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iz uredništva
Na začetku leta kot vedno opravimo inventuro. Tako kot v
službi bi jo morali narediti tudi pri sebi. In ob tem me sprem
lja lepa misel: "Ljudje se nas ne bodo zapomnili po tem, kaj
imamo. Zapomnili si nas bodo, če smo jim dali, kar je zanje pomembno. Ne toliko materialnega, kot tistega, kar vsi tako zelo
potrebujemo: da je nekdo v nas videl in spoznal, kaj imamo
dobrega. Še posebej, če tega sami pri sebi nismo opazili. Da bi
videli v človeku dobro, ne potrebujemo denarja. Potrebujemo
le nesebičnost in odprto srce".
Naj vas ta misel spremlja skozi celo leto. In da ne pozabim. Pridružite se pustnim norčijam, ki nas tokrat prve pričakajo v tem letu, saj nam vedno prinesejo smeh in veselje.

Urednik Sašo J.
Prispevke pošljite do 08.02.2016 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.

OBVESTILO
IZGNANCEM

Vse izgnance in podporne člane še
enkrat obveščam, da bo

OBČNI ZBOR društva izgnancev KO – LITIJA

dne 26.1.2016 ob 11. uri v gostišču »KOVAČ«.
Občni zbor bo potekal po točkah dnevnega reda,
ki ste ga prejeli na vabilu.
Ob tej priliki vam tudi sporočam, da bo spomladanski enodnevni izlet 8.4.2016.
Upravni odbor vas pričakuje v največjem številu
Predsednica društva izgnancev KO-Litija,
Marija Zajc

ZAKLJUČEK LETA V OBČINI LITIJA V
ZNAMENJU KULTURE IN DRUŽABNIH SREČANJ

Že tradicionalno je mesec december zapolnjen s številnimi dogodki, ki so
posvečeni prehodu iz starega v novo leto, obujanju spominov na preteklo
obdobje in v veselem pričakovanju novega, svežega. V Litiji smo se od
starega leta 2015 poslovili z zares vrhunskimi kulturnimi dogodki, med katerimi je potrebno izpostaviti božični koncert zbora sv. Nikolaja in božično
novoletni koncert Pihalnega orkestra Litija. Prav tako pa ne smemo pozabiti na zabavne, družabne prireditve; Podeželje v prazničnem mestu z večernim sprevodom Dedka Mraza in obdaritvijo otrok, ter silvesterski večer pod
šotorom.
Zbor sv. Nikolaja Litija je
leto 2015 končal kar s petimi polno obiskanimi koncerti. Poleg dveh v Litiji še
v cerkvi na Pragerskem, v
sloviti gornjegrajski katedrali ter v baziliki v Stični,
v kateri smo zaokroževali
tudi častitljivih 880 let stiškega samostana.
(Več na 2. strani)

PIHALNI
ORKESTER
LITIJA
je tradicionalni božično –
novoletni koncert izvedel
v športni dvorani Litija in
navdušil s svojim programom, ki so ga
glasbeniki izvedli s pomočjo vokalistk:
Tino Adamlje, Barbaro Osolnik in Leo
Rihter.

Postanite najemnik
v Trgovskem centru SPAR!

Vabimo vas, da se nam pridružite kot najemnik in
skupaj z nami pišete svojo zgodbo o uspehu.
Na voljo so naslednji trgovski lokali v 1. nadstropju (od skupno 1.400 m2
prodajnih površin), nad trgovino Spar, na naslovu Brodarska ulica 2, v Litiji:
 35 m2, namenjen trgovinski dejavnosti
 52 m2, namenjen trgovinski dejavnosti
 217 m2, namenjen trgovinski dejavnosti
 212 m2, namenjen trgovinski dejavnosti
Nadstropna etaža bo dostopna po na novo urejenih tekočih stopnicah, ki
bodo locirane ob vhodu v Spar trgovino, sicer pa je nadstropna etaža dostopna še po dveh panoramskih dvigalih, po glavnem stopnišču in po dveh
tovornih dvigalih za potrebe dostave trgovin.

Predvidena otvoritev poleti 2016, center je v večji meri že zaseden
z najemniki priznanih blagovnih znamk.
Za več informacij nas prosimo kontaktirajte:
E: sanja.korosec@raiffeisen-leasing.si
T: 08/281 62 00 • Gsm: 051/385 895
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(Nadaljevanje s 1. strani)

Zbor sv. Nikolaja Litija presegel
pričakovanja in upravičil sloves
glasbenega ambasadorja Litije
Zbor sv. Nikolaja Litija je leto 2015 končal kar s petimi polno
obiskanimi koncerti. Poleg dveh v Litiji še v cerkvi na Pragerskem, v sloviti gornjegrajski katedrali ter v baziliki v Stični, v
kateri smo zaokroževali tudi častitljivih 880 let stiškega samostana.
Rdeča nit letošnjih koncertov so bili gregorijanski korali. In
zakaj smo se odločili, da posežemo tako daleč nazaj, da obujamo te stare in zaprašene melodije?
Ker je gregorijanski koral v svoji preprostosti tako lep in
skrivnosten, mističen, ker v svojih enoglasnih melodijah nudi
toliko skritih podrobnosti, ki se jim lahko izvajalec približa in
jih v polnosti okusi šele, ko se potopi vanje in postanejo del
njega … Pa tudi zaradi njegove glasbeno zgodovinske vrednosti in religiozne sporočilnosti se je bilo vredno pomembno poglobiti se vanj in ga predstaviti čim širšemu krogu poslušalcev.
Gregorijanski koral so na naših tleh zagotovo peli že vsaj v
začetku 12. stoletja, ko je bila v Stični ustanovljena prva cistercijanska opatija.
Gregorijanski koral je že od svojega nastanka navdih in izziv skladateljem po vsem svetu. Na koncertu so bile tako
premierno izvedene kar štiri povsem nove skladbe na gregorijansko tematiko, ki so bile skomponirane za Zbor sv. Nikolaja - posebej za to priložnost. Avtorji so slovenski skladatelji, ki pomembno sooblikujejo slovenski, nekateri med njimi
pa tudi že evropski in svetovni glasbeni prostor predvsem s
svojim sakralnim opusom: Andrej Makor, Črt Sojar Voglar,
Ambrož Čopi in Damijan Močnik.
Zbor sv. Nikolaja je k sodelovanju povabil tudi največjega
mojstra korala pri nas, prof. Toneta Potočnika, docenta na
oddelku za cerkveno glasbo na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki je med drugim zboru koralne melodije tudi dirigiral.
Zbor sv. Nikolaja Litija je postal eden najvidnejših glasbenih ambasadorjev v Sloveniji in tudi širše v mednarodnem
okolju. V letu 2015 je med drugim zmagal na mednarodnem
zborovskem tekmovanju na Irskem. Dirigentka Zbora sv. Nikolaja Litija Helena Fojkar Zupančič pa je postala cenjeno
dirigentsko ime, saj je poleg tega, da prejema povabila za
sodelovanje z vrhunskimi mednarodnimi zbori, vabljena in
sodeluje v žirijah največjih mednarodnih zborovskih tekmovanj.
Zbor se ob tem iskreno zahvaljuje vsem vam, ki nas tudi s
svojim obiskom in kakršnim koli dobrim namenom podpirate. Tukaj smo predvsem zaradi dobre volje in vašega veselja.
Hvala vsem prostovoljcem, ki ste letos sooblikovali in izdelali
čudovito scenografijo. Hvala vsem tistim, ki nam tudi drugače pomagate, da uresničujemo svoje poslanstvo. Med drugimi tudi županu, vodstvu in svetnikom občine Litija, ki kljub
sedanjemu času najdete posluh in dajete podporo odličnim
kulturnim ustvarjalcem. Upam, da smo ne samo upravičili
vaše zaupanje, ampak tako, kot so dejali obiskovalci glasbenih dogodkov, presegli vsa pričakovanja.
Zbor sv. Nikolaja Litija

O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKERUBRIKA
UPRAV E
IZVAJALCEM PROGRAMOV S
PODROČJA: ŠPORTA, KULTURE,
SOCIALNE DEJAVNOSTI
V OBČINI LITIJA
ZADEVA: Obvestilo o javnih obravnavah LKP,
LPSV in LPŠ za leto 2016
Vse zainteresirane obveščamo, da so na spletni strani občine Litija: www.litija.si objavljeni:

PONOVNO VAS OBVEŠČAMO, DA SI NA
SPLETNI STRANI OBČINE LITIJA LAHKO
OGLEDATE ZANIMIVE IN POUČNE ODDAJE
KMETIJSKI MOZAIK, KI SO NAMENJENE
VSEM LJUBITELJEM
Nove oddaje namreč tedensko nalagamo v menijsko kategorijo Aktualno >> Videovsebine, pod posamezne sklope.

- Letni program športa Občine Litija za leto 2016,
- L okalni kulturni program Občine Litija za leto 2016 na
področju društvene in ljubiteljske kulture,
- L okalni program na področju socialne dejavnosti v Občini
Litija za leto 2016.
Vaše pobude, predloge in pripombe na programe nam lahko posredujete izključno v pisni obliki na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, Litija, ali po e-pošti: obcina.litija@litija.
si, in sicer najkasneje do 5. 2. 2016.
S spoštovanjem in lepimi pozdravi.
ŽUPAN OBČINE LITIJA
Franci Rokavec

SANACIJA PLAZU TRINKAVS
JE ZAKLJUČENA
Ugodne vremenske razmere so omogočile, da so se zaključila sanacijska dela na plazu TRINKAVS na Sp. Logu, ki
se je aktiviral v letu 2014 in za katerega je Ministrstvo za
okolje odobrilo občini Litija znesek v višini 157.000,00 EUR.

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE
NA PRIREDITVI PUSTNI KARNEVAL
V LITIJI - 2016

POLICIJA OPOZARJA
Število vlomov v stanovanja ali stanovanjske hiše, pa tudi vikende, iz leta v leto narašča, pri tem tudi območje občine Litija
ni imuno na tovrstna kazniva dejanja. Storilci pa so čedalje bolj
predrzni ali nasilni. »Prilika dela tatu« in vlomilec bo raje izbral
tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir
in tveganje za odkritje najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar,
ker so stanovalci na primer na dopustu ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča vloma kot obratno. Posebno »vabljiva« za vlomilce so odprta vrata ali okna, razpoložljivo orodje
za dostop (na primer zaboji, lestev, ki omogoča dostop do drugače nedosegljivih oken ipd.), vrtnarsko orodje, s katerim lahko
vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali visoke ograje ...
Zato pred daljšo odsotnostjo z doma: zaklenite vrata in zaprite okna; predtem ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti
elektrike, predvsem na aparatih (da vam zaradi puščanja vode
ali požara ne bo treba predčasno prekiniti dopusta); vklopite
alarmno napravo; ključev ne puščajte na »skritih mestih«, kot so
nabiralniki, predpražniki, lončki za rože ipd.; ne puščajte doma
dragocenosti in denarja (med dopustom raje najemite sef); o
svoji odsotnosti ne puščajte sporočil (na telefonskem odzivniku, na listikih ?); poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno
doma (naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik,
dviguje rolete; vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje
luči, odpovejte dostavo časopisov?.); doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne;
ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše;
z vidnih mest umaknite vrednejše predmete; povejte sosedom,
kako ste dosegljivi; preglejte zavarovalne police, kako je s kritjem škode pri vlomu; zapišite si serijske številke vrednejših
predmetov ali jih celo fotografirajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike, nakit, tehnične predmete idr.).
Vse občane pa pozivamo, da v kolikor opazijo sumljive osebe
ali morebitne vlomilce, da o tem takoj obvestijo PP Litija na tel.
št. 01/890 02 80, ali na brezplačno tel. št. 113, v primeru pa da
želite ostati anonimni pa na tel. št. 080-1200.
Komandir policijske postaje, mag. Marjan Turnšek

Spletna stran Občine Litija

Pri sami izvedbi del, ki se je pričela v juliju lanskega leta,
se je ugotovilo, da so se geološke razmere v obdobju med
pripravo projekta v aprilu 2014 in pričetkom izvedbe spremenile tako, da se je teren pod predvideno cesto premaknil
za cca 5 m proti notranjosti, zato so bili potrebni dodatni
gradbeni ukrepi za uspešno sanacijo celotnega plazu. Država Slovenija je iz proračunske rezerve namenila še dodatnih

Občina Litija in Turistično društvo Litija objavljata javni razpis
za sodelovanje na prireditvi PUSTNI KARNEVAL V LITIJI 2016!
POGOJI:
1. Prireditev bo potekala v soboto, 6.2.2016 ob 15.00 uri
od trgovskega centra na Ježi (prijava in zbor udeležencev)
po Cesti komandanta Staneta, ulici Mire Pregljeve, ulici
Milana Boriška, Valvazorjevem trgu do Jerebove ulice in
naprej na parkirišče pred občinsko stavbo in pred športno dvorano Litija ter zaključek v športni dvorani.
2. Za sodelovanje bodo vse prijavljene ekipe prejele
enkratno pomoč; Prva polovica najbolje ocenjenih
skupin prejme 150 EUR (neto). Preostala polovica
ocenjenih skupin prejme 100 EUR (neto).
3. Na zaključni prireditvi v Športni dvorani Litija bodo
podeljene denarne nagrade za prve tri skupine v višini 200, 150 in 100 EUR in praktične nagrade za uvrstitev med četrtim in desetim mestom.
4. Enkratna denarna pomoč in denarne nagrade so predmet
obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine
plača Občina Litija, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. ods. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni
že ob prijavi pisno predložiti natančne osebne podatke
(ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno številko, številko transakcijskega računa) in enako velja tudi za
društva in organizacije.
5. Do enkratne pomoči za sodelovanje so upravičene
skupine z najmanj 6 člani.
Vsi udeleženci karnevalske povorke prejmejo brezplačen bon za topel obrok.
6. Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe
(društva, zavodi, združenja, organizacije…),ki se nameravajo udeležiti javne prireditve »Pustni karneval v Litiji ».
7. Prijavitelji morajo poslati prijave izključno po elektronski pošti; tiskarna.aco@siol.net do vključno srede,
3.2.2016. (Informacije Aco J.: 041/719 444).
-

46.000,00EUR. Skupni prispevek Občine Litija pri izvedbi
sanacije je 54.000,00 EUR. V okviru teh dodatnih del se je
izvedla podporna konstrukcija v obliki pilotirane dvostranske
lesene kašte, polnjene s kamnom v višinI cca 3,30 m in skup
ni dolžini cca 62 m.

PRIJAVA MORA VSEBOVATI

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

8. Ocenjevanje sodelujočih skupin na »Pustnem karnevalu v
Litiji », v soboto, 6.2.2016 bo izvedla strokovna komisija,
ki jo bo imenovala Občina Litija. Upoštevanje politične tematike karnevala prinaša dodatno število točk.
9. Denarne nagrade bo izplačala Občina Litija na podlagi poročila komisije o razvrstitvi skupin in sicer v primeru pravnih oseb na transakcijski račun društva, v primeru fizičnih
oseb na TRR vodje skupine. Izplačilo denarne nagrade na
TRR bo izvedeno v osmih dneh po prireditvi.
10. Ta javni razpis se vodi pod odložnim pogojem, da občina
sredstva za predmetni javni razpis zagotovi v Odloku o
proračunu občine Litija za leto 2016 na PP – Pospeševanje turistične ponudbe in promocije.
ŽUPAN
Franci Rokavec

AK TUA L N O
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Cesta komandanta Staneta 2
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

Izobraževalni center GEOSS d.o.o. se trudi spodbujati lokalni razvoj
in v naše okolje v naslednjem letu prinaša nov višješolski program
LOGISTIČNO INŽENIRSTVO.

V programu Logistično inženirstvo bomo udeležence usposobili v strokovno teoretičnih
in praktično uporabnih znanjih za samostojno poklicno delo, ki zajema upravljanje toka
materialov od virov do porabnikov.

Naši študenti bodo tako tekom študija pridobili:

▪ splošno strokovne in specifične poklicne kompetence strokovnega področja logistike;
▪ sposobnost uporabe znanstvene metode pri reševanju strokovnih problemov;
▪ samozavest, odločnost in odličnost pri reševanju konkretnih poklicnih problematik;
▪ osnove za razvoj samostojne poklicne identitete, strokovne odgovornosti in
profesionalnosti;
▪ usposobljenost za upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti in načrtovanja makro in
mikro logističnih mrež.
Razvoj sodobnih tehnologij ter novih oblik povezovanja podjetij na domačem in
svetovnem trgu zahteva logistične storitve s specializiranimi znanji, ki bodo podjetjem
omogočala doseganje konkurenčne prednosti na trgu.
Področje logistike obsega dejavnosti, katerih namen je zagotoviti dobrine in storitve ob
pravem času, na pravem mestu, optimalne
količine in kakovost z najnižjimi stroški in
vplivi na okolje.
Naloge inženirja logistike v podjetju so
tudi povpraševanje, nabava, načrtovanje
potreb, načrtovanje proizvodnje, materialno
poslovanje, skladiščenje, manipuliranje z
materiali, zaloge končnih izdelkov, fizična
distribucija, načrtovanje distribucije, naročila,
transport, prodajne in druge storitve, zato
se diplomanti tega programa lahko zaposlijo
na vseh področjih logistike, transporta in
špedicije, tako v malih in srednjih podjetjih
kot tudi v velikih multinacionalkah.

Prav tako bomo v novem študijskem letu začeli z izvajanjem
višješolskega programa
POSLOVNI SEKRETAR.
Program Poslovni sekretar študentom omogoča razvoj
karierne poti v zasebnem ali javnem sektorju, saj
združuje različna znanja in omogoča številne možnosti
pri izbiri poklica.

Naši študenti bodo tekom študija pridobili:

▪ sposobnosti samostojnega načrtovanja, organiziranja
in vodenja delovnih procesov na različnih področjih;
▪ znanje za analiziranje in reševanje problemov, ki
zadevajo snovanje in uvajanje sodobnih rešitev na
področju organizacije dela in informacijskega sistema
v pisarnah in tajništvih;
▪ kompetence za vodenje in organiziranje aktivnosti na
podlagi terminskih planov;
▪ zmožnost priprave materialov za seje, poslovne sestanke, poslovne
korespondence in dokumentarna gradiva;
▪ znanja, potrebna za izvajanje delovnega procesa in ugotavljanje delovnega
prispevka posameznikov v tajništvu in administraciji ter vodenje kadrovske
evidence;
▪ sposobnost komuniciranja s poslovnimi partnerji doma in v tujini ob upoštevanju
delovnega protokola in poslovnega bontona;
▪ kompetence, potrebne za pripravljanje poslovnih analiz, nadzorovanje stroškov in
vrsto drugih postopkov, povezanih s poslovnimi procesi.
Poslovni sekretar je sodoben izobraževalni program, ki združuje komunikacijske
sposobnosti, organizacijo dela, poslovne veščine, upravljanje s človeškimi
viri in osnovno znanje o finančnim poslovanju in računalništvu.
Če bi si želeli opravljati dinamično delo v poslovnem okolju, ki zahteva
samostojnost, iznajdljivost in smisel za organizacijo, se vpišite v program Poslovni
sekretar.

Pridite na INFORMATIVNI DAN, ki bo v petek, 12. februarja 2016 ob 17. uri ali pa se, po predhodnem dogovoru, oglasite pri nas vsak
prvi ponedeljek v mesecu med 9. in 17. uro v prostorih Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. na Cesti komandanta Staneta 2, Litija.

Mačehovsko do obnovljene
sitarjevške ceste

6.380,00 EUR
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI

Ni tako dolgo, ko je
potekala rekonstrukcija si
tarjevške ceste v Litiji.
Od novih inštalacij,
preplastitve, končno
dodanega pločnika,
vse v sklopu izgrad
nje novega odtoka
ob izgradnji nove čistilne naprave.
Ne vem natančno, kdo je projekt financiral, verjetno ne sama občina,

999,00 EUR
Opel Astra Caravan 1.6 16V Club

Letnik: 2011, prev. 110701 km, bela barva, Letnik: 1999, tehnični pregled: 01/2016, prev. 210746
diesel motor, 1248 ccm, 55 kW, ročni menjal km, modra kovinska barva, bencinski motor, 1598
nik (5 pr.), KLIMA
ccm, 74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

ampak tudi evropska unija,
skratka tuj kapital.
Sklepam, da če bi sami financirali drago obnovo, bi

17.685,00 EUR
opel Astra 1.4 Turbo Innovation

4.880,00 EUR
Opel Astra 1.6 16V Cosmo Easytronic Letnik:

Letnik: 2015, testno vozilo, prev. 3000 km, tem 2008, tehnični pr: 07/2016, prev. 146604 km,
no siva kovinska barva, bencinski motor, 1399 črna kovinska barva, bencinski motor, 1598
ccm, 85 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 110 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

4.270,00 EUR

6.990,00 EUR

Opel Meriva 1.6 16V Enjoy Letnik: 2008, Renault Clio Grandtour 1.2 TCE Avantage

teh. pr: 04/2016, prev. 134152 km, srebrna Letnik: 2012, prev. 65783 km, bela barva, ben
kovinska barva, bencinski motor, 1598 ccm, cinski motor, 1149 ccm, 76 kW, ročni menjalnik
(5 pr.), KLIMA
77 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Mitsubishi Colt CZ3 1.3 Instyle, letnik 2007, cena 3.680 EUR;

Opel Astra 1.4 16V Enjoy, letnik 2006, cena 3.900 EUR; Opel Astra Sports Tourer 1.7
CDTI Cosmo, letnik 2012, cena 9.800 EUR; Opel Meriva 1.3 CDTI ecoflex Enjoy, letnik
2012, cena 9.200 EUR; Opel Corsa 1.4 Color Edition, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel
Corsa 1.4 Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa 150 Years Edition 1.4 16V,
poškodovano vozilo, TUDI PO DELIH, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

verjetno znali vzdrževati cesto, znake,
predvsem pa odtočne jaške, ki so ne
le jeseni, ampak skozi vse leto nepropustni, sramotni.
Mar res ni interesa do rednega vzdrževanja drago plačane investicije??
Sami presodite slike.
Roman Zupančič

LITIJSKE CESTE VSE BOLJ KRVAVE
Skozi Litijo se vsako dnevno vali nepretrgana kolona pločevine. Cesta, ki povezuje Zasavje z Ljubljano uporabljajo vozniki iz celotnega
Zasavja vse do Sevnice. Le redko kdo zavije pri mostu v Zagorju
proti odcepu na avtocesto v Trojanah, prav tako pa vozniki iz področja Sevnice ali celo Krškega na avtocesto v Krškem.
Mnogi se še spominjate starega mostu čez reko Savo v Litiji, stare
ceste katera trasa je potekala skozi mesto Litija, po Grbinski cesti
in se priključila na magistralno cesto v naselju Breg. Po zgraditvi
obvoznice od Brega proti Litiji se je razbremenila stara cesta, ki
tako hitro rastočega prometa ne bi prenesla. Obvoznica je sicer
prinesla olajšanje, vendar pa so z odprtjem nastale tudi nove pasti za udeležence v prometu, predvsem za pešce. Novi odsek ceste je od odprtja pa do danes zahteval kolikor me spomin ne vara
osem smrtnih žrtev in več hujših nesreč s telesnimi poškodbami in
materialno škodo. Med mrtvimi sta bila dva kolesarja, dva voznika
mopedov in štirje pešci. V šestih primerih so bili udeleženi vozniki
osebnih avtomobilov, enkrat voznik avtobusa in tovornega vozila.
Davek, ki so ga plačali ljudje s svojim življenjem je zelo velik. In če
pomislimo na zadnjo prometno nesrečo, ko je na prehodu za pešce
ugasnilo življenje komaj osem letne deklice pa se moramo resno
zamisliti in se vprašati ali lahko pristojni storijo kaj, da se zmanjša
ta krvavi davek cest. To je kratek vpogled nesreč s smrtnim izidom
na teh nekaj kilometrov od Brega do Litije, slika s smrtnimi nesrečami do meje z občino Zagorje ob Savi pa je zaskrbljujoča, ki se je
začela že na novo zgrajeni Zasavski cesti, ko še ta ni bil uradno odprta in terjala tri smrtne žrtve, nič boljše ni na cesti proti Ljubljani.
Po vsaki nesreči je
veliko govora in veliko pisanja, potem pa
se vse pozabi in gre
po starem naprej do
druge nesreče. Skrb
za varnost prometa
mora potekati neprestano. Varnost se ne
dosega s pozivom občanom naj bodo previdni, kje morajo prečkati cesto, opozorila voznikom na pešce posebno ob začetku novega šolskega leta, pač pa
je treba skupaj sesti za mizo, strniti glave tistih, ki znajo razmisliti,
ljudi, ki so strokovno usposobljeni in bodo znali razrešiti oziroma
odpraviti pasti, ki so vzrok tako tragičnih dogodkov. Zavedati se
moramo, da 100% varnosti pri tako zgoščenem prometu ni, lahko
pa odstranimo marsikatero past, oviro, ki bo preprečila nesrečo,
le te pa v največji meri z nestrokovnim, nedodelanim projektom
ustvarijo projektanti, ki ne upoštevajo vseh varnostnih faktorjev
(Postavimo objekt, šolo, vrtec, trgovino, pri tem pa ne pomislimo
na varnost pešcev, otrok, starejših, prehod preko tako prometne
ceste, skratka ni projekta prometne ureditve, ki bi že v osnovi zagotavljala varnost predvsem pešcev, otrok in starejših.
Litija je poseben fenomen v osrčju Slovenije pri zagotavljanju varnosti prometa.
Ciril GOLOUH
(Nadaljevanje v prihodnji številki)
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HELP THE EARTH: REDUCE, REUSE,
RECYCLE

Moto šolske knjižnice OŠ Litija se že od leta 2010
glasi Vrata v knjižnico – vrata v svet in iz leta v leto
bolj drži. Do sedaj je šolska knjižnica sodelovala v nič
manj kot dvaindvajsetih različnih mednarodnih projektih, za katere smo bili nagrajeni z devetimi nacionalnimi znaki
kvalitete, ki jih podeljuje Javni zavod Center Republike Slovenije
za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, CMEPIUS. Prejeli smo šest evropskih znakov kvalitete, ki jih na
evropskem nivoju podeljuje Centralna svetovalna služba, v največje
veselje pa nam je bilo, ko smo bili nagrajeni z nacionalno nagrado Zlati kabel. Le-ta se letno podeljuje zaključenim projektom oz.
projektom v zaključni fazi, ki dosegajo pomembne rezultate na
področju pedagoških inovacij,
sodelovanja med šolami, ki so
vpletene v projekt, ter kreativne
rabe IKT-orodij.
V letošnjem šolskem letu pa
smo našo mednarodno dejavnost nadgradili še s triletnim
projektom strateških partnerstev, ki vključuje sodelovanje
za inovacije in izmenjavo dobrih
praks. Poimenovali smo ga Help
the Earth: reduce, reuse, recycle. Za ekološko obarvan projekt smo se odločili, ker se ekologija kot interdisciplinarna veda, ki
se ukvarja z odnosi med živimi bitji ter živim in neživim okoljem, ne
ozira na državne meje. Noben ekosistem ne obstaja sam zase in je
vse medsebojno povezano.
Mednarodno projektno skupino sestavlja osem koordinatorjev, ki
delujemo na šolah v Španiji, Sloveniji, Turčiji, Grčiji, Latviji, Finski,
Bolgariji in na Poljskem. Nekaj letošnjih konkretnih aktivnosti projekta: šolsko in medšolsko tekmovanje za logo projekta, izdelava
zelenega mesta iz odpadnih materialov, izvedba videokonference,
kreiranje ustrezne iniciative na www.change.org, raziskava vodnih
virov v okolici, raziskava poljubnega ekološkega problema ter izvedba dveh mobilnosti. Najprej bomo z učenci odpotovali na Finsko,
pomladi pa v Španijo.
Življenju projekta lahko sledite na spletni strani šole, uradni spletni strani projekta, v spletnem okolju eTwinninga in Facebooka ter
spletnem dnevniku interesne dejavnosti mladi knjižničarji. Novice
bomo z veseljem objavljali še v kakem drugem mediju, ker smo
prepričani, da skrb za okolje ni stvar posameznikov, ampak celotne
skupnosti. 
Koordinatorica mednarodnega projekta na šoli
Nevenka Mandelj

POROČILO O PROJEKTU SPODBUDNO
UČNO OKOLJE

Konec meseca novembra se je na OŠ Litija, Podruž
nici s prilagojenim programom zaključil projekt z
naslovom Spodbudno učno okolje za zagotavljanje
enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju. Program je zajemal oblikovanje pristopov oz. pedagoških strategij za povečanje dostopnosti in zagotavljanje enakih možnosti v šolah, ki izvajajo prilagojen
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. V okviru
programa je šola gostila odlične strokovnjake, ki so svoje znanje
širili na učence in celoten kolektiv. Ga. Majda Končar, dr. pedagoških znanosti, področje specialne in rehabilitacijske pedagogike je
z učenci izvajala vaje iz področja Brain gyma, dr. Dušan Rutar pa
je kolektivu OŠ Litija predaval o najnovejših izsledkih nevroznanosti in delovanju možganov. S primerom dobre prakse z naslovom
Jadranje, se je na šoli predstavila OŠ 27.julija, Kamnik. Na njihovi
šoli pa so bile predstavljene skupine za samopomoč, ki delujejo na
OŠ Litija že 13 leto. Poleg vseh opisanih aktivnostih je bilo v okviru
projekta kupljenih tudi deset športnih oz. didaktičnih pripomočkov.
Z opisanimi aktivnostmi, je šola dosegla končne cilje projekta, ki so
zajemali senzibilizacijo šolskega prostora za delo z ranljivimi skupinami, izmenjava izkušenj, izvedba novih usposabljanj ter nadgradnjo dobre vzgojno izobraževalne prakse s strokovnimi rešitvami.

Alenka Vidgaj

PREMIERA LUTKOVNE GLEDALIŠKE IGRE
GOSENICA ERNICA

V četrtek 17.12.2015 smo si ogledali lutkovno gledališko predstavo
z naslovom Gosenica Ernica v izvedbi gledališkega krožka Podružnice s prilagojenim programom OŠ Litija. To je zgodba o veselju,
življenju v vseh svojih razsežnostih in o prijateljstvu, ki je nastala pod peresom pisateljice Bine Štampe Žmavc. Kostumografija,
scenografija in celostna podoba gledališke igre so avtorsko delo
učiteljice Barbare Klanšek, glasbena produkcija ter obdelava zvoka in slike ter končna
podoba prireditve so
avtorsko delo učitelja Matjaža Bizilja. Za
scenarij in režijo je
poskrbel učitelj Robert Farič. V prepolni
avli OŠ Litija so učenci zasijali »v vsej svoji
lepoti« bi napisala ga.
Bina Štampe Žmavc.
Posebnost letošnjega projekta gledališkega krožka je sodelovanje
»lutkarjev« s skupino učiteljev OŠ Litija, ki so književnim junakom
posodili svoje glasove. Pohvaliti je potrebno izredno sodelovalno
in ustvarjalno delo učiteljev ter učencev. Ustvarjanje predstave z
idejno zasnovo sega že v lansko leto, kar pomeni, da je predstava
nastajala skoraj eno leto. Tudi nastajanje gledališke predstave, ki
je navdušila vse gledalce v premajhni dvorani OŠ Litija je zgodba o
pravem prijateljstvu. 
Robert Farič

V ponedeljek, 21.12.2015 so bili v
oddelku posebnega programa 1
deležni posebnega obiska. Obiskali so jih otroci in vzgojiteljice
razvojnega oddelka iz Vrtca Litija.
Presenetili so jih z lepimi didaktičnimi igračami, ki so jih vzgojiteljice izdelale same. Vsi so bili obiska
zelo veseli. Skupaj so se poigrali v njihovi učilnici in se sproščali v
terapevtski sobi. Imeli so se lepo! 
Barbara Babnik Mravlja

KO SE MAMICE SPREMENIJO V GOZDNE ŽIVALI

Prišla je Babica Zima! Obiskala je otroke v vrtcu Ribica in s seboj pripeljala še gozdne živali, ki so iskale
tople in svetlejše kožuhe, da bodo pripravljene na
mrzle zimske dni. Otroci so z velikimi očmi spremljali
predstavo, ki smo jo ob pomoči vzgojiteljic in vzgojiteljev vrtca Ribice pripravile mamice otrok.
Za hip smo se mamice vrnile v čas čarobnega otroštva, kjer so pravljice še kako žive. Doživeto smo pripovedovale celotno zgodbo in
se spremenile v Babico Zimo, ki v svoji ledeni koči skubi snežni puh
ter ptico, ki svobodno leta na nebu, v rjavega medveda in živahnega
zajčka ter v veverico in strašnega volka. Otroci so nas z zanimanjem
spremljali v vlogi živalic, se dotikali naših repkov, ušes, kril in kožuhov, ko smo se pomikale
med njimi. Navdušeno so
gledali naš živalski ples
in srce nam je igralo, ko
smo čutile dotike otrok
in začutile njihovo veselje. Med predstavo so se
naše oči srečevale z očmi
naših otrok, ki so nas ponosno opazovali in na njihovih malih obrazih je zažarel velik nasmeh. Takrat smo tudi same
začutile, da je bilo vredno časa in truda.
Ob koncu predstave smo skupaj poiskali še Dedka Mraza, ki so ga
otroci že nestrpno pričakovali. Pozdravili so ga s pesmijo, mamice pa smo obdarovanje doživljale skozi oči svojih otrok. Kaj kmalu
smo se tudi same z igrivimi nasmehi stisnile k Dedku Mrazu. Za
vse je bila izkušnja zelo sproščena in neverjetno zabavna. Mamice
smo s pripravo in izvedbo predstave dobile tudi edinstven vpogled
v delo in poslanstvo vzgojiteljic in vzgojiteljev. Vsi skupaj smo zaključili, da bomo takšen projekt zagotovo še kdaj ponovili.
»Mamice« iz enote Ribica

TRADICIONALNI OBISK V OŠPP

December je čas, ko se ljudje spomnimo na lepe trenutke, na stare
prijatelje in si vzamemo čas drug za drugega. To smo storili tudi v
razvojnem oddelku v Vrtcu Litija. Spomnili smo se na stare čase in
na naše prijatelje, ki so bili pred leti skupaj z nami v Lučki. Sodelovanje med vrtcem in OŠPP je dobro in naši medsebojni obiski,
so zdaj postali že del tradicije. Vsako leto se srečamo vsaj enkrat.
Tudi tokrat smo se v šolo odpravili peš, oziroma z vozički. Ob prihodu
v šolo je bilo kar nekaj veselja. Nekateri otroci so se hitro spomnili
drug drugega, drugi so bili le veseli, da imajo obisk ali da so spet v nekem novem prostoru, polnem novih izzivov in možnosti za raziskovanje. Tudi odrasli smo bili veseli, ko smo
videli svoje bivše varovance, kako rastejo in napredujejo. In res je čudovit
občutek, ko čutiš da se nekateri otroci
še spomnijo dni, ki smo jih nekoč preživljali skupaj. Ker je december mesec
obdarovanj, smo za naše prijatelje izdelali nekaj didaktičnih iger s področja
matematike, ki nam je v vrtcu letos poseben izziv. Naši gostitelji so
nam najprej malo razkazali njihovo učilnico in igrače, nato pa smo
skupaj z njimi odšli v njihovo senzorno sobo. Tam smo vsi skupaj
uživali kar nekaj časa. Otroci so raziskovali prostor, ga doživljali in
spoznavali z vsemi čuti, preizkusili so počitek na vodni postelji, »plavanje« v bazenu z žogicami, plezanje po različnih blazinah, čudili so se
svoji podobi v različnih ogledalih, opazovali ribice v vodnih stolpih in
se znova in znova izgubljali v nešteto pisanih lučkah, ki jih je bila vsa
soba polna. Ob prijetnem klepetu in druženju je čas prehitro minil in
spet smo morali nazaj v vrtec. Obisk v šoli se je končal z medvedki za
naše otroke in ponudbo, da lahko enkrat tedensko pridemo uživat v
senzorno sobo v OŠPP Litija. Kdo se lahko temu upre?
Res hvala Barbari in Vanji za prijaznost, gostoljubnost. Hvala za idejo o tedenskih obiskih senzorne sobe in hvala vodstvu šole za potrditev te ideje. Veselimo se vseh prihodnjih srečanj in nadaljnjega
dobrega sodelovanja. 
Tina Sirk, dipl. vzgojiteljica

DELAVNICE IN PROGRAMI Z
EVS PROSTOVOLJCI

V mesecu februarju prostovoljci pripravljajo nove vsebine. Connor,
navdušen glasbenik se je odločil, da bo zate (in malo tudi zase seveda) pripravljal glasbene petke. K sodelovanju vabi vse glasbenike,
ki si želijo kakovostnega preživljanja prostega časa, ob usvarjanju
dobre glasbe (predznanje igranja kateregakoli glasbila je zaželjeno,
ni pa pogoj). Pričakuje te v petek, 29.1.2016 ob 17.00 v MC Klubu.
Martina, tudi umetnica po duši, te vabi, da se ji pridružiš na
»USTVARJALNIH TORKIH«. Skupaj boste slikali, risali, kiparili,...
skratka ustvarjali. Pridruži se ji, prvič že v torek, 26.1.2016 ob 17.00
v dnevnem centru MCja.
Prostovoljec Hristo, pa v tem mesecu pripravlja dve delavnici, in
sicer delavnico o KREATIVNOSTI, ki bo v četrtek, 4.2.2016, ter delavnico o vplivu medijev na dojemanje lepote. Na delavnicah bomo
preko različnih metod neformalnega učenja odkrivali polje kreativnosti, kje vse jo potrebujemo, iz kje izhaja in kako si lahko z njo
pomagamo. Resno se bomo tudi vprašali kako mediji vplivajo na
naše dojemanje lepote in lepega. O tej temi se bomo pogovarjali v
četrtek, 11.2.2016. Obe delavnici se bosta začeli ob 17.00 in potekali v angleškem jeziku.
Ker pa je veliko vsebin, ki jih naši gostujoči prostovoljci pripravljajo v angleškem jeziku, so se odločili, da bodo pripravili tudi tečaj
angleškega jezika. Tako bi ti radi pomagali, da malo osvežiš svoje znanje jezika, ga nadgradiš ali pa se celo prvič spoznaš z njim.
Tečaj bo potekal tako, da boste skupaj na prvem sestanku, ki bo
v ponedeljek, 25.1.2016 ob 17.00, preverili nivo znanja jezika, se
dogovorili za najprimernejši termin, nato pa začeli z učenjem.
*Vsi dogodki in delavnice so za obiskovalce brezplačne. Za vse vsebine, ki potekajo v angleškem jeziku, v kolikor je to potrebno, poskrbimo tudi za prevod.

KONCERTI PRED NOVIM LETOM

V zadnjih dneh leta 2015 je pod okriljem MC Litija koncertno dogajanje popestrilo konec leta. Akustični koncert Magrateje in elektronske sekcije tolkalistov Perkakšns sta dodobra ogrela ozračje M
placa in publiko ponesla v akustične avanture Magrateje, elektronska sekcija Perkakšns pa nas je popeljala v eksperimente elektronike ter tako dobro ogrela publiko za že tradicionalen prednovoletni
dogodek MC Litija.

VINTEROJDER

Ki je vse, željne plesa in glasbe premierno popeljal v dvojno dozo
tehna in trapa. V Biks baru je prišel s polnim ruzakom težkih bas
linij, vesoljskih synthov in autotune-a slovenski trap šef – Ledeni
Denile. Direkt iz Bleda pa je prišel trenutno najbolj fresh DJ na domači techno sceni – Ranchie. Glavnima gostoma so se pridružili
tudi lokalni glasbeni animatorji.

VELIKI OTROŠKI PUSTNI ŽIV ŽAV

Še slab mesec nas loči do tradicionalnega LITIJSKEGA KARNEVALA.
Letos bo pust pohitel in bo potrkal na naša vrata že 6.2. Tudi letos
Občina Litija in ZKMŠ Litija, Mladinski center Litija, vabita na veliki
otroški pustni Živ žav, ki bo v soboto 6.2. v športni dvorani Litija. Živ
žav bo potekal od 10.00 pa do predvidoma 13.00 ure.
Letos smo za vas pripravili:
• 10.00 gledališka
predstava - Mala čarovnica Lili v cirkusu,
Družinsko gledališče
Kolenc,
• 10.50 glasbena animacija, skupina Pikolovci,
• 11.20 plesna anima
Foto: Malwina Sędzikowska
cija s Šolo plesa Aleksandre Košir,
• 10.00 do 12.00 ustvarjalne delavnice za otroke.
Prav tako je nujna tudi udeležba na Velika pustni povorki (od trgovskega centra na Ježi po Cesti komandanta Staneta do prostora
pred stavbo občine Litija), ki se bo začela ob 15.00.

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
•V
 ELIKA IZBIRA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•O
 DKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA
IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC
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Z ljubeznijo za lepši, prijaznejši svet
za vse ljudi
Dole - Tudi lansko leto v decembru so nas na tradiconalnem božičnem koncertu ženskega pevskega zbora Zarja, razveseljevale
pevke, že tretje leto. Tako hitro mineva čas, dvanajst mesecev je
naokoli in sobotni večer je bil namenjen glasbi in novim potem.
Srčno se dekleta in
žene redno in vestno srečujejo na
vajah, kjer gojijo
ljubezen do glasbe,
pod budnim očesom glasbenega
strokovnjaka Diega
Barriosa Rossa, ki
vztrajno in ubrano
vodi to žensko ekipo. Res pohvalno
za ta kruti materialistični svet, da si pevke vzamejo čas, da vadijo,
se odrekajo prostemu času, med drugim tudi za to, da razveseljujejo domače občinstvo. Nastopajo na številnih prireditvah v našem
kraju, tedanji večer pa je bil posvečen božiču, ki je spomin na Jezusovo rojstvo.
Zapele so nam številne domače in tuje skladbe, vspodbudno pa je,
da so se pomladile, saj je kar lepo število mladih pevk, ki ob izkušenejših ubrano izvedejo marsikatero
zahtevnejšo skladbo. Pridružil se jim
je zbor POŠ Dole pri
Litiji pod vodstvom
Petra Smoliča.
S svojim nastopom
pa so večer popestrili Moški pevski
zbor vinogradnikov
Šentrupert, ki so med drugimi tudi obudili spomin na Slavka Avsenika s pesmijo Z mano se ozri.
Toni Povše z družino, ženo Tamaro, hčerkama Taro in Lilly, pa se
je spomnil na premunulega Glenna Millerja s pesmijo Moonlight
serenade.
Vsi pa smo se navduševali nad izjemnim vokalom, iskrenim srcem zborovodjem Diegom, ki nas je popeljal v svet italijanskih
kancon in operet.
Na koncu smo si zaželeli: »Z ljubeznijo za lepši, prijaznejši in boljši
svet za vse ljudi. Verjamem, da nam bo to uspelo, le želeti si to
moramo in dati moramo priložnost lepim stvarem, da med nami
zaživijo, kajti to si zaslužimo.« 
Jožica Vrtačnik

SAJ NI RES, PA JE…
Pri nas lahko postane funkcionar vsak, ki je vsaj za
silo pismen, politično ustrezen ter zna dobro kimati.
Znanja, strokovnost, kompetence ipd niso pomembne. Seveda ti funkcionarji potem odločajo o upravljanju miljonskega javnega premoženja in krojijo (in grenijo) pogoje
dela javnim službam, društvom in drugim organizacijam pod svojim okriljem. Ter brez pravega nadzora praznijo žepe davkoplačevalcev, ter kvasijo neumnosti.
Zato se res ne smemo čuditi, da smo padli tako globoko. Še za
snažilko ali pometača cest se zahtevajo določene kvalifikacije!
Mateja Šteferl

MED LITIJSKIH ČEBELARJEV
JE NEOPOREČEN
Hladno zimsko vreme je končno prisililo čebele, da
se stisnejo v zimsko gručo in mirno počakajo na top
lo spomladansko vreme. Čebelarji pa smo močno vznemirjeni in
užaljeni zaradi izjav v medijih, da je naš med strupen, onesnažen
in neprimeren za uživanje. In to ravno zdaj, ko veliko ljudi z medom
preganja prehlade in druge zimske nevšečnosti, saj med ni le hranilo, ampak tudi zdravilo.
Mediji živijo od senzacij, čebelarji pa živimo za svoje čebele. Izjava,
da čebelarji sami zastrupljamo svoje čebele in med, je le prehuda.
Vsi, ki imamo radi čebele, smo globoko užaljeni, ogorčeni in jezni
na ljudi, ki dajejo take izjave.
Res ni prav, da so nekateri čebelarji uporabljali nedovoljena sredstva za preprečevanje varoze Toda izjave v medijih, da smo s tem
zavestno onesnaževali med in zastrupljali naše čebele, so res nizke in neodgovorne od strokovnjakov, ki jih plačuje država. Povsem
prepričan sem, da med litijskih čebelarjev ni onesnažen in je primeren tako za hranilo kot zdravilo. Še več, menim, da je med iz našega
okoliša eden najboljših v Sloveniji, saj v naši okolici ni onesnaževalcev okolja in intenzivnega kmetijstva.
Čebelarska sezona v naših krajih je razmeroma kratka. Spomladansko cvetje na travnikih in drevju omogoča čebelam buren razvoj in
s tem tudi nekaj viška cvetličnega medu za čebelarja. Na posameznih lokacijah se pojavi gozdna mana, kmalu zatem pa zacvetita
kostanj in lipa. To je tudi čas, ko imamo čebelarji največ dela. Ko
odcvetijo še zadnji kostanjevi cvetovi, iztočimo žlahtni kostanjev
med in čebelarske sezone je praktično konec.
Noben čebelar v tem času ne vstavlja v panje zdravil proti
varoji! To zdravilo se doda šele takrat, ko iztočimo zadnji med in
začnemo čebele pripravljati na zimo. Na ta način to zdravilo nikoli
ne pride v med, ki se uporablja za prehrano. Lahko pa ga nekaj preide v vosek, ki se ne uporablja v prehrani. V našem društvu zadnja
leta spodbujamo svoje člane, da uporabljajo naravne metode odstranjevanja čebeljega zajedavca varoje. Te metode so: izrezovanje
trotove zalege, omejevanje zaleganja matice, uporaba Murove metode s prestavljanjem satja in zdravljenje z oksalno kislino v poznih
zimskih mesecih.
Vsi čebelarji, ki imamo radi svoje čebele, upamo, da bo naš med
kmalu spet cenjen kot hranilo in kot zdravilo. Potrudili se bomo, da
bomo potrošnikom ponudili kakovostne čebelje pridelke in izdelke.
Obenem obveščamo čebelarje, da bo občni zbor ČD Litija v nedeljo 24. januarja 2015 v Ribiškem domu Litija s pričetkom ob
9. uri. Vabimo tudi čebelarje, ki še niso včlanjeni v naše društvo, da
se nam pridružijo. 
Predsednik ČD Litija, Srečo Rozina
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VRTEC ČEBELICA

ŠKRATKOV VEČER V PRAZNIČNEM
DECEMBRU

Mesec december s svojimi prazniki in tradicijo prinaša
čarobnost in buri domišljijo prav pri vsakem izmed nas.
Pričarati otrokom čarobnost, veselje in iskrice v očeh je nekaj najlepšega in neprecenljivega.
Zato so tudi dejavnosti v naši skupini Pikapolonic in vrtcu obarvane
s čarobnostjo.
Da se je začel praznični december nas je najprej opomnil Miklavž,
ki nam je prinesel dobrote po starem običaju (mandarine, jabolka,
orehe...). Naša rdeča nit prazničnega decembra so bili škratki. V
igralnici smo ustvarili škratkov domek. Vsak dan smo na smrečici
presenečenja dobili ime novega škratka, ki je bil gospodar v škratkovem domu. Koliko veselja, vznemirjenja in pričakovanj se je zvrstilo v teh dneh. Ob prepevanju pesmic, poslušanju škratkovih in
palčkovih zgodbic, smo ustvarjali okraske za novoletno jelko, lučke
za škratkov sprevod ter izdelovali voščilnice za svoje starše. Pekli
smo medenjake in parkeljčke, da je zadišalo po vrtcu in z njimi pogostili starše. Dedek Mraz nas je razveselil z čarodejem Romanom
in darili, ki so mu jih pomagali ustvariti naši starši s svojimi pridnimi
in ustvarjalnimi rokami. Z Ajdino mamico smo ustvarjali praznične
aranžmaje.
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ROCK‘N‘ROLL NA GIMNAZIJI LITIJA

Projektni dnevi potekajo na šoli že deveto leto zapored; letos smo ga pripravili 5. januarja. To je prav
poseben dan, z drugačnim urnikom in aktivnejšimi
metodami dela, povezuje pa nas tudi skupna tema.
Pouk se izvaja timsko in medpredmetno, kar pomeni, da sta v razredu hkrati dva učitelja različnih predmetov; na šolo povabimo še
zanimivega gosta in skupaj z njim zaključimo s predstavitvami dela
v šolski telovadnici.
Letošnja tema, v povezavi z 80. obletnico rojstva Elvisa Presleya, je
bila Rock‘n‘roll. In kaj se lahko gimnazijci novega naučijo o tej temi?
Dijaki so spoznavali zgodovino rock‘n‘rolla in
Presleyevo življenje, si
ogledali film z Elvisom
v glavni vlogi, izdelovali
ovitke za vinilne gramofonske plošče, igrali na
dlanske cevi ter zapeli in
zaplesali v divjih ritmih
rock&rolla - s celo nekaj akrobatskimi vložki.
Zanimivo je bilo poiskati tudi povezavo med glasbo in besedilnimi
vrstami, matematiko, informatiko ter sociologijo.
Intervju z gostoma, članoma slovenske glasbene rock skupine
Rok‘n‘Band, Rokom Ferengjo in Blažem Črnivcem, je pripravil naš
nekdanji dijak Nejc Zupančič. Veliko smo izvedeli o rock‘n‘roll glasbi, njenih začetkih in razvoju, kaj pomeni rock kot način življenja
in kako je biti glasbenik. V zanimivem sproščenem pogovoru sta
gosta vmes tudi zabrenkala na kitaro, zapela in navdušila publiko.
Za nami je še en uspešen projektni dan in zaključim lahko v stilu
rock‘n‘roll glasbe: če ti je všeč, če jo čutiš, se začneš gibati…
Helena Lazar, prof.

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA GIMNAZIJE
LITIJA IN SKUPINE ARTENIGMA

Zaključek naše rdeče niti je bil »škratkov večer«. V uvodu so se
predstavili mali škratki s prepevanjem pesmic. Sledil je škratkov
sprevod z lučkami. Na sprevodu sta nas presenetila še škrata muzikanta, Jan in Žiga s harmoniko in kitaro. Na zaključku sprevoda
pa starši, ki so malim škratkom odigrali igrico »Didel, didel, daja,
dedek Mraz prihaja«. To je dalo škratkovem večeru še poseben čar.
Decembrski čas je bil ob obilici hitenja tudi čudovita priložnost, da
obogatimo svoje odnose, spoznavamo drug drugega, se drug drugega veselimo ter pokažemo svojo naklonjenost in ljubezen.
Starši hvala vam za vse te dragocene trenutke, vašim »malim škratkom« bodo dragocen spomin.
Za male Pikapolonice Marinka in Helena
VRTEC GABROVKA

skupina Želvice

Otroci in vzgojiteljice so v sredo, 9. decembra 2015, v vrtec na
popoldanske prednovoletne delavnice povabili starše. Čakala jih
je naloga, ki so jo morali opraviti s skupnimi močmi. Iz nogavice,
semen in okrasnega materiala so morali izdelati snežaka. Prav vsi
so se zavzeto lotili dela in kmalu je v igralnici nastal prijeten ustvarjalen nered in nemir. Med smehom, polnjenjem nogavic, izbiranjem
blaga za snežakov šal in lepljenjem okraskov, so nastali simpatični
sneženi možje.
Čisto vsak s
svojo posebno
»zgodbo«… prav
tako, kot jo v
sebi nosijo njegovi ustvarjalci
in se z drugimi
prepleta ob naših vsakodnevnih srečanjih.
Glavni namen vrtčevske popoldanske delavnice pa ni bil le v končnem izdelku, ampak je bilo njegovo bistvo druženje, vzdrževanje
pozitivnih odnosov ter medosebnih vezi med starši in otroki ter
med starši in vzgojiteljicami.  Laura Horvat in Simona Hribar

V četrtek, 3. decembra 2015, so nam pevci Mešanega pevskega
zbora Gimnazije Litija pod vodstvom Blaža Rojka, rock skupina Artenigma in plesalci
plesne šole NLP pričarali čudovit večer,
poln harmonije in
dobre glasbe. Zbrani
prostovoljni prispevki obiskovalcev bodo
namenjeni delovanju
Mešanega pevskega zbora Gimnazije
Litija in glasbenih
skupin, ki ustvarjajo
v okviru Mladinskega centra Litija. Uživali smo lahko ob čudovitih
glasovih pevskih solistov, in sicer Lee Rihter, Ane Vrtačnik, Maje
Strmljan, Gašperja Vidica in Emanuela Meserka ter pevk Artenigme, Eme Krebs in Barbare Osolnik. Njihovi glasovi so še lepše
zveneli ob spremljavi skupine Artenigma in dijakinje Nine Baš, ki jih
je spremljala na klavirju. Za posebno vzdušje je ob zaključku koncerta s svojim nastopom poskrbel pevec glasbene skupine Bohem,
Matic Jere. Prav gotovo je v pestrem programu vsak našel košček
zase, nastopajoči pa so bili na koncu nagrajeni z bučnim aplavzom.

Neža Murn, 3.C

V spomin Darji Strojan
Velik optimizem ni bil dovolj, da bi v bitki s težko boleznijo zmagala naša sodelavka Darja, naša draga kuharica, ki je dobro
desetletje kot druga mati skrbela, da nam je gimnazija postala
drugi dom.
Prihajala je prva, odhajala je med zadnjimi; odlično se je razumela s sodelavci ter imela nadvse rada svoje delo in dijake; njihovo zadovoljstvo je bila njena sreča.
Njena delavnost, urejenost, prijaznost in ustrežljivost so navdihovali sodelavce, prispevali k prijetnemu vzdušju med dijaki ter
soustvarjali dober glas o naši šoli.
Tolažijo nas verzi:
O saj ni smrti, ni smrti!
Samo tišina je pregloboka.
našega pesnika Srečka Kosovela, ki je tudi odšel mlad; mlad,
premlad, kot naša Darja.
Sodelavci in generacije dijakov Gimnazije Litija jo ohranjamo v
najlepšem spominu.

NOVO NOVO NOVO
• demontaža in montaža gum
• prodaja vseh vrst pnevmatik
• poseben popust za redne
stranke!
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KULTURA / DRUŠT
RUBRIKA
VA
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OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE
JANEZA PRAŠNIKARJA

V ponedeljek, 25. januarja, ste ob 18. uri
vabljeni v Kulturni center Litija na otvoritev
likovne razstave domačina, Janeza Prašnikarja. To bo njegova druga razstava pri nas
in zanimivo bo videti nova dela, ki so nastala v zadnjih dveh letih.
V kulturnem programu bo sodeloval Oktet Valvasor, sledilo pa bo
družabno srečanje in klepet z umetnikom. Lepo vabljeni.

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU –

tako omogočili vzpostavitev prve uradne muzejske ustanove v zgodovini Litije. Litijani smo lahko ponosni, da se s tem dogodkom postavljamo ob bok drugim slovenskim mestom in občinam, ki takšno
dejavnost negujejo že dlje časa.

KULTURNI PRAZNIK V MUZEJU
Za kulturni praznik, 8 . februarja, bo Mestni muzej Litija po zgledu
drugih slovenskih muzejev odprt po ustaljenem urniku: 10h – 12h
ter od 17h – 19h. V dopoldanskem terminu bo organiziran voden
ogled po zbirkah. Vabljeni, vstop je prost!

Nedelja, 7. Februar 2016, ob 18.00,
KULTURNI CENTER LITIJA

Program:
Glasbeni recital » NE BODI KOT DRUGI« Feri Lainšček in pevka Ditka
Zbor sv. Nikolaja Litija pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič

ABONMAJSKI PREDSTAVI

OTROŠKA MATINEJA

Javni zavod za kulturo, mladino
in šport Litija

ODDAJA V NAJEM DVA POSLOVNA PROSTORA

v stavbi Kulturnega centra na naslovu Trg na Stavbah 8a.
Prostora sta v drugem nadstropju, eden v izmeri 10 m2, drugi v
izmeri 23 m2. Najemnina znaša 11 EUR na m2 in vključuje stroške
ogrevanja, elektrike in komunalnih storitev.
Več informacij na kulturnicenter@zkms-litija.si ali po telefonu:
01 89 00 200 in 031 689 160.

MASKE DANES, OBRAZI JUTRI

V sredo, 27. januarja 2016, bomo ob 18. uri
v muzejski predavalnici otvorili gostujočo
fotografsko razstavo MASKE DANES, OBRAZI JUTRI Andreje Bajželj Zupanec iz Muzeja
novejše zgodovine. Razstava s prodornimi fotografskimi detajli prikazuje pustno dogajanje na Slovenskem in predvsem ljudi, ki so in
še vedno pomagajo oblikovati slovenski karnevalski prostor. Vstop
je prost – vabljeni!

AA (anonimni alkoholiki)
pred domačim pragom
Živeti v mestu pomeni, imeti kar nekaj
prednosti, ki jih nimajo ljudje, ki živijo na
podeželju. Ena izmed teh je, da ima človek najpomembnejše reči
tako rekoč pred nosom. Recimo šolo, trgovine, zdravstveno oskrbo
… To so nekatere prednosti.
V Litiji imamo že nekaj tednov tudi skupino AA (anonimni alkoholiki). To je še ena prednost življenja v Litiji. Domačini imamo AA
tako rekoč pred pragom. Po statistiki naj bi imela vsaka druga
slovenska družina enega alkoholika. Življenje z alkoholikom pa je
težko, neprijetno, žalostno in mučno v vseh ozirih. Ker preslabo
poznamo bolezen alkoholizma, si pogosto ne znamo pomagati. Kaj
storiti s takšnim družinskim članom? Kako ravnati? Kako se z njim
pogovarjati? Kako pomagati njemu in predvsem sebi? Eden od odgovorov je: zdravljenje. Druga možnost pa je obiskovanje skupine
AA (anonimnih alkoholikov). Vmesne rešitve ni!
Vsak alkoholik, v času treznosti, prepričuje svoje domače, da se bo
poboljšal, ne bo več pil, se bo izogibal gostilne … To je izkušnja, ki
jo imamo vsi alkoholiki in ljudje, ki so živeli z nami pod isto streho.
Vse te obljube so kot dim v veter. Držijo lahko celo nekaj tednov,
navadno pa le par dni ali celo ur. Razlog za to je, da alkoholik sam
ne pozna svoje bolezni in živi v nekem svojem izkrivljenem svetu.
Po drugi strani pa tudi njegovi domači ne vedo, kako trdovratna in
težka je ta bolezen in kako je človek sam pred njo nemočen. Zato
sta le dve rešitvi, ki sem ju že navedel: zdravljenje ali obiskovanje
skupine.
V Litiji je skupina AA. Srečujemo se ob torkih, ob 18.30, v Zdravstvenem domu. Končajte s trpljenjem svoje družine in poiščite nas!
Alkoholizem ni razvada, pač pa bolezen, zaradi katere trpi alkoholik
in njegovi domači. Lahko si pomagate! Le pridite! 

STANJE SELITVE MESTNEGA MUZEJA
V NOVE PROSTORE
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Tretje srečanje z domačim diplomantom bo posvečeno ljudski pesmi
v Litiji. »V Litiji je bilo glasbeno življenje že v preteklosti zelo razgibano. Pevska kultura v naši občini ima bogato tradicijo. Zborovsko
petje mi ni tuje in rada imam lepo slovensko pesem. Prav zaradi
tega sem se odločila, da raziščem kulturno dediščino- ljudsko pesem v našem kraju. Kljub temu, da je pevska kultura v naši občini
zelo razvita, pa je v literaturi slabo ali skoraj neobdelana. Na podlagi navedene problematike lahko predvidevam, da kulturno življenje
v naši občini ni celovito obdelano, da javnost o delovanju ustanov,
zborov in ljubiteljskem petju ter različnih prireditvah ve zelo malo,
razen tistih, ki so neposredno povezani s petjem ali pa se z njim
ukvarjajo družinski člani. Zbrala sem potrebne podatke, ki bodisi
inštitucije bodisi zbore predstavljajo od časa in vzroka nastanka
naprej, njihovo delovanje, glasbeni repertoar in pa gostovanja v
domačem kraju in zunaj njega.« …(iz povzetka magistrske naloge
Judite Nemeček)
Toliko za uvod, več pa boste izvedeli na srečanju z mag. Judito Nemeček, ki bo v ponedeljek, 29. 2. ob 19. uri, v Knjižnici Litija predstavila svoje magistrsko delo Kulturna dediščina – Ljudska pesem
v Litiji.

Potopis Proti polnočnemu soncu,
Švedska in Norveška
Popotnik Mirko Slapničar, doma iz Zavrstnika, je izkušen popotnik.
Obiskal je že več držav, a posebej ljuba mu je Skandinavija. Večkrat se vrača na sever Evrope in vedno znova odkrije kaj novega
in lepega. Izkušnje in zanimivosti s potepanja v lanskem poletju
bo predstavil na potopisu, ki ga je poimenoval Proti polnočnemu
soncu. Predstavil bo bisere Švedske in Norveške. Potopis bo 18. 2.
2016, ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno. 
Aleksandra Mavretič

ANONIMNI ALKOHOLIKI SLOVENIJE

Zaradi zelo slabega stanja nekdanjih prostorov muzeja na Stavbah
smo do januarja letos uspeli preseliti vse muzejske zbirke v nove
prostore v »stari sodniji«, kjer je nedavno domovala Osnovna šola
Litija. Za letošnje leto načrtujemo še dokončno preselitev muzejske
pisarne, knjižnice in arhiva dokumentacije. Zahvaljujemo se vsem,
ki so kakorkoli pripomogli pri selitvi in sanaciji novih prostorov in

DATUM

»Utrudil sem se podobe svojega plemena in se izselil.« S temi besedami je v slovensko poezijo vstopil
eden najbolj uveljavljenih slovenskih literatov, Tomaž Šalamun, ki
bi letos praznoval 75. rojstni dan. Rodil se je leta 1941 v Zagrebu,
umrl 2014 v Ljubljani.
Prevedli so ga v 18 jezikov, makedonski prevodi so izšli 1980,
2004, 2008, 2009. Pred kratkim pa je pri založbi Matica makedonska izšla Zbrana poezija Tomaža Šalamuna. Prevajanja sta se lotili
Sonja Dolžan in Viktorija Blažeska, ki bosta knjigo predstavili tudi v
Knjižnici Litija. Literarni večer v mesecu kulture bo tako posvečen
Tomažu Šalamunu in novi izdaji njegovih pesmi v makedonščini.
Prireditev bo v četrtek, 25. 2. ob 19. uri, v Knjižnici Litija. Dogodek
bodo popestrila likovna dela kisovških likovnikov Društva LIKI.

Zanimiva znanost z mag. Judito Nemeček

Četrta abonmajska predstava bo na sporedu v četrtek, 21. januarja 2016, ob 19.30. V goste prihajata odlična igralca Violeta
Tomič in Iztok Valič - predstava SREČNO LOČENA (Valič teater).
Abonenti boste vabilo prejeli po pošti.
Abonente obveščamo še, da bo februarska predstava na sporedu
v TOREK, 23.2.2016. Ogledali si bomo lani odpovedano predstavo
SEDEM LET SKOMIN (MGL Ljubljana). Žal nam je SNG Nova gorica
predstavo Pašjon zaradi prezasedenosti prestavilo na jesenski termin
(predvidoma 20.10.2016). Podrobno obrazložitev prejmete po pošti.
V novem letu bo prva otroška matineja na sporedu v
soboto, 30. januarja 2016, ob 10. uri. OSTRŽEK nas
bo popeljal skozi nove dogodivščine. Predstavo bo
izvedlo Gledališče Smejček.
V februarju pa se srečamo v soboto, 20. 2.2016, ob
10. uri, ko si bomo ogledali predstavo KEKEC IN BEDANEC v izvedbi
Gledališča Kolenc. Vabila bodo objavljena na našem FB profilu in
spletni strani KC Litija. Lahko nam posredujete tudi vaš e-naslov
in vas obvestimo tudi preko elektronske pošte kulturnicenter@
zkms-litija.si. Se vidimo!

Predstavitev novega prevoda
poezij Tomaža Šalamuna
v makedonščini

Imate težave z alkoholom?
Morda je AA rešitev!
Kontaktni osebi: Srečko 041 717 447 in Aco 040 616 795.
Kje smo: Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, pritličje soba 101
Srečanja so: vsak torek od 18.30 do 20.00

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

ABONMA: SREČNO LOČENA

LOKACIJA

KULTURNI CENTER LITIJA
DVORANA V GASILNEM
OTROŠKA PREDSTAVA POGUMNI JELEN
DOMU HOTIČ
ZABAVNA PREDSTAVA ZA ODRASLE S PREŠERNOM PREŠERNI
TIRNA
ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE: JANEZ PRAŠNIKAR
KULTURNI CENTER LITIJA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA LITIJA
HITRA FREKVENCA, ZNF TRILOGIJA, POGOVOR Z AVTORICO JANJO (KOLENC) SREČKAR
KNJIŽNICA LITIJA
OTVORITEV RAZSTAVE: MASKE DANES, OBRAZI JUTRI
MESTNI MUZEJ LITIJA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA GABROVKA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
KAKO USPEŠNO JAVNO NASTOPATI? BREZPLAČNA DELAVNICA, IZVEDBA KNJIŽNICA LITIJA IN JZ BOGENŠPERK KNJIŽNICA ŠMARTNO
DRUŽINSKI NASTOP GŠ LITIJA - ŠMARTNO
KULTURNI CENTER LITIJA
OTROŠKA MATINEJA: OSTRŽEK – GLEDALIŠČE SMEJČEK
KULTURNI CENTER LITIJA
ORIENTALSKA PRAVLJICA - PLESNA SKUPINA ŠEHEREZADA (TD LITIJA)
KULTURNI CENTER LITIJA
KULTURNA PRIREDITEV OŠ LITIJA: S KULTURO V SVET
KULTURNI CENTER LITIJA
DELAVNICA O KREATIVNOSTI, IZKUSTVENA DELAVNICA
MC LITIJA
ŠPORTNA DVORANA
OTROŠKI PUSTNI ŽIV ŽAV
LITIJA
OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU – RECITAL: »NE BODI KOT KULTURNI CENTER LITIJA
DRUGI« - FERI LAINŠČEK IN PEVKA DITKA, ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA

DAN ODPRTIH VRAT V MUZEJU
MESTNI MUZEJ LITIJA
PON 8.2. 10.00-12.00
17.00-19.00
TOR 9.2.
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA LITIJA
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
ČET 11.2.
17.00
VPLIV MEDIJEV NA DOJEMANJE LEPOTE, IZKUSTVENA DELAVNICA
MC LITIJA
SOB 13.2.
16.00
VARNI NA INTERNETU, POGOVOR Z UPORABNIKI
MC LITIJA
TOR 16.2.
18.00
KULTURNA DEDIŠČINA U3 – PONOVIŠKA GROFICA - PREDAVANJE
MESTNI MUZEJ LITIJA
ČET 18.2.
19.00
POTOPISNO PREDAVANJE: PROTI POLNOČNEMU SONCU, ŠVEDSKA IN NORVEŠKA, MIRKO SLAPNIČAR
KNJIŽNICA ŠMARTNO
10.00
OTROŠKA MATINEJA: KEKEC IN BEDANEC – GLEDALIŠČE KOLENC
KULTURNI CENTER LITIJA
SOB 20.2.
16.00
VARNI NA INTERNETU, POGOVOR Z UPORABNIKI
MC LITIJA
PON 22.2.
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA VAČE
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA LITIJA
TOR 23.2.
19.30
ABONMA: SEDEM LET SKOMIN – MGL LJUBLJANA
KULTURNI CENTER LITIJA
16.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA GABROVKA
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
ČET 25.2.
LITERARNO LIKOVNI VEČER V MESECU KULTURE: PREDSTAVITEV MAKEDONSKEGA PREVODA IZBRANIH POEZIJ TOMAŽA
KNJIŽNICA LITIJA
19.00
ŠALAMUNA, SREČANJE S PREVAJALKAMA SONJO DOLŽAN IN VIKTORIJO BLAŽESKO, RAZSTAVA DRUŠTVA LIKI, KISOVEC
PON 29.2.
19.00
ZANIMIVA ZNANOST, SREČANJE Z DOMAČIM DIPLOMANTOM; MAG. JUDITA NEMEČEK: LJUDSKA GLASBA V LITIJI
KNJIŽNICA 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

TOREK, 9.2.2016, ob 16.uri

AK TUA L N O / DRU Š T VA

Januar 2016
Povzetek revizijskega poročila

PROJEKTI V LETU 2015
V decembrski številki Občana so bili objavljeni projekti v letu 2015. Prav je, da seznam nekoliko dopolnim, da bodo krajani natančno seznanjeni, koliko so
prispevali k dodani vrednosti, na katero se sklicujete
v objavljenem članku.
OBČINA LITIJA
Gasilsko vozilo PGD Tihaboj
Klorirna naprava

56.000 EUR
/

Ozvočenje KUD Fran Levstik

/

Obnova starega gasilskega
doma
Defibrilator v Moravčah

/
/

PROSTOVOLJNI
PRISPEVKI
44.000 EUR
Plačilo položnic.
Prostovoljni
prispevki 2.700
EUR
Prostovoljni
prispevki.
Donator.

Spoštovani gospod župan, zgornje številke jasno kažejo, kako malo
dobi naša krajevna skupnost. Projekti našteti v decembrskem Občanu so bili, z izjemo gasilskega vozila, izpeljani s pomočjo prostovoljnih prispevkov in zanje NI prispevala občina Litija. Vsekakor se
ob tem ne morem znebiti občutka, da smo krajani Gabrovke za vas
drugorazredni občani. V Občanu ste zapisali, da krajevni skupnosti
kot vir za izvedbo projektov predstavljajo pomembno dodano vrednost prostovoljno zbrana sredstva. Na katere dodane vrednosti
v lasti občine ste mislili, ko ste pisali članek? Morda na ceste, za
katere vsi vemo, v kakšnem stanju so; morda na zapuščeno stavbo
zdravstvenega doma, v katerem naj bi bil vrtec; morda na sanirane
ceste po ELES- u, morda na vodovodno infrastrukturo v KS, ki je
zagotovo najslabša v občini in teh morda bi lahko bilo še nešteto….
Na zboru krajanov 2015 ste obljubili, da bo vrtec vseljiv v letu 2016,
česar vam žal ne verjamem več. Ob tem je potrebno povedati, da
ste iskali zasebnega investitorja. Prva ponudba je bila ureditev vrtca
v preko sto let stari hiši, potrebni temeljite preureditve za potrebe
vrtca, za katero bi občina plačevala najemnino zasebniku. To sicer
samo po sebi ni sporno, je pa skrajno nelogično, da ste pripravljeni plačevati najemnino, medtem ko na drugem koncu vasi propada
nepremičnina v lasti občine, potrebna obnove- vendar najemnine
potem ni treba plačevati. Poiskali ste še drugo možnost zasebnega investiranja. Občinsko stavbo zgrajeno (tudi) s samoprispevkom
krajanov, v kateri bi uredili vrtec, bi odkupil zasebnik in vi bi mu podelili koncesijo. Tudi to samo po sebi ni sporno, vendar je omenjena
stavba nasproti šole, zasebni investitor ima danes lahko vrtec, jutri
pa lokal ali kaj drugega-nasproti šole.Da je mera polna, je potrebno
povedati vsem, ki tole berejo, sledeče: Preko Gabrovke poteka daljnovod, za kar je bila izplačana odškodnina. Del odškodnine v višini
cca 150.000 EUR je bil »posojen« občini z namenom, da bo izgrajen
vrtec v letu 2014, potem pa bo denar vrnjen in se bo lahko dokončala sanacija cest. Torej denar je izginil, vrtca ni, ceste so nesanirane,
daljnovod ostaja. Torej javno apeliram na župana in vse občinske
svetnike, da v letošnjem proračunu zagotovite sredstva, ki ste jih
dolžni zagotoviti za izgradnjo vrtca ter sanacijo cest po ELES-u.
Kljub vsem kritikam je potrebno povedati, da za vse pač ni kriv
župan, velik delež odgovornosti nosijo občinski svetniki preteklih
dveh mandatov. Vsem je vseeno za ljudi, za posameznika, vsem so
skupne želje po sejninah, dokazovanju kdo je močnejši, kdo ima
večjo skupino volivcev za seboj. Popolnoma vseeno vam je za periferijo- pri nas je pač premalo glasov, za naše otroke je očitno dobra
sto let stara hiša, dobre so ceste, ki razpadajo, kljub temu da so
jih krajani sofinancirali sami pa sedaj ni sredstev za njihovo vzdrževanje. Vseeno vam je, da pri nas ni nobenega pločnika, varnost
v prometu pa je zadnja stvar, ki je za vas pomembna. Ob prevzemu svojega mandata sem verjela, da lahko spremenimo stvari na
bolje, da se lahko pošteno in odkrito dogovorimo, vendar lahko po
enem letu rečem samo eno- kup zavajanja, laži, prikrivanja, praznih
obljub, nagajanj vseh sort. Vsem krajanom KS Gabrovka je potrebno pošteno povedati, o vsem odloča občina, mi zgolj posredujemo
in hodimo k županu, pišemo dopise, kar pa je resnici na ljubo, bolj
ali manj stran vržen čas. Resnično se sprašujem, kdo v občinskem
svetu se zaveda odgovornosti do ljudi, odgovornosti do davkoplačevalskega denarja, kdo od svetnikov vsakič prebere vse gradivo,
kdo si pogleda kraje, ki so malo bolj oddaljeni od Litije. Besede župana so,da občina nima denarja. V to me ne morete prepričati več,
denar je popolnoma nepravično razporejen. Kot gospodinja vem,
da lahko porabim toliko kot imam, da je potrebno posojila vrniti in
da nikoli ne vem, kdaj se obrnejo stvari na slabše in je treba imeti
kakšno rezervo. Kot mati vem, da je med otroke treba pošteno razdeliti- vsakomur enako, sicer se na dolgi rok ne izide dobro, torej
oboje od zadnje naštetega je tako županu kot občinskemu svetu
tuje. Denar gre v Litijo in ni pošteno razdeljen med vse občane v
enaki meri, najeti so krediti, rezerve pa tako ali tako ni.
Morda še ni prepozno za novoletne želje in kot predsednica KS
Gabrovka si želim sposobnih, poštenih, srčnih politikov- ker bi to
enostavno pomenilo, da gre vsem nam bolje. Ker nisem v nobeni
stranki, mi je tudi vseeno za to, iz katere stranke so. Kot se vedno
izrazi britanska kraljica: Služiti ljudem. Točno to naj bo vodilo županu in občinskim svetnikom v tem letu in pa preprosto vodilo vsake
gospodinje- poštena delitev med vse družinske člane. Upam, da si
ne želim preveč.
Ljudmila Pavlin
Predsednica KS Gabrovka

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

popravila in čiščenje
zobnih protez
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Pravilnost dela poslovanja
Občine Litija
MEŠANI PEVSKI ZBOR DU LITIJA
V PREDSEDNIŠKI PALAČI

23. november 2015 bo ostal pevcem MePZ DU Litija v posebnem spominu, saj so zapeli v kristalni
dvorani Predsedniške palače. Povabil jih je predsednik RS Borut Pahor, ko jih je slišal peti na otvoritvi SVC-ja. Stekla so protokolarna dogovarjanja za obisk palače in
nastop. Izbran je bil 23. november, državni praznik v čast velikega
borca za severno mejo, Rudolfa Maistra.
Skupaj s štirimi učenci OŠ Slovenske Konjice, ki jih je spremljala velika skupina sošolcev, je bil po strogem protokolu izbran kulturni program, ki je vse navzoče, vključno s predsednikom Borutom Pahorjem in seveda nas, Litijane, ki smo naše pevce spremljali, navdušil.
Pesmi, ki so ju pevci zapeli so zazvenele mogočno v veliki akustični
kristalni dvorani in bili smo ponosni, da smo zmogli pokazati in dokazati, kaj tudi upokojenci zmoremo. Z nami je bil tudi naš predsednik Dušan Jovanovič in župan Franci Rokavec ter podžupanja Liljana
Lovše, ki na naše veselje pogosto obišče društvene prireditve. Tudi
avtobus je bil tokrat v organizaciji naše občine, za kar so bili pevci
zelo hvaležni, saj prav prevozi onemogočajo še številnejše nastope.
Po kulturnem programu in obveznem slikanju je sledil ogled Predsedniške palače, kjer so nam sodelavci protokola razložili namembnost prostorov in dogodkov, ki največkrat potekajo za zaprtimi
vrati. Na ogledu pa nismo bili sami. Že pri spremljanju kulturnega
programa so se pridružili nam Litijanom in mladim iz Konjic še drugi obiskovalci, saj je bil to Dan odprtih vrat. Ker je v palači vse pod
kontrolo, se je vedelo, da nas je bilo 160 obiskovalcev.

Lepo se je bilo sprehoditi po hodnikih in sobanah, kjer pa ni vedno
tako prijetno in veselo, so nam povedali vodiči in verjeli smo jim.
So pa in bodo tudi v prihodnje vrata Predsedniške palače pogosteje
odprta za javnost, kot je bilo v preteklosti, so nam še zaupali, zato
morda to ni naš zadnji obisk. 
Iva Slabe

SPOŠTOVANE UPOKOJENKE IN UPOKOJENCI!

Morda ste sklenili z novim letom narediti kaj dobrega zase?
Ste pomislili na včlanitev v Društvo upokojencev Litija? Dobra odločitev! Tu boste našli družbo in dejavnosti, ki bodo popestrile vaš
vsakdanjik. Toda ne samo z včlanitvijo, nekaj boste naredili zase,
če se boste vključili v katero od aktivnosti, ki vam jih s svojim programom ponuja društvo.
Hoja je zelo priporočljiva za ljudi v tretjem življenjskem obdobju
– sodelujte v pohodništvu; petje vedno sproža pozitivna čustva –
zakaj se ne bi priključili obema pevskima zboroma, ki vabita nove
pevce; ste si od nekdaj želeli preizkusiti v igranju citer – sedaj imate priložnost; bi spoznavali nove kraje in druženje v dobri družbi
– priključite se izletništvu, bi nadaljevali ali začeli s športom – vključite se v katero od športnih dejavnosti društva, vas veseli pisanje,
branje in petje – veseli vas bodo v literarni skupini, imate radi ročne
spretnosti – ustvarjalne delavnice imajo pester program; imate željo delovati v prostovoljnem delu s starejšimi – možnosti so v socialni sekciji; za prijeten klepet pa sta na voljo dve pogovorni skupini.
Bi s svojimi sposobnostmi in znanjem sodelovali pri organiziranju
dejavnosti društva – tukaj boste našli priložnost !
Včasih kateri od upokojencev reče »Kaj pa imam od društva?« - na
to vprašanje si mora odgovoriti vsak sam in se odločiti za vključitev
v družbo. Društvo upokojencev Litija si prizadeva upokojencem ponuditi čim bolj pester program. Odločitev je na vaši strani.
Več o novi in pretekli dejavnosti društva preberite na spletni strani
društva http://www.dulitija.si/, v društvu pa lahko dobite tudi zloženko z letnim programom. 
Vabljeni!
NAPOVEDNIK
Nedelja, 14.2.2016 - indiv. Pohod VAČE – SVETA GORA
Nedelja, 7.2.2016 – IZLET KURENTOVANJE NA PTUJU
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

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

Mlade iz Litije vabimo k ustvarjanju
boljše prihodnosti
Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju vabi mlade med 15. in
34. letom starosti, ki si želite prispevati k pozitivnim spremembam
v lokalnem okolju.
Kako lahko sodeluješ? Predstavljaj si aplikacijo namenjeno mladim,
s katero lahko sporočiš, kakšnih sprememb si želiš v svoji občini in
to tudi deliš s prijatelji. Še več, hkrati lahko to neposredno sporočiš
tudi tistim, ki o spremembah odločajo – občini, županu in vsem
ostalim, ki imajo moč izvesti te spremembe.
Takšno aplikacijo oblikujemo v okviru evropskega projekta EUth
»Orodja in nasveti za mobilno in digitalno participacijo mladih po
vsej Evropi«, ki se izvaja na programu Obzorje 2020. Naš cilj je
oblikovati aplikacijo, ki bo mlade povezala v spletno skupnost, v kateri ne boste zgolj razpravljali o tem, kaj si želite, ampak dejansko
vplivali na spremembe v Srcu Slovenije.
Če želiš izraziti svoje mnenje in se povezati z drugimi mladim, nas
kontaktiraj na anita.molka@razvoj.si in poslali ti bomo kratek vprašalnik. S pomočjo vprašalnika bomo izbrali skupino mladih, ki bodo
sodelovali v skupinskih pogovorih (fokusnih skupinah) v začetku
leta 2016. 
Anita Molka, Razvojni center Srca Slovenije

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja
Občine Litija v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015
v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa
ter izvrševanje proračuna, ustanovitev in upravljanje gospodarskih
družb ter zadolževanje. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti
poslovanja Občine Litija v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015 v
delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa
ter izvrševanje proračuna, ustanovitev in upravljanje gospodarskih
družb ter zadolževanje.
Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Občine Litija v
obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015 izreklo negativno mnenje, ker
občina ni poslovala v skladu s predpisi v naslednjih primerih:
• v sklepih o začasnem financiranju v letih 2014 in 2015 je določila obseg sredstev, ki je bil višji od obsega sredstev, porabljenih
v enakem obdobju preteklega leta, ter porabila več sredstev, kot
je bilo dopustno v obdobju začasnega financiranja; v poročilu o
realizaciji proračuna v prvem polletju 2014 in predlogu zaključnega
računa proračuna občine za leto 2014 ni prikazala vseh zahtevanih podatkov; izplačala je več, kot je načrtovala na proračunskih
postavkah; ni določila obsega izdatkov za posamezno trimesečje
ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki
plačevati obveznosti; mesečno ni načrtovala likvidnosti proračuna;
• posebna dela proračunov za leti 2014 in 2015 ter načrta razvojnih programov za leta 2013–2016 in 2015–2018 niso popolni; tudi
obrazložitve posebnih delov proračunov za leti 2014 in 2015, obrazložitve predloga zaključnega računa proračuna občine za leto
2014 ter obrazložitve proračuna za leto 2009, ki so se nanašale na
ustanovitev gospodarske družbe, niso popolne;
• pri plačilu obveznosti iz proračuna v letu 2014 ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov;
• ustanovila je gospodarsko družbo in ji zagotovila kapitalski vložek z dokapitalizacijami v znesku 5,8 milijona evrov, ne da bi opredelila zaščito občinskega interesa;
• ni odločala o sprejetju letnega poročila gospodarske družbe za
leti 2009 in 2010 ter o načinu kritja bilančne izgube gospodarske
družbe v letih 2012 in 2013; ni izvajala celovitega nadzora nad poslovanjem gospodarske družbe in ni v celoti uveljavljala pravic lastnika v gospodarski družbi;
• knjige sklepov družbe z enim družbenikom ni vodila v skladu s
predpisi; direktorico gospodarske družbe je imenovala v neskladju
s predpisi;
• v obdobju od leta 2010 do leta 2014 je izdala poroštva v skup
nem znesku 11.605.180 evrov za obveznosti iz zadolževanja pravnih
oseb, ki nista posredna proračunska uporabnika ali javni podjetji;
• ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine;
• ob izdaji jamstev za obveznosti gospodarskih družb Ministrstvu
za finance ni posredovala kopij posojilnih pogodb ter kopij patronatskih in meničnih izjav; Ministrstvu za finance tudi ni posredovala popolnih podatkov o stanju zadolženosti občine in pravnih oseb
javnega sektorja na ravni občine na 31. 12. 2014 in na 31. 3. 2015.
Računsko sodišče je od Občine Litija zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in podalo priporočila za izboljšanje
poslovanja. 
Ljubljana, 21. decembra 2015

KDO BO PREVZEL ODGOVORNOST ZA VSE
OMENJENO V REVIZIJSKEM POROČILU?
Vsi, ki ste zasanjano dvigovali roke brez vsakega pomisleka in
zdrave pameti! Vsi, ki ste z javnim denarjem in premoženjem ravnali negospodarno, neracionalno, neučinkovito in kar je najhuje,
nezakonito! Primerno bi bilo, da se najprej zahvalite Bogu, da Računsko sodišče ni bolj podrobno pregledalo poslovanja in za daljše
obdobje. Pospravite vašo politično »modrost« in iz svojih žepov poravnajte dolgove ter neplačane obveznosti, ki dosegajo skoraj 30
milijonov EUR in TAKOJ, brez dodatnega diskutiranja, zapustite
politični prostor!
Odgovornosti za omenjene nepravilnosti se ne morejo izogniti niti
zaposleni na Občini Litija, saj se niso uprli nezakonitemu in neetičnemu ravnanju politikov, ampak so jim zvesto sledili ali jih celo
usmerjali na nezakonite poti. Nadzorni odbori pa so tako ali tako
samo politični okras.
Skozi zgodovino so se oblikovale modrosti kot npr. »Kdor več kot
sedem let sedi na istem stolu, se usmradi!« ali »Bedaku nikoli ne daj
oblasti, denarja, orožja in ognja!«.
Kdaj bomo to osvojili? 
Nace Šteferl
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Z ZVOKI PIŠČALI IN S PETJEM
V NOVO LETO
Drugi dan novega leta je bila Gabrovka ovita v pravo zimsko pravljico. Pokrajino je prekrila bela odeja, v cerkvi pa so pozno popoldne
zvenele orgle ter glasovi pevk in pevcev. Odvijal se je namreč božično-novoletni koncert z naslovom Tih večer, ki je lepo zapolnil praznične dni. Na začetku je obiskovalce pozdravil gospod župnik Stanislav Škufca, zatem pa je cerkev napolnila glasba. Kot prve smo
se predstavile pevke ŽPZ Fran Levstik Gabrovka, skupaj s pianistko

Tino Logar, kasneje pa so se zvrstili še pevci MoPZ Fran Levstik
Gabrovka z zborovodjo go. Marjano Kolar in naši gostje. Med njimi
so bile tudi letos pevke ŽVS Lipa iz Litije, ki so se tokrat oglasile
kar s kora, na orglah pa jih je spremljal organist Gašper Banovec,
ki je imel med posameznimi nastopajočimi tudi samostojne vložke,
ki so popestrili zborovsko petje. Kot zadnji so nastopili pevci MoPZ
Polšnik, ki so na tovrstnem koncertu pri nas sodelovali prvič. Za
zaključek smo vsi nastopajoči, skupaj z obiskovalci, zapeli Sveto
noč, ki je lepo povezala ta praznični večer. Po koncertu smo se
lahko zunaj še posladkali in ogreli s čajem. Koncert je povezovala
Manca Perko, za kar se ji lepo zahvaljujemo. Zahvala gre tudi vsem
nastopajočim, našim gostom, obiskovalcem in vsem ostalim, ki ste
kakorkoli pripomogli, da je praznični večer tako lepo uspel.
Tanja Vodenik Vozelj, članica KUD Fran Levstik Gabrovka

OBVESTILO RIBIŠKE DRUŽINE LITIJA
Ribiči VABIMO na pečene ribe
na pepelnično sredo in veliki petek.
Vljudno vabljeni!

TEST…
1.	
Kje se nahaja najlepši del fosilne morske obale Panonskega
morja?
2.	
Kje v Sloveniji se nahaja najstarejši, najdragocenejši in najlepši
križev pot (slike na platnu)?
3.	Kako se imenuje edina država na svetu, ki ima obeleženo težišče svoje države in na tem mestu zbrane simbole državnosti in
naroda ob katerih se izvajajo domoljubni dogodki?
4.	Kdo je slovensko glasbo prvi dvignil na svetovni nivo in kje je bil
rojen?
5. Kako se imenuje kraj, ki ima v cerkvi najlepši božji grob?
6. Kateri kraj je v Zasavju najstarejši trg?
7.	Kako se imenuje dika Narodnega muzeja? (Dika ali svetinja je
najpomembnejša arheološka najdba na Slovenskem.)
8. Kateri Slovenec je napisal prvo tiskano knjigo in kje je bil rojen?
9.	
Kako se imenuje edini kraj na svetu, kjer ob turističnih znamenitostih doživimo zabavno (stand up) gledališko vodenje?
10.	Kako se imenuje najštevilčnejši skupinski uspeli pobeg zavezniških vojakov iz nemškega ujetništva v svobodo med drugo
svetovno vojno?
Tisti, ki bo najbolj pravilno odgovoril na vsa vprašanja bo nagrajen
z obiskom tega zgodovinskega kraja, ki je najpogosteje omenjen v
pravilno odgovorjenem testu! (Lahko povabi tudi prijatelje ali podari svojo nagrado komerkoli, npr. svojemu priljubljenemu društvu.)
Odgovore pošljite na zvonimir.kolenc@guest.arnes.si ali na DGK, Vače 12, 1252 VAČE.
Vabim pa vse na GEOSS v nedeljo 7. februarja
ob 13.00 na tradicionalno 31. državno prireditev, posvečeno državnemu kulturnemu prazniku in našemu največjemu pesniku, Francetu
Prešernu. Slavnostni govornik bo Viktor Žakelj. Več o njem na http://www.gorenjci.si/
osebe/%C5%BEakelj-viktor/731/, ker bi tu bilo zelo premalo prostora. 
Z ljubeznijo! Zvonček Norček

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 5650 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.

Božičkovo presenečenje s
Sneguljčico in sedmimi palčki
Božiček vsako leto z veseljem obišče Polšnik in
razveseli vse najbolj pridne. In teh ni malo. Si morete misliti? Čisto polna dvorana nas je bilo v soboto,
19.12.2015! Starši otrok smo pred časom dobili Božičkovo pismo,
v katerem nas je prosil, če smo lahko tudi letos njegovi pomočniki.
Pripravili smo igrano-lutkovno predstavo o Sneguljčici in sedmih
palčkih. Sneguljčica, lovec, ogledalo in princ so svoje vloge odigrali
kar sami, kraljica mačeha in palčki pa so se predstavili preko lutk.
Poskrbeli smo za glasbeno ozadje, osvetlitev in seveda sceno z
grajsko sobano ter palčkovo hišico. Božiček je v dvorano je pripeljal
poln voz daril in otroci so bili navdušeni. Čeprav je bilo potrebno v
organizacijo vložiti kar veliko truda vseh sodelujočih, se je splačalo.
Videti sijoče in srečne oči najmlajših je nekaj najlepšega.
Prijetno in zabavno je bilo delati z odličnimi igralci, starši in prijatelji. Lovec Evgen P. nas je sproščeno vodil skozi zgodbo in navdušil
s svojim igralskim talentom. Sneguljčica Zdenka P.P. je z nežnostjo
osrečila vse deklice (no, in
ob koncu tudi kraljeviča),
ogledalo Tanja R. pa je z
vrhunsko masko (izpod rok
Nike Zore) presenetilo gledalce. In kraljevič Igor P....,
ko je prijahal na svojem
konju na kolesih, smeha ni
manjkalo. Palčki Boštjan J.,
Iza N., Tejčka V., Petra P.,
Tina H., Boštjan M. in Katja P. so dobili svoj "glas" in karakter ter
navdušili tudi z nepredvidenimi besednimi elementi. In kraljica-mačeha Katarina J. z izredno interpretacijo vedno navduši. Leseni del
scene je naredil Roman H., za poslikavo pa je poskrbela odlična
Sabina A. (pri barvanju pomagali Mia V. in Mateja). Katja P. je izdelala vse lutke in obleke za nastopajoče. Za fotografijo je skrbela
Barbara B., za kamero sta stala Vili H. in Gaj J.. Za tehniko je skrbel
Tomaž V. Hvala Slavku S., da je prišel iz severnega tečaja in pomagal obdariti otročičke. VELIK hvala vsem. (predstava na ogled tudi
na naši spletni strani).
Za darilca so velik delež prispevali sponzorji (podjetniki), krajevna
skupnost Polšnik in domača društva. Velik hvala sponzorjem: Mizarstvo Otmar, Tatjana Mušič, s.p. Mamolj, Aleš Borišek, s.p. Mamolj, Gregor Petrič, s.p. Ljubež, Tesarstvo Hribar, Roman Hribar,
s.p. Polšnik (leseni del scene), Tesarstvo Bučar, Anton Bučar s.p.
Polšnik, Metka Končar, s.p, Polšnik, GMP Razpotnik Silvo, s.p. Izlake, Popravilo plovil, Andrej Repovž, s.p. Polšnik, Ključavničarstvo
Repovž, Igor Poznajelšek, s.p. Polšnik, Geoplan, Robert Rovšek,
s.p. Litija, Strežba pijač, Lara Tišler, s.p. Polšnik, Miha Kos, s.p.
Mamolj, Terra in, d.o.o.Polšnik, Vodišek Matej, s.p. Mamolj, Kombi
Voz, Srečko Sedevčič, s.p. Velika Preska, Domis, Milorad Domanovič, s.p. Polšnik, Gostilna Juvan, Ana Marija Majcen, s.p. Polšnik,
Avdil Nrecaj, s.p. Polšnik, Mizarstvo Kos, Jože Kos, s.p. Polšnik. In
polšniška društva: Prostovoljno gasilsko društvo, Kulturno društvo
Pavle Voje, Društvo podeželskih žena in deklet, Turistično društvo,
Športno društvo, KO Rdeči križ.

Koncert z gosti iz sosednje vasi in
z dedkom Mrazem izpod Triglava
Z novoletnim koncertom so nas pevci Moškega pevskega zbora
Polšnik in njihovi tokratni gosti pevci Moškega pevskega zbora KUD
Fran Levstik iz Gabrovke popeljali v novo kulturno leto.
Naši pevci so 2. januarja gostovali v Gabrovki in pevski prijatelji iz
sosednje vasi so vrnili obisk. Z ubranim prepevanjem pod vodstvom
Marjane Kolar, so razveselili številno občinstvo. Takole so zapisali o
zboru: "Fantje in možje MPZ KUD Fran Levstik Gabrovka so ljudje
dobre volje, raje v družbi kot sami. Nekateri se družijo s pesmijo
že od vsega
začetka, drugi, mlajši, ki
prihajajo, pa
zbor vsakič
znova pomladijo. Izkušnje
in mladostna
energija
–
prava kombinacija, da
lepa pesem poboža uho in srca poslušalcev, porazdeli žalost in
pomnoži veselje." Res so pomnožili veselje, saj je slovenska pesem
odmevala še po koncertu. Domači pevci so pod vodstvom Žige Torija zopet dokazali, da pridno trenirajo in da so jim še vedno ljubše
ljudske pesmi, čeprav mnogi vemo, da odlično zapojejo tudi kakšno
bolj moderno. Verjamem, da jim poguma ne manjka in da se bodo
zopet kmalu lotili kakšne nove, ki bo še obogatila njihov širok repetuar. Čeprav je dedek Mraz za to sezono že zaključil s svojim delom
smo ga prepričali, da nas je obiskal na koncertu in z nami delil
lepe ter optimistične misli. Najmlajšim pa je prinesel tudi sladko
darilce. Skupaj z vsemi pevci je nazdravil in zapel zdravico, nato pa
se je odpravil nazaj pod Triglav. Sledilo je družabno srečanje z še
več zdravicami (Tone Tori je poskrbel za žlahtno kapljico), pesmijo,
klepetom, zasluženo malico in sladkimi dobrotami, ki so jih napekle pridne članice Kulturnega društva Pavle Voje Polšnik (hvala!!).
Anton Lokar je poskrbel za odlično igro našega triglavskega gosta,
koncert pa sva povezovali Tanja Ribič in Mateja, in misli so izhajale iz naslednjega novoletnega voščila: Življenje je ljubezen, je
strast, je hrepenenje, je čast. Je pot v neznano in neimenovano... Življenje je igra srca, je pot do Boga. S ciljem ali brez ali
pa tudi nekaj vmes... (T. Ribič)
Skupaj z gosti in obiskovalci smo bili kot ena velika družina. Z vsemi
našimi krepostmi, norostmi, vrlinami in napakicami, ena prijetna,
prijateljska, kulturniška družba, ki se rada poveseli ob slovenski
glasbi, z iskrenimi in dobrimi ljudmi. Hvala vsem za nepozaben večer.
Kulturniki na Polšniku pridno delamo, se družimo in ustvarjamo
nepozabne dogodke za vse generacije. Ob tem pozabljamo na vsakodnevne skrbi, se bogatimo z ustvarjalnostjo in medsebojnimi talenti, razmišljamo optimistično in vedno iščemo nove rešitve. In to
želimo v novem letu tudi vsem bralcem Občana. Pa sreče in zdravja
naj bo obilo, potem bomo pa že lahko še kaj lepega naredili za druge, kajne? Več na www.polsnik.si. 
Mateja Sladič-Vozelj

SPOMINSKA SLOVESNOST NA TISJU
24.12.2015 ob 11. uri je bila na Tisju spominska slovesnost na dogodke izpred 74 let, ki so se dogodili prav pred praznovanjem »Božiča«. Rekli bi, da je Božič čas miru in prijateljstva, toda nemški
okupatorjevi vojaki trga niso upoštevali, zato je bilo na Tisju povsem drugače. Tega dne je prispel na Tisje II. štajerski bataljon. Pri
Pevčevih se nastanila mokronoška četa, stiška je zavzela Tisenški
rajon, pugleška z enim vodom pri Vrhovšku, z drugim gostuje v hiši
Novakovega očeta. Borci počivajo, čistijo orožje in se pripravljajo
na boj. Napadli bodo litijsko postojanko, prebredli Savo in se odpravili na Štajersko.
Toda malo pred poldnevom se pojavijo lovci med njimi tudi Puschmann, litijski župan. Borci se držijo v hišah in skednjih, skrbijo,
da bodo čimanj opazni, da jih ne opazijo lovci. Toda ob štirih popoldne opazijo Nemce kako so ti začeli obkoljevati vas Tisje. Pade
prvi strel in vnel se je hud boj. To je bil prvi večji spopad med
drugo svetovno vojno na slovenskih tleh. Po besedah borca Franca
KOMELA, udeleženca tega spopada, ki ga žal ni več med nami, je
spopad trajal več kot dve uri. Partizani so kljub številčnemu sovražniku nudili močan odpor in mu zadejali velike izgube, kar vedo
povedati še živeči občani vendar točnega števila mrtvih okupatorjevih vojakov ni znano, saj je okupator podatke prikril, znano je le,
da so okupatorjevi vojaki s tovornjaki vozili mrtve v gasilski dom
Šmartno.
Ta partizanska akcija je imela zelo močen odmev v vrstah okupatorja katere glas je prišel v sam štab firerja Adolfa Hitlerja.
Kot povedo še danes živeči domačini je bil hrib poln zelencev (nemških vojakov), oboroženih z najsodobnejšo pešadijsko oborožitvijo
(težkimi strojnicami, brzostrelkami, puškami in minobacači). Tudi
ob letošnji spominski proslavi je hrib na Tisju oživel z tovarišicami
in tovariši, ki so se ob tej priliki poklonili spominu borcem, ki so
takrat vodili bitko na Tisju. Med navzočimi je bil tudi takratni še živeči borec BEDENIK
Janez (Matiček).
Na letošnjem spominskem srečanju
je navzoče pozdravil predsednik zveze
združenj borcev za
ohranjanje vrednot
NOV Litija Mirko
KAPLA. Slavnostni
govornik pa je bil
polkovnik, komandant 10. pehotnega
polka slovenske vojPozdravni govor je imel predsednik zveze združenj ske, Franc KATIČ.
borcev za ohranjanje vrednot NOB Mirko Kaplja.
Spominsko srečanje je spremljal bogat kulturni program, v katerem so sodelovali
častna straža slovenske vojske, partizanski pevski zbor iz Ljubljane,
praporaši združenja Sever, združenja vojnih veteranov za Slovenijo,
zveze združenj borcev Litija in drugi.
Spominski slovesnosti so še prisostvovali župan
občine Litija Franci
Rokavec, Franc SEVER- Franta, partizanski komandant,
ki je vodil bitko
na Menini planini,
upokojeni general
Mirko Mirtič in številni občani Litije,
Šmartnega pri Litiji Slavnostni govornik (polkovnik, komandant 10.
pehotnega polka slovenske vojske Franc Katič.
in od drugod.
Spoštovani občanke in občani v turobnem dnevu je kot pred 74 leti
hrib na Tisju oživel, tokrat niso pele strojnice okupatorja, pač pa
pesem partizanskega pevskega zbora iz Ljubljane. Zadonela je slovenske himna, Nabrusimo kose, Hej brigade, Komandant Stane in
druge, ki so jih spesnili naši borci v najtežjih časih druge svetovne
vojne. Te še danes živijo in so žive med našimi ljudmi. To so pesmi,
ki dvigujejo moralo našemu narodu, 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 in brez prihodnosti.
Žal nismo se dali okupatorju in domačim izdajalcem med drugo
svetovno vojno, zato moramo tudi danes strniti vrste in se upreti
tej pogubni politiki. Žalostno pa je, da so nas v to situacijo pripeljali
politični zanesenjaki, ki so nam ob osamosvojitvi obljubjali raj na
tej zemlji (in ta bi tudi lahko bil), danes pa lahko vidimo, da je ta raj
za ozek krog ljudi, (novodobni kapitalisti, slovenski tajkuni in njihovi
pomočniki).
Letos smo praznovali 25 let od plebiscita, na katerem smo se Slovenci odločili za samostojno Slovenijo. Toda po 25 letih od samostojne in enotne Slovenije je ostalo, lahko rečem prav malo. Ali ste
na proslavi v Cankarjevem domu ob igranju Slovenske himne, videli
in slišali slovensko eminenco peti slovensko himno, žal ne. Toda
ta naša lepa himna se je razlegala pod skakalnico na zadnji tekmi
v Bischofshofnu ko je naš skakalni as Peter Prevc prejel zlatega
»ORLA« slovenski navijači, katerih je bilo po podatkih več kot pet
tisoč pa so glasno kar dvakrat dvakrat prepevali slovensko himno.
Tu se je videla enotnost, vdanost Slovencev do domovine, spoštovanje zmagovalca, kateremu je v njegovo čast. Ko je stal na zmagovalnem odru kar dvakrat zaigrala slovenska himna. Tako so bili
predani, požrtvovalni tudi naši partizani, zavedni Slovenci, ki so dali
svoja življenja za svobodo.
Ne smemo dovoliti, da bi spomin na te težke čase zbledel, zato
smo tu mi, ki se bomo spominjali na kraju samem, spominjali teh
težkih trenutkov, zato ste tudi naslednje leto vabljeni, da se poklonimo spominu našim borcem, borcem, ki so na tem kraju padli za
domovino.
Ciril Golouh

ŠPO RT

Januar 2016

Vse selekcije po programu trenerjev izkoriščajo
zimski premor z treningi in igranji po turnirjih.
Tako se je selekciji dečkov U-12 udeležila Božičnega turnirja v Beljaku( Avstrija) kjer so dosegli 1.
mesto med 16 ekipami. Igrajo pa tudi zimsko ligo
v Šenčurju in so prijavljeni še na nekaj turnirjev v
Sloveniji. Udeležili so se tudi zelo močnega turnirja na Reki, kjer
so v četrtfinalu z 1:0 izgubili z domačini in kasnejšimi zmagovalci.
Igralci U-10 so se udeležili turnirja v Zagorju, kjer so prikazali dober
nogomet in po dramatičnem dramatični igri izpadli v četrtfinalu.
Na turnirju v Avstriji so igrali tudi naši mladinci in osvojili 3. Mesto.
Ker pa je Januarja tudi zimski prestopni rok potekajo pogovori z
morebitnimi novimi igralci,ki naj bi se pridružili Jevnici v nadaljevanju sezone.
Vse napore pa vlagamo v projekt izgradnje novih garderob, kajti za
toliko selekcij, ki jih trenutno imamo ne moremo izvesti razporeditev za treninge in tekme. Upamo, da nam v tem letu to tudi uspe,
da izboljšamo pogoje za naše mlade igralce in igralke.
za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

DEDEK MRAZ V GABROVKI

Konec decembra nas je v Gabrovki obiskal dedek Mraz. Prilezel je kar
skozi okno v našo šolsko dvorano, saj se mu je tako mudilo, ko so ga
otroci tako glasno klicali. A to še ni vse, pred njim sta prišla tudi dva
palčka, katera sta s seboj pripeljala čudo tehnike od naprave, ki se ji reče »pridnometer«. Bila
sta zelo zabavna, otrokom sta merila pridnost.
Dragi starši otrok in vsi krajani Gabrovke, bodimo zelo ponosni na naše otroke, saj je naprava
čisto vsem pokazala, da so bili v lanskem letu
zelo pridni. Zato so čisto vsi v dvorani dobili od
dedka Mraza lepo darilo. Res priden tudi dedek
Mraz.
Ko sem tako opazovala otroke iz dvorane na
oder in iz odra ob obdarovanju nazaj, sem bila
zadovoljna in srečna, da smo v KS Gabrovka ponovno lahko našim
otrokom pričarali en lep nepozaben
večer.
Otroci so naša prihodnost in hkrati najšibkejši v našem kraju. Zato
jim dajemo v KS še posebno pozornost. Trudimo se jim izboljšati
pogoje v našem okolju, borimo se
za vrtec, igrala, novo šolsko igrišče,
varno pot v šolo in skozi kraj, pa še
bi lahko kaj naštela. To so naše želje, naši cilji v KS Gabrovka. To so veliki projekti, ki žal niso uresničljivi takoj, odvisni so od občinskega proračuna in ne od nas, vendar bomo vztrajali. Dedek Mraz pa pride vsako leto. To je še najmanj,
kar lahko našim otrokom
damo. Po službeni dolžnosti se vozim vsak dan po
naši Sloveniji in opazujem
»komercializacijo« praznikov božič in novo leto. V
Gabrovki tega ni. Zaradi
primanjkovanja občinskega denarja je bila naša vas
ob zaključku leta bolj malo
okrašena z lučkami, tudi dodatnih večjih prireditev in ponudbe ni. Iz
tega vidika je za naše otroke dedek Mraz še toliko bolj pomemben in
tudi darilo, ki ga ob prihodu otrok prejme. Kot sedaj že vsako leto obdarujemo otroke od 1. do 7. leta starosti in letos smo imeli na spisku 123
otrok. Ja, kar veliko nas je, otrok vsako leto več.
Dogodek je bil v večinski meri financiran iz strani KS Gabrovka, delno pa
tudi iz drugih virov financiranja kot je z donacijami podjetnikov, katerim
se ob tej priložnosti izkreno zahvaljujemo. Donatorji, ki so se odzvali
naši prošnji so: Gašper Novak s.p., Sandi Grm, Srečko Lenart s.p., Franc
Zavrl s.p., Igor Cerovšek s.p., Resnik Zvonko s.p., Petra Žagar Trbovlje,
podjetje Pinacea d.o.o. Moravče, Hostnik Jože Boštajn, hvala vam.
Delno pa je bil dogodek financiran iz naslova prodaje našega produkta,
to je napolnjena plastenka vode, ki je namenjena vsakemu potrošniku,
izkupeček prodaje pa je dejansko namenjen izboljšanju pogojev našim
otrokom v KS Gabrovka, v kar pa štejemo tudi obisk dedka Mraza. Pri
organizaciji projekta so nam pomagali v podjetju PAAN d.o.o. in SANDI
TOURS s.p., pri prodaji pa vsi ponudniki svojih izdelkov na letošnjem Levstikovem pohodu. Zahvala gre vsem, predvsem pa Resnikovim iz Moravč
v »Resnikovi kašči« in Bajčevim iz Gobnika v njihovi »Bajčevi zidanici«.
Omeniti moram tudi vse, ki so nam pomagali, da smo prireditev lahko
izvedli. Gospoda ravnatelja, ki nam vedno da na voljo toplo šolsko dvorano ter tehnično osebje šole, torej čistilke, kuharice in hišnika pri tehnični pomoči izvedbe. Hvala vam za korektno vsakoletno sodelovanje.
Posebna zahvala pa naši sokrajanki Darji Kralj, ki nam je pomagala pri
administraciji in logistiki.
Ko je naš dedek Mraz odhajal iz Gabrovke sem ga pospremila do ceste,
zaželel mi je vse lepo v novem letu in rekel: »Dedek Mraz obstaja in
verjemi v njega, prinaša predvsem srečo, ljubezen in medsebojno razumevanje«.......... in vse to delim z vami.
Mateja Blažič

NLP V LETU 2015
Plesno športno društvo NLP je zaključilo najbolj
uspešno koledarsko leto doslej. Plesalci društva NLP
iz Litije so dosegali neverjetne rezultate na državnem in mednarodnem nivoju. Zabeležili smo 4 uvrstitve na svetovna prvenstva v
streetu in jazzu, kjer so naši plesalci zastopali slovensko reprezentanco. Poleg tega smo razširili ponudbo za odrasle. V januarju smo
že začeli z nadaljevalnim tečajem družabnih plesov, spomladi pa se
vrača tudi začetni tečaj. Več info na www.psdnlp.com.
Zelo pa smo ponosni, da v letu 2016 praznujemo 5 let od usta
novitve Plesno športnega društva NLP, zato za vas pripravljamo

LITIJSKI KEGLJAČI VSTOPILI
V LETNI DEL SEZONE
Januarja se za kegljače v Sloveniji prične drugi del
sezone, v litijskem klubu se bodo nekatere ekipe tako
borile za obstanek v ligi, spet druge za boljša mesta na lestvici.
Prva moška ekipa Litije, ki keglja v 1. A slovenski ligi za moške,
se trenutno nahaja na šestem mestu lestvice in za peto uvrščenim Enemonom zaostaja zgolj za točko, pred Konstruktorjem na
4. mestu pa le 3 točke, tako da možnosti za napredek še obstajajo.
Ženska ekipa, ki letos keglja v prvi B slovenski ligi za ženske se
trenutno nahaja na osmem mestu, ekipa Slovenj Gradca za Litijo
zaostaja zgolj eno točko, naše punce pa lovijo Belo Krajino, ki je
pred Litijo na lestvici s tremi točkami prednosti. Druga moška ekipa, ki zastopa Litijo v drugi ligi vzhoda za moške, je po jesenskem
delu lige na trenutnem sedmem mestu, razlike na celotni lestvici
pa niso velike (Ceršak na drugem mestu ima 11 točk, naši na sedmem 8 točk), boj za višja mesta bo tako potekal tudi v nadaljevanju
sezone.
V Litiji imamo kar nekaj mladih perspektivnih kegljačev, ki na posameznih tekmovanjih v kategorijah dečki – deklice na državni ravni dosegajo odlične rezultate. V drugi kategoriji dečkov je Matjaž
Ivančič po sedmih tekmovanjih dosegel končno drugo mesto, vendar se mu je prvo mesto izognilo le za 15 kegljev. Pri dekletih je
najboljše mesto osvojila Eva Krafogel na 11. mestu v tretji kategoriji
za deklice.
Decembra je v Kamniku za fante ter v Postojni za dekleta potekalo
tekmovanje državnega prvenstva tandema dvojic za mladince in
mladinke. Klemen in Tomaž Ivančič sta po boju s parom iz Cerknice
v finalu dosegla končno drugo mesto in s tem postala podprvaka v
dvojicah. Tudi naš drugi par – Kristjan Ponebšek in Rok Markelc sta
dosegla dobro uvrstitev – sedmo mesto v konkurenci devetnajstih
parov.
Januarja je potekalo zaključno državno tekmovanje za ekipe do 23
let. Vidnejšo uvrstitev je dosegla naša ekipa mladincev, ki je tekmovanje zaključila na sedmem mestu in po štirih tekmah za Izolo
zaostala le 28 kegljev. Naša ekipa mladink je tekmovanje končala
na osmem mestu.
Glede na vse uspehe, ki jih dosegajo litijski mladi kegljači, lahko
sklepamo, da bo motivacija za nadaljnja tekmovanja kar velika in
si tudi v drugem delu sezone lahko obetamo lepih uvrstitev litijskih
kegljačev na državnem nivoju. 
Kegljaški klub Litija 2001

ŠD MAISTER PRAZNUJE
DRUGO OBLETNICO
Člani športnega društva Maister smo "simpatizerji
gibanja in narave", kar je postal 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 30.12.2015
praznovalo svojo drugo obletnico obstoja, zaradi česar smo predmetni dogodek obeležili z »Nočnim pohodom na Sitarjevec«. V sredo dne 30.12.2015 smo se zbrali na Maistrovi ulici 5 ob 18.00 uri,
od koder smo se
z lučkami odpravili na Sitarjevec
dogodivščinam
naproti.
Kljub temu, da
smo bili letos prikrajšani za zimsko
idilo, je pohod minil v dobri družbi,
ki sta jo popestrila najmlajša udeleženca 3 letna
Ana in 5 letna Tia. 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 udeležimo v še večjem število-mogoče tudi z vašo
udeležbo?!

POLEG TEGA VAS VABIMO NA NAŠ PRVI
DOGODEK V LETU 2016:

Športno društvo Maister bo v mesecu februarju organiziralo sankanje, pri čemer vas bomo o vseh podrobnostih obvestili 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
Predsednik Mario Japić
GALA prireditev, ki
bo potekala 23.4.
v Športni dvorani
v Litiji. Več o naši
prireditvi pa v naslednjih številkah.
Za konec pa vam
želimo še srečno,
zdravo in plesa
polno leto 2016!
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FC LITIJA TUDI V NOVI SEZONI KON
KURENČNI V 1. SLOVENSKI FUTSAL LIGI
Članska ekipa FC Litija je pred pričetkom nove sezone
doživela kar nekaj sprememb. Kljub temu, da sta litijske
vrste zapustila Damir Puškar in Denis Totošković (odšla
v RE-Max Maribor) in da v ekipi prav tako ni več Pertića se je pomlajena ekipa dobro zoperstavila vsem dosedanjim nasprotnikom.
Trenerju Tomiju Horvatu je uspelo iz ekipe iztisniti kar se da največ.
Iz Extrema so v Litijo prišli
Matej Gregorič, Nikola Jelić, Vid Sever in Teo Turk
(kapetan reprezentance do
19 let), novinec je tudi Škofjeločan Tine Šturm.
Z nekaj nihanj v igri, kar je
posledica mladosti, neizkušenosti in neuigranosti
je članska ekipa na odmor
odšla na 4.mestu in vsekakor ohranila stik z vrhom
slovenskega futsala. Vsekakor je to dobra popotnica in vabilo na
naslednje tekme FC Litija. Nenazadnje se je članska ekipa uvrstila
tudi na finalni turnir četverice v Pokalu Terme Olimia. Na povratni
tekmi so v litijski športni dvorani visoko, kar s 5 : 1 premagali Oplast
iz Kobarida.
Dober pokazatelj, da se v Litiji igra dober futsal je tudi članstvo naših
igralcev v državnih reprezentancah. Gašper Vrhovec je stalni član
članske vrste, ki bo v začetku februarja 2016 nastopila na evropskem prvenstvu v Srbiji, še nekaj drugih igralcev pa igra oz. kandidira za selekcije U21 in U19 (Teo Turk, Matej Gregorič, Max Dimec,
Tevž Curk Peskar, Nejc Vrhovec).

MED MLAJŠIMI SELEKCIJAMI NASTOPAJO EKIPE
U19, U15 in U13.

Po nekajletnem premoru, v sezoni 2015/16 klub v ligah mladih nastopa s tremi ekipami, z ekipo U19, U15 in letos na novo še z U13.
Na začetku sezone je bilo potrebno premagati kar nekaj preprek, da
so ekipe uspešno
startale v novo sezono. Kljub vsemu
pa imajo otroci dobre pogoje za delo,
ob vsakem ponovnem zagonu pa je
potrebno tudi veliko
usklajevanja in organizacijskih potez, da
se lahko doseže zastavljene cilje. Ker v občini ni tako malo športnih klubov in društev je
tudi na tem področju potrebno strniti vrste in delati v dobrobit otrok.
Dober pokazatelj tega je tudi vzpostavitev sodelovanja z NK Litija.
Pri delu z mladimi v FC Litija, rezultat ni na prvem mestu. Pogled
na lestvice v mlajših kategorijah pa
vseeno kaže, da se tudi pri mlajših
kategorijah ohranja stik z vrstniki iz
drugih sredin. Ekipa U19 je trenutno na 2. mestu lestvice, U15 prav
tako zaostaja le za ŠD Extrem-om,
najmlajša selekcija U13 pa nabira
predvsem izkušnje. Po začetnih kar
visokih porazih na turnirju na Ptuju,
so na zadnjem turnirju v Litiji zabeležili prve zmage. Prav pri mlajših selekcijah si v naslednjih sezonah
obetamo še več, predvsem pa, da bi se fantje še v večjem številu
pridružili vadbi v FC Litija.
In za konec še misel Neymar-ja idola toliko mladim: »Zame je futsal
ena izmed mojih strasti. Vedno sem ga rad igral. Futsal zelo pomaga,
ker moraš hitro razmišljati. Igra je bolj dinamična…In danes v Evropi
ni veliko prostora, zato moraš misliti hitreje in futsal mi je pri tem
veliko pomagal.«
V prihodnjih tednih boste imeli še kar nekaj priložnosti, da si v litijski športni dvorani ogledate katero od tekem članske ali pa mlajših
selekcij. Vljudno vabljeni!
RAZPORED TEKEM – redni del ligaških tekmovanj
DATUM
Nedelja 17.1.2016
Nedelja 24.1.2016
Nedelja 7.2.2016
Petek 12.2.2016
Nedelja 14.2.2016
Petek 11.3.2016

ura
15:00
15:00
15:00
20:00
15:00
20:00

selekcija
U19
U19
U15
člani
U19
člani

tekma
FC Litija : Kix Ajdovščina
OPLAST Kobarid
OPLAST Kobarid
FC Litija : KMN Benedikt
KMN Puntar
FC Litija : KMN Puntar

Mitja Strmec

7. evropsko srečanje otrok:
Ferrara 2015
V soboto, 14. novembra 2015 je v mestu Ferrara (Italija)
potekalo 7. evropsko srečanje otrok, ki so se pomerili v
izvajanju kat tradicionalnega karateja. Prestižnega tekmovanja se je
udeležila tudi reprezentanca otrok Slovenske zveze tradicionalnega karateja (SZTK), v katero sta bila iz kluba KK Kensei izbrana Gian Povše
in Matic Šifrer.
Dogodek 7° MEETING EUROPEO RAGAZZI je organizirala Fikta (Italian
Traditional Karate Association), sodelovalo pa je preko 800 otrok iz
Slovenije, Italije in Švice v starosti od 10
do 16 let, ki so imeli vsaj zeleni ali višji
pas. Tekmovanja so potekala v disciplinah kata posamezno in kata ekipno. V
izjemno hudi konkurenci je slovenska reprezentanca skupaj osvojila kar 9 medalj
(štirje posamezniki in pet ekip), med njimi
pa sta bila tudi oba člana našega kluba.
Gian Povše je v disciplini kata ekipno še
z dvema članoma SZTK (A. Jovanović, D.
Čatak) dosegel 2. mesto, Matic Šifrer pa je v kategoriji kata posamezno dosegel 3. mesto. Tekmovanja se se pod vodstvom našega trenerja Gorazda Praprotnika udeležili tudi trije slovenski sodniki.
Po naporni sobotni tekmi v Ferrari, se je naslednji dan, v nedeljo dne
15.11.2015, na podlagi dogovora o medsebojnem sodelovanju izbrana
vrsta SZTK udeležila tudi 1. Pokalnega turnirja JKA, ki se je odvijal v Poljanah. Vrste SZTK so zastopali tudi naši člani: Toni Povše, Gian Povše in
Nina Požun. Toni Povše je v kategoriji kata člani dosegel 3. mesto, prav
tako pa je Gian Povše v kategoriji kata tudi dosegel 3. mesto.  KK Kensei

Jočite za mano le od sreče,
ker sem končno nehal trpeti!
Za spomin prižgite mi le sveče,
da bom mogel v svetlobo vzleteti!

Tako kot reka v daljavo se izgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin,
na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli, ko več te ni…

Najbolj tiha življenja
puščajo največjo praznino.

Z A H VA L A

Z A H VA L A
Po dolgi bolezni nas je zapustil

Z A H VA L A

FRANC PEČAR - SEVER

Zapustila nas je draga hčerka, žena, mama, sestra in teta

IVICA CVETKO

6.1.1951 – 28.11.2015
iz Vač

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v kakršnikoli obliki priskočili na pomoč, posebno pa še prijateljem z Vač, kateri ste tako radi
prihajali k nam in ga bodrili v času bolezni ter nam nesebično stali
ob strani ob njegovi smrti. Ne pravijo zastonj, da v nesreči spoznaš
prijatelje in brez vas bi nam bilo v teh težkih trenutkih še mnogo
huje. Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in maše. Hvala
gospodu župniku za lepo opravljen obred in gospodu Pavlu Hiršlju
za besede slovesa.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na
njegovi zadnji poti.

26.1.1979 – 21.12.2015

Zahvaljujemo se vsem za darovano cvetje, sveče, izražena sožalja in
spremstvo na njeni zadnji poti. Hvaležni smo g. župniku za opravljen
obred in trobentaču za zaigrano melodijo. Posebna zahvala gre družini
Hiršel za vso pomoč in podporo.
Praznina okrog nas bo neizmerna. Zelo te bomo pogrešali.

Vsi njegovi

8. decembra je zadnji list svoje knjige življenja obrnila
naša draga mama

FRANČIŠKA KOVAČ
rojena KOVAČIČ
12.11.1928 – 08.12.2015
iz Laz pri Vačah

Zadnja leta življenja je tiho in potrpežljivo prenašala velike bolečine,
zato se iskreno zahvaljujemo zdravstvenemu osebju ZD Litija, njeni
osebni zdravnici, ge. Sabini Kokot, patronažni službi, predvsem pa
sestri Vanji za prijazno pomoč in oporo pri lajšanju njenih bolečin in
naših stisk.
Za nesebično pomoč v ključnih trenutkih se posebej zahvaljujemo družini Pograjc Vide in Vilija, iskrena hvala tudi sosedom Strmljan. Hvala
g. župniku za opravljen obred in vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo
pot.

Vsi tvoji

Vsi njeni

Mnogo prezgodaj nas je za vedno zapustila naša draga žena,
mami, mama, hčerka, sestra, teta…

Z A H VA L A

Zapustila nas je draga žena in mami

LJUDMILA KOKALJ

ob boleči izgubi dragega moža, očka in dedka

V vsej nemi bolečini
srce še ni dojelo,
da te nebo je vzelo,
najdražji in edini.

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,
le spomin na tebe
ostaja in živi,
ker dom je prazen in molči…

Z A H VA L A

31.3.1962 – 1.11.2015
iz Tep pri Polšniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali
ob strani. Hvala za vaš stisk roke in tolažilne besede, prineseno cvetje
in sveče, denarno pomoč in svete maše, za pisna in ustna izrečena
sožalja. Prav posebno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala
g. župniku Andreju Rovšku za lepo opravljen obred, ge. Amaliji Kadunc
za poslovilni govor, pogrebcem ter MoPZ Polšnik. Zahvaljujemo se tudi
vsem tistim, ki jih nismo posebej omenili, pa ste nam v težkih trenutkih
pomagali in stali ob strani.
Žalujoči: vsi njeni
Tako kot rojstvo,
tudi smrt je del življenja,
med njima pot ljubezni je,
trpljenja, upanja in hrepenenja.

FRANCA KURENTA

rojena Planinšek
12.11.1963 – 23.12.2015
iz Brega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in vso pomoč.
Posebna zahvala zdravnikom in celotnemu osebju Doma Tisje, g. žup
niku Pavliju, vsem pevcem, pogrebcem in vsem, ki ste ga pospremili na
njegovo zadnjo pot.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo podpirali v njenem boju s hudo boleznijo in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala gre zdravstvenemu osebju Onkološkega inštituta in
ZD Litija, govornici Jožici Kežar in vsem ostalim, ki so sodelovali pri
pripravi obreda.

Žalujoči: vsi njegovi

Vsi njeni

Z A H VA L A

Po težki bolezni nas je zapustila draga mama,
babica in prababica

ob boleči izgubi našega najdražjega

MARJETA KONČAR

BORISA PEČNIKA

1938 – 2015
iz Konjšice

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in
znancem za darovano cvetje, sveče, pisna in ustno izrečena sožalja.
Iskrena hvala Berici Fele, osebju ZD Litija, še posebno dr. Tadeji Mantel
Hauptman in patronažni sestri Karmen Šifrer, LD Polšnik, pevcem MoPZ
Polšnik, Društvu izgnancev, g. župniku, pogrebni službi in vsem, ki ste
sodelovali pri pogrebu, se poslovili od pokojne in jo pospremili na njeni
zadnji poti.
Vsi njeni
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

27.12.1935 – 8.12.2015
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih kakorkoli pomagali. Hvala za vse vspodbudne besede, izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče. Hvala g. župniku, pevcem in trobentaču za
lep obred in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in se
poklonili v njegov spomin.
Žalujoči: žena Joži, sin Iztok, hči Majda,
vnuki: Rossana, Denis, Kevin, pravnuka: Nik, Lan
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi.
Med nami si.

Z A H VA L A
V 81. letu je tiho odšla od nas naša draga mama in babi

FRANČIŠKA PODRENIK
rojena Glavač
13.1.1934 – 25.12.2015
iz Polšnika

Ob nenadni izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem, ki
ste nam stali ob strani, z nami delili bolečino in žalost, za vsa izrečena sočutja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala g. župniku za
opravljen obred, pevcem iz Polšnika in trobentaču, ge. Amaliji Kadunc
za izrečene poslovilne besede in pogrebni službi. Hvala osebju Doma
Tisje iz Litije za lepo nego.
Žalujoči: vsi njeni

DARJA STROJAN

iz Golišč

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi upanja.
Bolezen je bila močnejša od življenja.
Vsepovsod se vidi delo
tvojih pridnih rok.
V domu je praznina,
toda v srcu ostaja tiha, skrita bolečina.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

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

Z A H VA L A
Zapustila nas je draga žena, mama, babica in prababica

ANGELCA SLADIČ
27.5.1927 – 11.12.2015
iz Gabrovke

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše in vsem, ki ste
jo pospremili na zadnji poti. Iskrena hvala Ivanki, Franciju in Darinki za
vso pomoč. Hvala patronažnima sestrama Mateji in Tini, g. župniku
Stanislavu Škufci za lep pogrebni obred, ge. Heleni za poslovilne besede, pevcem, pogrebcem, gasilcem PGD Tihaboj, Društvu upokojencev
Gabrovka in g. Sotlarju.
Žalujoči: vsi njeni
Zlato srce je nehalo biti, smejoče oči so se zaprle.
Praznina je ostala, srce je polno gorja,
a vsako življenje se enkrat konča.
Zdaj tam si nekje in čakaš na nas,
da se srečamo spet, ko pride naš čas.

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

STEVO BOŽIČ
Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,
postojite ob njegovem grobu
in mu prižgete svečko.

Vsi njegovi

Z A H VA L A
V 86. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož in ata

FRANC LOGAR
24.7.1930 – 11.1.2016
iz Brezovega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo
se osebju Doma Tisje - enota Litija za nego, skrb in prijaznost v času
bivanja, gospodu župniku za opravljen obred, pogrebnikom KSP Litija,
pevcem Lipa in izvajalcu Tišine ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi

»Kdor prinaša svetlobo v življenje drugih,
se ji sam ne more izogniti…«

OBVE ST IL A / K R I ŽANKA
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nagradna križanka
Z A H VA L A
Dne 14.12.2015 je v 92. letu starosti ugasnila svetloba v očeh
naše drage mame, babice in prababice

ANE KOKALJ
rojene Primc
iz Gradišča pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
darovano cvetje, sveče in izrečena sožalja. Hvala vsem za spremstvo na
njeni zadnji poti. Zahvala tudi praporščakoma, pevcem za zapete žalostinke in gospodu župniku za opravljen obred slovesa. Za skrb in nego v
zadnjih letih njenega življenja se zahvaljujemo tudi osebju Doma Tisje.
Iskrena hvala vsem, ki boste tudi v prihodnje naši mami namenili lepo
misel in postali ob njenem grobu.
Hčerka Jana in Cveta z družinama
Tako kot rojstvo,
tudi smrt je del življenja.
Med njima pot ljubezni je,
trpljenja, upanja in hrepenenja.

podarite odvečne knjige, priročnike. Pokličite,
pridem z veseljem, jih odpeljem in ohranim.
Gsm: 030/996 225
KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, medalje,
značke, bajonete, čelade,
sablje, uniforme, stare razglednice, kipce, slike, nakit,
kovance, knjige in druge
starejše drobnarije, ki jih
morda ne potrebujete več.
Gsm: 051/740 430.
Prodam 2 kovinski cisterni
po 1500 litrov za kurilno olje
(kot novi) ter gorilec za centralno peč na olje. Po ugodni
ceni. Gsm: 041/429 288

SEDO d.o.o.
Črni potok 7
1275 Šmartno pri Litiji

V SPOMIN
20. februarja bo minilo 10 let odkar si nas zapustila
in za vedno odšla

FRANČIŠKA JANEŽIČ
1941 – 2006
iz Širmanskega hriba

Hvala vsem, ki se je spominjate,
pristopite k njenemu grobu
in ji prižigate sveče.

Vsi njeni
Ni smrt tisto, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalja, kraj in čas.
		
(M. Kačič)

Z A H VA L A

JANEZ KRAŠOVEC
2.5.1948 – 23.12.2015

Ob težki izgubi našega dragega Janeza se iskreno zahvaljujemo vsem,
ki ste nam stali ob strani v času njegove bolezni in skrbeli zanj.
Enaka zahvala vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji slovesa, za izrečena in pisna sožalja, darovano cvetje in sveče ter spremstvo na zadnji
poti.
Hvala vsem.

Milojka in Katja z družino

GOSTILNA IN PIZZERIJA

prodamo naslednji
nepremičnini:
• novogradnja v 3. gradbeni fazi, 160m2, zemljišče
680m2 na Grumovi ulici
1a v Litiji
• začeta gradnja (zgrajena
kletna etaža), v naselju
Bobek v Litiji, kvadratura
objekta 160 m2, kvadratura zemljišča 583 m2
V račun vzamemo stano
vanje v Litiji ali Ljubljani.
Informacije na
GSM: 041/688-493

041/344 292

12. ČRKA
ABECEDE

sestavil:

Jože Vizlar številka: 182
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Težje besede: KUNDOL, NOVUM, TALION, GIONO,
ŽLOTA
Izžrebanci križanke iz meseca DECEMBRA 2015 prejmejo
stenski koledar "Pohodniške poti in izletniške točke
v osrčju Slovenije". Koledar prejmejo v Tiskarni ACO,
CDK 39, Litija.

1. Pavla Godec, Golišče 61a, Kresnice
2. Greta Hribar, Spodnji Log 34, Sava
3. Jelka Mesojedec, Moravče 68, Gabrovka

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.2.2016 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli veliko
pizzo gostilne Kovač. Bon za pizzo prejmejo v Tiskarni
ACO, CDK 39, Litija.

ZKMŠ - MESTNI MUZEJ LITIJA

Sredi decembra preteklega leta je bila v Mestnem muzeju v stari sodniji slavnostna otvoritev nove razstave »Streslo nas je«, ki je
nastala v sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija, Geološkim zavodom Slovenije, Rudnikom živega srebra Idrija in ARSO – Uradom za
seizmologijo in geologijo. Hkrati so bile zaradi slabih pogojev v bivših muzejskih prostorih na Stavbah v nove prostore preseljene tudi
ostale stalne zbirke. Z novim Mestnim muzejem je Litija končno dobila institucijo, ki bo zbirala, varovala in ohranjala dediščino naše
občine za nas in naše zanamce. Pri tem moram izpostaviti in pohvaliti neutrudno kustosinjo Mestnega muzeja Litija, gospo Heleno
Hauptman, in vse njene sodelavce, ki se z minimalnimi sredstvi (iz občinskega proračuna bo za materialne in programske stroške v
letu 2016 namenjeno manj kot 2000 EUR) in z maksimalnimi napori trudijo vzpostaviti ustanovo, ki jo Litijani tako zelo potrebujemo,
za pridobivanje podatkov o naši preteklosti, za turizem in promocijo, za izobraževanje itd. Ne smemo pa pozabiti tudi vseh prostovoljcev in podjetnikov, ki so s svojim delom »zastonj« ali »pol zastonj« omogočili, da so se lahko vsaj za silo uredili prostori za zbirke.
Seveda manjka še veliko – osnovna tehnična oprema in pripomočki, sodobnejše oblikovne in tehnične rešitve razstav in še mnogo
drugega, a začetek je tu. Tega ne smemo spregledati!
Slavnostne otvoritve se je udeležilo veliko obiskovalcev, ki so vsi po vrsti pohvalili delo muzeja. Žal pa smo na otvoritvi pogrešali
občinske svetnike in člane sveta zavoda ZKMŠ, torej vse tiste ljudi, ki odločajo o financiranju in delovanju zavoda. To kaže, kakšen
odnos imajo ti ljudje do kulture in ohranjanja naše dediščine. 
PROGRAMSKI SVET KC IN MUZEJA
Mateja Šteferl, predsednica

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

Z A H VA L A

www.gostilnakovac.si

ob boleči izgubi našega najdražjega

VALENTINA PAVŠIČA
po domače Urhovega Tineta iz Senožet
1928 – 2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in
znancem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od našega dragega
očeta in ga pospremili na njegovi zadnji poti, izrekli sožalje ter darovali
cvetje in sveče.
Posebna zahvala gasilcem PGD Senožeti za govor in za vso organizacijo
pogreba ter tudi vsem ostalim gasilskim društvom.
Hvala tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred in vsem, ki ste
nam kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih.
Vsi njegovi

PRENOČIŠČA

Od 2. februarja 2016 dalje!

MALICE "KOLIKOR LAHKO POJEŠ"
juha, enolončnica, solata
in ostale jedi iz menija malic
Cena malice: 4,90 EUR

Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...

REZULTATI TEKMOVANJA
»NAJ MARMELADA 2015«
Na razpis tekmovanja za »NAJ MARMELADO
2015« je prispelo kar 23 vzorcev različnih vrst
marmelad, ki so jih pripravile gospodinje. Strokovna komisija TD Litja je ocenjevala marmelade na podlagi vonja,
barve, konsistence in okusa. Vse prejete marmelade so bile od-

tenis klub AS
USPEŠEN ZAČETEK LETA NA
DOMAČIH IN MEDNARODNIH
TEKMOVANJIH

Tekmovalni tenis – domača tekmovanja

ODDAMO POSLOVNI
PROSTOR V NAJEM
Turistično društvo Litija oddaja v najem
poslovni prostor za mirno dejavnost na
Valvazorjevem trgu 9/b v Litiji (bivši Wit Boy). Prostor
je v pritličju v skupni izmeri 67,58 m2, parc. št. 20, k.o.
Litija, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih in
napravah, ki služijo objektu kot celoti. Ima telefonski
priključek s tel. številko.
Vsi zainteresirani lahko oddate pisne ponudbe s
kontaktnimi podatki na naslov Turistično društvo
Litija, (najem lokala), Valvazorjev trg 10, 1270 Litija
najkasneje do 10. februarja 2016. Dodatne informacije g. Aco Jovanovič: 041/719-444.

lične, zato je imela komisija pri ocenjevanju zelo težko delo. Na
podlagi števila doseženih točk so bile izbrane naslednje tri
marmelade:
1. 	marmelada iz robid ga. JELKA VALENČIČ iz Moravč pri
Gabrovki
2. 	marmelada iz banan, cimeta, ruma in pomaranč ga. KLAVDIJE
MUR iz Litije
3. 	marmelada iz grozdja ga. DARJE KOS iz Litije
Nagrajenkam iskreno čestitamo. Priznanja in praktične nagrade
bomo podelili na Občnem zboru TD Litija predvidoma v mesecu
februarju. O datumu podelitve bomo nagrajene
gospodinje pisno obvestili.
Vsem gospodinjam, ki
so prijavile svoje marmelade na naš natečaj
se prav lepo zahvaljujemo in vam želimo, da še
naprej pripravljate tako odlične marmelade.
Vabimo vas, da s svojimi okusnimi marmeladami sodelujete tudi na
letošnjem natečaju za najboljšo marmelado.

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

»PUSTOVANJE V LITIJI 2016«

Leto 2015 je najlepše zaključil Bor Artnak in sicer z zmago na
zadnjem turnirju do 12 let v letu 2015. Bor je na turnirju v Ljubljani
odigral odlično in zasluženo dvignil pokal za 1. mesto. Odlično je
nadaljeval v januarju, ko je bilo na sporedu zimsko državno prvenstvo do 12 let, na katerem je Bor osvojil kar dva pokala in sicer za
3. mesto posamezno – v polfinalu ga je premagal 1. nosilec in Lun
Obrul iz Celja, ki je nato tudi osvojil naslov državnega prvaka in
2. mesto v dvojicah . Odlični nastopi so bili seveda tudi zagotovilo,
da je bil Bor poklican v reprezentanco dečkov do 12 let, ki bo konec
januarja zastopal barve Slovenije na ekipnem evropskem prvenstvu do 12 let. Čestitamo!
Na državnem prvenstvu do 12 let za deklice se je med 16 najboljših po gladki zmagi nad Strel Laro iz Nove Gorice uvrstila Rina
Grošelj, nato pa jo je ugnala 4. nosilka Lanišek Lara iz Radomelj.
Znova odlična je bila Tina Godec. Na državnem prvenstvu do 18
let, ki je bilo v sredini decembra se je uvrstila v polfinale in osvojila
3. mesto. Nastop v finalu ji je preprečila bolezen, zaradi katere je
morala predati polfinalni dvoboj prvi nosilki Kaji Juvan, sicer eni
naših najboljših mladink. Kaja je dobila prvi niz s tesnim rezultatom
7:5, v drugem je Tina morala dvoboj predati. Juvanova je nato tudi
osvojila naslov zimske državne prvakinje do 18 let. V januarju je
bila Tina znova odlična in je nastopila v finalu prestižnega članskega turnirja Memorial Borisa Breskvarja v Ljubljani. V finalu je bila
od Tine boljše le prva nosilka Pia Brglez, ki je slavila s 6:3 6:4, Tina
Godec je osvojila 2. mesto.
Na državnem prvenstvu do 18 let sta nastopila tudi Ašič Tom in
Mesarič Mark. Ašič Tom je žal izgubil že v prvem krogu, Mesarič
Mark se je uvrstil med 16 najboljših, vstop v četrtfinale mu je preprečil kasnejši finalist Anže Arh iz Kranja.

Tekmovalni tenis – tuja tekmovanja
Takoj po novem letu sta zavihteli loparje tudi Pia Čuk in Nastja
Kolar. Obe sta nastopili na turnirju z nagradnim skladom 10.000
usd v turški Antalyi, in uspešno preskočili prvi dve oviri, nato je žreb
hotel, da sta se v četrtfinalu pomerili med seboj. Slavila je starejša
in bolj izkušena Nastja Kolar, a jo je Pia Čuk dobro namučila,
končni rezultat 5:7 7:6 7:5 v korist Kolarjeve pa pove vse o dramatičnosti tega dvoboja. Ta je ne nazadnje Nastji vzel preveč moči, da

Turistično društvo Litija razpisuje tekmovanje za »NAJ KROF«
POGOJI:

1. Tekmovanje bo potekalo v soboto 6.2.2016 od 8.00 do 10.00 ure
v pisarni Turističnega društva Litija, kjer bo tudi razstava od 11.00
do 12.30 ure.

TC-MARKET
DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.30–20.00
sob: 7.30–19.00,
ned: 7.30–11.30
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DELOVNI ČAS:
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Olje
Olj za motorne
t
žžage, 1 l
2,50 €

Čistilo za avtosteklo
INFINITY, 5 l
4,50 €
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S
i 25 k
kg
4,25 €

2. Sodelujejo lahko občani in
občanke občine Litije in občine
Šmartno pri Litiji.
3. Za ocenjevanje in razstavo
je potrebno oddati 4 krofe (en
krof za ocenjevanje naj ne bo
polnjen in brez sladkornega posipa, trije krofi za razstavo naj
bodo polnjeni in s sladkornim
posipom).
4. Vse izdelke bo ocenila 5 članska strokovna komisija. Podlaga
za ocenjevanje bo pravilnik Turističnega društva Litija. Trije
najboljši krofi bodo nagrajeni.
Po končani pustni povorki bodo
objavljeni nagrajenci natečaja
in podeljene nagrade.
Turistično društvo Litija

Marko Umberger, predsednik TZS, zmagovalka Pia Brglez,
finalistka Tina Godec in predstavnik sponzorja.

bi v polfinalu lahko premagala 1. nosilko turnirja, ki je slavila 7:5
6:1. Nastja je bila znova odlična v igrah dvojic, kjer je v paru z Jasmino Tinjič osvojila 1. mesto. V času nastajanja tega članka igrata
Pia Čuk in Nastja Kolar že drugi turnir v Antalyi in obe sta bili v
1. krogu uspešni. Bravo dekleta!

Rekreacija in rekreativna liga
Tudi letos se je v petek, 25.12.2015 na Asu odvijal tradicionalni
božični turnir. Nastopilo je preko 40 igralcev in igralk iz vse Slovenije. Velika zmagovalca sta bila Anja Regent in Ferdo Kirm. Darko
Vidic je poskrbel za živo glasbo ter da se ni »migalo« samo na
igrišču, ampak tudi na plesišču. In tako kot se za božični turnir tudi
spodobi je žur trajal do zgodnjih jutranjih ur. V rekreativni ligi AS
se je v prvem letošnjem vikendu zaradi ponovoletnega vzdušja in
snežnih razmer odigralo nekoliko manj dvobojev. Še naprej odlično
igro prikazuje Novak Primož, ki je z rezultatom 9:0 ugnal Sever
Grega. Prav tako pa brez poraza še naprej ostaja Ašič Alojz. Kar
tri dvoboje in tri zmage pa je v letu 2016 že nanizal Rekanovič
Nermin. Bravo Nermin!

