot so se že poleti zbrale 
ljubiteljice petja, to je 14 pevk, domačink oz. 
pevke iz sosednjih krajev, da bi vnesle v to pode-
želsko, rurarno okolje še nekaj veselja in rado-
sti. Prošnji po vodenju se je odzval edini moški, 
to je zborovodja Diego Barrioss Ross, ki prihaja 
iz Venezuele, ki pa se je leta 1995 preselil v Slo-
venijo, in sedaj biva v Tihaboju. Je vsestranski 
umetnik, gledališko izobražen, operni pevec. Kot 
so pevke dejale, jih je v tem času veliko naučil, 
kar smo tudi lahko slišali. 

Domačin Toni Povše, ki je sicer glava najbolj 
karatejske družine daleč naokoli, je raztegnil 
klavirsko harmoniko in nas zazibal v praznično 
vzdušje.
Zapeli sotudi učenci POŠ pod vodstvom Anite 
Medvešek, pa moški pevski zbor iz Gabrovke.
Obnemeli pa smo ob enkratnem duetu Anite in 
Diega ob spremljavi Tonija iz opere Vesela vdo-
va. 
Zgodb o božiču je mnogo, vsak svojo nosi s se-
boj. Tisti večer je bila prižgana luč, ki je v re-
snici ljubezen do bližnjega. Radostna sem bila, 

da sem lahko tisti 
večer povezovala 
program in daro-
vala pramen luči, 
ki so nam ga priča-
rale številne pev - 
ke in pevci. 

Jožica VRTAČNIK
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JAVNI RAzPIS zA SODelOVANJe NA 
PRIReDItVI (PROtI) KORUPCIJSKI 

KARNeVAl V lItIJI 2014

Občina Litija in Turistično društvo Litija objavljata 
javni razpis za sodelovanje na prireditvi (PROTI) 
KORUPCIJSKI KARNEVAL V LITIJI 2014.

POGOJI:
1.  Prireditev bo potekala v soboto, 1.03.2014 ob 15.00 uri po 

Valvazorjevi ulici, po Cesti komandanta Staneta do parki-
rišča pri Lidlu.

2.  Za sodelovanje bodo vse prijavljene ekipe prejele en-
kratno pomoč v višini 200 EUR (bruto).

Enkratna pomoč za sodelovanje bo pravnim in fizičnim ose-
bam nakazana na njihov transakcijski račun.

3.  Do enkratne pomoči za sodelovanje so upravičene skupi-
ne z najmanj 6 člani.

4.  Na prireditvi bodo podeljene denarne nagrade za prve 
tri skupine in praktične nagrade za prvih deset naj-
boljših ekip.

5.  Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe 
(društva, zavodi, združenja, organizacije…),ki se namera-
vajo udeležiti javne prireditve (PROTI) KORUPCIJSKI KAR-
NEVAL V LITIJI 2014. 

6.  Prijavitelji morajo poslati prijave pisno na naslov:  
ACO JOVANOVIČ, Cesta Dušana Kvedra 39,1270 Litija, 
do vključno ponedeljka 24.2.2014. (Informacije na tel.: 
041/719 444).

- PRIJAVA MORA VSEBOVATI 
- Ime in priimek vodje skupine, točen naslov 
- davčna številka ter transakcijski račun 
- Število sodelujočih v skupini
- Tema predstavitve

7.  Ocenjevanje sodelujočih skupin na »Pustnem karnevalu v 
Litiji«, v soboto, 1.03.2014 bo izvedla strokovna komisija, 
ki jo bo imenovala Občina Litija. 

Upoštevanje nosilne tematike karnevala (PROTI) KORUPCIJ-
SKI, prinaša dodatno število točk.
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 po-
ročila komisije o razvrstitvi skupin in sicer v primeru prav-
nih oseb na transakcijski račun društva, v primeru fizičnih 
oseb na TRR vodje skupine. 

 Izplačilo denarne nagrade na TRR bo izvedeno v petih dneh 
po prireditvi. 

9.  Sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu za leto 
2014 na PP 1430 – Pospeševanje turistične ponudbe in 
promocije.

  Župan Občine                            Litija koordinator prireditev
 Franci Rokavec                             podžupan Sandi Gombač

Izgradnja kanalizacije in čistilne 
naprave poteka po načrtih

Gradnjakanalizacije Litija in vzporednih komunalnih vodov je 
v polnem teku, v mesecu novembru in decembru 2013 se je 
izvajala in v veliki meri zaključila gradnja na Kidričevi cesti, 
Predilniški cesti, Ponoviški cesti, na Cesti Dušana Kvedra, na 
Ljubljanski cesti in v naselju Praprošče. Nadaljevanje gradnje 
na glavni vpadnici v Litijo – na Ljubljanski cesti, načrtujemo v 
mesecu februarju.
Hkrati se gradi kanalizacija na Ježi, v naselju Zagorica, v teh 
dneh se pričenja gradnja tudi na Pokopališki poti. Na objektu 
bodoče Čistilne naprave so se gradbena dela pričela. Izveden je 
izkop za objekt, na gradbišče je pripeljana elektrika in zgrajena 
novo TP postaja.
Ugodne vremenske razmere za gradnjo tudi v zimskem času 
omogočajo, da bomo realizirali predviden rok za izgradnjo ka-
nalizacije in čistilne naprave, to je 1.12.2014. 

Več na: www.cista-sava.si.

Gradnja kanalizacije na Ježi

OBVESTILO O JAVNIH OBRAVNAVAH LKP, 
LPSV IN LPŠ

-  Javna obravnava predloga Letnega programa športa v občini 
Litija za leto 2014: ponedeljek, 27.1.2014, ob 18. uri, v veliki 
sejni sobi Občine Litija;

-  Javna obravnava predloga Lokalnega kulturnega programa v 
občini Litija za leto 2014: torek, 28.1.2014, ob 18. uri, v veliki 
sejni sobi Občine Litija;

-  Javna obravnava predloga Lokalnega programa socialnega var-
stva v občini Litija za leto 2014: sreda, 29.1.2014, ob 18. uri, 
v mali sejni sobi občine Litija.

Predlogi posameznih lokalnih programov bodo objavljeni na 
spletni strani občine Litija: www.litija.si.
Zainteresirano javnost obveščamo, da se lahko poda svoje po-
bude in pripombe v pisni obliki na naslov: Občina Litija, Jerebova 
14, Litija, ali po e-pošti: obcina.litija@litija.si in marjana.weilgo-
ni@litija.si. Obravnavani bodo predlogi, ki bodo prispeli najka-
sneje do dneva posamezne javne obravnave. 
V kolikor se nameravate udeležiti katere od javnih obravnav, pa 
vas prosimo, da se nanjo pripravite in podate konkretne predlo-
ge in pripombe, da jih bomo lahko obravnavali in upoštevali.

MODeRNIzACIJA JAVNIH POtI 
Lepa jesen in dokaj visoke temperature so omogočile, da 
je občina Litija asfaltirala kar nekaj odsekov lokalnih cest 
in javnih poti v krajevnih skupnostih naše občine.

V KS Konjšica je bila modernizirana JP Grašica v 
dolžini 630 m.

V KS Polšnik LC Preveg v dolžini 640 m

V KS Dole JP Bistrica-Zgornje Jelenje-Kraje  
v dolžini 1300 m.

O B V E S T I L O
Obveščamo vse uporabnike vode iz javnih vodovodov Gabrovka 
in Vodice, da se bo s 1. februarjem 2014 preneslo upravljanje 
vodovodov s Krajevne skupnosti Gabrovka na Občino Litija oz. na 
JP KSP Litija. Plačilo porabljene vode se bo odslej izvajalo meseč-
no in sicer na skupni položnici s komunalnimi odpadki. 

Predsednik KS Gabrovka                                             ŽUPAN
      Marjan Valenčič                                              Franci Rokavec

O B V E S T I L O
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pristopilo k spremem-
bam in dopolnitvam Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdo-
vih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 
29/09, 91/10, 1/13). 
Pristojni iz Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo so povabili 
vse občine na območju katerih so varovalni gozdovi in gozdovi s 
posebnim namenom ter vse pristojne Krajevne enote Zavodov za 
gozdove, da posredujejo pobude za spremembe in dopolnitve pred-
metne Uredbe. Pri tem so posebej opozorili na to, da v gozdovih, ki 
so razglašeni z Uredbo kot varovani, sprememba namenske rabe iz 
gozdnih v stavbna ali kmetijska zemljišča ni mogoča.
Občinska uprava Občine Litija se je odzvala na povabilo in posredo-
vala pobude na predlagane spremembe in dopolnitve, ki se nana-
šajo na izvzem zemljišč, ki so po veljavnem OPN Litija opredeljena 
kot stavbna, iz predlaganih sprememb in dopolnitev predmetne 
Uredbe.
S tem obvestilom vabimo tudi vse lastnike gozdov na obmo-
čju Občine Litija, da po posvetu z gozdarji pristojne Krajev-
ne enote Litija Zavoda za gozdove,podajo pobude za izvzem 
posameznih gozdnih parcel iz obstoječih območij varovalnih 
gozdov in gozdov s posebnim namenom (na primer, da se iz-
vzame objekt zgrajen pred letom 1967 v območju sedaj varo-
valnih gozdovih ali gozdovih s posebnim namenom) in jih v 
pisni obliki dostavijo občinski upravi Občine Litija najkasneje 
do 31.1.2014 v sobo 55. 
Vse zbrane pobude bomo posredovali na pristojni Direktorat, kjer 
bodo strokovno obravnavane v nadaljevanju postopka sprememb 
in dopolnitev predmetne Uredbe.

JAVNI RAZPIS ZA TEKMOVANJE 
ZA »NAJ KROF« 
V OKVIRU PRIREDITVE 

»PUSTOVANJE V LITIJI 2014«
Občina Litija v sodelovanju z Društvom podeželskih 
žena Gabrovka in Turističnim društvom Litija razpisu-
jejo tekmovanje za »NAJ KROF«.

POGOJI:
1.  Tekmovanje bo potekalo v soboto, 1.3.2014 od 10.00-

11.00 ure pod šotorom pri trgovskem centru na Ježi.
2.  Sodelujejo lahko občani in občanke občine Litija in občine 

Šmartno pri Litiji. 
3.  Za ocenjevanje in razstavo je potrebno oddati 4 krofe (1 

krof za ocenjevanje naj ne bo polnjen in brez sladkornega 
posipa, 3 krofi za razstavo naj bodo polnjeni in s sladkor-
nim posipom)

4.  Vse izdelke bo ocenila tričlanska strokovna komisija. Pod-
laga bo Pravilnik o ocenjevanju kakovosti izdelkov iz žit, ki 
se uporablja tudi za ocenjevanje na »Dobrotah slovenskih 
kmetij na Ptuju«. Podeljene bodo nagrade za prve tri naj-
bolje uvrščene izdelke.

Vsi, ki želite sodelovati v tekmovanju priprave krofov, 
morate izdelke, na dan tekmovanja, dostaviti med 9.00 
in 10.00 uro v šotor pri trgovskem centru Ježa kjer 
bodo vsi prijavljeni izdelki tudi razstavljeni od 11.00 – 
14.00 ure.

TURISTIČNO  
DRUŠTVo  

LITIJA
OBČINA LITIJA

DRUŠTVO
PODEŽELSKIH 

ŽENA
G A B R O V K A
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NAROBE SVET
Predilec, december 2013. Upam, da ste prebrali 
v njem uvodnik direktorice ga. Vide Vukovič, v ka-
terem poroča o rezultatih in viziji Predilnice Litija. 
Vodstvo v sodelovanju z zaposlenimi nadaljuje in 

nadgrajuje vizijo ter delo predhodnikov, še posebno razvojno 
strategijo pokojnega direktorja Francija Lesjaka.
Povzemam samo nekaj podatkov: naredili so 4.700 ton visoko 
kvalitetnih in inovativnih prej ter v hudi konkurenci dosegli 26 mio 
EUR prihodkov (od katerih je potrebno državi plačati še vse daja-
tve). Ocenjujejo, da jim bo ostalo še približno 2 mio EUR dobička. 
Spadajo v skupino najmanj zadolženih podjetij v državi in imajo 
bonitetno oceno A1. Z zavidljivih 37.000 EUR dodane vrednosti 
na zaposlenega spadajo v tekstilni industriji med zelo uspešne.
V Predilnici je zaposlenih 290 ljudi. Stalno posodabljajo proizvo-
dnjo in ustvarjajo vedno bolj inovativne vrste prej. Delujejo po 
najvišjih standardih in sodelujejo z vrhunskimi svetovnimi inšti-
tuti. S tem pa dosegajo vedno višje cene svojih izdelkov na zelo 
konkurenčnem globalnem trgu (podrobnosti si lahko preberete 
na spletu)  Predilci, čestitke in vsa čast Vam!

Občan, december 2013. V tej številki časopisa župan g. Franci 
Rokavec poroča o rezultatih dela občine v letu 2013. V pregledu 
opravljenih del ni nobenih številk o porabljenih sredstvih, kot da 
naš jezik poleg besed ne pozna tudi številk. Občane zanima ne 
samo navajanje opravljenih del, ampak tudi koliko so ta dela sta-
la, iz katerih virov so bila plačana in kdo je bil izvajalec. Če teh 
podatkov ni, se vse skupaj bere kot pravljica za otroke. 
Župan se mora zavedati, da je izvršilni organ in da so njegove na-
loge opredeljene z zakonom ter vsakoletnim proračunom. Pri tako 
zahtevnih nalogah ima za pomoč redno zaposleno podžupanjo, 
dva neprofesionalna podžupana in še 22 zaposlenih uslužbencev, 
zato res ne bi bilo težko poročilo opremiti tudi s številkami. Ti 
podatki bi bili še posebno zanimivi, ker so bili stroški po lansko-
letnem rebalansu postavljeni na zelo visokih 26.767.107 EUR. Ja, 
toliko naj bi župan zapravil, tako z levo roko (odšteti je potrebno 
zakonske obveznosti). No, pa primerjajte ta znesek odhodkov ob-
čine s prihodki Predilnice Litija.
V omenjenem poročilu tudi ni navedeno zadolževanje občine. Ta 
dolg je konec lanskega leta dosegel dobrih 17 milijonov EUR in 
če prištejemo še predvideno letošnjo zadolžitev 2,3 milijona EUR 
smo že na skoraj 20 milijonih EUR. In to brez obresti. Groza!!! Le 
kdo jim je podelil takšen mandat?
Ko je župan Rokavec nastopil svoj prvi mandat leta 2006, je bila 
naša občina brez dolga. S prekomernim zapravljanje za beton in 
asfalt, ki ne dajeta nove dodane vrednosti, postajamo občani no-
vodobni sužnji kapitala in nismo več svobodni. Pa ne samo mi, 
temveč tudi naši še nerojeni zanamci. Zato bi morali vse tiste, 
ki o tem odločajo in podpirajo takšne odločitve, povprašati po 
zdravju, saj gre za splošno krizo vrednot.
In če na koncu potegnemo paralelo med gospodarstvom in poli-
tiko, vidimo, kako nebogljena struktura nam soli pamet. To se še 
posebno vidi na raznih prireditvah, ko ta kvazi elita zaseda prve 
vrste, saj tam ne vidiš tistih, ki nam ustvarjajo kruh. Še huje pa 
je to, da ljudje marsikateri neumnosti ploskajo, namesto da bi 
se kdaj udarili po svoji glavi. Samo pomislite, da imamo enega 
podžupana – študenta - zadolženega za gospodarstvo, drugega 
pa za okolje in prostor in zato ni čudno, da se kanalizacijska in-
frastruktura dela kot v tisti nanizanki »A JE TO!!!«, naše skupno 
premoženje pa se prodaja brez vizije. RES NAROBE SVET!

Nace ŠTEFERL

LEVSTIKOV POHOD
Dne 09.11.2013 je bil organiziran Levstikov po-
hod, sedaj že tradicionalen in dobro obiskan. Z 
njim živimo vsi, tako organizator gospod Bregar, 
kot tudi okoliški prebivalci.

Vendar se je tokrat g. Bregar odločil, da bo vsakdo, ki bo 
postavil stojnico s svojimi izdelki na svoji parceli, prispeval 
znesek za dve šoli v sodelovanju z Uradom za socialno delo 
Litija. Lepa gesta. Vendar med ljudmi zaokroži znesek 50 
EUR, od tega gospodu 20 EUR in za dobrodelnost 30 EUR. 
Pozanimam se na Občini, Upravni enoti, plačilo pristojbine 
ni potrebno. Zanima me DURS, povprašam v Ljubljano, a 
odgovora ni. Ljudje plačujejo v prepričanju, da jim znesek 
dvajsetih eurov odvrne vse inšpektorje, tako so razumeli tudi 
organizatorja. 
Dan prireditve je, prebivalci postavijo na stojnice svoje izdel-
ke. Sredi dopoldneva se pojavita moška in kontrolirata prija-
vljenost stojnic. Kdor tega ni naredil, 'ga bosta izučila' (tako 
sta dejala), ljudje pa presrečni, da so prijavili. Na tem mestu 
sprašujem gospoda Bregarja, KAJ SO PREBIVALCI PRIJAVILI, 
kdo je opravljal kontrolo in s kakšno pravico?
Pozivam vse, ki so prejeli donacije, naj navedejo znesek, ki 
so ga prejeli. Donator je sedaj gospod Bregar in ne posame-
zniki, ki so nakazovali na njegov TRR.
Hkrati pozivam tudi pristojne inštitucije, da pred tako prire-
ditvijo ljudi obvestijo, kaj natančno potrebujejo, katera dovo-
ljenja si je potrebno priskrbeti ter kaj je dovoljeno in kaj ne. 
Za plačevanje pristojbin in kontrolo izvajanja so pristojne dr-
žavne inštitucije. Gospoda, ki sta t.i. preverjala prijavo, nista 
imela nikakršnih pooblastil. In ker gospod Bregar trdi, da vse 
dela ljubiteljsko, mu svetujem, da prebere Levstikovo knjigo, 
ker jaz namreč v njej nisem zasledila, da bi druga trasa po-
tekala po Primskovem, mimo njegove hiše, ali pač. Levstikov 
pohod je eden in sicer preko Liberge, Gobnika, Moravč na 
Čatež in naj tako tudi ostane.
Zaslužijo naj vsi, ki delajo. Za usklajenost s predpisi pa je 
zadolžena država in ne gospod Bregar. Ljudmila PAVLIN

NAŠA ENERGIJA POVEZUJE - PETROL
Spoštovanje. Zaupanje. Odličnost.  

Ustvarjalnost. Srčnost. 
Vrednote, ki zaznamujejo NAS. Petrolovce. V Petrolu že tret-
je leto zapored poteka humanitarna akcija z imenom Naša 
energija povezuje. Sredstva, ki 
bi jih sicer v podjetju namenili 
za obdarovanje svojih poslovnih 
partnerjev, smo prenesli na nivo 
obdarovanja ljudi, katerih zgodbe 
lahko z našo donacijo pišejo lep-
šo, boljšo prihodnost.....
Sodelavci bencinskega servisa 
Petrol Litija II - Brodarska smo se 
odločili donirati 200 eur Zavodu 
za kulturo, mladino in šport Litija. 
"Na mladih svet stoji" - pomagaj-
mo jim graditi trdna tla. Z željo, 
da Zavod uresniči svojo vizijo in 
razvija bodoče mlade ustvarjalce, uspešne podjetnike, dobre 
športnike, uspešne glasbenike, ...predvsem pa dobre ljudi, 
smo se odločili "Našo energijo" podariti mladim. Poiščimo 
čim več dobrih idej in veliko pozitivne energije za aktivno 

uresničitev zastavljenih ci-
ljev. 
Tudi na Petrolovem bencin-
skem servisu na Ljubljanski 
(Petrol Litija I) , smo name-
nili donacijo v višini 200 € 
mladim - najmlajšim. S po-
darjenim denarjem želimo 
polepšati bivanje otrokom 
v vrtcu. Donacijo smo na-

menili osnovni šoli Šmartno pri Litiji za njihov vrtec. 
Zapisala: Rebeka DRNOVŠEK in Marjan VOZEL

SLS ŽE 25 LET V LITIJI
8. januarja je minilo 25 let kar je 
bila ustanovljena predhodnica da-
našnje OO SLS Litija - Slovenska 
Kmečka Zveza – podružnica Liti-

ja. Predsednica OO SLS Litija Lijana Lovše je skupaj z ostalimi 
predstavniki OO SLS Litija spregovorila o pričakovanjih takratnih 
udeležencev ustanovnega zbora in o doseženih ciljih ter tudi o 
aktualnih načrtih za prihodnost. Lijana Lovše je izpostavila vlogo 
SKZ – podružnice Litija, ki je bila takrat res stanovska organizaci-
ja, a z jasnimi političnimi cilji. Litijski odbor je v ospredje postavil 
skrb za človeka zato ne preseneča, da si je kasneje, ko se je SKZ 
preoblikovala v stranko, v svoje ime dodala izraz »ljudska«. 

Marija Zajc, Lijana Lovše, Župan Franci Rokavec, Janez Beja 
na novinarski konferenci OO SLS Litija

Zdajšnji župan Občine Litija Franci ROKAVEC, ki je bil prvi pred-
sednik SKŽ-podružnice LITIJA je poudaril, da je bil to čas izrednih 
pričakovanj, napolnjen s pozitivno energijo, začetek demokratič-
nega vrenja, svobodnega izražanja, upoštevanja tudi podeželja. 
Določena pričakovanja so se uresničila, zastavljene cilje smo 
uresničili, predvsem pa pridobili samostojnost. Vendar pa se žu-
pan Franci Rokavec danes sprašuje, če vse to ni prišlo prehitro, 
saj nismo imeli tradicije vodenja države. To se odraža predvsem 
takrat, ko bi morali pri določenih pomembnih projektih stopiti 
skupaj. Prav pri vodenju lokalne skupnosti imamo to pozitivno 
izkušnjo, da moramo delovati povezovalno, če želimo slediti sku-
pnim interesom, ki so za vse prebivalce pomembni in dobri. To 
dobro izkušnjo bi morali prenesti tudi na državni nivo odločanja, 
da ne bi imeli poleg finančne krize tudi krize vrednot. Ponovno je 
potrebno vzpostaviti spoštovanje, odgovornost in zaupanje, nosil-
ci vseh institucij morajo z dejanji dokazati, da so vredni zaupanja 
državljank in državljanov. Pomembno je prepoznati potrebe in že-
lje lokalnega prebivalstva in OO SLS Litija že gleda v prihodnost 
in načrtuje prioritetne projekte: Mreženje in rekonstrukcija vodo-
vodnih sistemov občin Litija in Šmartno pri Litiji, izvedba kanali-
zacijskega sistema v zahodnem delu občine Litija skupaj z občino 
Dol pri Ljubljani, priprava programa subvencioniranja izgradnje 
malih čistilnih naprav , ki bo jasno sporočilo vsem občankam in 
občanom kako se bo reševalo odvajanje odpadnih voda po drugih 
območjih občine Litija, pospešitev aktivnosti pri izgradnji HE na 
srednji Savi in še drugo.
Svoja pričakovanja na področju kmetijstva je predstavila Marija 
Zajc, ki je dejala, da so se kmetje in sploh podeželje z velikim 
zanosom priključili demokratičnemu vrenju konec osemdeseti 
in v začetku devetdesetih. SKZ je bila edina organizacija, ki se 
je zavzemala za domače kmetijstvo in za podeželje nasploh. Žal 
se vsa pričakovanja niso uresničila, saj je v tem obdobju preveč 
kmetij usahnilo in tudi odstotek samooskrbe je preveč padel, je 
pa izredno pohvalno, da so nosilci kmetij danes mnogo bolj izo-
braženi in usposobljeni. Janez Beja je poudaril, da je pomembna 
vloga SLS pri skrbi za enakomeren razvoj celotne občine in ohra-
njanju okolja, ki je zanimiv tudi za turizem, žal pa uvedba davka 
na nepremičnine še dodatno obremenjuje kmetije, predvsem 
hribovske, ki imajo velike površine. Predsednica OO SLS Litija 
Lijana Lovše je optimistično zaključila z zavezo, da zaupanje, ki 
so ga dobili s strani občank in občanov v dosedanjih 25 – letih 
želijo negovati tudi v prihodnosti in ostati stranka povezovanja, 
dialoga,strpnosti, z odgovornim odnosom do okolja.

OO SLS LITIJA

ZAKAJ TAKO?
Pisma bralcev v časopisu Občan so 
zagotovo zanimiva in jih red no prebe-
rem. Ker imamo v zadnjem času tudi 

standardne pisce, za katere točno vem, kakšen je njihov 
namen pisanja, si v glavnem rečem, da ni smiselno odgo-
varjati. Ker pa sta bili v decembrski številki navedeni dve 
netočni in zavajajoči oceni in, ker pregovor pravi, da lahko 
desetkrat izrečena laž postane resnica, je torej le potreb-
no odgovoriti in pojasniti občanom.
V članku gospoda Naceta Šteferleta je bila navedena pri-
merjava med gradnjo poslovno stanovanjskega objekta 
Gonzaga iz Nove Gorice in našega SVC-ja in na koncu za-
ključek, da je gradnja v Litiji dvakrat dražja in v nadalje-
vanju zastavljeno vprašanje, kdo je odgovoren za to? Tudi 
mene je zanimalo kako je to mogoče in, ko sem pridobil 
verodostojne podatke sem ugotovil, da so jih tudi novinarji 
Dela, katere pa je povzel tudi g. Šteferl, pomešali. Družba 
Gonzaga Invest d.o.o. je v Novi Gorici dejansko postavila 
poslovno stanovanjski objekt poslovnih površin 3.466 m2 
in 473 m2 podstrešnih in parkirnih površin. Torej pri Gonza-
gi se parkirne površine upošteva pri SVC-ju pa ne. Dejan-
sko gre za več kot 120% manj površin kot navaja v pismu 
g. Šteferl in, če temu dodamo še večnamensko gradnjo in 
lokacijo, ki jo imamo pri gradnji objekta SVC, lahko z vso 
gotovostjo zatrdim, da je stroškovnik gradnje SVC povsem 
primerljiv z gradnjo objekta družbe Gonzaga Invest.
Naslednje podobne trditve je podala gospa Mateja Šteferl 
in sicer glede Odloka o informiranju občanov. Naj ponov-
no jasno povem (kar je bilo povedano tudi na seji OS), da 
Odloka ne sprejemamo zaradi volitev, ampak zaradi dej-
stva, da občina na tem področju nima pravno formalno 
ustrezno urejenih zadev, glede na zatečeno stanje. Če že-
limo, da so stvari na svojem mestu, ker želimo biti urejena 
družba, potem to moramo urediti in, če ima kdo bojazen 
zaradi volitev, lahko začetek veljavnosti premaknemo na 
čas po volitvah. Bistveno, kar želim sporočiti pa je nasle-
dnje; nikjer v Odloku ni zapisano, da pisci člankov ne bodo 
imeli mož nosti objave svojih mnenj in stališč, kot je na-
vedla gospa Šteferl v svojem članku. Celo nasprotno v 9. 
členu odloka piše, da mora vsebina časopisa temeljiti na 
svobodnem pretoku informacij, odprtosti, objektivnosti in 
pluralnosti mnenj, seveda ob osebni odgovornosti avtorjev 
prispevkov. 
Je pa zagotovo na mestu se vprašati, ali ne bi bilo prav, 
da bi se pisci člankov seznanili z vsemi dejstvi, kajti pre-
govor pravi, da BESEDA lahko UBIJA, še zlasti takrat, ko 
je izrečena ali zapisana netočno ali zavajajoče. Letošnje 
volilno leto ima zagotovo zelo plodna tla za nadaljevanje te 
prakse, še zlasti sedaj, ko se v Litiji izvajajo tako obsežni 
infrastrukturni projekti. 
Moja želja ob pričetku novega leta pa je le ta, povejmo ti-
sto kar je resnica osebi, ki se je to tiče, toda zavedajmo se, 
da smo odgovorni, da ohranjamo spoštovanje in zaupanje 
do vsakega posameznika.

Župan Franci ROKAVEC
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Z IZKUSTVENIMI DELAVNICAMI MC-JA 
DO NOVEGA ZNANJA

Naši prostovoljki Evropske prostovoljne službe bosta tudi ta mesec 
zelo aktivni saj nam pripravljata pestro ponudbo izobraževalnih in 
izkustvenih delavnic:

IMAŠ ZGODBO, KI BI JO RAD/-A POVEDAL/-A? 4. in 6.2. 
Učenje cirilice 3.2. 
Reševanje konfliktov 27.2.
Dati in sprejeti kompliment ali kritiko 11.2. 
Intervju z delodajalcem 13.2.

Bi rad/-a posnel/-a film? Ampak kako začeti?
Švedska prostovoljka Evelina bo izvedla dve delavnici o snemanju in 
montiranju kratkih filmov. Prva bo potekala  4. februarja ob 18.00. 
Pogovarjali se bomo kako se lotiti fikcijskega in dokumentarnega 
filma. Naučili se bomo uporabljati kamero, napisali prve scenarije 
in naredili slikovni scenarij filma. Na nadaljevalni delavnici 6. febru-
arja, začenjamo ob 18.00. bomo svoje znanje uporabili tudi v pra-
ksi, začeli bomo s snemanjem, na koncu bomo material zmontirali. 
Za udeležbo ne potrebujete predhodnega znanja.
Vesna iz Srbije bo nadaljevala z delavnicami učenja cirilice ter re-
ševanja konfliktov, in sicer 3. in 27. 2. 2014, ob 18.00. Da vam ne 
bodo več zardela lica, obiščite delavnico »Dati in sprejeti kompli-
ment ali kritiko«, ki bo 11. 2. 2014. Kako pa se čim bolje odrezati na 
razgovoru s potencialnim delodajalcem nam bo razkrila v četrtek, 
13. 2. 2014. Odigrali bomo tudi vloge, kakšna vprašanja so najbolj 
pogosta in kako odgovoriti nanje, da se odrežemo čim bolje. Pridite 
in morda vas ravno po zaslugi Vesnine delavnice čaka dolgo priča-
kovana služba!
Vse delavnice bodo potekale v Mladinskem centru Litija in se bodo 
začele ob 18.00.

MLADINSKI DELAVCI POMAGAMO MLADIM  
PRI ZAPOSLOVANJU

V Mladinskem centru Litija je začela delovati »Mini zaposlitvena 
pisarna«. Mladim nudi:
1.  Zaposlitveni kotiček – informacije za brezposelne v dnevnem 

centru
2. Predstavitve zanimivih ali deficitarnih poklicev
3. Izobraževalne delavnice 
4.  Svetovalne ure za iskalce zaposlitev in poklicno orientacijo/

prekvalifikacijo. Te so ob ponedeljkih ob 18.00. Usposobljen 
mladinski delavec bo na voljo za individualna svetovanja. 

Program izobraževalnih delavnic najdete v zgornjem članku. V po-
nedeljek, 27.1. ob 16.00 bomo z gosti iz Zdravstvenega doma Litija 
predstavili poklic reševalca. V torek 25.2. bomo ob 18.00 z gostom 
predstavili poklic kriminalista.  
Program poteka na principih vrstniškega svetovanja in usposablja-
nja – pripravljajo, vodijo in izvajajo ga izkušeni mladinski delavci 
iz Slovenije in tujine. Občasno pa bodo imeli tudi pomoč strokov-
njakov.
V programu si bomo vsi sodelujoči pridobili nova praktična znanja 
in izkušnje in jih uporabili v praksi. 

KLUBSKA SCENA NA PREŠERNOV DAN
Praznovanja Prešernovega dneva, osrednjega slovenskega kultur-
nega praznika, ne gre zamuditi. Zato ga bomo praznovali tudi v MC 
Litija in sicer na prvi Klubski sceni - večeru poezije in glasbe (tokrat 
pa še suhih fig in vina) letošnjega leta. Zbrali se bomo na petek, 7. 
2.  2014 ob 20.00 v MC-jevi dnevni sobi. Prešernova glasova bosta 
tokrat samo za vas: Aljaž Zupan in Urh Props. Vljudno vabljeni! 

ABRAHAMOV KLJUČ SRCA SLOVENIJE BO 
POVEZAL 50-LETNIKE TUDI V LETU 2014

Abraham za posameznika predstavlja prelomnico v življenju 
in v Srcu Slovenije se generacije 50-letnikov že nekaj let zapo-
red povezujejo za plemenit namen. 50-letniki med seboj sple-
tajo prijateljske vezi in delijo življenjske izkušnje, poleg tega 
pa se vsako leto lotijo tudi kakšnega družbeno odgovornega  
projekta.  
Z dejanji in dogodki, usmerjenimi k ljudem in okolju, so 
abrahami v lanskem letu podprli delovanje stanovanjske 
skupnosti društva Novi Paradoks v Senožetih. Gre za 
organizacijo, ki pomaga osebam s težavami v duševnem 
zdravju. Sodelovanje sega v leto 2012, ko so abrahami za 
omenjeno skupnost organizirali dobrodelni koncert, z izku-
pičkom katerega so omogočili nakup nove kuhinje in delno 
obnovo  večnamenskega prostora. Skupaj s stanovalci so 
abrahami zasadili tudi sadna drevesa in se tako simbolič-
no povezali med seboj. Za stanovalce Novega paradoksa je 
namreč zelo pomembno, da se kljub svoji drugačnosti čutijo 
sprejeti v kraju, kjer živijo. Abrahami so konec leta podprli tudi 
izjemen božični koncert afroameriške duhovne glasbe 
Zbora sv. Nikolaja, ki je potekal 25. decembra v Litiji. 
Dogodek je združil kar 65 abrahamov zadnjih petih ge-
neracij Abrahamovega ključa Srca Slovenije. 
Abrahami generacije 1963 so v začetku januarja sim-
bolično predali Abrahamov ključ naslednji generaciji 
– 1964. Kulturni dogodek s predajo ključa je pripravilo 
Kulturno društvo Pavle Voje iz Polšnika, kjer se je zami-
sel o skupnem praznovanju 50-letnikov pred petimi leti 
tudi rodila. V kulturnem programu so sodelovali ženska 
in moška vokalna skupina Lipa iz Litije ter moški pevski 
zbor iz Polšnika. Poseben čar večera so dodali glasbeni-
ki Zasavskega godalnega orkestra Poco Meno Mosso. 
»Abrahamov ključ je zgodba povezovanja, ki se je pričela na 
Polšniku, in raste. Nadgrajuje se, dobiva nove in drugačne 
razsežnosti. To je tista vrlina ljudi, ki prinaša veliko lepega. 
Z leti pa se z novimi spoznanji nadgrajuje z odpiranjem src in 
s širjenjem pozitivne energije, katere osnova je medsebojno 
druženje in predajanje dragocenega časa soljudem,« je bila 
popotnica novim abrahamom za letošnje leto.
50-letniki, ki se povezujejo preko projekta Abrahamov 
ključ Srca Slovenije, bodo tudi letos na edinstven način 
skupaj praznovali svoj okrogli jubilej. Preko dogodkov, 
ki jih bodo spremljali celo leto, bodo poskušali združiti 
prijetno s koristnim. V svojo sredino vabijo letošnje 50-
letnike iz cele Slovenije, ki želijo praznovati na edinstven 
način, pa tudi druge somišljenike, ki podpirajo tovrstno 
družbeno udejstvovanje. Kontakt: info@razvoj.si

Abrahami generacije 1963, med katerimi je bil tudi litijski 
župan Franci Rokavec, so v začetku januarja na Polšniku 
simbolično predali Abrahamov ključ naslednji generaciji 
– 1964.

PREMIKA SE…
Slovenijo hromi popolnoma upravičena odsotnost 
zaupanja vseh v vse, še najbolj pa ljudi v politiko in 
politične stranke ter politikov med seboj. Menim, da 
brez rešitve problema zaupanja nikakršni ukrepi za 

zagon gospodarstva rasti ali dvig moralnih in etičnih standardov 
vseh, še posebno oblastnikov (beri politikov) ne bodo učinkovali - 
gospodarstvo jim preprosto ne bo verjelo in posledično, država ne 
bo sposobna izvesti korenitejših strukturnih reform, ki pa so nujno 
potrebne za zagon gospodarstva…
Ob tem se mi poraja vprašanje, in močno upam, da ne samo meni, 
ali lahko še zaupamo t.i. aktualnim oblastnikom (politikom), ki leta 
in leta, nekateri celo desetletja, vedrijo v politiki in so v veliki meri 
odgovorni (krivi) za pomanjkanje oz. izgubljeno zaupanje ljudi v po-
litike in politiko. Ali lahko politiki spremenijo svoja prepričanja, ob-
našanja, svoje politično delovanje? So t.i. »večni« politiki sposobni 
samokritike in odhoda iz političnega življenja? Ali lahko zaupamo 
tem istim politikom, ki so pripeljali državo do tako klavrnega stanja 
duha in splošnega nezaupanja in da se bodo »čez noč« resnično 
spremenili v politike vredne našega zaupanja… Moj odgovor je en 
veliki NE…
Premika se pa le! Končno so preiskovalni in nadzorni državni organi 
začeli svoje delo opravljati bolj temeljito, tudi pri t.i. nedotakljivih 
politikih, gospodarstvenikih in nadzornikih… Optimistično gledano 
porajajo rezultati preiskovalnih organov, kot so pravnomočne ob-
sodbe gospodarskih tajkunov in nekaterih politikov, žarke upanja 
na izboljšanje prepotrebnega zaupanja med vsemi, tudi med po-
litiki… »Siva lisa« in eden temeljnih problemov v Sloveniji pa je še 
vedno lokalna skupnost, ki je nujno potrebna celovitega pregleda 
ustreznih državnih nadzornih organov… 
Nekaj pregledov in hkrati ugotovitev s strani kriminalistov v obči-
nah je le bilo… V posmeh obstoječi slabi zakonodaji, ki dovolju-
je, da pravnomočno obsojeni župani nekaterih občin, ki bi morali 
osramočeni oditi iz političnega življenja, še kar vedrijo in vztrajajo 
na svojih položajih, še več, v zagovor se sklicujejo na politične za-
rote in druge podobne neumnosti… Še bolj zavržno pa je mlatenje 
prazne slame, obljubljanje neizvedljivega, pozivanje na neko kvazi 
enotnost, povezovanje itd., čeprav so ravno »lokalni šerifi« tisti, ki 
razdelijo lokalno skupnost na vaše in naše in se temeljito ravnajo 
po načelu »kdor ni z nami, je proti nam« ali bolj enostavno poveda-
no: govorijo eno, delajo drugo – vse z namenom zbiranja političnih 
glasov zase in za stranko. 
Tragično je, da takšnega sprenevedanja večina ljudi še ni sposobna 
prepoznati in kaznovati na volitvah…

Dušan HAUPTMAN, mag. manag. izobr.

ALI JE MESTNO REDARSTVO 
POTREBNO ALI NE? PARKIRATI  

ALI NE PARKIRATI?  
TO JE SEDAJ VPRAŠANJE?

Že dolga leta zelo rada prebiram litijskega Občana in nikoli se še 
nisem oglasila s prispevkom, kar po eni strani ni prav, po drugi stra-
ni pa prav, kakor hočete. V sredini meseca novembra pa se mi je 
zgodila neprijetnost z mestnim redarstvom v Litiji, kar me je malo 
pocukalo za rokav in zdelo se mi je prav, da to izkušnjo podelim z 
vami, dragi meščani, namreč, prepričana sem, da je imel še kdo 
podobno izkušnjo. Pa, da ne bo pomote, ne pišem zato, ker sem 
mnenja, da mestno redarstvo ni potrebno, saj nekakšen red pri 
parkiranju mora biti. Pri vsem tem voznem parku, kar ga premore 
naša Litija in na drugi strani očitno premajhnemu številu parkirnih 
mest v našem mestu, je to sigurno potrebno.
Tisti dan sem morala na hitro skočiti v knjigarno - seveda je do-
poldne skoraj nemogoče najti parkirno mesto pred našo občinsko 
stavbo. Seveda se mi upravičeno zastavlja vprašanje, kje ima knji-
garna za svoje stranke svoja parkirna mesta? In ali je kdo od občin-
skih mož pomislil, ko so uvedli intervencijsko pot, da so knjigarni 
odvzeli parkirna mesta ali pa, da jim niso zagotovili parkirnih mest 
za njihove stranke? Čeprav so mi v knjigarni zagotovili, da je ustno 
dogovorjeno z redarjem, da je za kratek čas dovoljeno parkirati 
pred knjigarno, za namen nakupa v njej. Tako sem v tistem trenut-
ku, ko je redar pristopil k mojemu avtu, takoj odšla ven in hotela 
avto umakniti, naletela pa sem na samo aroganco, neprijaznost, 
zato sem odšla nazaj v knjigarno, dokončala nakup, ki se je izkazal 
dražji, kot sem mislila (zaradi kazni mestnega redarstva 80eurov) 
. Ustni dogovor med knjigarno in redarjem očitno ne funkcionira. 
K redarju sem pristopila, ko se je mojemu avtu komaj približal (to 
lahko potrdi uslužbenka v knjigarni, ker me je celo ona opozorila 
nanj) tako, da tudi slučajno še ni imel kazni izvršene ali napisane. 
O odstranitvi avta brez kazni ni hotel niti slišati, pogovarjal se je 
zelo neprijazno, odrezavo in arogantno. Počutila sem se skrajno 
neprijetno in negativno presenečeno ob takšnem nivoju komuni-
ciranja. Takšnega nivoja komuniciranja nisem pričakovala in je po 
moje tudi nedopustno s strani uradnih občinskih oseb! Upravičeno 
se vprašam, ali bom v prihodnje še odšla v knjigarno, če nimam 
kje parkirati? Ali bo knjigarna imela samo stranke, ki pridejo peš? 
Upravičeno se tudi sprašujem, ali je občinskim možem do tega, da 
naredijo red pri parkiranju, ali da polnijo občinski proračun? Kje 
je tukaj opozorilo? Avto sem hotela umakniti, ko še ni bilo nobene 
kazni! Kje je tukaj komunikacija na želenem in za uradno osebo po-
trebnem nivoju? Upravičeno sem razočarana, sem rojena Litijanka 
in to našo Litijo imam rada, samo nekatere stvari niso več lepe, 
niso mi všeč! Naj odgovorni v Občini Litiji vodijo skrb za blaginjo 
svojih občanov in kako bomo Litijo izboljšali in ne kako bomo nji-
hove meščane čim bolj oskubili! Redar mora imeti malo občutka 
kako komunicirati in kdaj opozoriti in kdaj oglobiti, razen, če ima od 
nadrejenih drugačna navodila?
Dragi odgovorni v občini, manj je včasih več, red pri parkiranju se 
lahko vzpostavi tudi z več opozorili in manj globami, tako bomo 
dosegli, da bo mesto Litija prijazna svojim občanom.
Saj gre zato - ali pač ne? Litija moje mesto od rojstva, danes in 
želim, da tudi v prihodnosti.  Renata RAZBORŠEK

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

SRCe SlOVeNIJe INFO
WWW.RAZVOJ.SI

WWW.SRCE-SLOVENIJE.SI
INFO@RAZVOJ.SI
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NOVA VIZUALNA PODOBA
Izobraževalni center Geoss vstopa v novo leto z 
novo podobo. V želji postati še bolj prepoznavni, 
smo zamenjali logotip podjetja. In ne spreglejte: 
na naši Facebook strani bo od 25. – 30. januarja 
potekala nagradna igra, s katero lahko osvojite 
brezplačno šolnino za srednjo ali višjo šolo. 
To pa ni ravno »mačji kašelj«!!!

V LETU 2013 SE JE DOGAJALO:
Trudili smo se, da za vas organiziramo različna 
formalna in neformalna izobraževanja. Nenehno 
učenje je za odrasle postalo nujno. V okviru tega 
smo lani ob pomoči ESS in šolskega ministrstva 
zaključili 3-letno izvajanje projekta - DVIG RAV-
NI PISMENOSTI. Brezplačni tečaj Računalniška 
pismenost za odrasle je v lanskem letu opravi-
lo kar 112 udeležencev, ki si sicer ne bi zmogli 
privoščiti tečaja. Brez dvoma pridobljeno znanje 
prispeva tudi k izboljšanju kvalitete življenja ter 
socialnem in ekonomskem položaju teh ljudi. 
Organizirali smo tudi 120-urni program Izzivi po-
deželja ter program Razgibajmo življenje z uče-
njem. Posebej dobro so bili vsi programi sprejeti 
na podeželju (Polšnik, Gabrovka, Vače).

Naši znanja željni udeleženci računalniškega 
tečaja na Vačah

Projekt TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA se je 
v naši ob či ni uspešno »prijel«. V letu 2013 smo 
kot koordinatorji projekta med seboj povezali kar 
24 različnih društev in organizacij na območju 

Litije in Šmartna pri Litiji. V maju in juniju so se 
sodelujoče organizacije predstavile z različnimi 
kulturnimi, športnimi, izobraževalnimi, osvešče-
valnimi, humanitarnimi in drugimi prireditvami in 
pritegnile skoraj 6000 udeležencev. Prepričani 
smo, da je vsak obiskovalec s seboj odnesel kaj 
zanimivega, poučnega, uporabnega.

Utrinek iz delavnice Uporaba eteričnih olj-aro-
materapija za naše zdravje, ki jo je vodila Nina 
Medved (Magnolija)

Na tradicionalnem tehniškem posvetovanju Dru-
štva vzdrževalcev Slovenije oktobra lani, je naš 
diplomant višješolskega strokovnega programa 
strojništvo Robert Murn izmed 22 prijavljenih 
osvojil drugo mesto. Bravo, Robert, še enkrat!

Diplomant Robert Murn, mentorica dr. Maja 
Rotar in direktorica Izobraževalnega centra-
Geoss Ivana Šinkovec na podelitvi priznanj 
za najboljše diplomsko delo na Otočcu. Diplo-
mant in šola sta prejela posebno priznanje.

Pred začetkom novega šolskega in študijskega 
leta smo organizirali slovesno podelitev spriče-
val in diplom. Na treh višješolskih programih 
je do tega datuma diplomiralo 34 diplomantov, 
prav toliko pa jih je samo v spomladanskem roku 
uspešno opravilo poklicno maturo. Vsem diplo-
mantom in maturantom čestitamo in jim želimo 
veliko uspeha v poklicni karieri.

Diplomanti višje strokovne šole na podelitvi v 
Gostilni Kovač: skupaj z mentorji, direktorico 
Ivano Šinkovec, referentko za študentske za-
deve Gordano Marinovič ter podžupanjo Lija-
no Lovše

Vseživljenjsko učenje vključuje tudi skrb za naše 
zdravje in varovanje narave. Tudi na IC Geoss 
smo se odločili, da v bodoče več pozornosti na-
menimo temu področju. V decembru smo tako 
prvič organizirali zimski pohod na Zasavsko Sveto 
goro, namenjen študentom, zaposlenim in sploh 
vsem našim prijateljem. Kljub neugodnemu vre-
menu se nas je na sobotno jutro na Vačah zbrala 
skupinica ljubiteljev narave in se odločno podala 
na ta priljubljeni vrh v našem okolju. Posejali smo 
seme, ki bo v prihodnjem letu zagotovo obrodi-

lo sadove: glede 
na to, kako dobro 
smo se imeli, smo 
prepričani, da nas 
bo na naslednjem 
druženju več. 

To je samo nekaj 
utrinkov našega 
dogajanja v prete-
klem letu. Veseli 
smo, da smo sku-
paj z vami uspe-
šno zaključili po-
stavljene načrte 
za leto 2013. Tudi 
v letu 2014 bomo 
za vas še naprej 

organizirali različne tečaje in izobraževanja ter se 
trudili prisluhniti potrebam po različnih znanjih 
vseh občanov Občine Litija. Veseli bomo tudi va-
ših predlogov. SREČNO 2014 

Ivana ŠINKOVEC,
direktorica

Trg na Stavbah 8a
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

Pridružite se nam na:

tečAJU POSlOVNe  
ANGleščINe

Začetek: 23. 1. 2013 ob 18. uri 
IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS D.O.O.

Prijave: 01 8980 570,  
e - naslov: info@ic-geoss.si

Več o tečaju na:www.ic-geoss.si

Pri Štrusovih v Reka Gozdu so udeleženci Izzi-
vov podeželja v krušni peči spekli takole sla-
stne hlebce kruha

Vesela družba IC Geoss na 
poti z Zasavske Svete gore

KONJENIKI
Na prvi sliki je natančno takšen konjenik, kot je upodobljen na situli 
z Vač. Na drugi sliki je silhueta konjenika s potnega lista. (Silhuete 
konjenika so tudi na naših osebnih izkaznicah. Poglejte kar tja!) 
Na tretji sliki je spominek – približno 5 cm visok kipec, ki ga je mo-
žno kupiti v Narodnem muzeju v Ljubljani. Če bi imel denar, bi kupil 
še večji kipec (ki je visok nad 10 cm – 68,57€). Uganite avtorja! 
Skulpturo je oblikoval Boštjan Štine. Njegov oče je tudi kipar – Bojan 
Štine, ki je ima svoj dom in atelje na Javorju (Šmartno pri Litiji). Kdo 
ne pozna čudovitih kipov konj, v katere je kipar zaljubljen?! Prav-
kar pa je izdelal kar nekaj doprsnih kipov za Semič, itd. Tudi njegov 
drugi sin, Matjaž, kipari in lani, od 2.- 30. oktobra, so imeli vsi trije 
razstavo v Mestni hiši v Ljubljani. Med eksponati je bilo veliko takih, 
ki so bili tematsko povezani z najimenitnejšo arheološko najdbo v 
Sloveniji - s situlo z Vač. Poiščite stik z njimi! Res so face.
Zadnji konjenik je na spomeniku Rodoljubu na GEOSS-u, kjer neo-
borožen jaha v večni mir. 
V nedeljo, 2. februarja, pa Vas ob 1330 uri vabim na GEOSS, 
kjer bomo ob nastopu Družinskega gledališča Kolenc in zuna-
njih izvajalcev na Kulturnem prazniku prisluhnili tudi združe-
nim pevskim zborom od Litije do Dola (približno 200 pevcev). 
Slavnostni govornik pa bo predsednik Zveze kulturnih društev 
Slovenije - Jože Osterman!  Rad nas imam! Zvonček Norček

IZSILJEVALSKI VIRUSI
Koliko so vredni podatki na vašem računalniku?
Težko je to oceniti takole na hitro. Če boste slučajno staknili raču-
nalniški virus, ki vam podatke tako ali drugače zaklene in zahteva 
odkupnino, bo ta vrednost hitro dobila bolj otipljivo obliko. Pa naj 
gre za podatke o poslovanju vašega podjetja, dostop do družinskih 
slik ali diplomsko nalogo, ki jo morate oddati naslednji teden.
Izsiljevalski virusi (angl. ransomware) so že stara zadeva, prvi znan 
primer je povzročal težave že leta 1989. 
Letos so na sceno prišli bolj resni izsiljevalec ki uporabljajo 
virus CryptoLocker. Žrtvi zašifrirajo datoteke na način, kjer 
nimamo bližnjic ali orodij za povrnitev podatkov. Tak primer 
je GpCode, znan sicer že iz leta 2008, vendar smo prvo okužbo 
v Sloveniji  zaznali šele letos. Zašifrira datoteke s ključem, ki ga 
nosi s seboj, nato pa v mape odloži navodila žrtvi in se izbriše. Bolj 
nevaren in vztrajen pa je njegov bratranec.
Kaj lahko storite?
Pri tako naprednem virusu, kot je CryptoLocker, se lahko zanese-
te le na ustrezno izdelane varnostne kopije (backup). Ker virusi 
običajno zašifrirajo tudi omrežne mape, vam preprosto kopiranje 
datotek na zunanji ali omrežni disk ne bo pomagalo. Če varnostne 
kopije izdelujete s sistemskim orodjem preko administratorskega 
računa, sami pa uporabljate le navadni uporabniški račun, potem 
boste morda lahko prišli nazaj do svojih podatkov. Podatke lahko 
poskusite dobiti nazaj s System Restore, ki hrani prejšnje različice 
datotek in lahko reši vaše podatke. Windows za to uporablja Volu-
me Shadow Copy storitve, ki je privzeto vklopljena za celoten C: 
disk.
Pomembno pa je pogledati tudi, kako se lahko zmanjša tveganje 
za okužbo.
Omenjena škodljiva koda se širi v glavnem na dva načina: v 
obliki priponk elektronske pošte, ali preko okužb v mimoho-
du (angl. drive-by download). V prvem primeru je rešitev eno-
stavna: ne klikajte priponk v elektronski pošti, za katere vam 
ni čisto jasno, zakaj ste jih dobili, ali pa vam oblubljajo kaj 
lepega. Zaščita pred okužbo v mimohodu pa je seveda raču-
nalnik z nameščenimi popravki za operacijski sistem in vse 
programje na njem.
Obravnavani primeri kažejo, da najbolj pogosto pride do okužbe pri 
brskanju po spletu preko lukenj v java okolju, zato izklopite vtičnike 
zanjo v svojih brskalnikih ali pa javo jo kar odstranite iz sistema, če 
je res ne potrebujete. Varnostne luknje v njej se kar vrstijo že ne-
kaj zadnjih let, zato je trenutno eden od bolj priljubljenih vektorjev 
napada. 
K zaščiti pred okužbo s CryptoLocker virusom pa pomaga tudi 
orodje CryptoPrevent, ki s pomočjo posebej skonstruiranih pravil 
v Windows operacijskem sistemu prepreči izvajanje virusa. Pred-
vsem pa: “Dajte že namestiti tisti backup!”

NA ZALOGI TUDI: Mazda Premacy 1.8i 16V TE, letnik 2001, cena 1.990,00 EUR; 
Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2010, cena 9.800,00 EUR; Opel Astra GTC 1.7 CDTI 
Enjoy, letnik 2009, cena 7.700,00 EUR; Opel Zafira Club 1.6 16V, letnik 2004, cena 
2.770,00 EUR; Peugeot 207 Sport 1.6 16V VTi, letnik 2007, cena 4.830,00 EUR; Opel 
Astra Karavan 1.7 CDTI, letnik 2009, cena 6.580,00 EUR; Opel Astra GTC 1.7 CDTI 
Enjoy, letnik 2009, cena 7.700,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI ECOFLEX
Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 02/2014, prev. 
135486 km, svetlo modra barva (kovinska), di
esel, 1686 ccm, 81 kW, ročni (6 pr.), KLIMA

7.380,00 EUR

Opel Corsa Enjoy 111 1.3 CDTI 
Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 07/2014, 
prev. 87770 km, bela barva, diesel, 1248 
ccm, 55 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

6.990,00 EUR
Hyundai Getz 1.1
Letnik: 2008, veljavnost nalepke: 10/2014, 
prev. 112033 km, bela barva, bencinski, 
1086 ccm, 49 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

2.990,00 EUR

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI 111 let
Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 08/2014, 
prev. 114717 km, bela barva, diesel, 1686 
ccm, 92 kW, ročni (6 pr.), KLIMA

7.450,00 EUR

Ford Fiesta Comfort 1.4 16V
Letnik: 2008, veljavnost nalepke: 10/2014, prev. 
80696 km, srebrna barva (kovinska), bencinski, 
1388 ccm, 59 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

4.880,00 EUR
Opel Vectra
Letnik: 2005, veljavnost nalepke: 06/2014, 
prev. 217634 km, srebrna barva (kovinska), 
diesel, 1910 ccm, 74 kW, ročni (6 pr.), KLIMA

4.330,00 EUR

IT rešitve in računalniške storitve

040-659-165, info@info-sec.si

Info-Sec.si
•  Servis, nadgradnja in  

vzdrževanje

•  Diagnostika in virusna  
zaščita

• Nastavitve omrežij

•  Strokovno svetovanje IT 
storitev

• Video nadzor
• Pogodbeno vzdrževanje
• Izdelava spletnih strani
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KuLTuRNI CENTER LITIJA
RAZSTAVA MEDGENERACIJSKEGA 

GLASBENEGA DRUŠTVA LITIJA 
V ponedeljek, 6. januarja, smo v avli Kul-
turnega centra otvorili fotografsko razsta-
vo litijskega društva, ki deluje že tretje leto. 
Njihova osnovna dejavnost je sicer glasba, 

vendar so svoje delovanje tokrat nadgradili še s fotografijo. Nastala 
je odlična razsta-
va, ki skozi oči 
različnih avtorjev 
prinaša svojstven 
pogled na pred-
met fotografije – 
glasbilo ter spod-
buja sodelovanje 
in povezovanje. 
V kratkem kultur-
nem programu je 
sodelovala Moška vokalna skupina Lipa Litija, ki je navdušila po-
slušalce. Društvo in umetnike je predstavila Mateja Malis. Avtorji 
fotografij so: Anže Malis, Sašo Kukovica, Matej Bračun, Tadeja Gre-
gorin, Ticijana Grižon, Tamara Remec, Manca Lukač, Evgenij Malis 
in Rok Šraj. 

PRIBLIŽEVANJA Z MILENO ZUPANČIČ IN DUŠANOM 
JOVANOVIČEM

Gostili smo zanimiva gosta, ki 
v slovenskem prostoru puščata 
odmeven in bogat pečat. Njune 
življenjske izkušnje so lahko za 
zgled marsikateremu mlademu 
umetniku. Ga. Milena in g. Du-
šan sta zelo iskren, pronicljiv 
ter duhovit par in o sebi pravita, 
da nimata prav veliko skupnih 

lastnosti, povezuje pa ju velika ljubezen, ki premaga vse ovire. Z 
njima smo preživeli  zelo zabaven večer in izvedeli marsikaj zanimi-
vega, predvsem pa uživali v dialogu, ki ga je vodil Vladimir Jakopič.

O RAZSTAVI LITIJSKI MOST 
Od ponedeljka 20. januarja 2014 dalje je v avli Kulturnega centra Li-
tija na ogled likovno-fotografska razstava o starem litijskem mostu, 
ki sta jo pripravila Likovni atelje LILA in Mestni muzej Litija. Pred 40 
leti smo se poslovili od starega litijskega mostu, najstarejšega 
mostu v Zasavju. V času izgradnje leta 1855 je pomenil izredno 
pomembno prometno povezavo med spodnjo Kranjsko in c.kr. 
železniško progo, t.i. »južno železnico«. Kljuboval je številnim popla-
vam in narasli Savi, ki je pred seboj odnašala vse, kar ji je prišlo 
na pot, ter naraščajočemu prometu, ki je vedno bolj obremenjeval 
dotrajane in trhle »johe«. Most je bil najbolj značilna veduta Litije, 
upodobljen na vseh razglednicah in številnih fotografijah, za Liti-
jane pa je pomenil mestno promenado ter kraj uradnih in skrivnih 
srečevanj starih in mladih. Razstava bo na ogled do 8.2.2014.

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU - 7. februar 2014 ob 20. uri 

Osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 
bo letos v znamenju Frana Milčinskega – Ježka, saj je letošnje leto 
razglašeno za Ježkovo leto. Mineva namreč 100 let rojstva tega vse-
stranskega ustvarjalca, ki je še danes s svojimi satiričnimi verzi 
hudo aktualen. Slavnostni govornik bo pisatelj in pesnik Ivan Sivec. 
V kulturnem programu bodo nastopili Zbor Sv. Nikolaja Litija ter 
Ježkova nagrajenka, pevka in igralka Vita Mavrič s pianistom 
Jako Puciharjem.

knjižnica litija
SREČANJE S SAMOM JERANKOM, 

DRŽAVNIM REKORDERJEM V  
POTAPLJANJU NA DAH 

S predavanji v Točki vseživljenjskega učenja 
želimo obiskovalcem približati različna podro-
čja. V preteklih mesecih so obiskovalci lahko 

prisluhnili predavanju o motnjah 
hranjenja, o ajurvedi, o svetih ak-
tivacijah. Za januarsko srečanje 
smo izbrali nekaj izjemnega, o 
potapljanju na dah bo obiskoval-
cem spregovoril državni rekorder. 
Samo Jeranko, 23-letnik iz Ribni-
ce, je v potapljanju na dah našel 
svoje življenjsko poslanstvo. 199 centimetrov visoki absolvent 
strojne fakultete v Ljubljani, član Društva za podvodni ribolov Tjulnji 

in inštruktor potapljanja 
je na prestižnem tekmo-
vanju Vertical Blue 2013 
na Bahamih novembra 
postavil dva nova držav-
na rekorda. V disciplini s 
plavutjo se je potopil 92 
metrov, brez plavuti 75 
metrov. Vabimo vas na 
srečanje s Samom Jeran-

kom, ki bo prireditev popestril tudi s slikovnim gradivom, v torek, 
28. januarja 2014, ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 
Foto: Klemen Korenjak

SKUPNA PRAVLJIČNA URA
V zadnjem tednu januarja bomo pripravili skupno pravljično urico, 
ki bo v četrtek, 30. 1. ob 18. uri v Knjižnici Šmartno. Zgodbo Jež in 
zima bodo odigrale učiteljice iz OŠ Gabrovka – Dole. 

ZASAVSKI VEČER V FEBRUARJU
V mesecu kulture bosta Knjižnico Litija obiskala zasavska ume-
tnika, ki sta vsak na svojem področju zelo uspešna. Nekdanji no-
vinar TV Slovenija, Roman Rozina je doslej izdal skoraj trideset 
monografskih del o zasavski preteklosti in sedanjosti, med njimi 
so letopisi, kronike. 2008 je izšel njegov leposlovni prvenec Štiri 
Sneguljčice in palček, sledili so: roman Galerija na izviru Sončne 
ulice (finalist nagrade kresnik), daljša zgodba Relativnosten triptih 
z vrtnico, kratke zgodbe, zbrane pod naslovom Šumijo besede do-
mače, roman Štirje v vrsti, kratka zgodba Zasuj me z besedami, s 
katero je Rozina zmagal na natečaju Slovenskih dnevov knjige leta 
2009. 7. januarja letos pa je prejel nagrado modra ptica, ki so jo že 
tretjič podelili pri Mladinski knjigi. Satira o politiki v dolini šentflor-
janski Županski kandidat Gams bo 
izšla marca letos. Literarni večer pa 
bo tudi likovno obarvan, saj bo svoja 
dela predstavil Jože Ovnik-Joco, ki 
ustvarja v različnih tehnikah, z risbo 
je pronicljiv opazovalec prostora in 
časa, njegovi rudarski motivi, vključ-
no s Perkmandeljcem pa so enkra-
tni, ne samo v slovenskem prostoru, 
tudi širše. V kulturnem programu 
bo nastopila prof. glasbe, flavtistka 
Anja Brglez Ovnik. Zasavski večer 
bo v torek, 11. 2. 2014, ob 19. uri, v 
Knjižnici Litija.                                                            Savski most, Joco Ovnik

LITERARNA ČAJANKA KNJIŽNICE LITIJA IN DRUŠTVA 
UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Tradicija je, da se člani univerze za tretje življenjsko obdobje v fe-
bruarju srečajo na literarnem večeru. Tokrat bo v goste prišla igral-
ka Draga Potočnjak, ki bo predstavila svojo knjigo Skrito povelje. 
»Bilo je 27. junija 1991. Na uradni prvi dan vojne za Slovenijo. Heli-
kopter gazela SA 341, serijska št. 664, je nad ljubljansko Rožno do-
lino izginil v ogromni črni gobi dima. Proglasili so ga za sovražnega, 
pozneje izvrgli, da se je primerila napaka – mitomanska sla »ljudi 
na položajih« je nato zdržema klesala lažno propagando, spreneve-
danje in glušeči molk.
Skrito povelje Drage Potočnjak je sveženj, ki se dosledno opira na 
preverjena dejstva, pričevanja in triletno preiskovalno delo. Res-
nič(nost)na kriminalna pripoved, ki se ne sramuje silovite druž-
benokritične osti, razgalja rušečo ideologijo (mitologijo?) dela 
politične elite, ki je z osamosvojitveno vojno v panteon povabila 
oportunizem, spletkarstvo, ignoranco in laži. (vir: www. Sanje.si). 
Draga Potočnjak je napisala knjigo o svakovi smrti, knjiga je razpro-
dana in že ponatisnjena. Literarna čajanka z Drago Potočnjak bo v 
četrtek, 27. 2. ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno.

FEBRUARSKA PRIBLIŽEVANJA
Gost februarskih Približevanj bo umetniški vodja ljubljanskega 
opernega ansambla, Rocc. Mladost je Rok Rappl preživel v Litiji, 
pozneje ga je pot zanesla v tujino, kjer se je umetniško izpopolnje-
val, v Brnu je študiral operno režijo in postal prvi diplomirani operni 
režiser v Sloveniji. Umetniška ustvarjalnost ga je vodila v mnoge 
operne hiše sveta, novembra lani pa v našo nacionalno opero, kjer 
je prevzel vodenje ljubljanskih opernih pevcev. Srečanje z njim bo 
v ponedeljek, 24. februarja ob 19. uri, v KC Litija. Z njim se bo po-
govarjal Vladimir Jakopič. 

JOŽE LOC O KANADI
Kanada, na zgodovinskem tnalu angleških in francoskih priseljen-
cev, multikulturna družba zaradi drugih ras sveta je za večino ljudi 
neka daljna dežela s pestro zgodovino. Njene lepote in zanimivosti 
nam bo približal Šmarčan, Jože Loc. Potopis o Kanadi bo v Knjižnici 
Šmartno, v četrtek, 20. 2. ob 19. uri. 

Aleksandra MAVRETIČ

SREČANJE S PRIZNANO MUZEOLOGINJO IN  
HERITOLOGINJO ddr. Vereno Vidrih – Perko

Ponedeljek, 3. februar 2014, ob 18h, Kulturni center Litija - Kultur-
na dediščina in njena vsebina kot vrednoti najvišjega pomena moč-
no vplivata na vsa področja človekovega udejstvovanja in ustvarja-
nja. Kakšne koristi in prednosti lahko najdejo zase šole, znanstvene 
ustanove, gospodarstvo, razvojne agencije, civilna družba in lokalna 
politika bo pojasnila ena najbolj priznanih slovenskih strokovnjakinj 
za področje dediščine ddr. Verena Vidrih – Perko.
»Ohraniti kulturno dediščino in okolje, ki so ga tisočletja varovali naši 
predniki, ni zgolj dolžnost do naših otrok, kot tudi ni samo stvar pre-
proste odločitve imeti lokalni muzej ali ne. Brez dvoma pa sta dedi-
ščina in muzej presodnega pomena pri ohranjanju kulturnih virov, ki 
omogočajo razvoj mesta in dežele. Zato posredno pomeni odločitev 
v prid dediščine in ustanovitve muzeja tudi odločitev za bogatejši ju-
tri.« (ddr. Verena Vidrih – Perko)

GLEDALIŠKI ABONMA
4. abonmajska predstava bo na sporedu v četrtek, 30. januarja 
in sicer gostimo Siti teater s predstavo Tak si (v glavnih vlogah 
Klemen Slakonja in Tadej Toš). 13. februarja pa vas vabimo na 5. 
predstavo, Sluga dveh gospodarjev, ki jo bo izvedlo Gledališče 
Koper. Obveščamo pa vas, da bo v marcu (predvidoma 20.3.) na 
sporedu še gratis predstava domačega Izrednega teatra (Društva 
Tombas) z naslovom Svetla prihodnost. O vseh predstavah vas 
bomo obvestili še po pošti. 

NOVIČKE ZA OTROČIČKE - OTROŠKE MATINEJE
V soboto, 1. februarja v Kulturni center prihaja Gledališče Kolenc, 
ki bo na otroški matineji uprizorilo POVODNEGA MOŽA. 15. febru-
arja pa bo na sporedu predstava PUST ODHAJA NA DOPUST v iz-
vedbi Gledališča Smejček. Sobotne matineje so na sporedu ob 10. 
uri. Se vidimo! 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
V iskanju naših korenin: izgubljena ljudstva doline reke Omo 
– avtor Mare Lakovič
Divjina doline reke Omo v južni Etiopiji in širše območje jezera Tur-
kane dajejo zadnje zatočišče tradicionalnim plemenskim kulturam 
Afrike, ki še vztrajajo v svojem prvinskem načinu bivanja in v sooče-
nju z modernim svetom ter globalizacijo izgubljajo neenakopraven 
boj v ohranjanju svoje identitete in načina življenja, ki bo v desetle-
tju ali dveh samo še spomin. Z izginotjem teh kultur ne izgubljamo 
samo zadnjih arhaičnih ljudstev sveta, ki izhajajo iz območja, ki je 
geografska zibelka človeštva, temveč tudi starodavna vedenja in 
genski zapis, ki razkriva fenomen in skrivnosti človeške evolucije. 
ponedeljek, 10. februar 2014, ob 19.00, avla Kulturnega cen-
tra Litija

PRIBLIŽEVANJA FEBRUAR
24. februarja na Približevanjih gostimo umetniškega vodjo lju-
bljanske opere g. Rocca Rappla. Več v naslednji številki. 

USTANOVITEV PROGRAMSKE-
GA SVETA ENOT KULTURNI 
CENTER IN MESTNI MUZEJ 

LITIJA
Decembra se je prvič sestal program-

ski svet enot ZKMŠ Kulturni center Litija in Mestni muzej Litija v 
sestavi: Mateja Šteferl – predsednica, Tina Istinič – podpredsedni-
ca, Iva Slabe, Jože Hostnik, Mateja Malis in Urša Kres. Osnovna 
naloga programskega sveta bo spremljati in podpirati programske 
usmeritve obeh enot ter podajati konkretne predloge in pobude 
ustanovitelju ter vodstvu zavoda. Programski svet je kot prvi sklep 
enoglasno podprl eno od osnovnih usmeritev delovanja zavoda na 
področju kulture, t.j. prizadevanje za dvig kriterijev in kvalitete kul-
turne ponudbe zavoda.

KUltURNI KOleDAR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

PON 27.1. 16.00 Predstavitev poklica: REŠEVALEC Mladinski center Litija

TOR 28.1. 18.00 Reševanje konfliktov, izobraževalna delavnica Mladinski center Litija
18.00 Pravljična ura Knjižnica Litija

ČET 30.1. 18.00 Astrologija, karakteristike zodiakalnih znamenj – izkustvena delavnica Mladinski center Litija
TOR 28.1. 19.00 Predavanje VŽU: Samo Jeranko, državni prvak v potapljanju na dah Knjižnica Litija

ČET 30.1.

18.00 Skupna pravljična urica: Jež in zima, nastopajo učiteljice POŠ Gabrovka - Dole Knjižnica Šmartno
16.00 Pravljična ura Knjižnica Litija
18.00 Pravljična ura Knjižnica Šmartno
19.30 Abonma: TAK SI - Siti teater Kulturni center Litija

SOB 1.2. 10.00 Otroška matineja: Povodni mož, Gledališče Kolenc Kulturni center Litija

PON 3.2. 18.00 Srečanje: DEDIŠČINA - odraz demokratičnosti politike in naložba v razvoj lokalne skupnosti Kulturni center Litija
18.00 Delavnica učenja cirilice II Mladinski center Litija

TOR 4.2.
18.00 Filmska delavnica z Evelino – snemanje Mladinski center Litija
17.00 Pomen redne telesne aktivnosti pri starejših- U3 Kulturni center Litija
18.00 Ustvarjalno-pravljično srečanje z Darinko Kobal, Lahkih nog, s knjigo naokrog Knjižnica Litija

SRE 5.2. Kulturna prireditev: S kulturo v svet (OŠ Litija) Kulturni center Litija
ČET 6.2. 18.00 Filmska delavnica z Evelino – montiranje Mladinski center Litija

PET 7.2.
19.00 Predprešernova klubska scena Mladinski center Litija
18.30 Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku Dvorana na Polšniku
20.00 OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU Kulturni center Litija

SOB 8.2. 9.00 Recital, KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji Pred trgovino na Dolah
11.00 Recital ob kulturnem prazniku Pred kipom čolnarja  v Litiji

NED 9.2. 10.00 Proslava, KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji OŠ Dole pri Litiji

PON 10.2. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Vače
19.00 Otvoritev razstave -   V iskanju naših korenin: izgubljena ljudstva doline reke Omo - avtor: Mare Lakovič Kulturni center Litija  

TOR 11.2

18.00 Dati in sprejeti kritiko ali pohvalo, izkustvena delavnica Mladinski center Litija
18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija

19.00 Zasavski večer: Novinar in pisatelj, Roman Rozina, prejemnik modre ptice, slikar Jože Ovnik,  
flavtistka, prof. Anja Brglez Ovnik Knjižnica Litija

SRE 12.2. 18.00 Koncert: Kvartet klarinetov Juke Box, (za učence GŠ) Kulturni center Litija

ČET 13.2.
18.00 Intervju z delodajalcem – izkustvena delavnica Mladinski center Litija
18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno
19.30 Abonma: SLUGA DVEH GOSPODARJEV, Gledališče Koper Kulturni center Litija

SOB 15.2. 10.00 Otroška matineja: Pust gre na dopust, Gledališče Smejček Kulturni center Litija

ČET 20.2.
18.00 Vaje za zavedanje telesa z Janom Lajevcem – izkustvena delavnica Mladinski center Litija
17.00 U3 - Velikonočna ustvarjalnica Knjižnica Litija 
19.00 Potopisno predavanje: Kanada, Jože Loc Knjižnica Šmartno

PET 21.2. 19.00 Otvoritev fotografske razstave Mitje Groznika Mladinski center Litija
PON 24.2. 19.00 Približevanja: Rok Rappl - Rocc (umetniški vodja Opere Ljubljana) Kulturni center Litija

TOR 25.2. 18.00 Predstavitev poklica: kriminalist Mladinski center Litija
18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija

ČET 27.2.

16.00 Ura pravljic Knjižnica Gabrovka
18.00 Reševanje konfliktov II – izkustvena delavnica Mladinski center Litija
18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno

19.00 Literarna čajanka Knjižnice Litija in Društva U3 Litija in Šmartno: Draga Potočnjak, igralka in avtorica 
knjige Skrito povelje Knjižnica Šmartno

Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si
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Osnovna šola Litija Osnovna šola Gabrovka-Dole
OKROGLA MIZA

S SODELOVANJEM DO ZDRAVJA  
IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Shema šolskega sadja in zelenjave, v okviru katere s 
finančno podporo Evropske unije v Osnovni šoli Ga-

brovka-Dole že peto šolsko leto razdeljujemo kakovostno lokalno 
pridelano sadje in zelenjavo, je priložnost za lokalne prideloval-
ce hrane, so potrdili tudi udeleženci okrogle mize, ki je bila na 
dan slovenske hrane v petek, 15. 11. 2013, v osnovni šoli v 
Gabrovki.
Srečali smo se lokalni pridelovalci hrane (Peter Kraševec ter Robert 
in Jožica Strmec), svetovalki Kmetijsko gozdarske zbornice Sloveni-
ja (Sonja Zidar Urbanija in Vesna Velikonja), ki skrbita za strokovno 
podporo pridelovalcem hrane na območju Občine Litija in Šmartno 
pri Litiji, podžupanja Občine Litija (Lijana Lovše), strokovna delavka 
Zadruge JARINA, ki promovira in trži izdelke, proizvedene na ob-
močju Srca Slovenije (Nataša Smrekar), zdravstvena delavka in 
izvajalka preventivnega zdravstvenega programa Cindi v ZD Litija 
(Ljudmila Pavlin), predsednica Društva podeželskih žena Gabrov-
ka (Helena Perko), predsednica Društva podeželskih žena in deklet 

Dole pri Litiji (Irena 
Bostič), ravnatelj OŠ 
Gabrovka-Dole (Igor 
Hostnik), starši, čla-
ni projektnega tima 
Zdrave šole, peda-
goški delavci vrtca 
in šole.
Okrogla miza je bila 
organizirana z na-
menom spodbujanja 
lokalnih prideloval-

cev hrane, da bi v času gospodarske krize izkoristili priložnosti, ki 
se ponujajo pridelovalcem ekološke ali integrirane prehrane, se 
pojavili na tržišču in zapolnili vrzeli v trenutni ponudbi. Z majhnimi 
finančnimi vložki, ustreznim znanjem, premišljenim načrtovanjem 
in ob strokovni pomoči svetovalcev Kmetijsko gozdarske zbornice 
R Slovenije ter delavcev Zadruge JARINA, ki pomaga pri trženju 
izdelkov, bi marsikatera podeželska družina, ki ceni zdravje, neo-
krnjenost pridelovalnih površin in lepote osrednje Slovenije, našla 
priložnost za dopolnilno dejavnost.
Znanje, ki ga že vrsto let na slovenskem podeželju širijo šole, vrtci 
in različna društva, pogosto društva podeželskih žena, so prispe-
vala k temu, da so se na podeželju ohranile ali ponovno obudile 
dejavnosti pridelovanja in predelovanja hrane. Mnogo izdelkov vi-
soke kakovosti je že dosegljivih na kmetijah ali lokalnih tržnicah, še 
več pa je takih, ki še niso našli poti do kupcev. Izkušnje gostov in 
udeleženca okrogle mize kmetovalca Miroslava Brinovca so, da se 
uspešno prodajajo izdelki z dodano vrednostjo, ki se na kmetijah 
proizvedejo v okviru dopolnilne dejavnosti in jih kupci vedno bolj 
cenijo.
Prav tako je bila okrogla miza namenjena staršem in krajanom, da 
bi v razgovoru s pridelovalci hrane in strokovnjaki pridobili dodatna 
znanja in odgovore na vprašanja o sodobnih načinih pridelave hra-
ne ter vplivu lokalne, zdrave in sezonske hrane na zdravje otrok in 
odraslih. Z uživanjem le-te se zmanjša možnost za nastanek bolezni 
sodobnega časa, ki se, žal, vedno pogosteje pojavljajo pri zelo mla-
dih ljudeh in celo otrocih.
Z uživanjem lokalne in sezonske, čimbolj zdravo pridelane hrane 
poskrbimo za zdravje, čisto okolje ter prispevamo k razvoju lokalne 
skupnosti, s svojim ravnanjem pa vplivamo na razvoj pozitivnih vre-
dnot pri naših otrocih. To pa je najpomembnejše delo, ki ga opravi-
mo starši in pedagoški delavci.  Maja PLAZAR

BILI SMO V LONDONU!
Množica 39 devetošolk in devetošolcev je komaj čakala na petkovo 
popoldne, ko so se v spremstvu ravnateljice Tatjane Gombač in 
učiteljic Alenke Zupančič ter Saše Setničar Jere odpravili na izlet 
v London. Prvi dan se je hitro prevesil v noč, ko smo se udobno 
namestili v hotelske sobe. Zjutraj nas je razveselila hotelska ponud-
ba tradicionalnega angleškega zajtrka, takoj zatem pa smo vsak 
dan pohiteli dogodivščinam 
naproti. 
Naslednje tri dni smo si ogle-
dovali znamenitosti Londona: 
Elizabeth Tower (preimenova-
ni Big Ben), MadameTussaud's 
(muzej voščenih lutk), Picca-
dillyCircus, ChinaTown, Leice-
sterSquare, Trafalgar Square, 
park St. James, Buckingham-
ska palača (dom kraljeve dru-
žine), Oxford Street (znamenita nakupovalna ulica), Camden, Gre-
enwich (ničelni poldnevnik), z ladjico po Temzi, TowerBridge, St. 
Paul's Cathedral, Globe Theatre slavnega W. Shakespeara, veliko 
kolo London Eye, umetniško navdahnjeni Covent Garden, ter Na-
turalHistoryMuseum. Prijetno utrujeni, a polni vtisov smo se vrnili 
domov.  Učenci in učenke 9. razredov

ZVEZDICE OŠ GRADEC
Živimo v času, ki kar kliče po prijazni besedi, sti-
sku roke, nasmehu, čutu do sočloveka. Pomemb-
ne stvari, na katere tudi v vsakodnevni poplavi 
obveznosti ne smemo nikoli pozabiti.
Veseli me, da so to začutili tudi učenci in učenke 

na OŠ Gradec. Zbrali so moko, olje, mleko, testenine, riž, konzerve, 
piškote ter ogromno ostalih dobrot, s katerimi so napolnili tri velike 
prtljažnike avtomobilov, ki so vso hrano dostavili v skladišče Ani-
ne zvezdice, organizacije, ki pomaga socialno ogroženim. Učenci 
in učenke so na ta način podali svojo dlan ter nekomu polepšali 
vsakdan. Vsem sodelujočim v dobrodelni akciji, hvala. Postali ste 
zvezdice, ki pomagajo drugim ljudem.

Vanja ARHNAVER, koordinatorka akcije na šoli

Utrinek POŠ Hotič
TEHNIŠKI DAN: MUZEJ POŠTE IN TELEKUMUNIKACIJ

Namen tehniškega dne je razvoj pozi-
tivnega odnosa učencevdo tehniških 
dosežkov, vzbujanje ustvarjalnosti 
ter razvoj različnih tehničnih spretno-
sti. V letošnjem šolskem letu smo se 
odločili, da z učenci obiščemo Muzej 
pošte in telekomunikacij v Polhovem 
Gradcu. V prenovljeni graščini smo s 
pomočjostrokovnega vodenja skozi 
fotografije ter razstavljenih predmetov 
ogledali razvoj pošte od prazgodovine 
do danes. Najbolj zanimivi so bili raz-
stavljeni predmeti za pošiljanje sporo-
čil na daljavo, preizkušanje delovanja 

Morsejevega aparata ter uniforma postiljona , ki so ga v vsakem 
kraju z veseljem sprejeli, saj je vedno prinašal sveže novice in po-
što. Postiljon je svoj prihod naznanjal s poštnim rogom. Le-tega so 
v delavnici učenci tudi izdelali in ga preizkusili. V zaključku dneva 
pa so si izdelali še lastno štampiljko, katere motiv so si učenci iz-
brali sami.  Elizabeta BUČAR, vodja POŠ Hotič

ŠOLA V NARAVI V FIESI
Vsi učenci Podružnice s prilagojenim programom 
so odšli v šolo v naravi 9. 12 2013 in dopoldne 
izkoristili za ogled Postojnske jame. Pričakal jih je 
urejen dom Breženka s pogledom na morje. Vsaka 
soba ima svoje sanitarije in tudi skupni prostori so 

lepo urejeni. Zaradi gibalno oviranih otrok je malo težav predstavljal 
hud klanec pred domom, vendar so bili na to pripravljeni, saj so ime-
li šolski kombi.Program šole v naravi je šola uskladila z zaposlenimi 
v CŠOD. Učenci so uživali v raziskovanju jezera v Fiesi, naučili so se 
kuhati školjke, večina učencev se je udeležila pohoda do Strunjana 
in Belega križa, spoznali so življenje v priobalnem pasu, preizkusili 
so se v lokostrelstvu, spoznavali sredozemsko rastje ter ribištvo in 
si ogledali Piran in njegove kulturno zgodovinske spomenike. Zadnji 
dan so se v Portorož zapeljali z ladijo. Večerne dejavnosti so pripra-
vili pedagoški delavci šole in organizirali ples, tombolo in nastope 
posameznih skupin. Pripravili so okrasku in dom polepšali z novole-
tno dekoracijo.Vreme je bilo čudovito.Zadovoljni in polni energije so 
se vrnili domov v petek popoldan. Marjeta MLAKAR-AGREŽ

RODITELJSKI SESTANEK IN DOBRODELNOST
V petek, 20.12.2013, so imeli v Podružnici s prilagojenim progra-
mom roditeljski sestanek. Povabili so starše in goste. Poleg staršev 
in ravnatelja so se srečanja udeležili predstavnici rdečega križa OO 
Litija, predsednica Lions kluba Litija dr. Majda Končar ter avtor in 
vodja Levstikove poti g. Rudi Bregar. Zanje so učenci pripravili kra-
tek kulturni program, na katerem so se predstavili vsi učenci. Na 
koncu so jih vsi gostje nagovorili, izročili svoje donacije, predstav-
nici Rdečega križa pa sta vse učence tudi obdarili.  Robert FARIČ

ČAR BOŽIČNO NOVOLETNIH DNI
Osnovna šola Litija že tradicionalno meseca decem-
bra organizira delavnice Čar božično novoletnih dni. 
Delavnice niso namenjene le ustvarjanju božičnih 
okraskov, temveč predvsem druženju in drugačnem 
preživljanju prostega časa.

Letos smo v tednu od 16. 12. 2013 do 18. 12. 2013 izvedli 10 delav-
nic, v katerih smo plesali, pekli in pojedli slastne piškote, izdelovali 
najrazličnejše voščilnice, svečnike, božičke, škorenjce, se zabavali 
ob karaokah, vse skupaj pa poplaknili s slastnim čajem na čajanki 
prijateljstva. Obiskanost delavnic je bila velika. Udeležili so se jih 
mlajši in starejši otroci, mnoge so spremljali starši ter se tako tudi 
sami preizkusili v ustvarjanju. Delavnice bomo prihodnje leto zago-
tovo ponovili.  Blanka ERJAVEC, univ. dipl. ped.

V NAROČJU BESED
Znani so uradni rezultati šolskega tekmovanja za Cankarjevo pri-
znanje, ki je letos potekalo pod geslom V naročju besed, učenci 
pa so brali in raziskovali pesniške zbirke sodobnih slovenskih pe-
snikov. Skupaj s podružnicami se je v pisanju spisa na OŠ Litija 
pomerilo 134 učencev od 2.-9. Razreda. Bronasto priznanje pa je 
osvojilo kar 55 učencev: 9 iz drugega razreda, 12 iz tretjega, 7 iz 
četrtega, 5 peto in šestošolcev, 8 sedmošolcev, 4 osmošolke in 
5 devetošolk. Na regijsko tekmovanje so se uvrstile Nina Zimič, 
Maja Kralj, Anja Žužič iz devetega ter Špela Doblekar in Katjuša 
Ponebšek iz osmega razreda. Čestitke vsem dobitnikom bronastih 
priznanj ter njihovim mentoricam.

KULTURNI DAN
Glasbena šola Litija – Šmartno je ob svojem jubilejnem 60. letu 
delovanja pripravila glasbeno plesno predstavo. Poimenovali so jo 
BOŽIČNA ZGODBA. Učenci 1. triade OŠ Litija so skupaj s svojimi 
učiteljicami spremljali prireditev 11. decembra 2013. Uživali so ob 
plesu in igranju na glasbila. Zaposlenim in učencem glasbene šole 
se zahvaljujemo za organizacijo in izvedbo prijetne prireditve, ki 
nas je popeljala v praznične decembrske dni.

Zbrala in uredila Petra PAVLICA, prof.

Podružnica s prilagojenim programom

VRTEC ČEBELICA

»RDEČI PAKET« – RDEČA NIT 
PRAZNIČNEGA DECEMBRA

V času v katerem živimo in času, ki nas čaka smo 
prav veseli, da smo v mesecu decembru uspeli izrazi-

ti toliko lepih ter globokih misli in želja, ki so v tem času mnogokrat 
prezrte, a so vredne največ. To so iskrice človeške bližine, toplote, 
brezpogojno sprejemanje takšnih kot smo. To nas naj ne bi sprer-
mljalo le v prazničnih dneh, ampak preko celega leta. Vse to smo 
našli v zgodbi Hanina božična želja, katero smo spoznali, ko smo 
se prijavili na likovni natečaj in ob enem prispevali majhen delček 
za nabavo igrala gibalno 
oviranih otrok. Zgodba 
se nas je tako dotakni-
la, da nas je spremljala 
ves praznični december, 
katerega rdeča nit je bila 
»rdeči paket«, v katerega 
smo »zavili srečo, veselje 
in ljubezen«. Rdeči paket 
je potoval med otroki-
družinami in v njem so 
se nabirale dobre, tople 
želje. Na novoletni čajanki, ki smo jo z otroki pripravili za starše, 
smo ob odigrani zgodbi »Rdeči paket«, paket tudi odprli in prebrali 
vse zapisane želje. Da bi se jih le čim več uresničilo. Ravno tako 
usmerjen je bil prihod dedka Mraza, ki je otrokom prinesel pravljico 
»Čarobna skrinja«, ki je imela poudarek na vrednotah in božično-
novoletni koledar, ki so ga izdelali starši na delavnici. Na smreči-
ci so bile v paketkih naloge, ki so spodbujale družinsko druženje, 
opravljanje različnih družinskih nalog in pozornosti. 
Ob zaključku čajanke smo bili vsi enakega mnenja, da smo se imeli 
lepo, da smo uživali v druženju in to, da smo odrasli tisti, ki otrokom 
pokažemo kaj je prav, kaj so vrednote, otroci nas bodo posnemali.

Za male Pikapolonice Marinka L. in Simona R.

TOREK, 11.2.2014, ob 16.uri

NAReDIte KORAK zA Sebe,  
KORAK V KORIStNO SPReMeMbO  

zA zDRAVO, PROŽNO telO,  
POzItIVNe MISlI IN čUStVA.

Zažarite s svežo energijo novim ciljem naproti. 
Podprite velike energijske premike, ki se  

dogajajo v tem času v naravi in v telesu.

Vabljeni na VADBO, ki vam ponuja vse na enem 
mestu: krepitev, raztezanje, sproščanje mišic 

TELESA, OBRAZA; tudi s športnimi rekviziti (trak, 
žoga, uteži). S pravilnim dihanjem so učinki večji.

Znebite se stresa, dvomov in mnogih  
zdravstvenih težav. Spoznajte sebe, odkrijte  

svoje razsežnosti in sposobnosti.

Prvi obisk je brezplačen.

Informacije na M: 041 397 789; 
darinka.suljevic@guest.arnes.si;  

FB Darinka Suljević
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Vrtec litija
GLASBENA ŠOLA LITIJA-ŠMARTNO SE 

NAM PREDSTAVI
Učenci Glasbene šole Litija-Šmartno s svojimi men-
torji so nam podarili čudovito božično darilo. Povabili 
so nas namreč v praznično okrašeno dvorano KC Li-

tija, kjer so posebej za nas izvedli čudovito baletno-glasbeno pred-
stavo. Z Božično zgodbo so nas popeljali v pravljični praznični čas. 
Za večino otrok je bilo to prvo srečanje z baletnimi koraki in toli-
kšnim številom glasbenih instrumentov. Če ste morda pomislili, da 
so vrtčevski otroci za tovrstno umetnost še premajhni, se motite. 
Ko je prostor napolnila glasba ob kateri so lahkotno zaplesale bale-
tne plesalke, so razigrani otroški glasovi v dvorani potihnili. Otroci 
so nepremično obsedeli in obnemeli, pravljično dogajanje na odru 
jih je popolnoma prevzelo. Prepustili so se živi glasbi, deklice pa so 
še posebej občudovale lahkotne korake malih baletk. 

Nastopajoči bi si ob koncu seveda zaslužili dolg in bučen aplavz, 
a nežno ploskanje drobnih ročic ni bilo nič manj iskreno. Iskrice 
v otroških očeh so povedale vse, njihove misli in pogovore pa še 
vedno napolnjuje nepozabno doživetje tega lepega decembrskega 
dopoldneva, za kar se učencem, strokovnim delavcem in njihovi 
ravnateljici iskreno zahvaljujemo. 

V imenu vrtca Najdihojca, Vida ŽONTAR

DOBRI MOŽ V HOTIČU
Končno je prišel veseli december in z njim trije dobri možje.
Tako smo v četrtek, 12. 12. 2013, vzgojiteljice in učiteljice skupaj z 
otroki iz vrtca Taček in učenci iz POŠ Hotič vzeli stvari v svoje roke 
ter priklicali dedka Mraza. Na srečanje smo povabili vse otroke iz 
KS Hotič, tiste najmlajše in tudi tiste malo starejše. Sprva so v 
plesnih ritmih, deklamaciji in petju pesmi o dedku Mrazu nastopili 
otroci iz vrtca Taček. Po bučnem aplavzu, so se na odru nato izka-
zali učenci iz POŠ Hotič z igro o Božičku in petjem pesmi o Božičku, 
tako so nam še polepšali predpraznično vzdušje. In seveda, čisto 
na koncu - klicanje dobrega moža, prišel je s polnim košem daril.
V imenu otrok se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste nam pomagali 
uresničiti vsaj eno skrito željo. 

Mateja NOVLJAN, pom. vzgojiteljice

GOZDNI ČETRTKI
V letošnjem vrtčevskem letu imamo vsak četrtek namenjen gozdu, 
to so naši gozdni četrtki. Z najstarejšimi otroki se kmalu po zajtrku 
odpravimo proti gozdu, ki ga najprej pozdravimo. Po strmi in ureje-
ni poti nas velikokrat pričaka sonce, včasih pa tudi še megla, zato 
takrat lahko poslušamo kapljice, ki se nabirajo na drevesih. 

V decembrskih četrtkih so nas presenetila pisma vseh treh dobrih 
mož. Včasih so nas malo okregali, drugič pohvalili, velikokrat pa 
prosili za kakšno pomoč in nam dali naloge. Prvi nam je pisal savski 
parkelj, ki je prebival zelo blizu našega vrtca in nam na gozdni poti 
kar precej nagajal … Dedek Mraz nam je pisal in nas prosil, če bi 
v gozdu okrasili drevesce. Poslal nam je vse potrebno, da smo ga 
okrasili in na naše delo smo bili zelo ponosni. Ker nas letos Dedek 
Mraz ni uspel obiskati, nam je poslal svojo pomočnico, dobro vilo, 
ki nam je v gozdu pričarala čarobnost, pravljičnost in še darila, to 
je bil zares čarobni dan v gozdu. Tudi naši najmlajši otroci so uspeli 
premagati hrib in s pomočjo vzgojiteljic so prispeli do daril. Dobra 

vila je v gozdu pustila 
lepo belo obleko in roka-
vice, a je žal nismo videli, 
saj smo bili prepozni.
Dedek Mraz nam je v pi-
smu zapisal tudi naloge, 
tokrat smo gozdu pre-
šteli, koliko mesecev nas 
loči do ponovnega obi-
ska dobrih mož. Ob poti 

smo polagali palčke, ki smo jih našli, jih razvrstili, prešteli ter se 
seznanili z imeni mesecev. Druga naloga je bila, da smo pospravili 
okraske iz našega drevesa. Ker pa je imel Domen ravno praznoval 
rojstni dan, smo zapeli in mu čestitali kar v gozdu. Potem smo si še 
pripravili palice in storže za hokej – to pa je naloga že za naslednji 
četrtek.  Mirjam ANDREJČIČ, dipl.vzgojiteljica

LEVSTIKOVA POT ZA SOCIALNO 
OGROŽENE

Ob lanskoletnem množičnem popotovanju po Levstikovi poti 
smo prvič doslej zbirali tudi denar za socialno ogrožene. Tako 
smo s pomočjo ponudnikov hrane in pijač ob poti in nekate-
rih podjetij zbrali 850 € za Osnovno šolo Litija, Podružnico s 
prilagojenim programom in 225 € za socialno ogroženo gospo 
Marijo iz šmarske občine. 

Najbolj vztrajni se niso ustrašili slabe vremenske napovedi

Ob tem gre posebna zahvala vsem domačinom ob poti, ki so posta-
vili stojnice in ob tem podarili po 30 € za socialno ogrožene otroke 
v litijski šoli s prilagojenim programom. Je pa res, da je ostalo skrito 
očem javnosti, da je bil organizator pohoda deležni žaljivk in gro-
ženj tudi z odvetniki s strani tistih, ki sem jim zdi samoumevno, da 
lahko brez vseh dovoljenj prodajajo hrano in pijače udeležencem. 
Naj povemo, da je zbiranje denarja potekalo v dogovoru z Osnovno 
šolo Litija in Centrom za socialno delo Litija in ves denar izročen 
po prireditvi.
Sicer je bil lanskoletni pohod eden najlepših, saj ni bilo gneče, večjo 
udeležbo pa so preprečile vremenske napovedi, četudi se je na dan 
prireditve izkazalo, da so se vremenoslovci pošteno zmotili. Vse do 

popoldneva nas je 
spremljalo prijet-
no jesensko vre-
me in tudi sonce 
je posijalo.

Kako naprej?
Leta 2012 je Lev-
stikova pot sode-
lovala na razpisu 
za evropska sred-
stva. V načrtu je 
namreč postavi-

tev miz in klopi ob poti, vendar na razpisu nismo uspeli. Ne bomo 
pa odnehali in korak po koraku se bo Levstikova pot dograjevala. 
Tudi mize in klopi pridejo na vrsto, morda pa nam bo letos uspelo 
ob poti na posameznih točkah zasaditi več deset sadnih dreves 
starih avtohtonih sort. Vse bo odvisno od denarja, domačini so za 
projekt s soglasji za mize in klopi že izrazili pripravljenost, da sku-
šamo Levstikovo pot nadgrajevati, da jo bodo pohodniki obiskovali 
skozi vse leto.
Zato zahvala domačinom ob poti, ki sodelujejo s projektom in vsem 
podjetjem in organizacijam, ki podpirajo razvoj Levstikove poti. Le-
vstikova pot je postala pot, ki jo mora vsak Slovenec prehoditi vsaj 
enkrat v življenju. Izkušnje pa kažejo, da se po prvi udeležbi ljudje 
radi ponovno vračajo v te kraje.  Rudi BREGAR

Donatorji humanitarnih sredstev:
KMETIJA BUČAR, Vinko Berčon, Jelša; JANEZ REMEC, Ponoviče; 
POD RUDIJEVIM KOZOLCEM, Rudi Fink, Sevno; KMETIJA MER-
ZEL, Vinko Merzel, Razbore; BAJČEVA ZIDANICA GOBNIK, Ana 
Bajc, Gobnik; SOTLARJEVA ZIDANICA, Ivan Sotlar, Moravče; WE-
ISSOVA ZIDANICA, Alojzij Weiss, Gobnik; VIKTOR POGLAJEN, Je-
lša; RESNIKOVA KAŠČA, Milan Resnik, Moravče; PROSTOVOLJ-
NO GASILSKO DRUŠTVO PRIMSKOVO; LIONS KLUB LITIJA; JOŽE 
ZUPANČIČ, Razbore; ZADRAŽNIKOVA ZIDANICA, Jože Zadražnik, 
Vinji vrh; ANICA BITENC, Zgornja Jablanica; VINSKA KLET PR’ 
ŠINKOVC, Igor Šinkovec, Gobnik; DOBROTE MAME FANI, Fani 
Poglajen, Tenetiše; TOMAŽEVE DOBROTE, Anton Zaman, Preska 
nad Kostrevnico; JOŽEFA PROPS, Litija; PROSTOVOLJNO GASIL-
SKO DRUŠTVO LIBERGA; KMETIJA VIDGAJ, Ivan Vidgaj, Poljane; 
VIKTOR POGLAJEN, Jelša; MIRAN KOS, Libeliče; Jožef Potisek, 
Jelša; Edo Bučar, Gobnik; Karlo Podkrajšek, Kamni vrh; HERZ 
KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE, d.d., Šmartno pri Litiji; 
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITI-
JA, d.o.o.; DRAGON - LES, d.o.o., Litija; PEKARNA “PIŠKOTEK”, 
ANICA BERČON S.P., Šmartno pri Litiji; DRUŠTVO ZA RAZVOJ 
TELESA, UMA IN DUHA SINTROPIJA, Litija.

CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE  
ZA BOLJŠO LITIJO

O DELOVANJU CIVILNE  
INICIATIVE LITIJA

Konec januarja bodo pretekla 3 leta od ustanovitve Civilne inici-
ative Litija (v nadalj. CI). V tem času se lahko vprašamo, kaj smo 
naredili. Nekateri bodo rekli nič ali le malo. Člani CI pa lahko 
brez sramu rečemo, da smo se trudili po svojih najboljših mo-
čeh. Opozarjali smo na pomankljivosti odgovornih pri različnih 
projekih v mestu, na prekomerno trošenje davkoplačevalskega 
denarja, predlagali smo boljše ali optimalnejše rešitve, kar je 
temeljni namen in cilj vseh civilnih združenj. Žal bo šele čas po-
kazal, če so bila naša opozorila in predlogi pravi. Ponekod se to 
že kaže. 
Seveda smo bili v CI zaradi našega delovanja nemalokrat ožgo-
sani za zaviralce projektov in napredka našega mesta. Očitan 
nam je bil celo sovražni govor. Lokalna oblast, politika ali celo 
nekateri zavedeni posamezniki pač težko sprejemajo drugačno 
mnenje in poseganje v zadeve, ki so si jih nekako »prisvojili« in 
bi od njih lahko imeli celo določene posredne ali neposredne 
osebne koristi.
Pomanjkanje komunikacije in sodelovanja med meščani in odgo-
vornimi v javnih institucijah je problem, ki je privedel do stanja, 
ko peščica ljudi obvladuje vse pomembne zadeve v mestu in si 
pod krinko sicer legitimne izvoljenosti ne pusti vplivati na svoje 
odločitve. Politika z županom na čelu je šla celo tako daleč, da 
si želi nadzora nad edinim tiskanim medijem v Litiji. 
Drugi problem pa je splošna apatičnost in nezainteresiranost 
občanov za zadeve, ki se tičejo nas vseh in jih bomo seveda 
morali kot davkoplačevalci na koncu tudi plačati.
CI bo odgovorne še naprej opozarjala na morebitne pomanjklji-
vosti, nepravilnosti in nedoslednosti ter o njih seznanjala ob-
čane preko prispevkov v različnih medijih in na spletni strani. 
Osebni odzivi posmeznikov in pa števec ogledov spletne strani 
CI v zadnjem letu kažejo ogromen porast zanimanja za vsebine, 
ki jih objavljamo. Če nam bo uspelo vzpodbuditi k razmišljanju in 
seveda k aktivnemu delovanju vsaj nekaj občanov, bo to uspeh. 
Včasih imam občutek, da Litija še ni zrela za pravo demokracijo, 
ki med drugim pomeni tudi izmenjavo mnenj, kritike, predvsem 
pa aktivni in stalni dialog med oblastjo in civilno družbo. Politika 
dela po svoje in skrbi pretežno za lastne strankarske interese, 
opozicija je šibka in nepovezana, vdana v usodo, brez možnosti 
vplivanja, občani delujejo nezainteresirani, otopeli, nekateri celo 
zaslepljeni in prepričani, da še vedno živimo v prejšnjem siste-
mu, ko je aktualna oblast imela vso pravico delati po načelu »cilj 
opravičuje sredstva«.
Vendar ni povsod tako. Po Sloveniji skokovito narašča število 
raznih civilnih iniciativ oz. civilnih združenj, saj želijo državljani 
povezano in aktivno izpostaviti svoja mnenja, predloge ali na-
sprotovanja v skupnih zadevah, pri katerih bi se moral slišati 
njihov glas. Posamezniki se večinoma težje izpostavijo, glas 
skupin z različnimi, tudi strokovnimi znanji z različnih področij 
pa ima že drugačno in večjo težo. 
Iz tega razloga v CI Litija vabimo vse občane, ki bi želeli izraziti 
svoje mnenje, podati predlog ali konstruktivno kritiko o zade-
vah ki se tičejo vseh nas, naj nam pišejo na elektronski naslov 
ci.litija@gmail.com. Odločili smo se, da bomo na naši spletni 
strani www.civilna-iniciativa-litija.si objavljali prispele članke 
občanov (podpisane s polnim imenom in priimkom in brez žalji-
vih vsebin) ter tudi naše odgovore nanje. Vse prispele predloge 
in pripombe bomo posredovali pristojnim občinskim organom 
oz. bomo skušali pridobiti odgovore in pojasnila v zvezi z njimi.
Na koncu pa v razmislek preberite nedavno izjavo prof.dr. Mira 
Cerarja:«Pri vsem tem ni več dovolj, da milostno čakamo na po-
stopne premike naših policistov, državnih tožilcev, inšpektorjev in 
ne nazadnje sodnikov. Nespodobni ljudje so v naših ožjih okoljih. 
Namesto, da se jih bojimo ali se jim – iz različnih razlogov – more-
biti še (nadalje) prilizujemo, bi bilo mnogo bolje, če bi jim odločno 
(toda miroljubno) povedali, da nas čudi, da jih še ni dovolj sram 
in strah… Če vsaj tu in tam tega ne bomo storili, bomo še nadalje 
ostali vsaj delni sokrivci za mnoge nespodobnosti, ki nas vodijo v 
materialno in predvsem duhovno bedo.«
Tudi v Litiji se bomo morali končno pričeti učiti temeljev de-
mokracije, predvsem pa sprejemati različna mnenja in pri tem 
ohraniti dolžno spoštovanje do drugače mislečih.

Mateja ŠTEFERL
predsednica

Starejši in mlajši so uživali v lepotah narave

Nemogoče, da ne bi zasrbele pete ob gostoljubnih domačinih
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LITIJA – NOVO ODKRITA LJUBEZEN
Odločitev je padla – kdor iskreno ljubi slovensko deželo in 
njene ljudi, ta bo tudi z veseljem tukaj živel!
Zapustila sva Skopje, pot življenja naju je ponesla v osrčje 
Slovenije – Litijo.
April, leta 2011. Vlak naju pelje v nov kraj, najin novi dom. 
Približujemo se tunelu, preko mostu, še malo čez in glej! Tu je 
že najin cilj – Litija. Srce mi silno bije. Pred mano se razkriva 
nov kraj, novi ljudje, druga reka, popolnoma nov svet. Kot 
prvo zagledam prelepo stavbo knjižnice Litija, ki kot kakšen 
tihi čuvaj bdi nad vhodom v mesto. In že se počasi odpra-
vljava proti najinemu novemu domu. Moje oči se srečajo z 
lepo urejenim parkom polnim zelenja in otroških gugalnic. Za 
nameček pa, kakšna sreča! Moja najbližja soseda sta Kulturni 
center in Muzej Litija. 
Juhu! Vstopim v stanovanje in se napotim do okna, kjer me 
pričaka sapo jemajoč razgled. Slišim žuborenje Save in opa-
zujem, kako se obsijana z jutranjim soncem bohoti pred nami, 
v odsevu temnomodre vode pa zagledam igriv ples nešteto 
ptic. Čudovito!
Dnevi so hitro minevali. Privajala sem se na novo sosesko, 
vrsto novih trgovin, celotno okolico in vedno znova sem se 
vračala domov polna lepih vtisov. Ob poti so me prijazni so-
meščani pozdravljali, četudi me niso poznali. V Litiji sem pr-
vič imela priložnost živeti tako blizu narave, ki mi na dosegu 
roke ponuja dolge sprehode po okoliških vzpetinah, nabiranje 
svežih gob in raznoraznega jagodičevja, polne košare vsega, 
kar lahko prinese vtis topline in domačnosti. Dnevi se hitro 
vrstijo eden za drugim, poletje se poslavlja, jesen je preoble-
kla zeleno listje v zlate in ognjene barve, čutim njen prihod. 
Opazujem let ptic selivk in se veselim prvih gob in kostanjev. 
Po prvih jesenskih deževjih Sava pokaže vso svojo moč, po-
časi pa se že bliža zima, ki odene mesto v belo. S februarjem 
se bliža tudi čas pustovanja, meni nepoznanega običaja, ki pa 
sem ga z veseljem sprejela. Z radostjo opažam spoštovanje, 
ki ga ljudje izkazujejo tradiciji in pozdravljam prenašanje le-te 
na mlajše generacije. 
Vsa moja občutja in doživetja delim tudi z mojo mamo, ki 
živi v Skopju. Dogovorimo se, da naju poleti tudi obišče in na 
svoje lastne oči preveri, da, četudi je Litija manjša kot Skopje, 
imamo tukaj vse, kar smo si želeli in kar potrebujemo. 
Napočil je dan njenega prihoda. Skupaj smo se sprehodili 
po mestu, pokazala sem ji mestno cerkev, park, cvetličarne 
polne orhidej. Ogledali smo si okolico, vse do Svibnega, prav 
tako GEOSS – središčno točko Slovenije. Z velikim zadovolj-
stvom smo obiskali tudi znamenito Vaško situlo, grad Bogen-
šperk ter čudovito cerkev v Šmartnem. Vedoč, da sem velika 
ljubiteljica živali, se je veselila dejstva, da imamo v Litiji tudi 
Konjeniški klub. 
Presrečna je, da se je vse, kar sem ji pripovedovala, izkazalo 
za resnično, celo več kot to. Pred tem je bil njen najljubši 
kraj Castro Valley pri San Franciscu, sedaj pa je spremenila 
mnenje: Litija je veliko lepša od slednjega! V času njenega 
obiska je imela priložnost videti tudi naše pogumne gasilce 
pri prezentaciji novega PP vozila s pomično platformo. De-
ležna je bila tudi pestre ponudbe domačih dobrot mesarije 
Frtica, domačega sadja, zelenjave in pridelkov, ki so nam jih 
domačini predstavili z velikim zadovoljstvom. 
Ah, kako sem ponosna in predvsem srečna, da živim svoje 
sanje v tej prečudoviti zeleni deželi!

Verica.SANDEVSKA 
dipl. umetnostna zgodovinarka in arheologinja

LETO 2013 V SMRČKOVEM BRLOGU
V Smrčkovem brlogu smo se udeležili tradicionalnega pohoda 
od Litije do Bočne v Savinjski dolini. Dva čudovita dneva smo 
preživeli na konjskih hrbtih in prespali smo v šotoru pod obronki 
Menine planine ter prihod proslavili s kopanjem v reki Savinji.
Nadaljevali smo s poletnim taborom za otroke, kjer smo uživali 

v vožnji s smrčkomobi-
lom.
Ves čas smo seveda 
tudi pridno trenirali za 
tekmovanja v jahalnem 
športu in osvojili: Niki 
Janežič – 1x prvo in 1x 
drugo mesto v enduran-
cu na 40 km, 1x drugo 
mesto na 20 km ter 1x 
drugo mesto na 60 km, 
kar je zadoščalo za 2. 
mesto v skupnem se-
števku državnih prven-

stev v endurancu. Poleg tega je osvojila še 3 prva mesta v we-
stern jahanju –trail open in horsemanship open in tretje mesto 
v horsemanshipuyouth.
Kim Janežič je osvojila 3 
prva mesta v western ja-
hanju – horsemanship in 
trailyouth, kar ji je prine-
slo 1. mesto v državnem 
seštevku trailyouth.
Na uspešne tekmovalne 
poti pa so pod okriljem 
»Smrčkovega brloga« za-
korakale tudi Nina Juvan-
čič, Lara Miklič, Špela 
Tič in Nina Cirar. Dekleta 
vse čestitke!
In tako bomo nadaljuje-
vali tudi v bodoče. Idej, 
energije in zagnanosti nam ne manjka, da smo na pravi poti pa 
potrjujete vsi tisti, ki se tedensko vračate v naš in vaš Smrčkov 
brlog.  

Domačija Smrčkov brlog

SPOMINSKA SLOVESNOST NA TISJU
24. 12. 2013 - 0b 11.00 
uri je potekala spomin-
ska slovesnost na Tisju 
v spomin na dogodke, 
ki so se v tej majhni 
vasici dogajali 24. 12. 
1941.
Prav tega dne je pote-
klo 72 let od zmagovi-
te bitke na Tisju, ko je 
drugi štajerski bataljon 
bojeval bitko z mogoč-
no nemško vojsko-enoto Wermacht ter svetu pokazal, da so Slo-
venci trden, borben, pokončen narod, ki želi biti na svoji zemlji go-
spodar in je pripravljen zanj žrtvovati tudi svoje življenje, da ohrani 
svobodo svojega naroda in domovino.
Trdnost, odločnost in pokončnost borcev je vlila pogum neštetim 
domoljubom, ki so se v vedno večjem številu začeli vključevati v 
NOB in končno tudi zmagali. Spominske slovesnosti so se udeležili 
številni občani občine Litija in Šmartnega pri Litija med njimi župan 
občine Litija Franci Rokavec, Podžupan Šmarnega pri Litiji Matjaž 
Aškerc, upokojena generala Lado KOCJAN ter Mirko Mirtič in še 

živa udeleženca te legen-
darne bitke Franta KOMEL 
in Ivan BENEDIK -Matiček.
V spomin na padle borce 
(Gogala, Gorenca in Ko-
zlevčarja) so k spomeniku 
padlih in spomeniku Francu 
Rozmanu Stanetu položile 
vence delegacije ZZB Litija 
za ohranjanje vrednot NOB, 
Združenje slovenskih častni-
kov, delegacija Veteranov 
vojne za Slovenijo ter poli-
cijsko združenje »Sever«.
Slavnostni govornik na tem 

spominskem srečanju je bil prvi predsednik v samostojni Sloveniji 
tovariš Milan KUČAN.
Slavnostni govornik je v svojem govoru poudaril odmevnost bitke 
na Tisju z elitno nemško vojsko katere glas je prišel v sam štab  

»Firerja«. S tem so slovenski partizani pokazali, da so hraber, bor-
ben narod in da jih vodijo usposobljeni ljudje, kar je imelo za posle-
dico, da so se vedno v večjem številu vključevali v NOB novi borci. 
Slovenci so strnili vrste in pokazali okupatorju, da morajo s parti-
zansko vojsko resno računati. Tudi 1991 leta je bilo slovensko ljud-
stvo enotno in se uprlo takratni jugoslovanski armiji. PREMIŠLJEN 
JE BIL TUDI VSTOP V Evropsko unijo toda predrago plačan. Zave-
dati se moramo, da v unijo nismo stopili, da bi izgubili suverenost, 
kar se danes ob pomoči političnih liderjev dogaja. Le ti dovoljujejo, 
da tuji akterji za visoko ceno ocenjujejo naše stanje v bankah in 
vsiljujejo svoje pogoje za reševanje naše krize, ki so jo povzročili 
domači politični strankarski privrženci.
Zato je potrebno v vseh pogledih podpreti protikorupcijsko komisijo, 
da svoje delo opravi dosledno, da odkriva nepravilnosti, ki so se 
nakopičile v teh 22 letih in državo spravile v stanje v katerem se na-
hajamo danes. Po drugi strani pa morajo tudi sodišča ažurno pred-
nostno in pospešeno razreševati zadeve, ki so povezane s korupcijo, 
gospodarskim kriminalom in storilce spravit pred roko pravice.
Ob zaključku je govornik dejal, da smo bili Slovenci vselej enotni 
tako 1941 leta ob začetku druge svetovne vojne in tudi leta 1991 
med osamosvojitveno vojno in skrajni čas je, da ponovno stopimo 
skupaj ter premagamo krizo v katero so nas pahnili neodgovorni 
politiki.
Ob tej spominski slovesnosti je ZZB za ohranjanje vrednot NOB 
Litija-Šmartno podelila dolgoletnemu članu in aktivistu Ivanu SAV-
ŠKU- Žaniju srebrno plaketo ZZB Slovenije.
Prireditev je spremljal bogat kulturni program, zopet je zadonela 
domoljubna partizanska pesem (Na brusimo kose, komandant Sta-
ne in druge pesmi), v izvedbi partizanskega pevskega zbora. V tem 
prelepem sončnem decembrskem predbožičnem dnevu je oživel 
ta grič preko katerega se je razlegala prečudovita pesem, ki ni bila 
samo pesem pevskega zbora, pač pa skupinska pesem vseh priso-
tnih. Program vedno popestrijo nepogrešljivi Zasavski Rogisti ter 
povezovalec programa Zlato ZAVRL.
Spoštovani občani in občanke naj nam bo domovina večna znanil-
ka na katero bomo lahko ponosni, in tudi naši otroci, vnuki, zato 
ne pozabimo naših prednikov, ki so žrtvovali svoja življenja za do-
movino, gradili povojni porušeno domovino, tovarne, gospodarske 
objekte, ustvarili mogočno industrijo in bili prepoznani v svetu.
Toda na današnjo politično vodstvo ne moremo biti ponosni, v to 
sredino so se ugnezdile ptice, ki letajo med nebom in zemljo, po-
birajo še zadnjo srebrnino. Če se bo še naprej tako nadaljevalo pa 
bomo kmalu postali ponižni hlapci domači in tuji kapitalistični eliti. 
 Ciril GOLOUH

Slavnostni govornik, prvi predsednik samostojne Slovenije go-
spod Milan KUČAN

Praporščaki pred spomenikom padlih

General Lado Kocjan še živeča bor-
ca Franc KOMEL in Ivan BENEDIK-
MATIČEK
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LETOVANJE V LETU 2014
BO V STARIGRADU/PAKLENICA, HOTEL 

ALAN*** od 19.8 – 26.8. 2014

Starigrad je malo dalmatinsko mesto pod Velebitom , pred Za-
drom. V mestecu, ki je izhodišče za obisk sotesk Velika in mala 
Paklenica, je uprava Nacionalnega parka Paklenica. Starigrad, 
kjer se stikata blago sredozemsko in ostro gorsko podnebje, je 
središče 20 km dolge Pakleniške riviere s peščenimi plažami. 
Hotel se nahaja: 800 m do centra Starigrada, 40 km od Zadra,  
2 km od nacionalnega parka Paklenica. Plaža:50 - 200 m, pro-
dnata, delno skalnata ob kateri je zunaji bazen s sladko vodo.
CENA: 400 EUR/ osebo za člane društva, za nečlane 420 
EUR.
Prosim, da ob prijavi sporočite s kom boste bivali v sobi. 
Vse sobe imajo klimo.
Pri zadnjem obroku, doplačio zavarovanje Coris 7,50 EUR. Cena 
velja za starost do 75 LET. Nad 75 let je cena 11,50 EUR.
Aranžma preko našega Društva je približno 20% cenejši od po-
nudb v agencijskih katalogih.
Osebne prijave s plačilom akontacije v višini 100 EUR/ 
osebo sprejemamo v društveni pisarni do 15.2.2014. Ozi-
roma do zasedbe mest.
Prvi obrok 100 EUR bomo sprejemali med 7 in 11. aprilom
Drugi obrok 100 EUR bomo sprejemali med 5. In 10. ma-
jem
Tretji obrok 100 EUR + zavarovanje Coris 7.5 EUR bomo 
sprejemali med 7. In 11. julijem.
Cena po osebi vključuje: 7 X ALL INCLUSIVE
All inclusive vključuje:
• avtobusni prevoz
• pozdravno pijačo
•  samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostre-

žno večerjo s solatnim bifejem
• popoldanski prigrizek (čaj, kava, pecivo)
• pijačo v času obrokov
•  domače brezalkoholne in alkoholne pijače, kavo, čaj v All 

inclusive baru (od 10.00 do 23.00 ure)
•  uporabo zunanjega bazena ter ležalnikov in senčnikov ob 

bazenu (do zasedbe mest)
• predstavnika, ki bo skrbel za jutranjo telovadbo, animacijo, 

športne aktivnosti. . .
•  Avtobus bo ostal z nami v Paklenici in nam bo na razpolago 

po ugodni ceni za izlete, za katere se bomo sproti dogovorili 
po željah udeležencev.

Udeleženci imajo možnost vplačati odpovedni riziko v višini 20 
EUR. Odpovedni riziko pomeni zavarovanje za primer odpo-
vedi aranžmaja, če nastopi:
-  smrt, nesreča ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega 

stanja
-  hujša nesreča ali ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča 

potovanje.
-  potniki morajo to sporočiti 24 ur pred dnevom, ki je določen 

kot pričetek potovanja.
Mojca BAJC

društvo upokojencev
www.dulitija.si

POHOD NA TISJE
V nedeljo, 8. decembra 2013, smo se podali 
na tradicionalen 33. planinski pohod na Tisje. 
Organizira ga PD Litija, drugo nedeljo v decem-
bru, v spomin na 24. december 1941, ko so se 
partizani pod vodstvom legendarnega koman-

danta Franca Rozmana – Staneta junaško uprli nemškemu okupa-
torju. Trasa pohoda je vodila preko Rozmanovega trga in Ježe do 
Zagorice (261 m, skozi gozd na sleme nad Jablaniškim potokom, 
potem pa navzdol in naprej do Jelše (417 m), mimo gostilne Rozi 
na Libergi do Tisja (650m). Prisostvovali smo krajši slovesnosti. 
V kulturnem programu so nastopali učenci podružnične osnovne 
šole iz Kostrevnice. 

POHOD NA POLŠNIK
Ob zaključku leta nam vodja naše planinsko pohodniške sekcije pri 
DU Litija Stane Jerebič vsako leto organizira pohod v našo bližnjo 
okolico. Konča se z letnim poročilom in statistiko pohodov v izteka-
jočem letu, pa tudi s kosilom in druženjem, z muziko in lepim petjem. 
Pohodniki smo se razdelili v dve skupini, glede na zahtevnost poti 
in fizično sposobnost posameznikov. Prva skupina je šla iz Renk 
in se povzpela do Ostreža, druga pa iz Velike Preske. Skupni konč-
ni cilj je bila gostilna Majcen na Polšniku. Pohoda se je udeležilo 
45 planincev.

USTVARJALNE DELAVNICE
V oktobru smo pričeli jesenski del ustvarjalnih delavnic, ki so mar-
sikateremu članu polepšale turobne jesenske dneve. Udeleženci 
so izdelovali čestitke za rojstne dneve in novoletne voščilnice, pa 
tudi darilne vrečke iz filca za novoletna darila. Za jesensko obdo-
bje so delavnice zaključili, snujejo pa že načrte za spomladanske 
dni. Takrat pa spremljajte razpise za nove delavnice in termine in 
se jim pridružite.

PRED NAMI JE VOLILNO LETO
Po končanem drugem letu predsedovanja sem spoznal, da je po-
trebno nekatere dejavnosti prilagoditi spremembam, ki so nujne 
za delovanje društva in zakonodaji. S člani UO nam je to uspelo. 
Prihaja pa leto, ki bo prineslo v društvu tudi nekaj kadrovskih spre-
memb. Nekaj naših starejših aktivnih članov je društvu prispevalo 
dolgoletno prostovoljno delo na vseh področjih. Sedaj pa si želijo 
več prostega časa zase in za svojo družino. Ob tej priložnosti se 
jim zahvaljujem za vse, kar so dobrega storili, da danes društvo 
uspešno deluje. Sedaj pa se ozrimo v leto, ki se izteka :
Citrarska skupina, je letos praznovala 5. obletnico delovanja. 
Ob tej priložnosti so izdali prvi CD z najlepšimi pesmimi. Žen-
ski pevski zbor Mavrice je bil na reviji pevskih zborov Zasavja 
in Posavja izbran kot najuspešnejši nastop in so se predstavili 
na reviji pevskih zborov na Festivalu za tretje življenjsko obdobje 
v Cankarjevem domu. Aktivna je bila tudi literarna skupina in 
ob zaključku leta podelila bralne značke. V športu smo ponovno 
dokazali, da ima naše društvo odlične športnike, saj so na tek-
movanju v Zasavski pokrajinski zvezi ženske ekipe v streljanju in 
kegljanju osvojile prva mesta in se uvrstili na državno prvenstvo. 
Naše marljive prostovoljke so vse leto obiskovale starejše ob-
čane nad 69 let. Člani pogovornih skupin Optimisti in Čaj ob 
petih so se na tedenskih srečanjih pogovarjali o aktualnih do-
godkih v društvu in doma, pa tudi o težkih časih, ki jih preživlja-
mo v državi. Delavnice so uspešno delovale v spomladanskem in 
jesenskem obdobju ter omogočile našim članom izdelavo raznih 
ročnih del. Pohodi v gore so se vrstili tedensko, od lažjih pa vse 
do visokogorja. Zanimivi izleti so se dopolnjevali s srečanji, od 
pustovanja, češnjevega piknika, trgatve, kostanjevega piknika in 
pokušnje novega vina. Uspešno smo izvedli vsakoletno srečanje 
z DU Tabor Maribor v Mariboru. Izvedli smo vsakoletno sreča-
nje starostnikov nad 80 let. Srečali so se s svojimi vrstniki, 
poklepetali, se nasmejali in dobre volje odšli domov. Termini, ki 
so bili rezervirani za letovanje v hotelu Delfin v Izoli, so bili 
zasedeni spomladi in jeseni. 
Vse naše dogodke ste lahko spremljali v kratkih prispevkih v gla-
silu Občan in na oglasni deski. Sproti in obsežneje pa smo poro-
čali tudi na naši spletni strani, ki je dobro obiskana, saj jo dnevno 
obišče več sto obiskovalcev. Veliko je bilo še drugih društvenih 
aktivnosti, ki pa so jih mogoče opazili le tisti, ki so v njih sodelo-
vali ali pa so se večkrat ustavili v društvu. Zato vas vabim, da se 
vključujete v ponujene dejavnosti in se tudi oglasite v društvu. 
V letu 2014 si želimo pridobiti nove člane, ki bodo pri nas našli 
dejavnosti, ki jih v času službovanja niso mogli uresničiti. Z vese-
ljem vas bomo sprejeli in ponudili tisto, kar ste pogrešali, ko ste 
bili še aktivno zaposleni.

NAPOVEDNIK 
-  nedelja 26. januarja 2014 ob 7.30 uri – vlak – pohod »Prijatelji 

Janč«
- sobota 8. februarja 2014 – izlet »Prešernov smenj v Kranju«
-  nedelja 9. februarja 2014 ob 7.30 uri – vlak – pohod na Sveto 

goro
-  sobota 15. februarja 2014 ob 6.00 uri – avtobus - Valentinov 

pohod
 - sobota 22. februarja 2014 ob 7.30 uri – vlak – Štrusov pohod

OBVESTILO: Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: 
www.dulitija.si
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V ZADOVOLJSTVU SMO ZAKLJUČILI LETO 
2013 V KONJŠICI

Zadnja dva meseca smo v Konjšici preživeli prijetno.
V novembru je krajevni rdeči križ popestril starejše krajane, 
ozeroma vse ki so se udeležili predstave, ki so jo pripravili naši 
veroukarji. Na pogostitvi je za prijetno vzdušje poskrbelJan Špe-
har s harmoniko.
7. decembra so bili zopet veroukarji v odspredju, kajti odigrali 
so odlično predstavo za praznovanje krajevnega praznika in pri-
hod Sv. Miklavža. Po maši in nastopu veroukarjev je Konjšico 
obiskal Sv. Miklavž, ki je obdaril vse naše pridne otroke.Po ob-
daritvi smo ob druženju še malo pokramljali.
V veliko zdovoljstvo pa je tudi, pridobitev šesto metrov asfalta 
na najbolj odaljeni domačiji od središča naše Krajevne skupno-
sti. Ta pridobitev je tej domačiji v veliko podporo v nadalnjem 
delu in življenju na tem delu Konjšice.

Krajevna skupnost Konjšica

APITERAPIJA TUDI V V ZASAVJU
»20 Julija smo se litijski čebelarji razveselili nove-
ga dogodka v tej najdaljši obsavski občini. Član 
čebelarskega društva Litija in njegov praporščak 
Jože Lamovšek iz velike čebelarske družine Lamo-

všek je pripravil otvoritev novega čebelnjaka z apiterapijo. Temu 
posebnemu dogodku so prisostvovali tudi dr. Franc Grošelj pred-
sednik odbora za apiterapijo pri ČZS, član nadzornega odbora 
ČZS in predsednik čebelarskega društva Litija Franc Grošelj, član 
upravnega odbora ČZS Janez Tehovnik, tajnik ČD Litija Miha Nov-
šek, blagajnik ČD Litija Janez Blažič, član UO ČD Litija Srečko Ro-
zina, Član NO ČD Litija Jože Majcen, in drugi povabljeni gostje.

Praporščak ČD Litija in lastnik apiterapije Jože Lamovšek

Goste je po zvokih melodije stari čebelar ,pozdravil predsednik 
Franc Grošelj, ki je v kratkem nagovoru poudaril ter pohvalil sa-
moiniciativnost Jožeta Lamovška in njegove žene Marte, ki sta 
opravila tako velik zalogljaj, saj so čebelnjak in prostori res zgle-
dno ter domiselno narejeni, postavljeni na čudoviti lokaciji na 
Zakrajškovi domačiji nad Ponovičami, z dostopom po novi čebe-
larski poti v senci raznih drevesnih vrst, s pogledom na Litijsko 
kotlino z vijugavo Savo sredi gozdov.Čebelnjak je narejen tako, da 
omogoča v sobi za počitek tudi vizuelni kontakt s čebelami skozi 
steklo, torej je to omogočeno tudi tistim, ki se čebel in njenih pi-
kov bojijo. Sledenje izletavanju čebel, opazovalca pogled popelje 
v širne obsavske gozdove in dalje proti Litiji, kar vrednost objekta 
še poveča.V bližini pa je lastnik zemljišča g. Trdin pripravil tudi 
prostor za turistično ponudbo, Jožetu Lamovšku je pomagal z 
vodo, el. energijo, lesom in zemljiščem.Tako bo lahko nastal turi-
stični kompleks z velikimi perspektivami. Predsednik je pohvalil 
Joževo delo in hkrati pomoč celotne družine Lamovšek, saj so kar 
4 bratje čebelarji. Lahko so ponosni na ta dosežek. Lamovškovi 
so to delo opravili sami brez druge pomoči.
Doktor Grošelj je poudaril pomen apiterapije, njeno širjenje v 
slovenskem prostoru in pomen za zdravje ljudi, nakazal pa je še 
večjo možnost razvoja na tem področju. S svojimi izkušnjami je 
svetoval tudi s pogledom za naprej.

Po končni slovesnosti je bil na ogled novi čebelnjak s prostori 
za apiterapijo, počitek s pogledom na čebeljnak in izletavajoče 
čebele ter dolino reke Save, kar je edinstvena ideja in tudi mak-
simalno izkoriščena. Lokacija pa lahko omogoči velik turistični 
napredek.
Po slovensko pa se je otvoritev zaključila ob zvokih harmonike in 
stari slovenski navadi »z gostoljubnostjo«.  Franc GROŠELJ

VETERINARSKA POSTAJA 
LITIJA d.o.o.
Ježa 12, 1270 Litija

Tel.: 01 – 898 30 27, Gsm.: 041 648 034

30 % popust
KASTRACIJA ali STERILIZACIJA

MaČk in PSOV
Za vse osTaLe sToriTve nudimo 

uGodne cene!

Delovni čas:
 Pon. – soB.: 7.00 – 9.00  

in Tor.,sre.,ČeT.: 17.00 – 19.00
ter po dogovoru

PRODAM kavni aparat "La spaziale" (profesional-
ni), 3 ročke. V odličnem stanju (kot nov). Cena po 
dogovoru. Informacije na tel.: 041/719 444.
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NOVEMBRSKI POLŠNIK JE BIL  
V ZNAMENJU SREČANJ IN LEPIH 

ZGODB 
Začnimo pri polšniških gasilcih, ki so svoje bogato 

oktobrsko aktivnost nadaljevali tudi v novembru, predvsem so me-
sec zaznamovali pionirji, ki so se udeležili občinskega in regijskega 
kviza in ob koncu na državnem kvizu osvojili 3. mesto. Čestitke 
Gašperju, Lani in Gaju, ter mentorjem Katarini, Primožu in Boštja-
nu. Več si lahko preberete v rubriki OŠ Litija. Pevci MoPZ Polšnik 
so gostovali v Kočevju, Ljudske pevke in godci pa so prepevali na 
prireditvi na pohodu Od Litije do Čateža ter v Lukovici. Pri nedeljski 
maši 10.11. so gostovali pevci iz Mengša, poleg tega pa so mesec 
obogatili še trije kulturni dogodki. Letos je drugič na Polšniku pote-
kalo srečanje zakonskih parov, ki smo ga letos poimenovali: »Dvoji-
na pušča sledi«. Sobotni dogodek (16.11.) smo obogatili z intervjuji 
treh zakonskih parov, ki s svojim delom dajejo dober zgled. Zaigral 
nam je ansambel Čepon, prepevali pevci MoPZ Polšnik, meh je raz-
tegnil harmonikar Žan Hribar, o dogajanju na Polšniku pa je obi-
skovalce poučila vaška 
klepetulja Rozi. Dogo-
dek smo tudi snemali 
in si ga lahko ogledate 
na naši spletni strani. 
Zahvaljujemo se spon-
zorjem: Spar Litija, Mi-
zarstvo Otmar Polšnik, 
Mizarstvo Kos Polšnik 
in vsem, ki ste po svojih močeh pripomogli, da je dogodek odlično 
uspel. Srečanje smo nadaljevali v nedeljo pri maši, ko so nam čla-
ni skupine Bose noge iz Ptuja z glasbo obogatili dopoldne. Poleg 
tega je g. župnik blagoslovil ploščice z imeni zakoncev (z datumom 
poroke in mislijo, ki simbolično predstava par) v centru Polšnika, v 
nastajajočem parku. V petek, 22. novembra pa je v dvorani poteka-

lo že tradicionalno srečanje družin, 
v organizaciji KO RK Polšnik. Letos 
smo govorili o sreči in preživeli ve-
čer poln glasbe, plesa, prepevanja 
in lepih misli. Nastopili so otroci iz 
vrtca, šole, instrumentalisti Maja, 
Vili in Žan, pesnica Vida Sladič je za 
to priložnost napisala novo pesem, 

program pa so povezovale Maja, Neja in Barbara. Marsikaj novega 
smo se naučili in to je tisto najpomembnejše, kar je smisel našega 
delovanja. Hvala vsem. Toliko na kratko o bogatem dogajanju na 
Polšniku. Več o dogodkih, s fotografijam in posnetki, si lahko ogle-
date na: http://polsnik.si/obvestila/aktualni-utrinki.aspx.
Kot popotnico v novo leto z vami delim naslednji odlomek - Desi-
derata (Baltimore, 1692): »Bodi, kar si. Bodi svoj. In nikoli ne igraj 
ljubezni. Pa tudi ne preziraj je, čeprav si razočaran in ogorčen, zakaj 
ljubezen je večna, kakor je večna tudi trava. Spokojno sprejmi izku-
šnje let, drugo za drugo skladno odlagaj stvari iz mladosti. Neguj 
duhovno moč, ki te bo obvarovala nenadne nesreče. In ne spravljaj 
v žalost samega sebe z izmišljotinami. Mnogi strahovi se rodijo iz 
utrujenosti in osamljenosti. Vzdržuj zdravo disciplino, a vedno bodi 
do sebe tudi blag. Otrok vesolja si, nič manj kot so drevesa in zvezde. 
Pravico imaš biti tu. In če to veš ali ne – vse v vesolju poteka natanč-
no tako, kot je prav. Bodi torej v miru z Bogom, vseeno, kako si ga 
predstavljaš. In ne glede na to, kakšno je tvoje delo in kakšne težnje 
v bučnem vrvenju življenja, ohrani mir v duši. Kljub vsej nesnagi in 
žalosti, kljub vsem izničenim sanjam, je svet čudovit. Bodi pozoren. 
Bodi srečen.« Vse dobro v novem letu in blagoslovljene praznike. 
 Mateja SLADIČ-VOZELJ

13 LET PRIZADEVNEGA IN  
VOLONTERSKEGA DELA NA PODEŽELJU

Dole pri Litiji - Društvo podeželskih deklet in žena Dole že 13 let 
uresničuje svoje poslanstvo in zastavljen program.
V petek, 8. novembra 2013, smo se članice udeležile martinova-
nja, kjer smo ob druženju in klepetu izmenjale stališča v prijetnem 
ambientu. Gostila nas je marljiva in delavna družina Medved na 
Suhadolih. Kar tri generacije živijo in vztrajajo na kmetiji, sadovi, ki 
so plod prizadevanja, so vidni. 
Martinove dobrote so nam šte-
vilnim članicam teknile.
V soboto, 16. novembra 2013, 
smo se udeležile kuharskega te-
čaja pod vodstvom kuharskega 
mojstra Roberta Merzela. Učil 
nas je, kako okusno pripraviti 
enoločnice in jedi iz domače se-
zonske zelenjave na sodoben način. Ni potrebno veliko, pa tudi ne 
drago, da smo v duhu s časom,ki ga živimo, da sledimo spremem-
bam, ki nam jih nudi narava. Ne sodimo med brezglave potrošnice, 
temveč se zavedamo, kako pobembna je zdrava prehrana, z doma-
čimi pridelki. Veliko pridelamo sadja, zelenjave, nekatere mleka in 
mesa. Vemo, kako obdelujemo njive in vrtove, s čim gnojimo. Pa še 

uživamo v delu na vrtu in njivi.
V petek, 29. novembra 2013, je po-
tekala izdelava adventnih venčkov in 
novoletnih aranžmajev na turistični 
kmetiji »Pr Krjan« v Dobovici. Pod 
spletnimi prsti udeleženk so nasta-
jali tradicionalni venčki, ki krasijo 
mnoge podeželske domove. Glavni 

namen okraševanja ni razkošje videza, ampak tisto prijetno vzduš-
je, ki poveže družino skupaj.
Sobota, 14. decembra 2013, pa 
bila namenjena prednovoletne-
mu srečanju članic, ki so se tako 
poslovile od iztekajočega leta. 
Ozrle smo se na drobce, pogle-
dale, kaj vse smo postorile, kako 
smo napolnile košarico dobrot, 
novih receptov, prostovoljstva, 
sreče. V tem norem svetu ni ve-
liko denarja, obstajajo pa delo in številne ideje, kako kakovostno 
živeti na podeželju. Mnogokrat je prav podeželska žena znala delati 
čudeže, saj je vedno poskrbela za družino, delo doma in na njivi, v 
službi. Zase ji je kronično primanjkovalo časa. Improvizacija se ji je 
vedno dobro izšla, pa čeprav so bili časi hudi.
Vsega tega pa ne bi zmogle brez ogromne podpore naše predse-
dnice Irene Bostič, ki niti močne in trde vrvi drži skupaj. Le tako 
naprej.  Jožica VRTAČNIK

USPEŠNO ZAKLJUČENO LETO 2013 
ZA MLADINSKO DRUŠTVO JEVNICA

V mesecu decembru 2013, mesecu veselja, smeha in 
radosti, ste se lahko z Mladinskim društvom Jevnica v mislih pre-
selili na »zeleni otok«. Irska, znana tudi pod psevdonimom »zeleni 
otok«, katerega si je prislužila po zaslugi bogatih travnikov in pašni-
kov, ki prevladujejo v osrčju prelepega Irskega otočja, nas s svojo 
bujno kulturo vedno znova in znova navduši. V kar so prepričani tudi 
fantja skupine Noreia, ki so nam tudi ta december pričarali Irski 
svet predvsem v zvokih odlične glasbe. Noreia je mlada glasbena 
skupina, ki jo sestavljaja tričlanska zasedba, ki preigrava predvsem 
tradicionalne Irske, Škotske, Bretonske pesmi, ki pa niso vedno na 
tradicionalni zasnovi. Člane skupine sestavljajo: Anej Ivanuša (lese-
na flavta, irske piščali, vokal), Gašper Šinkovec (harmonika, kitara, 
vokal) ter Staš Milovanović (bodhran, tolkala, cajon, vokal). Glasbe-
ni ustvarjalci hodijo po skupni glasbeni poti že od leta 2008. Fantje 
vas z živahnostjo irske glasbe in keltsko zasanjenostjo zagotovo 
zapeljejo v dodatne vrčke piva, plesa in dobre volje. Za popolno 
decembrsko vzdušje, je še dodatno poskrbela predsednica Društva 
z kuhanim vinom ter domačimi pekovskimi dobrotami. Koncert je 
uspel v polnem pomenu besede. Bogato Irsko deželo smo imeli 
pričarano pred lastnimi očmi, v katero se zaradi njene pristnosti, 
domačnosti, odprtosti in sproščenosti zlahka hitro zaljubimo. Vse 
to seveda po zaslugi glasbene zasedbe Noreia, ki jo zna odlično 
predstaviti, v prvi vrsti z glasbo. Če ste skupino Noreia v naši sredi 
zamudili, si jih lahko ogledate na njihovih samostojnih koncertih, 
raznih prireditvah, kavarnah ali pubih, v katerih zelo radi delijo svo-
jo ustvarjalno glasbo skupaj z dobro voljo.
Člani Mladinskega društva Jevnica pa smo poskrbeli, da smo si  
tudi sami nabrali dovolj nove moči, za nove zagone v novo leto. Z 
novoletno zabavo v zabaviščnem centru Arena smo preživeli od-

ličen skupinsko, motiva-
cijski večer. Da bo leto 
podkovano z uspešni-
mi, odmevnimi projekti, 
bomo v tekočem mese-
cu s skupnimi idejami in 
predlogi sestavili načrt 
za uspešno leto 2014.  

Saša ŠEGA, MDJ

PIHALNI ORKESTER LITIJA V LETU 2013
Pihalni orkester Litija bo v letošnjem letu obeležil 115 
let svojega obstoja, čeprav naj bi bil po nekaterih na 
novo odkritih dokumentih celo starejši. V minulem letu 
je godba, kakor naše društvo pogovorno imenujemo, na-

daljevala s svojim ustaljenim delom. Kljub krizi, ki vlada v svetu in 
z minimalnimi finančnimi sredstvi je orkester svojo dejavnost še 
razširil.
Ob 81 vajah, ki potekajo redno dvakrat tedensko, smo godbeniki 
imeli tudi 21 nastopov. Sezona prireditev se začne s karnevalsko po-
vorko, kar je vsekakor vesel začetek »delovnega« leta. Sodelujemo 
tudi na župnijskem dnevu decembra meseca na žegnanju in obletni-
ci posvetitve nove cerkve v Litiji. Ta je bila lani posebno slovesna, 
kajti ob tej priložnosti je kardinal dr. Franc Rode blagoslovil mozaik 
p. Marka Rupnika na steni prezbiterija v cerkvi Sv. Nikolaja.
S svojimi inštrumenti godbeniki pomagamo tudi pri nastopih pihal-
nega orkestra GŠ Litija-Šmartno. Tradicionalna nastopa sta prvo-
majska budnica ter sodelovanje na žalnih slovesnostih ob dnevu 
spomina na mrtve. Že nekaj let igramo tudi na zaključku šolskega 
leta z naslovom »Mavrične igrarije« v Dolu pri Ljubljani. S svojim 
igranjem smo bili prisotni na proslavi na Jančah, decembra pa je 
orkester sodeloval v sprevodu dedka Mraza v Litiji. 
Razveseljivo je, da smo igrali tudi na nekaj rojstnodnevnih zabavah, 
kamor so nas vabili ljubitelji naše glasbe. V čast pa nam je bilo 
zaigrati na 80-letnici dolgoletnega umetniškega vodje litijskega pi-
halnega orkestra Jožeta Dobravca.
Osrednji dogodki pa so vsekakor spomladanski koncert v dvorani 
KC na Stavbah, nastop na prireditvi »Slovo poletju«, kjer smo lani 
sodelovali z gostjo Nino Pušlar ter novoletni koncert, s katerim god-
ba zaključi svoje delo v jesenski sezoni.
Prav novoletni koncert je prikaz dela v preteklem letu. K sodelova-
nju vsako leto povabimo bolj ali manj znane glasbenike. V lanskem 
letu je naš koncert s svojim glasom in stasom popestrila mlada 
pevka Eva Černe. 

Eva se je širši javnosti prvič vtisnila v spomin leta 2006, ko je v 
televizijski oddaji »Bitka talentov« s svojim nastopom prepričala gle-
dalce in žirijo ter premagala hudo konkurenco mladih, talentiranih 
solistov. Ta zmaga je Evi prinesla tudi nastop na EMI 2007, kjer je s 
prisrčno pesmijo »Čudeži smehljaja« in izvirno koreografijo zasedla 
odlično drugo mesto. Piko na i je istega leta dodala z nastopom na 
Slovenski popevki, kjer ji je čutna balada »Pomlad v mestu« prinesla 
zmago po izboru gledalcev. Obe pesmi smo ob spremljavi pihalnega 
orkestra Litija slišali tudi na novoletnem koncertu. Orkester je Evo 
spremljal še pri pesmih »I will allways love you« ameriške avtorice 
Dolly Parton ter »Energy«, s katero je Nuša Derenda leta 2001 sode-
lovala na Pesmi Evrovizije. Poslušalci so lahko uživali ob še eni evro-
vizijski skladbi »Love symphony«, ki jo je pred štirimi leti v Moskvi 
izvedla skupina Quartissimo, za pihalni orkester pa jo je priredila 
Helena Vidic. V skladbi »We are the Champions« je svoje znanje na 
kitari predstavil Tomaž Fojkar, sicer klarinetist naše godbe. Seveda 
pa na novoletnem koncertu ne gre brez skladb družine Strauss. To-
krat se je orkester izkazal z izvedbo skladb »Morgenblätter waltz« 
in »Češka polka« Johanna Straussa sina. Za optimističen zaključek 
nastopa pa je zazvenela »Florentinska koračnica« Juliusa Fucika. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem našim poslušalcem za pod-
poro. Vaši aplavzi predstavljajo potrditev našega dela in so moti-
vacija za nadaljnje ustvarjanje. Tudi v prihodnosti se bomo trudili 
za pomlajevanje orkestra ter raznovrsten glasbeni izbor, v katerem 
bomo skupaj uživali na prihajajočih prireditvah. 

Foto: Aco J.

KARATE SEZONA 2013
Stefan Joksimović je karate sezono za leto 2013 zaključil z osvo-
jenim 2. mestom v katah in 3. mestom v borbah na Mladinskem 
državnem prvenstvu, ki se je odvijalo 8. decembra 2013 v Žalcu.
Tudi na pokalnih tekmah Karate zveze Slovenije je dosegal odlične 
rezultate. Na prvi pokalni tekmi je osvojil 1. mesto v katah in prav 
tako v borbah, enak rezultat je ponovil tudi na drugi pokalni tekmi, 
dvakrat prvo mesto, na tretji pokalni pa 3. mesto v katah in 2. me-
sto v borbah. Tako, da je 
ponovil uspeh iz leta 2011 
in postal nosilec Pokala 
Slovenije za leto 2013 v 
katah, v borbah in v sku-
pnem seštevku točk. Kot 
rezultat vseh dosežkov je 
ponesel naslov »Karateist 
leta 2013« v kadetski kon-
kurenci.
Na 8. mednarodnem po-
kalu Nestla Žgank v Vele-
nju je osvojil 1. mesto v katah in 1. mesto v borbah. Na 11. med-
narodnem pokalu Žalca je osvojil 1. mesto v katah in 3. mesto v 
borbah. Na mednarodnem turnirju v Bohinju je osvojil 1. mesto v 
katah in ravno tako v borbah. Na mednarodnem turnirju v Postojni 
je osvojil 2. mesto v katah in ravno tako 2. mesto v kumite bor-

bah. V mesecu maju 2013, na 
mednarodnem turnirju Mittsel 
Austrija je osvojil 2. mesto v 
katah. 
2. junija 2013 na državnem 
prvenstvu v ekipnih borbah 
je tekmoval za ekipo kadetov 
Karate kluba Gorica v konku-
renci 8 ekip in s svojo borbo 
doprinesel k zmagi in osvo-

jenem 1. mestu. Na mednarodnem turnirju Čakovec Open 2013 
je osvojil v športnih borbah 3. mesto. Na 14. mednarodnem ka-
rate turnirju Kranj Open 2013 
je osvojil 2. mesto v katah in 3. 
mesto v borbah. 
Na mednarodnem turnirju Lju-
bljana Open 2013 v mesecu 
oktobru 2013 je osvojil 1. me-
sto v športnih borbah. Na 40. 
mednarodnem turnirju Trbovlje 
Open 2013 je osvojil 3. mesto v 
športnih borbah. Tudi za leto 2013 je dobitnik priznanja za športne 
dosežke Zveze športnih organizacij Grosuplje. 
Z letom 2014 bo Stefan svojo športno pot v karateju nadaljeval v 
enem najstarejših karate klubov v Sloveniji, v Karate klubu Trbovlje. 
Želimo mu veliko sreče in uspešno pot ter mnogo zadovoljstva v 
treniranju karateja.  B. Joksimović

Torek 28.1.2014, ob 16. uri
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PRVI NOVOLETNI TURNIR V MINI 
KOŠARKI ZA DEKLETA IN FANTE

V ponedeljek, 16.12.201, je v Športni dvorani Li-
tja potekal prvi novoletni turnir v mini košarki, ki 
je potekal od 15.30 do 17.30. Na turnirju so na-

stopila mlajša in starejša dekleta OŠ Litija ter dečki iz OŠ Litija in 
OŠ Gradec. Skupno je nastopilo okoli 55 otrok. Odigrale so se štiri 
tekme. Košarkarice so odigrale tri tekme ter iztržile dve zmagi in 
en poraz. Mlade košarkarice so odločno in borbeno vstopile v igro 
že v prvih minutah tekme in dečkom dokazale, da ne bodo lahek 
nasprotnik. V vseh tekmah so bile enakovreden nasprotnik in pri-
kazale velik napredek v košarkarskem znanju, kar je lepa popotnica 
za nadaljnje delo in nadgradnjo košarkarskih korakov. S potrpežlji-
vostjo, pravim pristopom ter predvsem z zavzetim delom, rezultati 
tudi v bodoče ne bodo izostali. Ekipa mladih košarkaric je številč-
na, v kolikor pa uživate v košarkarskih veščinah, se dekletom od 
prvega do petega razreda, še vedno lahko priključite na treningih, 
ki potekajo v Športni dvorani Litija (ponedeljek in sreda od 15.00 
do 16.00). Zahvaljujemo se tudi Zavarovalnici Triglav za podarjene 
obeske za ključe in donatorju za sendviče in sokove, s katerimi so 
se dekleta tudi posladkala.  KK Litija

FC LITIJA: 31 LET MODRO-
BELE TRADICIJE IN PONOSA

V zadnji tekmovalni sezoni je Klub malega 
nogometa FC Litija uvedel članske izkazni-
ce, ki poleg brezplačnih ogledov domačih 
in mednarodnih tekem, ponujajo še mnogo 

več. Članstvo v klubu zagotavlja mnoge ugodnosti, tako v obli-
ki praktičnih nagrad na tekmah ali tekmovanjih kot tudi popu-
stov pri nakupu izdelkov ali storitev v določenih podjetjih in 
trgovinah.
Leta 2012 je klub obeležil 30 let delovanja, v športni sezoni 2012/13 
pa osvojil že 10. naslov državnega prvaka v članski konkurenci. 
Članska ekipa je že več let uspešna na mednarodnem parketu in 
trenutno zaseda 6. mesto v Evropi takoj za slovitimi ekipami kot sta 
denimo tudi ruski Dinamo in španska Barcelona. Tekma s slednjo 
v elitnem delu UEFA Futsal Cupa pa predstavlja vrhunec klubskega 
delovanja. Klub posveča veliko pozornosti tudi mladim selekcijam, 
ki prav tako dosegajo vrhunske rezultate v Sloveniji. Zaradi uspe-
hov in kvalitetnega dela redno gostujejo na mnogih mednarodnih 
turnirjih v Evropi.
FC Litija vabi, da se pridružite »modro-beli tradiciji in ponosu«, saj 
vas ob prihodu čakajo ugodnosti, ki jih lahko izkoristite. Vsak nov 
član ob vpisu prejme kapo FC Litija (v prodaji pa so tudi novi klub-
ski šali), kasneje pa bo lahko koristil popuste pri nakupu klubskih 
športnih rekvizitov, imel prost vstop na vse domače tekme državne-
ga prvenstva in tekme Play Offa (redna cena vstopnic za vse tekme 
bo 2 €), sodeloval v nagradnih igrah na prvenstvenih tekmah ter 
koristil ugodnosti pri nakupih izdelkov ali storitev podjetij, ki bodo 
sodelovala s FC Litija (popusti, akcije…).
Posebne ugodnosti za člane FC Litija ponujajo FRIZERSKI STUDIO 
TREND, Spodnji Hotič – 10% popusta na frizerske storitve; FITNES 
KLEPEC, Športna dvorana Litija - 10% popusta pri nakupu mesečne 
vstopnice; FUNTRADE d.o.o., salon pohištva in kopalnic, PE Litija 
- 10% popusta pri nakupu pohištva in kopalniške opreme; MAKLER-
ANTON ŽIBERT s.p., Litija – 20%- 30% popusta pri sklenitvi avtomo-
bilskega osnovnega in kasko zavarovanja; PATRICK SPORT d.o.o., 
Trgovina Kelme, Ljubljana, 30% popusta na vso športno opremo; 
URARSTVO BIG BEN d.o.o., Litija - 10% popusta na vse izdelke; ZLA-
TARSTVO LEA, Litija - 10% popusta na vse izdelke; TOMICA, Tomaž 
Vehovec, s.p., PE Bowling Planet 300, Litija - 10% popusta pri na-
jemu bowling steze; VESTTISK Vovk Egon s.p., Litija - 10% oziroma  
20 % popusta na izdelke in storitve. 
Pridruženi član lahko postane vsak, ki to želi, ob včlanitvi izpol-
ni vpisni list in plača članarino. Obvezna je slika. Letna članarina  
znaša 20 €, za mlade do 18. leta pa 15 €. Članarina se plačuje 
za tekočo tekmovalno sezono, letošnja velja do konca junija 2014.  
Vsi pridruženi člani boste lahko s člansko izkaznico koristili  
dogovorjene ugodnosti. Če bi kdo želel v klubu tudi pomagati, bodo 
tega še bolj veseli. Podrobnosti so objavljene na uradnem naslo-
vu www.fclitija.si, veseli pa bodo tudi elektronskega sporočila na 
clan@fclitija.si.  Rudi BREGAR

DOBER ZAČETEK NOVEGA LETA
Konec decembra in v začetku januarja se je 
na državnih prvenstvih odvilo več tekmovanj, 
kjer na vrhu zopet ni šlo brez članov litijskega 
kegljaškega kluba. Poleg tega so se v mesecu 
januarju ponovno pričela tekmovanja v sloven-

ski ligi, kjer iz Litije nastopajo 3 ekipe.
V Cerknici je v sredini najbolj vesela meseca v letu potekalo 
državno prvenstvo v disciplini sprint do 18 let, ki predstavlja 
tekmovanje, v katerem igralci igrajo na izpadanje. Iz Litije so 
se tekmovanja udeležili štirje tekmovalci, najboljše mesto je 
dosegel Tomaž Ivančič, ki si je z borbeno igro priigral odlično  
2. mesto.
En dan pred sprintom za kadete pa je bilo v Kranju DP Tandem 
dvojice za članice, kamor smo v ženski konkurenci poslali dva 
para iz Litije, lepa uvrstitev je uspela Maruši Kokalj in Moniki 
Ravnikar, ki sta dosegli 7. mesto.
Na mladinskem DP v Tandem dvojicah je vidnejša uvrstitev zo-
pet uspela Maruši ter Moniki na 6. mestu med dekleti, ter To-
mažu in Klemnu Ivančiču na 11. mestu med fanti. V januarju se 
je odvil tudi tretji in četrti krog DP za mladinke ekipno, kjer je 
dekletom uspelo priboriti oziroma obdržati v prvih dveh krogih 
priigrano odlično tretje mesto, fantje so zasedli 7. mesto. 
Mladi v našem klubu tako nizajo lepe uspehe na državnih pr-
venstvih, kar jim predstavlja še dodatno motivacijo za nadalje 
treninge in tekmovanja, kjer krepijo svoj športni in tekmovalni 
duh.  KK Litija 2001

NOGOMETNA ŠOLA STANETA 
PEPELNAKA V KRESNICAH

Upravni odbor NK Cockta Kresnice je sprejel predlog 
s katerim se je strinjal tudi imenovani, da se v okviru 

NK Cockta Kresnice organizira Nogometna šola STANETA PEPEL-
NAKA. Stane Pepelnak je Kresniški najuspešnejši igralec zadnjih 
dveh desetletij. Končano ima fakulteto za šport v Ljubljani smer no-
gomet in je nosilec PRO licence. Nogometni šoli bo dajal smernice 
za delo z mlajšimi selekcijami in s tem se bodo vse deluječe mlajše 
selekcije v klubu imenovale NK Kresnice NŠ Stane Pepelnak.
Nogometna pot nogometaša Staneta Pepelnaka je bogata in pe-
stra. Kot mlad fant je začel konec sedemdesetih letih prejšnega 
stoletja v nogometnem klubu Kresnice, kjer še sedaj nosi kapetan-
ski trak. V letošnem letu je praznoval svojo 40 letnico.
Stane Pepelnak je v svoji karieri prešel vse range tekmovanja od 
četrte MNZ lige do tretje, druge in prve slovenske lige. Igral je tudi 
v izbrani vrsti mlade reprezentace, ki je premagala reprezentanco 
Avstrije. Nosil je kapetanski trak.
Kot 18 letnik je prestopil v ljubljansko Olimpijo takratnega jugoslo-
vanskega prvoligaša. Zaradi osamosvojitvene vojne in bojkota jugo-
slovanske lige ni odigral nobene tekme. Odigral pa je za Olimpijo v 
novi slovenski prvi ligi in sicer 18 tekem. Zanimivost in tudi največji 
njegov dosežek je bil prvi zadetek za Olimpijo na prvem derbiju z 
NK Maribor. V jeseni 1991 se je na pobudo takratnega trenerja 
Olimpije Luča Pertiča preselil v NK Slovan. V Slovanu je ostal 4 leta 
in odigral vse prijateljske, pokalne in prvenstvene tekme. V tistem 
obdobju je igral tudi za mlado državno reprezentanco.
Po letih igranja v Olimpiji in Slovanu se je leta 1996 vrnil v matični 
klub NK Kresnice, kjer je bil in je še danes za zgled mladim, zato 
tudi ideja o nogometni šoli, ki bo nosila njegovo ime.
Vrnitev v domače okolje in matični klub je narekovalo tudi dejstvo, 
da se je Stanko odločil doštudirati na Fakulteti za šport v Ljubljani. 
Stankova vrnitev v domači klub je takrat porodila idejo o napre-
dovanju kluba v višji rang tekmovanja. Leta 1998 so se sanje ure-
sničile in NK Cockta Kresnice je postal v druščini tretje slovenske 
lige nov klub, ki se je štiri leta uspešno boril z večjimi klubi, tudi s 
Stankovo pomočjo. To obdobje je pustilo pozitiven pečat v klubu.
Sedaj članska ekipa igra uspešno v Regionalni ljubljanski ligi, njen 
aktiven igralec pa je tudi Stane, ki ne manjka na nobeni tekmi in 
kljub zrelim letom še vedno nosi kapetanski trak. Ustanovitev No-
gometne šole Staneta Pepelnaka bo dala nov zagon in dodano vre-
dnost sedanji organiziranosti in še večje zanimanje mladih za ta 
šport. Nogometna šola bo poskrbela, da bo delo čim bolj strokov-
no in zanimivo zato smo k sodelovanju povabili naše nogometaše 
članske ekipe, nekateri imajo bogate igralske izkušnje in bodo kot 
demonstatorji sodelovali v nogometni šoli. 

V nogometni šoli bodo delovali tudi vsi trenerji, ki trenutno trenirajo 
selekcije NK Cockta Kresnice. Za pestrost dogajanja v nogometni 
šoli bomo kot demonstratorje in predavatelje povabili tudi nekda-
nje in sedanje slovenske reprezentante ter uspešne slovenske tre-
nerje, ki so nam obljubili, da se bodo z veseljem udeležili treningov 
mlajših selekcij. Imena naj trenutno še ostanejo skrivnost.
Želimo, da bi pobuda čimpreje zaživela v praksi in dala željene sa-
dove.  NK Cockta Kresnice

ZAKLJUČEK SEZONE 2013 IN  
PRIPRAVE NA SPOMLADANSKO  

SEZONO 2014
Z začetkom leta se začnejo treningi članske ekipe, 
tudi vse ostale selekcije trenirajo v tem ne tekmo-

valnem obdobju. Po prazničnem postu tudi selekcija U-15 nadaljuje 
zimsko ligo v Radomljah. Določene spremembe so na vidiku pred-
vsem v višjih selekcijah, kjer je odprtih več možnosti in jih bomo 
predstavili v februarju. Prav tako glede članske ekipe. Razlog je 
zimski prestopni rok in usklajevanje z igralci glede nadaljevanja 
tekmovalne sezone 2013/14.
Naj omenimo, da smo v zaključku leta prvič naredili koledar NK 
Litija, za katerega smo pobirali tudi prostovoljne prispevke, ki jih 
namenjamo za razvoj NK Litija. Ob tej priliki bi se zahvalil vsem 
občanom, družinam, podjetnikom, gospodarstvenikom, ki so pod-
prli projekt koledar NK Litija. Zahvala gre predvsem Zavarovalnici 
Maribor d.d., Predilnici Litija d.o.o., NLB d.d. in Ostrešju d.o.o. S 
koledarjem bomo nadaljevali tudi ob zaključku tega leta.
Pripravili smo tudi zaključno druženje za člane, igralce, starše, tre-
nerje ter vse podpornike NK Litija, kjer smo v Gostilni Pustov mlin 
ob dobri hrani in pijači nazdravili novim tekmovalnim izzivom in no-
gometu v Litiji. Vse prisotne smo tudi obdarili s simboličnimi darili, 
katere so prispevali: Telekom Slovenije d.d., Zavarovalnica Triglav 
d.d. ter NLB d.d.
Naprej potekajo tudi aktivnosti glede pomožnega igrišča in nujno-
sti le tega z umetno travo in zagotovitvijo ustreznih infrastrukturnih 
pogojev za normalen trenažni proces in omogočanju otrok NK Litija 
enakih pogojev, kot to nudijo že v skoraj vseh ostalih primerljivih 
klubih.
Zavedamo se, da je umetna trava oz. primerno igrišče nujno za 
razvoj vseh otrok, zato je ta projekt prioriteta in daleč pred vsemi 
ostalimi.

UO NK Litija 
Gregor ZAVRL, predsednik

ČLANI NA ODLIČNEM PETEM MESTU
Litijski košarkarji so po enajstih krogih tekmovanja v 2. SKL na 
odličnem petem mestu, s šestimi zmagami in petimi porazi. Litijani 
so sicer v enajstem krogu premagali favorizirano ekipo Parkljev v 
Ljubljani in s tem po uspehih proti Elektro Gorenjski in Termam 
Olimia, dosegli še tretjo zaporedno zmago. Prvenstvo je sicer zelo 
izenačeno, cilj Litije pa je še vedno obstanek v ligi, to pomeni da 
se morajo izogniti zadnjim petim mestom, saj bodo zadnje tri ekipe 
izpadle iz lige, še dve pa bosta igrali dodatne tekme za obstanek 
v ligi.
Kadetska in mladinska ekipa nastopata v 1. SKL, kjer mladi igralci 
v močni konkurenci uspešno nabirajo znanje in izkušnje za svojo 
nadaljno košarkarsko pot.
Lestvica po 11. krogu 2. slovenske košarkarske lige:

1. del
Ekipa Z/P Točke
LTH Castings 10/1 21
Plama Pur 9/2 20
Šenčur Gorenjska gradbena družba 9/2 20
Lastovka Domžale 7/4 18
Litija 6/5 17
Kolpa Črnomelj 5/6 16
Krka mladi 5/6 16
Elektro Gorenjska prodaja 5/6 16
Parklji 5/6 16
Terme Olimia Podčetrtek 4/7 15
Postojna 4/7 15
Hrastnik 3/8 14
Radenska Creativ Sobota 3/8 14
UKK Koper 2/9 13

 Marko GODEC

Foto: Aco J.

• Prodaja polikarbonata za
nadstreške

• Izdelava pergol in nadstreškov

• Adaptacije

• Mizarska dela

041 721 295 (Simon) • 041 523 551 (Matevž)

E-pošta: lesokras@siol.net



MEDNARODNI TURNIR SZTK  
ILIRSKA BISTRICA 2013

V nedeljo, 1. decembra, se je v soorganizaciji z do-
mačim klubom KK Oldersi v športni dvorani Osnov-
ne šole v Ilirski Bistrici uspešno odvil odprti medna-

rodni pokalni turnir SZTK. Mednarodnega turnirja, ki je bil odprtega 
tipa, se je udeležilo preko 300 tekmovalcev iz 24 klubov ter zvez iz 
Nemčije, Italije in Slovenije. Vrhunec turnirja je bil tudi troboj repre-
zentanc karate zvez S.K.I.F. (Slovenija), FIKTA FVG (Italija) in SZTK 
(Slovenija), na katerem je prepričljivo zmagala reprezentanca SZTK.
Kljub temu, da so sodelovali karate klubi iz različnih zvez, je tekmo-
vanje je potekalo gladko, v prijetnem in tudi svečanem vzdušju, saj 
je organizator tekme,  karate klub Oldersi, praznoval 10. obletnico 
ustanovitve. Dolgoletne izkušnje in predanost članov njihovega kluba 
je pripomogla k uspešni in brezhibni organizaciji celotnega turnirja.
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TAEKWONDO POKAL IVANČNA 
GORICA 2013

Na nedeljo, 1. 12. 2013, je sosednji klub iz Ivančne 
Gorice prvič organiziral odprto prvenstvo, podobno 

našemu, ki ga že tradicionalno organiziramo v mesecu marcu. To je 
bila dobra prilika, da naš klub popelje v borbe tudi nekaj manj izkuše-
nih borcev, da pridobijo izkušnje za naslednja tekmovanja. V Ivančni 
Gorici je sodelovalo 31 klubov iz 5 evropskih držav. Taekwondo klub 
Šmartno - Litija je zastopalo 14 borcev. Tekmovanja sta se udeležila 
tudi naše dva reprezentanta Domen ter Tadej Pirc. Tadej je tekmoval 
prvič po poškodbi kolka, Domnu pa je bil to trening za prihajajoči 
park pokal v Nemčiji, katerega se bo udeležil za reprezentanco. 
REZULTATI: 2. MESTO: Tadej Pirc, Nika Šircelj, Domen Pirc, Matic 
Špajzer; 3. MESTO: Lovro Perme, Tia Siles, Zala Rozina, Aleksan-
dra Rozina, Sara Rozina; Tekmovali so še: Matevž Smrekar, Domen 
Harb, Nuša Harb, Pia Smrekar, Leon Hvala

UDELEŽILI SMO SE  
MEDNARODNEGA ROKOMETNEGA 

TURNIRJA V BEOGRADU
Ko vas je večina uživala v prazničnih dobrotah in 
si čas krajšala z gledanjem televizije, smo se ro-

kometašice Ženskega rokometnega društva Litija zabavale na dru-
gačen način, tako kot najbolje znamo – ob igranju rokometa; 26. 
decembra 2013 smo se namreč v zgodnjih jutranjih urah odpravile 
na mednarodni rokometni turnir v Beograd. Pot je hitro minila ob 
gledanju Harryja Potterja in petju pesmi znanih balkanskih div – 
Severine, Cece in Nede Ukraden. Ob prihodu v Beograd smo si naj-
prej ogledale nekaj beograjskih znamenitosti, nato pa se izmučene 
od vožnje odpravile v hotel, kjer smo pojedle večerjo, padle v po-
steljo in v trenutku zaspale. Naslednji dan nas je ob 7.15 čakala ju-
tranja telovadba, zajtrk in ob 11. 40 so deklice letnika 2000/2001 
že odigrale prvo tekmo proti domačemu klubu iz Beograda ter jo 
dobile z razliko 3 golov. Druga tekma je bila veliko bolj sproščena, 
saj so naše punce povsem nadvladale nasprotno ekipo, rokometni 
klub Jabuka. Dekleta so ves čas igrale izredno borbeno, ne bi pa 
jim uspelo brez »osmega« igralca - kadetinj in staršev, ki so jih ves 
bučno podpirali s tribun. Kadetinje smo imele večerno tekmo pro-
ti rokometnemu klubu Knjaz Miloš. Prvi polčas tekme je bil dokaj 
izenačen, v drugem pa smo stvari postavile na svoje mesto in ob 
glasni podpori s tribun tekmo dobile z izidom 7:14. V isti dvora-
ni smo igralke in starši bučno navijali še za ekipo fantov RD Herz 
Šmartno. Drugi dan turnirja je vsaka ekipa igrala v svoji dvorani 
- starejše deklice so premagale ekipo RK Ptuj, kadetinje smo žal 
izgubile proti ekipi Voždovac, naše najmlajše, deklice letnik 2002 
in mlajše pa so dobile prijateljsko tekmo proti domačinkam iz Beo-
grada. Kadetinje smo zvečer odigrale tekmo proti RK Krim, ki bi nas 
popeljala v finale, a smo jo na žalost, kljub močni podpori s tribun, 
izgubile. Zadnji dan smo tekmo za tretje mesto proti domači ekipi 
Crvena zvezda najprej odigrale kadetinje, a jo, kljub borbeni igri, 
izgubile, tako da smo se uvrstile na končno četrto mesto, za prvo 
mesto v kategoriji deklic 2000/2001 pa so se naša hrabra dekleta 
pomerila z RK Krim. Kljub močnemu navijanju in odlični igri, ki so jo 
prikazala dekleta, so bile nasprotnice na koncu boljše, vseeno pa 
so punce osvojile odlično 2. mesto na turnirju. Blažka Hauptman je 
dobila pokal za najboljšega asistenta, celotna naša ekipa pa pokal 
za najštevilčnejšo ekipo na turnirju. Rokometašice smo bile nad 
udeležbo na turnirju več kot navdušene in iskreno upamo, da bomo 
kaj podobnega lahko kmalu ponovili, saj smo se kot klub močno 
povezale, stkale trdna prijateljstva in preživele čudovite štiri dni v 
družbi TISTEGA, ki ga imamo najraje – ROKOMETA! ;)

Petra KOMAT

PARK POKAL NEMČIJA
Domen Pirc se je z juniorsko reprezentanco udeležil pripravljalnega 
turnirja v borbah, Park pokal v Nemčiji. To je eno večjih tekmovanj, 
ki se organizirajo v tem delu Evrope. Domen je po dveh prepričljivih 
zmagah, tretjo borbo izgubil z nemškim borcem in na koncu osvojil 
zasluženo tretje mesto. Domov je kljub osvojeni medalji, odšel z 
malo grenkim priokusom, saj je v zadnji borbi izkusil pristransko 
sojenje ter naklonjenost sodnikov nemškim borcem. Za piko na i je 
iz te borbe odnesel ponovni zlom dlančnice, katere zlom je že utr-
pel v spomladanskem delu sezone. Zaradi prihajajočih pomembnih 
tekem, si Domen noče in ne more privoščiti počitka, zato je s svojo 
vztrajnostjo kmalu po poškodbi začel s treningi.

SMUČALI BOMO!
Na Smučišču Dole pri Litiji pripravljeni na 
sezono 2013/2014
Bližajo se pravi, mrzli, zimski dnevi, ki napovedu-
jejo zimske užitke na prostem. Da bodo raznoli-
ki, pestri in ugodni, bo poskrbelo tudi Smučišče 

Dole pri Litiji. 
Pred začetkom sezone smo člani Športnega društva Dole pri Litiji 
postorili vzdrževalna dela na vlečnici, razsvetljavi, teptalcu in te-
renu smučišču. Cene vozovnic in obratovalni čas ostajajo nespre-
menjeni. V sodelovanju z ZKMŠ Litija bomo izvajali projekt Zima 
na Dolah, kjer bo na voljo smučarska in sankaška rekreacija ter 
šola smučanja. V času nastajanja članka, temperature še niso bile 
primerne za umetno zasneževanje, danes pa je mogoče že druga-
če. Spremljajte nas na naši spletni strani www.smucisce.dole.si ali 
Facebook strani www.facebook.com/smucisce.dole
Obratovalni čas Smučišča Dole pri Litiji (v primeru ugodnih zimskih 
razmer): od ponedeljka do petka: od 17.00 do 21.00 (nočna smu-
ka) sobota: od 9.00 do 16.00 in od 17.00 do 21.00 (nočna smuka) 
nedelja: od 9.00 do 16.00. V času praznikov in šolskih počitnic: od 
9:00 do 16:00 in od 17:00 do 21:00 ure.
Vabljeni na ugodno in zabavno zimsko rekreacijo na Dole.

Ekipa Smučišča Dole pri Litiji, ŠD Dole pri Litiji

KOleDAR šPORtNIH DOGODKOV
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

SOB. 25.01. 13.30 Kegljaška tekma; 2. SKL; Litija 2001: Miklavž, moški Kegljišče Litija  
http://www.kklitija2001.si/verzija.php

SOB. 25.01. 17.30 Kegljaška tekma; 1. A SKL; Litija 2001/2: Gorica, moški Kegljišče Litija

NED. 26.1. 10.30 12. srečanje Prijateljev Janč - janških prijateljev Planinski dom Janče 
http://www.pdrustvo-litija.si/

ČET. 06.02. 16.00 Tekaški četrtek, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike. Zbor pred MC Litija 
http://www.mc-litija.si/

SOB. 08.02. 13.30 Kegljaška tekma; 2. SKL Litija 2001/1: Ceršak, moški Kegljišče Litija
SOB. 08.02. 17.30 Kegljaška tekma; 1. A SKL Litija 2001/2: Sinet, moški Kegljišče Litija

SOB. 08.02. OD 09.00 
DALJE Odprto prvenstvo Slovenije v tenisu za dečke in deklice do 10 in do 11 let. Tenis park AS, Litija 

http://www.as-litija.si/

NED. 09.02. OD 09.00 
DALJE odprto prvenstvo slovenije v tenisu za dečke in deklice do 10 in do 11 let. Tenis park AS, Litija

ČET. 13.02. 16.00 Tekaški četrtek, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike. Zbor pred MC Litija
SOB. 15.02. 15.00 Kegljaška tekma; 1. A SKL Litija 2001/1: Brest, ženske Kegljišče Litija
ČET. 20.02 7.15 – 15.51 Kopalni izlet v Atlantis, obvezne prijave do 18.2. v MC v Litiji. Zbor na železniški postaji Litija
ČET. 20.02 16.00 Tekaški četrtek, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike. Zbor pred MC Litija
SOB. 22.2. 8.00 19. spominski planinski Pohod Franca Štrusa (Senožeti, Ihan) Gasilski dom v Senožetih
ČET. 27.02 16.00 Tekaški četrtek, organizirana vadba teka, primerno tudi za začetnike. Zbor pred MC Litija

Podatke zbira do 10. v mesecu: ZKMŠ Litija, Enota za šport, tel.: 01-89-80-119, e-mail: info@mc-litija.si,spletna stran:http://www.zkms-litija.si/

USPEHI POVŠE GIANA V LETU 2013
Ob zaključku leta, 23.12.2013, je župan občine Litija Franci Roka-
vec povabil na slavnostni sprejem tudi našega mladega karateista 
Povše Giana. Gian, doma na Dolah pri Litiji, učenec 7. razreda, je 
član karate kluba KENSEI iz Litije in državni reprezentant. V obdobju 
od decembra 2012 do decembra 2013 je dosegel nekaj odmevnih 
rezultatov tako na državnih, kot tudi na mednarodnih tekmah. Še 
posebno smo v klubu ponosni na njegovi medalji z najprestižnejše 
tekme, evropskega srečanja otrok v Ferrari-Italija. Z izrednimi do-
sežki je tako za leto 2013 zasluženo prejel iz rok g.župana občinsko 
priznanje na področju športa.
Poglejmo Gianove uvrstitve na večjih turnirjih: Mednarodna tekma 
na Jesenicah 2.12.2012: 1. mesto kata posamezno, 3. mesto kata 
ekipno; Mednarodna tekma v Rušah (5 držav) 16.2.2013: 4. me-
sto kata posamezno; Mednarodna tekma Pokal Tolmin 7.4.2013: 4. 
mesto kata posamezno; Državno prvenstvo SZTK Rače 12.5.2013: 
1. mesto v borbah (kumite), 2. mesto kata posamezno 2. mesto 
kata ekipno; Mednarodna tekma Pokal Zgonik(Italija) 2.6.2013: 3. 
mesto kata posamezno; Mednarodna tekma Visoko pri Sarajevu 
5.10.2013: 2. mesto kata posamezno; Mednarodna tekma Ilirska Bi-
strica 1.12.2013: 3.mesto v borbah; Evropsko otroško prvenstvo do 
16 let (Ferrara-Itali-
ja): 3. mesto kata po- 
samezno; 3. mesto 
kata ekipno.
Na tem mestu pa se 
seveda moramo spo-
mniti na nekoga, ki je 
najbolj zaslužen za 
to, da talent ne osta-
ne samo talent. To 
je predsednik kluba 
Kensei in brez dvoma 
eden najboljših tre-
nerjev tradicionalne-
ga karateja v Sloveniji, g.Gorazd Praprotnik iz Litije. Gorazd veči-
no prostega časa voluntersko posveti prav karateju in s tem vzgoji 
mladih. Vedno poudarja vrednote karateja: red, disciplino, spošto-
vanje, delo, toleranco... Njegov moto: Ne treniraj, da bi zmagal! 
Treniraj, da ne izgubiš! Hvala Ti za vse, kar si nas naučil. Na koncu 
še enkrat čestitke Gianu, tudi za trdo delo in hvala g. županu za 
lep predbožični dogodek.  T.P. K.K. Kensei

Mednarodnega turnirja so se udeležili tudi tekmovalci našega klu-
ba, ki so zopet izvedli odlične nastope in s tem dosegli izjemne 
rezultate ter tako v skupni razvrstitvi izmer 24 klubov in zvez posta-
vili KK Kensei na odlično 5. mesto. Žal našemu klubu tokrat sreča 
ni bila najbolj naklonjena, saj je veliko število naših tekmovalcev 
zasedlo nehvaležno 4. mesto. Prvič pa so nastopili tudi tekmovalci 
iz sekcije Gabrovka, ki so dobili dragocene izkušnje in povsem nove 
občutke nastopanja pred množico ljudi.
Tudi tokrat je bil vrhovni sodnik turnirja naš trener Gorazd Prapro-
tnik, pri sojenju na tekmi pa se mu je pridružil tudi klubski trener 
Jan Marko.
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate!
Rezultati: 1. mesto: Katja Markovič (jiyu ippon borba, člani/člani-
ce C), Toni Povše (kata, člani/članice B); 2. mesto: Matic Mandelj 
(borba, kadet A); Nika Praprotnik (jiyu ippon borba, mlajše deklice 
B); Katja Markovič (kata posamezno, članice C); Lovro Mandelj 
(jiyu ippon borba, člani/članice C); 3. mesto: Matic Mandelj (Fu-
Ko Go borba/kata, kadet A); Gian Povše (jiyu ippon borba, mlajši 
dečki A); Nina Bajrić (Ko-Go borba, starejše deklice A); 4. mesto: 
Matic Mandelj (kata posamezno, kadet A); Tristan Zore (kata po-
samezno, malčki D); Gian Povše (kata posamezno, mlajši dečki 
B); Lovro Mandelj (kata, člani C); Matic Šifrer, Maks Krafogelj, 
Tristan Zore (kata ekipno, mlajši dečki B); Nika Praprotnik, Gian 
Povše , Neža Stopar Koprivnikar (kata ekipno, mlajši dečki/dekli-
ce B); Nina Požun, Pia Utenkar, Petra Mejač (kata ekipno, mlajše 
deklice C); 5. mesto: Zarja Mandelj (Ko-Go borba, starejše deklice 
A); Maks Krafogelj (kata posamezno, mlajši dečki C); Neža Stopar 
Koprivnikar (kata, starejše deklice B); Neža Stopar Koprivnikar 
(jiyu ippon borba, starejše deklice B); Matic Šifrer (kata posamezno, 
mlajši dečki C); Maks Krafogelj (kihon ippon borba, mlajši dečki C); 
Matic Šifrer (kihon ippon borba, mlajši dečki C).  KK Kensei



Eno samo trpljenje
bilo tvoje je življenje,
zdaj v grobu spiš
in nič več ne trpiš,
v srcih naših pa živiš.

V SPOMIN
Minilo je leto dni odkar nas je zapustil dragi mož,  

oče in dedek

FRANC MURN
iz Gabrovke

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

Vsi njegovi

Rahla naj te zemlja krije,
dobra mama, sladko spi!
Zvezda naj z neba ti sije,
mir in pokoj ti želi.

ZAHVALA
V večni sen je tiho zaspala naša draga mama, stara mama  

in prababica

ANGELA JURJEVEC
po domače Feliksova Ela
12.5.1929 – 25.12.2013

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem, ki ste nam stali ob strani in nam kakorkoli pomagali. Hvala vsem 
za izraze sožalja, darovane sveče in svete maše. Hvala patronažni se-
stri Tatjani, osebju Doma Tisje in prim. doc. dr. Marku Kolšku. Hvala 
g. župniku Ivanu Trnovcu za lepo opravljen obred, bralki, pogrebcem, 
trobentaču, pevcem MPZ Vače in organistu. Enaka zahvala velja g. 
Karlu Jurjevcu za ganljive besede slovesa. Iskrena hvala vsem, ki ste 
mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hčerki Majda in Iva z družinama, zet Edi, vnuki ter pravnuki

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

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

STEVO BOŽIČ

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

Vsi njegovi

Minevajo dnevi, 
meseci leta,
ko se zaveš,
da že dolgo
ni več človeka,
vendar  še vedno
ga imaš rad.

V SPOMIN

FRANCU MAHKOVIC
30.4.1931 – 1.1.2006

Hvala vsem za vsako prižgano svečko  
na njegovem grobu.

Vsi njegovi

1 . DECEMBER – DAN BOJA PROTI 
AIDSU

Aids ogroža ljudi po vsem svetu in ni samo pro-
blem okuženih in bolnih ampak je svetovni global-
ni problem, ki se lahko dotakne 
vsakogar izmed nas. HIV okužba 

je velikokrat posledica nevednosti, neznanja in ne-
odgovornosti. 
Vsako leto 1. decembra obeležujemo Svetovni dan 
aidsa, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO) prvič razglasila pred 25-imi leti, leta 1988. 
Osrednja tema, ki jo je SZO izbrala za obdobje od 
2011–2015 je 

»PROTI NIČLI«
• Nič novih okužb s HIV, • Nič diskriminacije in •Nič umrlih zaradi 
aidsa. Leta 2015 naj se nobeden otrok ne bi rodil s HIV.

Problem HIV/AIDS je rešljiv. 
Za rešitev pa so potrebni: vednost, informiranost, govor in pogovor, 
nediskriminacija in vztrajno delovanje ter sodelovanje.

Stanje v Sloveniji:
Po kriterijih razširjenosti epidemije HIV/aidsa, ki jih določata UNA-
IDS/WHO, se Slovenija uvršča v kategorijo držav z nizko stopnjo 
epidemije, kjer se HIV/aids še ni pomembno razširil v nobeni pod-

skupini prebivalstva. Po podatkih iz gradiva Okužba s HIV v Slo-
veniji – Letno poročilo IVZ za leto 2010 je stanje na področju 
aidsa zadnjih deset let naslednje:
•  s HIV je okužena manj kot ena oseba na 1000 prebivalcev.
•  v obdobju 2001 – 2010 je bilo prepoznanih 315 primerov 

okužbe, za aidsom zbolelo 84 oseb in umrlo 25
•  najbolj rizična skupina pri nas so moški, ki imajo spolne od-

nose z moškimi
v letu 2010 je bilo prepoznanih 35 primerov okužbe.
Območno združenje Rdečega križa Litija že vrsto let sodeluje 
z Gimnazijo Litija, tako da 1. decembra – ob svetovnem dnevu 
boja proti aidsu postavimo stojnico v Gimnaziji Litija, in tako s 
preventivnim in zdravstveno vzgojnim programom seznanjamo 
mlade o AIDS-u in drugih nalezljivih boleznih. V ta namen smo 
tudi letos dijakom razdelili različna gradiva, zloženke, pentlje 
in kondome. 

DROBTINICA – MALO…. JE 
VELIKO

Na Območnem združenju Rdečega 
križa Litija, smo se tudi letos vključili 
v mednarodno akcijo ob svetovnem 
dnevu hrane »Drobtinica«, ki je bila v 
petek, 18. oktobra 2013. Naši prosto-
voljci in mladi člani RK iz Osnovne šole 
Gradec in Osnovne šole Litija so med 

9.00 in 13.00 uro zbirali prosto-
voljne prispevke v zameno za 
kruh, ki so nam ga velikoduš-
no podarili: MERCATOR, SPAR, 
DPŽD Dole pri Litiji, KORK Dole 
in KORK Primskovo.

Z odzivom občanov na akciji 
»Drobtinica« smo zadovoljni in 
jo načrtujemo tudi za prihod-
nje leto.

SREČANJE STAREJŠIH, INVALIDNIH OSEB »150«
Območno združenje Rdečega križa Litija v skladu s svojim progra-
mom vsako leto organizira srečanje za 150 oseb. Povabili smo sta-
rejše in invalidne osebe ter prostovoljce. Letos smo se odpravili na 
Dolenjsko, v sredo 13. oktobra 2013. 
Iz Litije smo se ob 8.30 uri odpeljali proti Šentjerneju, kjer smo si 
ogledali Kartuzijanski samostan Pleterje in kratek film o srednje-
veških duhovnikih. Kartuzija Pleterje je bila četrta in hkrati zadnja 
ustanovljena slovenska kartuzija. Od prvotnega poslopja je ostala 
samo cerkev sv. Trojice. V samostanu sta bogata knjižnica in likov-
na zbirka. Ogledali smo si tudi še muzej na prostem. Sprehodili 
smo se po mestu Kostanjevica na Krki, v parku pa pogledali lesene 
strukture-Formo viva.

Pot smo nadaljevali v idilično okolje, bogato z zgodovino in kultur-
no preteklostjo do gostilne Žolnir, kjer je bilo skupno srečanje. V 
kulturnem programu, so se kot vsako leto predstavili udeleženci 
vsakega avtobusa vsak s svojo pesmijo. Nadaljevali smo s kvizom, 
ki ga je tudi tokrat pripravila ga. Rosana Maček. S simboličnim 
darilcem smo se spomnili najstarejše udeleženke in udeleženca, 
vseh, ki so v novembru praznovali, ali praznovali okroglo obletnico. 
Ob zvokih harmonike g.Mirka Vreska, pa so zaplesali tudi zakonski 
pari. 
Udeleženci zelo radi nastopajo in sodelujejo v programu, saj jim 
druženje veliko pomeni, veseli so, da lahko med seboj malo pokle-
petajo, obujajo spomine, si delijo izkušnje, tudi z dela prostovolj-
stva po posameznih krajevnih organizacijah. Največ pa jim pomeni, 
da se po dolgem času spet srečajo. Z zanimivimi novimi vtisi, smo 
se zadovoljni počasi odpravili proti domu. 
Zahvala prostovoljcem, ga.Nadi Pintar in ga.Rosani Maček, za po-
moč pri sami izvedbi že tradicionalnega srečanja, da so vsi udele-
ženci zadovoljni in jim ostane v najlepšem spominu. Srečanje je 
popolnoma uspelo, za kar pa je potrebnih kar nekaj tednov priprav 
za vso organizacijo.
Malo utrujeni a zadovoljni, nasmejani obrazi so vsekakor največja 
pohvala in zahvala, takšni organizaciji srečanja, ki združuje ljudi 
iz 20 krajevnih organizaciji iz Občine Litija in Občine Šmartno pri 
Litiji.  Sekretarka: Danica SVERŠINA



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: Sašo Jovanovič 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Naklada 5400 izvodov.
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.

OBVESTILA / KRIŽANKA

mali oglasi
PODARITE odvečne knjige, 
priročnike. Pokličite, pridem 
z veseljem, jih odpeljem in 
oh ranim. Gsm 030/996 
-225

KUPIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, medalje, 
značke, bajonete, čelade, 
sablje, uniforme, stare raz-
glednice, kipce, slike, nakit, 
kovance, knjige in druge 
starejše drobnarije, ki jih 
morda ne potrebujete več.  
Tel.: 051/740-430

PRODAM 5m3 suhih buko-
vih drv, hrastov sod za rde-
če vino 360 litrov. GSM: 
041/236-016. Trentelj Pe-
ter, Nova gora 20, 1274 
Gabrovka.

KUPIM teleta mesne pa-
sme starega 5 mesecev. 
GSM: 041/236-016, okoli-
ca Gabrovke.

PRODAM ali ODDAM dvo-
sobno stanovanje v Šmart-
nem pri Litiji. Informacije 
na GSM: 031/752-751.

IŠČEM DELO na domu, ne-
ga, čiščenje, v dopoldan-
skem času. Tel.: 070/892 
-917. Nataša Jerant, Veliki 
vrh 32, 1270 Litija.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 158

Izžrebanci križanke iz meseca DECEMBRA 2013 prejmejo 
stenski koledar "VABILO V SREDIŠČE SLOVENIJE". 
Nagrado prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija.

1. Marija Jan, Sitarjevška 33, Litija
2. Simona Kastelic, Tepe 3, Polšnik
3. Tina Kuder, Sava 6, Sava 

Težje besede:  RITTER, EAROM, CAAN, RAU, AGON 
AANRUD, NDOLA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.2.2014 na naslov ured ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo po dve por
ciji čevapčičev. Bon za čevapčiče nagrajenci prejmejo v 
Tiskarni ACO, Litija. 

Nagrade prispeva BARČEK ŠPARČEK.
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SOJ PRAZNIČNIH LUČI V DOMU TISJE
Četudi letošnjo zimo ne krasi zasnežena okolica in nas 
namesto sneženih mož na dvoriščih pozdravljajo luže, 
se v neznačilno toplem januarskem vremenu še zme-
raj občuti radost prazničnega decembra. Leto, ki je za 

nami, smo pospremili s številnimi dogodki, ki so povezale generacije v 
soustvarjanju prazničnega vzdušja v prostorih doma ter v skritih kotič-
kih naših src.
Uvod v veselja poln december 
so za stanovalce pripravili učenci 
podružnične šole Dole pri Litiji. 
Zbrane so povezali v igranju zna-
nih viž na harmoniko, pripravili 
recitale pesmi domačih pesnikov 
in skupaj s stanovalci zapeli naj-
lepše pesmi zimskega časa. Ker 
se mlada generacija zaveda, da 
se s smehom razblini vsako slabo razpoloženje, so s pripovedovanjem 
šal še dodatno obogatili prijetno druženje. 
Tradicionalna novoletna zabava je tokrat potekala v posebnem vzdušju. 
Gospod Ljubo Tori je udeležencem prebral poučno zgodbo iz zbirke 
ljudskih pripovedk Zverinice iz Rezije. Za glasbeni del večera pa je po-
skrbel poseben gost, ki je s skladbami zaigranimi na violončelo upravi-
čil sloves izjemno talentiranega umetnika. Ježkov nagrajenec, legenda 
Radia Ga- ga ter veliki imitator so le nekatere besedne zveze, ki opi-
sujejo gospoda Tilna Artača. Na čelu pa ga je spremljala prijateljica 
Alja. Zaključek uradnega dela prireditve smo obeležili z ognjemetom, 
zabava pa se z njim še ni zaključila. Za uspeh vsake zabave je namreč 
potrebno petje, radoživ ples in prešeren nasmeh na obrazu. S pomočjo 
prostovoljca Romana Jakoša je bila z njegovim igranjem na harmoniko 
zagotovljena zvrhana mera vseh potrebnih sestavin za uspešno in ne-
pozabno zabavo.
Oktet Valvasor je stanovalcem s svojim nastopom prikazal izjemno 
kvaliteto in privabil veliko število obiskovalcev, ki so z veseljem prisluh-
nili njihovemu bogato obarvanemu repertoarju. 
Pomemben košček k pravemu božičnemu vzdušju je dodal prostovo-
ljec David Mahkovic, dijak Srednje zdravstvene šole iz Zagorja, ki je na 
predvečer božiča s kitaro popestril čarobnost prazničnih dni.
Prazniki nas opomnijo na bližino ljudi, katerim zaradi hitrega tempa 
življenja pogostokrat namenimo manj časa, kot bi si ga želeli. Kako po-
membno je za kvaliteto življenja ohranjanje prijateljskih vezi se zaveda-
jo člani Društva upokojencev in člani Rdečega križa Jevnica Kresnice, 
ki so za stanovalce pripravili kulturni program, pospremljen z različnimi 
elementi nepozabnega popoldneva. Poleg igranja na harmoniko pro-
stovoljca Romana Jakoša bo v spominu ostal še prijazen klepet, obda-
rovanje ter skupno petje božično novoletnih pesmi. 
Preteklemu letu smo pomahali v slovo s pestro paleto dogodkov. Izku-
šnje so nam pripravile bogato popotnico za nove izzive, ki nas čakajo 
v prihodnjih mesecih. Kljub vsemu, kar nam prinaša nepredvidljiva pri-
hodnost ne smemo pozabiti na tiste, ki jih srečujemo na ulici, hodnikih 
in vseh poteh v tem letu.   Renata OZIMEK, Romana VOLIČ VUKADIN 

NAPOVEDNIK PRIREDITEV 
•   ČETRTEK, 23. januarja, ob 15,30 NASTOP PEVSKEGA ZBORA SONČ-

NI ŽAREK ŠENTVID PRI STIČNI,
•   SOBOTA, 25. januarja, ob 10. uri, NASTOP PEVSKEGA ZBORA PRA-

GERSKO,
•   ČETRTEK, 30. januarja, ob 13. uri, BRALNA URA Z VIŠJO KNJIŽNI-

ČARKO GOSPO ALEKSANDRO MAVRETIČ.

dom tisje

NePReMIčNINe
PRODAM manjšo kmetijo v okolici Litije, vse na ravnini, 
mož no tudi po delih. GSM: 031/670-737

PRODAM trisobno stanovanje na Cesti komandanta Stane-
ta, Litija, 55m2 in garažo, velikosti 12m2. Cena po dogovoru. 
Informacije na GSM: 041/839-962.

PRODAM 3 SOBNO STANOVANJE 77 m2. Stanovanje je bilo 
2011 popolnoma obnovljeno (električna in vodovodna inštala-
cija, okna, radiatorji, vrata...). Možnost odkupa tudi z vso novo 
opremo. Nahaja se v centru Litije, v pritličju in je lahko takoj 
vseljivo. Vred no ogleda. Informacije na GSM: 041/719-444.

VlOMI V VOzIlA
Policija ves čas opozarja: NA VIDNEM MESTU v vozilu, naj ne 
bo ničesar, kar bi lahko vzpodbudilo zanimanje storilcev. 
Predmeti naj ne bodo na vidnem mestu niti za kratek čas (na 
primer parkiranje pred vrtcem in spremstvo otroka v objekt 
med tem, pa lastnik-ca pusti na vidnem mestu torbico, denar-
nico...). Predmeti naj se za čas odsotnosti (tudi za kratek čas) 
uporabnika vozila, pospravijo vsaj v prtljažni prostor. Prav tako, 
toplo, priporočamo, da lastniki vozil pri zaklepanju z daljincem, 
kljub vsem znakom, da naj bi bilo vozilo zaklenjeno (npr. utri-
palke, akustičen zvok...itd) le-to še fizično preverijo. Policija je 
v preteklosti že obravnavala primere v katerih so storilci upo-
rabljali naprave (»motilici«), ki preprečijo zaklepanje vozila (vo-
zilo kljub temu daje znak, da je zaklepanje opravljeno). Kazniva 
dejanja se pojavljajo skoraj povsod ob različnih delih dneva. 
Pomembna okoliščina, ki jo izkoriščajo storilci je priložnost, 
ki jo vidijo v predmetu, ki je na vidnem mestu v vozilu. Naj-
pogosteje odtujeni predmeti iz vozila so: torbice, denarnice, 
navigacijska naprave, avtoradii, prenosni računalniki, mobilni 
telefoni... Načinov, ki si jih poslužujejo storilci za izvršitev ka-
znivega dejanja je več, od razbijanja stekla, vlom z nasilnim 
odklepanjem ključavnice, do uporabe tehničnih pripomočkov. 
Za izvršitev kaznivega dejanja potrebujejo le nekaj sekund.

Komandir policijske postaje, Marjan TURNŠEK

ZAHVALA
Svet krajevne skupnosti Kresnice se iskreno zahvaljuje 
delavcem Policijske postaje Litija, ki so s svojim strokov-
nim pristopom uspeli izslediti vlomilce serijskih vlomov v 
prostore Krajevne skupnosti, poslovilni objekt na pokopa-
lišču in dveh spremljajočih objektov kmetijskih zemljišč.

Predsednik sveta KS Kresnice
Daniel LENART

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68

•  VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN  
SREBRNEGA NAKITA

• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•  ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA  

IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA

• NIZANJE OGRLIC

NUDIM 
POMOČ

Vam primanjkuje časa? 
Ne zmorete sami opra-
viti z vrtnimi op ravili, s 
košnjo trave, z obrezo-
vanjem grmovnic, obža-
govanjem dreves, potre-
bujete 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
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GReGA KOKAlJ DVAKRAtNI DRŽAVNI PRVAK,  
tINA GODeC DRŽAVNA PODPRVAKINJA

tenis klub AS

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Državno prvenstvo v tenisu do 16 let, ki se je odvijalo na 
Otočcu je bilo v znamenju zmagoslavja igralcev Tenis klub 
AS Litija. Grega Kokalj, tudi sicer 1. mestu na lestvici do 
16 let in prvi nosilec turnirja,  je še enkrat več dokazal, 
da je resnično številka 1 v Sloveniji, saj je postal državni 
prvak tako posamezno kot tudi v dvojicah in to kljub temu, 
da mesec dni pred turnirjem zaradi poškodbe ni treniral. 
In če smo od Grega Kokalja naslov kar nekako pričakova-
li, skrbi nam je povzročala edino njegova poškodba, pa je 
enkratno presenečenje pripravila TinaGodec, sicer pred 
državnim prvenstvom 16. na lestvici, ki je kar po vrsti iz-
ločala favorizirane tekmovalke, med njimi v 2. kolu tudi 3. 
nosilko Dovnik Zalo iz Kranja, ki je v 1. kolu izločila našo 
Laro Jamšek, in se uvrstila v finale. Tudi v finalu je prikazala 
izredno borbenost in odlično igro in le za las je manjkalo, 
pa si se z Otočca vrnili s kar tremi naslovi. Tina je v finalu 
izgubila 0:6 7:5 4:6 in tako postala državna podprvakinja, 
kar je njen doslej največji uspeh, občuten pa bo tudi njen 
skok na novi lestvici, ki bo objavljena konec januarja. Ne 
smemo pa pozabiti omeniti tudi izrednega uspeha leto dni 
mlajšega Mesarič Marka, ki se je po zmagi nad 7. nosil-
cem uvrstil v četrtfinale državnega prvenstva, kjer ga je 
izločil prav klubski sotekmovalec Grega Kokalj. Kljub temu 
je Mark lahko več kot zadovoljen z uvrstitvijo v četrtfinale, 
saj je od mlajših tekmovalcev, katerim je to prva sezona 

do 16 let, to uspelo le dvema. Vse čestitke za uspehe tekmovalcem 
pa gredo v prvi vrsti tudi trenerjema in sicer teniškemu trenerju 
Denisu Bovhanu in Goranu Muzga, ki skrbi za dobro kondicijsko 
pripravo naših tekmovalcev.
Pri najmlajših je v Ljubljani na turnirju B do 12 let nastopil devet-
letni Artnak Bor in zmagal ter osvojil pokal za 1. Mesto. Bor bo 
tako konec januarja prvič uvrščen na lestvico TZS do 12 let. 8. In 9. 
Februarja bo nastopil na turnirju do 10 let, ki se bo odvijal v doma-
čem teniškem centru AS Litija.
Za Bora je to že tretji zaporedni pokal v novi sezoni in vse kaže na 
to, da ima Tenis klub AS Litija na obzorju novega zmagovalca.

Izredni teater društva Tombas pripra-
vlja novo prestavo, ki bo premierno upri-
zorjena 15. marca 2014. Črna komedija 
z naslovom Svetla prihodnost govori o 
brezposelnih mladih, ki se začasno zapo-
slijo na Uradu za raziskave in razvoj trga 
dela. Skozi njihove zgodbe na humoren 

NOVA PReDStAVA 
IzReDNeGA teAtRA

način obravnava perečo problematiko ne-
koč uspešne države, ki je v zadnjem času 
pri vrhu samo še po negativnih indikatorjih.
Še pred tem pa bomo na začetku marca 
v goste povabili gledališko skupino KUD 
Franc Kotar, Trzin, ki je pred dvema letoma 
navdušila s predstavo Fiziki.
Več v naslednji številki.  Marko DJUKIć

V PRAPROščAH,
tik ob centru Liti-
je, na sončni legi 
po ugodni ceni 
prodam zazidljive 
parcele z gradbe-
nim dovoljenjem. 
Na vol jo še dve parceli!

Informacije na:
Poglajen Andrej 041/651-802

KRI RešUJe ŽIVlJeNJA.
MOJA KRI

- VARNA KRI
zAMe, zAte, 

zA VSAKOGAR. 
Daj majhen delček  

sebe za dobro drugega.
RKS Območno združenje Litija vabi 
krvodajalke in krvo dajalce, da se 

udeležijo krvodajalske akcije, ki bo 

27. in 28. FEBRUARJA 2014
v prostorih Zdravstvenega  

doma v Litiji 
KRI je nenadomestljivo zdravilo,

pri zagotavljanju krvi pa si pomaga-
mo lahko le ljudje med seboj.

Vljudno vabljeni !

OZRK LITIJA


