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novi ce i z občin e l it ija

iz uredništva
VABILO
Vabimo vas na tradicionalno proslavo ob
73-letnici bitke na Tisju,
ki bo v sredo, 24. decembra 2014
ob 11. uri pred spomenikom na Tisju.
Slavnostni govornik bo častni predsednik
Zveze slovenskih častnikov Miha BUTARA.
V kulturnem programu bosta sodelovala
Partizanski pevski zbor
in Zasavski rogisti.
Program bo povezoval Zlato Zavrl.

V dnevih, ko se poslavljamo od starega leta in s pričakovanjem
zremo v novo, se tudi mi pridružujemo dobrim željam. Želimo
vam vesele praznike v krogu vaših najdražjih in da bi bilo novo
leto 2015 radodarno z zdravjem, srečo, uspehi in medsebojnim
razumevanjem.
Uredništvo Občana
Prispevke pošljite do 08.01.2015 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.

*****
Ob 70. obletnici požiga domačij in poboja
domačinov na Vačah in okolici vas vabimo
tudi na spominsko svečanost,
ki bo v petek, 26. decembra 2014
ob 11. uri pri spominskem obeležju
na Malih selih pri Vačah.

*****
Vsem občankam in občanom občin Litija in
Šmartno pri Litiji želimo prijetno praznovanje
božičnih in novoletnih praznikov, čestitamo ob
državnem prazniku – Dnevu samostojnosti in
enotnosti, v Novem letu 2015 pa želimo obilo
zdravja, sreče in zadovoljstva.
Vabljeni in nasvidenje na Tisju ter
Malih selih pri Vačah.

ZB za vrednote NOB Litija-Šmartno

DOBRODELNA PRIREDITEV Z LJUBEZNIJO
… ZA ŽIVLJENJE

Dijaki, njihovi starši in zaposleni na Gimnaziji Litija smo preko celega šolskega leta aktivni na področju dobrodelnosti. Večkrat letno zbiramo oblačila, hrano, šolske potrebščine in druge nujno potrebne stvari za življenje. Sodelujemo z litijskim centrom za socialno delo, Župnijsko
Karitas Litija, Rdečim križem Litija, Osnovno
šolo Litija, Podružnico s prilagojenim programom, Mladinskim centrom Litija, Slovensko
Karitas, Zavetiščem za brezdomce v Ljubljani,
Mladinskim domom Malči Beličeve in varno
hišo. Naši dijaki sodelujejo kot prostovoljci v
domu starejših občanov v Domu Tisje. Na šoli
poteka tudi zbiranje plastičnih pokrovčkov v
sodelovanju s Športno-humanitarnim društ
vom Vztrajaj – NEVER GIVE UP.
Odzovemo se ob naravnih nesrečah; ob velikih poplavah, ki so prizadele Litijo in Zagorje
ob Savi smo organizirali dve dobrodelni gledališki predstavi, v Zagorju in Litiji, ter zbran
denar v celoti namenili v poplavah prizadetim družinam. Med drugim smo lansko leto razveselili z darili za
božič otroke v Mladinskem domu Malči Beličeve, zbirali sredstva za ljudi, ki so jih prizadele poplave v Bosni
in Srbiji in še bi lahko naštevali.
Od zadnje velike prireditve, s pomočjo katere smo zbrali 5832,00 evrov za Rdeče noske – klovne zdravnike,
ki so otroke v otroški bolnišnici Trbovlje lahko obiskovali kar dve leti, je minilo 5 let.
(nadaljevanje na 3. strani)

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Našo 25 letnico delovanja smo zelo uspešno zaključili v mesecu novembru, saj smo 14 november ob svetovnem dnevu diabetesa v modro
odeli naš grad Bogenšperk. Prav tako smo imeli izredno srečo ob lepem vremenu, da smo 16.11. opravili vsakoletni pohod, tokrat na Jelšo.
Veseli smo bili da sta se nam ob zaključku našega praznovanja na
pohodu pridružila ga. podžupanja Lijana Lovše in pa novi župan občine Šmartno
g. Rajko Meserko.
Predsednica DD Litija in Šmartno
Rudolfa Pogačar

Ogled živih jaslic
Kulturno društvo Javorje nad Bogenšperkom, vabi na predstavitev živih jaslic, v četrtek 25. decembra 2014, ob 17. uri.

Lepo vabljeni!
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MISLI OB KONCU LETA,
ZADOLŽEVANJE IN ŠE KAJ;
Spoštovani občanke, cenjeni občani!
Zagotovo je konec leta čas, ko delamo pregled po iztekajočem
letu in si zastavljamo načrte za leto, ki prihaja. Čeprav nam
podatki Statističnega urada RS govorijo o gospodarski rasti,
se ta v našem vsakdanjem življenju še ne pozna. Prav iz tega
razloga občina ni povečevala obremenitev naših občanov in
občank in podobna so razmišljanja za naprej.
Leto 2014 je zagotovo zaznamovano z zaključevanjem velikih projektov v mestu Litija kot so: dokončanje medgeneracijskega središča SVC (Šmelc), izgradnja nadomestne nove
šole Litija – 1. Faza, zaključevanje izgradnje centralne čistilne naprave Litija s kanalizacijskim sistemom v mestu Litiji in
povezavi s Šmartnim. Vzporedno se je obnavljala vsa cestna
in komunalna infrastruktura in vgrajevala nova (plin, telefon,
T-2, elektrika in vodovod). Zaključila se je energetska sanacija
zdravstvenega doma v Litiji in podružnične osnovne šole na
Dolah. Zaključila se je izgradnja plinovoda Kresnice – Litija in
intenzivno se gradi izven-nivojsko križanje na Zgornjem Logu.
Zagotovo so to ogromni projekti, ki jim že lep čas nismo bili
priča, zato je logično, da je potrebno poleg domačih proračunskih in EU sredstev, zagotoviti tudi bančne vire oziroma se
zadolžiti. Pri tem moram pa jasno poudariti, da je Občina Litija
najemala kredite v skladu z zakonodajo, ne glede na različne
izjave in špekulacije v medijih, katerim smo priča v teh dneh.
Finančno stanje občine se je poslabšalo ob dejstvu, da je bila
Občina Litija neupravičeno zavrnjena na 8. Javnem razpisu
»Razvoj regij«, na katerem je kandidirala za EU sredstva za
nakup medgeneracijskega središča »Šmelc«. Občina Litija se
je na to odločitev že pritožila in vložila upravni spor. Glede na
vsa ta našteta dejstva, bo za občino Litija prva prioriteta v letih
2015 in 2016 zapiranje vseh finančnih obveznosti in s tem dokončanje velikih projektov ter tudi priprava novega dolgoročnega razvojnega programa občine za obdobje 2016 – 2022.
Kljub izvajanju velikih projektov smo v letu 2014 bili priča izjemno bogatemu delu na področju kulture, športa, sociale,
mladinskih programov in pri razvoju podeželja.
Lahko samo čestitamo gospodarstvu, ki v teh težkih razmerah
daje dobre rezultate še zlasti tisti del, ki je izvozno naravnan.
Vsa zahvala gre našim gasilcem, ki so se skozi celo leto bojevali s številnimi vremenskimi ujmami, (žled, plazovi, poplave…)
za vse našteto, darovane ure vam iskrena hvala.
To je le bežen pregled izjemno dinamičnega in vsestransko
bogatega leta, ki se izteka, zato se vam spoštovane občanke
in občani iskreno zahvaljujem za vse, kar ste dobrega storili
na svojem delovnem mestu, društvih, javnih zavodih, podjetjih, krajevnih in mestni skupnosti, občinski upravi, v političnih
strankah in občinskem svetu.
Bile so tudi napake, ki se zgodijo še zlasti takrat, ko je dela veliko ali preveč, trudili se bomo, da bo teh v prihodnje čim manj.
To leto dokazuje, da skupaj zmoremo več, imejmo radi to občino. Vsi ti projekti bodo ostali v našem mestu in bodo služili
k dvigu kvalitete življenja. Za vse to iskrena hvala ter želim
dobro sodelovanje v prihajajočem letu.
Srečno.

Vaš župan

O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKERUBRIKA
UPRAV E

PREGLED INVESTICIJ V OBČINI LITIJA V LETU 2014
Tudi v letošnjem letu so se na območju Občine Litija izvajale številne investicije oz. projekti, ki so rezultat pospešenega izvajanja nalog občinskega proračuna, sredstev proračuna Republike Slovenije,
sredstev Evropske unije, javno zasebnega partnerstva, zasebnih
vlaganj in aktivnosti mestne skupnosti, krajevnih skupnosti, društev, združenj, občank in občanov. Pregled projektov povzemamo
v nadaljevanju;
MESTNA SKUPNOST LITIJA:
- Dokončanje izgradnje medgeneracijskega središča »Šmelc«
- Zaključena izgradnja nadomestne osnovne šole Litija
- Dokončanje izgradnje centralne čistilne naprave
- Nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema in vzporedne gospodarske javne infrastrukture (mestne ulice, pločniki, javna razsvetljava, obnova javnega vodovoda s polaganjem ostalih komunalnih vodov, plinifikacija, telekom, T2). V tem letu so se v celoti
uredila naselja, ceste oz. cestni odseki:
- lokalna krajevna cesta LK 208701 Predilnica-Praprošče in javna
pot JP 710291 Praprošče – Semenič
- Javna pot JP 710711 in JP 710712 Pokopališka pot I in II
- lokalna cesta LC 208081 Zagorica – Faza I in Zagorica – Faza II
- lokalna krajevna cesta LK 208411 Grbin – Ježa
- lokalna zbirna mestna cesta LZ 208321 (Ulica Mire Pregljeve-Grbin)
- Savska cesta
- trenutno se ureja Vzhodni potok
- lokalna krajevna cesta LK 208422 Brodarska ulica
- koncesionar za ponudbo zemeljskega plina (Istrabenz plini) je v
celoti zgradil plinovod Kresnice-Litija v dolžini 8 km
- Intenzivno se je izvajal projekt izven nivojskega križanja preko
DRSC na glavni cesti v Zgornjem Logu
- Nadaljevanje urejanja Doma invalidov v Litiji
- Urejanje zračnega kanala in odvodnjavanja bivše sodnije
- Preureditev prostorov v zgornji etaži sodnije za izobraževanje IC
GEOSS, v spodnji etaži pa urejanje predstavitvene sobe Mestnega
muzeja in prostorov Pihalnega orkestra Litija
- Izgradnja kotlovnice in kogeneracije pri športni dvorani Litija
- Dokončanje ureditve označevalnih tabel v mestu
- Energetska sanacija zdravstvenega doma Litija
- Dokončanje PGD dokumentacije za vodovod Litija-Veliki Vrh-Golišče
- Urejanje cestne infrastrukture in prehodov za pešce čez G2 cesto
v mestu
- Odstop zemljišča za ureditev pasjega igrišča
- Ribiška družina je ob 60 letnici obnovila svoj dom
- Zaključena parcelacija zemljišč železniške infrastrukture v Litiji za
prenos na občino Litija.
KRAJEVNA SKUPNOST BREG:
- Predaja večnamenskega vozila svojemu namenu
- Urejanje cestne infrastrukture ob izgradnji kanalizacije Šmartno
– Litija.
KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI LOG:
- Urejanje hudournika ob iztoku v reko Savo.
KRAJEVNA SKUPNOST SAVA:
- Izdelava projekta za izgradnjo protipoplavnega zidu na Savi
- Zaključena parcelacija zemljišč železniške infrastrukture na Savi
za prenos na občino Litija.
KRAJEVNA SKUPNOST VAČE:
- Dokončanje PGD projekta za širitev pokopališča n izgradnjo poslovilnega objekta na Vačah z izvedbo arheoloških izkopavanj
- Širitev vodovoda in sanacija dela na odcepu Vače – Ržišče
- Izdelava idejnega projekta za širitev vodovoda v naselje Strmco
in Vrtače

- Ureditev asfaltnega platoja na GEOSS-u
- Sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila na Vačah.
KRAJEVNA SKUPNOST HOTIČ:
- DOKONČANJE VODOVODA Jesenje
- Asfaltiranje šolskega igrišča pri POŠ Hotič
- Aktivnosti za povečanje prometa varnosti v Sp. Hotiču.
KRAJEVNA SKUPNOST KRESNICE:
- Izgradnja prizidka k POŠ Kresnice, vključno z dodatno učilnico
- Koncesionar (Istrabenz plini) je zgradil novo PRP postajo za nadaljnjo izgradnjo plinovoda roti Litiji
- Dokončanje izgradnje plinovoda proti Litiji in pričetek napeljave
tudi v Kresnicah
- Zaključena parcelacija zemljišč v Kresnicah – železniške infrastrukture za prenos na občino Litija.
KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA:
- Sanacija zemeljskega plazu v Goliščah
- Sanacija parketa v dvorani zadružnega doma
- Zaključena parcelacija zemljišč v Jevnici – železniške infrastrukture za prenos na občino Litija
- Urejanje zadrževalnika nad naseljem v Kresniških Poljanah.
KRAJEVNA SKUPNOST POLŠNIK:
- Demonstracija in asfaltiranje 300 m dolžine regionalne ceste v Sopoti
- Sprememba poštnega prometa v pogodbeno pošto
- Sanacija lokalne ceste in hudournika v Pasjeku.
KRAJEVNA SKUPNOST DOLE PRI LITIJI:
- Energetska sanacija Podružnične osnovne šole Dole
- Zamenjava energenta na lesne pelete v Podružnični osnovni šoli Dole
- Nadaljevanje projektiranja novega vodovoda Dole – Dobovica –
Gradišče.
KRAJEVNA SKUPNOST GABROVKA:
- Izgradnja varnega hodnika ob zdravstveni ambulanti za večjo varnost otrok
- Pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod Tihaboj
- Prenos v upravljanje vodovodnega sistema Gabrovka – Vodice na
JP KSP Litija.
SKUPNI PROJEKTI:
- Sodelovanje pri pripravi projekta izgradnje hidroelektrarn na
Srednji Savi z vzporedno infrastrukturo
- Odmere cest in urejanje zemljiškoknjižnih postopkov
- Sodelovanje pri izgradnji medobčinskega centra za ravnanje odpadkov CEROZ-Unično
- Uvajanje projektov lokalne oskrbe z doma pridelano hrano v javnih ustanovah
- Nadaljevanje s projekti regijske štipendijske sheme
- Sodelovanje pri velikih družabnih dogodkih: novoletne prireditve,
litijski karneval, prvomajsko kresovanje, festival »Slovo poletju«,
Pohod po Levstikovi poti
- Urejanje igral na igriščih ob vrtcih.
Zahvaljujem se prav vsem nosilcem odgovornih funkcij v občinskem svetu, občinski upravi, mestnem svetu, svetih krajevnih skupnosti, javnih zavodih in podjetjih, državnih institucijah, društvih in
drugih iniciativah in seveda vam občankam in občanom za vse, kar
ste na tej poti razvoja storili za našo občino v letu 2014. Dokazali
ste, da je mogoče tudi v času gospodarske krize iti naprej. Še enkrat vsem hvala.
ŽUPAN
Franci ROKAVEC

OBVESTILO VSEM ZAVEZANCEM ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI LITIJA
Občina Litija odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v skladu z 62. členom Zakona o stavbnih zemljiščih
in na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija (Uradni list RS, št. 132/03,
119/04 in 119/05, 106/11, 89/2012 v nadaljevanju odlok).
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe
(imetnik pravice razpolaganja oz. lastnik, najemnik stanovanja oz. poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
15. člen odloka nalaga zavezancem, dolžnost prijaviti občinski upravi Občine Litija, nastanek obveznosti
plačila nadomestila in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.
V praksi opažamo, da zavezanci te določbe občinskega odloka ne upoštevajo in ne sporočajo vseh nastalih
sprememb pri zavezancih na občino.
To so spremembe, ki nastanejo zaradi npr. prodaje ali nakupa nepremičnine (stanovanja, stanovanjske hiše, zemljišča ali poslovne površine), oddaje nepremičnine v najem (stanovanja ali poslovne površine), spremembe lastništva
zaradi dedovanjih ali spremembe lastništva po pokojni osebi, …
Pogosto se v praksi zato zgodi, da se takšne neažurne situacije rešuje šele s pritožbami na že izdane odmerne odločbe za nadomestilo s strani Davčne uprave RS.
Občinska uprava občine Litija zato naproša vse zavezance za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, da vse nastale spremembe pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (prodaja ali
nakup nepremičnine, …) rešujejo in posredujejo na Občino Litija že med letom v izogib napačno izdanim odmernim odločbam.
Vsa vprašanja ali informacije v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko dobite na Občini Litija, soba 57, pri občinski uslužbenki Kati Zidar ali na telefonu: 01-8963-436, oz. na elektronskem naslovu
kati.zidar@litija.si.
VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA ENOLETNO OPROSTITEV:
Z 11. členom odloka je navedeno, da se za dobo enega leta oprosti plačila nadomestila zavezanca, ki živi z drugimi
člani v skupnem gospodinjstvu v slabih življenjskih razmerah in izpolnjuje eno od naslednjih meril:
- eden izmed članov prejema denarno socialno pomoč po predpisih iz socialnega varstva;
- eden izmed članov je upravičenec do subvencionirane stanovanjske najemnine;
- eden izmed članov je upokojenec, ki prejema varstveni dodatek po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Oprostitev velja za dobo enega leta, pisni zahtevek za oprostitev plačila nadomestila pa mora zavezanec vložiti najkasneje do 31. januarja za tekoče leto pristojnemu oddelku pri občinski upravi.
VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA PETLETNO OPROSTITEV:
Občina Litija vse lastnike novogradenj oz. novo zgrajenih objektov seznanja tudi z možnostjo, da ob vselitvi v novozgrajeni objekt, na Občini Litija vložijo zahtevek za petletno oprostitev plačila nadomestila z uporabo stavbnega zemljišča.
Do petletne oprostitve ste upravičeni, če je bil za novozgrajeni objekt plačan komunali prispevek in če je zavezanec že
vseljen v objekt oziroma ima na objektu že urejeno in prijavljeno stalno bivališče.

POL ITI KA / AK T UA LNO
(Nadaljevanje iz 1. strani)

DOBRODELNA PRIREDITEV Z LJUBEZNIJO …
ZA ŽIVLJENJE
Začutili smo, da je čas za novo dobrodelno akcijo. Izvedeli smo, da
Pediatrična klinika, Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, za svoje nemoteno delovanje pri diagnostiki akutnih levkemij potrebuje hematološki analizator, ki omogoča štetje nuklearnih
celic v vzorcu kostnega mozga, kar je podlaga za kvantitativno oceno minimalne rezidualne bolezni. Dijaki in kolektiv Gimnazije Litije
smo se odločili, da jim bomo pri tem nakupu pomagali. Ker smo se
zavedali, da nam lahko uspe le s skupnimi močmi, smo zaprosili za
pomoč tudi občane, podjetja ter organizacije litijske in okoliških občin. Njihov odziv je bil nad pričakovanji, zato se jim še enkrat zahvaljujemo, imena donatorjev pa na koncu prispevka tudi navajamo.
V četrtek, 4. 12. 2014, ob 18.00 je športna dvorana Gimnazije Litija
»pokala po šivih«, kajti na prireditev, ki smo jo poimenovali Z ljubeznijo … za življenje je prišlo okrog 700 ljudi. Poleg dijakov Gimnazije Litija so nastopili še gostje.

Nastopali so: Mešani pevski zbor Gimnazije Litija, ki ga je za ta
nastop pripravila zborovodkinja Marjetka Kozmus, s solisti: Nadja
Strle (Življenje je lepo), Ema Krebs (Ljubi, ljubi, ljubi), Gašper Vidic in Emanuel Meserko (Youraise me up), Lea Rihter (Mesto sanj),
Športno plesno društvo NLP, plesalci in recitatorji Gimnazije Litija,
Artenigma in na koncu pevka, ki se je z veseljem odzvala našemu
povabilu – Nuša Derenda. Vsi nastopajoči so navdušili publiko.
Znesek, ki smo ga zbrali (tudi s prodajo voščilnic in izdelkov dijakov
Gimnazije Litija), je bil nad našimi pričakovanji – 6930,34 evrov.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se odzvali in nas podprli. Dokazali
smo, da nam skupaj lahko uspe. 
Urška S. Pišek

Donatorji: CPA PERNER d.o.o., TIPSU d.o.o., OMAHEN - TRANSPORT d.o.o., INTEGRAL - ZAGORJE d.o.o., HERZ d.d., MARINO
d.o.o., STROJNA DELA MOŽINA MATJAŽ s.p., MOJCA GREGORIN, TSC LABA d.o.o. LITIJA, KOMAL MARKO ŠKULJ s.p., RUDIS MONT d.o.o., RSH d.o.o., RUDIS d.o.o. TRBOVLJE, BENDRA-MONT d.o.o., STRMLJAN CO. d.n.o., SVIZ GIMNAZIJE LITIJA,
GOVIL d.o.o., JERNEJ POGLAJEN, VALTEX CO. d.o.o., IGOR
KAJTNA s.p., KAMNOLOM JEZCE, JOŽE ADAMLJE s.p., ŠEKLI
& KUKOVICA, d.o.o., RUDI TURS d.o.o., ROVŠEK ROBERT s.p.
GEOPLAN – GEODET, SANDI TURS d.o.o., POSREDNIŠTVO PRI
PRODAJI GORIV ROBERT FRIDL s.p., TRGOGRAD d.o.o. LITIJA,
RORC ASFALT d.o.o., GEODETSKI BIRO JOŽE CESTNIK, s.p.,
SAMO FEŠTAJN s.p., AVTOODPAD FEŠTAJN, OBČINA ZAGORJE OB SAVI, AGM NEMEC d.o.o., OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI,
OBČINA LITIJA, LJUBLJANSKE MLEKARNE, CVETLIČARNA VIJOLICA, Zvonko Ulanec, s.p., FUNDACIJA PREDILNICA LITIJA,
GASILSKO DRUŠTVO LITIJA.

Jarina, Zadruga za razvoj podeželja

Narava in zdravje v
zabojčkih iz Jarine

Hrana s kmetij, ki jih povezuje zadruga Jarina, je že nekaj časa dostopna
prek spletne tržnice www.pridelano-doma.si tel: 040 186 526. Poleg posameznih pridelkov je tu na
voljo tudi Domači zabojček, poln svežih sezonskih pridelkov z območja Srca Slovenije. Zabojček, ki prihaja neposredno s kmetij,
je bil predstavljen tudi na novembrskem sejmu Narava-Zdravje na
Gospodarskem razstavišču, kjer so kupci dobili tudi vse informacije o dostavi zabojčkov, prilagojeni sodobnemu ritmu življenja.
Izbirajo lahko med dostavo ob torkih in petkih in si tako za vse
dni v tednu zagotovijo zdravo lokalno hrano za delovne dni in za
vikende.
Poleg domačih zabojčkov je bila na sejmu predstavljena tudi nova
embalaža za izdelke iz Srca Slovenije. Prepoznavna embalaža kupcem olajša izbiro, saj se lahko zanesejo na pristno poreklo in visoko
kakovost lokalne ponudbe z območja Srca Slovenije, ponudnikom
pa omogoča skupno promocijo in večjo prepoznavnost. Embalaža
je bila izdelana v okviru projekta LAS Izdelki Srca Slovenije, projekt
je bil sofinanciran s strani Evropske unije in izveden v sodelovanju
z LAS Srce Slovenije.
Zadruga Jarina s tovrstnimi projekti in predstavitvami krepi zavedanje o pomenu hrane, pridelane v bližini ter tako še dodatno prispeva k ohranjanju in povečevanju samooskrbe v Srcu Slovenije.
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CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE
ZA BOLJŠO LITIJO

LITIJSKO OBČINSKO BREZNO
– KDO JE ODGOVOREN? KDO
LAŽE IN ZAVAJA?
V mesecu novembru smo v časopisu DELO lahko prebrali več člankov novinarja Bojana Rajška o katastrofalnem stanju naše občine:
»MINISTRSTVO: LITIJA SE JE ZADOLŽILA Z GOLJUFIJO (30.10.2014),
ŽUPAN NAČRTUJE BREZ DENARJA (15.11.2014), V SHIRANI OBČINI
HIRA ŠE OBČINSKO PODJETJE (20.11.2014), KRIMINALISTI NA OBČINI LITIJA (27.11.2014). Tudi v SLOVENSKI KRONIKI na TV SLO1 je
bil 3.12.2014 objavljen prispevek Matije Mastnaka »OBČINA LITIJA
DO VRATU ZADOLŽENA – TIK PRED BANKROTOM«.
Na vse stvari, o katerih govorijo omenjeni članki in prispevek, smo
CI Litija in še nekateri posamezniki opozarjali in napovedovali, tudi
javno, zadnja 4 leta. Tudi časopis Dnevnik (Sabina Lokar) je v tem
letu že pisal o zgodbah iz naše občine in opozarjal na domnevne
kršitve. Žal pristojne institucije niso reagirale, mi »amaterski pisci«
pa smo bili zaradi tega večkrat tarče posmeha, ožigosani kot večni
nergači in zaviralci napredka Litije. Zdaj so se končno le zganile
tudi pristojne institucije in samo upamo lahko, da bodo »litijske
zgodbe« dobile tudi epilog in bodo krivci odgovarjali, ne samo kazensko, ampak tudi odškodninsko.
Verjetno se bodo odgovorni akterji odzvali na omenjene članke kot
že videno in slišano, češ da gre za neresnične navedbe, laži, zavajanja, da ima občina mogoče res manjše finančne težave, ki pa jih
brez težav obvladuje, da so za težave krivi drugi, da je občinski svet
vse predlagana sklepe potrdil ipd. Skratka v slogu lika iz risanke
CALIMERO! KDO TOREJ TUKAJ LAŽE IN ZAVAJA?
Glavni občinski finančnik g. Marko Povše je na seji občinskega sveta septembra letos na govornici izjavil, da že od aprila dalje mesečno pisno opozarja župana in ostale odgovorne na slabo realizacijo
in nevzdržnost občinskega proračuna ter predlagal ustavitev izplačil ali rebalans. Nadalje je opozarjal, da ima občina veliko neplačanih računov izvajalcev del za že opravljena dela, ter tudi da imajo
veliko zapisnikov o kvalitetnem pregledu in prevzemu opravljenih
del, za katere občina ni prejela računov. Izvajalci torej kreditirajo
občino, kar je kršitev Zakona o izvajanju proračuna in tudi Zakona
o DDV, ker bi morala občina v takem primeru sama izdati račun in
obračunati DDV. Verjetno glavni občinski finančnik le dobro pozna
svoje delo in številke! Kaj pa drugi odgovorni? (O tem obstaja tako
magnetogram seje, kot tudi posnetek seje na lokalni ATV).
Na kom torej leži največja odgovornost za nastalo situacijo, v
kateri se je znašla Litija? Na županu Franciju Rokavcu in njegovi
SLS Razvojni listi (op. kako ironično ime)? Na bivših podžupanih
Lijani Lovše SLS, Gregorju Zavrlu SDS, Sandiju Gombaču SD, ki bi
morali vedeti oz. so vedeli, kaj se v občini dogaja? So bili zavedeni, ali pa so popolnoma nesposobni? Na občinskih svetnikih, predvsem tistih iz županove koalicije, ki so brez tehtnega premisleka
slepo podpirali županovo delovanje? Na nadzornem odboru
občine, kot najvišjemu organu nadzora delovanja občine,
ki se je obnašal kot »Društvo
mrtvih pesnikov«? In nazadnje
leži odgovornost tudi na tistih
volivcih, ki so županu in ostalim akterjem litijske zgodbe
podelili mandate tudi na letošnjih volitvah.
Ali pa morda leži odgovornost
na novinarju Bojanu Rajšku, ki
po mnenju nekaterih zavaja,
piše neresnice oz. močno pretirava v svojih člankih? Če je
tako, zakaj župan potem javno
ni demantiral njegovih navedb
oz z dokumenti dokazal nasprotno?
V težki finančni situaciji, v kateri se je znašla naša občina,
pričakujemo od novih obrazov
v občinskem svetu, da bodo
znali odgovorno opravljati
svojo funkcijo, za katero so
bili izvoljeni, da ne bodo slepo
podpirali nespametnih potez
župana in občinskega vodstva,
ter da bodo konstruktivno in
sproti opozarjali na napake in
morebitne nedoslednosti. In
seveda o njih tudi obveščali
pristojne institucije.
Upamo tudi, da se Litijanke in
Litijani zavedajo, kaj bi pomenila izpolnitev črnih napovedi
za občino v prihodnjem letu, to
je objava plačilne nesposobnosti, za vse nas občane in za
delovanje lokalne skupnosti,
društev, zavodov… Kot je bilo
povedano v prispevku na TV
SLO 1: »Zapitek občinskih
veljakov, bodo morali plačati občani«. OBČANKE IN OBČANI ZAHTEVAMO RESNICO!
Mateja Šteferl
VSEM OBČANKAM IN
OBČANOM ŽELIMO MIRNE
BOŽIČNO-NOVOLETNE
PRAZNIKE, OBILO ZDRAVJA
TER UPANJE NA BOLJŠE
ČASE V LETU 2015.
CIVILNA INICIATIVA LITIJA
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OBČANKAM IN OBČANOM
ČLANICAM IN ČLANOM
DEMOKRATIČNE STRANKE
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Ž E L I MO
ob prihajajočih Novoletnih praznikih
prijetno doživete BOŽIČNE PRAZNIKE
V NOVEM LETU

2015
pa predvsem zdravja, zadovoljstva
osebne in družinske sreče
Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Območna organizacija Litija

VETERINARSKA POSTAJA LITIJA d.o.o.
Ježa 12, 1270 Litija
Tel.: 01/898 30 27 in 041/648 034

Vam v
prihajajočih
prazničnih
dneh,
kot voščilo
ponuja

30-40% popust

pri vseh KASTRACIJAH in STERILIZACIJAH.
Za vse ostale storitve bomo vaše hišne ljubljenčke
obdarili z dodatnim prazničnim popustom!
Kolektiv VP. Litija
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RUBRIKA
MLADI

December 2014

December, pravljični mesec zabav, druženja s
prijatelji in sorodniki, prve snežne dogodivščine,
okrašena mestna središča, božične jelke, vonj po
toplem čaju in kuhanem vinu. Vse to in še več
zaznamuje zadnje dni starega leta. Ob tem si
vzamemo tudi čas za razmislek o vseh izzivih,
prigodah in dosežkih preteklega leta ter si zadamo nove obljube za prihajajoče leto.
Klišejevci smo uspešno izvedli svoje stalne projekte ter se pogumno soočili z novimi izzivi. Tako se lahko pohvalimo z uspešno izvedeno mednarodno mladinsko izmenjavo, v izobraževalno – zabavnih sobotah smo se podučili o programu Erasmus + ter o načinu
izvajanja dela na projektu. Prav tako smo se aktivno zavzeli za boljši jutri socialno ogroženih ob dnevu boja proti revščini, pod sloganom Pomagaj & Prihrani. Družili smo se na večerih taroka, poker
turnirjih, čajankah, filmskih večerih in se zabavali na Pustni in Halloween zabavi. V preteklih mesecih pa smo prav tako nadaljevali s
prenovo naših prostorov ter terase za klišejem. V novembru smo s
smehom popestrili jesenski večer ter se v sodelovanju s Kulturnim
društvom Špas teater zabavali z Odrsko komedijo Udar po moško
2. Vid Valič in Denis Avdić sta potrdila naziv najboljših in najbolj
priljubljenih domačih stand-up komikov, saj sta resnično nasmejala
celo dvorano Kulturnega centra Litija. S predstavo smo dobili nekaj
ključnih odgovorov na večna vprašanja – Kaj se zgodi, ko se srečata slovenska in bosanska kultura? Je boljša svoboda samskega
življenja ali čar odgovornosti družinskega? Ob tem sta nas komika
podučila o številnih zabavnih resnicah o moško-ženskih odnosih,
dotaknila pa sta se tudi zabavnih resnic in kritik današnjih politično-družbenih vprašanj. Tudi v praznični mesec smo seveda vstopili
zelo aktivno. Tako smo 1. decembra opozarjali na ozaveščenost o
obolenju ter sindromu pridobljene imunske pomanjkljivosti AIDS.
Prvo praznično vzdušje pa smo širili z izdelovanjem božično-novoletnih voščilnic ter okraskov za božično jelko, na naših četrtkovih
čajankah. Seveda pa mora biti božično novoletni čas zaznamovan
tudi z obdarovanjem. Tako smo na klišeju tudi letos v drugi polovici
decembra obdarovali prvih 100 članov, ki so lahko v času uradnih ur poiskali svoje darilce pod božičnim drevescem.
V novem letu bomo nadaljevali s pestro ponudbo različnih aktivnosti za mlade, ohranili bomo tradicionalne projekte (Halloween in
Pustno zabavo, tradicionalno gledališko predstavo, kulturni šok itd.)
in se še bolj povezovali na projektih z lokalnimi društvi, saj je povezovanje ključ do uspeha in dobrega razvoja lokalne skupnosti. Ob
tej obljubi ter v duhu prazničnega časa pa želimo klišejevci zaželeti
delovno in polno izzivov, ter razigrano in nasmejano novo leto.

Srečno ter uspešno leto 2015!

KLIŠE

Nadaljevanje dejavnosti CI Hotič
CI Hotič je bila dejavna tudi v jesenskem času. V četrtek
13.11.2014, sem bil kot član CI Hotič prisoten na seji KS Hotič. Na
sejo je bil vabljen tudi župan, g. Franci Rokavec in občinska svetnika iz KS Hotič, ga. Marija Bajde in g. Jožko Vidmar.
Župan je gradnjo v Hotiču primerjal z gradnjo šole v Polšniku v
preteklih letih. Zagotovil nam je proračunska sredstva v letu 2015
za pridobitev idejnih projektov in dogovor glede souporabe cerkvenega zemljišča.
Župan je župnika v Kresnicah, kot upravitelja župnije v Hotiču,
seznanil z nameni CI Hotič in Občine Litija. Župnik je pripravljen
sodelovati pri urejanju problematike parkiranja v okolici cerkve in
gradnji učno vaškega centra. Dogovorjeni smo, da se z županom še
letos dobimo na sestanku, kjer nam bo posredoval več podrobnosti
glede tega. Seznanil nas bo tudi, koliko sredstev bo zagotovljenih v
proračunu za leto 2015.
Konec novembra sem v pogovoru z voditeljem na radiu Geoss, z
našimi nameni seznanili tudi ostale krajane, ki še niso seznanjeni
z delom CI Hotič.
Bralcem, krajanom in občanom želimo miren božič in srečno novo
leto 2015.
Janez Žgajnar
Predsednik CI Hotič

KAJ POČNEMO V DECEMBRU in
JANUARJU V MLADINSKEM
CENTRU LITIJA
Mesec december je tradicionalno namenjen praznovanju. In v Mladinskem centru ni nič drugače. Zato te v decembru vabimo na:
• Unikatijo - na prireditvi Podeželje v prazničnem mestu, v torek,
23.12., od 10.00 do 18.00 pred Športno dvorano Litija. Za
prednovoletna darila izberite predmete iz pestre ponudbe unikat
nih del mldih kreativk.
•S
 tojnica vse zastojn - na prireditvi Podeželje v prazničnem mestu: pridite po obleke, obutev in igrače iz druge roke ter izdelke iz
recikliranih materialov naših prostovoljk,
• Vinterojder - tradicionalni prednovoletni koncert Mladinskega
centra Litija, ki se bo letos v Biks baru, v soboto, 27.12. ob
20.00. Zabavali nas bosta dve litiski skupini – Magrateja in KXX
in »hišni« DJ Alen.
V januarju bomo skupaj:
•n
 adaljevali zabavni tečaj španskega jezika, ki ga vodi naša
simpatična prostovoljka Oihane. Tečaj poteka v prostorih Mladinskega centra Litija, vsak torek ob 17.00. Tečaj je za obiskovalce
brezplačen.
• s poznavali svet Afrike. Maja Drobne je tri mesece prostovoljno
delala v državi Benin. Kaj vse je videla, doživela in se novega
naučila lahko izveš na potopisu, v sredo, 14.1. ob 18.00.
• u stvarjali na DIY* delavnicah. Najprej se bomo 15.1. lotili kvačkanja. Zima je sedaj že čisto zares prispela v našo malo lepo
deželico. In kako se boriti proti mrazu in dolgočasju, ki nas ponavadi zajame med zimo? Nauči se kvačkati.
• Ali tudi tebi kovanci ležijo po žepih in/ali po torbici? Potrebuješ
denarnico za kovance? Ali preprosto potrebuješ samo denarnico,
ki jo boš zlahka spravil v svoj žep? 29.1. se bomo v Mcju lotili
izdelave denarnic. Začenjajo ob 17.00.
•V
 petek, 9.1. ob 19.00 otvorili razstavo Klubska scena v letu
2014. Klubska scena so večeri poezije in glasbe, na katerih se
lahko predstavijo še neuveljavljeni in tisti malo bolj uveljavljeni
pesniki ter glasbeniki. Na razstavi boš lahko začutil utrip, ki je
prisoten prav na vsakem dogodku Klubske scene.

ZAPOSLITVENA PISARNA IN POKLICNO USMERJANJE
MLADIH V MLADINSKEM CENTRU LITIJA
V okviru zaposlitvene pisarne nadaljujemo z delavnicami:
Izdelava Europass CV-ja, ponedeljek 12.1. ob 18.00
Želite povečati vaše možnosti za zaposlitev? Naučili se bomo, kako
narediti Europass CV. Europass je življenjepis v standardizirani
obliki, ki je priznan in se uporablja po vsej Evropi. Z njim boste
svoje spretnosti in kompetence, potencialnim delodajalcem, predstavili v jasni obliki.
Kako napisati dobro motivacijsko pismo, ponedeljek 26.1. ob
18.00
Priložimo ga življenjepisu. Ali se tudi tebe loti lenoba vsakič ko se
želiš pripraviti do tega, da bi ga napisal? Pridi na delavnico, kjer ti
bomo z nasveti pomagali do najboljšega motivacijskega pisma, pa
tudi lenobo bomo skupaj pregnali.
Odprta vrata zaposlitvene pisarne - vsak ponedeljek od 15.00
do 20.00 - prostovoljka Oihane iz Španije, psihologinja, ti bo, ob
pomoči naših mladinskih delavcev, svetovala pri pisanju prošenj,
motivacijskih pisem in iskanju razpisanih delovnih mest.

VARNA LITIJA – preventivni dogodek
za varnost v prometu
ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija je v sodelovanju z Zavodom Varna pot pripravil veliko preventivno prireditev za otroke,
mladostnike in njihove starše Varna Litija, ki je bil v soboto, 22.
novembra, v športni dvorani Litija od 9. do 15. ure.

Tega preventivnega dogodka se je udeležilo približno 1000 obiskovalcev, sodelovalo je več kot 20 prostovoljcev MC Litija ter 60
sodelujočih iz drugih organizacij in društev. Sodelovali so: Zavod
Varna pot, PGD Litija, policijska postaja Litija, policijska konjenica, reševalec ZD Litija, AMZS-šola varne vožnje, Tačke pomagačke, CSD Litija psihologinja mag. Metoda Maj, Zavarovalnica Triglav
predstavništvo Litija, Bubblebum Slovenija, Hodža ter plesno športno društvo NLP.
Zavod Varna pot je pripravil prometni poligon za najmlajše, demonstracije otroških varnostnih sedežev, tehtnici za naletno težo, simulacijska očala, ki prikazujejo vpliv alkohola in drog ter ustvarjalni
kotiček. Pripravili pa so tudi predstavitve s pomočjo video prikaza.
Obiskovalci so preizkusili tudi simulator prevračanja – »prevračalnik«, ki prikazuje pomembnost uporabe varnostnega pasu in pravilnega reševanja iz prevrnjenega avtomobila. Prvih korakov vožnje
in osnov uporabe motocikla pa so obiskovalci lahko preizkusili s
pomočjo moto simulatorja.

Varna Litija, avtorica: Malwina Siedzikowska
Gasilci PGD Litija so s pomočjo reševalca ZD Litija prikazali razrez
avtomobila in reševanje v prometni nesreči. Ravnanje ob prometni
nesreči so prikazali tudi policisti s svojimi vozili, ter predstavili svojo opremo. Obiskovalci so imeli možnost pogovora s psihologinjo
mag. Metodo Maj, specialistko psihološkega svetovanja. Dogodek
je popestrila policijska konjenica in društvo za terapijo s pomočjo
psov Tačke pomagačke.
S prireditvijo Varna Litija pa smo obeležili tudi svetovni dan žrtev
prometnih nesreč. Na tem mestu je ostalo le še to, da se, v imenu
pobudnice prireditve Dine Delić in Mladinskega centra Litija, zahvalimo vsem sodelujočim, ki ste nam na kakršen koli način pomagali,
da je prireditev uspela. Brez vas ne bi šlo. Zato še enkrat hvala.
Zahvala tudi za množičen obisk in pohvale na in po prireditvi. Se
vidimo naslednje leto kajne?

VESELI DECEMBER
V MLADINSKEM DRUŠTVU
JEVNICA
Veseli december MDJ-ju se začenja v znamenju
medsebojnega sodelovanja z ostalimi društvi,
smehu, zabavi ter s ščepcem neizmerno dobre volje in pozitivne
misli. V okviru Mladinskega društva Jevnica, so vsak petek organizirane ZIMSKE URICE. V času od 20.15 do 22.15 je v dvorani
v Jevnici na razpolago prostor za vse tiste, ki bi radi tudi v času
zimskega spanja ostali v kondiciji, se udejstvovali športnih aktivnosti, se malo podružili ali se le malo sprostili. V dvorani je na voljo
badminton, igranje malega nogometa, pinkponk mize, ples... Poleg že naštetih dejavnosti vas Dino, vsako sredo, ob 20.00 sprosti
v objemu joge. Ana pa vas vsak četrtek, ob 20.15 uri, razgiba s
pilatesom.
Člani MDJ-ja pa smo se pred pripravami na lep decembrski mesec, poglobili še malo v resnejše zadeve in se sestali na rednem letnem zboru. Na rednem letnem in volilnem zboru članov
8.11.2014, smo ponovno izvolil Teo Rozino, kot predsednico društva, sekretarko Katjo Resnik, Urbana Uplja ter Dina Turkiča kot
člana upravnega odbora ter na novo izvolili blagajničarko, ki bo
sedaj Suzana Kokalj. Novemu (staremu) vodstvu društva želimo še
naprej uspešno vodenje in krmarjenje društva proti novim uspehom.
V mesecu decembru smo člani MDJ-ja, z velikim veseljem sodelovali s Krajevno skupnostjo Jevnica in že tradicionalno postavili novoletno jelko, v srcu Krajevne skupnosti Jevnica. Lučke
na novoletni jelki se slavnostno prižgejo s pogostitvijo, v petek,
12.12.2014.
Proti koncu iztekajočega se leta, bo MDJ sodelovalo v združenem,
novem projektu NOVA GENERACIJA. »Nova Generacija« je projekt,
ki povezuje, ponuja priložnosti in spreminja stanje v katerem se
danes izgubljajo mladi perspektivni glasbeni ustvarjalci. Ker jim kot
kakovostnim, a nepoznanim ustvarjalcem družba ne nudi prostora
in priložnosti, bodo s tem projektom svojo glasbo povzdignili sami.
Nova Generacija povezuje vse ambiciozne mlade rock ustvarjalce,
jih vidi kot enakovredne in spodbuja njihovo avtorsko glasbo. V svoji povezovalni viziji nas vse nagovarja z motom: »Rock'n'roll v vsako
slovensko vas!«. V naslednjih mesecih bo na različnih lokacijah po
Sloveniji zazvenel prvi rock Nove Generacije! Trem vnaprej izbranim bendom se bo na vsaki lokaciji priključila še lokalna skupina,
ki bo s tem dobila svojo priložnost. Ker se zgodba začenja v Jevnici,
so prvi izmed sodelujočih lokalni ustvarjalci Pink Panker, ki bodo
zaigrali skupaj s skupinami Banditi (iz Idrije), CO.DA (iz Ljubljane)
in Soul Duality (iz Zagorja ob Savi). Dogodek bo potekal v soboto,
27. decembra 2014 v Dvorani zadružnega doma Jevnica s pričetkom ob 20.00.
Mladinsko društvo Jevnica vsem krajanom in krajankam, občanom in
občankam želi MIRNE, UPANJA POLNE TER BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE. LETO 2015 NAJ VAM PRINESE POZITIVNO MISEL,
SREČO, USPEH, ZDRAVJE TER MIR V VAŠIH SRCIH IN DUŠI. Naj bo
leto 2015 ZARES SREČNO!
Saša Šega, MDJ
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Trg na Stavbah 8a
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

ZAČETNI TEČAJ OBLIKOVANJA TISKOVIN
v programu Adobe InDesign

Spoznajte program Adobe InDesign, ki se uporablja za
izdelavo, oblikovanje in postavitev tiskovin:
- vizitk,
- plakatov,
- letakov,
- brošur,
- katalogov,
- revij,
- knjig
ter interaktivnih publikacij.

Preprosta ideja PODARITI HRANO Z DALJŠIM ROKOM TRAJANJA IN JO ODNESTI NARAVNOST DO
DRUŽIN, KI POTREBUJEJO POMOČ, je filozofija fundacije Anina zvezdica. Cilj Anine zvezdice je v prvi
vrsti pomagati ljudem, jih spraviti v dobro voljo in jim vliti upanje. IC Geoss se je pridružil akciji zbiranja
hrane in prispeval svojo zvezdico, da bi skupaj polepšali praznične dni socialno-ogroženim družinam.

Kolektiv Izobraževalnega centra Geoss Vam v letu 2015 želi, da bi:

• prenehali z vsaj eno slabo navado;
• se naučili nečesa novega,
• storili dobro delo,
• obiskali nov kraj,
• prebrali odlično knjigo,
• napisali nekaj pomembnega,
• poskusili drugačno hrano,
• storili nekaj prijaznega, za nekoga, ki se vam ne more
zahvaliti,
• sprejeli tvegano odločitev.

Po končanem tečaju InDesigna boste:
- lahko sami oblikovali, predelali ali vnesli preproste
popravke v vaše tiskovine;
- razumeli zakonitosti oblikovanja tiskovin, ki zagotavljajo
profesionalen izgled;
- znali pravilno pripraviti izdelke za tisk v tiskarni.
Program Adobe Indesign se vedno pogosteje uporablja tudi
pri pripravi oblikovnih predlog za spletne strani ter tablične
aplikacije. Program je del družine ostalih Adobe programov,
kar omogoča številne možnosti uporabe.

Začetek: 16. januar 2014 ob 16. uri
Lokacija: Izobraževalni center Geoss,

Cesta komandanta Staneta 2, Litija
(nova lokacija – stara Osnovna šola Litija).

Naučite se KALIGRAFIJE!
V mesecu januarju za vas
pripravljamo tečaj o kaligrafiji,
umetnosti lepega pisanja.
Tečaj je namenjen ljubiteljem
lepopisja, ki se bodo v času
delavnice spoznali z več vrstami
pisav, s pomočjo usvojenega znanja
pa bodo v skladu z lastnimi željami
oblikovali izdelek, primeren za
darilo prijateljem ali domač okras.
Srečanja z umetnico kaligrafije
Jolando Jereb so vedno nepozabno
doživetje…

SLEDITE NAS NA NAŠI INTERNETNI STRANI IN PREKO FACEBOOK PROFILA http://www.ic-geoss.si in https://sl-si.facebook.com/ic.geoss

34. Pohod na Tisje

ŽIVLJENJE JE RADOST
21. januar je svetovni dan objemanja. Za ta dan je od leta 1986
krivec duhovnik Kevin Zaborney iz Michigana, ker je to svojo idejo realiziral. Objeme je na svoji univerzi ljubezni v južni Kaliforniji, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, učil in praktično izvajal
Dr. Felice Leonardo Buscaglia Ph..
Potrebujemo štiri objeme na dan za preživetje.
Osem za normalno življenje in dvanajst objemov na dan za rast.
Objemanje je zdravo.
Pomaga imunskemu sistemu, zdravi depresijo, zmanjšuje stres in
prinaša zdrav spanec.
Je poživljajoče, pomlajujoče in nima nobenih neprijetnih stranskih
učinkov ...
Objemanje je v resnici čudežno zdravilo.
Objemanje je povsem naravno.
Je organsko, naravno sladkano, brez umetnih dodatkov, ne onesnažuje in je prijazno do okolja in stoodstotno koristno.
Objemanje je idealno darilo. Odlično je za vsako priložnost.
Objemanje je zabavno dajati in sprejemati.
Objemanje kaže našo ljubezen, ne potrebuje darilnega papirja in je
seveda vedno vračljivo.

V nedeljo 14. decembra 2014 je v organizaciji PD Litija potekal že 34. Pohod na
Tisje. Kljub turobni vremenski napovedi se
je pohoda udeležilo okoli 250 pohodnikov
iz vseh koncev Slovenije in tudi sosednje
Hrvaške. Nagrajeni so bili s sicer redkimi sončnimi žarki. Na Tisju so pohodnike s kulturnim programom razveselili učenci POŠ
Kostrevnica. Poleg predsednika PD Litija Romana Ponebška sta
navzoče pozdravila tudi oba župana občin Šmartno pri Litiji, Rajko Meserko in Litije, Franci Rokavec. Poudarili so pomen prostovoljstva in vpetost planinstva v naše okolje. Organizirano planinstvo v letu 2015 šteje že 110 obletnico delovanja. Izpostavljeno
je bilo tudi domoljubje ob bližnjem dnevu samostojnosti. Pohod
je uspel, brez poškodb in pritožb pohodnikov. Dobronamerno
so posamezni pohodniki opozorili na obveščanje o pohodu, ki ni
bilo zadostno. Najzvestejši pohodniki so bili nagrajeni s plaketami in sicer pet jih je prejelo bronasto za desetkrat prehojeno
pot, pet pohodnikov je za dvajsetkrat prehojeno pot prejelo srebrno plaketo, štirje zlati jubilanti pa so kar tridesetkrat prehodili
pot. Zlato plaketo je prejel tudi član Savske planinske sekcije
Lado Vozelj, srebrno za dvajset pohodov pa Dušan Jovanovič,
predsednik DU Litija. Med rekorderji pa sta zakonca Berčon in
zakonca Rusjan, saj niso manjkali na nobenem pohodu. Iskrene
čestitke pohodnikom in zahvala vsem pohodnikom in občinama
Litija in Šmartno pri Litiji, ki podpirata pohod.
Roman Ponebšek

Stiskanje k
živalim je
za veliko
ljudi manj
grešno in
kot nalašč
za to
so hišni
ljubljenčki.

Vse to povzroča hormon oksitocin, ki nastane ob ljubečem dotiku.
Skratka, objemanje in ljubeče besede sta čarovniji, ki izpolnita vse
želje. Ker ta čarovnija ni patentirana ali avtorsko zavarovana, jo lahko brez greha širimo. Pa ne pozabimo na najpomembnejšo osebo
v svojem življenju! To smo mi sami. Objemimo sebe in povejmo si
(morda pred ogledalom), da se imamo radi!
Kako srečen bi šele bil, če bi lahko objel cel svet. Mi se mamo radi!
Zvonček Norček
http://www.vace.si/NOVO2007.htm

2.300,00 EUR

1.840,00 EUR

Volkswagen Golf Generacija 1.4 16V Opel Astra 1.7 DTI ELEGANCE

Letnik: 2000, tehnični pregled: 08/2015, prev. Letnik: 2001, tehnični pr: 01/2015, prev. 206351
190021 km, srebrna barva (kovinska), bencinski mo km, srebrna barva (kovinska), diesel motor, 1686
tor, 1390 ccm, 55 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 55 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

11.900,00 EUR

2.990,00 EUR

Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Suzuki Grand Vitara 2.0 TD
Cosmo Letnik: 2011, tehnični pr: 7/2015, prev. Letnik: 1999, tehnični pr: 08/2015, prev. 256878

145000 km, bela barva, diesel motor, 1956 ccm, km, bela barva , diesel motor, 1998 ccm, 64 kW,
ročni menjalnik (5 pr.), pogon 4x4, KLIMA
96 kw, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

1.380,00 EUR
Opel Corsa 1.0 12V

2.550,00 EUR
Peugeot 206 SW X-Line 1.4

Letnik: 2001, tehnični pr: 03/2015, prev. 108588 Letnik: 2005, prev. 123253 km, svetlo modra
km, srebrna barva (kovinska), diesel motor, 973 (kovinska), bencinski motor, 1360 ccm, 65 kW,
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 43 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra GTC 1.7 CDTI Cosmo, letnik 2008, cena 5.770,00
EUR; Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2011, cena 8.990 EUR; Opel
Astra 1.4 Turbo DRIVE, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa Color Edition 1.4
16V, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa ACTIVE 1.4 16V, novo vozilo, pokličite
za ceno; Opel Corsa Enjoy 1.2 16V, novo vozilo, Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI
Edition Start Stop, novo vozilo pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

Zvesti pohodniki Dušan Jovanovič s srebrno plaketo, brat Aco
in zakonca Rusijan (Foto: Roman Ponebšek)
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V KULTURNEM CENTRU NA
OGLED RISBE IN GRAFIKE
JELKE JANTOL

Približevanja v januarju
Na prva Približevanja v novem letu bo prišel Miha
Mazzini, slovenski pisatelj, kolumnist, scenarist in
računalničar. Rodil se je 3. junija 1961 na Jesenicah. Končal je podiplomski študij scenaristike
na The University of Sheffield v Angliji in je redni član Evropske
filmske akademije. Ima doktorat znanosti, program Antropologija
vsakdanjega življenja, na Institutu Studiorum Humanitatis, Ljubljana. Je režiser petih kratkih filmov in avtor scenarija za nagrajeni
celovečerni film Sladke sanje. Izdal je tudi osem računalniških priročnikov, saj je zaposlen kot računalniški svetovalec na področju
uporabniških vmesnikov za internetne in mobilne aplikacije.Na planet siol.net piše kolumne o aktualnih problemih Slovenije in Slovencev. Miha Mazzini bo gost Približevanj 12. januarja 2015, ob 19.
uri, v Kulturnem centru Litija.

10 let samostojnosti knjižnice
Knjižnica Litija v letu 2014 zaključuje 10 let organiziranosti v samostojnem zavodu. Imamo torej jubilej, čeprav za nas bolj štejejo
stoletne izkušnje knjižnične dejavnosti, ki so tista resnična podlaga
našemu poslanstvu. Posebnih manifestacij in praznovanj ne bomo
pripravljali, bomo pa po novem letu naredili nov pomemben korak
v razvoju dejavnosti: v osrednji knjižnici Litija bomo prešli na nov
način izposoje gradiva: s pomočjo radijsko vodene identifikacije.
Uporabniki bodo pričeli uporabljati knjigomat za samostojno izposojo. Branje je potovanje – potujte z nami!

Večer s Tonetom Frelihom
V Knjižnico Litija bo prišel Tone Frelih, režiser, dramaturg, avtor
številnih dokumentarnih filmov, knjig o filmu ter radijskih iger. Frelih je znan med ljubitelji kriminalnih romanov. Napisal je že štiri
kriminalke iz zbirke Umori: Usodna laž, Truplo ob progi, Zamolčana
resnica in Grožnja s smrtjo.
Predstavil bo žanr kriminalnega romana, kdaj se je uveljavil in zakaj. Pripovedoval bo o običajni strukturi kriminalke, o klišejih, ki
so značilni zanjo ter o tem, kaj je tipično za ameriško, evropsko in
slovensko kriminalko ter kaj slovensko kriminalko loči od drugih. In
na koncu povedal, kaj je značilno za kriminalke izpod peresa Toneta
Freliha. Tone Frelih bo gost Knjižnice Litija v torek, 13. 1. 2015,
ob 19. uri. Vabljeni!

Domovinski večer z Igorjem Pirkovičem
Urednik Tednika na RTV Slovenija, Igor Pirkovič, je pred letom izdal
zbirko domovinskih pesmi, 30 hvalnic domovini, ki sporočajo njegova občutenja do zemlje slovenske. Večletno bivanje v tujini, na
veleposlaništvu ga je zaznamovalo v smislu, da je začel domovino
dojemati poglobljeno. V vlogi konzula je napisal veliko domoljubnih
pesmi, ki jih je Slovencem bral namesto govorov. Naučil se je ločiti
domovino od države. Zbirko pesmi o domovini, Slovenska pesem
bo predstavil v Knjižnici Šmartno, 27. 1. 2015, ob 19. uri.
Voščilo:Če bomo mislili pozitivno in delali dobro v čim večjem
številu, potem se bomo v letu 2015 veselili novih uspehov,
novih znanj, novih zgodb, novih prijateljev in znancev, dogodivščin, potovanj, obiskov, druženj, koncertov, gledaliških
predstav, tečajev, sprehodov, maratonov, osvojenih gora in
planin, kulinaričnih dobrot, povsod iskali in našli vse oblike…
LJUBEZNI!
Srečno 2015, vam želimo zaposleni Knjižnice Litija.
Andreja Štuhec in Aleksandra Mavretič

Torek, 22.12.2014, ob 16. uri

Prvi ponedeljek (1.12.2014) v decembru
so stene avle v našem Kulturnem centru
dobile novo preobleko v risbah in grafikah, ki jih je izdelala likovna umetnica
Jelka Jantol. Prva samostojna likovna razstava ni kar tako in njena
dela so v naš prostor prinesla svežino in pridih realnosti narisane
s črto. Prava obogatitev za decembrske dni. Jelka ima veliko talentov in le-ti ji v življenje
prinašajo srečo in
zadovoljstvo. In živeti
polno ter ustvarjalno
naj bi bil cilj vsakega
izmed nas. Eden njenih talentov je tudi
pisanje pesmi, ki nam
jih je predstavila Gabrijela Hauptman. O
njenem delu sta spregovorila njen mentor
Jože Potočnik – Cvrčo
in predsednica društva LI-LA Joža Ocepek. Z glasbo je dogodek
obogatil pianist Jani Slimšek. Razstava bo na ogled do 23.1.2015.
Ogledate si jo lahko vsak delovnik od 8.00-12.00, v času prireditev
in po dogovoru na: 01-8900-200.

Okus preteklosti.
Pogum sedanjosti.
Virtualna prihodnost.
18. decembra ob 18. uri bomo v novih prostorih Mestnega muzeja Litija
v stari sodniji na naslovu Cesta komandanta Staneta 2 slavnostno
odprli prvo razstavno sobo za obiskovalce, ki smo jo poimenovali
»Prva joha«. Vključevala bo pregled splošne zgodovine Litije s posebnim poudarkom na zgodovini starega lesenega mostu, ki je močno zaznamoval podobo našega mesta. Most simbolizira sodelovanje
in povezovanje, v Mestnem muzeju Litija pa gradimo nov most k
novemu muzeju, od preteklosti k sedanjosti in v prihodnost. Predstavljena bo namreč tudi vizija bodočega razvoja litijskega muzeja, h
kateri bodo lahko obiskovalci prispevali svoje mnenje in izkušnje ter
tako dodali svoj kamenček v mozaik. Sodelovanje lokalnega prebivalstva je zelo pomembno za celosten in kvaliteten razvoj muzejske
institucije, zato vabimo vse, da nas obiščejo. Vstop je prost!
Razstava v stari sodniji bo odprta:
ponedeljek
10h – 12h in 17h – 19h
sreda		
10h – 12h in 17h – 19h
sobota		
10h – 12h
Ogled je po predhodnem dogovoru (031/689-160) možen tudi
izven delovnega časa!
Sreda 24.12. in 31.12 bo razstava odprta samo v dopoldanskem
času!
„Želje in ljubezen so krila za velika dela.“
Johann Wolfgang von Goethe

PRIBLIŽEVANJA - PONEDELJEK 12. JANUAR,
OB 19.00 – GOST: DR. MIHA MAZZINI

Blagoslovljene božične praznike
ter radosti in upanja polno
novo leto.

Dr. Miha Mazzini – pisatelj, scenarist, režiser. Je avtor dvanajstih
objavljenih knjig v osmih jezikih in računalniški strokovnjak, avtor
osmih priročnikov. Dobitnik številnih nagrad. Režiser petih kratkih
filmov in avtor scenarija za nagrajeni celovečerni film Sladke sanje,
ki ga je leta 2001 režiral Sašo Podgoršek, in na podlagi katerega je
nastal roman Kralj ropotajočih duhov. Njegova dela so bila uvrščena v več antologij. Publicist, ki ne pozna dlake na jeziku, je duhovit
in realističen. Izredno zanimiv sogovornik, ki odpira nova vrata v
pogledu na svet in domači prag.
V januarju bo OTROŠKA MATINEJA na sporedu v soboto, 31. januarja. Obiskal nas bo čarovnik Roman Frelih s predstavo KJE JE
ČAROBNA PALICA.

ABONMA V NOVEM LETU
Spoštovani abonenti, sporočamo vam predvidene datume predstav
v januarju in februarju. Ko bodo termini 100% potrjeni, bodo objavljeni na naši spletni strani, vabila pa prejmete tudi po pošti.
8. januar – ČISTA NORIŠNICA – ŠPAS TEATER
19. februar – SEDEM LET SKOMIN – MGL.

DATUM
TOR

DOGODEK

LOKACIJA

10.00-18.00

UNIKATIJA NA PODEŽELJU V PRAZNIČNEM MESTU

PRED ŠPORTNO DVORANO
LITIJA

17.00

OBISK DEDKA MRAZA V MESTU LITIJA

PLOŠČAD PRED ŠPORTNO
DVORANO LITIJA

16.30

SVETA MAŠA NA PROSTEM

PRI GASILSKEM DOMU NA
JAVORJU

17.00

PREDSTAVITEV ŽIVIH JASLIC

PRI GASILSKEM DOMU NA
JAVORJU

19.30

NIKOLAJEV BOŽIČNI KONCERT

CERKEV. SV. NIKOLAJA

19.00

BOŽIČNI KONCERT, MEŠANI PEVSKI ZBOR CUM ANIMA

CERKEV SV. MARTINA
ŠMARTNO
ŠPORTNA DVORANA LITIJA

23.12.

SRE

24.12.

ČET

25.12.

PET

26.12.

SOB

27.12.

PON

29.12.

SOB
PON

19.00

NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA LITIJA

20.00

VINTEROJDER – TRADICIONALNI PREDNOVOLETNI KONCERT MC LITIJA

BIKS BAR

18.00

ZAPOSLITVENA PISARNA

MC LITIJA

3.1.

19.00

NOVOLETNI KONCERT MOPZ POLŠNIK

DVORANA NA POLŠNIKU

5.1.

18.00

ZAPOSLITVENA PISARNA

MC LITIJA

17.00

ZABAVNI TEČAJ ŠPANSKEGA JEZIKA

MC LITIJA

18.00

LAHKIH NOG, S KNJIGO NAOKROG, DARINKA KOBAL, PRAVLJIČNO USTVARJALNO SREČANJE

KNJIŽNICA LITIJA

19.00

KLUBSKA SCENA V LETU 2014 – OTVORITEV RAZSTAVE

MC LITIJA

15.00 – 20.00

ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE

MC LITIJA

18.00

IZDELAVA EUROPASS CV-JA

MC LITIJA

TOR

6.1.

PET

9.1.

PON

URA

KULTURNI KOLEDAR

12.1.

18.00

URA PRAVLJIC

KNJIŽNICA VAČE

19.00

PRIBLIŽEVANJA: DR. MIHA MAZZINNI

KULTURNI CENTER LITIJA

17.00

ZABAVNI TEČAJ ŠPANSKEGA JEZIKA

MC LITIJA

TOR

13.1.

18.00

URA PRAVLJIC

KNJIŽNICA LITIJA

19.00

POGOVOR O KRIMINALKAH – GOST: TONE FRELIH, DRAMATURG, REŽISER, PISATELJ KRIMINALK

KNJIŽNICA LITIJA

SRE

14.1.

18.00

BENIN – POTOPIS Z MAJO DROBNE

MC LITIJA

17.00

DIY – NAREDI SAM; KVAČKANJE

MC LITIJA
KNJIŽNICA ŠMARTNO

ČET

15.1.

PON

19.1.

TOR

20.1.

ČET

22.1.

PON

26.1.

TOR

ČET
SOB

27.1.

18.00

URA PRAVLJIC

15.00 – 20.00

ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE

MC LITIJA

17.00

ZABAVNI TEČAJ ŠPANSKEGA JEZIKA

MC LITIJA

19.00

POTOPISNO PREDAVANJE - PREDAVA MATEJ KOŠIR, INDONEZIJA

KNJIŽNICA LITIJA

19.30

ABONMA: ČISTA NORIŠNICA – ŠPAS TEATER

KULTURNI CENTER LITIJA

15.00 – 20.00

ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE

MC LITIJA

18.00

KAKO NAPISATI DOBRO MOTIVACIJSKO PISMO - DELAVNICA

MC LITIJA

17.00

ZABAVNI TEČAJ ŠPANSKEGA JEZIKA

MC LITIJA

18.00

URA PRAVLJIC

KNJIŽNICA LITIJA

19.00

DOMOVINSKI VEČER, PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE SLOVENSKA PESEM, GOST IGOR PIRKOVIČ

KNJIŽNICA ŠMARTNO
KNJIŽNICA GABROVKA

29.1.

16.00

URA PRAVLJIC

29.1.

18.00

URA PRAVLJIC

KNJIŽNICA ŠMARTNO

30.1.

10.00

OTROŠKA MATINEJA: KJE JE ČAROBNA PALČKA – ČARODEJ ROMAN FRELIH

KULTURNI CENTER LITIJA

Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: kulturnicenter@zkms-litija.si; www.zkms.si
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PROJEKT PLINKO

KULTURNI DAN OŠ LITIJA Z GLASBENO
ŠOLO LITIJA ŠMARTNO
V torek 9. decembra 2014 so imeli učenci 1., 2., in 3.
razredov OŠ Litija ter učenci Podružničnih šol Sava,
Polšnik in Prilagojenega programa ter Vrtca Polhek,
glasbeni kulturni dan. Učenci Glasbene šole Litija
Šmartno so nam skupaj z učitelji predstavili inštrumente, ki se jih
lahko otroci učijo v glasbeni šoli ter odplesali baletne točke. Predstava je potekala v novi dvorani Glasbene šole Litija Šmartno, v
Šmelcu. Hvala vsem učiteljem in učencem glasbene šole za prijet
no in poučno prireditev.

OBISK KNJIŽNEGA SEJMA V LJUBLJANI
Učenci OŠ Litija, ki so si z aktivno udeležbo v knjižničarskem krožku, do roka opravljeno Bralno značko ali kako drugače zagotovili sedeže na avtobusu, so se v četrtek 27. 11. 2014 s tremi učiteljicami
odpeljali na tradicionalni ogled knjižnega sejma v Ljubljani.
S Knjigosledom so v prvem delu pod vodstvom študentk bibliotekarstva raziskali sejem ter se aktivno udeležili dveh forumov:
- Grdina v stripu (Rezijansko pravljico Grdina pod kamnom, ki jo je
za strip priredil David Krančan, so v odrski obliki predstavili avtor
ter pripovedovalki Ana Duša in Špela Frlic.) Sneženi mož (Ustvarjalna delavnica o najboljših zimskih prijateljih. Kako jih pridobiti na
nenavaden način sta predstavila Boštjan Gorenc – Pižama in Ivan
Mitrevski.) V drugem delu so knjižni sejem raziskovali sami.
Knjižničarka Nena

LETNI KONCERT UČITELJSKEGA PEVSKEGA
ZBORA OŠ LITIJA
V torek 9.12.2014 je učiteljski zbor Kud LITUS OŠ Litija pripravil
letni koncert. Koncert je potekal v novih prostorih OŠ Litija. Pevski
zbor KUD Litus deluje že od leta 1996. Leto in pol zbor vodi dirigent
Igor Beuermann. Za koncert je oblikoval raznolik program pesmi,
ki govorijo o veselju, ljubezni, premišljujoče skladbe o življenju in
duhovnosti. Ubranemu petju zbora pa so se z orientalskim plesom
pridružile štiri članice skupine Al Saif iz Trbovelj. Predstavila se
je tudi mlada pevka Eva Marolt iz Šmartnega pri Litiji. Leta 2012
je nastopila na X faktorju in se uvrstila med prvih šest tekmovalcev.
Z recitacijo svojih pesmi sta program obogatili članici zbora Marjana Berložnik in Vesna Berk. Na klavirju je zbor spremljal Tomaž
Gartner. Pri afriških ritmih pa so se pevkam pridružili še bobnarji
skupine Perkakšns. Doživeli smo lep večer, kjer sta glasba in lepa
beseda povedali vse. 
Zbrala in uredila Petra Pavlica

SODELOVANJE S PEDAGOŠKO
FAKULTETO LJUBLJANA
V mesecu novembru sta bila izvedena hospitacijska
nastopa za študente 3.letnika Pedagoške fakultete
v Ljubljani, smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Študentje so prisostvovali pri urah slovenščine. V prvi
triadi, so si ogledali uro opismenjevanja, v tretji triadi pa obravnavo
umetnostnega besedila. Po končani izvedbi so študentje analizirali proces ure in tako širili spoznanja o praktičem izvajanju pouka.
Nastopa za študente sta izvedla Robert Farič in Alenka Vidgaj, profesorja defektologije. 
Alenka Vidgaj

Družba Geoplin je na OŠ Litija izvedla projekt Plinko. Dva predstavnika sta v četrtek, 19. novembra 2014, obiskala učence Podružnice s
prilagojenim programom. Luka in Ajda sta učencem 4. in 5. razreda
popestrila dan s svojim prijetnim nastopom. Tema in namen projekta
je, da otroci spoznajo zemeljski plin. Na preprost način sta učencem
predstavila kako se plin pridobiva in kje vse je uporaben. Seznanila
sta jih tudi o nevarnosti plina. Poudarila sta tudi kako pomembna
je skrb za čisto okolje. Na koncu sta svojo predstavitev popestrila
z maskoto Plinko. To je prikupen knjižni lik, ki ponazarja zemeljski
plin. Učencem je bil seveda Plinko zelo všeč. Učenci so za darilo
dobili knjižico z zabavnimi nalogami in igračo Plinko. Učencem je bila
predstavitev zanimiva in zelo prijetna. 
Marjana Črnugelj

TEHNIŠKI DAN, TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V petek, 21.11.2014 smo na OŠ LITIJA, PPP v sklopu tradicionalnega slovenskega zajtrka izvedli tehniški dan. Najprej so učenci in
učitelji pojedli zajtrk (med, maslo, mleko, črni kruh in jabolko), nato
pa so se vsi skupaj zbrali v mali telovadnici šole, kjer jih je obiskal
čebelar, ki jim je povedal nekaj stvari o čebelah. Potem so se pogovarjali tudi o škodljivosti sladkorja in si na praktičnih primerih
pogledali koliko sladkorja vsebujejo pijače, ki jih otroci in mladostniki najraje pijejo. Po predavanju so učenci šli v svoje razrede in
si izdelali svečke iz čebeljega voska, pred kosilom pa so se z učitelji
odpravili še na krajši sprehod in se pogovorili o koristi gibanja za
človeški organizem. 
Vanja Varlec

SREČANJE SVETOVALNIH DELAVK OBČIN LITIJA
IN ŠMARTNO
V četrtek, 27. 11. 2014 so se v Osnovni šoli Litija srečale svetovalne delavke iz šol in vrtcev občin Litija in Šmartno. Posvetile so se
razgovoru o vlogi in sodelovanju svetovalnih delavk, ogledale so si
prostore nove šole in izmenjale izkušnje. Vse so bile vesele povabila na srečanje, saj je sodelovanje in izmenjava izkušenj pomembna
za dobro in strokovno delo. Dogovorile so se, da se v letošnjem
šolskem letu sestanejo še enkrat. 
Nataša Zupan Cvetežar

TEHNIŠKI DNEVI – DELOVNA PRAKSA
Od 24. do 28. 11. 2014 so imeli učenci 8., 9. in 10. razreda prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom in 3. stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja tehniške dneve. Cel teden so učenci sestavljali električna stikala za podjetje KOMO d.o.o.
iz Polšnika, pletli košare in izdelovali novoletne voščilnice. Delo so
učitelji organizirali v obliki proizvodnje, razdelili so ga na posamezne
faze. Vmes so imeli odmor, ki je trajal pol ure in je bil namenjen
malici. Organizirali so tudi menjave, tako da je vsak učenec lahko
izkusil prav vsako delo. O poteku prakse so pisali tudi dnevnik. Pri
pletenju košar je pomagal prostovoljec g. Pajić. Učenci so se v tem
tednu preizkusili v vlogi »delavcev«, bili so motivirani za delo, delali
so hitro in kvalitetno. Hvala g. Pajiću in podjetju Komo d.o.o. za
pomoč pri izvedbi tehniških dni. 
Nataša Zupan Cvetežar

KULTURNI DAN- SPOZNAJMO AKADEMSKEGA
SLIKARJA JOŽETA MEGLIČA
V sredo, 19.11.2014, so v Podružnici s prilagojenim programom izvedli kulturni dan in ga posvetili akademskemu slikarju Jožetu Megliču.
Do same ideje za izvedbo tega dne je prišlo že v lanskem šolskem
letu, ko je družina slikarja podarila šoli čudovito stojalo, prav posebne oblike in dimenzije. Že takrat so se odločili, da bodo v novi šoli
poiskali primerno mesto za ta dragocen predmet. Učenci so se zbrali
zjutraj v matičnih učilnicah in razredniki so jim predstavili življenje
in delo Jožeta Megliča. Učenci so pripravili vprašanja. Naslednjo uro
so se zbrali v šolski telovadnici in se pogovarjali z Mileno Meglič in
Jožo Ocepek. Obe prijetni gostji sta povedali nekaj o slikarju, nato pa
odgovarjali na vprašanja učencev. Gospa Milena Meglič je učencem
zaigrala na kitaro in skupaj so zapeli. Pocrkljala jih je tudi z domačim
pecivom. Naslednjo uro so svečano postavili stojalo Jožeta Megliča
v šolski hodnik, kjer je bil tudi pripravljen pano slikarja z osnovnimi
podatki. Da stojalo ne bi samevalo so nanj postavili prazno platno in
naslikali skupno sliko. Po malici so se učenci vrnili v matične učilnice
in delali parafraze likovnih del Jožeta Megliča. Nastali so čudoviti
izdelki. V zadnjem delu kulturnega dne so učenci obiskali Kulturni
center na Stavbah in si ogledali razstavo Jožeta Megliča, ter tako
videli tudi originalna dela slikarja. Učenci in učitelji se zahvaljujejo
družini za podarjeno stojalo, Mileni Meglič in Joži Ocepek pa za prijeten klepet o slikarju. 
Marjeta Mlakar-Agrež

Prireditev so pospremili verzi in misli z
lepimi željami. Na koncu smo bili zmagovalci vsi – ne le pevci, temveč tudi vsi
ostali sodelujoči. Enkratna je bila tudi
scena, ki je v nas zbudila čudovita občutja – ne le ob obdarovanju z darili, tj.
materialnimi rečmi, ampak tudi s snežinkami, tj. dobrimi, lepimi besedami.
Vzdušje je bilo enkratno.
Veseli smo bili tudi denarnih prispevkov v višini 1.805,24 € za šolski sklad, za katere se vsem
lepo zahvaljujemo, saj smo z njimi pomagali prižgati iskrice
v očeh naših učencev. Vsekakor je bila to prireditev z dušo, saj
ni manjkalo glasbe, za katero pravi J. Ramovš naslednje: »Glasba
razveseljuje človeka in olepša njegove vesele trenutke, glasba mu
pomaga preboleti najhujše žalosti, glasba ga opogumlja, glasba mu
pomaga k zbranosti in ga tudi sama na sebi duhovno plemeniti.«
Janja Krečan, koordinatorica novoletne prireditve

Novoletni sejem - dobrodelni prispevek
šolskemu skladu
Kot v ostalih osnovnih šolah širom Slovenije tudi na OŠ Gradec
deluje šolski sklad, ki v skupnost povezuje učence, starše, učitelje
oz. delavce šole in vse, ki sodelujejo s šolo.
Namen sklada obsega različna področja delovanja, od pomoči otrokom iz socialno šibkih družin, nadarjenim in ostalim učencem (plačilo udeležbe in prevozov na tekmovanja, plačilo izletov, taborov,
predstav, okroglih miz, delavnic, raziskovalnih dejavnosti ipd.) do
nakupa nadstandardne opreme in sofinanciranja projektov.
Sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev in občanov, donacij in drugih virov, kot so npr. zbiralne akcije in sejmi. Tako
so v tem šolskem letu v sklad že prostovoljno prispevali starši učencev šole in različna podjetja. Velik pomen imajo tudi aktivnosti, s katerimi učenci sami sodelujejo pri pridobivanju sredstev za sklad. Tu so
se letos že izkazali s prvo zbiralno akcijo papirja ter skrbno izdelavo in
prodajo izdelkov na pravkar organiziranem dobrodelnem novoletnem
sejmu, čigar izkupiček je bil prav tako namenjen šolskemu skladu.
Vsem, ki ste skladu pomagali s prostovoljnimi prispevki ali kupili
izdelke učencev na dobrodelnem novoletnem sejmu, se iskreno
zahvaljujemo, hkrati pa vas vabimo, da spremljate vse v zvezi s
Šolskim skladom OŠ Gradec na spletni strani šole. Veseli bomo
vašega odziva, predlogov ter sodelovanja pri različnih akcijah, ki jih
sklad načrtuje v prihodnosti.
Tako bo naš krog sklenjen, saj vsak prispevek v šolski sklad pomaga nekomu na šoli iz naše okolice; če pa se bolje godi ljudem v naši
okolici, še posebno otrokom, smo tudi sami srečnejši. Pa naj bo
tudi to tisto, kar nam bo polepšalo prihajajoče leto 2015.
Alenka Zupančič, članica UO šolskega sklada OŠ Gradec

ČLANEK, PLETENJE KOŠAR V DOMU TISJE
V petek, 28.11.2014 so učenci in njihovi mentorji iz OŠ PP Litija odšli v Dom starejših občanov Tisje, kjer so skupaj z varovanci doma
pletli košare iz leske. Med pletenjem košar so se učenci in varovanci doma družili. Ko so spletli košare pa so se družili še ob skupnem
kosilu. Medgeneracijsko druženje je bilo zelo prijetno za obe strani.
Vanja Varlec

UDELEŽBA NA SEMINARJU MLADI ŠPORTNIK
V torek, 11. 11. 2014 je v Ljubljani pod okriljem Specialne olimpijade Slovenije potekal seminar o športnem programu Mladi športnik.
Program je namenjen otrokom od 2. – 7. leta z motnjami v duševnem razvoju. Program je zelo prilagodljiv, pomembno pa je, da
vključuje z motnjami v duševnem razvoju v primerne oblike športnih dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na kognitivni, socialni in telesni
razvoj. Program se izvaja ob pomoči različnih pripomočkov, kjer se
otroci urijo v osnovnih motoričnih spretnostih, hoji in teku, ravnotežju in skokih, odbijanju in lovljenju, metanju, udarjanju, brcanju
ter v sestavljenih spretnostih. S prilagoditvami pa so vaje prav tako
primerne za gibalno ovirane otroke, otroke z avtizmom, otroke z
več različnimi motnjami in primanjkljaji. Program ponuja možnost
uspeha na športnem področju tudi otrokom s posebnimi potrebami, saj udeleženci programa dobijo za svoje delo in trud prejmejo
prave medalje. 
Saša Šeško
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BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM IN KONCERT NA
OŠ GRADEC
Torek, 2. 12. 2014, je bil na OŠ Gradec še posebej praznično obarvan. Tudi letos je na ta dan potekal praznični sejem z novoletno
prireditvijo, tokrat že tretje leto.
Na sejmu smo si lahko ob zvokih božično-novoletnih pesmi priskrbeli različne izdelke z novoletnimi motivi, od aranžmajev, čestitk,
okraskov ipd. do sladkih dobrot, ki so jih spretno in z veseljem
oblikovali ter izdelali prav vsi učenci.
Srečo smo lahko preizkusili na srečelovu, na katerem je bila dobitna
vsaka srečka, zaslužek pa smo dodali v šolski sklad. Prodali smo
skoraj 300 srečk!
Okrepčali smo se s
čajem in sveže pečenimi krofi, ki so
sproti nastajali izpod
rok naših pridnih kuharic.
Na prireditvi oziroma koncertu smo
prisluhnili zimskim
in evrovizijskim pesmim šolskih otroških in mladinskih zborov z matične šole in podružničnih šol Hotič, Vače, Jevnica in Kresnice. Izbor pesmi je bil
res pester in prav vsaka zborovodkinja je svojemu zboru dodala
dodano vrednost. V čast pa nam je bilo, da smo lahko sodelovali z
mladimi glasbeniki (pianistka Tina Logar,
kitarist Gašper Šinkovec, bobnar Domen
Malis, bas kitarist Miha Medvešek), ki so
se posebej za naš koncert združili v glasbeno skupino, ki je spremljala naše zbore. Na tem mestu se jim še enkrat lepo
zahvaljujemo.
Nasmejali smo se parodiji voditeljev Lane
Vehovec in Jana Škarje, ki sta se šalila
o dandanašnjem pomenu ocen v povezavi z ocenjevanjem evrovizijskih pesmi.
Dotaknila sta se najrazličnejših predmetnih področij, od naravoslovja do glasbe.

ŠESTO LETO GOSTOVANJA EVS PROSTOVOLJCEV
NA OŠ GRADEC
EVS prostovoljci na naši šoli so kot lastovke, le da ne prihajajo spomladi, ampak ob začetku šolskega leta. In če so lastovke znanilke
pomladi, so EVS prostovoljci na OŠ Gradec znanilci multikulturnosti in spontanega stika s tujimi jeziki. Tako kot pravi pregovor, da
ena lastovka ne prinese pomladi, velja tudi, da en sam EVS prostovoljec ne more biti znanilec multikulturnosti.
Pet se jih je zvrstilo pri nas od leta 2008 - Sandra iz Španije, Johanna,
Maike, Eileen ter Henning iz Nemčije. Naša šola je kot gostiteljska organizacija vsa ta leta tesno sodelovala s koordinatorsko organizacijo
– Mladinskim centrom Trbovlje, ki je EVS prostovoljce pripeljal na
našo šolo. Menda gre dober glas v deveto vas – in kako ne bi potem
zašel pred domači prag – tako da ni naključje, da se je z letošnjim
šolskim letom začelo sodelovanje s koordinatorsko organizacijo - MC
Litija v okviru programa Mladi v akciji in Erasmus+. Prostovoljcem
se tako ni več treba voziti iz Trbovelj z vlakom in pot do naše šole je
bistveno krajša kot v prejšnjih letih.Trenutno je naša šola edina šola
v občini z akreditacijo za sprejem evropskih prostovoljcev.
EVS projekt »Evropski prostovoljci na OŠ kot gostiteljski organizaciji« pa je od leta 2010 prijavljen na Zavodu za šolstvo kot inovacijski
projekt, ki je z lanskim letom dosegel preboj v smislu širjenja dobre
prakse, saj so po našem zgledu in predstavitvi EVS prostovoljce iz
Nemčije sprejeli tudi na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Trbovlje.
Letos smo šli še korak dlje – gostimo kar dve prostovoljki – Jenny
iz Nemčije in Katie iz Irske. Na šoli pomagata štiri dni v tednu, en
dan pa sta vključeni v dejavnosti na Mladinskem centru. Nekateri
učenci naše šole tako letos omenijo, da so naši prostovoljki videli
na MC Litija, kjer je organizirana tudi učna pomoč in različne zanimive dejavnosti za otroke in mladino. Z njima se družijo ne le med
učnimi urami, ampak tudi med dnevi dejavnosti, v času kosila in v
podaljšanem bivanju. Srečujejo pa se tudi v popoldanskem času
– na ulici, v trgovini...Učenci se tako lahko spontano preizkusijo v
sporazumevanju v tujih jezikih, brez treme, saj se zavedajo, da so
na drugi strani tudi prostovoljci učenci našega jezika, ki je za njih
ravno tako trd oreh. Pa še učitelji niso, ampak mladi ljudje, ki so, še
ne tako dolgo nazaj, sami hodili v šolo.
Ker je treba vse dobro deliti, smo na naši šoli preko koordinatorske
organizacije – MC Litija, pripravljeni omogočiti tudi drugim šolam
v občini, da za kakšen dan ali teden povabijo Katie in Jenny k uram
tujih jezikov, irska prostovoljka Katie pa bo kot igralka ženskega
nogometa in trenerka ženskega nogometnega kluba verjetno dobrodošla tudi pri urah športne vzgoje.Nekaj zagotovo drži – otroci
so nad EVS prostovoljci navdušeni. Menda smo učitelji tudi zaradi
njih bolj prijazni, in kako tudi ne bi bili, saj so naši gostje kar za celo
šolsko leto. V tem času vsi, ki so z njimi v stiku, osvežijo znanje
prvega in drugega tujega jezika – tako učenci kot učitelji.
Jenny in Katie želimo, da bi se pri nas na šolah in v naši lokalni skupnosti dobro počutili in se tudi sami v enem letu naučili slovenščine
za osnovno sporazumevanje.
Koordinatorka EVS na OŠ Gradec: Almira Gregorič Kolenc
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DRUGO POGLAVJE STRATEGIJE ZA
MLADE V LITIJI  ZAKLJUČENO!!
SMUČARSKA SKAKALKA MAJA VTIČ NA
OBISKU V VRTCU
V okviru projekta naše enote: Športne igrarije z
aktivnimi športniki, smo v tem mesecu gostili
našo najboljšo smučarsko skakalko, Majo Vtič.
Največja skakalnica na kateri je skočila je 140-metrska v nemškem Kligenthalu. Tam je dosegla tudi svoj osebni rekord, saj je skočila kar 147 metrov. Sodelovala pa je tudi na zimskih
olimpijskih igrah 2014 v Sočiju, kjer je osvojila 6.mesto. Pove, da
ima pokalov, medalj, priznanj toliko, da jih ne šteje več.
Maja nam je z največjim veseljem predstavila ta adrenalinski in
precej nenavaden ženski šport. Pokazala nam je vse rekvizite, ki
jih potrebuje pri skokih: od
kombinezona, čelade, očal,
rokavic, … razen smuči, ki
jih ni mogla spraviti v svoj
avto, saj so zelo dolge –
segajo kar do naših »luči«.
S seboj je prinesla tudi videoposnetke svojih skokov
in naše občudovanje se je
še povečalo. Naučila nas je
dva pomembna smučarska
elementa pri skokih: pravilen počep in doskok v telemark. Tudi razgibavali smo
se tako, kot počne Maja
pred vsako tekmo. Na koncu našega druženja pa je vsak otrok dobil
razglednico z njeno podobo v letu s skakalnice in podpisom.
Res je občudovanja vredna ta naša Maja: je pogumna, vztrajna, vestna, disciplinirana, potrpežljiva, samozavestna, osredotočena na
svoje delo, … Vse to so pomembne človeške vrline, ki ji pomagajo
do odličnih športnih rezultatov, nam pa daje vzgled, ki ga želimo
posnemati. 
Marjana Pušnik, vzgojiteljica in vodja enote

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK NA GRIČKU
V letošnjem šolskem letu je bil v vrtcu Griček tradicionalni slovenski
zajtrk malo drugače zasnovan kot ponavadi. Na obisku smo imeli
podžupanjo gospo Lijano Lovše, vrtčevski vodstveni tim in čebelarja, gospoda Francija Grošlja, ki je otrokom z zanosom razlagal o
navadah čebel in
skrbi zanje. Poudaril je, da je med
zelo pomemben
za naše zdravje in
opozoril na težave
z onesnaženostjo
zraka ter boleznijo
čebel. Otroci so
mu prisluhnili in
aktivno sodelovali
v pogovoru. Tega
dne so se zelo veselili, ker so pripravili posebne pogrinjke in okrasili mize s prtički,
jedli so domači med, maslo z bližnje kmetije in domač kruh. Da
je bil zajtrk res tradicionalen, so zraven pili še domače mleko. Z
vzgojnega vidika je ta dan zelo pomemben, saj so otroci dokazali,
da imajo primeren odnos do hrane.
Zahvaljujemo se vsem prisotnim za prijetno druženje.
Renata Mlinar, dipl. vzgojiteljica

RESTAVRACIJA V VRTCU
Dnevno rutino prehranjevanja v vrtcu smo v novembru v enoti Sonček obogatili z različnimi dodatki, ki so v uporabi v pravi restavraciji.
Zajtrki in kosila so bili postreženi na pogrnjenih mizah z belimi
prti, na vsaki mizi šopek rož ter
obvezno papirnat prtiček, s pripadajočim jedilnim priborom.
Dodobra smo osvojili bonton
lepega vedenja pri jedi in obisku restavracije ali gostilne.
V obeh igralnicah smo kotičke
spremenili v kuhinjo, bar, restavracijo ter teraso, kjer so nato otroci
igrali igre vlog natakarja, kuharja, barmana ter seveda gosta.
Otroci so kaširali prazne okrogle embalaže ter jih nato pobarvali in
okrasili z belimi pikam tako, da je nastal ličen lonček, vsak otrok pa
je izdelal tudi jedilni list z izbranimi jedmi.
Na povabilo gospe Majde Rebolj smo obiskali Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Ljubljani, kjer so otrokom pripravili testo za
pice, ki so jih nato otroci sami razvaljali, namazali s paradižnikovo
mezgo, poljubno obložili s sirom, gobami ter šunko. Ogledali smo si
njihovo kuhinjo in spretne mlade kuharje, ki so pripravljali različne
jedi. Po ogledu kuhinje so nas pospremili do njihove učilnice-restavracije in nas za lepo pogrnjenimi
mizami poučili o pravilni uporabi
jedilnega pribora nato pa so natakarji postregli s pečenimi picami,
sokom, palačinkami in sadno-čokoladnimi koktajli. Za zaključek
so nas naučili zgibanja papirnatih
prtičkov v obliko ladjice.
Otroci so tako preko igre spoznavali delo različnih poklicev v gostinstvu, namen jedilnikov, lepega
vedenja za mizo in pomen pravilnega prehranjevanja.
Zdenka Juvan Nagode,
pom. vzgojiteljice

SKUPAJ NAM USPEVA
Na Osnovni šoli Gabrovka je v četrtek, 20. 11. 2014
potekal tradicionalni šolski prednovoletni bazar, v
korist zbiranja denarnih sredstev za šolski sklad.
Tako kot vsako leto, smo si najprej ogledali odlično prireditev polno pevskih in plesnih nastopov
učencev matične in podružnične šole, vmesne recitale, pridružile pa so se jim tudi skupine otrok iz vrtca s svojimi simpatičnimi točkami. Vsi skupaj so se trudili, da bi nam - staršem, polepšali hladen jesensko-zimski večer. Sledila je prodaja novoletnih
izdelkov (aranžmajev, voščilnic, svečnikov, obeskov, piškotov…) v
šolski telovadnici. Učenci so se s pripravo in izdelavo svojih izdelkov zelo potrudili. Le-te so izdelovali na tehničnem dnevu, domače dobrote pekli v popoldanskem času, svoje pa so pripevali tudi
učenci in učiteljice v podaljšanem bivanju. Nikakor pa ne smemo
pozabiti na podporo staršev, ki nam ob vsakem povabilu priskočijo
na pomoč po svojih najboljših močeh.
Tako nam je skupaj uspelo prodati in obenem zbrati skoraj 1870 €
za šolski sklad, ki je v teh časih še kako pomemben. Hvala prav
vsem, ki ste dodali svoj kamenček v našem skupnem mozaiku in
nam pomagate zbirati sredstva po svojih zmožnostih.
Barbara Hribar Pavli, članica šolskega sklada
VRTEC ČEBELICA

Po prvem poglavju - izvedbi ankete (o kateri
smo pisali v prejšnjih številkah) smo se novembra lotili načrtovanega drugega poglavja – Izvedbo posvetov o strategiji za mlade v Občini Litija. Tekom
novembra in v začetku decembra smo organizirali kar tri posvete.
Prvi posvet smo pripravili 19.11. v prostorih enote JZKMŠ – MC Litija, katerega so pripravile – JZKMŠ enota MC Litija, Klub litijskih in
šmarskih študentov in društvo SloMo.
Na posvetu je aktivno sodelovalo 20
mladih in več kot deset odločevalcev. V
prvem delu posveta
so mladi sami oblikovali predloge oz.
ukrepe, ki jih želijo
zapisati v strategijo,
v drugem delu pa so
Utrinek iz prvega posveta 19.11.2014
se jim pridružili še
strokovnjaki in odločevalci. Skupaj so dokončali ukrepe – 16. ter jih na
koncu še predstavili vsem zbranim. Vsi udeleženci smo se strinjali, da
je bil posvet odličen in je minil v zelo pozitivnem vzdušju.
Drugi posvet smo pripravili 29.11. v dvorani Župnije Litija. Posvet
pa so tokrat pripravili – ZSKSS Skavtski Steg Litija 1, PGD Litija –
Mladinska komisija, Nova kultura – Mladinska skupina, DPM Liš.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V VRTCU ČEBELICA
S projektom »Tradicionalni slovenski zajtrk« želimo
ozaveščati otroke, starše in strokovne delavce, o
pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter
spodbujati uživanje hrane lokalnih pridelovalcev. Zdrava in pravilna
prehrana je predpogoj za boljše počutje, ohranjanje zdravja in s
tem zdravega načina življenja. Dan slovenske hrane smo začeli s
slovenskim zajtrkom, sestavljenim iz mleka, medu, masla, kruha
in jabolk, naših lokalnih
ponudnikov.
Po zajtrku nas je obiskal
čebelar Franci. Predstavil
nam je čebelarjenje, zadolžitve posameznih čebel in uporabnost čebeljih
pridelkov. Franci je otroke
popolnoma očaral. Otroci
so mu zastavljali vprašanja, se z njim pogovarjali,
zapeli ter zaplesali. Skupaj smo si pripravili tudi zdravo dopoldansko malico z jogurtom, orehi, medom in jabolki. Malica v družbi čebelarja, predvsem pa to, da smo jo pripravili sami, je bilo posebno
doživetje. Jogurtov napitek smo popili do zadnje kaplje.
Ob tej priložnosti hvala gospodu Franciju Grošlju, ki nam je popestril dopoldanske dejavnosti. 
Zapisala Marinka L.

EKSKURZIJA PO POTEH
1. SVETOVNE VOJNE
V četrtek, 9. oktobra, smo se dijaki 3. in 4. letnika Gimnazije Litija odpravili na ekskurzijo,
katere tema je bila 1. svetovna vojna. Vzrok
izbire se skriva v 100. obletnici začetka 1. svetovne vojne, ki jo obeležujemo v letošnjem letu.
Ekskurzijo smo pričeli v Ljubljani, in sicer v Muzeju novejše zgodovine, kjer smo si ogledali razstavo z naslovom Take vojne si nismo predstavljali. Razstava je nekoliko drugačna od običajnih, saj
poskuša prikazati težke razmere med letoma 1914 in 1918 skozi
zgodbe in doživetja preprostih ljudi, ki so jih vojna ter njene grozote
vsekakor zaznamovale. Z razstavo smo dobili vpogled v doživljanje
vojakov in civilistov, ki so živeli v nenehnem strahu in pomanjkanju.
Našo pot smo nadaljevali do kraške vasice Lokev, kjer smo se v
tamkajšnjem vojaškem muzeju ustavili na ogledu ene najbogatejših in najzanimivejših vojaških zbirk v Evropi. Tam je razstavljenih
ogromno različnih eksponatov: od uniform, pušk, zastav in še mnogo drugih stvari, za katere bi potrebovali še ure in ure, da bi si jih
vse natančno ogledali. Zadnji cilj naše ekskurzije je bil Sabotin, vrh
nad Gorico, ki je bil zaradi strateške lege nad Sočo v času soške
fronte pomembno avstro-ogrsko mostišče. Takrat je po pobočju
Sabotina potekala bojna črta soške fronte, katere sledove lahko
v obliki ostankov zaščitnih jarkov ter številnih kavern vidimo še
danes. Mogoče si je ogledati tudi piramide, ki označujejo frontno

linijo ob začetku bojev. Tudi sami smo izkusili pot po tem sistemu jarkov in kavern ter si za zaključek ogledali še muzej, ki razstavlja več kot 3000 predmetov italijanske oziroma avstro-ogrske
vojske.
Polona Blaznik, 4. c

Slika 2 Slika 1 Utrinek iz drugega posveta 29.11.2014
23. Mladih in 7. Odločevalcev se je 29.11.2014 zbralo v dvorani župnije Litija. V prvem delu posveta sta voditelja posveta Mojca Mikac
in Samo Škrabanja mlade popeljala skozi ukrepe. Razdelili smo se v
štiri različne skupine – Izobraževanje (2 ukrepa), Okolje (2 ukrepa),
Zaposlovanje in podjetništvo (3 ukrepi) in Infrastruktura ( 4 ukrepi).V
drugem delu posveta pa se je skupinam pridružilo še 7 odločevalcev
in strokovnjakov iz različnih področij, s katerimi smo dokončali zastavljene ukrepe in jih na koncu predstavili – skupaj kar 11. ukrepov. Večer se je končal s pogostitvijo in prijetnim druženjem v prostorih Žup
nije Litija, kateri se lepo zahvaljujemo za prijaznost in gostoljubje.
Tretji posvet pa je potekal 2.12.2014 v Medgeneracijskem središču
ŠMELC, ki smo ga soorganizirali z Stičiščem NVO osrednje Slovenije. Na posvetu, na katerem se je zbralo 12. udeležencev, je
bila tematika predvsem kako mlade vključevati v delovanje društev.
Nastali so 4. Ukrepi na področjih vključevanja, participacije in zaposlovanja mladih v Litiji.
Vsem udeležencem/organizatorjem posvetov se iskreno zahvaljujemo.
V januarju bo vsem mladim in občanom Litije predstavljena obljubljena knjiga želja, ki bo na voljo v elektronski obliki na občinski
spletni strani.
Več o nadaljnjih korakih strategije oz. TRETJEM POGLAVJU pa
Vam bomo predstavili v januarski rubriki Občana.
STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI LITIJA,
ki jo izvaja MSOLI v
sodelovanju z občino Litija
MSOLI med nas še
vedno vabi vse organizacije, društva, ki imajo 90% delež mladih v
vodstvu društva - t.j.
članstva med 15. in 29. letom, in tiste, ki imajo tudi 70% delež
mlajših od 29 let. V kolikor deleža mladih v statutih nimate opredeljenega, »stopite« do nas in z veseljem Vam bomo pomagali, če pa
že veste, da ne ustrezate merilom, a bi vseeno radi sodelovali oz.
bili del naše organizacije, lahko postanete naša pridružena članica.
Vabljeni, predvsem iz razloga, ker želimo, da so v Mladinskem svetu
zastopani predstavniki vseh društev in organizacij, ki imajo pretežno članstvo mladih. Vabimo pa tudi tiste, ki imate znotraj društva
ali organizacije mladinski odsek oz. sekcijo, ki deluje popolnoma
avtonomno znotraj društva.
Prav tako MSOLI vseskozi odpira vrata vsem mladim s pobudami
za spremembo situacije mladih v Litiji ali konkretno pri projektu
STRATEGIJA ZA MLADE- pišete nam lahko na mladinski.svet.litija@
gmail.com ali pa direktno kontaktirajte našo predsednico Mojco
Mikac na telefonsko številko 041 427 271.
Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujemo!
Mladinski svet občine Litija v sodelovanju z Občino Litija, ZKMŠ
enoto Mladinski center Litija ter Klubom litijskih in šmarskih študentov ter ostalim organizacijam – članicam zveze MSOLI, DPM Liš,
MDJ Jevnica, Skavtski Steg Litija, PGD
Litija-Mladinska komisija, SloMo, Nova
Kultura-Mladinska
skupina, SDM Litija,
DPM Litija in ŠD Bit,
vsem vošči vesele
praznike in srečno,
zdravo novo leto J
Vodstvo MSOLI
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Razvojni center Srca Slovenije v okviru
znamke Srce Slovenije povezuje občine s
skupnimi interesi in razvojnimi potenciali ter
zagotavlja podporno razvojno infrastrukturo
za podjetnike, kmete, mlade, turiste, pre
bivalce in druge deležnike povezanega ob
močja. Pri tem gre za preseganje lokalnih
meja posameznih občin in iskanje priložnosti
širših projektov, ki povezujejo več lokalnih skupnosti. To je tudi edini
pristop, ki ga v novi razvojni perspektivi podpira Evropska Unija.

• Izdani so bili NOVI PROMOCIJSKI MATERIALI: Koledarček
prireditev s 300 vključenimi dogodki, Trganke za občine, zloženke
za množično distribucijo, krovna image brošura, predstavitvena
mapa in animacijski listi, brošura s programi in promocijski artikli.
• Turistično ponudbo območja smo pod skup-no
znamko Srce Slove-nije
promovirali na 20 DO
GODKIH PO SLOVENIJI
IN TUJINI. Organizirali
smo dve PROMOCIJSKI
KARAVANI ZA AVTO
DOMARJE po območju in
DAN KOLESARJENJA PO
SRCU SLOVENIJE, ki se
ga je udeležilo 100 kolesarjev.
• Potekala so IZOBRAŽEVANJA ZA TURISTIČNE PONUDNIKE, ki
se jih je udeležilo 50 turističnih ponudnikov z območja.

Kaj vse se je dogajalo v letu 2014:

PODJETNIŠTVO

TURIZEM

• Na VEM točkah Srca Slovenije (Vse na enem mestu) se je
letos registriralo 76 SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV (s.p.) in 25
DRUŽB Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (d.o.o.). Izvedli smo 430
SVETOVANJ.
• Organizirali smo 68 IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ, ki se
jih je udeležilo preko 1.450 POSAMEZNIKOV.
• Lokalna akcijska skupina (LAS) SRCE SLOVENIJE, ki jo upravlja
Razvojni center Srca Slovenije je v letošnjem letu podprla skupni
projekt območja na
temo rokodelstva. No
vi razpisi za Leader
sredstva se pričakujejo
v letu 2015.
• Ustanovljena je bila
MREŽA ROKODELCEV
SRCA SLOVENIJE, ki
povezuje tradicionalna
rokodelska znanja s
sodobnimi podjetniš
kimi pristopi in ima že
56 članov.
• V okviru KONZORCIJA VRTCEV IN ŠOL SRCA SLOVENIJE, ki
povezuje 9 vzgojno-izobraževalnih institucij, smo izvedli 12 delavnic
na temo lokalne samooskrbe, podjetništva med mladimi in turizma.

SRCE SLOVENIJE INFO
WWW.RAZVOJ.SI
WWW.SRCE-SLOVENIJE.SI
INFO@RAZVOJ.SI

SRCE SLOVENIJE V LETU 2014

• TURISTIČNO TOČKO SRCA SLOVENIJE v starem mestnem
jedru Litije je obiskalo 1.820 obiskovalcev, izvedenih je bilo 12
rokodelskih razstav in 22 delavnic.

• Nadgradili smo TURISTIČNI PORTAL SRCA SLOVENIJE www.
srce-slovenije.si/turizem z vsebinami v angleškem, nemškem
in italijanskem jeziku, dodanih je bilo 61 ponudnikov, izveden je
bil odzivni dizajn za prikazovanje strani na pametnih telefonih in
tablicah. Portal v letu 2014 beleži 50.000 obiskovalcev.
• Izvedena je bila DIGITALNA KAMPANJA za Srce Slovenije na
družbenih medijih. Facebook stran Srca Slovenije ima že okrog
8.000 sledilcev.
• Oblikovalnih je bilo 11 novih nekajurnih, enodnevnih in več
dnevnih trženjskih PROGRAMOV.

Srečanje družin:
Vpliv medijev na naše življenje
Meglen petkov dan nas ni odvrnil od volje po druženju
in tako smo se v velikem številu zbrali v večnamenski
dvorani na Polšniku in dodali novo zgodbo v knjigi srečanja družin v
organizaciji KORK Polšnik. Tokrat smo za rdečo nit imeli temo Vpliv
medijev na naše življenje.
Izkazalo se je, da
je to zelo aktualna
tema, saj smo slišali veliko različnih
misli o tem, pa tudi
otroci so s svojim
nastopom pokazali
polno mero pripra-

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68

POPUST

od 15.12. do 31.12.
5% na srebrni nakit
10% na zlati nakit

Srečno 2015

NAŠE OKOLJE
• V MREŽO LOKALNE SAMOOSKRBE S HRANO, ki jo koordinira
zadruga Jarina, je vključenih že 200 kmetij in 70 javnih zavodov
(vrtci, osnovne šole, dom za ostarele). Doslej je bilo dobavljenih
že 244 ton sezonskih pridelkov. Kot novost v letu 2014 je bila
vljenosti za sodelovanje, še
posebej pa za nastopanje.
Lepo je spremljati vsakega
posameznika, kako iz leta v
leto napreduje v svojem osebnem izražanju, kar se bo še
kako poznalo pri njegovem
poznejšem uveljavljanju v življenju. Zato solzice pri nekaterih niso bile prav nič moteče, saj so le del tega procesa.
Če pa vse to povežemo še z
ljubeznijo, kot je v prispevku
za ta večer zapisal Boštjan, je
pa slika itak popolna.
Tako, kot so bili popolni vsi
sodelujoči s svojo unikatnostjo. Kajti za ta večer so bile
vse točke naštudirane prav
za ta namen. Prav vsi, od
malih polžkov, že bolj korajžnih polhkov, pa nižje in višje
skupine osnovnošolcev, pa
mame Vide z branjem svojih
misli, Ize z branje Stojanove
zgodbice, predvsem pa vseh
vzgojiteljic in učiteljic, ki so
naše otroke vodili pri pripravi,
ter Mateje Sladič- Vozelj, ki je
pripravila vezni tekst in vse
postavila v »vrsto«. Mogoče
naj dodam, da so ta večer še
posebno ledino orali kar štirje
nastopajoči. Na svoj prvi nastop se je popolnoma sama
pripravila plesalka Maša in
prejela burn aplavz, tudi Hana
–Vita s svojo harmoniko se je
tokrat prvič predstavila pred
številčnejšim občinstvom, v
branju veznega teksta pa sta
se tudi prvič preizkusila Lana
in Gašper. Prav vsi, kot tudi
ostali nastopajoči, ste bili čudoviti. Hvala vsem.
Ob taki bogati paleti talentov
in toliko volje za sodelovanje
se nam ni potrebno bati, da
bi mediji pretirano vplivali na
naša življenja in jih bomo znali uporabljati le za potrebne
reči. 
Olga Repovš
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uvedena spletna tržnica
www.pridelano-doma.si
in dostava zabojčkov ze
lenjave.
• V ENERGETSKI PISARNI SRCA SLOVENIJE, ki nudi brezplačno
energetsko svetovanje je
bilo izvedenih 7 brezplačnih predavanj z 90 udeleženci in akcija ZELENI
TEDEN v Srcu Slovenije

na temo učinkovite rabe energije.
• Razvita je bila nova SOCIALNO-KOMUNIKACIJSKA NAPRAVA ZA STAREJŠE za kvalitetnejše samostojno bivanje na lastnih
domovih. Naprava je bila nagrajena kot ena izmed najboljših na
konferenci v Bruslju.
• Izvedli smo OKROGLO MIZO v Cankarjevem domu in
STROKOVNI POSVET v Stični o STARANJU PREBIVALSTVA in
izzivih, ki jih s seboj prinašajo spremembe.

DOSEDANJI DOSEŽKI Srca Slovenije:

• d elovanje Turistične točke Srca Slovenije v Litiji s 2.330

obiskovalci v letu in pol
• sodelovanje v 22 evropskih projektih s 160 partnerji iz
27 evropskih držav
• izvedenih 83 projektov s področja razvoja podeželja
• pomoč pri ustanovitvi več kot 960 podjetij
• več kot 13.500 udeležencev na različnih usposabljanjih

Obiščite nas na:
Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Kidričeva 1, 1270 Litija
www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si, www.facebook.com/the.
heart.of.slovenia
telefon: 01 8962 710, e-mail: info@razvoj.si

DRUŠT
RUBRIKA
VA
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dom tisje
DOM TISJE - PODELITEV
CERTIFIKATA KAKOVOSTI E-QALIN IN
OGLED PRENOVLJENIH PROSTOROV
V Domu Tisje je 11. decembra 2014 potekala slovesnost ob pridobitvi mednarodnega certifikata
E-Qalin in pridobitvi prenovljenih prostorov v objektu C- Lipa in
prizidka. Prenovo tega objekta smo pričeli leta 2013 in zaključili poleti 2014. Pridobili smo 12
sob za 17 stanovalcev. Bivalne
enote so lahko organizirane kot
manjše gospodinjske skupine,
ki stanovalcem zagotavljajo normalizacijo – omogočajo življenje
kot so ga živeli doma. Enote so
razporejene v treh etažah. Za
stanovalce s težavami zaradi demence smo uredili v pritličju urejen
izhod z vrtom. Z dograditvijo prizidka smo pridobili v vsakem nadstropju prepotrebne večnamenske prostore, kjer se lahko stanovalci družijo, če želijo ali umaknejo v bolj intimne kotičke. Strošek
celotne investicije, ki zajema gradbeno obrtniška
dela in opremo, je znašal 1.200.000,00 EUR. V
slavnostnem nagovoru se
je direktorica Vida Lukač
zahvalila vsem stanovalkam in stanovalcem, ki so
se morali v času prenove
prilagoditi razmeram. Prav
tako se je zahvalila projektantom, izvajalcem in vsem nadzornikom
– s katerimi smo se redno srečevali na koordinacijskih sestankih.
Zahvalila se je tudi vsem zaposlenim v domu, ki so zmogli urediti
vse selitve in prilagoditve v času gradnje in poudarila, da to lahko
ustvarijo le motivirani, ustvarjalni, odlični zaposleni.
Kljub vsem prilagajanjem zaradi graditve smo hkrati uspešno izvajali tudi projekt pridobivanja mednarodnega certifikata kakovosti E-Qalin za področje socialnega varstva ter začeli z uvajanjem novega
vsebinsko - organizacijskega modela gospodinjskih skupin. Dom je
uspešno izvedel triletno ocenjevalno obdobje, v katerega so bile
vključene vse ključne osebe: stanovalci, svojci, zaposleni. Strokovno presojo je opravilo pooblaščeno podjetje Bureau Veritas, ki je
izvedlo certifikacijski postopek in domu podelilo mednarodni certifikat kakovosti E-QALIN kot 5. slovenskemu domu.
V domu še nismo prispeli do cilja, imamo še veliko načrtov, da
bomo lahko zagotovili primerne bivalne pogoje vsem stanovalcem.
Nadaljevali bomo z ocenjevanjem kakovosti, saj že poteka novo
triletno ocenjevalno obdobje. Na strokovnem področju pa uvajamo nov koncept dela po modelu kongruentne oz. skladne odnosne
nege , ki omogoča blagodejen odnos ter povečuje občutke sreče,
zadovoljstva, zaupanja in motiviranosti vsem vključenim. Nejc Zaplotnik je v svoji knjigi Pot zapisal:«Kdor išče cilj, bo ostal prazen,
ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« To
je vodilo doma Tisje sedaj in bo tudi v prihodnosti.
V kulturnem programu so sodelovali učenci Glasbene šole Litija-Šmartno pri Litiji, otroška folklorna skupina Javorje in stanovalci
Doma Tisje. Po zaključeni prireditvi so si udeleženci ogledali prenovljene prostore in življenje v gospodinjskih skupin.  Vida Lukač

TEČAJ PRVE POMOČI ZA BOLNIČARJE
V mesecu novembru je OZRK Litija organizirala 70
urni tečaj prve pomoči za bolničarje.
Tudi sama sem se kot bodoča članica ekipe prve
pomoči,
udeležila tega tečaja.
Skupaj s še 10 slušatelji smo bili ravno pravšnja radovedna skupinica, z veliko vprašanji,
mnenji in izkušnjami .
Odlične predavateljice
Ivi in Tjaša ter zdravnica
ga. Erna, pa so nam skozi
predavanja in vaje, predale
ogromno znanja.
Z veseljem smo črpali vse
informacije in vsi uspešno
opravili izpit J
V sklopu tečaja smo si v ZD
Litija ogledali urgenco in vozilo nujne medicinske pomoči.

AIDS
Vsako leto 1. decembra obeležujemo Svetovni dan aidsa, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija prvič
razglasila leta 1988 in vse odtlej je
to pomemben mednarodni dan, ki
ga usklajeno obeležujemo po vsem
svetu.
V obdobju 2010–2015 je osrednje
geslo globalne kampanje »Proti ničli - nič novih okužb, nič diskriminacije, nič umrlih zaradi aidsa«.
Območno združenje Rdečega križa
Litija že vrsto let sodeluje z Gimnazijo Litija, tako da smo v ponedeljek, 1. decembra – ob svetovnem
dnevu boja proti aidsu postavili stojnico v Gimnaziji Litija, in tako s
preventivnim in zdravstveno vzgojnim programom seznanjali dijake
o nevarnostih AIDS-a in drugih nalezljivih boleznih. Razdeljevali smo
jim zloženke, pentljice in kondome. 
za OZRK, Nina Omahna

DELOVNA TERAPIJA V DOMU TISJE
V Domu Tisje letos praznujemo oseminšestdeseto letnico delovanja. Že v letu 1971 so pričeli prihajati delovni terapevti iz Klinične
bolnišnice za psihiatrijo Ljubljana. Pričeli so organizirati zaposlitveno terapijo za stanovalce. Motivirali in usposabljali so stanovalce
za različne ustvarjalne tehnike, predvsem različne tehnike risanja,
vezenja in drugih ročnih del. V preteklosti so stanovalci skupaj z delavci obdelovali zemljo, gojili zelenjavo in domače živali za preskrbo
doma. Od prvih začetkov do danes se je organizacija ter vsebina
službe delovne terapije v domu zelo spremenila.
Smisel delovne terapije je izboljšanje ali vsaj ohranjanje kvalitet
nega življenja posameznega stanovalca na treh področjih:
- področje skrbi zase
- področje dela
- področje prostega časa.
Življenje v domovih se spreminja, koncepti, ki so nekdaj veljali v
njih in so bili predvsem medicinski se zamenjujejo s socialnimi,
kjer je stanovalcem dana možnost izbire. Socialni model se osredotoča na prepoznavanje in preštevanje ovir, ki preprečujejo ljudem
polno participiranje in kakovostno življenje v skupnosti (Škerjanc,
2005). Za dobro delovanje službe delovne terapije je pomembno
timsko delo, ki združuje vse profile v domu. Delovni dan se v domu
začne z jutranjim organizacijskim sestankom, nadaljuje z jutranjo
predajo službe za zaposlene v zdravstveni negi, kamor sodimo tudi
zaposlene v fizioterapiji in delovni terapiji. Dobra informiranost in
sodelovanje med timi je pogoj za dobro delo.
Oblike dela s stanovalci doma so:
- Individualne aktivnosti (ohranjanje samostojnosti v dnevnih
aktivnosti, terapevtski pogovori s stanovalcem, individualne zaposlitvene aktivnosti, kreativne tehnike, sproščanje mišic z uporabo masatorja zlasti pri stanovalcih po preboleli možganski kapi
(predpriprava na terapijo), literarne aktivnosti( zbiranje prispevkov za domsko glasilo), biblioterapija, aktivnosti v bivalnem okolju
(zasaditve gredic v parku, vrtnarjenje, trgatev, nabiranje spomladanske zelenjave in jesenskih plodov, edukacija stanovalca (učenje uporabe pripomočkov).
Pri individualno izbrani aktivnosti ima stanovalec več vpliva na terapijo, saj lahko neodvisno od drugih izbere aktivnost, ki mu je všeč,
mu zagotavlja napredek ali le ohranja obstoječe sposobnosti.
- Skupinske aktivnosti (aktivne vaje skupinske(jutranja telovadba), terapevtska smiselna in namenska aktivnost (tesno sodelovanje s službo fizioterapije), muzikoterapija (domski pevski zbor),
skupina za stanovalce obolele za demenco, skupina za trening
kognitivnih funkcij, skupine za samopomoč, plesna skupina, žoga
bend, skupina za sestavo jedilnika, sestanki domski skupnosti,
praznovanje rojstnih dni stanovalcev skupaj z njihovimi svojci,
bralne ure v povezavi s knjižnico Litija, obiski razstav, sodelovanje
na prireditvah izven doma, kulturne aktivnosti (Dan odprtih vrat
doma, sodelovanje na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, domski
letni izlet, izlet za stanovalce, ki za svoje gibanje uporabljajo invalidske vozičke, gospodinjske aktivnosti , skrb za obujanje in negovanje starih običajev( izdelava butaric, nabiranje mahu za postavitev jaslic, jasličarstvo v domu, postavljanje novoletnih jelk skupaj
s svojci stanovalcev, medgeneracijska srečanja(obiski predšolskih, šolskih otrok in raznih društev v domu, mednarodne povezave (obisk prostovoljcev in koordinacija njihovega dela s stanovalci
v domu, obiskovanje sejma vsakega desetega v mesecu v Litiji…)
Pri skupinskih aktivnostih je potrebno več prilagajanja tako med
člani skupine, kot delovne terapevtke članom skupine. Delovna terapevtka mora dobro poznati dinamiko dela v skupini, kot tudi imeti
posluh za posameznega člana skupine in njegove želje.
Literatura je na voljo pri avtoricah članka. (nadaljevanje v prihodnji
številki)
Renata Ozimek, dipl. delovna terapevtka, višja svetovalka
Leonida Razpotnik, dipl. delovna terapevtka,
univ. dipl. soc. delavka

Dobrodelnost ob koncu leta
Na pobudo našega župana smo v Krajevni organizaciji
Rdečega Križa Jevnica začeli z akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov za nakup defibrilatorja.
Odločitev za nakup defibrilatorja je padla predvsem zato, ker se
zavedamo, da smo od zdravstvenih ustanov oddaljeni toliko, da bi
zdravstvena ekipa potrebovala vsaj 15, 20 minut, da bi prispela
in nudila pomoč, ko bi bila le-ta potrebna. Živimo pa v času, ko
smo ljudje prepogosto v stresu in obremenjeni z najrazličnejšimi
tegobami in vse prehitro pride do zdravstvenih težav. Naprava je
enostavna za uporabo in jo lahko uporabljajo tudi laiki.
Z akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkom smo začeli na prireditvi
»V hvaležnost jeseni«, kjer so bili odzivi obiskovalcev zelo pozitivni.
Ker je naprava draga in moramo zbrati še kar precej sredstev, pozivamo vse, ki želite prispevati za nakup, da se odzovete naši akciji.
Prispevate lahko tako, da denar nakažete na TRR OORK Litija št.
SI56 0311 0100 1003 138 s pripisom za KORK Jevnica - defibrilator
ali ga izročite osebno. Več informacij dobite na tel. št. 040 510 687
ali 040 866 805.
V teh prazničnih dneh pa želimo pomagati tudi vsem tistim, ki jim je
sreča dobesedno obrnila hrbet in so se znašli v hudi socialni stiski.
Zato smo se v trgovini v Jevnici dogovorili, da je na voljo voziček,
kamor lahko prispevate prehrambne izdelke. Zbira se hrana, ki ima
daljši rok trajanja, kot npr. trajno mleko, riž, moka, sladkor, testenine, razne konzerve…
Vsem, ki boste prispevali ali finančna sredstva ali prehrambne izdelke, se že vnaprej iskreno zahvaljujemo.
Članice odbora KORK Jevnica želimo v novem letu vsem članom in
krajanom eno prijazno, toplo leto, da bi si vzeli čas za sočloveka,
predvsem pa želimo zdravja in osebne sreče!
Jelka Kotar, KORK Jevnica

30 let MePZ DU Litija
V soboto, 15. novembra, smo s slavnostnim
koncertom obeležili 30 let delovanja Mešanega
pevskega zbora DU Litija. Pred polno dvorano
Kulturnega centra je zbor sproščeno in z zanosom odpel svoj skrbno izbran program.
Že sam naslov koncerta, NE DAMO SE, pove,
da leta niso tisto, kar človeka ustavi. Tako je bilo tudi v soboto. Pozabljene so bile številne vaje, nekateri odstopi dolgoletnih članov,
bolezen in še kaj,
kar se postavi na pot
vsakega zbora, preden se v najlepši luči
predstavi občinstvu.
Zborovodkinja MePZ
Marjana Kolar, ki
zbor vodi od septembra 2008, dobro
pozna svoje pevce in s svojim optimizmom in pohvalo, ter nasveti
in lastnim zgledom tudi takrat, ko se kaj zalomi, vzbuja pri pevcih
zaupanje in to je bilo na sobotnem večeru čutiti. Sproščenost in
zaupanje vase in zborovodkinjo.
Prireditev so popestrili gostje Folklorne skupine DU Razbor, ki so
svoj odličen nastop podarili litijskim pevcem ob jubileju.
Številne čestitke zborov naše in sosednjih občin , društev in posameznikov, podpredsednika ZDUSa in in ne nazadnje našega predsednika in podžupanje Občine Litija so dokaz, da so pevci našega
društva prepoznavni in da je njihov trud cenjen. 
Iva Slabe

Literarni večer s SLAVKO MATOZ in podelitev
priznanj srčnim bralcem
V torek, 2. decembra 2014, se je v modri sobi Kulturnega centra
odvil prvi samostojni literarni večer dolgoletne članice DU Litija,
Slavke Matoz. Vsi, ki Slavko poznajo vedo, da njeno ustvarjanje
ni od včeraj, da je mnogo njenih
pesmi bilo v društvu ob posebnih
priložnostnih že slišano, nekatere
pa nam je predstavila prvič. Njene pesmi so realistične, odražajo njeno doživljanje v preteklem
in sedanjem času, največ njenih
pesmi pa je posvečeno pohodom
v gore, ki so Slavkina velika ljubezen. Slavkino poezijo sta odlično
dopolnili citrarki Mili Penčur in Pavla Pavlin.
Ubrano petje našega tria, v sestavi Beti in Janez Prašnikar in Dragi
Turenešek, je bil uvod v drugi del prireditve, podelitvi PRIZNANJ
SRČNEMU BRALCU / BRALKI. Nekaj več o delu naše Bralne značke in o zgodovini bralne značke nasploh, je povedala njena mentorica, Milena Dimec. Priznanja, ki so bila letos podeljena četrtič, je
petnajstim članom Literarne skupine podelil predsednik DU Litija,
Dušan Jovanovič.
Razšli smo se v prijetnem vzdušju in skupni želji, da se na podobni
prireditvi kmalu spet srečamo.
Iva Slabe

VELIKA VAS – MORAVŠKA KOČA – SLIVNA
Program planinske sekcije DU Litija se nadaljuje, zato se je skupina
pohodnikov (24) namenila, da bo v soboto, 22.11.2014 prehodila
pot od Velike vasi do Moravške koče in naprej do Slivne.
V Veliki vasi smo že po nekaj korakih stopili na Domžalsko planinsko pot, ki nas je pripeljala do Grmač. Tu smo se ločili, osem
pohodnikov je odšlo proti Goričici ostali pa po makadamski poti do
Moravške koče. Pogled na Karavanke in Kamniško savinjske Alpe
po katerih so sončni žarki risali zimske podobe nas je navdušil.
Narava nam je naklonila sonce.
V koči so nas lepo sprejeli, mi pa smo tu srečali s starim prijateljem
Silvom Grilcem, se okrepčali in nazdravili slavljencem. Posebno
mesto je zavzela osma nulca, ki je obiskala našega Mirkota.
Od tu smo krenili proti Slivni, kjer sta nas pričakala gospa in gospod Kimovec, njuna gostoljubnost je znana daleč naokoli. Tu smo
zaključili pot in odšli domov.
Mila Grošelj
VSEM BRALCEM NAŠEGA KOTIČKA VSE DOBRO V LETU 2015!

NAPOVEDNIK
Sobota, 3. januar 2015, POHOD NA KUM
Sobota, 17. januar 2015, POHOD RAZBOR – LISCA
Nedelja, 25. januar 2015, POHOD LITIJA – JANČE – JANŠKI PRIJATELJI
Sobota, 8. februar 2015, VAČE – SVETA GORA

OBVESTILO
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

NAPOVEDUJEMO

ciklus srečanj na temo KAKO
ŽELIMO ŽIVETI
V Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje
Litija in Šmartno želimo spodbuditi pogovore ne predavanja - med udeleženci na temo Kako želimo živeti v Litiji.
Vse prevečkrat odgovorni pozabljajo, da je ta prostor namenjen
predvsem sedanjim in bodočim prebivalcem mesta, občine. Vrsta
dejavnikov je potrebna, da je, da bo življenje v nekem kraju prijetno
in da bo zagotavljajo zadovoljstvo, povezanost in pripadnost.
To lahko dosežemo le s konstruktivnim dialogom in z izmenjavo
mnenj, želja…, pa čeprav neusklajenih. Šele to je osnova za razmislek, kaj delamo prav in kaj narobe, kaj je tisto, kar nam bo prineslo
razvoj in kvalitetnejše življenje v lokalni skupnosti.
Vljudno vabimo vse, ki vam ni vseeno, kako bomo živeli, na prvo
srečanje, ki bo 19. januarja 2015 ob 17. uri v Kulturnem centru
Litija. 
Člani Upravnega odbora
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ZDRAVSTVENA PREDAVANJA: Vabimo vas na
zanimiva predavanja katera bodo potekala v
predavalnici knjižnice Litija.
- v sredo 14.1.2015 ob 16.00 uri: naslov predavanja bo Stres in diabetes- predavala bo
dr. Breda Jelen Sobočan.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA:
V društvu bo merjenje v sredo, 7.1. in 4.2.2015 od 8.00 do
10.00 ure.
KOPANJE V KRKINIH ZDRAVILIŠČIH (Dolenjske toplice, Šmarješke toplice in Talaso Strunjan)
Se vedno vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart (ki veljajo
tudi ob vikendih in praznikih).
TELOVADBA: Telovadba poteka v Športni dvorani Litija dvakrat tedensko ponedeljek in sreda ob 19.00 uri.
POHODI:
8.1.
15.1.
22.1.
29.1.
5.2.
12.2.
19.2.
26.2.

Šmartno- Kot- Osredek
Litija- Svibno- Zg. Log
Zavrstnik- Dragovšek
Vače- Sveta gora
Maljak- Češk- Sp. Log
Boltija- Vače- Cirkuše- Boltija
Lisca
Podšentjur- Golišče- Veliki vrh

Lojze Hauptman
Ivan Lamovšek
Božo Čertalič
Lojze Hauptman
Ivan Lamovšek
Božo Čertalič
Lojze Hauptman
Ivan Lamovšek

Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici.
Zbor je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede
na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni
obutvi in opremi.
Prosimo vas, da se za vse pohode v okolici obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO Skupaj z MDI nadaljujemo plavanje in vadbo v bazenu Pungart v Šmartnem od 16.00
do 17.00 ure. Vljudno vabljeni.
USTVARJALNE DELAVNICE Z ustvarjalnimi delavnicami nadaljujemo tudi v noven letu ob četrtkih ob 17.00 uri.
DOHODNINA Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med
upravičence, kateremu lahko namenite del dohodnine za donacije
– to je do 0,5 %. Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo
lahko namenite društvu. S tem nam boste omogočili, da bo naše
delovanje programsko še bogatejše.
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko
jih tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.
PLAČILO ČLANARIN: Članarina za leto 2015 znaša 12 EUR.
RAZNA OBVESTILA: BREZPLAČNA ZAMENJAVA MERILNIKOV JE
ŠE MOŽNA. Vsi, ki imate merilnike za sladkor, ki so stari ali v okvari, katerekoli znamke, jih lahko prinesete v društvo in vam jih bomo
BREZPLAČNO zamenjali z novimi merilniki.
Uradne ure: Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do
11.00 ure. V TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR
Pripravila: 
Predsednica DD Litija in Šmartno
Sonja Čerčinovič
Rudolfa Pogačar

Obletnica Badjurove
krožne poti
V torek enaindvajsetega oktobra smo v
knjižnici Litija s spominsko slovesnostjo
obeležili štirideseto obletnico Badjurove
krožne poti, ki v dolžini približno sto kilometrov objame Litijsko področje. Tedaj so planinski zanesenjaki iz
PD Litija imeli željo, da z novo planinsko potjo, ki bo lahko dostopna
in bo približala lepote narave, ki jih je že v svojih vodnikih opisoval
domačin, Rudolf Badjura. Bile sta dve ideji, prva bi imela zvezdasto
obliko z izhodiščem za vse smeri v Litiji in druga, ki bi bila krožna.
Vse te začetne ideje nam je predstavil Vinko Damjan s svojim glasom posnetim pri njemu doma, saj se zaradi bolezni slovesnosti žal
ni mogel udeležiti. Iz njegovih besed smo spoznali, kako je na terenu preučeval krožno pot, ki jo je objavil najprej v rokopisni obliki in
je bila tudi osnova za izdajo Vodnika leta 1974. Sedaj je v izdelavi
nova knjižica Vodnika, ki bo zaradi izredne kvalitete prvega le toliko
popravljena, torej le opis sprememb na sami poti. Zaradi zapore
visečega mostu preko reke Save in ukinjene železniške postaje v
Renkah, kjer se je prvotno začela Badjurova krožna pot je predviden začetek od železniške postaje Laze. Vendar na pot se lahko
odpravimo iz različnih smeri, kako je komu najbolj primerno.
Slovesnost je s svojo harmoniko popestril Matjaž Hostnik in seveda
tisti, ki so to pot največkrat prehodili, to so Viktor Čebela, Lojze
Hauptman in Vinko Jamnik. Idejo za prehojeno pot v enem dnevu je
dal in prvič s skupino izvedel Lojze Hauptman, kar je zavidljiv športni podvig. Kotar Alojz in Sandi Jerant sta jo do sedaj v štiriindvajsetih urah prehodila že desetkrat in na ta način slovesno popestrila
letni občni zbor na Jančah. Pavle, Marija in Darja Smolej so dali svoj
prispevek v obliki slikarske razstave akvarelov nastalih po motivih
na poti in vedute. Sklenjeno je bilo, da se uporabijo v novem vodniku namesto fotografij. Pavle Smolej je stalni opremljevalec slikovnega dela naših planinskih obvestil, s soprogo Marijo pa vodita
slikarsko kolonijo naših planinskih mladinskih in družinskih taborih.
Predsednik PD Litija, Roman Ponebšek nam je podal svoje misli
ob tem jubileju. Pred tem je posnel pogovor z Vinkom Damjanom,
ki ga je s svojim vložkom zanimive zvočno slikovne predstavitve
naredil Domen Mrzel.
Do sedaj je bilo potrjenih 4429 dnevnikov BKP, izdane so bile tri
plakete za stokrat, trinajst zlatih plaket za petdesetkrat, 39 srebrnih za petindvajsetkrat in 144 bronastih za petkrat. Marjan Omerzel jo je pretekel v sedemnajstih urah. Najmlajši rekorder BKP v
štiriindvajsetih urah je bil lansko leto Žan Obreza pri sedemnajstih
letih, ki se je letošnje leto spet podal na pot.
Ohranimo to planinsko dediščino naših predhodnikov, uživajmo čudovite razglede iz okoliških vrhov, spremljajmo zgodovinska znamenja ob poti in lepa narava nam podarja mirne trenutke v tem času,
ko se nam v življenju vse preveč mudi.
Zahvala za uspešno izvedbo moramo izreči Andreji Štuhec za vso
pomoč, Knjižnici Litija za prostor in Aleksandri Mavretič za uspešno
vodenje večera. 
Jože Sinigoj

DRŽAVNO PRVENSTVO INVALIDOV
V ŠAHU
V soboto, 22. novembra 2014, je v Litiji potekalo
ekipno državno prvenstvo invalidov v hitropoteznem šahu. Prvenstvo je razpisala in organizirala
Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski
komite, izvajalec pa je bilo Medobčinsko društvo invalidov Litija –
Šmartno pri Litiji. Pozdravni govor je imela podžupanja Litije ga. Lijana Lovše.
Zmagala je ekipa Maribora, drugo mesto pa je
zasedla ekipa Črnomlja
– obe enako kot prejšnje
leto. Žal se letos ekipi
Litije na območnem tekmovanju oktobra v Črnomlju ni uspelo uvrstiti v
finale državnega prvenstva za razliko od lani,
ko smo v Slovenj Gradcu
osvojili tretje mesto v
Sloveniji.
Tekmovanje je pod strokovnim vodstvom republiškega šahovskega sodnika g. Juriča potekalo
tekoče in v zadovoljstvo petdeset šahistk in šahistov (deset moških
in dveh ženskih ekip). Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite je naše društvo pohvalila za uspešno oz. odlično
izvedeno organizacijo tega tekmovanja. Gostilna Kovač je lepo pripravila veliko dvorano, ki se je ponovno pokazala kot zelo primerna
za tovrstne prireditve.
Vodja šahovske sekcije: Franci Prettner

ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Invalidi MDI občin Litija in Šmartno pri Litiji smo tudi v jesenskem
času izvajali poseben socialni program ZDIS – REKREACIJA IN
ŠPORT – OHRANJANJE PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI.
RIBIČI so se 24.5.2014 na reki Lahinji v Gradacu pomerili v športnem ribolovu – posamezno. Miroslav Flus je zasedel 2. mesto v
kategoriji rezerve.
7. septembra pa so sodelovali na spominskem tekmovanju v Zagorju. Ekipa Litije v sestavi Miro Flus, Jože Flus in Jani Jerina so zasedli
8. mesto. V sektorju B pa je Jani Jerina zasedel 3. mesto.
ŠAH – EKIPNO – Šahisti Nebojša Milinkovič, Srečo Obolnar, Lazar
Djurić in Franc Možina so zasedli 3.mesto. Žal se s tem mestom
niso uvrstili na državno prvenstvo invalidov.
V mesecu decembru naši šahisti na čelu z vodjo ing. Prettner Francijem organizirajo že tradicionalni novoletni turnir.
18. oktobra so naši PIKADISTI sodelovali na območnem tekmovanju v Hrastniku. Obe ekipi ženske in moški so pristali v spodnjem
delu rezultatne liste.
Že peto leto pa se naši športniki udeležujejo ZASAVSKIH ŠPORTNIH
IGER. Letos je bil organizator Društvo invalidov Hrastnik. Na teh igrah
se tekmuje v pikadu (ženske in moški), balinanju (ženske in moški) in
ribolovu. Naši tekmovalci so si pri tekmovali naslednja mesta:
Pikado – ženske 4. mesto; moški 5. mesto, Balinanje – ženske 1.
mesto; moški 3. mesto, Ribolov – 2. mesto.
BALINANJE je najmnožičnejša rekreativna in tekmovalna športna
disciplina. Balinišče je vsako popoldne živahno prizorišče, kjer se
odvijajo treningi in tekme. V jesenskem času sta dve naši ekipi
sodelovali v občinski balinarski ligi, kjer je sodelovalo 8 ekip. Ekipi
sta zasedli 4. in 5. mesto.
STRELCI so meseca oktobra pričeli s tekmovanjem v dopisni strelski ligi, zato že vse leto pridno trenirajo.
Ponovno vabim vse invalide, da se nam v naslednjem letu pridružite
v čim večjem številu. 
Vodja športnih sekcij: Ana Mohar

3. december – mednarodni dan invalidov
Leta 1992 so Združeni narodi z resolucijo razglasili 3. december
za mednarodni dan invalidov z namenom, da bi v družbi spodbudili
razumevanje invalidnosti, zavzemanje za dostojanstvo, pravice in
blaginjo invalidov ter zavedanje o koristih vključevanja invalidov v
politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje.
Mednarodni dan invalidov vsako leto obeležimo z drugo temo.
Geslo letošnjega mednarodnega dneva invalidov je bilo »Gradimo
skupaj Evropo brez ovir«. Vsako leto na ta dan potekajo tudi posamezne aktivnosti invalidskih društev po Sloveniji.
V ta namen smo v sodelovanju s Knjižnico Litija ter društvom Lila
pripravili literarno likovni večer, ki je potekal v znamenju praznovanja obletnice rojstva našega največjega pesnika, Franceta Prešerna ter mednarodnega dneva invalidov.
Predstavila se nam je pesnica in pisateljica Nuša Ilovar iz Žalca, ki
je že od otroštva zaradi cerebralne paralize prikovana na invalidski
voziček. Kljub svoji invalidnosti ima za sabo bogato ustvarjalnost na
književnem področju. Je namreč avtorica večih pesniških zbirk in
romana Strah pred samoto. Izdala je tudi tri zgoščenke z interpretirano poezijo. Za svoje delo je prejela že vrsto nagrad in priznanj.
Spoznali smo njeno osebno zgodbo in slišali nekaj pesmi iz posameznih zbirk, katere sta brali Anica Ilovar in Simona Kropec, ki je
zapela tudi nekaj Nušinih uglasbenih pesmi.
Tina Cirar

Medobčinsko društvo invalidov občin
Litija in Šmartno pri Litiji
želi vsem svojim članom in občanom
obeh občin v letu 2015 veliko zdravja,
osebne sreče in zadovoljstva.
V prihajajočem letu si želi društvo še več uspešnega
medsebojnega sodelovanja.
Predsednik MDI Litija – Šmartno:
Bogomir Vidic

Prepletena prijateljstva ob 40-letnici
Moškega pevskega zbora Polšnik

„ŽIVLJENJA PREPLETAMO
S SRČNOSTJO IN LJUBEZNIJO
DO GLASBE, KI USTVARJA
HARMONIJO MEDSEBOJNIH PRIJATELJSTEV.“
Slavnostni koncert Moškega pevskega zbora ob njihovi 40-letnici
je med pevci in obiskovalci pustil bogat pečat. Pevci so s celotnim
nastopom navdušili številne poslušalce, saj so tokrat poleg prepevanja prevzeli tudi povezovanje koncerta. Skozi izbor pesmi, ki ga
je naredil njihov umetniški vodja Žiga Tori, in spremno besedilo, so
pevci spregovorili o bogatih izkušnjah, ki gradijo njihova življenja
ves čas prepevanja v zboru. Navdušili so z iskrenostjo in preprostostjo. V uvodni pesmi je solo zapel najstarejši pevec zbora, Martin
Voje, s pomočjo Ljudskih pevk iz Polšnika in marsikdo je že ob začetku potočil solzo presenečenja. Dogajanje se je ob polovici srečanja prestavilo na oder pod odrom, saj se pevci najbolje počutijo
med prijatelji in z njimi zapojejo. Tam so zapeli še nekaj narodnih
in dalmatinskih. Nazdravili so z vsemi obiskovalci, ogledali smo si
spot, ki so ga posneli lani, na platnu pa je bila na ogled galerija fotografij iz bogatega delovanja zbora. Ljudske pevke so ves čas skrbele, da obiskovalci niso bili lačni in žejni, saj so Polšničanke zopet
napekle ogromno domačih dobrot. Ker smo dogodek poimenovali
„Pletemo prijateljstva“ smo pletli tudi med prireditvijo, saj je Jože
Sladič naredil nov košek, v katerega so obiskovalci ob koncu oddali
list z mislijo, željami, pohvalami za naše pevce. In HVALA vsem, ki
ste se res v velikem številu potrudili in zapisali veliko, veliko lepih
besed. Poleg resnih in razmišljujočih besed, seveda v programu ni
manjkalo humorja. Ga. Rosana Maček je v imenu JSKD pevcem podelila Gallusova priznanja za udejstvovanje na področju glasbenih
dejavnosti. Seveda ni manjkala rojstnodnevna torta, ki sta jo pevcem spekli Ana in Karolina Majcen. Ob koncu smo vsi zapeli pesem
Ostanimo prijatelji in si tako obljubili, da še veliko let nadgrajujemo
naša prijateljstva. Veliko se je dogajalo in da je vse potekalo po
načrtih, je bilo odgovornih veliko sodelujočih. Od vseh pevcev, ki so
se za dogodek temeljito pripravili in glede na to, da večina še nikoli
ni brala povezovalnega teksta, so se odlično odrezali, zato hvala
vsem za sodelovanje in poslušnost. Hvala Žigi Toriju, ki je pevce
strokovno in z veliko dobre volje ter trdega dela pripravil na nastop.

Hvala pevci, ker se trudite in vztrajate. Še na veliko let prepevanja,
z veliko dobre volje in zavedanja, da je vaše delo pomembno in
bogato. Hvala Ani Tori za klavirsko spremljavo ter Petru Završniku
za glas harmonike in bas kitare. Hvala podjetju Imaging Sistems in
Janezu Borišku za finančni prispevek ter hvala za podporo Krajevni
skupnosti Polšnik. O vseh sodelujočih v programu si lahko preberete na spletni strani www.polsnik.si, kjer je tudi fotogalerija in videospot. Veliko srčnosti je bilo prisotne in čutiti je bilo posebno močno
energijo, ki je pozitivno vplivala na vse. Res smo lahko hvaležni, da
smo imeli možnost biti deležni takšnemu dogodku.
Naj božični blagoslov v vsako hišo prinese radost in upanje. Novo
leto naj bo kulturno v vseh pomenih besede. Naučimo se najti naše
notranje skrite zaklade, brezmejno raziskujmo in se predajmo toku.
Toku življenja, ki vse prinaša ob pravem trenutku.
Mateja Sladič-Vozelj

Spomin na žrtve zločinov pred 70 leti
28. Novembra sta KO ZB za vrednote NOB Kresnice in Jevnica v
športnem parku vrh Golišč pripravili tradicionalno slovesnost v spomin na žrtve zločinov, ki so se zgodili v teh krajih konec Novembra
pred 70 leti. Slovesnosti so se že 10 leto zapored udeležili učenci z
učiteljicami podružničnih osnovnih šol iz Kresnic in Jevnice. Učenci
obeh šol so se med pohodom, ki je trajal slabi dve uri, ustavili pri
spomenikih in se poklonili padlim borcem in žrtvam, katerih imena
so vklesana na njih. Na spominski svečanosti so poleg krajanov
obeh krajevnih skupnosti bili še župan občine Litija g. Franci Rokavec, ki je bil slavnostni govornik, predsednik območnega združenja borcev za vrednote NOB tov. Mirko Kaplja, predsedniki KO
ZB iz Jevnice tov. Jože Godec, mestne organizacije Litija tov. Danilo
Cvetežar, predsednik Šmartno pri Litiji tov. Marko Brčon, nevladna
organizacija Socialne Akademije, ki delajo dokumentarec o odnosu
mladih do polpretekle zgodovine in drugi.
Po slavnostnem govoru župana občine Litija Francija Rokavca, so
program letošnje prireditve oblikovali učenci obeh podružničnih šol
pod vodstvom mentoric, mešani pevski zbor Miha Vahna pod vodstvom Natalije Šuštar, recitiral je dramski igralec tov. Jože Mraz, na
trobento je zaigral g. Jože Setničar na harmoniko pa je zaigral g.
Lemut Matevž.
Slavnostne proslave so se poleg že naštetih udeležili tudi številni
krajani obeh KS in člani ZB zato se jim najlepše zahvaljujem. Prav
tako se zahvaljujem KS Kresnice in KS Jevnica za finančno pomoč.
Zahvala velja tudi vsem nastopajočim in tudi tistim, ki so kakor koli
pripomogli k uspešni organizaciji proslave.
Predsednik KO ZB za vrednote NOB
Bojan Cimerman

DRUŠT VA /RUBRIKA
ŠPORT

12 December 2014
V mesecu novembru in decembru smo kegljači
zaključili prvi, jesenski del lige, dosegli pa smo
tudi nov, lep uspeh na državnem tekmovanju mešanih dvojic pri članih/članicah. Poleg tega sta v
novembru potekali prvi tekmi od skupno štirih v
državnem tekmovanju ekip do 23 let.
V 1.A moški ligi se Litijani trenutno nahajajo na 4.mestu lestvice
in sicer z dvema točkama zaostanka pred tretjim mestom. Naša
ženska ekipa, ki prav tako nastopa v 1.Aligi, je na predzadnjem
mestu lestvice, vendar v drugem delu lige računa na nove zmage
in posledično na obstanek v ligi. Druga moška ekipa iz druge lige
vzhoda je na tretjem mestu lestvice in se bori celo za zmago v ligi
ter za napredovanje v 1.B ligo.
V Cerknici in Postojni je potekalo ekipno tekmovanje za mladice,ki
so po dveh odigranih tekmah na 16.mestu. V Litiji in Slovenj Gradcu
so odigrale mladinke,ki so trenutno na 6.mestu, njihov zaostanek
pred drugim mestom pa ni velik. Vse tekmovalce čakata v januarju
še dve tekmi.

Skrajno desno, Lara Krafogel in Ludvik Novak, tretje mesto pri
članih v mešanih dvojicah
7.12. sta se dva naša mešana para odpravila na tekmovanje dvojic v
Kranj. V konkurenci 37 parov je navezi Lara Krafogel-Ludvik Novak
uspelo doseči odlično 3.mesto in s tem litijskemu klubu prinesti
novo medaljo. Maruša Kokalj in Miro Kralj (ki se je tokrat poleg
svoje običajne vloge trenerja ženske ekipe preizkusil tudi v vlogi
tekmovalca) pa sta zasedla končno 26.mesto.
Decembra se je odvila tudi prireditev Kegljač leta. V kategoriji kadetov je kegljač leta postal Tomaž Ivančič iz Litijskega kluba.
Če se nam želite pridružiti pri treningih in kasneje na tekmovanjih,
nam za več informacij pišite na kk.litija2001@gmail.com.
KK Litija2001

Litijski gasilci prevzeli
defirilator!
Zaradi staranja prebivalstva in porasta obolenj srca
in ožilja so srčni zastoji vse bolj pogosti in zato je
hitra pomoč nujna. Tega se vsekakor dobro zavedamo tudi litijski
gasilci. V želji po pomoči sočloveku smo se odločili za nov projekt
in sicer opremljanje mesta Litija z defirilatorji.
Vsekakor je za realizacijo prvega dela projekta
zaslužnih kar nekaj ljudi.
Ti prihajajo iz vrst PGD
LITIJA, OPTIKE MANJA iz
Litije in vseh vas, ki ste
ob nakupih v trgovini
MERCATOR žetone prispevali našemu društvu,
na tekmovanju <litijska
bitka 2014 pa kupovali
balone in palačinke.
PRVI defibrilator je torej že nameščen na gasilskem domu in javno
dostopen. Nadaljevanje prihodnjič …

Litijski gasilci

"Za Vas smo se preselili na novo lokacijo
še z pestrejšo ponudbo. Najdete nas na
Levstikovi 8 (nekdanja optika Manja,
kasnejši salon Lučka).
Hvala za dosedanje zaupanje
in z veseljem vas pričakujemo tudi v bodoče."

V MESECU JANUARJU
PRIREJAMO OSNOVNI TEČAJ
PO SISTEMU

savinina joga obraza
NAROČANJE NA 030 33 44 33
Delavni čas od ponedeljka do petka
po dogovoru
Ne spreglejte tudi ostale ponudbe na naši
spletni in FB strani ali se osebno oglasite
v našem salonu.

www.dotiki-lepote.si

CROATIA OPEN
V sredini novembra poteka vsako leto v Zagrebu največje hrvaško tekmovanje, ki je rangirano za evropsko
točkovno lestvico. Tega tekmovanja se udeleži večina
evropskih reprezentanc. Slovensko reprezentanco sta tudi tokrat
zastopala 2 naša reprezentanta, Tadej ter Domen Pirc. Domen je že
ne dolgo nazaj osvojil na podobnem tekmovanju v Srbiji, 3. mesto,
tokrat pa mu je prvo borbo nasproti stal Nemec, s katerim je po
neodločenem rezultatu, Domen izgubil po zlati piki. Nad njegovim
nastopom nismo bili razočarani, saj vemo, da so prav vsi tekmovalci kvalitetni ter v najvišjem evropskem vrhu.
Njegov brat, Tadej, pa
je presenetil nad vsemi
pričakovanji, saj je po
petih zmagah osvojil
prvo mesto med kadeti
v kategoriji do 49 kg. V
prvi borbi je Tadej gladko premagal Srba 12:0,
nato v drugi Skandinavca 6:4, tretjo borbo mu
je nasproti stal Hrvat, katerega je Tadej dobro poznal, vendar je
unovčil svojo trejo zmago z rezultatom 6:1. V polfinalu je bil njegov
konkurent reprezentant iz Nemčije. Tadejev izkupiček je bil 6:3,
v finalu pa mu je krojil tekmo švedski reprezentant. Po rezultatu
10:10 je tudi tokrat morala odločiti borbo zlata pika, vendar na
srečo ter na hitrost Tadeja je tokrat Tadej bil hitrejši od Šveda. Bili
smo veseli, saj je to njegov največji dosedanji uspeh in s tem seveda poplačan trud, ki ga je vložil Tadej, njegova družina ter trenerji.
Naše dva reprezentanta čakata v letošnjem letu še dve malo manj
odmevni tekmi, ter zaslužen novoletni počitek.

MOSTAR OPEN
Ena izmed pripravljalnih tekem kluba Taekwondo Šmartno – Litija
ter reprezentantov Domna ter Tadeja Pirc je bil tudi Mostar open v
Bosni. Na tem tekmovanju je sodelovalo 350 tekmovalcev iz 5 držav. Tokrat smo na tekmovanje odpeljali 5 tekmovalcev, izkupiček
teh tekmovalcev pa je bil 2 zlati, 3 bronaste ter pokal za najboljšega mladinskega borca, katerega je osvojil Domen Pirc, ter mladinci
ekipno 3. mesto. Tokrat
sta pričakovano prikazala svojo formo pred
Croatia open, Domen in
Tadej Pirc. Domen je po
treh pričakovano težkih
borbah osvojil 1. mesto, Tadej pa je po dveh
borbah prav tako osvojil
zlato medaljo. Bronaste
kolajne so se veselili Tai Cerar, Patricija Matoz ter Ivonne Doblekar
Kreuzer. To tekmovanje smo izkoristili tudi za druženje ter sprostitev po vseh napornih treningih, ki smo jih imeli v jesenskem delu
tako da smo se dan po tekmi po ogledu Mostarja odpravili še čez
mesto Sarajevo ter se na koncu poti ustavili še v vsem znanem
mestu Jajce. Namen tega turnirja je bil dosežen, saj so prišli domov
prijetno utrujeni, vsak po svoje veseli svojega doseženega rezultata
ter obilo dobrih vtisov tega dvodnevnega izleta.

Uspešni najmlajši taekwondoisti
Prvo nedeljo v decembru, 7.12.2014 je v Zagrebu potekalo tradicionalno 21. mednarodno tekmovanje Nikola poomsae open in 10.
Ban Keglevič festival. Prvi je bil namenjen tekmovanju v tehniki v
standardnih kategorija, drugi pa predvsem začetnikom in najmlajšim. Oba pa sta potekala v spomin na pokojnega g. Nikolo Pečka,
velikega mojstra, nosilca črnega pasu 8.dan, začetnika taekwondoja na hrvaškem, ki nas je zapustil letošnjo poletje.
Barve Slovenije so poleg dveh tekmovalcev s sosednjega kluba predstavljali
tekmovalci domačega kluba Šmartno
Litija v najmlajši zasedbi doslej in zabeležili naslednje rezultate.
Kot prva je nastopila Glorija Baš, v kategoriji deklice 7-8 let in zasedla odlično 2.mesto. V kategoriji dečkov, 7-8
let sta uspeh dopolnila še Jure Virant
s srebrno medaljo in Maj Mohar z bronasto medaljo. Za vse tri nastopajoče
je bilo to prvo tekmovanje, ki so se ga
udeležili!
Ekipni uspeh je dopolnil še trener Rok Mohar, ki je nastopil v kategoriji črnih pasov, do 40 let, in z minimalno razliko osvojil srebrno
medaljo. Boljši je bil le korejski tekmovalec, ki zastopa hrvaški klub.
Skupek vseh odličij je v skupnem seštevku zadoščal, da je ekipa
zasedla še odlično 5. mesto v klubski razvrstitvi in prejela pokal.

Občinska liga malega
nogometa Litija na travi
(OLMN Litija)
V mesecu novembru se je zaključil jesenski
del že 41. sezone v OLMN Litija na travi, v kateri sodeluje oziroma
tekmuje 31 moštev iz štirih občin (iz Šmartna pri Litiji- Liberga,
Jang bojs, Omahen transport, KŠD V. Štanga, Šmartno, NK Dolina,
ŠD Lik, ŠD Dolina, Kandidati; iz Litije- Potepuhi SO, YU team, FrapeBar& Saletrans, ŠD Situla Vače, ŠD Sava, Log Utd., ŠD Polšnik,
Jesenje, ŠD Dole, Gostilna Juvan, ZL vet. Mane Bar, ŠD Hotič, CDTZ,
ŠD Sava vet., ŠD Polšnik vet.; iz Ljubljane- ŠD Janče 1, FC Janče
Utd., ŠD Janče 2, ŠD Prežganje, Prežganje vet., ŠD Janče vet.; iz
Ivančne Gorice- Sobrače).
Večina teh ekip ima lepo urejene športne objekte (brunarice, balinišča, košarkaška igrišča, igrišča za odbojko na mivki….) okoli nogometnega terena, ki združujejo ljudi ob rekreaciji. Pohvaliti je potrebno prizadevnost vodij moštev kakor tudi celotna športna društva za
organizacijo, usklajevanja terminov srečanj zaradi vremenskih ujm
ter komunikacijo z vodjo tekmovanja. Prav vodja OLMN Litija na travi
g. Matjaž Aškerc ima največ zaslug za transparentnost tekmovanja,
ki je to ligo s svojimi sodelavci in vodji ekip dvignil še na kakovostnejšo raven. Vse nastopajoče ekipe si poskušajo priboriti čim višje
mesto na lestvicah tako v članski kakor tudi v veteranski kategoriji.
Naslov jesenskega prvaka sta si priborili ekipi POTEPUHI SO v prvi
oziroma ekipa SOBRAČ v drugi ligi. V veteranski kategoriji pa je po
nepopolnem jesenskem delu na vrhu lestvice moštvo ŠD DOLINA.
OLMN Litija je postala zelo zanimiva in izenačena, naziv prvaka tekmovanja v obeh članskih ligah in veteranski pa do konca negotov.
Naj omenimo še kratko slovesnost ob 40. obletnici omenjenega
tekmovanja, ki se je odvijala meseca junija na zaključnem turnirju
OLMN Litija na travi v organizaciji ekipe FrapeBar&Saletrans na nogometnem igrišču NK Litije. Predstavljena je bila zgodovina tekmovanja od 1974. leta naprej pa vse do danes ob prisotnosti veliko gledalcev, navijačev ekip in igralcev, ki so nastopali v ligi skozi obdobje.
Nastopilo je rekordno število ekip. Zmaga pa je po izenačenih dvobojih pripadla prav gostiteljem. Vabilu na finalno srečanje se je odzval tudi mednarodni nogometni sodnik Mitja Žganec, ki je na tej
tekmi tudi delil pravico na igrišču.
Zahvala in pohvala vsem, ki so vsaj kanček svojega truda, veselja
do rekreacije in požrtvovalnosti namenili ter še namenjajo tradiciji
OLMN Litija na travi.
Več podatkov o ligah pa lahko najdete na uradni spletni strani
www.olmn.si
Vrstni red ekip po jesenskem delu tekmovanja OLMN Litija
na travi v sezoni 2014/ 2015:

Športni pozdrav!

za OLMN Litija na travi
Mito Kos
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NOČNI POHOD V GRADIŠČE
PRI LITIJI, 2. JANUAR 2015
Dne, 2.1.2015, na prvi petek ob prvi polni
luni v novem letu, ste ob 20.00 uri vabljeni
na Nočni pohod v Gradišče pri Litiji. Pohoda se lahko udeležite s treh začetnih zbirnih mest: ob 19.30 se
bomo odpravili z Brega pri Litiji in Tenetiš (pri kolesarskem servisu
v Tenetišah), ob 20.00 iz Gradiških Laz (pri kapelici) ter prav tako
ob 20.00 iz Spodnje in Zgornje Jablanice (pri kašči v Zgornji Jablanici). Pot bomo nadaljevali proti cerkvi svete Magdalene v Gradišče
pri Litiji. Približno 1,5 urna hoja poteka skozi gozd. Pri cerkvi se
pohodniki iz več smeri snidemo okoli devetih zvečer in ponudimo
drug drugemu, kar smo prinesli s seboj v nahrbtniku. V vasi Gradišče boste pohodniki dobrodošli na
dveh kmetijah - pr
‚Kokol in pr‘ Vovk,
kjer se bo druženje
nadaljevalo.
Če noč ne bo jas
na, je dobrodošla
svetilka ali bakla.
Pohod promovira
Društvo za razvoj podeželja LAZ iz Jablaniške doline, pohodniki se
pohoda udeležijo na lastno odgovornost. Za dodatne informacije
pokličite na tel. številko 070 303 321, pišite na e-mail drustvo.laz@
gmail.com ali poglejte na spletno stran www.jablaniskadolina.si.
Vljudno vabljeni. 
Društvo LAZ

PGD Breg pri Litiji
Za naše prostovoljno gasilsko društvo je bilo leto
2014 prelomno. Začelo se je z organizacijo občinskega tekmovanja v gasilski orientaciji. Na Bregu se
je 26.4.2014 zbralo kar neverjetnih 69 trojk, to je 207 otrok s svojimi mentorji. Organizacija tekmovanja je bila kljub velikemu številu
prijavljenih ekip zelo uspešna, kar nam je dalo še dodatno potrdilo,
da nadaljujemo s svojim delom. Čez dober mesec nas je že čakal
nov izziv, soorganiziranje prireditve Dneva jagod in špargljev ter prevzem novega
gasilskega vozila.
PGD Breg pri Litiji deluje na področju
industrijskih obratov, skladišč, kmetij,
stanovanjskih poslopij, travniških in
gozdnih površin, prav tako pa tudi na
poplavnih območjih. Dosedanja opremljenost nam ni omogočala varnega in
kvalitetnega dela pri opravljanju gasilske službe. 25.5.2014 smo tako prevzeli
novo gasilsko vozilo z vodo - GVV-1. Ob prevzemu smo se zahvalili
vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri nakupu vozila. Obiskovalci so si
lahko po končani proslavi ogledali tudi pripadajočo opremo v vozilu
ter vprašali karkoli jih je zanimalo.
Po nekaj letih smo zopet uspeli sestaviti ekipo nadobudnih pionirjev, ki so se udeležili občinskega gasilskega kviza v Gabrovki. Zasedli so odlično 3. mesto ter si s tem zagotovili mesto na regijskem
gasilskem kvizu, ki je letos potekal v Komendi. Svoje znanje so tako
preizkusili tudi na nivoju regije, tu pa so zasedli odlično 13. mesto
v kategoriji pionirjev.
V nedeljo, 16.11.2014 se je na Bregu odvila gasilska sektorska vaja.
Vaje so se udeležila Prostovoljna gasilska društva Breg pri Litiji,
Litija, Sava in Vače. Vaja je bila razdeljena v več sektorjev: gasilci
so morali uporabiti znanje tehničnega reševanja, reševanja ponesrečene osebe
ter posredovanja ob gozdnem
požaru. Ob koncu smo z zadovoljstvom ugotovili, da smo
med vajo, ki je
trajala dobro
uro, uspešno združili znanje in tehnično opremo vseh štirih društev.
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Breg pri Litiji vsem krajanom in krajankam, občanom in občankam, v najlepšem mesecu
leta želi praznike polne družinske topline, upanja in neizmerne sreče. Želimo vam lepe božične praznike in srečno novo leto 2015!
Na pomoč!

NOVO pri trgovini Jernej d.o.o.
na Ljubljanski cesti 15, v LITIJI

Prodaja plina:

ARGON, ARGON MIX,
CO2, ACETILEN, KISIK,
DUŠIK.
Delovni čas:
Od 8.00 do 10.00 ure
in od 15.00 do 17.00 ure
ali po dogovoru.
Tel.: O7O 850 880 - Damjan Vodenik s.p.
ali 041 453 559
damy.vodenik@gmail.com

GASILKE PREPLAVILE POLŠNIK
V meglenem popoldnevu na zadnjo novembrsko soboto, se je pri gasilskem domu na Polšniku začelo pestro
dogajanje. Iz doline v hribe so se drug za drugim valila
gasilska vozila iz celotne občine. Vse skupaj še mogoče ne bi bilo
tako zelo nenavadno, če ne bi bila polna gasilk v zaščitni opremi.
Pripeljale so se na prvo operativno vajo članic GZ Litija. Na njej je
tako sodelovalo okrog 40 gasilk iz 7 društev – PGD POLŠNIK, PGD
DOLE PRI LITIJI, PGD GABROVKA, PGD TIHABOJ, PGD SAVA, PGD
HOTIČ IN PGD JEVNICA - s kar devetimi vozili.
Spopadle so se s požarom na gospodarskem poslopju, kjer sta
ostali v dimu dve poškodovani osebi. Šest se jih je podalo v notranji
napad z izolirnimi dihalnimi aparati, kjer so stežka našle oba poškodovanca, saj je bil prostor zadimljen, oba fanta pa precej težka
preizkušnja za fizično moč naših deklet.
Ostale ekipe so z zunanjimi napadi gasile poslopje, oziroma varovale ostale objekte na domačiji. Napajanje je potekalo tako iz domačega vodnjaka, od koder so vodo črpale z motorno brizgalno,
iz podzemnega hidranta ter iz
AC PGD Gabrovka.
Poškodovanca je oskrbela
ekipa bolničark, ki so izvajale
ukrepe prve pomoči do prihoda reševalcev.
Intervencija je bila uspešno
zaključena,
udeleženkam
pa pustila mešane občutke.
Marsikatera od nas se je prvič spopadala z nalogami na intervenciji, ki jih iz različnih razlogov še nikoli ni imela priložnosti opravljati.
Vedno znova smo imele tudi možnost ugotavljati, da sta teorija in
praksa dve različni stvari, ki jih je v realni situaciji potrebno združiti, kar pa ni enostavno. Šele ko se sam srečuješ z določenimi
nalogami in težavami, ki jih moraš rešiti, se največ naučiš. Tudi in
predvsem na napakah. Zato pa vaje so.
Pri izvedbi vaje so bili naši moški kolegi, kljub »ženski« vaji, nepogrešljiva pomoč. Tam, kjer se je nam še zatikalo, so bili dobrodošla dodatna »roka in tudi možgani«. Vodenje intervencije je tako
prevzel poveljnik PGD Polšnik Štefan Logar, v podporo pa so nam
bili še ostali člani domačega in ostalih društev. Tako za tehnično
pomoč kakor za pogostitev, ki so nam jo pripravili pod budnim očesom predsednika Darka Povšeta.
V postroju na zaključku vaje smo poleg vodje intervencije poslušale spodbudne besede častnega predsednika GZ Litija, Ivana Lovšeta ter poveljnika GZ Litija, Igorja Cividinija. Vsi so pozdravili namen
in izvedbo vaje, ki je bila prva tovrstna vaja v naši GZ po kar nekaj
letih društvenega delovanja članic. Toliko nas na kupu že dolgo ni
bilo. Darko Povše je pred pogostitvijo, ki je sledila udeleženkam iz
vsakega društva podelil še simbolično pohvalo za sodelovanje na
vaji z željo, da se drugo leto ponovno vidimo, pa četudi kje drugje
v občini. Glede na odziv članic, na letošnjo vajo, se zdi, da smo na
dobri poti.

Sadjarsko društvo Litija je
postavilo sadjarsko razstavo
»Od nekdaj je človek slavil razna drevesa, jih po božje
častil, jih posvečal raznim bogovom in jih spoštoval kot
svete. Z vero v moč drevesa in z raznimi čarodejnimi
dejanji je poskušal pridobiti zdravje in srečo, se izogniti nesreči in izprositi dobro letino.«
To je eno od mnogih ljudskih izročil, ki jih je Dušica Kunaver (zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega gradiva) zapisala in izdala v svoji
knjigi Čar lesa v zbirki Lipov list, prvi teden v novembru pa namenila
članom Sadjarskega društva Litija in njihovi sadjarski razstavi.
4. novembra 2014 je
bila namreč uradno odprta sadjarska razstava v počastitev dvajsete obletnice delovanja
društva. V krajšem nagovoru ob otvoritvi je
predsednik društva, g.
Vojko Bizjak, predstavil delovanje društva v
tem obdobju. Ga. Vida in g. Jožef Sladič sta ga dopolnila s harmoniko in pesmijo, spisano prav za to priložnost. Župan občine Litija je
poudaril, da ima tako društvo kot razstava pomembno informativno
in izobraževalno vlogo pri vključevanju lokalno pridelanega sadja v
prehrano ter ohranjanje sadjarske tradicije v občini. Razstava je bila
postavljena na ogled v avli Občine Litija štiri dni, njena osrednja
tema pa je bila jablana - naša najpomembnejša sadna vrsta. Postavitev je bila razdeljena na štiri, med seboj povezane vsebine: plakatna predstavitev delovanja društva; pridelki, izdelki in sadjarsko
orodje iz sadovnjakov članov društva; zbirka več kot 40 sort jabolk iz
sadovnjaka Kmetijskega inštituta Slovenije in Sadjarstva Kraševec.
Z veseljem pa so se povabilu odzvali v litijskem vrtcu, kjer so otroci
na temo jabolk narisali prekrasne risbice.
Hkrati z razstavo sta bili številčno obiskani predavanji »Kako posadimo jablano tudi v manjši vrt« in »Jabolko v kulinariki - od sadeža
do jedi«. V preteklosti so ljudje na svojih vrtovih vedno posadili tudi
sadno drevo, zdaj pa njihovo mesto zasedajo okrasne grmovnice.
Na jablane smo kar malo pozabili, kljub temu, da tehnologija in sorte danes omogočajo kvalitetne pridelke tudi na čisto majhnem vrtu.
In doma, v našem okolju pridelano jabolko je bistveno bolj zdravo in
naravi prijazno, kot jabolko, ki prepotuje tisoče kilometrov.
Razstava je bila poučna, prijetna in nadvse slastna. Člani so namreč
pripravili različna okusna peciva in izdelke iz jabolk, ki so jih obiskovalci lahko poskusili. Da je bila sadjarska razstava tako dobro postavljena in vse aktivnosti v njenem sklopu uspešno izpeljane, gre
predvsem zasluga sodelujočim članom Sadjarskega društva Litija. S
svojim delom in prispevki ste razstavo obogatili – hvala vam!
Hvaležni smo za vso podporo s strani občin Litija in tudi Šmartno
pri Litiji, ki je v pomoč pri delovanju društva. Želimo si, da bi društvo
krepilo svoje članstvo in tako uspešno delovalo tudi naprej.
Strokovna tajnica Sadjarskega društva Litija
Vesna Velikonja

Moja želja in namen, združiti članice iz območja GZ Litija in z njimi
izvesti vajo, kjer bo vsaka dobila priložnost delati tisto, kar drugače
morda nikoli ne bi, sta bila izpolnjena. Četudi je moč slišati nasprotovanja zgolj ženskim vajam, ker so nerealistične, je moje mnenje
še vedno enako; na tovrstni vaji smo bile »prisiljene« delati vse – in
kje in kako bi se lahko drugače tega naučile, kakor tu, kjer nimaš
možnosti, da to dela namesto tebe nekdo drug – moški kolega , kot
bi to bilo v nasprotnem primeru.
Verjamem, da je bila letošnja vaja začetek in preboj v dogajanju
na tem področju v GZ Litija in se veselim novih izzivov v prihodnje.
Laura HORVAT
Predsednica komisije za delo s članicami PGD Polšnik

NOVO NOVO NOVO
• demontaža in montaža gum
• prodaja vseh vrst pnevmatik
• poseben popust za redne
stranke!

RUBRIKA
ŠPORT
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Izjemen uspeh KK Kensei na
Mednarodnem turnirju v
tradicionalnem karateju
občine Žirovnica - skupno
tretje mesto v klubski razvrstitvi
V nedeljo, 9.11.2014 je Karate klub Miki v sodelovanju z zvezo SZTK
(Slovenska Zveza Tradicionalnega Karateja) v Športni dvorani Pod
Stolom organiziral odprti Mednarodni turnir v tradicionalnem karateju občine Žirovnica. Odlično organiziranega tekmovanja se je
udeležilo 275 tekmovalcev iz 19 karate klubov ali karate zvez. Tekmovanja so se udeležili karate klubi iz zveze SZTK, karate zveza
SKIF Slovenija, nekaj drugih prijateljskih klubov iz karate zveze KZS
Slovenija ter predstavniki zvez ali klubov iz Italije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Srbije.
Tekmovanja smo se udeležili tudi člani KK Kensei in si z odličnimi
nastopi priborili odlično tretje mesto v skupni uvrstitvi med 19 klubi
in zvezami. Žal zaradi bolezni na tekmovanju ni nastopilo kar nekaj
naših uspešnih tekmovalcev, kljub temu pa je bil končen izkupiček medalj velik, predvsem zaradi vse bolj uspešnih tekmovalcev iz
podružnice kluba KK Kensei – Gabrovka. Tudi tokrat je bil vrhovni
sodnik turnirja naš trener Gorazd Praprotnik, pri sojenju na tekmi
pa se mu je pridružil tudi klubski trener Jan Marko.

Čestitke našim tekmovalcem, predvsem pa organizatorju za vrhunsko izpeljano tekmo. 
KK Kense
Rezultati: 1. mesto: Barbara Hauptman (kata posamezno, starejši
dečki, deklice D), Barbara Hauptman (kihon ippon borba, starejši
dečki, deklice D), Damjan Šifrer (kata posamezno, starejši člani
D), Tristan Zore, Damjan Šifrer, Boštjan Zore (kata ekipno, člani/članice D), Žiga Jerič, Tilen Utenkar, Rok Požun (kata ekipno,
mlajši dečki, deklice D); 2. mesto: Tristan Zore (kata posamezno,
malčki D), Žiga Jerič (kihon ippon borba, starejši dečki, deklice D),
Boštjan Zore (kata posamezno, starejši člani D), Damjan Šifrer
(kihon ippon borba, starejši člani D), Toni Povše (kata posamezno,
starejši člani B); 3. mesto: Nina Požun (kata posamezno, mlajše
deklice D), Tilen Utenkar (kata posamezno, starejši dečki,deklice
D), Tilen Utenkar (kihon ippon borba, starejši dečki, deklice D),
Lovro Mandelj (Ko-Go ippon borba, člani B), Boštjan Zore (kihon
ippon borba, starejši člani D); 4. mesto: Žiga Jerič (kata posamezno, starejši dečki,deklice D), Nina Požun, Pia Utenkar, Leja Rebolj (kata ekipno, mlajši dečki, deklice D) 
KK Kensei

DELO V ŽENSKIH SELEKCIJAH
KK LITIJA V MESECU
NOVEMBRU
V KK Litija ne počivamo. Še predvsem dejaven je bil mesec november, saj se je na področju ženske košarke v Litiji odvilo res kar
nekaj odmevnih aktivnostih.
V mesecu novembru je stekel projekt promocije ženske košarke na
državni ravni, ki ga je organizirala in ob podpori lokalnih košarkarskih klubov izvedla Košarkarska zveza Slovenje. Na ta projekt se
je vezalo tudi srečanje KK Litija s starši deklic, ki obiskujejo košarkarski krožek. Podoben sestanek je bil organiziran tudi za starše
mladih košarkarjev. Udeležba na sestanku je bi odlična, saj se je
srečanja udeležila večina staršev deklet, ki trenirajo pod okriljem
KK Litija. V uvodu so se predstavniki kluba zahvalili vsem staršem
za pomoč in podporo pri delovanju ženske selekcije kluba. Starše
so seznanili z delovanjem in organiziranostjo kluba, ki ima v Sloveniji že lepo tradicijo, saj deluje že več kot 60 – let. Število članov
tako pri dekletih kot fantih iz leta v leto narašča. Treningi potekajo
na treh različnih lokacijah, pod okriljem KZS nastopa sedem ekip
(dve dekliški in pet fantovskih). Dotaknili so se tudi načina financiranja kluba in težav povezanih s tem ter marketinških aktivnosti
košarkarskega kluba za pridobivanje finančnih in materialnih sredstev za kvaliteto delovanja mlajših selekcij.
Starši so bili seznanjeni z uradno internetno stranjo KK Litija:
http://www.kosarkarskiklub-litija.net/ in e – novicami, ki jih v
času košarkarske sezone izdaja klub.
Želje in pričakovanja vseh delujočih v KK Litija so visoka, saj
predstavniki kluba želijo omogočiti čim večjemu številu otrok obisk
košarkarskih aktivnosti, zagotoviti stabilno financiranje kluba (s
strani občine, sponzorjev ter donatorjev), da lahko klub nemoteno
opravlja svojo dejavnost ter povečati obisk na košarkarskih tekmah
domačih ekip (vse selekcije).
Tudi starši so podali svoja mnenja in pohvale o dosedanjem načinu
aktivnosti, njihovih željah, pričakovanjih ter dodatnih priložnostih
za izboljšavo.
Vsi skupaj pa so se strinjali, da dejavnosti potekajo v pravo smer.
Košarkarski klub Litija

MLADI UPI ŽENSKE KOŠARKE IN
VETERANKE KK LITIJA

Košarkarska žoga je oranžne barve in je okrogla za vse košarkarice,
ne glede na to ali košarkarice delajo večje ali manjše košarkarske
korake. Vsaka tekma je doživetje, še posebej močno prisotna pa
so čustva mladih košarkaric KK Litija, če so povabljene, da odigrajo predtekmo
ženski vete
ranski ekipi KK
Litija.
Veteranke Litija vsako leto
odigrajo memorialno tekmo v spomin
na pokojnega
trenerja Toneta Lebingerja ter tehničnega pomočnika Verija Kolmana, tokrat
že deseto. Letos mineva od trenerjeve smrti že dvajset let. V goste
redno povabijo veteranke iz Zagreba, ki v Litijo rade pridejo. Tokrat
so domače veteranke poleg Zagrebčank s povabilom razveselile še
najmlajše košarkarice iz Litije. Mlade košarkarice so bile razdeljene
v starostne skupine in so odigrale tri krajše tekme. Prikazale so
odlično košarkarsko znanje in navdušile vse prisotne, še predvsem
vse veteranke, ki so tekme zavzeto spremljale. Navdušenja so bile
deležne tudi s strani staršev in prijateljev, ki so se veselili vsakega doseženega koša. Tekme so potekale v borbenem in zavzetem
vzdušju. Vsekakor je to bila promocija, s košarkarsko žogo okuženih, deklet in upajmo ponovni
zagon ter uspešno nasledstvo
in nadaljevanje ženske košarke v Litiji. Po prikazanem se za
Tel.: 01/898 08 40
bodočnost ni za bati. Veteranke
Fax: 01/898 08 44
so jim zaželele uspešno športno
GSM: 041/651-858
pot ter da bi na poti vztrajale in z
dobro voljo in zagnanostjo delaROBERT ROVŠEK s.p.
le majhne korake za velik košarE-mail: geoplan@siol.net
Ul. Mire Pregljeve 4, 1270 LITIJA
karski korak na področju ženske
košarke v Litiji.
Tekma med veterankami Litije
 IZDELAVA GEODETSKIH NAČRTOV
PRIČAKOVANJE je bilo čutiti –
in veterankami iz Zagreba je bila
ZA GRADBENA DOVOLJENJA IN
tam, v adventnem času.
odigrana v sproščenem, a tudi
TEHNIČNE PREVZEME
MIR je napolnil srca ljudi –
borbenem vzdušju. Tokrat so
tam, v noči božični.
 ZAKOLIČBE STAVB IN OBJEKTOV
domačinke prikazale zelo lepo
VESELJE
je
bilo
posedati
ob
peči
–
igro in zasluženo premagale go PARCELACIJE
stje iz Zagreba.
tam, okrog starega leta.
 UREDITVE IN OZNAČITVE MEJ
V mesecu novembru so se
UPANJE je tlelo v očeh –
male košarkarice pomerile na
 SPREMEMBE BONITETE ZEMLJIŠČ
tam, na novega leta dan.
prijateljski tekmi tudi s svojimi
 IZDELAVA ELABORATA ZA VPIS V
SREČA je bila doma –
sovrstniki iz kluba, v decembru
KATASTER STAVB
tam, pri nas nekoč....
(sreda, 17.12.2014 ob 14.00 v
Znajo povedati stari ljudje.
Športni dvorani Litija) pa priha IZDELAVA ELABORATA GJI
jajo na prijateljsko gostovanje
Naj bo tudi pri Vas tako.
košarkarice iz ŠD Felix.
Ob iztekajočem letu bi se radi zahvalili
Mlade košarkarice pridno nadavsem našim strankam za izkazano
ljujejo s treningi, saj jih v januzaupanje ter vsem poslovnim partnerjem
arju čakata prvi prvenstveni tekza uspešno sodelovanje.
mi v kategoriji U 11. V nedeljo,
Vse, ki rabite kvalitetno opravljene
18.1.2015, na parketu Športne
geodetske storitve ali samo svetovanje pa
dvorane Litija gostijo nasprotnivabimo v naše poslovne prostore,
ce iz ŽKK Ježica ter ŽKK Domžal.
kjer smo vam na voljo vsak delovni dan.
Po 23 – letih se ženska košarka
Prepričajte se tudi Vi, da smo vredni
zopet vrača v Litijo! Vabljeni!
vašega zaupanja.
Geoplan-geodetske storitve ROBERT ROVŠEK s.p.

Košarkarski klub Litija

Pred novoletnim premorom
še nekaj tekem za ŽRD Litija
Drugi teden v novembru smo s svojimi nastopi v
državnem prvenstvu nadaljevale vse ekipe ŽRD
Litija. Mlajše deklice so se v domači športni dvorani odigrale prvo domačo tekmo s klubom ŽRK
Tržič, a so tekmo na žalost izgubile. Starejše deklice so v gosteh z
veliko razliko (9:23) premagale RK Naklo Peko Tržič. Po besedah
domače trenerke Tanje Oder so dekleta pokazala veliko več rokometnega znanja in želje zmagi, kar se je videlo tudi na končnem
rezultatu. Ekipa kadetinj je gostovala pri RK Ljubljana in izgubila z
rezultatom 24:39. Dekleta so bila s svojo igro sicer dokaj zadovoljna, vendar so izkušenejše nasprotnice pokazale več rokometnega
in manj tehničnih napak, kar jim je na koncu tudi prineslo zmago. Članice pa smo odšle na gostovanje k RK Nazarje. V tekmo smo
šle borbeno in z veliko željo po zmagi ter bile v prvem polčasu rezultatsko ves čas zelo blizu nasprotnicam. V začetku drugega polčasa
smo se uspele nasprotnicam približati
na 2 gola zaostanka,
vendar smo v nada
ljevanju tekme na
redile preveč tehničnih napak in na
s
protnicam nismo uspele preprečiti protinapadov, ki so
jih izkoristile in na
koncu zmagale z izidom 35:24. Tudi predzadnji vikend v novembru je domača športna dvorana v Litiji gostila tri tekme državnega
rokometnega prvenstva, tekma članic pa je bila odigrana v gosteh. Tako starejše kot tudi mlajše deklice so svojo tekmo odigrale
proti RK Olimpija. Obe tekmi sta se, kljub kvalitetni igri, na žalost
končali s porazoma domačih ekip. Kadetinje pa so se pomerile s
favorizirano ekipo RK Krim Mercator, ki pa so se ji v prvem polčasu
zelo kvalitetno upirale in na odmor odšle z rezultatom 9:1, v drugem polčasu pa jim je za preobrat zmanjkalo moči – nasprotnice
so tekmo dobile z rezultatom 16:29. Članice pa smo, kot že rečeno,
odigrale svojo tekmo v gosteh, pri ŽRD Škofja Loka. Kljub kvalitetni
celotedenski pripravi na igro nasprotnic se na parketu preprosto
nič ni izšlo tako, kot smo si zamislile. Pojavilo se je občutno preveč
tehničnih napak, težave pa nam je delalo tudi vračanje, kar je na
koncu pomenilo poraz z rezultatom 33:25. Zadnjo soboto v novembru so bile v športni dvorani v Litiji ponovno na sporedu tri domače
tekme - mlajše deklice so odigrale tekmo proti RK Ljubljana in izgubile z rezultatom 10:18, vednar je bil njihov trener Grega Močnik
precej zadovoljen s prikaznano igro, saj dekleta iz tekme v tekmo
kažejo več rokometnega znanja. Druga tekma na sporedu je bila
tekma starejših deklic proti ŽRK Krka, ki jo je domača ekipa dobila
z izidom 25:23 (12:8). Kljub zmagi trenerka domačink ni bila preveč
zadovoljna z videno igro, saj so dekleta, po njenih besedah, naredila veliko tehničnih napak, ki se na treningih običajno ne pojavljajo.
Zadnje so svojo tekmo odigrale še kadetinje, ki so se pomerile s ŠR
Katja Kurent Zagorje. Kljub atraktivni, zanimivi in predvsem izjemno borbeni igri, tako v napadu kot tudi v obrambi, jim je tokrat za
zmago zmanjkalo predvsem malo športne sreče. Končni rezultat je
bil tako 20:23 v korist gostujoče ekipe. Prvi vikend v decembru sta
bili odigrani dve gostujoči tekmi, in sicer kadetska ter članska. Kadetinje so tekmo proti RK Celje Celjske mesnine izgubile z razliko 9
golov, vendar je bil njihov trener Dare Šuštar zadovoljen s prikazano
igro, saj so dekleta popravila igro tako v obrambi kot tudi v napadu
in skozi celo tekmo niso popuščala v svoji igri. Članice smo svojo
tekmo odigrale pri ŠD Jadran Bluemarine HK, ki je prvouvrščena
ekipa na lestvici 1. B državne ženske članske rokometne lige. Kljub
temu, da so imele nasprotnice veliko več izkušenj in “rokometne
kilometrine”, smo se v tekmo podale pogumno in borbeno, jo sicer
izgubile, vendar bile na koncu precej zadovoljne, saj smo, tudi po
mnenju našega trenerja Boštjana Kogovška, napredovale pri igri v
napadu, kar je tudi naš dolgoročni cilj.
V decembru bomo rokometašice ŽRD Litija na domačem parketu odigrale še nekaj tekem, na katere ste vsi navijači vljudno vabljeni, saj s svojim navijanjem ustvarite vzdušje, v katerem je res
nemogoče igrati slabo. Hkrati se vsem podpornikom ŽRD Litija v
imenu vseh igralk, trenerjev in vodstva kluba najlepše zahvaljujem
za podporo, izkazano v preteklem koledarskem letu, ki se počasi, a
vztajno bliža koncu. Igralke smo v tem letu zabeležile kar nekaj lepih uspehov, predvsem pa smo pridobile ogromno novega rokometnega znanja, ki ga bomo v prihodnosti lahko uporabile na igrišču.
Ob tej priložnosti bi rada v imenu ŽRD Litija vsem bralcem Občana
zaželela veselja in radosti poln december, miren Božič in srečno,
uspešno ter ljubezni polno leto 2015. 
Petra Komat

LJUBITELJI TEKA NA PRVEM SREČANJU
V sredo, dne 19.11.2014 se je v bistroju Valvazor zbralo večje
število tekačev iz Litije in Šmartna. Namen srečanje je bil, da se
pripravijo osnovni temelji za ustanovitev tekaškega društva. Med
daljšo razpravo je bilo veliko pohvalnih besed za ustanovitev
društva. Vsi so bili enotnega mnenja, da je veliko prednosti, ki
jih lahko društvo ponudi svojim članom. Možnosti so skupinske
prijave na tekaških prireditvah, skupinski prevozi na prireditve,
ugodnosti pri nabavi športne opreme, možnost pridobivanja donatorskih sredstev, strokovno usposabljanje tekačev začetnikov
in mladine in obveščanje članov o prireditvah. Na zaključku srečanja so bili sprejeti sklepi, da se v decembru pripravi pravilnik
o delovanju društva in obvesti vse ljubitelje teka, da se nam v
januarju 2015 pridružijo na ustanovnem zboru.
V PETEK 16.1.2014 ob 18.00 URI BO V RESTAVRACIJI VALVAZOR V
LITIJI USTANOVNI ZBOR DRUŠTVA TEKAČEV LITIJA – ŠMARTNO.
Vabljeni vsi ljubitelji teka, da se nam pridružite.
Za vse informacije pokličite na tel.: 040-699 950
Dušan Jovanovič.

ŠPO RT

December 2014 15

NK Litija obvešča
V NK Litija smo v mesecu decembru izvedli zaključek za vadeče in starše ter pripadnike NK
Litija, pred zaključkom pa letno skupščino NK
Litija, na kateri so se sprejela poročila in finančni načrt ter delovni program. Z obema dejanjema se neformalno zaključuje leto. Na zaključku smo tudi že
razdeljevali koledarje za leto 2015, ki postaja stalnica NK Litija
in ga vidite tudi na sliki. Že sedaj pa obveščamo, da bomo tudi
tokrat čim več občanom ponudili letni koledar NK Litija, z namenom zbiranja prostovoljnih prispevkov za izboljšanje pogojev za
delo. Zavedamo se, da je vse težje nameniti denar za dobrodelnost, a tu gre cel izkupiček za športno udejstvovanje vaših/naših
otrok.
Treningi v dvoranah in zunaj se zaključujejo 23.12. in sledi novoletni
premor do 12.1., ko bodo fantje ponovno pričeli s treningi. Če bodo
kakšne spremembe v članski ekipi, bomo dokončno vedeli šele konec meseca januarja.
Delo usmerjamo tudi v enotnost športne opreme in se dogovarjamo z dobavitelji o oskrbi le te. V tem času se tudi sprejema celostna grafična podoba kluba, da bo NK Litija postal bolj prepoznaven in da se naredi korak naprej pri vseh segmentih podobe NK
Litija.

Kresničani U11 ponovno zelo
uspešni na mednarodnem
turnirju v Avstriji
V soboto, 22. novembra 2014, so ponovno zbrali moči
fantje, ki so včasih združeno branili barve NK Cockta Kresnice, zdaj pa
so razpeti med Jevnico, Ljubljano in Domžalami. Udeležili so se mednarodnega turnirja v avstrijskem mestu Leibnitz in se pomerili v skupini s
še 7 klubi, med katerimi sta bila poleg nas tudi dva slovenska, s precej
večjim zaledjem in daljšo klopjo: nogometna šola Mura in nogometna
šola Drava iz Ptuja.
V predtekmovalnem delu so
Kresničani pometli s klubi v
svoji skupini, premagali tudi
favorizirani hrvaški Varteks-Foteks in povsem nad pričakovanji zasedli 1. mesto v svoji skupini. Hiter tempo igre,
malo časa za odmor in zelo
kratka klop, se je fantom ob
končanem predtekmovalnem delu poznala, kar je botrovalo porazu v
polfinalu proti NŠ Drava in kasneje tudi porazu v tekmi za 3. mesto
proti NŠ Mura – oba kluba sta igrala z dvema enakovrednima ekipama, njuna dolga klop je omogočala stalno narekovanje močnega
igralnega tempa, ki mu ob koncu naši fantje niso več zmogli slediti.
Končna uvrstitev na 4. mesto je za ekipo iz majhnega kraja (ne
samo številni Avstrijci, tudi Slovenci so nas spraševali, kje so »te
Kresnice«) resnično velik uspeh. Vsi starši, ki smo bili tokrat v vlogi
navijačev in sponzorjev, saj smo sami nosili celotno finančno breme prevoza, prijavnine, prehrane in ostalega, smo uživali v navijanju
za svoje nogometaše in zagotovo naslednje leto ponovno zberemo
fante in jim damo možnost za še boljši rezultat. Hkrati dolgujemo
zahvalo Nogometnemu klubu Jevnica za posluh in vso nesebično
Starši mladih Kresničanov
pomoč pri pripravi na turnir. 

FC LITIJA NADALJUJE S TEKMAMI

SPONZORJI IN DONATORJI
V zadnjem mesecu se nam je pridružil nov donator in sicer Mollier
d.o.o. Celje, kateri je najbolj znan po izvedbenem medicinskem inženiringu, usmerja pa se tudi v zdravstveno dejavnost.
Mollier d.o.o. Celje se tako pridružuje ostalim rednim donatorjem
in sponzorjem: Projektiranje, svetovanje Ivan Matijević, studio IM
s.p., Zavarovalnica Maribor d.d., Ostrešje d.o.o., Predilnica Litija
d.o.o., Foto format d.o.o, PE Litija.
UO NK Litija
Gregor Zavrl, predsednik

Vse selekcije FC Litija so dokaj uspešno nadaljevale s tekmami v državnem futsal prvenstvu. Članska
ekipa je odigrala dve četrtfinalni tekmi pokala Terme Olimia, kjer je v skupnem izidu izgubila proti
ekipi KMN Dobovec. Na prvi tekmi je bil rezultat
8:2 za Dobovec, na povratni v Litiji pa je bil rezultat 3:3. Tako se je
na zaključni turnir četverice uvrstil Dobovec, ki je tudi glavni favorit
tekmovanja. Polovično uspešna pa je bila ekipa v 7. in 8. krogu 1.
SFL. V 7. krogu je ekipa gostovala v Tolminu pri večnem tekmecu
Puntarju in v zadnjih minutah tekme izgubila s 3:2. Bolj uspešna pa
je bila ekipa, ki jo vodi Tomi Horvat, v 8. krogu, ko je v Litiji gostoval
Oplast iz Kobarida. V ponovitvi lanskega finala je bila naša ekipa
boljša s kar 5:1. Ekipa se trenutno nahaja na tretjem mestu 1. SFL.
Ekipa U19, ki jo vodi Darko Tokič, je v nadaljnih treh krogih lige U19
po enkrat zmagala, izgubila in remizirala. V 5. krogu je bila ekipa
boljša od kluba KMN Velike Lašče z rezultatom 12:2, nato je v naslednjem krogu ekipa v zadnjih sekundah izgubila proti Extremu z
rezultatom 2:3, v 7. krogu pa je ekipa remizirala s Sevnico – bilo je
1:1. Trenutno se ekipa nahaja na 4. mestu lestvice, kar na žalost ne
zadošča za uvrstitev v naslednji del tekmovanja. Toda do konca je še
dovolj tekem in verjamemo, da se bo ekipa pobrala in uvrstila naprej.
Ekipa U15, ki jo vodi Luka Bregar, pa je v zadnjih dveh krogih dvakrat zmagala in enkrat izgubila. V 5. krogu so naši mladi igralci
izgubili proti Slovenskim Goricam, ki so favoriti tekmovanja, z rezultatom 3:6. Nato so bili v 6. krogu boljši od ekipe NK Imeno z rezultatom 8:4, v 7. krogu pa so z rezultatom 12:3 premagali NK Laško.
Trenutno se ekipa nahaja na tretjem mestu lestvice U15 vzhod, kar
vodi v nadaljevanje tekmovanja.
Naj omenimo še eno novico na katero smo v klubu zelo ponosni.
Slovenska futsal reprezentanca do 21 let ima novega selektorja. Na
mesto je bil imenovan Tomislav Horvat (trener članske ekipe FC
Litija), ki bo nasledil Mateja Kavčiča. Reprezentanco bo vodil do
konca članskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo.
Ob koncu leta, ki se nezadržno bliža, pa vam v FC Litija želimo veliko lepih prazničnih trenutkov ter srečno in uspešno v novem letu
2015! Naj bo kar se da športno! 
FC Litija

ZIMSKA LIGA V MALEM NOGOMETU
2014/2015 V LITIJI

Nudi v svojem obratu
Breg pri Litiji 53
(na lokaciji bivše Lesne Litije)

naslednje proizvode
in storitve:
•
•
•
•
•

Prodaja lepljenih nosilcev
Prodaja žaganega lesa
Sušenje lesa
Usluga razreza hlodovine
Odkup smrekove hlodovine

Kontakt: Marko Anžur 041 672 732
Franci Kremžar 041 681 914

Tradicionalna zimska liga v malem nogometu v Litiji tudi letos
že v polnem zamahu.
V Matetovi družbi in FC Litija smo tudi letos organizirali zimsko ligo
v Športni dvorani Litija. Liga je vsako leto kvalitetnejša zaradi vedno
več prijavljenih ekip z odličnimi nogometaši. Že sicer je mali nogomet doma v Litiji in okolici, veseli pa nas dejstvo, da je v sodelujočih ekipah vedno več prvoligaških igralcev iz »futsala«, prav tako pa
tudi igralcev iz 3. in 4. lige velikega nogometa. Pri tem velja omeniti
oba brata Vrhovca – Nejca in Gašperja, slednji zaradi poškodbe še
ni nastopil, Danijela Pantiča, Maxa Dimca, pa Račiča, Furmana,
Bajdeta, Osredkarja, Burjo, Klinca, Mrežarja, oba brata Simiča,
Bendro, Jovanoviča, Mesariča, Klančarja in ne nazadnje mlajše
nogometaše NK Litija Roka Možino, Jereta, Pušiča, Borenoviča
, oba brata Planinška, Gavriča, Katiča, Davidoviča in celo njihovega trenerja Grebenarja. Ob tem še to, da ekipe prihajajo tudi iz
mnogih sosednjih občin in Zasavja, kar nas še posebej veseli. Igra
se po ligaškem sistemu vsak z vsakim in po pravilih NZS, UEFA in
FIFA. Tekme so na sporedu ob sobotah in nedeljah.
Za nami je že drugi krog tekmovanja. Največ golov je zabila ekipa
Pungi Pub mladi ekipi ŠD LIK, in sicer kar devet, LIK-u ni uspelo zadeti. Največje presenečenje kroga je bila zmaga ŠD Save z rezultatom
3:0 proti Nedelji zvečer, kot drugo presenečenje pa je bila tekma
med Škafarji in ŠDK 2, kjer je ŠDK 2 s 3:3 uspelo iztržiti le točko.
Po drugem krogu je vodilni na lestvici s šestimi točkami Pungi
Pub, drugi z enakim številom točk in slabšo gol razliko je FC Tahi, sledita jima ŠDK 2 in Perspektiva s po štirimi, Nedelja zvečer. Movistar,
ŠD Sava in ŠD LIK imajo po tri točke, po eno ŠD Škafarji in Konjšica,
brez točke pa so trenutno ekipe Ni da ni, Merli in FC cenzura.
Tretji krog se bo odigral v nedeljo 7. decembra, s pričetkom ob
15. uri v športni dvorani Litija, kamor seveda vljudno vabimo vse
prijatelje malega nogometa in navijače sodelujočih ekip.
Lep športni pozdrav!
FC Litija, Matetova družba
odnosi z javnostmi, Boris Doblekar

Končan je jesenski del prvenstva za vse selekcije. Igralci in igralke so dokazali, da se z delom in
resnostjo da doseči dobre rezultate.
Članska ekipa se je po nekoliko bolj medlem začetku le ujela in stopnjevala ritem tekem in bo
zasluženo prezimila na četrtem mestu. Zato se
igralci tudi med premorom redno dobivajo in trenirajo na umetni travi. S tem si povečujejo prijateljstvo in uigranost, ki jim bo še kako
prav prišla v pomladanskem času. Potekajo pa tudi že razgovori za
morebitne okrepitve, ki bi zapolnili vrzeli na nekaterih igralnih mestih.
Mlajše selekcije so se preselile v telovadnice, kje se po vodstvom
svojih trenerjev predvsem posvečajo delu z žogo in kordinacijo.
Svoje znanje bodo lahko že pokazali na zimskih turnirjih, ki si jih
bodo udeležili.
Ženska ekipa je po velikih težavah z igralsko zasedbo le pripeljala
tekmovanje do konca jesenskega dela. Za drugi del pa bo potrebno
pošteno zasukati rokave in se odločiti kako naprej. Izjema so le
mlajše selekciji, ki so igralsko zadovoljivo popolnjene.
Ob zaključku leta 2014 se zahvaljujemo vsem igralkam, igralcem,
trenerkam, trenerjem, donatorjem, redarjem, strežnemu osebju,
urejevalcem igrišč, pobiralcem žog, ljudem ki skrbijo za organizacijo tekem, navijačem in simpatizerjem za trud, ki so ga vložili v klub
in s tem pripomogli, da smo se v jesenskem delu imeli lepo.
Vsi, ki bi radi imeli koledar od NK Jevnica, povprašajte v športnem
domu Jevnica.

NK Jevnica želi vsem občankam, občanom
in prijateljem športa
ZDRAVO, ŠPORTNO in USPEŠNO NOVO LETO 2015.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

ODLIČEN ZAČETEK NOVE SEZONE
ZA LITIJSKE TENISAČE
Novo teniško sezono 2015 so ob koncu novembra s
tekmovanji odprli najmlajši tekmovalci, ki nastopajo v kategoriji od
08–11 let. Najprej so se pomerili na tekmovanju MALI ASI, ki ga
je organiziral Tenis klub AS Litija. V kategoriji MIDI TENIS, ki je
bila tudi najštevilčnejša (iz Kranja
je prišlo kar 12 mladih tekmovalk),
sta se odlično odrezali Grošelj
Rina in Cizerle Lana, ki sta bili tokrat nepremagljivi in sta se uvrstili
v finale, kjer sta se pomerili med
seboj. Grošelj Rina je osvojila 1.
mesto, Cizerle Lana pa se je veselila pokala za 2. mesto. Pri dečki
do 11 let je prepričljivo zmagal Artnak Bor, odličen je bil tudi Tomažin Jaka, ki je osvojil 3. mesto.
Mladi tenisači Tenis kluba AS Litija
so se odlično odrezali tudi teden dni kasneje na turnirju v okviru
TZS in znova osvojili kar tri pokale. Grošelj Rina je osvojila 2. mesto v kategoriji MIDI TENIS in svoj
prvi pokal na uradnih tekmovanjih
v okviru Teniške zveze Slovenije.
Prav tako 2. mesto je osvojil Art
nak Bor v kategoriji do 11 let v Celju, leto dni mlajši Tomažin Jaka
pa bil na 3. mestu v kategoriji do
10 let. Čestitke vsem!
Bor in Jaka sta se teden dni kasneje udeležila tudi tekmovanja med
nekoliko starejšimi in sicer v kategoriji do 12 let. Oba sta se preko Round Robbin tekmovanj uvrstila
v A finale. Tam je bil uspešen Artnak Bor, ki je zmagal vse tekme
v kvalifikacijah in se nato tudi v glavnem A turnirju uvrstil visoko
in sicer v četrtfinale, kjer ga je premagal 1. nosilec turnirja. To je
za mladega Bora velik uspeh in spodbuda za nadaljevanje sezone,
ki bo večinoma posvečena prav kategoriji do 12 let, čeprav ima še
pravico do nastopa tudi v kategoriji do 11 let.
V starejših kategorijah so najprej prekrižali loparje 16-letniki. V četrtfinale, med osem najboljših, sta se uvrstila tudi ob tekmovalca
Tenis kluba AS Litija in sicer Mesarič Mark in Ašič Tom. Obema
je tudi le za las zmanjkalo stopiti še na stopničko višje, saj sta se
odlično upirala, Tom prvemu in Mark drugemu nosilcu turnirja in
oba klonila šele v tretjem nizu.
V kategoriji do 18 let je bila znova na zmagovalnih stopničkah Godec Tina, ki se je uvrstila v polfinale in osvojila pokal za 3. Mesto.
Tina je tako potrdila odlične rezultate pretekle sezone, ko je kategorijo do 16 let zapustila na 2. mestu slovenske teniške lestvice
do 16 let.
Na 1. mestu slovenske teniške lestvice do 16 let je sezono 2014
končal Kokalj Gregor in na zaključni prireditvi Teniške zveze Slovenije, ki je bila 6. decembra v Ljubljani, prejel posebno priznanje.
V zadnjih dneh decembra, točneje od 26.12.2014 – 30.12.2014
bo Tenis klub AS Litija gostil Odprto prvenstvo do 18 let, kjer
se bodo pomerili najboljši slovenski mladinski tenisači. Manjkali
ne bodo seveda niti naši najboljši Kokalj Grega, Mesarič Mark in
Ašič Tom, zato vabimo vse , da pridete navijat za naše AS-e. Tekme
se bodo začenjale vsak dan ob 9.00 uri.
Na mednarodnih tekmovanjih je bila najaktivnejša Nastja Kolar, ki
pa ji v Sharm El Sheiku ni uspelo ubraniti točk lanskoletnega finala
in je tako trenutno zdrsnila na 237. mesto WTA lestvice. Do konca
leta bo Nastja uvrstitev skušala še popraviti, saj si zelo želi leto
2014 zaključiti med top 200 igralkami sveta. Točke bo poskušala
ujeti konec decembra v Ankari na turnirju z nagradnim skladom
50.000$, kjer je že neposredno uvrščena v glavni turnir.
V polnem zamahu pa je tudi že zimska teniška liga AS. V znova izredno številčnem tekmovanju, kjer se igralci merijo kar v petih ligah,
do sedaj nismo videli še nobenega večjega presenečenja. Favoriti
zmagujejo po pričakovanjih, res pa je , da pravi »derbiji« še pridejo
na vrsto. December pa bo, tako kot vsako leto, v znamenju tradicionalnega Božičnega turnirja, ki bo 25.12.2014 od 17. ure in na
katerega ste vabljeni vsi ljubitelji tenisa!

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

Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
(Dante)

V SPOMIN
Minili sta že dve leti odkar nas je zapustil naš dragi mož,
oče, tast in najboljši ata

FRANC KOTAR
17.11.1939 - 23.12.2012
mizar iz Gabrovke

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

Vsi njegovi
Čeprav smo vedeli, slutili,
te podpirali, bodrili,
zaman, izgubil si boj;
večno bomo v mislih s teboj.

Z A H VA L A
Po dolgi in težki bolezni nas je v
globoki žalosti zapustil naš ljubljeni mož, oči, dedek in pradedek

JOŽE LESKOVŠEK
iz Save

Iskreno se zahvaljujemo ZD Litija, dr. Kolšku in sestri Miji, reševalni ekipi in dr. Nikolovi ter patronažni sestri Karmen za vso pomoč in lajšanje
trpljenja. Hvala sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja, podarjeno cvetje,
sveče in finančno pomoč. Našo zahvalo naj prejmejo tudi
g. Ciril Golouh za čudovit govor in pomoč pri organizaciji častne
poslovitve, kolektiv Maksa Perca aktiv Litija, Sadjarsko društvo Litija,
DU Litija, Policijska postaja Litija, Postaja prometne policije Ljubljana, Policijsko veteransko društvo Sever Litija, Kork Sava ter vodstvo
in zaposleni iz podjetja KGL. Prav tako se zahvaljujemo KSP Litija in
g. Marjanu za lepo opravljen pogreb, pevcem Lipe za prečudovito
odpete pesmi ter g. duhovniku Andreju Rovšku za molitve in lepo
opravljen pogreb. Še enkrat in vsakemu posebej najlepša hvala!
Žalujoči: žena Fani, hčerka Alenka z Edijem, sin Branko z družino.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Z A H VA L A
Nenadoma nas je za vedno zapustil naš dragi mož,
ati, ata in stric

IGNAC - NACE SENICA
24.7.1931 – 30.11.2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem in Predilnici Litija za izrečene besede sožalja, podarjeno
cvetje in sveče. Hvala dr. Hauptmanovi za zdravniško oskrbo in prijazno besedo. Zahvala gospodu župniku Jožetu Tomšiču, praporščakom, pevcem in pogrebni službi KSP Litija.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Z A H VA L A
Po kratki in hudi bolezni nas je zapustila naša draga
teta in sestra

ŠTEFKA ZAGORC
4.11.1936 – 9.11.2014
iz Tep

Iskrena hvala vsem, ki ste našo tete spremljali skozi življenje in ji lepšali dneve. Hvala za izražena sožalja, podarjene svete maše in sveče ter
hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi g. župniku Andreju za lepo opravljen pogrebni
obred, pevcem, trobentaču, pogrebcem ter ge. Lavri za poslovilne
besede.

žena Darinka, hči Majda z Janezom, vnuki Matjaž, Petra in Nejc
ter pravnuka Žan in Jan
Kje je moj mili dom?
Utihnil je tvoj lepi tenor,
zamrle so strune kitare.
Vse je tiho, tiho
le šelest listja poje tvojo pesem
in veter jo nosi dalje…

Vsi njeni
Noč v korakih
mirnega je sna
vzela,kar življenje da,
pot zdaj vodi tja,
kjer drugi tvoji so doma.

Z A H VA L A
V 75. letu starosti nas je nenadoma za vedno zapustil naš dragi
mož, oče in dedek

KARLI MALIS
iz Ponovič

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za podarjeno cvetje, sveče in podporo, za ustna in pisna
sožalja ter izrečene besede tolažbe v težkih trenutkih. Hvala obema
prijateljema g. Matu Savšku in g. Mirku Kaplji za ganljive poslovilne
besede, ki so orisale njegovo življenjsko pot. Posebna zahvala velja
članom pevske družine MPZ DU Litija in pevcem mlade Lipe za zapete
njemu ljube pesmi ter trobentaču za zaigrano Tišino. Zahvaljujemo
se osebju Zdravstvenega doma Litija za pomoč v času bolezni in KSP
Litija za skrbno pripravljen pogreb. Hvala vsem, ki ste ga tako številno
pospremili na njegovo zadnjo pot in poskrbeli za lepo slovo.

Z A H VA L A
Življenjsko pot je sklenil mož, oče, dedi, brat in stric

CIRIL JEMC
31.3.1942 – 8.11.2014
iz Ribč

Pogrešali te bomo…

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, vaščanom,
znancem in gasilcem za vse izrečene besede tolažbe, sožalja, finančno pomoč, cvetje, sveče in svete maše. Zahvala še posebno velja PGD
Ribče in ostalim gasilcem za izkazano čast in lepo organiziran
pogrebni obred. Iskrena hvala ge. Pavliha in ge. Cividini za lepa ganljiva govora, Društvu Sloga Jevnica, pevcem za lepo zapete pesmi in gospodu župniku Kancijanu Čižmanu za lepo opravljen cerkveni obred.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na ta žalostni jesenski četrtek na moravško pokopališče.

Žena Hilda, hči Jolanda z možem Andrejem, vnuka Katja in Jure,
sestra Marjana z družino

Žalujoči vsi njegovi
Kako je prazen dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le trud tvojih rok ostaja.

Kdor ljubljen bil si moj,
ne joči za menoj,
raje postoj kraj moje jame
in moli zame.
(iz starega nagrobnika)

Z A H VA L A
Dotrpel je naš dragi mož, ata, stari ata, tast in stric

ALOJZ POTOČNIK
16.6.1948 – 19.11.2014
iz Vač

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovane sv. maše, podarjene sveče in denarno
pomoč. Hvala vsakemu posebej za spremstvo na njegovi zadnji poti.
Hvala g. župniku Ivanu Trnovcu za opravljen obred, g. Pavlu Hiršlju
za poslovilne besede, pevcem za čutno zapete pesmi ob slovesu ter
vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

1.12.2014 smo se poslovili od

Po težki bolezni je v 69. letu starosti zastalo srce našemu dragemu
možu, atiju, atu, bratu, stricu, bratrancu in svaku

SLAVKE ŠINKOVEC

MILANU DOBLEKAR

24.12.1927 -26.11.2014
iz Gabrovke pri Litiji

Hvala vsem, ki ste jo pospremili
na njeno zadnjo pot.

Njegovi: žena Vera, hči Anka z družino, sin Peter, nečaki in nečakinje
Vače, Hamar, 25.11.2014

Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
(Dante)

Vsi njeni

19.7.1945 – 2.12.2014

Iskreno zahvalo za vso pomoč in podporo izrekamo njegovim bratom
in sestrama z družinami Rezki in Janezu, Ančki, Suzi, družinam Marolt,
Nolimal in Končina, vsem prijateljem in znancem. Hvala vsem in vsakemu posebej za vsak objem in topel stisk roke, darovano cvetje, sveče,
svete maše in denar. Iskrena hvala g. župniku Acu Jerantu za
duhovno pomoč in lep poslovilni obred, štangarskim sopevcem, zvonarjem, govorniku g. Marjanu Lukančiču, pevcem iz Volavelj, trobentaču in vsem praporščakom. Hvala osebju ZD Litija, posebej dr. Pajntarju, dr Koprivi in reševalcem, pogrebni službi KSP Litija, posebej g.
Jerantu, g. Okornu in g. Hauptmanu. Srčna hvala vsem, ki ste ga imeli
radi in ga v tako velikem številu pospremili k poslednjemu počitku.
Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali.

Srečno
2015
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NE P R E M IČNINE
ODDAM v Ponovičah v več stanovanjski hiši:
• eno

sobno opremljeno stanovanje, 47 m2,
z možnostjo uporabe vrta
• enosobno opremljeno stanovanje, 30 m2,
z možnostjo uporabe vrta
• garsonjero, 18 m2, opremljeno, z možnostjo
uporabe vrta.
Miro Prašnikar, Borovniško naselje 2, 1412 Kisovec
GSM: 041 872 784

V SLOGI JE MOČ
Ta stari slovenski pregovor, se zdi, bo zopet vedno bolj aktualen.
Starejši krajani se boste spomnili, da v bivši državi brez pomoči
ni bilo mogoče narediti kaj dosti (vodovod, elektrifikacija, telefonija, ceste, športna dvorana, gasilstvo…), saj denarja ni bilo nikoli na pretek. Vse bolj se zdi, da prihajajo časi, ko bomo morali
krajani združiti moči, če bomo želeli kaj urediti v svojem kraju.
Da ne bom dolgovezila, kdo bi še dejal, da me »daje« nostalgija
po starih časih. Za kaj gre?
Krajani zahodnega dela Kresnic smo bili že od nekdaj vezani na
pešpot, ki je peljala čez »Prenkov greben«. Ko je bila še stara
šola smo tod hodili otroci v šolo. Iz otroštva se spominjam, da je
pokojni oče pozimi, ko je zapadel sneg, zjutraj, predno sem šla v
šolo, s konjem zoral sneg, da ne bi gazila po celem snegu. A zob
časa je pot načel, nihče je ni vzdrževal, vedno hujši nalivi pa so
povsem razkopali brv, ki je peljala preko potoka.
Prehod preko hudourniškega potoka, ki je globok preko enega
metra, širok pa meter on pol, je postal nevaren. Naj povem, da
je ta pot dokaj frekventna, tod hodijo otroci na nogomet, tenis ter
druge športne aktivnosti, ostali krajani pa si tu skrajšamo pot do
pokopališča, vsako jutro hodimo k telovadbi
itd. Tako se je neko
jutro po telovadbi pri
kavici porodila ideja,
da združimo moči, nekaj denarja, predvsem
pa veliko dobre volje
ter uredimo pešpot.
Zbrali smo se 28. oktobra. Bilo nas je kar
veliko, tako tistih, ki
dnevno uporabljamo
to pot, kot tudi onih, ki
so se pridružili iz solidarnosti, kar dokazuje slika, naredili novo brv
preko potoka, obenem pa tudi počistili dostopno pot. Tudi pravo
otvoritev smo imeli s prerezom slavnostnega traku ter dobrotami,
ki sodijo k takemu dogodku.
Še nekaj moram posebej poudariti. Delovno akcijo so popestrili
tudi najmlajši – Nejka, Matic in Jan, ki so z veliko dobre volje in
vnemo vsak po svoji moči poprijeli za lažja dela, starejši pa smo
jim razložili, da nekdaj brez sodelovanja krajanov ni bilo kaj dosti
narejenega. Po opravljenem delu smo zadovoljni ugotovili, kako
malo je potrebno, da se kaka zadeva uredi in si dejali, da bomo
še kdaj stopili skupaj v dobro vseh.
Hvala vsem, ki ste kakor koli prispevali k popravilu poti v želji, da
se nam drugič pridružite v še večjem številu.
Kresnice, november 2014 
Zinka Rajšek

ŠMARSKI TAMBURAŠI
POSNELI DOLGO
PRIČAKOVANI CD
Velikokrat smo že sanjali, da bi
melodije našega orkestra lahko poslušali tudi doma in kot kaže,
se nam bo želja kmalu uresničila. Letošnjega oktobra smo v profesionalnem snemalnem studiu posneli 11 avtorskih skladb. Večino
priredb zanje je prispevala naša dolgoletna vodja Helena Vidic, ki je
zahteven projekt priprav in samo snemanje tudi vodila. V snemanje
CD-ja smo tamburaši vložili veliko truda, zato upamo, da bo naš
projekt podprt tudi s strani ljubiteljev tamburaške glasbe. Prispevke v podporo našemu projektu lahko nakažete na društveni TRR
odprt pri Poštni banki Slovenije.

nagradna križanka
KUPIM razne stare predmete,
odlikovanja, medalje, značke,
bajonete, čelade, sablje, uniforme, stare razglednice, kipce, slike, nakit, kovance, knjige
in druge starejše drobnarije, ki
jih morda ne potrebujete več.
Tel.: 051/740-430
Podarite odvečne knjige,
priročnike. Pokličite, pridem z
veseljem, jih odpeljem in oh
ranim. Tel.: 030/996-225
Star mizarski ponk, skrinje,
omare, gredence, mize, vozičke in ostale stare predmete
kupim. Tel.: 031/878-351

"AKCIJA NOGAVIC"
do 30.1.2015
že od 1,50 € dalje!

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

Jože Vizlar številka: 169
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Težje besede: DRAPE, PALAU, UARKE, KARAME,
OPPENHEIMER, IASI
Izžrebanci iz meseca NOVEMBRA 2014 prejmejo stenski
koledar 2015 Tiskarne ACO. Nagrado prejmejo v Tiskarni
ACO.

Tomaž Brinovec, CDK
37, 1270 Litija

1. Melita Križman, Golišče 65 A, 1281 Kresnice
2. Simona Kastelic, Tepe 3, 1272 Polšnik
3. Valerija Završnik, Partizanska pot 20, 1270 Litija

PIROTEHNIKA
Ker je v prazničnih dneh več klicev zaradi uporabe pirotehničnih
sredstev, je v nadaljevanju še nekaj informacij glede tega področja:
•P
 irotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo
majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so
namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in
drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice,
pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom itd.
• Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 16 let. Gre
za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete itd.
• Izdelkov kategorije P 1, T 1 in baterij ter kombinacij kategorije
3 do 1000g neto mase eksplozivnih snovi in fontan kategorije 3

MI-Les
Mitja Kralj
s.p.

Bevkova 34, 1270 Litija

GSM: 041 637 557
Vsem podpornikom Kulturnega društva Tamburaški orkester Šmart
no sporočamo, da ima naše društvo od letošnjega leta status
delovanja društva v javnem interesu. Torej nam lahko podarite
tudi del dohodnine in s tem pomagate predvsem pri nakupu novih
tamburic. Del dohodnine za donacije nam lahko namenite tako, da
na Davčni upravi v Litiji do 31. decembra izpolnite zahtevo za namenitev dohodnine našemu društvu.
Podatki društva za nakazilo:
KULTURNO DRUŠTVO TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO
Mala Kostrevnica 10a, 1275 Šmartno pri Litiji; ID št. za DDV:
69694745, transakcijski račun: SI56 9067 2000 0620 764
Marika Savšek

DRUGA
ČRKA
ABECEDE

BIRT,
KRČMAR

NUDIM
POMOČ

sestavil:

• Pohištvo po meri (kuhinje, ...)
• Razne mizarske storitve
• Suhomontažni sistemi
• Polaganje talnih oblog (gotovi
parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.1.2015 na naslov ured
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli
praktične nagrade. Nagrajenci bodo nagrado prejeli v
trgovini Botique SARA, Litija.

do 750g neto mase eksplozivnih snovi pa ni dovoljeno prodajati
osebam, mlajšim od 18 let.
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek
je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih
naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v
prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih
potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih
prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1,
ki so namenjeni takšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi označeni.
Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
Prepovedana je predelava,
uporaba v drugih predmetih,
lastna izdelava ter preprodaja
pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, da je največ
poškodb ravno pri takšni prepovedani uporabi izdelkov in
uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z
dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili kupljeni na črnem trgu.
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok,
poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.
Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe
o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena
globa od 400 do 1200 evrov.
Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato
prosimo starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na
nevarnosti in možne posledice.
Komandir policijske postaje, mag. Marjan Turnšek

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 preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

S R EČNO 2 015 !

nekaj prometnih situacij v Litiji,
ki izstopajo

Tiskarna
ACO
Litija
in
uredništvo

Občana

1. Pred trgovino Centromerkur so postavljene
železne ovire s ključavnico, ki preprečujejo
parkiranje. To je nov način kako privabljati v trgovino
potrošnike, to se lahko zgodi samo v Litiji.

2. Nova Osnovna
šola v Litiji. Pred
vhodom na dvorišče
je postavljen drog
na katerem je prometni znak, prepovedan promet
za vsa vozila, pod njim pa še znak prepovedano ustav
ljanje in parkiranje z dopolnilno tablo. Kaj bi še lahko
k temu dodali?

TOREK, 13.1.2015, ob 16.uri

3. Avtobusno postajališće vezevi pošte. Označen
prehod za pešce z zebro in prometnim znakom,
pod njim pa prometni znak prepovedano ustavljanje in parkiranje kar po tej logiki pomeni, da tudi
ko je pešec na prehodu ne smeš ustaviti.
Na to vprašanje naj odgovorijo strokovnjaki, ki so
postavili signalizacijo.
Ciril Golouh

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

TEČAJ IN IZPIT
ZA

popravila in čiščenje
zobnih protez

Želimo vsem vesele
Božične praznike,
v letu 2015
pa veliko
zdravja,
sreče
in uspehov!

TRAKTORISTE

PONED., 22.12.2014, ob 16.30
Vsem voznikom želimo srečno in
varno vožnjo v letu 2015!

Za vse
dodatne
informacije
nas obiščite:

Dolšek&Dolšek d.o.o.
Zasavska Cesta 3, Litija
m: +386 40 411 080
pdolsek@gmail.com

Akcija velja od 19. 12. 2014 do vključno 31. 1. 2015 za nove in obstoječe naročnike

