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iz uredništva

PUSTOVANJE V LITIJI 2015

Vstop v novo leto nudi priložnost, da se počisti in konča
še vse lansko delo, napravi analiza in s svežimi idejami
zastavi nove cilje in dober plan. Pa ne samo delovni,
tudi vse tisto, kar nas loči od strojev in nam sladi življe
nje. Pustno rajanje je pred vrati, prva boljša priložnost,
da skupaj "brijemo" norce.
Uredništvo Občana

Občina Litija vas skupaj z zavodi, društvi in organizacijami vabi
na PUSTNE PRIREDITVE 2015. VSTOP JE PROST.

PETEK, 13.2.2015
 KLIŠEJEVA PUSTNA ZABAVA 2015
V ŠPORTNI DVORANI LITIJA OD 22.00
DO 4.00 URE
Nastopajoči in program: MC DJ BERNY
+ številna presenečenja za obiskovalce,
maske bodo bogato nagrajene.
VSTOP JE PROST!

SOBOTA, 14.2.2015
 PUSTNI ŽIV-ŽAV z lutkovno predsta
vo in glasbeno animacijo za otroke – od
10.00 do 12.00 ure v športni dvorani Litija

 RAZSTAVA KROFOV v prostorih TURISTIČNEGA DRUŠTVA LITIJA IN INFO
TOČKI SRCA SLOVENIJE, Valvazorjev
trg 10 od 11.00 do 13.30 ure

Prispevke pošljite do 08.02.2015 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.

 PUSTNI KARNEVAL ob
15.00 uri (enaka trasa kot v
letu 2014)
Pogoje za sodelovanje karneval
skih skupin, si lahko preberete
na spletni strani Občine Litija v
začetku meseca februarja.

 OD 2.2.2015 DO 14.2.2015 SI LAHKO V AVLI OBČINE LITIJA OGLEDATE
RAZSTAVO O ZGODOVINI PUSTNIH
KARNEVALOV V LITIJI

Prijavo pošljite na naslov:

tiskarna.aco@siol.net do 9. 2. 2015.
(Informacije tel.: 041 719 444, Aco Jovanovič)
Prijava mora vsebovati:
• ime in priimek vodje skupine,
• točen naslov
• davčna številka ter transakcijski račun
• število sodelujočih v skupini
• tema predstavitve

PRIREDITVE OB ZAKLJUČKU LETA 2014

Občani in občanke občine Litija smo leto 2014 zaključili ob številnih prireditvah, ki smo jih organizirali skupaj
z javnimi zavodi, organizacijami in društvi ter seveda s finančno pomočjo številnih sponzorjev. Vsem se ob tej
priložnosti iskreno zahvaljujemo in se veselimo uspešnega sodelovanja tudi v letu 2015!

Foto: arhiv ZKMŠ

Mestni muzej
Litija je 18.
decembra 2014
tudi uradno odprl
nove prostore v
stari sodniji, za
začetek s pred
stavitveno sobo in
na ta način položil
temelje za nadalj
nji razvoj kulturno
zgodovinske
podobe Litije.

Otroci so pričakali prihod Dedka mraza na prireditvi pred
Športno dvorano v Litiji.

Ena noč, polna veselja – je bil naslov božičnega
koncerta Zbora sv. Nikolaja, na katerem so pred
stavili bogato bero slovenskih ljudskih pesmi iz
različnih krajev Slovenije.

Univerza v Ljubljani, v katero
je vključenih 26 akademij in
fakultet, vsako leto ob Prešer
novem rojstnem dnevu po
deljuje Prešernove nagrade
najboljšim študentom na po
dročju znanosti in umetnosti.
Letos jih je podelila dvanajst
in med nagrajenci je tudi Nejc Grm, študent 1. letnika
magistrskega študija harmonike na Akademiji za glasbo.
Prešernova nagrada mu je bila podeljena za umetniško iz
ražanje na koncertnih odrih ter poustvarjanje novih del v
(nadaljevanje na 3. strani)
študijskem letu 2013/14. 
DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSS-A

VAS VABI
na tradicionalni, devetindvaj
seti »Kulturni praznik na
GEOSS-u« v nedeljo, 1. februarja, ob
13.30. Prireditev bo v vsakem vremenu.
Slavnostni govornik bo predsednik Držav
nega sveta, g. MITJA BERVAR, nastopili pa
bodo: Vokalna skupina Gallina, sopranist
ka Janja Srečkar ter člani in članice Dru
žinskega gledališča Kolenc.
Foto: Gregor Požun

Ob zaključku uspešne energetske sanacije
zdravstvenega doma smo pripravili prireditev, ki
je bila humanitarna, saj se je v okviru dogodka
zbiralo sredstva za nakup defibrilatorja. 

(več na 2. strani)

Nejc Grm – prejemnik letošnje
Prešernove nagrade Univerze
v Ljubljani

Tradicionalni
božično-novo
letni koncert
Pihalnega
orkestra Litija
je popestrila
gostja Brigita
Šuler.

OBVESTILO IZGNANCEM

Vse izgnance in izgnanke še enkrat obveščam,
da bo OBČNI ZBOR društva izgnancev
KO – LITIJA dne 29.1.2015 ob 11 uri v gostilni KOVAČ.
Pomembno je, da se občnega zbora udeležite v čim večjem šte
vilu, zaradi informacij glede zahteve o poplačilu vojne škode in
informacij po točkah dnevnega reda, ki ste ga prejeli na vabilu.
Ob tej priliki vam tudi sporočam, da bo spomladanski izlet v
Italijo prestavljen na 8. in 9. MAJ.
Upravni odbor vas pričakuje v največjem številu
Predsednica društva izgnancev KO-Litija, Marija Zajc
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ZGRAJEN PRVI DEL PLINOVODNEGA OMREŽJA
Spoštovane občanke in občani Občine Litija,
Obveščamo vas, da je zaključena gradnja prvega dela plinovoda v Občini Litija. Zgra
jen je po delu Kresnic in Zgornjega loga, Levstikovi in Maistrovi ulici, delih Bevkove, Gru
move in Topilniške ulice, Ulici Mire Pregljeve, Cankarjevi, Kidričevi, Savski in Sitarjevški
cesti, delih Grbinske in Ljubljanske ceste, Trgu na stavbah, delu Ceste komandanta Sta
neta in delu Partizanske poti. Zgrajena je bila tudi nova merilno regulacijska postaja v
Kresnicah, na katero je ta plinovod priključen in iz katere z zemeljskim plinom že oskrbu
jemo nekatere uporabnike v Litiji. Možna je uporaba zemeljskega plina v vseh objektih
ob plinovodu, v kolikor imajo zgrajen plinski priključek.

INFORMATIVNE ODDAJE, ODDAJE KMETIJSKI MOZAIK
IN POSNETKI SEJ OBČINSKEGA SVETA
DOSTOPNI NA SPLETU
Z novim letom 2015 Občina Litija, v sodelovanju z lokalno televizijo ATV Signal Litija,
občanom omogoča ogled Informativnih oddaj, oddaj Kmetijskega mozaika in posnet
kov sej občinskega sveta na uradni spletni strani občine. Nove oddaje namreč teden
sko nalagamo v menijsko kategorijo Aktualno >> Videovsebine, pod posamezne
sklope.

Nadaljnja gradnja plinovoda bo odvisna predvsem od zanimanja občanov za priključitev. V ulicah, kjer plinovoda še ni, bomo med lastniki objektov izvedli anketo o za
nimanju za priključitev ter se na podlagi tega odločali za gradnjo. Gradnja plinovoda brez
znanih uporabnikov zemeljskega plina namreč ni smiselna in ekonomsko upravičena.
Zemeljski plin je energent, ki pri optimalno nastavljenem obratovanju doseže visoke
izkoristke pri ogrevanju in hlajenju prostorov, kuhanju in pripravi tople sanitarne vode. Je
okolju najbolj prijazen in najcenejši energent fosilnega izvora. Oskrba doma z zemeljskim plinom je energetsko učinkovita in cenovno ugodna. Študija, ki jo je izvedel
Laboratorij za okoljske tehnologije v stavbah (LOTZ) na Fakulteti za strojništvo Univerze
v Ljubljani, je pokazala, da v številnih stanovanjskih hišah lastniki za ogrevanje prostorov
še vedno uporabljajo starejše tipe peči na kurilno olje. Zaradi visoke cene kurilnega olja
in nizke učinkovitosti starih kotlov je mogoče z investicijo v kondenzacijsko peč na
zemeljski plin med obratovanjem novega ogrevalnega sistema znatno prihraniti. Zaradi
nizke investicije in visokih prihrankov se investicija v ogrevalni sistem na zemeljski plin
povrne hitreje, kot investicija v katero koli drugo tehnologijo za ogrevanje.

Prihranki v življenski dobi ogrevalnega sistema (podatki povzeti po študiji, ki jo je
izdelal Laboratorij za okoljske tehnologije v stavbah - LOTZ, Fakulteta za strojništvo,
maj 2014)
Za samo uporabo zemeljskega plina si mora lastnik v objektu izdelati notranjo plinsko
napeljavo. V podjetju Istrabenz plini nudimo pakete energetskih rešitev, z odličnimi
cenami in plačilnimi pogoji. Poleg paketov energetskih rešitev Vam nudimo kompletno
izdelavo notranje plinske instalacije, preureditev dimovodne napeljave in prevezave
sistemov. Za lažjo odločitev Vam je na razpolago tudi naš strokovnjak, ki Vas obišče tudi
na domu in Vam brezplačno svetuje.
Več o zemeljskem plinu si lahko preberete na: www.istrabenzplini.si in www.zemeljski-plin.si. Za vsa dodatna pojasnila smo vam v Istrabenz plinih z veseljem na voljo.
Opravičujemo pa se tudi za morebitne nevšečnosti ob sami gradnji plinovoda.
Pokličete lahko brezplačno: 080 1228 ali nam pišite na: info@istrabenzplini.si.
(nadaljevanje s 1. strani)

humanitarna AKCIJA - zdravstveni dom
Ob zaključku uspešne energetske sanacije zdravstvenega
doma smo pripravili prireditev, ki je bila humanitarna, saj se
je v okviru dogodka zbiralo sredstva za nakup defibrilatorja.
Zdravstveni dom Litija je skupaj z Občino Litija in Območnim
združenjem Rdečega križa Litija v okviru otvoritve energetsko
saniranega zdravstvenega doma, pričel z zbiranjem prostovolj
nih prispevkov za nakup defibrilatorja, ki bo nameščen nekje
v središču mesta Litija. V ta namen je poseben hranilnik RKS
nameščen v ZD Litija, svoj prispevek za nakup defibrilatorja pa
lahko občani in občanke nakažete tudi na TRR:
SI 56 0311 0100 1003 138, namen AED defibrilator. Iskreno
se zahvaljujemo vsem, ki ste že namenili sredstva za navedeni
namen in tudi vsem, ki boste to še storili. Hvala pevcem okteta
Valvasor, ki so svoj honorar namenili temu nakupu in izvajalcu
sanacije TAMES d.o.o in Dušanu Jugu s.p.

SMUČIŠČE DOLE PRI LITIJI

Sneg, ki je zapadel v času božično vovoletnih praznikov in
nizke temperature so omogočili, da smučišče na Dolah pri
Litiji obratuje. Člani športnega društva Dole pri Litija vas
vabijo, da jih obiščete. Podrobnosti o snežnih razmerah in
obratovalnem času si lahko pogledate www.dole.si .

Spletna stran www.litija.si je sodobno zasnovana in nudi vse koristne informacije o
aktualnih razpisih ter dogodkih v občini, na njej najdete zadnje novice in pomemb
na obvestila, prelistate novo številko časopisa Občan itd.. Vsebine na strani prila
gajamo dnevno in z analizo obiska spletno mesto izboljšujemo, da je uporabnikom
kar najbolj prijazno. K izboljšavi spletne strani lahko prispevate tudi Vi, tako
da svoja mnenja in predloge, opozorila na morebitne napake pošljete na e-naslov
sasa.pirnavar@litija.si. Ne odlašajte in nas obvestite. Prav tako Vas pozivamo, da
nam v objavo pošiljate lokalne novice, obvestila in povabila na dogodke, ki jih
bomo z veseljem objavili.
Več informacij: Saša Pirnavar, sasa.pirnavar@litija.si, 01 8963 458

Spoštovani krajani in krajanke
Krajevne skupnosti Jevnice ter vsi
ostali uporabniki Jevniškega mostu!
V svetu KS Jevnica želimo izpostaviti probleme in omejitve, ki za
naš kraj predstavljajo največjo oviro. Kljub zavedanju, da je most
zares velik zalogaj, želimo, da se o mostu začnemo resno pogovar
jati in iskati rešitve. Kajti brez mostu Jevnica danes ne more živeti.
Naš most ima zanimivo zgodovino. Leta 1959 je povezal Senožeti
z železnico, kasneje pa še bolj z novo cesto Ljubljana – Litija. Takrat
so krajani stopili skupaj in naredili pravo stvar. Že pred leti so za
pisali, da je most treba stalno obnavljati, da zagotavlja varno pot.
Tudi o znakih na mostu, ki kmalu izginejo je bilo zapisano v kroniki.
In v teh letih, ko je čez most zapeljalo že na milijone vozil, ko tudi
prometni znaki ne morejo rešiti tega mostu, je čas, da stopimo
skupaj za pravo stvar.
Že tak kot je, predstavlja zelo ozko okno v svet. Svet se hitro spre
minja, napreduje, ne smemo dopustiti, da ostanemo zunaj. Infra
struktura je osnova za razvoj kraja, podjetništva, odvisni smo drug
od drugega, zato je danes povezava s svetom še pomembnejša kot
takrat, daljnega leta 1959. Nenazadnje tudi nujna pomoč, tako v
smislu varnosti in zdravja lahko pride pravočasno samo, če ima za
to možnost. Potrebujemo nov most.
Lahko rečemo ne, lahko stvari prepuščamo toku časa, da gredo
svojo pot. Toda pred 55 leti niso tako razmišljali. Niso gradili samo
zase, gradili so tudi za nas. In zdaj smo mi na vrsti. Začne se z
besedo. Verjamemo, da je v nas toliko moči, da bi most lahko iz
boljšali, okrepili, naredili varnejši ali zgradili novega. Zato pozivamo
vas, krajane, da razmišljate o možnih rešitvah.
Zanimajo nas vaši pogledi in veseli bomo vsakega predloga v smeri
reševanja tega problema. Dobrodošli so tako tehnični kot finančni
predlogi in možne rešitve. V KS Jevnica bomo vaše predloge, razmi
šljanja, načrte, skice, risbe, finančne ideje, skratka karkoli v zvezi z
mostom skrbno preučil.
Vaša razmišljanja bodo nakazala smer razvoja in reševanja tega
problema. Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev. Samo sodelo
vanje lahko pripelje do dobre rešitve. KJER JE VOLJA JE TUDI POT!
Svet KS Jevnica

Preventivna akcija
Zavarovalnice Triglav
Zavarovalnica Triglav je ob zaključku leta, okrepi
la tradicionalno sodelovanje z lokalnim okoljem
in v ta namen namenila del finančnih sredstev, namenjenih za
poslovna darila, za 22 različnih projektov po Sloveniji.
Eden od izbranih projektov v okviru njihove novoletne preven
tivne akcije, s katerim želijo prispevati k ozaveščanju ter zmanj
ševanju nevarnosti in potencialnih nezgod, je bil povezan tudi
z GZ Litijo, ki so ji na krajši slovesnosti, v avli občine Litija iz
ročili vrednostni bon za nakup avtomatskega defibrilatorja. S
tem dejanjem se poskuša izboljšati pokritost območja občine s
tovrstnimi napravami.
Ker se omenjeno dejanje povezuje z bližajočim praznovanjem
130 letnice delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Litija,
bo njegov prevzem izveden kot ena od prireditev ob njihovem
slavju.
Gasilska zveza Litija
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(nadaljevanje s 1. strani)

Nejc Grm – prejemnik letošnje
Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani
Nejc je že v preteklosti velikokrat navduševal z izjemnimi nasto
pi in novicami. Udeleževal se je različnih tekmovanj, med drugimi
je letošnji zmagovalec državnega tekmovanja Temsig, štirikratni
zmagovalec mednarodnega tekmovanja v Beltincih, v Pulju (2011)
in Sydneyu (2012), kjer je postal absolutni zmagovalec tekmovanja.
Raziskuje tako klasično kot sodobno glasbo, v slednji pa najde še
posebno močan izziv ter ji posveča največ časa in energije, kar ga
oblikuje v senzibilnega in razgledanega interpreta. Imel je že številne
samostojne koncerte po Sloveniji. V minulem obdobju je izvedel za
vidljivo število novih, zanj napisanih skladb. Njegov seznam koncer
tov in repertoar, ki ga je v preteklem obdobju izvedel, je impresiven.
Sodeluje z različnimi mladimi komponisti, s katerimi se trudi, da bi
se harmonika še naprej razvijala in iskala nove razsežnosti sodobne
glasbe, tako v različnih komornih zasedbah kot solo skladbah. Prav
ta raziskovalna žilica, marljivo delo in bogat talent mu pripomorejo
k nenehnemu napredku.
Izvedel je številne krstne izvedbe slovenskih komponistov, sodelo
val pa je v različnih glasbenih ciklih pod okvirom Glasbene mladine
Ljubljanske, Glasbene mladine Slovenije, Festival Ljubljana, Glas
bene nedelje v Unionu, solistični recitali Akademije za glasbo, leta
2013 je imel tudi samostojni koncert na Festivalu Lent kot nagraje
nec cikla Glasbene mladine Slovenije.
Trenutno se v tem šolskem letu v sklopu programa Erasmus izpo
polnjuje na izmenjalnem študiju na Sibelius Academy v Helsinkih
na Finskem. Kot sam pravi, je to ena najbolj prestižnih akademij na
svetu, katera je še posebno znana po odličnem harmonikarskem
oddelku.
Čestitamo ti, Nejc. Izkazal si se kot zmagovalec, kot iskalec
izvirnosti. Z vso svojo predanostjo glasbi in instrumentu si prestopil
mejo nadpovprečnega. Dokazal si se kot tisti, ki verjame, zna, hoče
in zmore. 
Alenka Mesojedec

SVC – Z RDEČO LUČJO
Mlinski kamen, ki visi na vratu občine z dolgovi do
sedanjih in nekaterih nedomišljenih investicij, gro
zi s težkimi posledicami. Luknja v SVC kar kliče k
spremembi namembnosti. Županu predlagam, da
preimenuje Socialno varstveni center d.o.o. v JAVNO HIŠO – PUF (prekoračena uporaba financ).
V tiskanih in elektronskih medijih lahko preberemo velik interes za
takšno dejavnost. Še posebno, ker ne pozna ne krize in ne konjunk
ture. Pogoji za tako dejavnost so izpolnjeni, objekt je impozanten,
postelje so (pa čeprav ne plačane), potrebno bi bilo le prebarvati
luči v rdeče in postaviti avtomat (pa ne takega za kavo).
V kolikor bi usposobili še prostore, ki so namenjeni za tretjo lekar
no, v Lepotilni center in prostore za erotično ter telesno masažo, pa
bi to bil zadetek v polno.
Za promocijo imamo usposobljen Center za razvoj, ki se je prekalil
na konjskih, gobarskih, kolesarskih in podobnih projektih v srcu
Slovenije. V tem projektu pa bi imel priložnost popraviti tudi svoj
nezavidljiv finančni položaj.
V tovrstnih dejavnostih so pravila delovanja jasna. Če upade fi
nančni tok, se zamenja osebje in ne postelje, kar ni slučaj v naših
strankah in politiki. Pa tudi šefinja, če zahteva situacija, mora zavi
hati rokave in še kaj drugega, odmakniti pogled od računalnika in
poprijeti za delo.
V kolikor bi dejavnost zaživela in uspela, bi se naš župan lahko po
stavljal pred kolegi, da ima v Srcu Slovenije v impozantnem objektu
uspešno dejavnost. Samo zamislite si, kako bi mu zavidal župan
sosednjega Šentruperta, ki je arhitekt, pa se hvali z uspešnostjo
trženja starih lesenih kozolcev. Veliko sreče! 
Nace Šteferl

JAVNO VPRAŠANJE ŽUPANU
Ali je oz. bo novo kanalizacijsko omrežje v Litiji zgrajeno ločeno za
meteorne in fekalne vode tako, da ne bo prišlo do mešanja med
seboj? Prosim za jasen in kratek odgovor! 
Nace Šteferl

December na Dunaju
Mesec veselja
in prazničnega
rajana je MDJ
-jevcem prine
sel zelo zabaven prednovoletni
izlet na Dunaj. Ogledali smo si
znamenitosti Dunaja, občudo
vali čudovito adventno okra
šeno mesto, poskusili domače
dobrote, se pogreli ob toplem
čaju in se izvrstno zabavali.
Preživeli smo odličen skupni
čas ter zaslužen oddih. Izlet nam je prinesel tudi nove ideje za projek
te v nove letu 2015, ki jih bomo poskušali za vas, čimbolje izpeljati.
Saša Šega, MDJ

MDJ-jevci postavili novoletno smreko!
Za veseli december se spodobi, da so naši kraji okrašeni, zato smo
se v društvu odločili, da okrasimo in polepšamo našo Jevnico. Tako
smo, 12.12 slovesno prižgali lučke na smreki in okrasili okolico z
okraski iz propena. Vsi obiskovalci pa so se lahko tudi pogreli s ku
hanim vinom in posladkali z domačimi dobrotami in s tem naredili
pravo božično vzdušje. V imenu društva bi se rada zahvalila vsem,
ki ste se udeležili prvega prižiga lučk v Jevnici in vsem, ki ste nam
pomagali z donacijo vina, s postavljanjem smreke, peko piškotov in
seveda s podporo. Posebna zahvala gre gospodu Vojku Koviču
za donacijo smreke. Kot predsednica MDJ pa bi se rada zahvalila
vsem članom, saj smo dokazali, da lahko naredimo nekaj lepega za
naš kraj in polepšamo večer vaščanom in vaščankam. Hvala vam,
Tilen Rozina, Katja Resnik, Jošt Peterca, Suzana Kokalj, Irena
Režek, Dino Turkič, Tina Nagode, Aljaž Škrjanc, Manca Kisovec, Matej Resnik, Urban Upelj in Barbara Cerar. MDJ-jevci še
znamo. 
Tea Rozina, predsednica MDJ

SILVESTROVANJE PO LITIJSKO
V Litiji se ljudje v zadnjih dneh veliko pogovar
jajo o poraznem silvestrovanju v Športni dvo
rani, ki se je zaključilo v sila klavrnem vzdušju
ob nekaj deset prisotnih, ki niso imeli niti
možnosti odložiti kam pijače, garderobe ali se kam usesti!!!
Vzporedno pa se širijo tudi kritike organizatorjev (beri: občinskega
vodstva) na račun Litijanov, češ da se z nami ne da sodelovati oz.
da smo zapečkarski in neodzivni in da ne znamo »stopiti skupaj«.
No, v preteklosti smo že večkrat skušali dopovedati občinskemu
vodstvu, ki povečini niso meščani Litije, da mesto drugače razmiš
lja in ima drugačne potrebe in standarde kot krajevne skupnosti oz.
podeželje. Bistvena razlika je v kulturnem nivoju in načinu dialoga.
Občinsko vodstvo namreč nikoli ni razumelo potreb povprečnega
meščana Litije, nikoli ni znalo komunicirati z mestom, prisluhniti
željam in pobudam meščanov, nasprotno, smatralo jih je za nerga
če, tečneže, nasprotnike »razvojnih idej«, češ da se imajo za nekaj
več…. pa gre v osnovi le za upoštevanje preprostih civilizacijskih
razlik. Meščanov Litije ne bo kar na prvo žogo privabilo na ulice
površno povabilo na površno organizirano »vaško« veselico in enim
šankom za 3 vrste pijače.
Dokaz za našo trdi
tev so prireditve, ki
jih v zadnjih letih or
ganizirajo Zavod za
kulturo, mladino in
šport Litija, Knjižni
ca Litija in še neka
teri. Množični obiski
festivala Slovo pole
tju, Tačkov festival,
razni koncerti kot
so Nikolajev božični
koncert, pa koncerti
»Gneča na plesišču tik pred polnočjo.«
pihalne godbe, pa
polne dvorane koncertov orkestrov GŠ, pa prireditve Gimnazije Li
tija, Zarjavele trobente, številne literarne prireditve, Litijski tek, po
polnoma razprodan gledališki abonma, vedno večji obisk otroških
matinej, različni mladinski projekti itd. so dokaz, da si mesto želi in
ceni kvalitetno in strokovno pripravljene družabne dogodke. Le‐ti
so plod natančnega in premišljenega strokovnega dela, ki zahteva
premišljen pristop k uporabniku, razumevanje le‐tega, sodobne in
privlačne marketinške prijeme ter predvsem spoštljiv in pošten od
nos do vsakega udeleženca, uporabnika in izvajalca. Takega dela
občinsko vodstvo, pa naj se še tako trudi, ni sposobno, niti mu ni
doraslo, saj nima ne potrebnega znanja, izkušenj, in kar je najpo
membneje, človeških kvalitet za tovrstno delo.
Krivce za neuspele projekte vedno išče v drugih, enkrat smo krivi
tisti, ki opozarjamo na nepravilnosti, drugič so krivi tisti, ki dvomijo,
tretjič so krivi tisti, ki nočejo priti na tretjerazredne prireditve, ki
jih organizirajo popolni diletanti. Nikoli, ampak zares nikoli, ne poi
ščejo vzrokov pri sebi in vsaj rahlo podvomijo v lastno sposobnost.
Živimo v 21. stoletju in tudi v Litiji prebiva dovolj ljudi, ki imajo izde
lan okus, trdna stališča in
razmišljajo z lastno glavo ter jih neke na hitro pripravljene »veseli
ce«, s prisiljenim in brezosebnim povabilom na zabavo pač ne pri
tegnejo. Množične javne prireditve se načrtujejo mesece vnaprej,
imajo izdelan premišljen in natančen plan, kako pritegniti obisko
valce….. V Litiji imamo kar nekaj institucij, ki vedo, kako se temu
streže, ki večinoma pripravljajo kvalitetne javne prireditve in vsako
leto povečujejo število obiska. Vprašajmo se, zakaj je otvoritev ene
muzejske razstave v decembru pritegnila trikrat več obiskovalcev
kot silvestrovanje, ki bi že po tradiciji moralo biti najbolj vesela in
množična prireditev v Litiji? Razstavo so v muzeju načrtovali več
kot pol leta in kljub omejenim sredstvom pripravili zgodbo, ki je
pritegnila oči, ušesa in nenazadnje tudi okuse in ljudje so v njej pre
poznali dodano vrednost, katere v površno in slabo pripravljenem
silvestrovanju pač niso našli….
Občina Litija za neuspeh silvestrovanja krivi nekooperativne in lene
Litijane, medije, ki sejejo slabo voljo in kvarijo njihov ugled, in vse
tiste, ki nismo navdušeni nad njihovimi amaterskimi in podpovpreč
nimi rezultati.
Drago občinsko vodstvo, ukvarjajte se s tistim, za kar ste plačani
(beri: reševanjem finančne situacije in načrtovanjem razvoja obči
ne), družabno življenje in izgradnjo litijske identitete ter pripadnosti
pa prepustite profesionalcem oz. tistim, ki so že dokazali, da to
znajo. Lahko tudi prekopirate kakšno uspešno zgodbo od sosedov.
Če pa tudi tega ne zmorete, pa si poiščite nove službe primerne
svojemu znanju in sposobnostim. Samohvala na račun »uspešne
ga« pustovanja, tretjerazrednih novoletnih prireditev, prisilnega
druženja podeželja in mesta ob občinskem prazniku brez repa in
glave vam ne bodo prinesla volilnih glasov, vsaj v Litiji ne.
Litijani si želimo druženja prireditev, a ne po liniji najmanjšega odpora, temveč na kvalitetnem in strokovnem organizacijskem nivoju, vse ostalo je neprimeren odnos in podcenjevanje
mesta in njegovih prebivalcev!
Mateja Šteferl

Vzhod na zahodu - pogovor
o medkulturnem dialogu
simbiozi biva
nja in čaru sprejemanja drugih
in drugačnih kot temelju vsake
zdrave družbe. V torek, 27. januarja 2015 se bomo ob 18.uri pogovarjali s Failo Pašić Bišić.
Faila Pašić Bišić je ponosna, energična mlada ženska z ruto, ki se
opisuje kot »svobodna hči svobodnih staršev«, ker ima zanjo svoboda
poseben pomen. Muslimanko v širšem in Slovenko v ožjem pomenu
besede v svoji domovini velikokrat obravnavajo kot tujko. Rodila
se je bosanskim staršem, ekonomskim migrantom v Sloveniji, na
začetku osemdesetih let na Jesenicah. Za svoje humanitarno delo je
še pred svojim 30. letom prejela številna priznanja in nagrade: naj
prostovoljka 2006, obraz evropskega leta enakih možnosti 2007,
dobrotnica leta 2007, nominirana za Slovenko leta 2007 in mlado
Evropejko leta 2008. Pred sabo ima vedno znova le en cilj: poma
gati ljudem, da živijo svoje resnično življenje, ohranjajo naravnost
v sebi in najdejo pomen v duhovnih vrednotah. Rada poudarja, da
je aktivna sodelavka pri projektih za razbijanje predsodkov. Je sou
stanoviteljica Človekoljubnega dobrodelnega društva UP Jesenice.
Podpira številne dobrodelne in medkulturne dogodke v Sloveniji in
tujini - tudi v Litiji. Vabljeni na pogovor z nadvse zanimivo gostjo.

Brezplačno arhitekturno svetovanje
v Mladinskem centru Litija
Arhitekturni nasvet je skupina mladih arhitektov, ki bo v MC-ju nu
dila brezplačno arhitekturno svetovanje. Svetovanje bo potekalo
kot sproščeno druženje, kjer se lahko z mladimi arhitekti pogovori
te o svoji prostorski situaciji, razčlenite obstoječe probleme ali od
krijete nove potenciale svojih prostorov. Na podlagi tega se lahko
bolj smotrno odločite o smiselnosti posegov ter morebitnih nadalj
njih postopkih in sodelovanjem s strokovnjaki. Dodatno se lahko z
ustreznim nasvetom izognete napačnim ukrepom, izboljšate bival
no ali delovno počutje ter prihranite marsikatero skrb, čas in denar.
Mladi arhitekti bodo svetovali glede gradnje, prenov, obnov in (pre)
urejanja prostorov, energetske sanacije, prostorske zakonodaje,
materialov, opreme, … Posamezno svetovanje je omejeno na 30
minut in temelji na prostovoljnih prispevkih.
Na brezplačno svetovalnico se je treba prijaviti preko spletne stra
ni: http://arhnasvet.si/services/brezplacno/. Prvo svetovanje bo
v četrtek 15.1., srečanja bodo potekala vsak tretji četrtek v mesecu
v MCju.

Vinterojder

Letos je prednovoletni Vin
terojder potekal malo dru
gače. Ko je Litijo prekrila
snežna odeja, smo se roc
kerske duše zbrale v Biks
baru, kjer smo se greli ob
rockerskih ritmih litijskih
skupin Magrateje in KXX.
Večer smo zaključili z ritmi
jugo rocka in DJ Alenom.
Obilo avtorske glasbe pre
verjenih litijskih skupin v kombinaciji z zimzelenim jugo rockom so
ponovno privabile in zadovoljile litijske glasbene sladokusce in v
MC-ju že komaj čakamo prihodnje izzive!

Pošiljanje računov v letu 2015 (e Računi
in vezana knjiga računov), delavnica za
društva
V sodelovanju s Stičiščem nevladnih organizacij osrednje Slovenije
smo pripravili delavnico »Pošiljanje računov v letu 2015«. Delavnica
bo v Mladinskem centru Litija, v sredo 4.2. ob 16.00.
Namen delavnice je predstaviti postopke in primere dobrih praks
pri izdaji, izmenjavi in pošiljanju eRačunov. V skladu z zakonoda
jo morajo namreč vsi proračunski uporabniki (občine, knjižnice,
vrtci, šole,..) od 1.1.2015 prejemati račune le v elektronski obliki.
Predstavili bomo tudi novosti pri izdajanju ročno izpisanih računov, saj
jih bo od 31.1.2015 dalje potrebno pisati v potrjeni vezani knjigi računov.
Delavnico bo izvedla Tjaša Bajc, diplomirana ekonomistka z več
letnimi praktičnimi izkušnjami vodenja poslovnih knjig za podjetja
in nevladne organizacije. Na Stičišču
NVO osrednje Slovenije izvaja svetova
nja s področja računovodstva in financ
za nevladne organizacije.

MI-Les
Mitja Kralj
s.p.

Bevkova 34, 1270 Litija

GSM: 041 637 557
Pohištvo po meri (kuhinje, ...)
Razne mizarske storitve
S
 uhomontažni sistemi
Polaganje talnih oblog (gotovi
parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo
•
•
•
•

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net
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USPEŠNO OPRAVLJENA PONOVNA
EVALVACIJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
V decembru smo na Višji strokovni šoli pridobili ponovno akre
ditacijo za izvajanje vseh treh višješolskih strokovnih programov
Strojništvo, Organizator socialne mreže in Ekonomist.
Akreditacijo vsakih pet let opravlja NAKVIS (Nacionalna komisija
za kakovost v visokem šolstvu).
Postopek oziroma priprave na ponovno akreditacijo je tekel že
od meseca marca 2014 dalje in se zaključil 4. in 5. decembra z
obiskom akreditacijske komisije v mednarodni sestavi.
V postopku akreditacije smo aktivno sodelovali: vodstvo in admi
nistrativni delavci šole, predavatelji, predsednik in člani Komisije
za kakovost, izredni študenti, diplomanti, predstavniki delodajal
cev, mentorji praktičnega izobraževanja, predsednik in člani Stra
teškega sveta šole ter člani Študijske komisije.

praktičnem izobraževanju in aplikativnih diplomskih nalog, ki imajo
doprinos za razvoj lokalnega okolja. Študenti imajo na voljo vse potrebne informacije, zagotovljeni sta jim odprta komunikacija in možnost dajanja predlogov.
Materialni pogoji so, s pridobitvijo novih prostorov za izvajanje izobraževalnih programov, kakovostni. Izvedba je podprta s sodobno
opremo in informacijsko tehnologijo. Finančna sredstva za delovanje
šole so zagotovljena v skladu z normativi in šola ima kontrolo nad
njihovim načrtovanjem in porabo.

Glavna področja presoje so obsegala:
- vpetost šole v okolje,
- delovanje višje strokovne šole,
- kadre,
- študente,
- materialne pogoje dela,
- zagotavljanje kakovosti.

Akreditacijska komisija je ob zaključku obiska
podala naslednji zaključek:
IC Geoss, Višja strokovna šola aktivno sodeluje z okoljem, tako z
delodajalci kot z združenji in ostalimi institucijami v svojem okolju,
kot tudi v širšem okolju preko aktivnega vključevanja v Skupnost
višjih šol Slovenije. V letu 2014 je pridobila tudi listino Erasmus+.
Višja šola deluje v skladu z zakonodajo in izobraževalnimi programi.
Delovanje je načrtovano in realizacija se tekoče spremlja. V višji
šoli delujejo vsi organi v skladu s predpisi in v taki sestavi, kot določajo predpisi.
Višja šola ima stabilno kadrovsko strukturo. Predavatelji imajo veljavna imenovanja v skladu z zakonodajo. Direktorica – ravnateljica
VSŠ, predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja in referentka za študentske zadeve so redno zaposleni. V okviru centra je
zagotovljeno tudi računovodstvo in ostalo tehnično osebje.
V šoli je prisotna permanentna skrb za študente in njihovo vključevanje v vse organe šole v skladu z zakonodajo. Študenti so vključeni v sam izobraževalni proces tudi preko projektnih nalog na

V višji šoli je vzpostavljen celovit sistem vodenja kakovosti, ki vključuje izvedbo samoevalvacij in ugotavljanja zadovoljstva vseh deležnikov. Šola uvaja izboljšave in ukrepe v primeru predlogov in ugotovljenih odmikov. Z rezultati samoevalvacijskih poročil so seznanjeni
vsi deležniki.
V IC Geoss, Višji strokovni šoli ni bilo ugotovljenih neskladnosti na
nobenem izmed področij, opredeljenih v Merilih za zunanjo evalvacijo višjih šol.

-	prilagojenost urnika izrednim študentom ter fleksibilnost pri ro
kih opravljanja izpitov in drugih aktivnosti,
- primeri dobrih praks na spletni strani,
- zanimanje za šolo raste, kljub ekonomskim težavam,
-	želja po nadaljnjem študiju, tudi na isti šoli, kar je znak, da je
šola vzpostavila dobro motivacijo za vseživljenjsko učenje,
-	študenti imajo ugoden spomin na šolo, zato bi bili pripravljeni z
njo sodelovati tudi po diplomi,
- vodstvo je odprto za različne pobude, kar menijo tudi študenti,
-	ravnateljica in referentka se sproti odzivata na pripombe, zato
se problemi le redko razvijejo do pritožbe,
-	pomoč pri izdelavi diplomske naloge je zasnovana tako, da uva
ja študente v znanstveno metodologijo,
-	šola si prizadeva za vključevanje v razne projekte, tudi
mednarodne, kar bo lahko obogatilo študijski proces,
- pripadnost šoli in povezava med zaposlenimi,
-	vodstvo posveča posebno pozornost razvoju zaposlenih in pre
davateljev,
-	mehanizmi za uresničevanje predlogov študentov dobro deluje
jo, konstruktivni predlogi se realizirajo,
-	študenti poleg formalnih znanj na kontaktnih urah pridobijo tudi
»mehke« veščine,
- šola prepoznava in promovira izjemnost svojih diplomantov,
- prizadevanje vodstva za investiranje v osnovna sredstva,
- dostopnost diplomskih del preko e-knjižnice,
- dobra podpora vodstva področju sistema vodenja kakovosti.
Na šoli se zavedamo, da je zagotavljanje kakovosti področje, ki
ni nikoli končano, nikoli dovolj dobro. Zato je kakovost enostavno
potrebno živeti in graditi vsak dan posebej, vsak od zaposlenih.
Z ugotovitvami NAKVIS smo zadovoljni, hkrati pa nam ugotovitve
dajejo odgovornost za doseganje še boljših rezultatov v prihodnje.
Ivana Šinkovec,
direktorica in ravnateljica VSŠ

Prednosti, ki jih je ugotovila akreditacijska komisija na naši šoli pa
so predvsem:
- dobra povezanost šole z okoljem,
- odzivnost, dostopnost in prijaznost vseh zaposlenih na šoli,
-	veliko zadovoljstvo študentov z delovanjem referata za študent
ske zadeve,

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

LETO 2015 v znamenju
15 letnice društva LILA

TRIJE LITIJSKI ŽUPANI IN GEOSS
1. Jože Dernovšek (častni občan občine Litija 2014 - županoval od
1974 do 1982) je v mladosti pri pouku geografije od učitelja Jožeta
Župančiča izvedel, da je nekje na Vačah težišče Slovenije. Proti kon
cu svojega mandata je to preveril na Geodetskem zavodu Slovenije,
kjer so mu to izračunali (Marjan Jenko) in kmalu je bil narejen projekt
Vače 81 (Peter Svetik), ko so zagnanci izpeljali ta projekt in postavili
pomnik z urejenim okoljem na dan borca 4. julija leta 1982. Po kon
čanem županovanju je postal dolgoletni predsednik Društva za razvoj
in varovanje GEOSS-a (na kratko - Društva
GEOSS).
2. Mirko Kaplja je bil župan z najdaljšim
stažem, in sicer 20 let, od l. 1986 do l.
2006. Zato bi težko naštel vse njegove za
sluge. Je tudi častni občan občine Litija od
leta 2008. Ker je bil na čelu takratne So
cialistične zveze delovnega ljudstva in ker
si je osebno prizadeval za popularizacijo
in realizacijo projekta, je bil on tisti, ki je
odkril pomnik GEOSS. Po njegovi zaslugi
so se na GEOSS-u še pred osamosvojitvijo
zbrali župani iz skoraj vseh občin v Slove
niji in v kamen preroško zapisali »ŽIVIMO
IN GOSPODARIMO NA SVOJI ZEMLJI.« Uspelo mu je »ustoličevanje«
slovenskih predsednikov. Kot njegov predhodnik je tudi Mirko po kon
čanem županovanju postal in je še predsednik Društva GEOSS.
3. Franci Rokavec (župan od leta 2006 – dobro pa mu glede tega kaže
tudi za naprej) je v času, ko je bil poslanec v državnem zboru, dosegel,
da ima GEOSS sedaj svoj zakon (oktober 2003) in da se zakonsko
koncesijska sredstva namenjajo za skrb in za razvoj GEOSS-a. Tako je
GEOSS postal državni protokolarni objekt, ki je iz državnega in naro
dnostnega vidika posebnega pomena in simbolizira zakoreninjenost
Slovencev na svoji zemlji. Po njegovem županovanju ga, kot je to obi
čajno, čaka mesto predsednika Društva GEOSS. Datum, ko je bil GE
OSS spočet, pa je postal v času Francija Rokavca - občinski praznik.
4. Upam, da ne bo potreben še en župan, ki bo dosegel, da dobi
mo domačini s svojim društvom, ki se ukvarja tudi s turizmom, odlok
(kot smo tržani Vač že nekoč dobivali svoje trške privilegije od cesa
rice Marije Terezije, cesarja Franca I in Jožefa II) o izključni pravici
lastnega razvoja, upravljanja ter strokovnega in turističnega vodenja
na svoji zemlji. S tem imamo problem na Vačah, na Dolah in še kje.
Brez naše vednosti vodijo skupine do naših znamenitosti – po naravni
logiki nepooblaščene - nam dobro znane osebe.
Vabim nas na tradicionalno devetindvajseto prireditev ob kulturnem prazniku na GEOSS-u, ki bo v nedeljo, 1. februarja, ob 13.30.
Slavnostni govornik bo predsednik Državnega sveta, šarmanten
in uspešen g. Mitja Bervar. 
Rad nas imam! Zvonček Norček

V decembru sta bili odprti še dve likovni
razstavi: 1. decembra je bila v KC prva
samostojna razstava JELKE JANTOL, 3.
decembra pa v litijski knjižnici PREGLEDNA RAZSTAVA DRUŠTVA
LILA, ki je potekala ob dnevu odprtih vrat slo
venske kulture. Razstavljali so: Nubia ANŽEL,
Marko Begič, Darja BERNIK, Marija BREGAR
HOSTNIK, Miroslav DEBELAK, Igor FORTUNA,
Gabrijela HAUPTMAN, Jelka JANTOL, Danijela
KUNC, Marjeta MLAKAR AGREŽ, Joža OCE
PEK, Sonja PERME, Jelka POLAK, Hajdeja
PRAPROTNIK, Milan RUDOLF, Sabina SLANA
CVIKL, Marija SMOLEJ, Pavel SMOLEJ, Marija
na ŠUŠTARŠIČ, Anita VOZELJ, Jelka ZAJC.
Člani društva LILA so se od leta 2014 poslovili na srečanju v Me
gličevem ateljeju, kjer so skupaj ugotovili, da je bilo leto za LILO
uspešno in aktivno.

9.550,00 EUR
Opel Meriva 1.3 CDTI ecoflex Enjoy

6.990,00 EUR
Opel Corsa Enjoy 111 1.3 CDTI

Letnik: 2012, tehnični pregled: 03/2016, prev. Letnik: 2010, tehnični pr: 01/2017, prev. 107677
93527 km, srebrna barva (kovinska), diesel motor, km, bela barva, diesel motor, 1248 ccm, 70 kW,
1248 ccm, 70 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

10.950,00 EUR

8.990,00 EUR

Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy
Cosmo Letnik: 2011, tehnični pr: 7/2015, prev. Letnik: 2011, tehnični pr: 05/2015, prev. 130887

150944 km, bela barva, diesel motor, 1956 ccm, km, temno siva barva (kovinska), diesel motor,
1686 ccm, 81 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA
96 kw, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

Leto 2015 bo za društvo volilno leto in tudi jubilejno leto. V janu
arju bo izveden volilni občni zbor, kjer bo sprejet tudi program za
jubilejno leto. Društvo je v zadnjih osmih letih močno razširilo svojo
dejavnost v likovni sekciji, saj sedaj izobražuje in organizira druže
nje ljubiteljev slikanja in risanja od 4. leta starosti naprej. V maju
bo v Sloveniji potekal teden ljubiteljske kulture in praznovanje 15
letnice LILE bo sestavni del tega tedna. Pripravljamo projekt LILA
ULICA, kjer bodo sodelovala vse naše sekcije.

POVABILO K USTVARJANJU
Če vas mika, ste še vedno vabljeni, da se nam pridružite:
CICI LILA (otroci od 4. do 8. leta) ustvarja vsak ponedeljek od
16.30 do 18. ure, MALA LILA (mladi od 9. do 15. leta) ustvarja vsak
četrtek od 17.30 do 19. ure, LILA (od 16 leta naprej) ustvarja vsako
sredo od 18. do 20. ure.
Predsednica LILA:
Joža Ocepek

5.580,00 EUR
Opel Astra 1.7 CDTI Cosmo

2.390,00 EUR
Peugeot 206 SW X-Line 1.4

Letnik: 2008, prev. 177149 km, črna barva (kov Letnik: 2005, prev. 123253 km, svetlo modra
inska), diesel motor, 1686 ccm, 74 kW, ročni (kovinska), bencinski motor, 1360 ccm, 65 kW,
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
menjalnik (5 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.4 Turbo DRIVE, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel
Astra 1.6 CDTI DRIVE, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy,
poškodovano vozilo, pokličite za ceno;Opel Corsa Enjoy 1.2 16V, novo vozilo, pokličite
za ceno; Opel Corsa Enjoy 1.4 16V, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Insignia Sport
sTourer 2.0 CDTI Edition Start Stop, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Zafira Family
1.7 CDTI, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.
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OSREDNJA OBČINSKA
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU –
Sobota, 7. februar 2015, ob 19.uri,
v Kulturnem centru Litija

Približevanja v februarju
Robert Friškovec, zaporniški duhovnik, mediator,
koordinator za duhovno oskrbo pri Upravi RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, pravi, da v zapor
ne gre zato, da razume, ampak zato, da sliši. Je
človek, ki se prepušča izzivom, in duhovnik, ki prejme precej pro
šenj za poroke. Na leto poroči približno 25 parov. Je zaželen, saj je
njegov poročni obred dinamičen, marsikatera pridiga pa posebna
in zanimiva.
Dolga leta išče zemljišče v okolici Ljubljane, (po dostopni ceni) za
gradnjo objekta za center Glejte, človek. Gre za priložnost, ki jo želi
ponuditi nekdanjim zapornikom, saj se mnogi po vrnitvi iz zapora
ne znajdejo. Zato se je pogosto lažje vrniti na stara pota. V njego
vem življenju je zelo močna ena beseda: izziv. Robert Friškovec bo
gost februarskih Približevanj v ponedeljek, 9. 2. 2015, ob 19. uri, v
Kulturnem centru Litija.

Literarno fotografski večer
ob kulturnem prazniku
V torek, 10. februarja bo v Knjižnici Litija umetniški večer, posve
čen slovenskemu kulturnemu prazniku. Gosta bosta pisatelj in pe
snik Jože Sevljak in fotograf in avtor knjig o Konjšici, Milan Amon.
Pesnik in pisatelj Jože Sevljak je do zdaj izdal devet pesniških zbirk,
štiri kratke proze, zbirko pravljic Kamnov škrat, slikanico Kako je
martinček shujšal in romana Zeleni kres in Načeta vrv. Tokrat bo
podrobneje predstavil svojo osemnajsto knjigo, roman Le vkup,
le vkup. Gre za angažiran socialni roman, ki skozi vsakdan mlade
tekstilne delavke in mamice samohranilke govori o pogoltnosti in
sebičnosti družbe, o pehanju za dobičkom.
Milan Amon je napisal več knjig o Konjšici in s tem postavil temelje
za turistično promocijo kraja, kjer počiva slavni dirigent s soprogo.
Njegov čut za lepoto pa zaživi v njegovih fotografijah, ki nastajajo
ob raziskovanju in potepih po daljni in bližnji okolici. Tokrat je raz
stavo poimenoval Odsev sončnih žarkov v letu 2014. Srečanje z
avtorjema bo 10. 2. ob 19. uri, v Knjižnici Litija.

Potopis Okoli sveta
Knjižnica Litija vas v torek, 17. 2. ob 19. uri vabi na potopis Okoli
sveta. Predaval bo Andrej Morelj.

Lahkih nog naokrog
Darinka Kobal vabi najmlajše na pravljično ustvarjalno srečanje v
torek, 3. 2. ob 18. uri, v Knjižnico Litija.

Valvazor-Prešernov navdih
Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Litija vabita ob slovenskem kul
turnem prazniku na kulturno zgodovinski večer, Valvasor-Prešernov
navdih. Gost večera bo zgodovinar Jernej Kotar. Prireditev bo v pe
tek, 6. 2., ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno.
Aleksandra Mavretič

ŠD SAVA DELOVNO IN
POGUMNO TUDI V LETO 2015
Društvo je več kot uspešno zaključilo leto 2014. Vse
začrtane aktivnosti so bile v celoti in uspešno izvede
ne. Kot vse doslej, se bomo v društvu tudi v prihodnje trudili, da bo
vsem članom na voljo veliko aktivnosti za različne okuse.
Člani društva in vsi, ki bi morda to želeli postati, vljudno vabljeni
na zbor članov ŠD Sava, ki bo 31. januarja 2015 ob 18. uri v
veliki sejni sobi PGD Sava. Ob tem še prijazen poziv vsem, ki bi
želeli bolj aktivno sodelovati v društvu, da se na vodstvo društva
prijavite k sodelovanju. To velja za funkcije društva: člane uprav
nega odbora, predsednika, tajnika, blagajnika, skrbnike klubskih
prostorov in igrišč ter nosilce projektov društva.
Vabljeni tudi na že tradicionalno smučanje 8. februarja, ki bo
letos kar doma v Sloveniji na Voglu. V kolikor bo zaradi snežnih
razmer in samega vremena potrebno spremeniti termin ali lokacijo,
boste o tem pravočasno obveščeni. V sklopu smučarskega izleta z
avtobusom bo seveda tudi obvezen postanek z večerjo in prijetnim
druženjem. Vabljeni tudi nečlani do popolnitve sedežev avtobusa.
Pozivamo tudi vse, ki bi imeli kakršno koli pisno ali slikovno gradivo na temo dejavnosti ŠD Sava, da ga prijazno posodite za
preslikavo za našo spletno stran. Hvala vsem že v naprej.
Humanitarna akcija - OBJEM TOPLINE v mesecu Januarju
Spoštovani člani društva, krajani Save, občani Litije, prijatelji špor
ta. Vljudno vas prosimo, da na spletni strani http://objemtopline.dormeo.net/ čim večkrat (vsaj 1x/dan) glasujete za ŠD Sava
in tako pomagate, da društvo pridobi donatorska sredstva podjetja
Studio Moderna, ki jih bo podarilo KS Sava, ki na pobudo RK Sava
zbira denarna sredstva za nakup več defibrilatorjev. Hvala za vsak
vaš glas in nesebično pomoč!
Kontakti ŠD Sava:
Boris Doblekar - el.pošta: boris.doblekar@gmail.com tel. 041 272 246
Luka Tomše - el.pošta: luka.tomse.14@gmail.com tel. 040 648 905
Denis Furman - el.pošta: denisfurman@gmail.com tel. 041 214 544
Športni pozdrav!
Športno društvo Sava
Boris Doblekar

Program bodo sooblikovali:
operni pevec JUAN VASLE in ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA pod vod
stvom Helene Fojkar-Zupančič.

KAR OBA STA PRIŠLA, BOŽIČEK IN DEDEK MRAZ!
Na decembrski otroški matineji (13.12.) nas je obiskal Jelenček
Rudolf iz Gledališča Kolenc. Imel je veliko problemov s svojim no
skom, vendar je z dobro voljo vse rešil. Zabaval je polno dvorano
obiskovalcev, ki so nestrpno pričakovali dobrega moža. In doča
kali so ga. Oziroma priklicali z glasnim BOOOŽIIIIČEEEEEK! Prišel
je s polnim košem daril.
Vrečo je namreč izgu
bil, zato si je pri dedku
Mrazu sposodil koš.
23.12. je tudi dedek
Mraz našel čas in obi
skal litijske otroke na
ploščadi pred Športno
dvorano. Za animacijski
program pred njegovim prihodom pa je poskrbela pevka, glasbeni
ca in animatorka Andreja Zupančič.
V januarju bo OTROŠKA MATINEJA na sporedu v soboto, 31. ja
nuarja. Obiskal nas bo čarovnik Roman Frelih s predstavo KJE JE
ČAROBNA PALICA. V februarju bo otroška matineja na zadnjo so
boto, 28.2.2015.
ABONENTI NAVDUŠENI NAD DECEMBRSKO PREDSTAVO MULC…
VAS GLEDA, JANUARSKA ČISTA NORIŠNICA PA JE RES POSKRBE
LA ZA BURNO DOGAJANJE IN SMEH
Na tretji abonmajski predstavi (11.12.) smo v Kulturnem centru go
stili odličnega igralca Bojana Emeršiča, ki je polno dvorano nasme
jal v vlogi mulca. Izvrstna igra, skozi katero je čutiti, da igralec ves
čas trdo dela in je res predan svojemu delu. Čestitke!
Igralci Špas teatra (Boris Kobal, Goj
mir Lešnjak-Gojc, Maša Derganc Ve
selko, Bernarda Oman, Primož Ekart
in Damir Laventić) so poskrbeli za
čisto novo formo predstave, v kate
ri so sodelovali tudi naši abonenti.
Kljub temu, da je predstava trajala
več kot dve uri in pol, je čas hitro
minil, saj so izvrstni igralci v sodelovanju z gledalci poskrbeli za
razburljivo in humorno dogajanje.

5. ABONMAJSKA PREDSTAVA…
…bo na sporedu v ČETRTEK, 26.2.2015 in sicer gostimo Mestno
gledališče ljubljansko z odlično predstavo PREVARE. V programu
smo sicer imeli Sedem let skomin, vendar se je eden od igralcev
poškodoval in predstave v tej sezoni ne bodo več igrali. V mese

DATUM
ČET

22.1.

PON 26.1.

TOR

27.1.

ČET

29.1.

SOB 30.1.
PET 30.1.
PON 2.2.

URA
17.00
15.00 – 20.00
18.00
17.00
18.00
18.00
19.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
10.00
19.00
15.00 – 20.00
17.00
18.00

TOR

3.2.

SRE

4.2.

16.00

ČET

5.2.

17.00
18.30

PET

6.2.

SOB

7.2.

17.00
19.00
19.00

15.00 – 20.00
18.00
18.00
19.00
17.00
18.00
TOR 10.2.
19.00

PON

9.2.

16.00
18.00
PON 16.2. 15.00 – 20.00
17.00
TOR 17.2.
18.00
19.00
17.00
ČET 19.2. 14.00 – 16.00
17.00
ČET

12.2.

PET

20.2.

17.00

cu marcu se nam bo za zaključek gledališke sezone predstavilo
domače gledališče Izredni teater (Tombas) s kratkimi komičnimi
dramami domačih in tujih avtorjev. Več pa naslednjič.

OTVORITEV PRVE MUZEJSKE
SOBE V NOVIH PROSTORIH
V stari sodniji smo 18. decembra
2014 odprli prvo muzejsko razstavo.
S tem je bil realiziran prvi korak ure
sničitve pisma o nameri ureditve stare sodnije za mestni muzej, ki
so ga ob občinskem prazniku leta 2012 slavnostno podpisali župan
Franci Rokavec, tedanji predsednik MS Litija Gvido Kres in bivša
direktorica Javnega za
voda za kulturo Helena
Hauptman.
Otvoritve se je udeleži
lo veliko število obisko
valcev, kar dokazuje,
da Litijani cenijo lastno
dediščino ter spoštuje
jo napore, ki jih v skrb
zanjo vlaga kolektiv ZKMŠ Litija. Častna gostja otvoritve je bila ddr.
Verena Vidrih-Perko, vodilna strokovnjakinja na področju kulturne
dediščine v Sloveniji, ki je z jasno in odločno besedo dala vedeti, da
je čuvanje in ohranjanje kultur
ne dediščine temelj nacionalne
in lokalne zavesti in pripadnosti
ter s tem ena osnovnih vrednot
naše družbe. Požela je glasen
aplavz in odobravanje zbranih.
Vse občanke in občane vabi
mo, da si razstavo ogledajo ter
jo pomagajo nadgrajevati s svojimi prispevki (novimi fotografijami,
predmeti in zgodbami). Stari litijski most ostaja v naši zavesti kot
simbol našega mesta ter vodi našo skupnost k znanju, povezova
nju, sodelovanju in skupnim koreninam.
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!

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK
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PREDAVANJE »STEBRI ZDRAVJA ZA URAVNOTEŽEN ŽIVLJENJSKI SLOG«, KARLA
GOSTILNA PUSTOV MLIN V CEROVICI
KLANDER, NUTRICISTKA IN SVETOVALKA ZA PREHRANO
ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE
MC LITIJA
KAKO NAPISATI DOBRO MOTIVACIJSKO PISMO - DELAVNICA
MC LITIJA
ZABAVNI TEČAJ ŠPANSKEGA JEZIKA
MC LITIJA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA LITIJA
VZHOD NA ZAHODU – POGOVOR S FAILO PAŠIĆ BIŠIĆ
MC LITIJA
DOMOVINSKI VEČER, PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE SLOVENSKA PESEM, GOST IGOR PIRKOVIČ
KNJIŽNICA ŠMARTNO
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA GABROVKA
DIY – DENARNICA ZA KOVANČKE
MC LITIJA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
DRUŽINSKI NASTOP, GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO
DVORANA GLASBENE ŠOLE LITIJA - ŠMARTNO
U3 – ŠTUDIJSKA SKUPINA DEDIŠČINA – KAKO SO ŽIVELI (NADALJEVANJE)
KULTURNI CENTER
OTROŠKA MATINEJA: KJE JE ČAROBNA PALČKA – ČARODEJ ROMAN FRELIH
KULTURNI CENTER LITIJA
OTVORITEV RAZSTAVE – FOTO KROŽEK ANŽETA MALISA
MC LITIJA
ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE
MC LITIJA
ZABAVNI TEČAJ ŠPANSKEGA JEZIKA
MC LITIJA
LAHKIH NOG S KNJIGO NAOKROG, PRAVLJIČNA URA Z DARINKO KOBAL
KNJIŽNICA LITIJA
POŠILJANJE RAČUNOV V LETU 2015 (E-RAČUNI IN VEZANA KNJIGA RAČUNOV),
MC LITIJA
DELAVNICA ZA DRUŠTVA
DIY IZDELAJ SVOJ IZDELEK IZ PAPIRJA
MC LITIJA
KONCERT OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU, GLASBENA ŠOLA LITIJA – ŠMARTNO DVORANA GLASBENE ŠOLE LITIJA – ŠMARTNO
KULTURNA PRIREDITEV S KULTURO V SVET« - OŠ LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
LIKOVNE DELAVNICE Z BARBI IN TINO
MC LITIJA
KULTURNO ZGODOVINSKI VEČER OB SLOV. KULTURNEM PRAZNIKU, VALVASORKNJIŽNICA
ŠMARTNO
PREŠERNOV NAVDIH, PREDAVANJE ZGODOVINARJA JERNEJA KOTARJA
OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU –
KULTURNI CENTER LITIJA
OPERNI PEVEC JUAN VASLE IN ZBOR. SV. NIKOLAJA LITIJA
ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE
MC LITIJA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA VAČE
STRATEGIJE PRI ISKANJU SLUŽBE
MC LITIJA
PRIBLIŽEVANJA: ZAPORNIŠKI DUHOVNIK, G. ROBERT FRIŠKOVEC
KULTURNI CENTER LITIJA
ZABAVNI TEČAJ ŠPANSKEGA JEZIKA
MC LITIJA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA LITIJA
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU, GOSTA JOŽE SEVLJAK, MILAN
KNJIŽNICA LITIJA
AMON, KULTURNI PROGRAM GŠ LITIJA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA GABROVKA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE
MC LITIJA
ZABAVNI TEČAJ ŠPANSKEGA JEZIKA
MC LITIJA
KIRGIZIJA, POTOPIS MALWINA SZEDIKOWSKA
MC LITIJA
POTOPIS: OKOLI SVETA – ANDREJ MORELJ
KNJIŽNICA LITIJA
DIY IZDELAJ SVOJ IZDELEK IZ GLINE
MC LITIJA
ARHITEKTURNO SVETOVANJE
MC LITIJA
PREDAVANJE »SAJENJE, PRESAJANJE, NEGA ROŽ, ZELENJAVE, GRMOVNIC,
GOSTILNA
PUSTOV
MLIN V CEROVICI
BOROVNIC…«, TONE KLINC, VRTNAR IZ MORAVČ PRI GABROVKI
LIKOVNE DELAVNICE Z BARBI IN TINO
MC 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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ČAR BOŽIČNO NOVOLETNIH DNI
Osnovna šola Litija že tradicionalno meseca decem
bra organizira delavnice Čar božično novoletnih dni.
Delavnice niso namenjene le ustvarjanju božičnih
okraskov, temveč predvsem druženju in drugačnem
preživljanju prostega časa.
Letos smo v tednu od 15. 12. 2014 do 17. 12. 2014 izvedli 10 de
lavnic, v katerih smo plesali, pekli in pojedli slastne piškote, izde
lovali najrazličnejše voščilnice, vazice,
angelčke, si ob pokovki ogledali risan
ke, vse skupaj pa poplaknili s slastnim
čajem na čajanki.
Obiskanost delavnic je bila velika.
Udeležili so se jih mlajši in starejši
otroci, mnoge so spremljali starši ter
se tako tudi sami preizkusili v ustvarja
nju. Delavnice bomo tudi prihodnje leto ponovili.
Blanka Erjavec, univ. dipl. ped.

IZVAJALCI DELAVNIC »ČAR BOŽIČNO NOVOLETNIH
DNI«, DECEMBER 2014
ŠTEVILO DELAVNIC: Barbara Babnik Mravlja (2), Janja Krofl (2),
Sabina Krajnc (1), Tanja Kocmur (1), Milica Bučar (1), Nataša Zupan
Cvetežar (1), Marjana Črnugelj (1), Katarina Lenič (1), Igor Mihai
lović (1), Petra Motoh (1), Robert Farič (1), Andreja Žbogar Perakis
(1), Tjaša Dražumerič (1), Helena Kreže (1), Vesna Kirbiš (1).
DEŽURNI: Vesna Kirbiš, Helena Kreže, Doris Ravšl.

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Učenci šestih razredov OŠ Litija in učenci Podružnice s prilagoje
nim programom so skupaj s spremljevalci preživeli lep smučarski
teden na Kopah. Tam se je namreč od 5.1. do 9.1.2015 izvajala
zimska šola v naravi. Na Kopah so učenci uživali v lepem zimskem
vremenu in največ časa posvetili učenju alpskega smučanja. Smu
čanje je potekalo v štirih skupinah. V znanju smučanja so učenci
hitro napredovali. Seveda pa so poleg smučanja imeli še druge de
javnosti. Pred in po smučanju so potekale učne ure in predavanja.

Večere pa so preživljali ob različnih animacijah. Tako so opravili
nočni pohod s svetilkami, prikazali svoje gledališke sposobnosti na
kulturnem večeru, tekmovali v kvizu in na koncu še plesali v disku.
Posebno doživetje za učence je bila nočna smuka, ki jim bo še dol
go ostala v spominu. Pester teden je kar prehitro minil in zadovoljni
ter polni novih znanj so se vrnili domov.
Karmen Špan, prof.


DOBRODELNOST IN NOVOLETNI
NASTOP
V predprazničnih dneh, je tudi na Podružnici s pri
lagojenim programom čas za hip tekel počasneje.
Učenci in učitelji so se ozirali nazaj na prehojeno
pot v iztekajočem se letu, se veselili uspehov in skušali pozabiti vse
slabo. Leto, ki se je izteklo je bilo za njih še posebej pomembno.
Uresničila se jim je velika želja, saj so 1.septembra vstopili v čisto
novo šolo.
Že tradicionalno so
v mesecu decembru
učenci in učitelji pri
pravili novoletni na
stop za starše. Ude
ležili so se ga tudi
njihovi zvesti donator
ji. Z nastopom so se jim učenci tako na skromen način zahvalili
za njihovo dobroto. Ogledali so si ga predstavniki Rdečega križa
Litija, ki učence obiščejo pred vsakim novim letom in jih obdaruje
jo. Pridružil se jim je tudi predsednik Zavoda Levstikova pot g. Rudi
Bregar. Sredstva zbrana v nekaterih podjetjih in med domačini ob
Levstikovi poti so že drugo leto namenili Podružnici s prilagojenim
programom, za pomoč
otrokom iz socialno
ogroženih družin.
Novoletni nastop so
učenci pripravili tudi
za dijake Gimnazije Li
tija, ki so v decembru
ponovno izvedli dobro
delno akcijo in zbrali igrače ter živila za najbolj ogrožene družine.
Res je, da si dobre čase naredimo lahko sami- s srcem in dobroto.
Le dobri ljudje delajo dobre čase, če se imajo radi in če se najde
čas za prijazno besedo. Učenci so ob koncu zaželeli vsem prisotnim
naj jim v novem letu ne zmanjka idej in poguma, da tudi sami ures
ničijo svoje sanje. 
Alenka Vidgaj

Srednješolski sejem v OŠ Gradec

Novembra smo na šoli orga
nizirali predstavitve srednjih
šol. Na naše vabilo se je pri
jazno odzvalo 16 srednjih šol
iz Ljubljane, Zagorja, Trbovelj
in Novega mesta. Sejem je
bil namenjen učencem 7.,
8. in 9. razreda ter njihovim
staršem. Srednje šole so predstavljale programe, za katere izobra
žujejo dijake. Udeležencem so posredovale koristne informacije za
nadaljnje razmišljanje in od
ločanje, katera je »ta prava«
srednja šola. Končne izdel
ke posameznih programov
srednjih šol si je bilo možno
ogledati, jih občutiti, preiz
kusiti v delovanju, nekatere
pa tudi okusiti. Sejem je bil
živ, odzivi obiskovalcev pa pozitivni.
Irena Smrekar Simončič, svetovalna delavka
Utrinek POŠ Kresnice

Odprli smo novo učilnico
V petek, 19. 12. 2014, smo v POŠ Kresnice odprli novo učilnico, ki
smo se je zelo razveselili. Ob tem dogodku smo učiteljice z učenci
pripravile bogat kulturni program. S svojo prisotnostjo nas je razve
selil gospod župan Franci Rokavec. Povedal nam je nekaj vzpodbud
nih besed in skupaj z učenci prerezal trak. Prireditev so obiskali tudi
ga. ravnateljica Tatjana Gombač, kolegice iz ostalih podružničnih šol
in matične šole Gradec ter starši in drugi gostje. Za pogostitev in
ureditev šole sta poskrbeli kuharici Marjana Peskar in Olga Žust. Do
mače sladice so prinesli starši. Po uradnem delu smo poklepetali in
se družili še kar nekaj časa.
Pot do nove učilnice je bila dolga 14 let. Leta 2000 smo na šoli začeli
izvajati devetletni program osnovne šole. Zaradi novega načina dela
in večjega števila učencev se nam je začela pojavljati prostorska sti
ska. Najprej smo v kleti naredili zasilno učilnico za 12 učencev. V njej
smo izvajali ure angleščine in ure za učence s posebnimi potrebami.
Večkrat je pouk istočasno potekal tudi v zbornici in na hodniku. Nova
učilnica nam je res v veliko pomoč.
Ker ni veliko denarja, smo učilnico opremili z rabljenim pohištvom, ki
smo ga dobili iz Litije. Učiteljica Eva Divjak je s pomočjo mizarja Ro
mana Jakoša opravila tehniški dan v mizarski delavnici. Roman Jakoš
in učenci so obrusili stare stole in jih prebarvali v barve po njihovih
željah. Hvala Romanu za čas, ki nam ga je podaril že večkrat in za
material, ki ga je podaril šoli. Denar za projektor nam je podarila
IAK Kresnice z direktorjem Francem Lipoltom, projekcijsko platno
pa matična šola Gradec. Hišnik Hvala Franci se je potrudil in nam
napeljal v novo učilnico internetno povezavo, ki v osnovnem projek
tu ni bila zasnovana kljub pričakovanju, da bomo učiteljice izvajale
pouk na sodoben način. Naša stavba je v dvajsetih letih pridobila kar
nekaj posodobitev. Salonitna streha je puščala. Dobili smo novo. Ob
hudih nalivih pa tudi ta že pušča. Obložena je bila fasada. Asfaltirali
smo dovoz do šole. Okrog
igrišča smo dobili ograjo.
Prenovljene so bile sanita
rije in kuhinja. Dobili smo
nova okna.
Imamo novo kurilnico na
pelete. V hodniku je skoraj
nov pod. Z devetletko smo
postopoma zamenjali vse
pohištvo. V učilnicah imamo
novo razsvetljavo in poveza
vo z internetom. Pri posodabljanju učilnic z računalniki smo s pomo
čjo staršev dobili rabljene računalnike. Treba jih je bilo že večkrat
zamenjati. Projektorje smo kupili s pomočjo IAK Kresnice, ki nam
vsako leto ob novem letu podari finančna sredstva. Tudi KS Kresnice
nam je večkrat pomagala, v letih, ko je bilo še to mogoče. Čas in ob
raba pa terjata svoje. Kar naprej nam kaže še kaj postoriti. Učiteljice
upamo, da se bo našel denar za potrebe šole. Z veseljem opravljamo
pedagoško delo in upamo, da se bomo lahko bolj posvečale pouku
in ne mislimo na to, v kakšnem prostoru in v kakšnih pogojih bomo
učile. 
Angelca Koprivnikar, vodja POŠ Kresnice

izobraževanjem
in marsikaj ob
povratku nazaj
uporabila tudi v
poučevalni prak
si in delu s pros
tovoljci.
Da slučajno ne
bi zamudili vse
uradne učenosti,
pa so ob našem povratku poskrbeli organizatorji, ki so nam po
elektronski pošti poslali zajetne datoteke o mentorstvu in pros
tovoljstvu, ki bodo dobra popotnica našim sedanjim in bodočim
mentorjem in koordinatorjem na šolah in na mladinskem centru.
Na koncu izobraževanja smo vsi udeleženci dobili Youthpass –
potrdilo o neformalno pridobljeni izobrazbi. Glede na to, da je dan
danes malo možnosti udeležiti se takih multikulturnih dogodkov in
videti druge evropske državo, tovrstna izobraževanja, financirana iz
evropskih sredstev, odpirajo vrata mladim in vsem, ki se ukvarjajo
s prostovoljstvom in mladinskim delom.
Hvala sodelavcem in vodstvu, da mi je bilo omogočeno doživeti
tako dragoceno neformalno učno izkušnjo ter Mladinskemu centru
Litija za svetovanje pri rezervaciji potovanja in promocijska gradiva
za predstavitev mladinskega centra ter lokalne skupnosti.
Koordinatorka EVS na OŠ Gradec: Almira Gregorič Kolenc

VIKEND SEMINAR - NAJLEPŠE
NOVOLETNO DARILO

Zveza Sožitje jih je presenetila z možnostjo izvedbe
drugega vikend seminarja v letu 2014. To ponudbo
so takoj izkoristili na že preizkušeni lokaciji. Ob kon
cu vikend seminarja je članica društva dejala: »To je
bilo zame najlepše novoletno darilo.«
Tokratnega druženja se je udeležilo 57 članov, staršev, skrbnikov in
prostovoljcev. V petek, 5.12., so se odpravili na pot z avtobusom, pre
cejšen delež udeležencev pa se je pripeljal z avtomobili. Po namestitvi
v sobe, so jim uslužbenci hotela pripravili sprejem s pozdravnim na
pitkom, kjer so jih seznanili s prostorskimi plani za dejavnosti društva
in z bogato ponudbo njihovih hotelskih uslug v času bivanja v hotelu.
Sledila je okusna in pestra samopostrežna večerja, kjer se je našlo
nekaj za vsak okus. V prijetnem vzdušju se je nato odvijal spoznavni
večer, kjer ni manjkalo pohvalnih besed in zadovoljstva glede doseda
njega delovanja Društva Sožitje Litija in Šmartno, novih idej in seveda
že standardne zaskrbljenosti in upov glede gradnje Varstveno delovne
ga centra v Litiji. Konstruktiven večer so zaključili s plesom v kavarni.

Drugi večer so se udeležili plesa v kavarni hotela, presenečenje pa je bil
tudi Predstava Folklorne skupine Laško in velika torta, ki so jo pripravili
kot presenečenje. Za starše so pripravili tri predavanja z naslovom Od
nosi v naših družinah, Pravice iz javnih sredstev in Samostojnost naših
otrok. Udeleženci so aktivno sodelovali v razgovorih in številnim vpra
šanjem kar ni bilo konca. Med tem so potekale zaposlitvene delavnice
za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Likovno delavnico sta kot že
tradicionalno vodila Pavel in Marija Smolej, pomagala pa jima je Slavi
Celestina. Ustvarjalci so nastale izdelke ponosno pokazali na razstavi.
Fitnes delavnica pod vodstvom Alenke Vidgaj in s pomočjo Polone Baš
Jere je potekala v fitnes centru in udeleženci so neizmerno uživali. Mo
žnost plavanja je privabila številne v bazen, kjer so se naužili vode pod
vodstvom Saše Šeško in še štirih prostovoljcev. Udeleženci so imeli
med usmerjenim programom vikend seminarja tudi čas zase, ki so ga
preživeli v bazenu, na klepetu s prijatelji ali na sprehodu po parku.
V hotelu so pripravili bogat spremljevalni program, ki ga je obarval Mi
klavž. Sami pa so si dogajanje in odnose popestrili z igro Skriti prijatelj.
Marjeta Mlakar-Agrež

EVS usposabljanje v Španiji
Dober teden pred koncem leta sem se kot koordinatorka EVS na
OŠ Gradec udeležila enotedenskega usposabljanja MENTOR PLUS
– Improvement of EVS (Izboljšanje Evropske prostovoljne službe
na področju mentorstva EVS) v Mollini, na jugu Španije. Potovalne
stroške je krila slovenska nacionalna agencija MOVIT, stroške
izobraževanja in nastanitve pa nacionalni agenciji iz Španije in
Avstrije, ki sta usposabljanje organizirali. Pogoj za sprejem in
udeležbo je bilo tekoče znanje angleščine in status mentorja ali
koordinatorja v akreditirani organizaciji. Verjetno je pri sprejemu
odtehtalo tudi dejstvo, da smo v resnici edina šola kot gostitelj
ska organizacija, ki sprejemamo EVS prostovoljce in je bila naša
izkušnja dovolj zanimiva za organizatorje, da sem bila sprejeta v
pisani paleti 25 (v glavnem) mladinskih delavcev na mladinskih
centrih in drugih nevladnih organizacijah.
Udeleženci smo bili iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Finske, Is
landije, Francije, Velike Britanije, Romunije, Poljske in Cipra. Poleg
tega, da smo na neformalen način obravnavali tematiko mentorst
va evropskim prostovoljcem, smo si izmenjali tudi veliko izkušenj o
stanju izobraževanja in položaja mladih v naših državah. Posebnost
tega izobraževanja v današnjih časih digitalizacije je bila, da ni bilo
nobene uporabe računalniških orodij, ne mikrofonov ne frontalnega
nastopanja. Namesto tega – veliko kreativnega oblikovanja plakatov
v skupinah, reševanja logičnih problemov v parih, igranja iger, ki so
metaforično predstavljale empatijo do prostovoljcev, ki se znajdejo
v tuji državi, kjer veljajo drugačna pravila – in veliko risanja. Tako
da sem ta teden doživela kot most med formalnim in neformalnim
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KO SE PRAVLJICE ZGODIJO …

»Globoko v dušah pravljice spijo, a včasih se pra
vljice tudi zgodijo.« December. Ko posvetijo luči in
ko se vse kot pravlji
ca zdi. No, če bi za
padel še pravi sneg,
bi pravljica postala resnična. A v vrt
cu Medvedek se na vremenske raz
mere res ne bomo ozirali. Še posebej
ne v decembru, ko so se po našem
vrtcu potikali škratki. Otroci so jim
naredili hišice, okrasili igralnice in prižgale so se lučke. Zadišalo je
po čaju in piškotih, v igralnicah je cingljala praznična glasba. Deže
la je škrate tako očarala, da so si v kleti vrtca postavili pravi škrat
kov rov. Tam so domovali nekaj dni. Najpogumnejši, škratko Zlatko,
je otroke povabil, z njimi malo poklepetal,
na koncu pa jih še obdaroval. Pri njem so
si lahko ogledali njegovo najljubšo risan
ko, poslušali pravljico ali pa se »pogreli
ob ognjišču«. Otroke je povabil, naj ga po
prazničnem času obiščejo v gozdu, kjer
on preživi večino svojega časa. Tega po
vabila prav gotovo ne bomo pozabili. Na pomlad bomo vsak kotiček
v gozdu pretaknili in se pustili presenetiti.
V vrtcu se pravljice nikoli ne končajo. Če boste v novem letu sledili
našim igrarijam, se veliko veselili in otroškost v sebi krepili … se zna
zgoditi, da tudi vi zaidete v kakšno pravljično deželo.
Srečno v novem letu! 
Tjaša Hauptman, dipl. vzgojiteljica

OBISK BABIC IN DEDKOV

Drugi decembrski ponedeljek smo imeli v enoti Jurček rezerviran za
obisk babic in dedkov. V skupini Muc in Krtkov smo se na srečanje
pripravljali že teden dni pred na
črtovanim obiskom. Ustvarili smo
novoletno smrečico, ki je izdelana
iz odtisov otroških rok. Motivacija
otrok je bila velika, saj so vedeli, da
bodo na smrečico obesili okraske,
ki jih bodo izdelali skupaj z babica
mi in dedki. Da pa slednji niso bili
lačni, smo jim postregli z bananami,
oblitimi s čokolado in mandlji ter z domačimi piškoti, ki so jih obli
kovali otroci. Ob toplem čaju smo prijetno pokramljali in dokazali,
da je še kako pomembno krepiti medsebojne odnose. December je
praznični čas in niz lepih dogodkov. Za otroke je bil obisk babic in
dedkov sigurno eden lepših. 
Tjaša Bajec, dipl. vzgojiteljica

OGLED FILMA »NAVIHANI BRAM«

Nemirni otroci so del našega vsakdana in tako staršem kot strokov
nim delavcem predstavljajo velik izziv. Včasih se ob tem počutimo
tudi nemočno, iščemo in preizkušamo različne metode ter strate
gije dela z njimi.
V vrtcu smo se zato odločili, da si izposodimo nizozemski film Navi
hani Bram, ki pripoveduje o nemirnem dečku, ki ima v šoli, v prvem
razredu, velike težave. Ko se po naključju v razredu zamenja učitelj,
ki ima drugačne strategije dela in z Bramom naveže stik, se tudi teža
ve zmanjšajo, deček postane bolj samozavesten in motiviran za šol
sko delo. Čeprav gre za družinski film, je lahko poučen tudi za stroko
in nam pomaga pri razumevanju nemirnih otrok in njihovega vedenja.
V Kulturnem centru smo tako v torek, 9. decembra 2014, predvajali
film, na ogled pa smo povabili tudi starše, strokovne delavce vrtca
Ciciban iz Šmartna in učitelje vseh litijskih šol. Film nas ni pustil
ravnodušne, hkrati pa nam je ponudil veliko izhodišč za razmišlja
nje o našem strokovnem delu z otroki, ki imajo težave s pozorno
stjo. Polna dvorana je dokaz, da strokovnim delavcem v vrtcu in šoli
ni vseeno ter da smo pripravljeni na izzive, ki jih s svojim vedenjem
predstavljajo nemirni otroci.
Dogodek je povezal tudi vzgojno-izobraževalne zavode v našem
okolju, kar se nam zdi odlično. Vsekakor si želimo, da takšno in
podobno povezovanje postane stalnica, zato se vsem ravnateljem
za odziv iskreno zahvaljujem. 
Liljana Plaskan, ravnateljica
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ODDELEK BALETA, SODOBNEGA PLESA IN PLESNE
PRIPRAVNICE GŠ LITIJA –
ŠMARTNO

Šolsko leto 2012/13 smo junija zaključili s plesno predstavo
»IZLOŽBE PRIPOVEDUJEJO«, jeseni (šolsko leto 2013/14) pa smo
pričeli z intenzivnimi pripravami na praznovanje 60 letnice naše
glasbene šole in 35 let poučevanja avtorice tega članka. V mese
cu oktobru je potekala že tradicionalna baletna delavnica z Ines
Mandelj. Sledilo je pestro obdobje intenzivnih priprav na skupno
predstavo glasbenikov in plesnega oddelka.
V mesecu decembru smo z uprizoritvijo plesno – glasbene pred
stave »BOŽIČNA ZGODBA« poželi veliko ćestitk in pohval, ki so
botrovale tudi nekaj ponovitvam. Po praznikih so sledile priprave
in težko pričakovano po
tovanje v Velenje na revi
jo baletnih šol in društev,
ki si ga bomo poleg lepih
vtisov zapomnili tudi po
uničujočem žledu.
V mesecu marcu smo
z najmlajšimi učenci obli
kovali prav posebno ples
no/glasbeno čestitko
»GLASBENI ŠOLI ZA 60.
ROJSTNI DAN«. 4. aprila smo se udeležili tradicionalne (25. po vrs
ti) »Plesne revije« zasavskih glasbenih šol, ki je tokrat potekala v
Trbovljah. Sledilo je obdobje izredno intenzivnih priprav in 15.maja
Gala koncert ob 60 letnici naše šole, katerega so se udeležili tudi
takratni minister g. Jernej Pikalo, predsednik Zveze slovenskih glas
benih šol g. Boris Štih, oba župana g. Franci Rokavec in g. Milan
Izlakar (Litija in Šmartno) ter mnogi drugi občinski veljaki.
Zaključna predstava plesnega oddelka v juniju je bila ravno tako
nekaj posebnega. Čudežni kristali, prebujanje novega življenja, na
stajanje lepot rajskih razsežnosti, kapljice rose, pisani metulji, po
jav skrivnostnih biti itd. Preko giba smo ustvarili pravo »VILINSKO
KRALJESTVO« s podnaslovom »Mi plešemo že 35 let«.
Poleg obilice plesnih projektov smo se vneto pripravljali še ne en
prav poseben dogodek – selitev v nove prostore glasbene šole.
GŠ Litija –Šmartno namreč vse leta obstoja ni nikoli imela svojih
prostorov, vedno smo nekje ‘’gostovali’ (osnovna šola, predilnica)’.
Pouk plesa na primer se je preseljeval iz kleti bivših zaporov v učil
nico osnovne šole, od tam pa po izgraditvi športne dvorane v njeno
t.i. plesno dvorano. Tu smo delali (in se drsali po lakiranem parke
tu) dobrih 15 let. Napovedana selitev se je v lanskem šolskem letu
kar nekajkrat prestavila, a junija nam je končno uspelo. Otvoritve
se je udeležil poleg župana in drugih državnih predstavnikov tudi
sam predsednik države g. Borut Pahor in v svojem nagovoru povda
ril velik pomen umetniških vsebin, glasbe, plesa…
Šolsko leto 2014/15 smo pričeli v novih učilnicah in naše veselje
se odraža tudi na naših učencih. V oktobru smo takoj po naši bale
tni delavnici pričeli s pripravami na decemberske nastope. Najprej
so potekali nastopi za vse okoliške vrtce in prvo triado osnovnošol
skih otrok, 17. decembra pa se je na novoletnem koncertu baletni
oddelek predstavil s krajšim baletom francoskega skladatelja M.
Prousta »NAMIŠLJENI BALET« v 7-ih slikah, v živo so nas s flavta
mi in klavirjem spremljali pridni učenci naše glasbene šole.
Žužana Bartha
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Kulturni dan

V sredo, 24.12.2014, je na OŠ Gabrovka potekal
kulturni dan. Prvo in drugo uro so učenci 9. razre
da poučevali učence 5. in 6. razreda ter učence 7.
in 8. razreda dva plesa: koreografijo na Severinino
pesem »Italjana« in skupen ples na pesem »Ako su
to samo bile laži« skupine Plavi orkestar.
Po malici smo obeležili državni praznik Dan samo
stojnosti in enotnosti, ki je 26.12. Na začetku so učenci mladinske
ga pevskega zbora zapeli slovensko himno in še nekatere druge
pesmi, ki so se jih naučili
pri pevskem zboru.
Četrto in del pete šolske
ure so učenci pokazali, kaj
vse so se naučili na plesnih
delavnicah. Zatem je pote
kalo tekmovanje v parih in
druge igre. Preostalo peto
uro so učenci preživeli sku
paj s svojimi razredniki v razredih, kjer so si voščili in si zaželeli
veliko uspehov v prihodnjem letu. Na koncu so bili zadovoljni vsi
učenci in učitelji, ki so 9. razred, prireditelje kulturnega dne, nagra
dili z močnim aplavzom. 
Tristan Jesenšek, 9. razred
VRTEC ČEBELICA

DELAVNICE S STARŠI, KI POVEZUJEJO

Delavnica, kot je bila novoletna, ko smo šivali vrečke iz
starih oblačil (srajce, majice, hlače …), ni samo ustvar
jalna, ampak ima tudi velik pomen za sodelovanje ter
povezovanje med vzgojiteljicami in starši. S to delavnico smo za
dostili tudi našemu letošnjemu pred
nostnemu področju naravoslovja.
Reciklirali smo stara oblačila v »nove
vrečke«, v katere smo dali knjige, sli
kanice. Starši so bili zelo ustvarjalni
in zagnani za delo. Nastale so krasne,
unikatne vrečke. To je, kot darilo,
otrokom prinesel dedek Mraz.
Tako vzgojiteljice, kot starši, smo se razšli zadovoljni, z občutkom,
da takšna sodelovanja pripomorejo k našemu dobremu sodelova
nju, bolj sproščenemu vzdušju in povezanosti. Poleg tega je pod pr
sti staršev nastalo darilo, ki ima za otroka in starša posebno noto,
narejeno je za otroka, z ljubeznijo… 
Zapisala: Marinka L.

VESOLJE

Vrtec Gabrovka – skupina Metuljčki:
»Naša raketa, kmalu bo izšteta. Tri,
dva, ena… že je izstreljena!« In so jo
poslali – v vesolje! V skupini Metuljč
ki so se otroci seznanjali z vesoljem,
planeti našega osončja, rimsko ce
sto, zvezdami, lunami… Z velikim ve
seljem, zavzetostjo in zanimanjem o
še dokaj njim neznanem področju
so se podali na neskončno dolgo
pot. Najprej so izdelali papirnate ra
kete, s katerimi so se odpeljali v širno, brezmejno vesolje. Ogledali
so si slike Lune in njenega površja, nato pa tudi sami s pomočjo
mivke in kamnov izdelali površje oziroma kraterje, kamor so prista
le njihove rakete. Otroci so poimenovali planete našega osončja, jih
razvrščali po velikosti, barvah in oddaljenosti od Sonca ter preštevali
lune okrog planetov. Iz kaširanih balonov so naredili planete ter pred
igralnico naredili osončje z Rimsko cesto. Spoznali so pojme astro
navt, skafander, osončje, galaksija, zvezda… Ob prepevanju pesmi o
vesolju in marsovcih so naredili zvezde in srebrne rakete, s katerimi
so okrasili vesoljsko novoletno jelko, ki jih je popeljala v novo leto.

Mag. Simona HRIBAR

EKSKURZIJA

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

V torek, 7. 10. 2014, smo odšli na ekskurzijo Po
poteh 1. svetovne vojne. Na poti smo izvedeli
nekaj osnovnih informacij o tej veliki tragediji,
naš prvi postanek pa je bil Doberdob. Tam smo
si ogledali muzej, kjer smo se lahko vživeli v uso
do vojakov na Soški fronti. Spoznali smo kraško pokrajino, z njo pa
pogoje, v katerih so se bojevali, ter orožja, ki so jih imeli na voljo.
Naš naslednji cilj je bil Sabotin. Sabotin je hrib nad Solkanom, ki
ima ogromno kulturnih, zgodovinski in naravoslovnih znamenitosti.
Sprehodili smo se po globokih jarkih, v katerih so se bojevali vojaki,
lahko smo vstopili v nji
hov svet prenočevanja,
higiene, saj smo v jar
kih videli, kako so živeli,
ter spoznali, kako zelo
so bile razmere težke.
To je bila res edinstve
na izkušnja, saj človek
hodi dobesedno po sto
pinjah vojakov.
Naslednja in hkrati za
dnja točka, ki smo jo obiskali, je bil eden največjih vojaških spome
nikov sploh, in sicer tisti, ki stoji v Sredipolju. Ta spomenik je hkrati
grob tisočim žrtvam tamkajšnje bitke. Sprehodili smo se po 378
stopnicah, ki vodijo do samega vrha spomenika, kjer stojijo trije
visoki kamniti križi in kapelica. Na drugi strani, na gričku Sv. Elija,
pa smo si ogledali primerke orožja, topov in kaverno.
To je bila ekskurzija, ki nas je popeljala v življenje vojakov, hkrati pa
nas je opomnila, kako kruta je vojna. 
Žana Lukač, 2. c

TOREK, 10.2.2015, ob 16.uri
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(Nadaljevanje iz decemberske številke 2014)

OB VSTOPU V LETO 2015
Izteklo se je uspešno delovanje društva v letu
2014. Upravni odbor je na seji 18. decembra
sprejel program in finančni načrt društva za leto
2015. Program sekcij smo natisnili v zloženki,
ki jo člani prejmete ob plačilu članarine, obja
vljena pa je tudi na spletni strani. Želimo, da bi
aktivnosti v letu 2015 potekale tako uspešno kot doslej in da bo od
ponujenih možnosti vsakdo našel nekaj zase. Za vse nas pa je po
membno, da tudi v bodoče ohranimo pripadnost našemu društvu.
Članarina za leto 2015 ostane 11.00 evrov, prispevek za posmrtni
no je 9.00 evrov, izplačilo posmrtnine v letu 2015 pa znaša 235.00
evrov. Uradne ure v pisarni društva ostajajo enake kot doslej in
so objavljene v zloženki, na oglasni deski in na internetni strani
društva. Člane prosimo, da upoštevate omenjeni urnik, ker so osta
li dnevi v pisarni društva namenjeni organizacijskim in delovnim
opravilom za delovanje društva.
Prizadevali si bomo, da bo dejavnost društva pestra in zanimiva in
da bo članom omogočala kvalitetnejše preživljanje prostega časa
po sprejemljivih stroških. Vabimo vas, da sodelujete v dejavnostih
društva. Še posebej pa želimo, da skušate pridobiti nove člane iz
vrst upokojencev, saj se bo delo društva tako lahko še izboljšalo.
Dušan Jovanovič

BOŽIČNO NOVOLETNO PRAZNOVANJE
Lepe želje, dobra misel v srcu, prijateljstvo in veselje. Vse to za
znamuje mesec december. In vsega tega je bilo v izobilju tudi na
božično novoletnem srečanju članov DU Litija. V Gostilni Krznar se
nas je zbralo prav lepo število, le nekaj malega je še manjkalo do
stotice. Ob veseli glasbi, plesu, zabavnih igrah in prav takšnem IQ
testu ni bilo nobene možnosti
za dolgočasje. Prisluhnili smo
doživetemu recitiranju pesmi
Pijanec in se nasmejali števil
nim šalam, posebno še šalji
vemu modrovanju o »babah«.
Program je bil res pester,
izvajalci pa so bili kar sami
udeleženci. Pa naj še kdo
reče, da med upokojenci ni ustvarjalnega duha! Tudi dedek Mraz je
obljubil, da bo prišel, vendar je v zadnjem trenutku ugotovil, da mu
zmanjkuje časa. Ker se to pogosto dogaja tudi nam, upokojencem,
je bilo njegovo opravičilo sprejeto z velikim razumevanjem. Darila
pa so vseeno prišla. Razdelil jih je predsednik Društva in jim dodal
še topel stisk roke ter iskrene želje po sodelovanju v letu 2015.
Veliko dobre volje, smeha, novih osrečujočih doživetij in prijatelj
skih vezi želimo v novem letu vsem dobrim ljudem v naši deželi.
Pridite med nas, včlanite se v DU Litija, bodite veseli, ustvarjalni in
otroško radovedni tudi v letu 2015. 
Milka Rogelj

NASTOPA MePZ V TISJU IN GABROVKI
Po uspelem koncertu MePZ ob 30 letnici, je zbor s svojim progra
mom razveselil tudi stanovalce Doma Tisje in se tako še posebej
zahvalil tistim stanovalcem, ki so bili nekoč člani zbora.
Prav lepo pa so naš zbor sprejeli tudi na odru OŠ v Gabrovki, kjer
sta sodelovali še domača ženska in moška vokalna skupina KUD
Fran Levstik. Bilo je veselo, sproščeno in v veliko veselje zborovod
kinje Marjane Kolar, ki je na OŠ Gabrovka poučevala več kot 26
let, pa tudi pevkam, ki iz Gabrovke redno prihajajo na vaje v Litijo.
Iva Slabe
Obveščamo vas, da ima DU Litija odprt nov transakcijski račun pri Delavski Hranilnici. Številka računa je SI56 6100 0000
9412 063. V pisarni smo sedaj dosegljivi še na eni mobilni
številki: 040 983 988.

NAPOVEDNIK

Sobota, 28. 2. 2015, ŠTRUSOV POHOD
Sobota, 7. 3. 2015, JURČIČEV POHOD

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

DELOVNA TERAPIJA V DOMU TISJE
Organizacija in koordinacija prireditev v
domu. Navezava stika z gostujočimi (pobuda od
zunaj ali naša). Prireditve, ki jih organiziramo v
domu so večinoma za dom brezplačne, saj različna društva, zbori
ali posamezniki na svojo željo z veseljem pripravijo kulturni pro
gram za stanovalce doma.
Vzpostavljanje stika z novo sprejetim stanovalcem - Prvi stik
delovne terapevtke z bodočim stanovalcem je pred sprejemom sta
novalca v dom, v kolikor zdravstveno stanje bodočemu stanovalcu
dopušča si pred odločitvijo o vselitvi v dom pride dom in aktivnosti,
ki so v domu na voljo tudi ogledati. Bodočega stanovalca in nje
gove svojce se povabi k izpolnitvi obrazca Življenjska zgodba ter
obrazca za Vključevanje svojcev pri življenju stanovalca v domu.
Izpolnjena obrazca Življenjska zgodba ter Vključevanje nam sta
novalec prinese v dom že ob sprejemu. Kopijo življenjske zgodbe
stanovalca z njegovim soglasjem posredujemo v naslednje službe
socialna, delovna in fizioterapija ter enota, kamor bo stanovalec
vseljen. Obrazec za vključevanje svojcev ostane v socialni službi,
z željami svojcev socialna delavka seznani tudi enoto in delovno
terapijo. Življenjska zgodba stanovalca je zelo pomembna, še pose
bej to velja za stanovalce obolele z demenco, saj na ta način lahko
ovrednotimo izjave in obnašanje stanovalca.
Novo sprejetemu stanovalcu se izbere osebo za pomoč pri prila
gajanju na življenje v domu. Izbrana oseba je lahko kdorkoli izmed
osebja. Zaželeno je, da ima posluh za sočloveka in njegovo stisko.
O prilagajanju stanovalca na življenje v domu in njegovih izraženih
željah se po tednu dni obvesti tim na timskem sestanku. Nekate
ri stanovalci potrebujejo nekoliko več časa, da se prilagodijo na
življenje v domu, spet drugi se prilagodijo mimogrede. Največ pri
lagajanja potrebujejo stanovalci, ki so živeli doma. Najtežje je spre
jemati spremembe in se prilagajati v starosti, življenje v domu pa
vsekakor zahteva določeno mero prilagajanja. Individualen pogovor
delovne terapevtke s stanovalcem je topel, človeški, v pomoč nam
je obrazec Polstrukturiran intervju, ki služi bolj za oporne točke
pogovora, kot za ocenjevanje. Želja in zanimanje stanovalca sta za
nas prednostni, pogosto se želje svojcev zelo razlikujejo od želja
stanovalca. V takem primeru je potreben takten in spoštljiv pogo
vor s svojcem, najboljše je v prisotnosti stanovalca.
V domu so na vseh enotah urejene kuhinje, ki služijo stanovalcem
pri pripravi obrokov, če le to želijo. Stanovalce veseli smiselno delo,
zato uvajamo gospodinjske skupnosti na enote. Skupno delo, pri
prava hrane, vonj po kuhanju, pečenju, stimulira čute stanovalcem
in jih povezuje v nadomestno družino, ni nujno, da stanovalec ak
tivno sodeluje pri ponujeni aktivnosti, lahko je samo opazovalec.
Pomembno je, da ima stanovalec možnost izbirati med sodelova
njem pri pripravi hrane, si pripraviti obrok zase ali pa se pustiti
postreči v domski jedilnici. Včasih si ženske, ki so bile celo življe
nje vpete v gospodinjska opravila, prav oddahnejo in se pohvalijo z
ugotovitvijo, da zdaj drugi strežejo njim.
Stanovalci z demenco v domu so izziv za delovno terapevtko, saj
potrebujejo njim prilagojen način dela. Vsakemu izmed zaposlenih
morajo biti poznani načini dela z osebami obolelimi za demenco. V
ta namen so bila v domu izvedena izobraževanja tako o validaciji kot
o drugih načinih dela z osebami z demenco. Stanovalci z demenco
so tako integrirano kot segregirano nastanjeni. Delovna terapevtka
skrbi tudi za organizacijo aktivnosti za stanovalce nastanjene na
enoti za demenco, kjer aktivnosti izvajajo varuhinje, animatorke. Gre
predvsem za kratkotrajne deset minutne aktivnosti. Za enoto Spo
minčice je narejen urnik aktivnosti, ki pa se glede na željo in počutje
stanovalk dnevno spreminja in prilagaja. Kako je posamezni stano
valec z demenco vključen v dogajanje in življenje posamezne enote
je odvisno od posameznika in njegovega značaja, stadija demence
v katerem se nahaja ter drugih zdravstvenih posebnosti in omejitev.
Povezovanje doma z okoljem, koordinacija številnih prireditev,
prostovoljcev, seznanjanje javnosti z življenjem v domu(redne me
sečne objave Novic iz Doma Tisje v lokalnih časopisih Martinov
glas in Občan), vse to spada v področje dela delovnega terapevta
v Domu Tisje.
Arhiviranje – utrip življenja v domu, številni pomembni dogodki, ki
so se zgodili. Delovna terapevtka zbira dokumente(pisne, fotografi
je) in sestavlja kroniko doma.
Dokumentiranje dela – v elektronski obliki (vnos storitev v aplikaci
jo), vodenje pisnih zabeležk, kartona delovne terapevtske obravnave.
Včasih se premalo zavedamo pomembnosti dobre dokumentacije,
saj nam je le ta lahko v dokaz, da se je določena obravnava zgodila.
Literatura je na voljo pri avtoricah članka.
Renata Ozimek, dipl. delovna terapevtka, višja svetovalka
Leonida Razpotnik, dipl. delovna terapevtka,
univ. dipl. soc. delavka

DECEMBER ZELO USPEŠEN ZA LITIJO

Serija dobrih rezultatov se je začela v sredini de
cembra, ko je v Cerknici potekalo državno prven
stvo v sprintu, tekmovanju na izpadanje do 18 let.
Vse do prvega mesta je vse tekmovalce uspešno
premagal prav naš član, Kristjan Ponebšek in
tako postal državni prvak v sprintu.
Prav tako decembra je Nova Gorica gostila tekmovanje v državnem
prvenstvu članskega sprinta za ženske. Iz Litije sta se tekmovanja
udeležili dve Litijanki. Valerija Kokalj je po boju s tekmovalko iz Izo
le izpadla pred finalom in tako dosegla končno 3. mesto.
Konec decembra pa je v Slovenj Gradcu skupaj s Tomažem Ivanči
čem zopet slavil Kristjan Ponebšek. V tekmovanju tandem dvojic do
23 let sta se v finalu pomerila s parom iz Ljubelja, zmanjkalo pa je le
nekaj kegljev do prvega mesta, tako da sta zasedla končno 2. mesto.
Januarja se je pričel drugi, spomladanski del lige, ki je bil za vse tri
litijske ekipe uspešen, saj je ženska ekipa doma premagala ekipo
Bresta, prva moška ekipa je v Tržiču premagala ekipo Ljubelja, druga
moška ekipa pa je prav tako v gosteh zmagala proti ekipi Korotana.
Čestitke vsem našim tekmovalcem! Če pa bi se radi pridružili Ke
gljaškemu klubu Litija in z nami dosegali nove zmage in lepe re
zultate, ter se naužili druženja ter športnega duha, nam pišite na
kk.litija2001@gmail.com 
KK Litija2001

SPOMINSKA SLOVESNOST NA TISJU
V SREDO 24/12.2014 OB 11. uri je bila na TISJU spominska sloves
nost - v spomin na dogodke izpred 73 let, ki so se dogodili prav
pred praznovanjem »BOŽIČA«.
Rekli bi, da je Božič čas miru in prijateljstva, toda nemški okupator
jevi vojaki tega niso upoštevali, zato je bilo na Tisju 24. decembra
1941 povsem drugače. To je bil dan, ko se je zapisal v zgodovino
slovenskega naroda, kot dan, ko se je partizanska enota pod vod
stvom Staneta Kvedra Tomaža spopadla z redno nemško vojsko.
To je bil prvi večji spopad med drugo svetovno vojno na slovenskih
tleh. Drugi štajerski bataljon s 67 borci se je ta dan nahajal na Tisju
kjer je imel postanek in počitek. Na tem območju so tega dne imeli
lovci pogon divjadi, kateri pa so opazili partizane in o tem obvesti
li štab nemških enot, ti pa so kaj kmalu zatem obkolili partizane.
Partizani so obkolitev kaj hitro zaznali in se pripravili na obrambo.
Kljub številnejšemu sovražniku so nudili močan odpor in mu zade
jali velike izgube, zgubili pa so tudi štiri svoje borce.
Tudi ob letošnji proslavi je hrib oživel s tovarišicami in tovariši, ki so
se ob tej priliki prišli poklonit borcem, ki so takrat vodili legendarno
bitko na Tisju.
Na srečanju je vse navzoče pozdravil predsednik zveze združenj
borcev za ohranjanje vrednot NOB Litija –Šmartno Mirko KAPLJA.
Slavnostni govor
nik pa je bil Častni
predsednik Zveze
slovenskih častni
kov Miha BUTARA,
ki je v svojem go
voru orisal legen
darno bitko, po
gumne borce, ki
so se uprli do zob
oboroženi nemški
vojski.
Udeleženci župan občine Litija Franci
Poudaril je, da smo
Rokavec, Miha Butara predsednik zveze Slovenci bili enot
slovenskih častnikov in župan občine
ni tako med drugo
Šmartno pri Litiji Rajko Meserko.
svetovno vojno ka
kor tudi med osamosvojitveno vojno 1991 ter se uprli okupatorju
in tudi danes zmoremo to, da se upremu silam, ki želijo potvarjati
zgodovino, ki si prilaščajo osamosvojitvene zasluge in pripisujejo te
samo eni opciji, eni skupini ljudi.
Ob tem spominskem dogodku je Milan GORJANC, član sveta zdru
ženj borcev Slovenije izročil ZLATO PLAKETO ZZB NOB SLOVENIJE
IVANKI KOS IN SREBRNO PLAKETO ZZB NOB SLOVENIJE BERNAR
DI VRHOVEC.
Priznanji sta prejeli za predano in uspešno utrjevanje zgodovinske
resnice, vrednot in dosežkov NOB slovenskega naroda, spoštovanje
žrtev in ohranjanje
kulturne dediščine
NOB ter vključe
vanje mladih ro
dov v uresničeva
nje programskih
nalog zveze.
Spominsko sreča
nje je spremljal
bogat kulturni pro
gram, v katerem Partizanski pevski zbor Ljubljana vsakokratni
udeleženci te spominske proslave.
so sodelovali par
tizanski pevski zbor, zasavski rogisti, program pa je povezoval Zlato
ZAVRL.
Kot vedno so se spominske slovesnosti udeležili častna straža
slovenske vojske praporščaki Združenja SEVER, združenja vojnih
veteranov za Slovenijo,
Zveze Borcev Litija in dru
gih, župan občine Šmarno
pri Litiji Rajko MESERKO
in občine Litija Franci RO
KAVEC.
Spoštovani občani in ob
čanke, v prelepem sonč
nem dnevu je kot pred
Častna straža slovenske vojske pred 73 leti hrib na Tisju zopet
spomenikom na Tisju.
oživel, le da tokrat niso
pele strojnice okupatorja, pač pa pesem Partizanskega pevskega
zbora iz Ljubljane. Zadonela je slovenska himna, pesmi »Nabrusimo
kose«, »Komandant Stane« in druge partizanske pesmi, ki so jih
spesnili naši borci v naj težjih časih. Te še danes živijo in so žive
med ljudmi. To so pesmi, ki dvigujejo moralo našemu narodu, ki se
danes srečuje z najtežjimi trenutki po drugi svetovni vojni. Žal pa
te pesmi donijo stran od tistih, ki jih nočejo slišati, tistih, ki so nas
spravili in nas še spravljajo v stanje revščine, nekatere v obup brez
pogleda v prihodnost. Nismo se dali okupatorju in domačim izda
jalcem, in tudi danes moramo strniti vrste in se upreti tej pogubni
politiki. Žalostno pa je to, da so nas v To situacijo pripeljali politični
strankarski veljaki, kateri so nam ob osamosvojitvi obljubljali raj
na tej zemlji, danes pa vidimo, da ima ta raj ozek krog ljudi (no
vodobni kapitalisti,slovenski tajkuni in njihovi pomočniki). To kar
se danes dogaja bi lahko človek primerjal /z rjo, ki uničuje žele
zo/ to ni privatizacija, to je prodaja, uničevanje tovarn, rudnikov,
elektrarn nad katerimi postajajo lastniki tujci. In preprosto se temu
reče samouničevalna politika, ki jo politiki razumejo in razlagajo
po svoje. Toda kmet brez zemlje, gospodarskega poslopja in živine
ni kmet, prav tako rudar brez rudnika ni rudar. Zopet postajamo
hlapci in o samostojnosti ni več mogoče govoriti prav tako pa tudi
ne o enotnosti. Predsednik vlade Miro CERAR je dejal, «Če stopimo
skupaj, zmoremo vse« toda zato je potrebno imeti prave ljudi na
pravih mestih, ki se bodo borili za interese države ne pa za svoje
koristi. 
Ciril Golouh

DRUŠ T VA / Š P O R T
IZ DELA OZRK LITIJA
Pregledali smo materialne zaloge v skladišču in pri
čeli dodatno zbirati sredstva za nabavo manjkajočih
prepotrebnih materialnih in prehrambnih dobrin, s
katerimi bomo lahko nemoteno pomagali socialno
in materialno ogroženim družinam, ki so jim te dobrine nujno po
trebne.
V tem času je velika pripravljenost prebivalcev iz našega območja,
da poklonijo oblačila in obutev OZRK Litija, ker jih več ne potrebuje
jo. Oblačila naj bodo čista in zašita, ni pa potrebno, da so očiščena
v kemični čistilnici.
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Razveselili dušo
in srce
Dole, 26. 12. 2014
Ženski pevski zbor Zarja, ki
deluje pod okriljem KUD-a
Venčeslav Taufer, nas je razveselil z božičnim koncertom na Štefa
nov dan in dodobra napolni farno dvorano. Zbor je posegel v boga
to zakladnico slovenskih in tujih pesmi, ki so se pele okrog božiča.
Peti pred prepolno dvorano, pred domačim občinstvom, je za pevce
čast in vznemirjenje. Večer so popestrili še Društvo MEPZ društva
upokojencev Mirna, ŽPZ Fran Levstik Gabrovka, Tara, Tamara, Toni

AKCIJA – NAKUP DEFIBRILATORJA
V ponedeljek, 22.12.2014 je bila otvoritev energetsko sanirane
ga Zdravstvenega doma Litija. V sklopu dogodka, smo na pobu
do direktorice ZD Litija ga. Jožefe Kežar in župana Občine Litija g.
Francija Rokavca, pričeli zbirati prostovoljne prispevke za nakup
defibrilatorja, ki bo nameščen nekje v centru Litije. Spoštovani ob
čani, svoj prispevek za nakup defibrilatorja lahko nakažete na TRR
SI56 031101001003831, namen: AED defibrilator oziroma oddate
prispevek v hranilnik RKS, ki je postavljen v ZD Litija.

AKCIJA ZBIRANJA HRANE ZA SOCIALNO OGROŽENE
V TRGOVINI LIDL
V sodelovanju s trgovino Lidl
v Litiji, je v mesecu decem
bru potekala akcija zbiranja
hrane za socialno ogrožene.
Kupci ste v posebne zbiralne
košare lahko donirali izdelke
z daljšim rokom trajanja, na
menjene socialno ogroženim
družinam in posameznikom v
naši okolici. Zbrali smo polno
košaro hrane, ki jo bomo raz
delili pomoči potrebnim.
Za nesebično pomoč in ustvarjanje boljšega sveta se zahvaljujemo
trgovini Lidl in vsem, ki ste v akciji sodelovali in prispevali.

OBISK V OŠ LITIJA PODRUŽNICI S PRILAGOJENIM
PROGRAMOM
Kot vsako leto smo tudi v času pred božično novoletnimi počitnica
mi obiskali OŠ Litija, podružnico s prilagojenim programom. Učenci
in njihovi učitelji so pripravili prečudovit program. Vse otroke obda
rili, enoti pa odobrili finančno pomoč.

OBISKOVANJE STAREJŠIH OSAMLJENIH IN
INVALIDNIH OSEB
Ob izteku leta so se prostovoljci po krajevnih organizacijah RK spo
mnili na starejše, bolne in invalidne osebe. Z obiskom na domu ali
v domu za starejše so s skromnim darilcem ter prijazno besedo
tudi tem osebam pomagali pri premagovanju vsakodnevnih težav .
Leto 2015, ki prihaja ni nič drugačno kot preteklo leto, kljub temu
pa terja od slehernega nekoliko drugačen pristop pri uresničevanju
tekočih nalog in programov pa tudi odgovornejši pristop pri načrto
vanju nadaljnjega dela, razvoja in aktivnosti Območnega združenja
Rdečega križa Litija.
Izkušnje iz preteklih let, ki smo si jih pridobili na posameznem po
dročju dela, nam bodo služile kot dobra osnova, tako pri organiza
ciji našega dela, pri krepitvi kadrovske in materialne podlage, pred
vsem pa pri dograjevanju že doseženega in našem sodelovanju z
državnimi institucijami, lokalnimi skupnostmi - občinama in njunimi
organi ter drugimi pravnimi in fizičnimi subjekti na področju delo
vanja organizacije Rdečega križa.
Prizadevali si bomo za dosledno uresničevanje programskih izho
dišč za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Litija. Te
naloge so usmerjene tudi v pridobivanje novih prostovoljcev in so
delavcev za obogatitev obstoječih in novih programov. Namenjeni
bodo za hitro in učinkovito ukrepanje pri reševanju ter lajšanju so
cialnih in materialnih stisk družin in posameznikov. Vse to z name
nom, da se poveča skrb pri uresničevanju ter širjenju humanitarnih
načel, ki so namenjena tudi varovanju in spoštovanju človeka.
Za dobro delovanje in izvajanje sprejetih programov pa je potreben,
po eni strani usposobljen kader, po drugi strani pa večje število
dejavnih prostovoljcev - aktivistov tudi iz vrst mladih članov. Tem
nalogam smo tudi za leto 2015 namenili posebno pozornost.
Še naprej mora biti naše vodilo pomoč brez razlikovanja, brez
predalčkanja po strankah, veroizpovedi ali kako drugače.
Videti moramo le človeka, njegovo trenutno stanje, njegovo
stisko in mu po svojih močeh pomagati.
Po 33. členu statuta Območnega združenja Rdečega križa Litija
krajevni odbori KORK skrbijo za opravljanje sprejetih nalog, med
temi je tudi skrb za pobiranje članarine in prostovoljnih prispevkov.
Vse krajevne organizacije RK si zadajo nalogo, da prostovoljci or
ganizacije RK v prvih mesecih novega leta to nalogo izvedejo. Po
dajo se od vrat do vrat in pobirajo članarino oziroma poprosijo za
članstvo.
Priložen je obrazec - pooblastilo prostovoljcev za pobiranje članarine
Danica Sveršina, sekretarka
Članarina je pomemben vir
za delo vsake KORK, da pa
bi se izognili različnim nepravilnostim (ki se tudi dogajajo), smo se odločili tudi
letos, da vas seznanimo o
naslednjem:
- vsak prostovoljec, ki pobira članarino se mora
predstaviti in pokazati pooblastilo za zbiranje članarine, voditi mora natan
čno evidenco o pobrani
članarini

Povše in ansambel Takoj. Program je povezovala mlada Neja Knez.
Zborovsko petje je zagotovo tista kulturna dejavnost, ki jo goji ne
malo Slovencev. Velika predanost tej glasbi zahteva mnogo ljube
zni, discipline in včasih tudi odrekanja. V Sloveniji poje v zboru več
kot 50 tisoč aktivnih članov. Sistematično ukvarjanje z zborovsko
glasbo je zelo raz
širjena oblika ljubi
teljske dejavnosti,
ki je prisotna tako
v mestih, kot tudi
na podeželju. Dolčani smo izredno
ponosni na naše
vokalistke, ki nas
razveseljujejo. Se
veda pa brez zbo
rovodje ne gre. Še posebej velja zahvala strokovnjaku, ki prihaja iz
Venezuele, je vzljubil Slovenijo, se naselil v naših krajih, in ljubezen
in znanje prenaša na naše krajane. Kakovost zbora vztrajno raste.
Velika je zavedanje vokalne tehnike,
oz. pevske higiene v zboru in interes
pevcev za oblikovanje glasu, dobra
tehnična priprava. Upevanje je ključ
na dejavnost za dobro vajo, njegov
sestavni del je tudi sproščanje. Pev
ski aparat vključuje respiratorne in
dihalne mišice, glasilke, žrelo, usta,
nosno votlino, pa jezik in ustnice.
Zborovodja Diego Barrioso Rossa
o vsem tem poučuje pevke, hkrati
pa mora biti tudi usklajevalec, da so vaje in nastopi uspešni.
Vse to vsem izredno dobro uspeva. Hvaležni smo, da smo lahko
bili deležni tega prijetnega večera, ki se je nadaljeval ob druženju.
Jožica Vrtačnik

Tih večer v Gabrovki
Ob izteku božično-novoletnih praznikov se je 3. 1. 2015, na mr
zel sobotni večer, v čarobnem ambientu cerkve Sv Križ v Gabrovki
odvil novoletni koncert z naslovom Tih večer. Cerkev je bila polna
obiskovalcev in upam, da so uživali tako v glasbi kot prazničnem
vzdušju nasploh. Za začetek smo nastopili domači pevci. Najprej
pevke ŽPZ Fran Levstik Gabrovka, ki smo se jeseni 2014 v nekoliko
prenovljeni zasedbi odločile, da bomo spet bolj aktivno delovale

ter za tem še pevci MPZ Fran Levstik Gabrovka. Potem so prišli na
vrsto naši gostje, ki so v Gabrovki vedno dobrodošli in med doma
čini lepo sprejeti. ŽPZ Zarja z Dol pri Litiji je pri nas gostoval prvič,
saj deluje komaj dobro leto, vodi pa ga naš krajan Diego Barrios
Ross. Na koncu so na cerkveni oder stopili še člani MVS in ŽVS
Lipa iz Litije, ki vedno poskrbijo, da naše srce zaigra hitreje. Ne
smem pozabiti omeniti še Tine Logar, Ane Tori in Tonija Povšeta,
ki so nekatere pesmi spremljali na klaviaturi. Koncert je povezoval
Rok Valenčič, ki je naš nekdanji krajan. Vsem nastopajočim in g.
Valenčiču se iskreno zahvaljujemo. Zahvala pa gre tudi vsem, ki so
kakorkoli pripomogli k temu, da je bil koncert sploh organiziran in
uspešno izpeljan ter našim obiskovalcem, brez katerih Tih večer ne
bi imel pravega smisla.
Tanja VODENIK VOZELJ, članica KUD Fran Levstik Gabrovka

ZAHVALA
Policistom PP Litija se pri hitri in uspešni intervenci
ji iskanja pogrešanega avtomobila na božično jutro
iskreno zahvaljujem.
Ivan Fink
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ŠD MAISTER PRAZNUJE PRVO
OBLETNICO
Člani športnega društva Maister smo „simpatizerji
gibanja in narave“, kar je postal tudi naš slogan.
Navdih in motivacijo črpamo iz želje po druženju,
aktivno in ustvarjalno preživetem prostem času, predvsem pa nas
povezujejo prijateljske vezi.
Športno društvo Maister je dne 30.12.2014 praznovalo svojo
prvo obletnico obstoja, zaradi česar smo prvo svečko obeležili z
»Nočnim pohodom na Si
tarjevec«. Zbrali smo se v
torek, 30.12.2014 na Mai
strovi ulici 5 ob 18.00 uri,
od koder smo se z lučka
mi odpravili na Sitarjevec
zimskim dogodivščinam
naproti. Dobra družba, ki
sta jo popestrila najmlaj
ša udeleženca pohoda 4
letna Tia in 7 letni Lenard
ter predvsem zimska idila,
ki nam je omogočila tudi kepanje, nas je popeljala skozi pohod.
Poleg tega smo na Sitarjevcu lahko občudovali v nočnem času
lepo novoletno obsijano in razsvetljeno mesto Litija. Na koncu smo
obljubili, da se tradicionalnega pohoda v naslednjem letu udeleži
mo v še večjem število-mogoče tudi z vašo udeležbo?!

POLEG TEGA VAS VABIMO NA NAŠ
PRVI DOGODEK V LETU 2015:
Športno društvo Maister bo v mesecu februarju organiziralo san
kanje na Podljubelju, pri čemer vas bomo o vseh podrobnostih ob
vestili na FB profilu društva. V primeru kakršnihkoli vprašanj pa
lahko pišete tudi na elektronski naslov Športnega društva Maister,
sd.maister@gmail.com ali se obrnete na predstavnike upravnega
odbora društva, ki ga sestavljata Mario Japić (031-611-418) in Luka
Sterle (031-507-050).
Toplo vabljeni vsi zainteresirani, da se nam pridružite!
Športno društvo Maister

16. JASTREB OPEN
Taekwondo klub Jastreb je eden izmed največjih ter
najbolj znanih klubov, zato ni presenetljivo, da se tek
movanja pod njihovem okriljem udeleži veliko klubov
iz kar nekaj držav. Taekwondo klub Šmartno – Litija se tega tur
nirja udeležuje že kar nekaj let zapored. Letos se ga je udeležilo 5
bolj pripravljenih borcev, nekaj jih je bilo odsotnih zaradi bolezni. V
ospredju velja omeniti Domna ter Tadeja Pirc, ki sta vsak s po tremi
zmagami prepričljivo osvojila 1. mesto. Tokrat je vreden vse po
hvale tudi 2. mesto Sare Rozina, saj vemo da nastopa v eni izmed
najmočnejših ženskih mladinskih kategorijah. Za mlajšo sestro Ale
ksandro Rozina ter Taja Cerarja pa so bili nasprotniki žal premočni,
zato sta posledično tekmovanje zaključila v prvem krogu, vendar z
eno izkušnjo več bogatejša za naslednja tekmovanja.

TKD POKAL IVANČNA GORICA 2014
Najbližje tekmovanje Taekwondo kluba Šmartno-Litija je pokal
Ivančna Gorica, katerega organizira klub Kang, pod okriljem Toma
ža Zakrajška, s katerim sodelujemo že vrsto let in katerega smo za
tako vrsto tekmovanja navdušili tudi mi. Naš klub se je tekmova
nja udeležil z osmimi tekmovalci. Omeniti je potrebno, da je tokrat
Domen Pirc zadnjič v svojem življenju tekmoval v kategoriji juniorji
-68kg, njegov brat pa zadnjič v kategoriji kadeti -49 kg. To tek
movanje je bilo polno čustev, saj smo se veselili zadnjih nastopov
Tadeja ter Domna Pirc ter seve
da nastopov ostalih naših bolj
ali manj izkušenih tekmovalcev.
Tadej je še zadnjič med kadeti
osvojil 1. mesto. Svojo kvaliteto
je že pokazal na G-rang tekmo
vanju Croatia Open, kjer je tudi
takrat osvojil prvo mesto. Prav
zaradi tega je bil eden izmed
bolj opaženih tekmovalcev tega
turnirja. Njegov brat Domen ni
zaostajal, tudi njega je to zadnje
tekmovanje med mladinci vpisalo med dobitnike zlate medalje, z
razliko da je imel še dodatno borbo z albanskim tekmovalcem iz
Kosova, katerega se je na povabilo organizatorja ter albanskega
trenerja po posvetovanju z domačim trenerjem, tudi z veseljem od
zval. Ta borba je bila verjetno med najbolj gledanimi na turnirju, in
mi smo se tega še toliko bolj veselili, saj je Domen borbo zaključil
predčasno v 2. rundi. Svojega rezultata se je verjetno najbolj razve
selil najmlajši med našimi tekmovalci Taj Cerar, saj je med mlajšimi
kadeti v svoji kategoriji osvojil 1. mesto. Med začetnicami je tokrat
presenetila Pia Smrekar ter med nižjimi pasovi tudi ona odnesla
zlato medaljo, Sara Rozina je kot na eni izmed tekem predhodno zo
pet osvojila 2. mesto, na tretjem mestu pa sta zaključila Luka Bajc
ter Aleksandra Rozina. Na tekmovanju je še sodeloval Luka Lokar,
ki pa se še uvaja v ta tekmovalni šport in mu je bilo to ena izmed
dobrih izkušenj
za naslednja tek
BUČAR in drugi d.n.o.
movanja. Trener
Franci Šircelj je
bucar.drugi@t-2.si; 041/770-298
bil vesel zaključ
• PVC okna in vrata »INTERALTA«
ka sezone 2014,
saj so mu bili po
•O
 sebno svetovanje in sklepanje
plačani vsi trepogodb na vašem domu za
ningi, ki jih je
opravil s tekmo
TV, internet,
valci in se že
telefon, gsm
veseli naslednjih
tekmovanj.

B&d;

Dan jasni, dan oblačni v noči mine,
srce veselo in bolno, trpeče
upokoj’le bodo groba globočine.
(F. Prešeren)

Z A H VA L A
Po hudi bolezni nas je za vedno zapustila

IVANKA PRAŠNIKAR
1928 – 2014

Vsepovsod naokrog
se vidi delo
tvojih pridnih rok.

Z A H VA L A
Z A H VA L A
Po težki bolezni nas je zapustil dragi mož, oče, tast,
dedek in pradedek

ALOJZIJ KONČAR st.
1936 – 1914
iz Konjšice

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jo v težkih trenutkih bolezni obiskovali in jo pospremili na
njeni zadnji poti. Hvala za izrečene sožalne besede, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se tudi osebju Doma Tisje in
g. zdravniku za negovanje in lajšanje bolečin, g. župniku pa za lep
poslovilni obred.

Vsi njegovi

Žalujoči: sinova Dušan in Franci, hčerki Darja in Tatjana
z družinami ter sestra Milka

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
od sedaj boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

Z A H VA L A

30. oktobra 2014 je minilo leto dni odkar nas je po hudi bolezni
zapustila naša draga žena, mati in babica

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož, oči in dedek

rojena Klemenčič
1954 – 2013

MARKO ČUMURDŽIČ
2.5.1960 – 30.12.2014

Prišel je čas,
da zapustiš materialno dimenzijo,
razpreš svoja krila in poletiš v svet,
kjer telesa ne bolijo,
ker ni teles v večnosti,
si le ti, duša, čista kakor
kaplja rose sveže,
osvobojena vse tesnejše mreže.

Z A H VA L A
Zapustila nas je naša draga

MARIJA PAVLIN
iz Vodic pri Gabrovki

Babi, vedi, da si vedno v naših srcih
in mi te močno pogrešamo.

Ob nenadni in zelo boleči izgubi se za izrečena sožalja, darovano
cvetje, sveče in pomoč iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem. Gospodu župniku ter pogrebni službi
KSP Litija pa se zahvaljujemo za lepo opravljen obred.

Žalujoči: mož Jožef, hči Jelka z družino – Kajo, Davidom in Saro,
sinovi Robi, Jože in Peter in vsi njeni dobri prijatelji.

Pogrešali te bomo žena Vida, sin Dalibor z Ano
ter hči Danijela z družino.
Solze napolnile naše so oči,
obdala nas boleča je tišina,
v prsih žalost nas duši,
a v srcih neizmerna bolečina.

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več med nami ni.

26.11.1928 – 4.12.2014
iz Velikega Vrha 10

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem
in znancem za darovano cvetje, sveče, pisna in ustno izrečena sožalja.
Iskrena hvala Berici Fele, pevcem MPZ Polšnik, LD Polšnik, Društvu
izgnancev, g. župniku, pogrebni službi in vsem, ki ste sodelovali pri
pogrebu, se poslovili od pokojnega in ga pospremili na njegovi zadnji
poti.

V SPOMIN

ANTONIJA FLUS - Tončka

FRANC STARE
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za cvetje, sveče in izrečena sožalja. Posebno zahvalo pa izrekamo patronažnima sestrama Sandri in Vanji za dolgotrajno oskrbo
in moralno podporo. Hvala ambulanti dr. Benedičiča za dolgoletno
zdravljenje, reševalcem ZD Litija in ostalemu osebju. Zahvala gospodu
župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen obred in sveto mašo in
ge. Andreji Lokar za poslovilni govor. Posebna zahvala g. Marjanu
Okornu in ostalim sodelavcem KSP Litija, pevcem, trobentaču, praporščaku in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

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

Po težki in dolgotrajni bolezni nas je zapustil dragi oče, brat,
stric, ded in praded

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše, darove za vodiško
cerkev, osebne darove in izrečena sožalja. Posebna zahvala g. Valenčiču za poslovilni govor, g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebcem in pevcem.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej za kakršno koli pomoč in
sočustvovanje z nami.
Žalujoči: vsi njeni
Leta minevajo, čas hitro beži,
prihajajo prazniki, a tebe več ni.
Čas celi vse rane, bo venec ovel,
spomin na tebe, pa bo večno živel.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Življenjsko pot je sklenil naš dragi mož, oče, dedi, brat in stric

Po hudi in zahrbtni bolezni nas je zapustil

HUBERT CIMPERMAN

ANTON JELEN

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

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom Upelj in Višnikar, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje,
sveče in za vso podporo in pomoč. Hvala g. župniku za lepo opravljen
obred, pevcem za čutno zapete pesmi ob slovesu ter vsem, ki ste
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, sode
lavcem, prijateljem, policistom PP Litija, ga. Mariji iz Doma Tisje, ordinaciji dr. Ptičar, g. župniku iz šmarske župnije, g. Sebastjanu Martinčiču, pogrebnikom KSP Litija in pevcem, ki so nam v najtežjih trenutkih
stali ob strani, nas tolažili, darovali cvetje in sveče ter ga pospremili
na zadnji poti.

Vsi njegovi

Žalujoči vsi njegovi

Žalujoči: vsi njegovi

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

STEVO BOŽIČ

10.8.1947 – 23.12.2014

18.1.1945 – 20.12.2014

OBV EST IL A / Š P O R T / KR I ŽANK A

	MALI O G LA S I
KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, medalje,
značke, bajonete, čelade, sablje, uniforme, stare raz
glednice, kipce, slike, nakit, kovance, knjige in druge
starejše drobnarije, ki jih morda ne potrebujete več.
Tel.: 051/740-430
Podarite odvečne knjige, priročnike. Pokličite, pridem
z veseljem, jih odpeljem in ohranim. 030/996-225
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa, ter podi
ranje in obrezovanje v naseljih v vseh situacijah. Po
dogovoru možen tudi odkup lesa in odkup na panju.

Gozdarstvo in višinska dela, Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače, tel.: 041/244-274,
zunterprimoz@gmail.com

NK Litija že v pripravah na
spomladanski del
V NK Litija že tečejo priprave na spomladanski del,
saj se igralci po novoletnem premoru vračajo v tre
nažni proces. Mesec januarja je tudi prestopni rok,
kjer so kadrovske možnosti sprememb članske ekipe. Trudimo se,
da bi še povečali konkurenco in pridobili kakšnega igralca za izbolj
šanje položaja na lestvici. Seveda ni izključeno, da kakšni igralci
tudi zapustijo klub, sploh tisti, ki niso v jeseni dobivali veliko pri
ložnosti. Ker registracijski postopki še niso zaključeni, težko go
vorimo o sestavi članske ekipe, zato bomo vse spremembe javili v
februarski izdaji.
Še naprej si prizadevamo za vpis otrok v vse selekcije in smo s tem
namenom v mesecu decembru po šolah organizirali tudi predstavi
tvene treninge in sicer na Vačah, Savi, v Litiji in Šmartnem. Nada
ljevali bomo tudi v letu 2015. NK Litija v ta namen v šolskem letu
14/15 izvaja tudi otroško nogometno šolo na OŠ Šmartno pri Litiji.
V tem času se na NZS in MNZ sprejema tudi koledar tekmovanja za
spomladanski del, ki kaže, da se le ta začne zadnji vikend v marcu
in sicer 28.3. Prav tako status tekem, ki so bile odigrane brez so
dnikov in oblikovanje skupin za selekcije U8, U9 in U10.
V spomladanskem delu si želimo narediti korak naprej pri članski
ekipi, prav tako vložiti vse napore v kadetsko in mladinsko ekipi,
katerima na lestvici kaže dobro. Seveda pa je vse to v veliki meri
pogojeno s finančnimi sredstvi, a ker z optimizmom zremo naprej,
tudi na tem področju računamo še na večjo podporo sponzorjev in
donatorjev, saj želimo NK Litija predstaviti še v boljši luči.

SPONZORJI IN DONATORJI
Redni donatorji in sponzorji: 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, Mollier d.o.o. Celje.
UO NK Litija
Gregor Zavrl, predsednik

NOVICE IZ NK KRESNICE
Končuje se zimski premor za nogometaše. Pričenja
se pripravljalno obdobje za novo nogometno sezo
no. Nogometaše Kresnic čaka še tretja pokalna tek
ma, ki se bo odigrala pred rednim pomladanskim
tekmovanjem. Žreb še ni določil nasprotnika.
Pripravljalno obdobje se pričenja z mesecem februarjem, priprave
bodo kadar bo slabo vreme v dvorani, drugače zunaj. Trening tek
me se bodo odigrale na umetni travi. Zaključek priprav se načrtuje
v mesecu marcu v Istri, kjer so pogoji najboljši za ta letni čas.
Cicibani redno dvakrat tedensko vadijo pod nadzorom trenerjev v
dvorani in se pripravljajo na turnirje, ki bodo v raznih krajih Sloveni
je. Trenutno imajo povabilo iz Trbovelj, udeležili se ga bodo cicibani
U-8 v soboto, 17 .1.
Naslednje povabilo prihaja iz Cerknice, udeležili se ga bodo cici
bani u-9.
Pred nami je zimski prestopni rok, ki traja od 1.1.-31.1.2015. Velikih
sprememb v ekipah ne bo, nekaj nogometašev odhaja,d rugi pri
hajajo. Iz članske ekipe odhaja Željko Mitrakovič, ki se bo pridružil
ekipi SAK-a iz Celovca.
V obdobju pred novo tekmovalno sezono bo potrebno urediti še
nekatera administrativna računovodska opravila, čaka nas tudi jav
ni razpis za financiranje Športa v občini od katerega pričakujemo
še nadaljni obstoj športa v našem okolju. Obstoječe gospodarstvo
ni pripravljeno niti ni sposobno vlagati v to dejavnost, pa čeprav bi
bila društva hvaležna za vsak prispevek.
V mesecu februarju v kolikor dopuščajo vremenski pogoji se že
pričnejo dela na travnatih igriščih, z nasipavanjem peska, ravna
njem in gnojenjem.
Časi nam niso naklonjeni pa vendar kot športniki jih bomo prebro
dili saj z optimizmom gledamo v prihodnost. 
Jože Kovič

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.
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Za zaključek
lanskega leta
smo 12. 12.
2014 organi
zirali novolet
ni piknik, ki
so se ga udeležili igralci in igral
ke vseh selekcij, starši in sim
patizerji kluba. Za mlajše se je
piknik začel že v zgodnjih popol
danskih urah in se s starejšimi
selekcijami nadaljeval v pozne
popoldanske ure. Kljub kar nizki
zunanji temperaturi se je druže
nje pokazalo za uspešno.
Vse selekcije po programu
trenerjev izkoriščajo zimski
premor z treningi in igranji po
turnirjih. Tako sta se selekciji
dečkov U-11 in U-14 udeležili
Božičnega turnirja v Avstriji kjer
so dosegli dobre rezultate. Še
posebej dejavni so dečki U-11,
ki igrajo zimsko ligo v Šenčurju
in so prijavljeni še na nekaj tur
nirjev v Sloveniji.
Ker pa je Januarja tudi zimski
prestopni rok potekajo pogovori
z morebitnimi novimi igralci, ki
bi bili pripravljeni zaigrati v Jev
nici. Vzporedno s tem pa pote
kajo tudi pogovori za sanacijo
igrišč saj so po jesenskih po
plavah ostala v precej slabem
stanju. Do sedaj nam je uspelo
očistiti naplavljenih nesnag in
delno sanirati zaščitne ograje.
Zavedamo se da bo verjetno ve
liko dela opraviti prostovoljno,
kot so to počeli naši predho
dniki. Mi smo na to pripravljeni
v želji zagotoviti našim mladim
nogometašem in nogometaši
cam boljše pogoje za treninge
in tekme.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

nagradna križanka
OD PONEDELJKA DO PETKA
8.00 – 20.00
SOBOTA
8.00 – 17.00 URE
NEDELJA IN PRAZNIKI
8.00 – 12.00

KEMIJSKI
ZNAK
ZA DUŠIK

sestavil: Jože Vizlar številka: 170

ZDRAVNIK
ZA UŠESNE
BOLEZNI

PROSTOR
ZA VHODNIMI
VRATI

OTO
RAISINGER

LEP,
UREJEN

NAŠ (ROK)
ALPSKI
SMUČAR
SMUKAČ

NADALJE
VANJE
GESLA

MESTO
V
ZAMBIJI

NORVEŠKI
PISATELJ
(HANS)

VRSTA
LOVSKEGA
PSA
SPAZEM
IVAN
TAVČAR

REDKO
MOŠKO
IME

ARISTOTEL
OKRAJŠANO

KAREL
ERJAVEC

ARABSKI
ŽREBEC

OTMAR KOVAČ

EGIPČANSKI
SONČNI
BOG

4. ČRKA
ABECEDE

DELO S
POKROVKO

ČLOVEK Z
VELIKIMI
OČMI,
OKAN

STARA
DAVŠČINA

KRALJEVA
PRESTOL.
NIZOZEMSKE

SPOMLADAN
SKA CVETICA
ATLETINJA
ASTAFEI
IGRALKA
PODESTA

ANTIČNA
PESEM

JUDOVSKI
MESEC
ORGAN
IZVRŠNE
OBLASTI

SAMO
GLASNIKI

AGAVA
TEKMA PRI
ST. GRKIH

OKRASNO
DREVO,
ROBINIJA

KRAJ PRI
PODČETRTKU

KOZEL,
MEKETAČ,
LJUDSKO

ČARGO
IVAN

MOČNO
DEŽEVJE

LOJZE
ROZMAN

GLAVNI
ŠTEVNIK

NEMŠKI GEOGRAF (CARL)

POLPREVODNI
ŠKI POLNILNIK

NEMŠKI
POLITIK

GROBO DOMAČE SUKNO

MASA ZA
KRUH

IME
PISATELJA
CANKARJA

ZDRAVILNA
TRAVNIŠKA
CVETICA

PRITOK RENA
V ŠVICI

TUJE
ŽENSKO IME

MESTO V
GORSKEM
KOTARJU

VETRIČ,
SAPA

POMLADNI
MESEC
MERILIN
MONROE

IME PESNICE
SEIDEL

VOZELJ
JANEZ

5. ČRKA
ABECEDE

SKRIVNO
STNO
HIMALAJSKO
BITJE

LITERARNI
JUNAK
BENDER

CANKAR
IVAN

NIKELJ

AMERIŠKI
IGRALEC
(JAMES)

IME
IGRALKE
HITCHER

FOSFOR

DREVO
IN PLOD
S TRDO
LUPINO

NADALJE
VANJE
GESLA

Težje besede: RITTER, EAROM, CAAN, RAU, AGON
AANRUD, NDOLA
Izžrebanci križanke iz meseca DECEMBRA 2014
prejmejo praktične nagrade v trgovini Botique SARA
v Litiji.

1. Jelica Čebela, Ulica Luka Svetca 3, Litija
2. Štefka Kotar, Čeplje 1, Dole pri Litiji
3. Darja Osolnik, Tepe 70, Polšnik

ISKRENE ŽELJE NAJSTAREJŠI KRAJANKI
Komaj smo končali z dobrimi željami za božično
novoletne praznike, že se veselimo, da izrečemo
iskrene želje naši najstarejši krajanki Fani Juvan iz
Zgornjega Hotiča.
Fani se je rodila pred 95 leti v kmečki družini. Bila je najstarejša,
imela je še brata Franca in sestri, Marto in Vido. Žal je živa samo še
sestra Vida, ki je leta 2011 praznovala 80 let (slika je ob njeni 80.
letnici). Poročila se je leta 1947 z domačinom Ivanom, iz že stare
gostilne Juvan (Remarjevim). Fani in Ivanu sta se v zakonu rodili
hčerki, Vida in Maruša. Leta 1997 sta z možem obhajala zlato po

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.2.2015 na naslov ured
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli bon
za čevapčiče in kavico. Nagrajenci bodo prejeli BON v
Tiskarni Aco, Litija.
Nagrade prispeva BARČEK ŠPARČEK.

roko, sedaj pa je že nekaj
let vdova. Živi v hiši, ki
sta jo zgradila z možem,
skupaj s hčerko oziroma
skupaj s štirimi generaci
jami.
Fani za Vaš praznik že
limo, da Vam še dolgo
služi zdravje, da ostanete
čila in še dolgo tako bi
strih misli.  KORK Hotič

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

SADJARSKA RAZSTAVA

Sadjarsko društvo Litija je ob praznovanju
20. obletnice delovanja Sadjarskega društva
pripravilo razstavo sadja v avli Občine Litija.
Razstava je bila odprta od 4. do 7. novembra, na
kateri so razstavili paleto jabolk starih sort in sa
dike teh sort se danes lahko kupijo v nekaterih
drevesnicah. Prav lepo je bilo pogledati razstavno mizo, ki je ponu
dila obiskovalcem enkraten pogled na številčnost in raznovrstnost
razstavljenih jabolk, lahko bi rekel mizica pogrni se in marsikateremu
obiskovalcu so se uresničile želje, da je po dolgem času zopet videl
jabolka, ki so nekoč polnila naše kleti in mize.
Na drugem paviljonu pa so se predstavili člani sadjarskega društva
iz Litije in Šmartnega pri Litiji in razstavili svoje pridelke, jablane,
nešplje, kakije ter druge
proizvode, ki jih prideluje
jo iz sadja. Poleg pridelkov
so tudi predstavili različno
opremo, ki jo uporabljajo v
sadjarstvu.
Zelo poučno so se na temo
sadjarstva predstavili s
svojimi risbami otroci iz
vrtca Medvedek iz Litije
Poleg bogate in zanimive
razstave, ki se jo je ogledalo kar lepo število obiskovalcev, šolarjev in
najmlajših iz vrtca, so se starejši lahko udeležili strokovnih predavanj
in sicer na temo, »Kako posaditi jablano tudi v manjšem vrtu« ter
»Jabolko v kulinariki- od sadeža do jedi, uporaba jabolk v prehrani«
degustacija različnih jedi in priprava sokov in kisa.
Spoštovani občani na razstavi ste res lahko videli sorte jabolk, ki so v
zadnjih letih izginjale iz naših miz, danes pa se ponovno vračajo (sor
te, ki so jih vzgajali naši starši in dedje. Tudi opreme, ki se uporablja v
sadjarstvu je še nekaj, mnogo tega pa je že uničenega. Ljudje so s pri
hodom nove tehnike stare stvari zavrgli (mlini za sadje (polh, mlin na
kamne, preše ipd.) in danes si moramo te zbirke ogledovati v sosednji
Avstriji) le redki posamezniki imajo te stvari v zasebni zbirki. (Zbirka
Kimovec na Sp. Slivni). Zato apeliramo na vas spoštovani občani, ne
zavrzite teh predmetov in
orodja pač spravite vsaj
pod streho in obvarujte
pred uničenjem.
V času razstave se je več
obiskovalcev včlanilo v
sadjarsko društvo in po
večalo članstvo društva,
ki šteje preko 200 članov.
Hvala vsem, ki ste obi
skali razstavo in v knjigo
vtisov napisali svoje pozitivno mnenje o takšnih in drugačnih pred
stavitvah društva z željo, da je s takšnim delom potrebno nadaljevati.
Za vse kar ste videli se imamo zahvaliti vodstvu društva in sadjarjem,
ki bodo tudi v bodoče skrbeli za razvoj sadjarstva in prenašali svoje
znanje na mlajše rodove.
Ugotavljamo pa, da je Litija v tem pogledu razbita na nezdružljive
atome čeprav smo v srcu Slovenije, ne znamo stopiti skupaj (manjka
koordinator) skratka povezovalec, ki bi nas pripeljal do skupnega na
stopa /sadjarji, turistično društvo, društvo kmetic,ostali sodelujoči,
vrtci, šole in druga društva, ki delujejo na območju občine.)
Ciril Golouh

Ajdi z lutkarji in
Božiček razveselili
polšniške otroke
Že mnogo let smo na Polšniku dobri prijatelji z
Božičkom. Tudi letos se je oglasil v pri nas (20.12.)
in razveselil kar 103 pri
dne otročičke. Podaril pa
jim je tudi lutkovno igra
no predstavo z naslovom
Ajdi in studenec želja,
za izvedbo katere smo
se potrudili starši. Poleg
lutk (živali iz Polšnika) so
zaigrali Ajdi Berto, Gerto
in Hinko (jamski ljudje iz
Ajdovske jame na Polšniku) so nasmejali polno dvorano obiskoval
cev. Otroci pa se jih niso prav nič bali, saj so vsi pogumni in se
prijaznih ter smešnih velikanov prav nič ne ustrašijo. Hvala vsem
sponzorjem, ki so omogočili izvedbo in staršem za vložen trud. Več
o dogodku si lahko preberete na polšniški spletni strani, kjer je tudi
posnetek predstave.

Novoletni koncert poln
Svetlobe in pozitivnih ljudi
Mogoče boste rekli, da se kar naprej ponavljam, ko napišem,
da so naši večeri nepozabni, vendar verjemite, da je res. Lahko
bi napisala še neverjeten, čudežen in poln svetlobe z izjemni
mi ljudi. Kot sva ob koncu ugotovila z gospodom iz Lukovice, (ki
je prišel prvič na Polšnik pogledat, če je pri nas res vedno lepo)
smo se ta večer res (zopet) zbrali ljudje s posebno energijo,
ki je valovila med nami in ustvarjalo se je nepozabno vzdušje.
Kot vsako leto, kulturno leto na polšniškem odru pričnejo domači

pevci, MoPZ Polšnik, ki ga vodi Žiga Tori in z odličnim prepevanjem
so zopet razveselili poslušalce. Gostili smo izjemnega pianista Zo
rana Škrinjarja, katerega navdušuje Mozarto
va glasba. Je skladatelj, muzikolog in glasbeni
pedagog ter promotor kulturnega udejstvova
nja slepih in slabovidnih v Sloveniji. Oslepel
je med študijem na glasbeni akademiji. Am
pak to ga nikoli ni ustavilo, da ne bi odkrival
in nadgrajeval ustvarjanje skozi glasbo Mo
zarta. Čudovito glasbo pa je dopolnila Tanja

Šubelj iz Lukovice, ki vodi letošnjo generacijo abrahamov. Skupaj
z Jožetom Kosom sta predstavila dejavnosti, ki bodo potekale vse
leto. Obiskali so nas člani Društva gluhoslepih DLAN, ki so nam
predstavili svoje delovanje in načrte za prihodnost, Tačke poma
gačke, društvo Srečna hiša ... Ob takšnem dogodku človek raz
mišlja, kako premalo smo hvaležni za vsakdanje stvari: da vidimo
sonce in prijatelje, da slišimo glasbo in pogovore, da lahko sami
odidemo na sprehod, v trgovino, v službo ... In mi še kar nergamo in
stokamo, kako se nam godi krivica. Uf! Že šesto leto je na Polšniku
potekal prevzem abrahamovega ključa novi generaciji. Generaci
ja 64 je izpeljala kar nekaj dobrodelnih dogodkov in tako so se
vpisali na seznam abrahamov, ki v svojih letih želijo narediti nekaj
dobrega za ljudi, ki potrebujejo pomoč. Dajejo del sebe drugim.
Verjamem, da bo tudi generacija 1965 napisala bogato zgodbo, ki
bo nepozabna in polna Svetlobe. Novo leto smo pričeli »svetlobno«.
Hvala vsem, nastopajočim in seveda obiskovalcem, ki ste bili del
nje.
V enem od intervjujev je Violeta Bulc dejala: »Delaj tako, da
vnašaš v prostor veselje, sebi in drugim.« Naj bo to naše vodilo za to novo leto. Napišite čim več bogatih zgodb, z veseljem
pobarvajte veliko nepopisanih listov, naj vaše črke ustvarijo
čudovite verze prijateljstva in radosti. Naj glasba doni v vaših
srcih in vas poveže z vsemogočno Svetlobo. In delite to izjemno
knjigo z drugimi, kajti le tako bo imela smisel.
foto
Mateja Sladič-Vozelj

MARMELADA 2014
Turistično dru
štvo Litija je v
letu 2014 or
ganiziralo pro
jekt »MARMELADA 2014«. Dne
22.12.2014 je komisija med 13
prispelimi vzorci ocenjevala vonj,
barvo, zgoščenost in okus. Prvo
mesto je osvojila Valenčič
Jelka Moravče, drugo mesto
Korelc Ivana Moravče, tretje mesto Miljković Slavica Litija.
Vsi vzorci so bili dne 23.12.2014 razstavljeni in porabljeni pri peki
palačink na stojnici novoletnega sejma Turističnega društva Litija.
Obiskovalcem sejma smo
brezplačno razdelili 400
palačink. Istočasno je
društvo s prospekti pred
stavilo turistične zname
nitosti občine Litija.
Vsem nagrajencem pro
jekta Marmelada 2014
čestitamo, ostalim pa se
zahvaljujemo za udelež
bo. Nagrajenci bodo priznanja prejeli na rednem zboru članov
Turističnega društva.
Turistično društvo Litija

