Spoštovane bralke
in bralci
Ko božične lučke zažarijo,
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naj vam praznično veselje
podarijo, v novem letu
ki prihaja, pa naj se vam
uresničijo prav vse želje
in čestitke.

novice iz občine litija

Vsem občankam in
občanom voščim lepe
božične praznike, polne
notranjega miru, čestitam
ob »Dnevu samostojnosti
in enotnosti« ter želim
veliko optimizma,
medsebojnega spoštovanja
in zaupanja, vedrih misli,
veselja, sreče ter zdravja
v letu 2018!

Naj bo tako lepo prav vse
dni v letu in naj povsod
vas spremljajo zdravje,
mir in sreča.
Uredništvo Občana –
Tiskarna ACO Litija

Prispevke pošljite do 08.01.2018
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.

2. Svetovno prvenstvo UWK,
Montecatini Terme (IT) -

V KK KENSEI IMAMO
SVETOVNEGA PRVAKA IN
DVA SVETOVNA PODPRVAKA

Župan občine LITIJA
Franci Rokavec
skupaj s sodelavci in člani
občinskega sveta

OŽIVITEV MUZEJSKEGA RUDNIKA SITARJEVEC

(Več na 8. strani)

Občina Litija je v nedeljo, 3. decembra 2017 odprla Rudnik Sitarjevec Litija za
turistične namene. Odprtja se je poleg župana občine Litija Francija Rokavca
udeležil tudi predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja in generalna
direktorica Direktorata za turizem Renata Martinčič. Na prireditvi se je zbralo več kot tisoč obiskovalcev, kar dokazuje, da je za Litijane odprtje Rudnika
Sitarjevec velik dogodek, saj je očitno spomin na rudnik med prebivalci še
vedno izjemno živ in pokazatelj velike povezanosti s Sitarjevcem.
(Nadaljevanje na 3. strani)
Foto: Dušan J.

IZ VSEBINE …
Izvajanje projektov
v letu 2017
STRAN 2

Društvo Lila
dobitnik številnih
priznanj

PIHALNI ORKESTER LITIJA

STRAN 4

Vabi na novoletni
koncert. Gostja
bo pevka Lea
Rihter.

Nagrada JABOLKO
KAKOVOSTI osnovni
šoli Litija

27. 12. 2017,
ob 19:00 uri.
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Športna
dvorana litija

Tradicionalni
slovenski zajtrk
v naših zavodih

Ob 73. obletnici požiga domačij in poboja domačinov
na Vačah in okolici vas vabimo tudi na spominsko svečanost, ki bo

STRAN 5, 12

v torek, 26. decembra 2017 ob 10. uri pri
spominskem obeležju nad šolo na Vačah

VABILO

Vabimo vas na tradicionalno proslavo ob 76-letnici bitke II. štajerskega bataljona na Tisju. Proslava bo

v nedeljo, 24. decembra 2017 ob 11. uri
pri spomeniku na Tisju.
Slavnostni govornik bo član predsedstva ZZB za vred
note NOB Slovenije in vojaški analitik Milan GORJANC.
V kulturnem programu bodo sodelovali Partizanski
pevski zbor iz Ljubljane, Zasavski rogisti in recitatorji. Program bo povezoval Zlato Zavrl.

Vabljeni in nasvidenje na Tisju in na Malih selih pri Vačah.
**********
Vsem občankam in občanom občin Litija in Šmartno
pri Litiji želimo prijetno praznovanje božičnih in
novoletnih praznikov, čestitamo ob državnem
prazniku – Dnevu samostojnosti in enotnosti,
v Novem letu 2018 pa želimo obilo zdravja,
sreče in osebnega zadovoljstva.
Združenje borcev za vrednote NOB Litija-Šmartno

Podjetnicam in podjetnikom,
upokojencem in ostalim občanom voščimo
vesele božične in novoletne praznike,
v prihajajočem letu vam želimo veliko
zdravja, poslovnih uspehov in
predvsem osebne sreče.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Litija

Informacije s
smučišča Dole
pri Litiji

KULTURNO DRUŠTVO
JAVORJE
vas vabi na ogled živih jaslic ter
prikaz starih šeg in običajev.
Žive jaslice bodo v ponedeljek,
25. decembra 2018 ob 17. uri
pri gasilskem domu na Javorju
pri Bogenšperku.
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90 let
organizirane
kulturne dejavnosti
v Jevnici
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Previdno s
pirotehniko
STRAN 17
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KO SE OZREMO NA IZTEKAJOČE LETO

Leto 2017 je v občini Litija minilo stabilno. Občina je tekoče poravnala svoje obveznosti. Ključni projekti kot so Medgeneracijski
center Šmelc, Osnovna šola Litija in čiščenje odpadnih voda v
mestu, dajejo mestu in občini polno vrednost in maksimalne rezultate. V tem letu se je dokončno potrdilo, da je bilo vztrajanje s
prostori za Varstveno delovni center v Šmelcu pravilno in v začetku leta 2018 bo tudi ta program zagledal luč sveta.
Na področju turizma je bil narejen pomemben korak naprej, še
zlasti z odprtjem I. faze rudnika Sitarjevec za turistične oglede. Da
je bila naša odločitev pravilna, je potrdila več kot tisoč glava množica obiskovalcev ob odprtju rudnika. Tudi v novem Dolgoročnem
razvojnem programu ima razvoj turizma v občini Litija pomembno
mesto. Predvsem si želimo zmanjšati dnevno migracijo naših občank in občanov na delovna mesta izven občine in doseči, da bo
le teh več doma, tudi zaradi vzpodbudnih pozitivnih demografskih
trendih, ki smo jim priča v naši občini. Prav gotovo je nerazumljivo, da država ne namenja dovolj sredstev občinam za izvajanje
vseh zakonskih nalog, kaj šele za razvojne potrebe.
Kljub vsemu je razveseljivo dejstvo, da se še zlasti izvozno usmerjene panoge v občini nadaljnje krepijo. Občina Litija bo s spremembo prostorskega načrta in širitvijo obrtno podjetniške cone
v Zagorici, poskušala urediti dodatna zemljišča za odpiranje novih
delovnih mest.
V letošnjem letu je potekala izgradnja vrtca v Gabrovki in priprava
postopkov za izgradnjo vrtca Najdihojca v Litiji ter nove podružnične šole v Hotiču.
S sodelovanjem občanov in krajevnih skupnosti nam je uspelo asfaltirati in modernizirati skoraj 10 km občinskih cest in javnih poti.
To leto je bilo posvečeno 150 letnici rojstva našega velikega rojaka, skladatelja in dolgoletnega občinskega tajnika Petra Jereba.
Njegov doprsni kip smo umestili na pročelje Farbarjevega Turna,
na Valvazorjevem trgu, v neposredno bližino doprsnega kipa slikarke Mire Pregljeve. Letošnje leto obeležujeta dvajsetletnico izjemno uspešnega delovanja Gimnazija Litija in zbor Sv. Nikolaja,
ki sta ime občine Litija ponesla daleč izven njenih meja. Tudi na
področju športa se lahko pohvalimo, da nam je leto 2017 prineslo
kar štiri svetovne prvake:
- Matic Šifrer, član karate kluba KENSEI je postal svetovni prvak v
disciplini KATA EKIPNO, s še dvema drugima reprezentantoma,
na svetovnem prvenstvu v Montecatini Terme v Italiji,
- Dušan Hauptman je na svetovnem prvenstvu v Montecatiniju v
italijanski Toskani z ekipo 55+ postal svetovni veteranski prvak,
- Matej Lovše je na kolesarski dirki v kronometru v Franciji, kot kolesar KK Tuš team osvojil naslov svetovnega amaterskega prvaka,
- Tone Vrhovec je v ZDA osvojil kar dva naslova iz borilne veščine
brazilski jiu-jitsu, postal je svetovni prvak v kategoriji open in
svetovni prvak v kategoriji veteranov od 82 do 88 kg
Vsem iskrene čestitke in zahvala za tako imenitno predstavo in
promocijo naše občine. Zahvala velja tudi vsem občanom in občankam, ki delujete v več kot 150 društvih na območju občine Litija. Skupaj smo močnejši, še zlasti takrat, ko želimo drug drugemu
in skupnosti samo dobro. Želim, da nam bo to vsem skupaj vodilo
za leto, ki prihaja. Iskrena zahvala vsem občankam in občanom ter
vsakemu posebej, za vse kar ste dobrega storili za občino Litija v
letu 2017. 
Franci Rokavec, Župan Občine Litija

IZVAJANJE PROJEKTOV V LETU 2017

Tudi v letošnjem letu je pred vami pregled izvajanja nalog oziroma projektov, ki jih je izvajala občina Litija, posamezne krajevne
skupnosti, Mestna skupnost Litija, javni zavodi, podjetja in družbe, društva ter posamezniki. Pregled jasno kaže na dokončno
izvedbo velikih projektov in vključevanje zelo obsežnega dela
občank in občanov pri prostovoljnem zbiranju sredstev in virov
za izvedbo projektov, ki predstavljajo pomembno dodano vred
nost v posameznem okolju.
1. KS Dole
-	 Asfaltiranje javne poti Dole-Prevale,
-	 Asfaltiranje javne poti Prelesje-Dobje,
-	 Asfaltiranje javne poti skozi naselje Radgonica,
-	Nadaljevanje projekta BioVill in izdelava idejne študije za oglarski in gasilski dom,
-	Podpisana pogodba za asfaltiranje državne ceste v dolini Sopote
v celoti,
-	Odkup zemljišč za potrebe gradnje treh vodohranov v sklopu
gradnje vodovoda Gorenje Jelenje-Zagozd-Dobovica-Prelesje-Gradišče (ureditev vodovoda Dole)
-	 Rekonstrukcija in adaptacija POŠ Dole in Vrtca
2. KS Gabrovka
-	 Rekonstrukcija dela ceste LC Moravče-Gabrska Gora,
-	 Asfaltiranje odsekov LC Čateška Gora in JP Križišče,
-	 Asfaltiranje JP na Tlaki,
-	 Asfaltiranje dela JP naselje Lukovec,
-	 Preplastitev dela JP proti Pečicam,
-	 Rekonstrukcija dela državne ceste Moravče–Klanec,
-	 Izgradnja vrtca Gabrovka,
-	Začetek izgradnje povezovalnega vodovoda Gabrovka–Tihaboj,
- Sofinanciranje delovanje bankomata,
-	 Namestitev prikazovalnika hitrosti pri OŠ Gabrovka
3. KS Polšnik
-	 Asfaltiranje preostalega odseka LC proti Prevegu,
-	Delno sofinanciranje rekonstrukcije JP Velika Preska-Borovak,
-	 Asfaltiranje dela LC Velika Preska-Čeplje,
-	 Asfaltiranje dela LC Velika Preska-Mamolj,
-	 Modernizacija odseka LC pred naseljem Polšnik in na Slopu
-	Naročilo PGD dokumentacije za izgradnjo 2. faze vodovoda Mamolj,
-	Sofinanciranje obnove dela večnamenskega prireditvenega šotora
4. KS Konjšica
-	 Preplastitev dela G2-108 ceste na relaciji Renke-Zagorje
5. KS Sava
-	Izdelava PZI dokumentacije za celovito obnovo mostu na Savi
-	Sprejetje sklepa na Vladi RS o prenosu zemljišč v naselju Sava,
-	Izdelava idejnega projekta za izgradnjo vodovoda Tirna-Leše,
-	Naročilo izdelave PGD/PZI dokumentacije za izgradnjo vodovoda Tirna-Leše,
-	 Izgradnja javne razsvetljave v naselju Smrekarica,
-	 Zaprtje deponije odpadkov na Širjavi

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE
6. KS Spodnji Log
-	 Zaključena sanacija I. faze plazu Trinkavs
7. KS Breg
-	 Postavitev defibrilatorja na GD Breg,
-	Urejanje kompleksa industrijske cone v Zagorici in začetek aktivnosti za izdelavo PPPN 2. faze izgradnje obvoznice Litija-Šmartno
8. KS Hotič
-	 Asfaltiranje JP v zgornjem delu naselja Zgornji Hotič,
-	Izdelava PZI dokumentacije za celovito ureditev križišča G2-108
v Spodnjem Hotiču s prehodom za pešce, avtobusnim postajališčem, pločnikom in levim zavijalnim pasom za Vače,
-	 Odkup zemljišča za izgradnjo POŠ Hotič,
-	 Predaja novega gasilskega vozila v uporabo,
-	Izdelava PGD/PZI dokumentacije za izgradnjo povezovalnega
voda Jesenje-Bitiče,
-	 Preplastitev dveh odsekov državne ceste proti Vačam,
-	 Izgradnja optičnega omrežja
9. KS Vače
-	 Asfaltiranje dela ceste JP Hrastje-Klenik,
-	 Preplastitev dela LC proti Geossu,
-	 Sofinanciranje bankomata v naselju Vače,
-	Objava javnega razpisa za izgradnjo poslovilnega objekta, širitev
pokopališča in ureditev parkirišča na Vačah
10. KS Ribče
-	Sofinanciranje nadaljevanja obnovitvenih del v Kulturnem domu
Ribče
11. KS Kresnice
-	Izdelava idejne zasnove za ureditev kanalizacije v naselju Kresnice,
-	 Čiščenje kanalizacije v celotnem naselju,
-	Izdelava katastra kanalizacijskih priključkov in javne kanalizacije,
-	Izdelava idejnega projekta za celovito modernizacijo lokalne ceste spodnji Kresniški Vrh-Pogonik-Podšentjur,
-	 Delna sanacija ostrešja v športnem domu Kresnice,
-	 Sanacija kanalizacije pri objektu Kresnice 24,
-	Izdelava novelacije PGD dokumentacije za širitev vodovoda Kres
nice
12. KS Jevnica
-	Izdelava PGD in PZI dokumentacije za izgradnjo večnamenskega
športnega objekta v Jevnici,
-	Sprejetje sklepa na Vladi RS o prenosu zemljišč na Občino Litija
v naselju Jevnica,
-	 Zaključek del pri izgradnji optičnega omrežja,
-	Gasilsko društvo Jevnica je iz lastnih sredstev nabavilo gasilsko
vozilo,
-	Pridobitev gradbenega dovoljenja za povezovalni vodovod Beden-Veliki Vrh-Golišče,
-	Naročilo izdelave PZI dokumentacije za povezovalni vodovod Beden-Veliki Vrh-Golišče
13. MS Litija
-	 Odprtje 1. faze Rudnika Sitarjevec v turistične namene,
-	Izdelava idejnega projekta za izgradnjo nadomestnega Vrtca
Najdihojca
-	Ureditev prostorov, vgradnja opreme ter izvedba postopkov za
zagotovitev prostorov Varstveno delovnega centra enota Litija v
Šmelcu, ki bo odprt 3.1.2018,
-	JP KSP Litija je nabavilo večnamensko vozilo za čiščenje grezničnega mulja na območju celotne občine,
-	Ureditev parkirišč pri Policijski postaji in Gasilskem domu v Litiji,
-	Izdelava PZI projekta za celovito sanacijo kletnih prostorov Litijskega muzeja. Občina je bila uspešna na razpisu LAS, predvidena izvedba v letu 2018,
-	Sprejetje sklepov na Vladi RS o prenosu zemljišč pri NK Litija na
občino,
-	 Pridobitev defibrilatorja na občinski stavbi,
-	Izdelava idejnega projekta za P+R in celostne infrastrukturne
ureditve na železniški postaji Litija,
-	Priprava izvedbenih projektov CPS – semaforizacija križišč pri
Šmelcu in prehoda za pešce pri diskontu KGZ,
-	Ureditev ogrevanja pri Domu invalidov ter sofinanciranje energetske sanacije pri Domu upokojencev,
-	 Začetek celostnega urejanja parka na Stavbah,
-	Pridobitev dokumentacije za ureditev intervencijskega dostopa
za rečna plovila pri Šmelcu,
-	 Sodelovanje občine pri EU projektih ZKMŠ – Visit Litija
-	Dom Tisje je v celoti uredil letni vrt ob reki Savi in kot drugi v
Sloveniji postavil demenci prijazno točko,
-	Telekom je pospešeno širil optično povezavo v mestu Litija, na
Zgornjem Logu in Podšentjurju,
-	V sodelovanju s SŽ se je uredil železniški podhod, obnovila se je
varovalna ograja na stopnišču pri knjižnici,
-	Sanirali so se deli cestnih odsekov na Frtici in uredilo odvodnjavanje na LC cesti Podkraj-Beden,
-	 Ureditev prezračevanja v Kulturnem centru Litija
SKUPNI PROJEKTI:
Odmera cest:
-	 odmera dela zemljišča za pločnik v naselju Breg pri Litiji,
-	odmera dela kategorizirane javne poti JP 708520 (Polšnik-Seruč-Pasejk),
-	odmera kategorizirane javne poti JP 710311 (R2 417-Mizarstvo
Gabrovka),
-	odmera kategoriziranih javnih poti JP 709044 in JP 709042 (naselje Tihaboj),
-	odmera kategorizirane javne poti JP 708031 (Zgornji Hotič-Ravne),
-	odmera dela nekategorizirane ceste v naselju Moravče pri Gab
rovki (priklop na državno cesto),
-	odmera dela kategorizirane ceste od R2 417/4326 Gabrovka-Tihaboj-Dole pri Litiji (odcep Kumpolje do JP 708991),
-	 odmera nekategorizirane javne poti v naselju Golišče ,
-	odmera dela kategorizirane javne poti JP 709001 (Kidričeva-Pra
prošče),
-	odmera dela kategorizirane lokalne ceste LC 208282 (Kresnice-Golišče-Jevnica),
-	odmera dela kategorizirane javne poti JP 710071 (Srednji Kresniški vrh),
-	priprava in javna razgrnitev osnutka občinskega prostorskega
načrta Občine Litija,
-	 izdelava celostne prometne strategije občine (CPS,)
-	 priprava Turistične strategije občine Litija,

-	sodelovanje občine pri EU projektih z Razvojnem centrom Srca
Slovenije INSIGHTS,
-	 Sprejetje Dolgoročnega razvojnega programa,
-	Izdelava in sprejetje Načrta razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v Občini Litija,
-	 Izvedba čistilnih akcij po krajevnih skupnostih
Vsem se še enkrat iskreno zahvaljujem za sodelovanje pri omenjenih projektih.
Franci Rokavec
Župan Občine Litija
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP,
43/11-ZKZ-C, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US,
14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine
Litija (Uradni list RS, št. 31/17) župan Občine Litija objavlja

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI OSNUTKA
ODLOKA SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE LITIJA
I.
Občina Litija z javnim naznanilom obvešča zainteresirano javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (v nadaljevanju SD OPN Litija), ki ga je izdelala družba
Locus, d.o.o.., Domžale.
II.
Predmetni postopek SD OPN Litija obsega preoblikovanje načinov urejanja posameznih enot urejanja prostora s podrobnimi
prostorskimi načrti (OPPN) na način, da se odpravi obveznost
priprave OPPN-jev ter določijo posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP), obravnavo pobud obrtnikov in gospodarstvenikov in
določitev PPIP v obstoječih EUP, spremembe in dopolnitve veljavnih določb glede velikosti, lege in oblikovanja objektov ter
odprave vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega in grafičnega dela OPN Litija.
Občina Litja v tem postopku SD OPN Litija ne zbira pobud za
spremembo namenske rabe zemljišča v OPN Litija.
III.
Gradivo za SD OPN Litija bo javno dostopno na spletni strani Občine Litija www.litija.si ter javno razgrnjeno v prostorih Občine
Litija, avla hodnik II. nadstropje, Jerebova ulica 14, Litija.
Javna razgrnitev bo potekala v času od 4.1.2018 do 5.2.2018. V
času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v sredo
24.1.2018 ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Občine Litija.
IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe
in predloge na javno razgrnjen dopolnjeni osnutek. Pripombe in
predlogi se lahko do vključno 5.2.2018 podajo pisno na mestu
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko
se pošljejo na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija ali na
elektronski naslov: občina.litija@litija.si.
Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Pripombe in predloge se lahko poda
tudi ustno na javni obravnavi.
V.
Občina Litija bo proučila podane pripombe in predloge podane v
okviru javne razgrnite in javne obravnave in do njih zavzela stališča, ter z njimi seznanila javnost preko spletnih strani občine.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena
in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo
teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljeni na spletu. Osebe, ki
ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali
drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Litija www.
litija.si in v lokalnem glasilu Občan.
Župan Občine Litija:
Franci Rokavec

ODGOVOR SVETNIKU
ALEKSANDRU GOMBAČ

Občinska uprava je vsekakor dolžna odgovoriti na nekaj zavajajočih trditev občinskega svetnika Aleksandra Gombača, ki se
tičejo izvedbe ogrevanja iz skupne kotlovnice pri športni dvorani
Litija. Občina Litija je pri izvedbi koncesije ravnala v skladu s
strokovnimi merili in skrbnostjo, tako, da je na javnem razpisu
izbrala najbolj ugodnega izvajalca ogrevanja. Izvajalec je zgradil novo kotlovnico, toplovod, izvedel vse priključke in skrbi za
redno tekoče in investicijsko vzdrževanje. Mestna skupnost je
izdala stavbno pravico za izgradnjo kotlovnice, na zemljišču v
njihovi lasti, zato za »hitenje« in morebitna drugačna pričakovanja Mestne skupnosti, ob sklenitvi pogodbe nikakor ni mogoče
kriviti Občine Litija, saj Občina Litija sploh ni bila pogodbena
stranka pri ustanavljanju stavbne pravice. Cena ogrevanja je
sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela in tako znaša za Mestno skupnost Litija ocenjenih 100 EUR brez DDV - ja na MWh,
upoštevajoč, da za prenovo in izgradnjo kotlovnice MS Litija ni
bila dolžna plačati ničesar.
V skladu s koncesijsko pogodbo za plinovod v Občini Litija, se
morajo vsi javni objekti priključiti na sistem zemeljskega plina,
zato bi MS Litija morala vložiti znatna sredstva v prenovo obstoječe kotlovnice, zaradi česar bi ji stroški ogrevanja bistveno
narasli. Trenutno Mestna skupnost oz. SPL d.o.o. ne plačuje
fiksnega dela ogrevanja, pri čemer Občina Litija za najem športne dvorane plačuje »normalno« ceno, ne glede na dejstvo, da je
zaradi neplačevanja dela stroškov ogrevanje bistveno cenejše.
Občina Litija je ob nesprejetju letnega poročila izvajalca ogrevanja za leto 2016 jasno poudarila, da je potrebno razrešiti
določena vprašanja glede same cene ogrevanja oz. upravičenosti določenih stroškov, ki jih želi koncesionar obračunavati.
To dejstvo vseeno ne pomeni samovoljnega neplačevanja dela
ogrevanja, kot je to storila Mestna skupnost. Zaradi takšnega
ravnanja, ne more Občina Litija prevzemati odgovornosti za
morebitne tožbe izvajalca ogrevanja nasproti Mestni skupnosti.
Občina Litija je vedno bila in bo pripravljena na pogovore glede
razrešitve teh odprtih vprašanj.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE / AKTUALNO / DRUŠTVA
(Nadaljevanje s 1. strani)

OŽIVITEV MUZEJSKEGA RUDNIKA SITARJEVEC

Program se je pričel s sproščeno uprizoritvijo rudarskega vsakdana v izvedbi igralcev Izrednega
teatra Društva Tombas. Pihalni orkester Litija in Oktet Valvasor sta skupaj izvedla rudarsko himno. Navzoče je nagovoril župan Občine Litija Franci Rokavec, ki je izpostavil uresničitev velike
želje občine Litija in številnih posameznikov, da se rudarska dediščina in vse kar je vzniknilo
iz nje, potegne iz pozabe. Zadnji direktor rudnika Sitarjevec Ivan Kramžar je v krajšem
pogovoru orisal okoliščine,
v katerih je leta 1965 rudnik
prenehal obratovati. Osrednja
govornica je bila znanstvena
svetnica Geološkega zavoda
Slovenije dr. Tea Kolar- Jurkovšek, ki je bila vsa leta velika
podpornica ideje o odprtju
rudnika in je med drugim dejala: »Rudnik Sitarjevec ni več
samo spomin na minule čase.
Ohranjamo ga kot dragoceno
naravno vrednoto državnega
pomena in zanimivo tehnično dediščino. V prenovljeni obliki služi turistično-izobraževalnemu namenu in predstavlja izziv za razvoj inovativnih raziskovalnih postopkov«. Sledil je blagoslov rudnika,
ki ga je je opravil župnik Jože Tomšič. Prijetno dolžnost prereza traku so izvedli: župan občine
Litija Franci Rokavec, dr. Tea Kolar Jurkovšek, vodja projekta Sitarjevec Blaž Zarnik, častni občan
in nekdanji župan Mirko Kaplja, član Društva za ohranjanje rudnika Sitarjevec Mirko Dolinšek,
generalna direktorica direktorata za turizem Renata Martinčič ter predsednik turistične zveze
Slovenije Peter Misja.
V rovih rudnika si je mogoče ogledati eksponate kamnin, rudniški voziček, nekaj
rudarskega orodja, rekonstruirano progo,
razstavo o živečem netopirju v rudniku Sitarjevec, pano z reprodukcijo paleookolja iz
posavskih gub, tkanine obarvane z vodo iz
rudnika in razstavo nakita iz hematita. Tako
kot obiskovalce, ki so si rudniške rove ogledali na dan otvoritve, bo tudi v preostalih
organiziranih decembrskih obiskih, vse udeležence pričakala dobrodošlica z žganjem in
čajem. Gostišče Kuhla je obiskovalce pogostilo z jedmi, ki so bile značilne v času delovanja rudnika Sitarjevec, posodobljene in primerne za današnji čas.
Občina Litija se iskreno zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri organizaciji otvoritve rudnika Sitarjevec in s svojim prispevkom pripomogli k uspešni izvedbi dogodka, ki je potekal na »ta veseli dan
slovenske kulture. Hvala Javnemu zavodu za kulturo, mladino in šport Litija, Knjižnici Litija,
Geološkem zavodu Slovenije, Prirodoslovnemu muzeju Slovenije, Zavodu za gradbeništvo
Slovenije, JP KSP Litija d.o.o., Siips ad -u, splošno izobraževanje, inženiring in poslovno svetovanje d.o.o., Razvojnemu centru Srca Slovenije, IC Geoss, Družbi Podzemlje Pece d.o.o.,
gostišču Kuhla, bivšim rudarjem in nekdanjim delavkam v rudniku Sitarjevec, g. Viktorju
Požaršku, g. Jožetu Sevljaku, ge. Darinki Kobal in drugim številnim posameznikom, ki so
verjeli in še verjamejo v pozitivno zgodbo litijskega rudnika Sitarjevec.
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Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno organizira vsako leto spominski »Memorial Riharda Urbanca« v spomin na pokojnega predsednika. Letos je potekal že desetič, udeležili pa so se
ga veterani Pokrajinskega odbora ZVVS Ljubljana-okolica, Odbor Sever Litija in slovenski častniki Litija-Šmartno. Udeleženci,
bilo jih je nad sto, so tekmovali v streljanju z zračno puško, malem
nogometu in kegljanju.
V streljanju ekipno je prvo mesto zasedlo OZVVS Kamnik, drugo mesto
OZVVS Grosuplje, tretje mesto Zveza slovenskih častnikov Litija-Šmartno.
V streljanju posamezno je prvo mesto zasedel Gorjanc Jože OZVVS Grosuplje, drugo mesto Serša Pavel OZVVS Kamnik in tretje mesto Beljan Franci OZVVS Kočevje
V malem nogometu je prvo mesto zasedel OZVVS Kočevje, drugo mesto OZVVS Litija-Šmartno in
tretje mesto OZVVS Logatec.
Ekipa OZVVS Kočevje
V kegljanju
Ekipa OZVVS Litija-Šmartno
je prvo mesto zasedla
prva ekipa
OZVVS Litija-Šmartno,
drugo mesto
druga ekipa
OZVVS Litija-Šmartno
in tretje mesto OZVVS
Ribnica.
Posamezno v kegljanju je bil prvi Jerič Marjan OZVVS Litija-Šmartno, drugo mesto Trdan Tone OZVVS Ribnica in tretje mesto Mladenič Janez OZVVS
Litija-Šmartno.
Prehodni pokal je osvojilo
OZVVS Litija-Šmartno.
Na svečanem zaključku so
sin pokojnega Urbanca Matjaž, predsednik PO Ljubljana-okolica Janez Gregorič ter Ivan Lovše predsednik OZVVS
Litija-Šmartno podelili diplome, medalje in pokale najbolje
uvrščenim ekipam ter posameznikom, posebna delegacija pa
je odnesla ikebano na grob Riharda Urbanca. Po končani slovesnosti je sledilo še družabno srečanje.
Prejem prehodnega pokala
Organizator memoriala OZVVS Litija-Šmartno se zahvaljuje ozvvs Litija-Šmartno kot skupni
vsem ekipam in posameznikom, ki so se udeležili tega tekmozmagovalec glede na dosežene
vanja. 
Boris Žužek
rezultate.
Spoštovani veterani vojne za Slovenijo, občanke in občani, ob izteku leta se vam
zahvaljujemo za vaše sodelovanje in pomoč pri uresničevanju naših nalog.
V letu 2018, ki prihaja, pa vam Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija
– Šmartno želi zdravja, medsebojnega razumevanj in spoštovanja ter dobrega sodelovanja za naš skupni napredek.
Predsednik, Ivan Lovše
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Novice s podružnične šole Polšnik

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Z jesenjo je prišel tudi novi evs prostovoljec Jan
Oktobra je dogajanje na naši šoli
popestril prihod EVS prostovoljca Jana Bergerja. Jan je mlad fant, ki se je po končani maturi
odločil oditi v tujino in tam iskati nove izkušnje
in spoznavati nove ljudi. Prihaja iz predmestja
enega izmed večjih nemških mest, Stuttgarta.
Glede na svoje korenine – njegova mati prihaja
iz Čila, oče je Nemec - tekoče govori kar štiri jezike: nemščino, španščino, angleščino in
francoščino. V prostem času se ukvarja s športom in igra na bobne. Kot prostovoljec se bo
vključeval predvsem v neformalne oblike dela
na matični šoli in na podružnicah. Srečali ga
boste lahko v oddelkih podaljšanega bivanja,
na dnevih dejavnosti, prisoten bo pri izbirnem
predmetu nemščina ter na povabilo kakšnega
izmed učiteljev tudi drugje.
Projekt Evropski prostovoljci na OŠ Gradec ima
že dolgo tradicijo in bo naslednje leto praznoval že 10. obletnico. Najzaslužnejša za to, da je
projekt na naši šoli stekel in se tudi obdržal, je

zagotovo učiteljica angleščine Almira Gregorič Kolenc, ki je zadnja leta z vnemo in srcem
posvetila velik del svojega časa delu z mladimi
Evropejci in se dnevno spoprijemala s koordinacijo projekta in z izzivi, ki jih le-ta prinaša.

S šolskim letom 2017/18 je koordinacijo projekta na šoli prevzela učiteljica nemščine in
OPB Barbara Toš, mentorstvo pa učiteljica OPB
Petra Prosen.
Barbara Toš

Oživljanje šolskih hodnikov na OŠ Gradec

V lanskem šolskem letu smo na šoli pričeli s postop
nim likovnim bogatenjem šolskih hodnikov. Vse skupaj se je začelo s pobudo Amalije Kadunc, učiteljice
geografije, da se obnovi geološki kotiček. Nanj nas
opozori napis z imeni avtorjev (Tea Kolar Jurkovšek
in Bogdan Jurkovšek) in motivi naravnih pojavov. Fosili, kamnine in minerali so na novo zaživeli v osvetljenih, prav zanje izdelanih omarah.
Nasprotno steno smo namenili umetnosti. Prostor

so dobila nagrajena likovna in glasbena
dela, za katera verjamemo, da se bodo
množila, šolska himna ter fotografije šolskih pevskih zborov, ki se bodo vsako leto
menjale za nove in aktualne.
Čisto sveža pa je še poslikava kolesarskega
kotička pri vhodu na razredno stopnjo, ki
prikazuje različne tipe kolesarjev in prometnih znakov.
Kaj še pride? Kdo ve… Vabljeni, mladi umi OŠ Gradec, da prispevate svoje ideje!

Petra Prosen

Ogled čistilne naprave v Litiji

Pitna voda je vrednota, ki jo moramo znati ceniti, saj je voda najpomembnejši vir življenja za
vsa živa bitja.
V okviru projekta Pitna voda, ki poteka na naši
šoli, smo si ogledali čistilno napravo v Litiji. Gospa Marta Peršin nas je prijazno sprejela, nas
popeljala skozi čistilno napravo in nam pokazala, kako se voda prečisti in kam gredo odpadki,
ki ostanejo. Čisto vodo, ki sicer ni pitna, je pa
čista, spustijo v reko Savo.
Vsi skupaj se zahvaljujemo osebju, zaposlenemu pri čistilni napravi, posebej še gospe Marti
Peršin za prijazen sprejem in sladko pogostitev.
Elizabeta Bučar

Ko fizika in zgodovina postaneta eno

Medpredmetne povezave v šolstvu niso novost, so pa za učence vedno zanimive, saj jim
predstavijo učno snov ali fenomen z različnih
vidikov in perspektiv. Tako so učenci 8. razredov na OŠ Gradec povezali zgodovino s fiziko,
z likovno umetnostjo in celo z angleško književnostjo.
V okviru učne snovi humanizem in renesansa

so osmošolci eksperimentalno prikazali začetke moderne fizike (zakone nihanja in prostega
pada ter vztrajnosti) ter predstavili Galileja
kot znanstvenika novega veka. Na ta način so
osmislili in poglobili ter medpredmetno povezali pomembne humaniste in njihova dela s predmetom fizika. Podobno so storili še z likovno
umetnostjo (učenca sta predstavila Michelangela in Da Vincija z umetnostne perspektive) in z angleško književnostjo (poglobljena
predstavitev Shakespearovih
del in njegov vpliv na svetovno
književnost).

Pri nas se je v mesecu septembru in v začetku oktobra veliko dogajalo. 15. 9. smo praznovali
krajevni praznik in seveda so naši pridni učenci poskrbeli, da smo vsi skupaj imeli lep večer, saj
so se z nastopom zelo potrudili. Učenci 4. in 5. razreda so pet dni v mesecu septembru uživali
v Žusterni, kjer so imeli šolo v naravi. Po pripovedovanju učencev so veliko plavali in se lepo
imeli. 23. 9. 2017 smo z desetino deklet odšli v Kamnik, na stadion Mekinje, kjer so se pomerile
najboljše gasilske pionirske desetine iz regije Ljubljana III. Naša dekleta so osvojila odlično 5.
mesto. V tednu otroka pa smo učiteljice za otroke pripravile res čudovita presenečenja. Prvi dan
nas je obiskal gozdar Jože Prah in nam pripravil zanimivo predavanje o medvedu. Ogledali smo
si tudi posnetek o medvedu in izvedeli veliko zanimivosti o tem kosmatincu. Gozdar Jože je pregledal tudi drevesa v našem drevoredu
podružničnih šol in ugotovil, da drevesa
dobro napredujejo. Drugi dan smo imeli
kulturni dan in se posvetili Piki Nogavički ter njenim prijateljem. Naučili smo se
Pikin ples in Pikino pesem. Obiskala nas
je frizerka Urša Majcen in poskrbela, da
so se učenci spremenili v Pike, gusarje in
policiste. Z nami so zarajali tudi otroci iz
vrtca. V sredo smo v goste povabili pripadnike vojske. Obiskali so nas vojaki in
vojakinje in nam predstavili svoj poklic.
Za otroke so pripravili poligon in filme
o vojski, pokazali so vso svojo opremo
ter z barvami namazali lička učencev in
učenk. V četrtek pa smo imeli v gostih mamico naših dveh učencev, policistko Lidijo Brudar. S
seboj je pripeljala sodelavko kriminalistko, tako da smo spoznali tudi delo kriminalista. V telovadnici sta nam prikazali postopek odkrivanja sledi. Odprli sta kovčke, da smo lahko videli, kaj
vse se skriva v njih, učenci so lahko pihali v aparat, ki pokaže alkoholiziranost šoferja. Ogledali
smo si policijski avto in policistka Lidija nam je pokazala postopek vklenitve prestopnika. Nad
prikazom smo bili vsi navdušeni, za konec pa je ustavila še mimoidoči avto in šoferju pregledala
dokumente. Kriminalistka Staša nam je predstavila projekt Blazinica tolažbe. Blazinice, ki jih
šivajo pripadnice policije, namreč tolažijo otroke, ki so v prometnih nesrečah ostali brez staršev.
V petek smo si z učenci ogledali film Kekec in tako zaključili z dejavnostmi v tednu otroka. Ker
pa naši učenci radi poskrbijo tudi za dobro voljo starejših krajanov, smo v nedeljo, 8. 10. 2017
nastopili na prireditvi, ki jo vsako leto pripravi Krajevna organizacija RK. Lepo je, kadar se stari in
mladi družimo, saj nam taka medgeneracijska druženja lahko veliko dajo.
Katarina Juvan
PODELJENA NAJVIŠJA PRIZNANJA ZVEZE
LIKOVNIH DRUŠTEV
SLOVENIJE: PALETE
in PLAKETE; SREBRNA PLAKETA za Društvo LILA, petim članom najvišja priznanja BRONASTA, SREBRNA in ZLATA PALETA
V Delavskem domu v Trbovljah je bila
18.11.2017 odprta zaključna razstava ZLATA
PALETA 2017. Razstavljeni so bili certifikati kakovosti. Člani LILA so v letu 2017 prejeli osem
certifikatov: Tilen Dominik Perko za osnovne
tehnike - risbo, Aleksander Lavrenčič in Roman Kovačič za grafiko, Joža Ocepek za klasično slikarstvo, Roman Kovačič za fotografijo,
Aleksander Lavrenčič za kiparstvo, Danijela
Kunc in Marija Urankar Murn za iskanja. Med
podeljenimi certifikati je strokovna komisija v
vsaki tehniki podelila še tri najvišja priznanja
ZLDS, to so PALETE za kakovost likovne ustvarjalnosti: BRONASTA, SREBRNA in ZLATA PALETA. Izmed 21
podeljenih
palet, jih je
v Litijo odšlo
kar pet. Prejemniki so: bronasta paleta
- Joža Ocepek, srebrna
paleta - Aleksander Lavrenčič, zlata
paleta - Roman Kovačič,
Aleksander
Lavrenčič in
Marija Urankar Murn.
To pa še ni vse! ZLDS med sodelujočimi društvi
za sodelovanje in uspešnost v projektu Zlata
paleta razglasi 10 najuspešnejših društev, prvim trem pa izroči plakete. LILA je že drugo
leto zapored osvojila drugo mesto in prejela
SREBRNO PLAKETO.

Za Ta vesele dan kulture (3. december) so
člani LILA PIŠE v litijski knjižnici brali svojo
poezijo »Pesniku v pozdrav«. Srečanja so se
udeležili: Magda Groznik, Gabrijela Hauptman,
Aleksander Lavrenčič, Joža Ocepek, Vlasta Pajič in Marija Smolej.
V avli litijske občine so od 27.11. do 9.12. razstavljali člani sekcije FOTO LILA : Lojze FLISEK, Andrej HOSTNIK, Matjaž JANEŽIČ, Jelka
JANTOL, Roman KOVAČIČ, Marija LAVRENČIČ,
Jože LOC, Rosana MAČEK, Joža OCEPEK, Sonja PERME, Dani SVERŠINA, Marija URANKAR
MURN.
V izložbah starega mestnega jedra v Litiji so v
decembru postavljene zimske impresije (kolažni tisk) dvajsetih likovnikov iz CICI in MALE
LILE. Z njimi so popestriti vzdušje v prazničnih
dneh.
AKVARELI, nastali pod mentorskim vodstvom
Braneta Praznika, so na ogled (v avli litijske
občine) od 11. do 26. decembra. Razstavljajo:
NUBIA ANŽEL, DARJA GREGORČIČ BERNIK,
JELKA JANTOL, ROMAN KOVAČIČ, DANIJELA
KUNC, ALEKSANDER LAVRENČIČ, MARJETA
MLAKAR AGREŽ, JOŽA OCEPEK, SONJA PERME, SABINA SLANA CVIKL, MARIJA TOMAZIN
ZUPAN in MARIJA URANKAR MURN. Razstavo
je predstavil mentor Brane Praznik. Na harmoniko sta zaigrala učenca GŠ Litija Šmartno.
Gabrijela HAUPTMAN je postavila samostojno razstavo v Glasbeni šoli Litija - Šmartno.
NAŠI DOSEŽKI 2015 - 2017 bodo razstavljeni
na ZAKLJUČNI RAZSTAVI, ki bo odprta v avli litijske občine od 27. decembra. Na ogled bodo vsi
nagrajeni likovni izdelki razpisanih tem v zadnjih treh letih: Ex tempore, Zlata paleta in razpisi
JSKD. Nagrajenci so: Gabrijela HAUPTMAN,
Andrej HOSTNIK, Jelka JANTOL, Roman KOVAČIČ, Danijela KUNC, Aleksander LAVRENČIČ,
Jože LOC, Joža Ocepek, Tilen Dominik PERKO,
Sonja PERME, Pavel SMOLEJ, Marija Urankar
murn, Anita VOZELJ. Skupaj so prejeli: 20
certifikatov kakovosti, 6 zlatih, 2 srebrni in 3
bronaste palete ZLDS, 3 prve nagrade ex tempora, 7 se jih je uvrstilo na regijsko tematsko
razstavo JSKD, eden pa na državno.

V okviru zavoda Živi na polno v Litiji nudimo: individualno,
zakonsko – partnersko in družinsko terapijo, psihoterapevtsko
svetovanje, pomoč zasvojenim in njihovim svojcem,
pomoč depresivnim in žrtvam zlorab in psihosocialno
podporo zaposlenim.
Učenci so ugotovili, da je tak
šen način učenja celosten in
hkrati še tako suhoparni zgodovinski dogodki ter osebe
lahko dobijo smisel in postanejo zanimivi.
Učiteljica zgodovine Anita
Mirjanić ter učenci 8.a in b
razreda OŠ Gradec

Terapije in svetovanja potekajo v diskretnem in varnem okolju.
Več na tel.: 040 632 208 (od ponedeljka do petka med 10. in 16. uro)
ali na mail: psihoterapevtsko.svetovanje@gmail.com
in na spletni strani
www.zivinapolno.com/psihoterapevtsko svetovanje
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OŠ GABROVKA - DOLE

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

JESENSKA TRŽNICA

Osnovna šola Litija,
prejemnica
nagrade Jabolka
kakovosti 2017,
edina nagrajena
Osnovna šola
v Sloveniji.
Slovenski tradicionalni zajtrk in tehniški dan

Na osnovni šoli Litija smo v petek, 17. 11. slovenski tradicionalni zajtrk vključili
v tehniški dan, ki je povezoval različne vsebine, ki so se nanašale na telesno
in duševno zdravje, kar je tudi rdeča nit projekta Zdrava šola, kamor je že drugo leto vključena tudi Osnovna šola Litija. V okviru tega smo v sodelovanju s
Svitom za vse učence šole pripravili model debelega črevesa, po katerem so se v dopoldanskem
času sprehodili; model črevesa je bil v popoldanskem času na ogled tudi za starše naših učencev
in ostale občane. Vzporedno so se odvijale še druge aktivnosti; učence šestih razredov je obiskal
čebelar gospod Franc Grošelj, sedmošolci so preko delavnice pod vodstvom gospe Jožice Amadee Demšar odkrivali svoje darove in talente, vključili so se pa tudi v preventivno delavnico medvrstniškega nasilja, kjer so preko igre vlog razmišljali o preventivi pred tako fizičnim kot psihičnim
nasiljem, osmošolci so se že tradicionalno udeležili predavanja gospoda Erika Vidmarja o drogah,
aidsu in prvih korakih v varno spolnost, devetošolci pa so poslušali in sodelovali v zanimivem
predavanju o varni hrani, ki jo je vodil Anton Komat. Učenci so tako delovni teden zaključili polni
koristnih informacij in prijetnih vtisov. 
Milica Bučar

Simple experiments for s.i.m.p.l.e. people ter rdy:
Roald Dahl Year

Dva eTwinning projekta, ki so ju v lanskem šolskem letu izvajali prvega Renata Dimnik, drugega
pa Nevenka Mandelj sta bila v mesecu oktobru nagrajena, vsak s svojim, evropskim znakom
kvalitete. To pomeni, da je bilo njuno delo in delo učencev ter šole priznano na najvišji evropski ravni. Prejeli sta
certifikate, projekta pa bosta kot primera dobre prakse
objavljena tudi v posebni rubriki na evropskem portalu
www.etwinning.net.
Na spletni strani eTwinninga beremo: eTwinning je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem (učiteljem,
ravnateljem, knjižničarjem itd.), ki delajo v šolah po Evropi, ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še
veliko več. Člani skupnosti eTwinning so člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.
V trenutku, ko tale članek nastaja, je v eTwinning skupnost vključenih 512100 učiteljev iz 188659
šol, prijavljenih pa je 65785 projektov. Impresivno, kajne! Tudi v šolskem letu 2017/2018 je mednarodno projektno dogajanje na OŠ Litija sila živahno.  Nevenka Mandelj in Renata Dimnik

Srebrno priznanje iz znanja logike na državnem tekmovanju

Na Osnovni šoli narodnega heroja Rajka v Hrastniku je v soboto, 21.10.2017, potekalo državno
tekmovanje iz znanja logike. Udeležili so se ga 3 učenci Osnovne šole Litija: Daniil Gainullov iz 7.a,
Gaj Juvan iz 8.b in Jon Tavčar iz 9.b razreda. Srebrno priznanje je prejel Daniil Gainullov. Njihova
mentorica je Angela Marolt.

V Osnovni šoli Gabrovka – Dole smo tudi to leto izvedli že tradicionalno prireditev
z jesensko tržnico, ki se je odvijala 16. novembra 2017. Namen le-te je dobrodelen,
saj vsa zbrana sredstva namenimo šolskemu skladu, ki deluje v korist učencem ter
našim najmlajšim, saj skrbi za finančno podporo osnovnega programa, tako vrtca kot tudi šole.
K sodelovanju smo povabili lokalne pridelovalce hrane, vse ostale krajane in seveda starše, da svoje pridelke, pekovske in ustvarjalne
izdelke predstavijo širši javnosti. Povabilu
sta se odzvali tudi Društvi podeželskih žena
Gabrovka in Podeželskih žena in deklet Dole
pri Litiji. Učenci so pod mentorstvom njihovih
članic vkuhavali zelenjavo, marmelado in sok,
izdelovali testenine in pekli piškote. Otroci so
v celotnem procesu priprave hrane neizmerno
uživali, si pridobili različne veščine in kar je
najbolj pomembno; prisostvovali so medgeneracijskemu sodelovanju in postali bogatejši za znanje in izkušnje starejših. Vsi nastali proizvodi so
bili, skupaj z izdelki učencev in njihovih učiteljev ter staršev, na voljo obiskovalcem po končanem
uvodnem delu prireditve, kjer so nastopali učenci matične in podružnične šole ter vsi oddelki
vrtca, ki so pod vodstvom vzgojiteljic in učiteljic pripravili jesensko obarvan program.
Prireditev je uresničila svoj namen, vsem nastopajočim in obiskovalcem je pričarala nasmešek
na obrazu in jih obdala s pozitivno energijo, saj je občutek, ko si pridobiš nova znanja, hkrati pa
pomagaš sočloveku, neverjeten. S skupnimi močmi smo v korist šolskega sklada tako zbrali preko 2.000 €, za kar se vsem skupaj iskreno zahvaljujemo.
Predsednica UO Šolskega sklada
Jasmina Vodenik

VRTEC ČEBELICA - GABROVKA

Živimo zdravo, da bomo zdravi, veseli …

V skupini Pikapolonic smo v mesecu novembru pozornost namenili zdravemu načinu
življenja.
Spoznavali smo hrano, ki jo predelamo doma, na polju, vrtu in sadovnjaku. Razvrščali smo jo v
skupine s pomočjo drevesnega diagrama, spoznavali način predelave in shranjevanja. Konkretno smo se preizkusili v ribanju repe in pripravi za kisanje.
Uspelo nam je. Repa je skisala in lahko smo jo poskušali
in primerjali okus med kislo in svežo, lahko smo jo skuhali
ter pojedli pri kosilu. Spoznali smo prehransko piramido in
jo ustvarili iz odpadnih embalaž. Naša spoznanja in znanja
sta potrdila in podkrepila tudi naša gosta. Na dan tradicionalnega zajtrka nas je obiskal gospod Franci Grošelj iz Čebelarskega društva Litija. Skupaj smo zajtrkovali, prisluhnili
čebelarskih zgodbam, njegovemu znanju in skupaj zapeli
pesem Čebelar. Medicinska sestra Simona Mohar iz ZD Litija, nas je opozorila na zdrav način življenja, pomen hrane
in gibanja za naše zdravje. Pogledala nam je zobe in nam pomagala pri pravilnem ščetkanju.
Naša želja je, da že našim najmlajšim posredujemo znanja in vzgled zdravega načina življenja, s
katerim bodo lahko rasli. 
Za male Pikapolonice Marinka L. in Simona R.

VRTEC LITIJA

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V VRTCU LITIJA

Predavanje v vrtcu Mavrica
Trebnje

V sredo, 29. novembra 2017 sta Marjeta Mlakar
Agrež in Renata Dimnik, obe profesorici defektologije, izvedli predavanje v Vrtcu Mavrica, v Trebnjem. V predavanju Sijaj drugačnosti sta spregovorili o sprejemanju ljudi okrog sebe in o sprejemanj otrok s posebnimi potrebami.
Predstavili sta Zakon o usmerjanju in naloge vzgojiteljic. Številčnemu kolektivu vrtca sta spregovorili o značilnostih otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami in metodah in tehnikah pomoči. Predavanje je bilo izvedeno v okviru projekta K1.

Izobraževanje, izvedba
delavnic in razstava
za voditelje skupin

V Četrtek, 16.11. so pedagoški delavci PPP
izvedli predstavitev in delavnice za udeležence Osvežitvenega tečaja, ki ga je organiziral Inštitut Antona Trstenjaka, Ljubljana. Dolgoletni voditelji in sovoditelji skupin
za samopomoč, Marjeta Mlakar Agrež, Nataša Zupan Cvetežar, Mili Bučar in Igor Mihailović, so 60 udeležencev izobraževanja
navdušili s svojimi idejami in dejavnostjo.
Predstavili so skupine za samopomoč in druge skupine, ki delujejo na OŠ Litija. Izvedli so štiri
delavnice in predstavili veliko novih tehnik in metod dela. Pripravili so tudi razstavo pripomočkov
za delo v skupinah. Izobraževanje se je nadaljevalo tudi v petek, 17.11. in soboto, 18.11.2017.

Delovna praksa in
tehniški dnevi

ob koncu novembra smo v Podružnici s
prilagojenim programom opravili planirane
tehniške dneve. Učenci so izdelovali novoletne voščilnice in novoletna darila za šolski
bazar. V vseh oddelkih je bilo zelo veselo in
delovno vzdušje. Prostovoljne prispevke, ki
so jih pridobili bodo porabili za izvedbo šole
v naravi in za pomoč otrokom s posebnimi
potrebami iz socialno ogroženih družin. Izdelki, ki so še na razpolago, so razstavljeni v
zgornjem hodniku šole.
Marjeta Mlakar Agrež
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prijetni družbi je zajtrk postal še bolj prijeten in nepozaben dogodek.
Tradicionalni slovenski zajtrk tako v slovenskih vrtcih in šolah postaja tradicija in pristojni ugotavljajo, da je projekt že obrodil
pozitivne rezultate, saj vse več slovenskih
otrok zajtrkuje. V našem vrtcu je to le ena
izmed dejavnosti, s katero želimo vplivati na
oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad
ter zdrav življenski slog otrok.
V preteklih dneh so potekale številne predhodne dejavnosti, preko katerih so otro-

Zbor sv. Nikolaja Litija

VELIKI BOŽIČNI
KONCERT

JAZZLICE
25. 12. 2017 ob 19. uri
Športna dvorana Gimnazije Litija
Ob 20. letnici zbora bo letos izjemoma v
dvorani Gimnazije Litija božični koncert s
prav posebno zasedbo in vzdušjem.
Informacija o vstopnicah na www.litija.org

Kot v številnih vrtcih po Sloveniji, smo v petek,
17. novembra, tudi v Vrtcu Litija zajtrkovali kruh,
med, mleko, maslo in jabolko. To je bil že enajsti
tradicionalni slovenski zajtrk, obenem pa tudi dan
slovenske hrane, saj so vsa živila prispevali naši
lokalni pridelovalci. V enoti Sonček se je zajtrku
pridružil župan občine Litija, namestnik sekretarja
Državnega sveta RS g. Dušan Štrus in ravnateljica
vrtca. V enoti Najdihojca so z nami zajtrkovale
podžupanja Lijana Lovše in pomočnici ravnateljice ter priznani čebelar. Gospod Grošelj je ob tem
z otroki delil svoje bogate čebelarske izkušnje,
znanje in ljubezen do čebel. Ob dobri hrani in v

ci podrobneje spoznavali pomen čebel in
čebelarske dejavnosti za naše zdravje in okolje. Tudi letos sta se vabilu v naš vrtec, enoto Najdihojca, prijazno odzvala predstavnika
Čebelarstva Dremelj. Z raznovrstnimi učnimi
sredstvi sta otrokom nazorno približala življenje in delo čebel ter njihovo vlogo v naravi.
Otroci so spoznali, da čebele pridelujejo med,
ki nam pomaga ohranjati zdravje, ljudje pa z
odgovornim ravnanjem lahko prispevamo k
zdravju čebel. Brez njih bi se namreč življenje
na Zemlji končalo.
Otroci tako spoznavajo, da je vse v naravi v
tesni medsebojni povezanosti ter postopno
razvijajo spoštljiv in odgovoren odnos do vseh
živih bitij. Prav čebele so s svojimi lastnostmi
in zakoni, ki veljajo v njihovih družinah, lahko
zgled za vse nas.
Cenjenim gostom se iskreno zahvaljujemo, da
so z nami delili svoj dragoceni čas, ter tako
otrokom, kot tudi strokovnim delavcem, velikodušno predajali svoje znanje, navdušenje in
ljubezen do čebel.
Vida Žontar, vzgojiteljica
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KULTURNI CENTER LITIJA

Z ODPRTJEM
Rudnika Sitarjevec
prihaja v Litijo tudi rudarska
komedija: FRPRUH, koncert-komedija skupine Orlek
z Matjažem Javšnikom
KULTURNI CENTER LITIJA,
2 FEBRUAR 2018, OB 19.30!
Legendarni Orleki se z največjimi hiti in novoizkopanimi skladbami podajajo na avanturo, oplemeniteno z edinstvenim knapovskim humorjem. Ob pripovedih in anekdotah iz rudarskega
ž i v lj e nj a ,
s katerimi
bo postregel igralec
in humorist Matjaž
Javšnik,
se boste
zamislili
nad svojim
obiljem in
se obenem
iz srca nasmejali.
Pričakujte
strašen frpruh, posvečen nabritim in bistrim
revirskih rudarjem, ki so celo žalostne zgodbe znali oviti v tančico svojevrstnega humorja.
Pravijo, da v njihovi družbi nikoli ni bilo dolgčas, verjemite, da vam bo tudi večer z Orleki in
Matjažem Javšnikom ostal v lepo nasmejanem
spominu.
Vstopnica za glasbeno komedijo je lahko
lepo novoletno darilo! Kupite jih v Kulturnem
centru Litija. Tel: 01-8900-200 ali 041-992143, ali pišite na kulturnicenter@zkms-litija.si.
Cena: 12€ v predprodaji (15€ na dan dogodka).

KNJIŽNICA LITIJA

Predavanje
o rudniku
Sitarjevec –
sprememba
lokacije

V prejšnji številki Občana je bilo za ob 16.30 uri
napovedano predavanje o rudniku Sitarjevec v
muzeju. Predavanja ne bo v muzeju, ampak
bo organizirano vodenje po rudniku Sitarjevec ob isti uri – 16.30. Ob tej uri je že tema,
zato svetujemo, da imajo udeleženci na poti s
seboj baterijsko svetilko, so dobro obuti in toplo oblečeni. Parkiranje je mogoče na parkirišču Rudi toursa. Za več informacij pokličite na
070 430 202.

Pohod z baklami

Ob 17. uri je organiziran pohod z baklami izpred
Mestnega muzeja Litija do novo odprtega rudnika Sitarjevec. Pridružila se nam bo tudi dr.
Tea Kolar Jurkovšek, svetnica Geološkega zavoda Slovenije. Za varnost bo skrbela PGD Litija,
udeležencem pa svetujemo dobro obutev in
topla oblačila.
Pred rudnikom se boste lahko okrepčali z rudniško malco Okrepčevalnice Kuhla, se pogreli
s čajem ali kuhanim vinom in opravili še kakšen božični nakup na stojnicah. Veselimo se
druženja z vami!

Muzejska čajanka in
razstava čajnikov

V ponedeljek, 11. decembra, smo v muzeju odprli čudovito razstavo čajnikov, ki jih zbira Marjeta Mlakar Agrež. K čajnikom seveda sodi čaj
s pravo muzejsko čajanko s sladkimi dobrotami

Na otroških matinejah se
imamo zelo luštno

Obisk otroških matinej je v
prvem delu sezone presegla
vsa pričakovanja. V povprečju
predstavo obišče 152 obiskovalcev. Verjamemo, da bo tudi
v novem letu tako, saj bodo na
sporedu zelo znane, zabavne in poučne predstave. Več si lahko preberete na naši spletni
strani.
Januarska otroška matineja nas bo popeljala
med zvezde. Na Zemljo namreč prihaja ZVEZDICA ZASPANKA, v prisrčni predstavi, ki jo bo
izvedla Igralska skupina Sonček. Ogledate pa
si jo lahko v soboto, 20. januarja 2018, ob 10h,
v KC Litija.
»Ljubezen je tista, ki nas vodi. Brez nje
ne gre. Nikjer. Nikoli. Veliko lepih želja bo
izrečeno te dni in prav je tako. Dobre misli
se morajo množiti, da jih bo čim več.
Naj bodo vaši prazniki radostni in naj vam
novo leto prinese veliko dobrega
z neskončno mero ljubezni.«
Srčni kulturniki KC Litija

Gledališki
abonma
v januarju in
februarju

TOTALNO KATASTROFALNA
VEČERJA – Gledališče Koper –
ČETRTEK, 18.1.2018 ob 19.30.

O predstavi: Idilična hišica, ki je vikend na podeželju. Žena je odpotovala k svoji mami, mož je v
krizi srednjih let – ljubica pa ima rojstni dan. Da
bi ji pripravil čudovit večer, mož naroči hrano in
pijačo (vključno s kuharico), za vsak primer, za
izgovor, za alibi, če bi bilo ženi kaj sumljivo, povabi še svojega najboljšega, dolgoletnega prijatelja. Na domnevno moški vikend, zabavo. Toda
ta prijatelj je skrivni ljubimec njegove žene, ki
se zdaj nepričakovano pojavi na vratih. Kako se
bo vse to izteklo? Bo na koncu vendarle zmagala prava ljubezen? Ima laž kratke noge? Igrajo:
Aleš Valič, Mojca Partljič, Igor Štamulak, Vanja
Korenč, Anja Drnovšek, Gorazd Žilavec.
Še o zamenjavi predstave… V abonmajskem
programu smo imeli predvideno predstavo
Poštar (avtor: Gašper Tič in igralec: Boris Kobal), katere premiera pa je bila iz novembra
2017 prestavljena na marec 2018, zato bomo
v program vključili novo in sicer predstavo
ČAKALNICA, v kateri igrata Lado Bizovičar in
Janez Hočevar Rifle. Več na naši spletni strani. Abonenti boste o predstavi obveščeni kot
običajno.

Občina Šmartno pri Litiji je branju prijazna občina

Dan po zaključku prvega natečaja
Branju prijazna občina, so 4. 12. 2017 v Kranju
podelili certifikate za 18 občin, ki so izpolnjevale kriterije in prepričale komisijo, da so Branju prijazne občine. Med prvimi prejemnicami
je tudi Občina Šmartno pri Litiji. Šmarska
občina je prepričala z akcijami ter s podporo
mnogim društvom in institucijam; Rastoča knjiga Primskovo (izvajalec Etnološko društvo Jurij
Humar Primskovo), Popotovanje od Litije do
Čateža (Levstikova pot), Valvazorjeva založniška
dejavnost (Javni zavod Bogenšperk), Šmarske
knjigobežnice (pobuda civilne iniciative – občina je projekt izgradnje financirala) itd… Občina že
od vsega začetka podpira projekt Zgodbe šmarskih hiš, v letošnjem letu obogaten z novo zbirko
panojev na temo šmarskih usnjarjev. Prejemnikom priznanj sta čestitala tudi minister za kulturo
RS, Anton Peršak in predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez. 
Andreja Štuhec

Rastem s knjigo

Knjižnica Litija že več let v projekt Rastem s knjigo povabi gosta. Letos je svojo poklicno in življenjsko pot predstavil
ilustrator Gabrijel Vrhovec, ki je od leta
2011/12 narisal vse motive za bralne
majčke. Knjižnica jih je s pomočjo sponzorjev razdelila že prek 8000. S svojo
zgodbo, ko se je kot najstnik srečal s
hudo boleznijo, kateri je sledila amputacija noge, pa je učencem sporočil, da
naj vedno poiščejo v sebi sposobnosti in
talente in iz vsake situacije izluščijo najboljše. Knjige Zvezde vabijo je prejelo 17 učencev iz Gabrovke, 72 iz Osnovne šole Gradec, 43 iz
Osnovne šole Litija, ter 44 iz Osnovne šole Šmartno. Učenci OŠ Litija, z mentorico Jano Štojs so
Gabrijela še posebej presenetili, saj so šolsko knjižnico popestrili s svojimi majicami, opremljenimi s pregovori in reki.

Lovec na tornade

Kljub temu da se vremenski pojavi – tornadi, pri nas pojavljajo zelo redko, imamo tudi Slovenci lovca na nevihte
in tornade. Ljubiteljski meteorolog Marko Korošec v sezoni tornadov potuje po Združenih državah Amerike, da bi
se kar najbolj približal temu ekstremnemu pojavu. V zadnjih 17-ih letih je bil na lovu že osemkrat, videl jih je približno 150. Fotograf Marko Korošec je pred časom zmagal na fotografskem natečaju revije National Geographic
Traveler. Njegove fotografije sicer objavljajo številni svetovni mediji, kot so National Geographic, Weather channel, CNN, Daily mail in BBC. Z njim se
bo pogovarjal novinar Marko Rozman. V Knjižnico Litija bo prišel v torek, 23. 1. 2018, ob 19. uri.

Tek za življenjem

iz Društva podeželskih žena in deklet Polšnik
ter glasba in recital poezije. Razstava, ki sta jo
postavili Kaja Mlakar Agrež in Neža, je na ogled
do 11. januarja. Lepo vabljeni!

Božično-novoletno
voščilo

Ker v vsakem se letu nam vedno mudi,
ustavite čas vsaj za praznične dni.
Naj leto se staro sedaj poslovi,
s seboj pa odnese vse vaše skrbi!
Spoštovani občani, občanke in vsi obiskovalci ter sodelavci Mestnega muzeja Litija,
ob letošnjih božično-novoletnih praznikih
vam želimo predvsem notranjega miru in
kanček prave sreče v krogu vaših najdražjih.

Vesel božič
in srečno 2018!

Konec leta 2014 je izšel književni prvenec Mitje Duha z naslovom Tek za življenjem. To je iskrena
pripoved o trdih in neizprosnih padcih v začaran krog drog, mučnih bojih s psihozami za zidovi
zapora na Dobu ter nepredstavljivih junaških povratkih v svet živih, konča pa se s težavnim povratkom v normalno življenje in boljše dni. Je zgodba o tem, kako se ne smemo nikoli predati in
kako lahko s sanjami ter izjemno notranjo močjo premagamo najtežje življenjske prepreke.  Danes je Mitja Duh ustanovitelj in predsednik Športno-humanitarnega društva Človek, licencirani
športni vaditelj, ter prehranski svetovalec. Srečanje z njim bo v torek, 30. 1. 2018, ob 19. uri, v
Knjižnici Litija.
Voščilo: Pred Knjižnico Litija je kiparka Metoda Maj postavila kip, ki ga je poimenovala Bralka.
Zato ker verjame v moč besede in knjige. »Verjamem v čarovnijo, ki se lahko zgodi, ko beremo
dobro knjigo«, je dejala zelo uspešna pisateljica J. K. Rowling. Da bi vas očaralo veliko ljudi, krajev, dogodkov, skladb, filmov in knjig… da bi z nasmehom stopili v nov dan, sprejeli in bili sprejeti.
Vse dobro v letu 2018 vam želijo zaposleni Knjižnice Litija.
(Aleksandra Mavretič)

TEKAŠKO DRUŠTVO ŠILT

Društvo ŠILT – zvestim navijačem

Ob koncu leta se običajno življenje malo upočasni. Prazniki nas prisilijo, da se zapremo vase in pomislimo tudi na druge ter smo polni lepih in toplih misli.
Tudi Šilt- ovi tekači nismo izjeme. Celo leto smo pridno trenirali, včasih tudi s težavo premagovali
lenobo in kljub neugodnim vremenskim razmeram obuli tekaške copate ter odtekli svoj trening. V
tem mesecu namenjamo članek našim zvestim navijačem, ki so nas vse leto razveseljevali s prisotnostjo na maratonih. Prav je, da povemo, koliko in kaj nam pomeni prav vsak vaš žvižg, vzklik
ali nasmeh ob progi. Povrne nam moči in voljo, da vztrajamo do cilja kljub izmučenosti. Hvala
vsem, ki v vročini in mrazu, vetru in dežju z nami vztrajate do konca. Hvala vam za vse objeme v
cilju, za vse stiske rok, za vse spodbudne besede, če kdaj komu ni šlo. Hvala tudi tistim navijačem, ki nas spremljajo iz domačega naslonjača in težko razumejo kaj nam tek pomeni.
Še posebej pa se zahvaljujemo našim partnerjem in otrokom, ker nas podpirajo in prenašajo naše
živčne in ne prijetne izpade pred maratonom.
V cilju tekači pozabimo na vse bolečine in muke. Druženje, prijateljstvo in sreča pa je skupen cilj tako nam, kot tudi našim dragim. Naj bo pozabljeno vse slabo.

Srečno in zdravo v novo leto 2018 !

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

Uradni čas ogledov:
ponedeljek in sreda: 10h – 12h in 17h - 19h
sobota: 10h - 12h
Informacije in najave skupin:
Telefon: 070-430-202 ali e-pošta:
mestnimuzej@zkms-litija.si

popravila in čiščenje
zobnih protez

Tekaški pozdrav! Društvo ŠILT
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Srce Slovenije
gostilo mednarodne
partnerje projekta
o odgovornih
raziskavah in
inovacijah

Konec novembra je Razvojni center Srca Slovenije gostil partnerje iz Slovaške, Madžarske,
Češke, Romunije, Nemčije, Hrvaške in Bosne
in Hercegovine. V okviru evropskega projekta D-STIR, ki spodbuja odgovorne raziskave
in inovacije, so gostje obiskali tudi podjetje
Strip’s. Gre za inovativno podjetje s sedežem
v Kandršah, ki se ukvarja z razvojem prijaznih
rešitev na področju elektronike, mehatronike,
senzorike in LED-tehnologije. Podjetje je odličen primer vključevanja koncepta odgovornosti pri procesu raziskav in inovacij, kar je cilj
projekta D-STIR.

Prvi del srečanja, kjer so se postavili zadnji
okviri strategije za odgovorne raziskave in inovacije, je potekal v Občini Litija in občini Šmartno pri Litiji. V občinskih prostorih je pomen
projekta in njegove cilje izpostavil tudi župan
občine Litija gospod Franci Rokavec. Partnerji so se prav tako imeli priložnost seznaniti s
turistično ponudbo obeh omenjenih občin,
Rudnikom Sitarjevec in Mestnim muzejem ter
Gradom Bogenšperk v Šmartnem pri Litiji, katerega so si tudi ogledali.
Projekt D-STIR se izvaja v okviru evropskega
programa Podonavje (Danube Transnational
programme). Odgovorne raziskave in inovacije odgovarjajo na vprašanja o socialnem,
okoljskem in etičnem vidiku. Projekt spodbuja
podjetja, da svoje odgovorne inovacije kot produkte čim hitreje posredujejo na trg.

JAVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV
NA RELACIJAH GABROVKA–LITIJA
IN VAČE–LITIJA

Občina Litija v sodelovanju s SŽ ŽIP d.o.o in Ministrstvom za
infrastrukturo s 1. januarjem 2018 uvaja javni linijski prevoz potnikov na relacijah Gabrovka-Litija in Vače-Litija ter v obratnih
smereh.
Prevoz se uvaja poskusno, predvidoma za obdobje enega leta.
Prevoze bosta izvajala podizvajalca koncesionarja, dokončni pogoji glede postajališč in voznih redov pa bodo znani do konca
leta 2017.
Omenjeni prevoz bo subvencionirala Občina Litija, zato bo cenovno ugoden za potnike. Koristili ga bodo lahko osnovnošolci,
dijaki Gimnazije Litija in drugih srednjih šol, študenti, zaposleni,
oskrbovanci VDC ter vsi ostali občani.
Vozna reda za obe relaciji bosta objavljena na spletni strani občine Litija. Oba vozna reda se lahko še spremenita oz. dopolnita
glede na dogovore z Ministrstvom za infrastrukturo.
Dodatne informacije glede voznega reda lahko dobite po telefonu: 01/8963-459 (Marjana) po 20. decembru.

SPOŠTOVANE OBČANKE
IN OBČANI!

Ker čas tako hitro beži in ker živimo tako naglo,
vam koalicijski partnerji, ki smo v oktobru 2015
podpisali koalicijski sporazum, želimo, da bi se
znali zaustaviti, da bi drug drugemu zmogli pogledati v oči, v srce, v dušo…. Podajmo si roko,
podarimo nasmeh in naklonimo lepo besedo in
pozornost. Želimo vam mirne božične praznike
in ponosno praznovanje Dneva samostojnosti in
enotnosti. Naj bodo v novem letu dnevi srečni
in zdravi, poti uspešne in nasmehi zadovoljni.
Predsednica OO SLS
Lijana Lovše

Predsednik SDS
Boris Doblekar

Predsednik N.Si
krščanski demokrati
Boštjan Sukič

Pogovor s funkcionalnim terapevtom Miho Perkom,
ki se po letih dela v vrhunskem športu in v tujini
vrača v domači kraj

»Sedenje je novodobno kajenje«

Komaj 30-leten, ima za seboj bogato kariero, večinoma v profesionalnem športu. Zdaj v Šmartnem pri Litiji svoje znanje deli v zasebni praksi, kjer pomaga
ljudem, ki zaradi statične drže ali gibalnih težav, trpijo bolečine vratu, ramen,
hrbta, stranke k njemu znova in znova prihajajo tudi preventivno, da bi se težavam izognile.
Že v času študija v Ljubljani ste se srečali z delom v vrhunskem športu.
Še pred študijem sem kot maser začel sodelovati s kajakaško reprezentanco,
to se je zgodilo popolnoma naključno, saj je eden od njihovih terapevtov zbolel. Med drugim sem skrbel za Petra Kauzerja in Špelo Ponomarenko Janić.
Zaradi dobrega dela je glas o meni prišel do mladinske košarkarske reprezentance, prek tedanjega selektorja je zame nato izvedel Košarkarski klub Union
Olimpija (danes KK Petrol Olimpija, op. a.). Pri takratnem evroligašu sem deloval kar nekaj let. Sodeloval pa sem tudi s kuvajtsko rokometno reprezentanco,
hokejskim klubom Acroni Jesenice ter nogometnim klubom Interblock.
Pot vas je nato na povabilo nekdanjega slovenskega košarkarskega selektorja Jureta Zdovca vodila v Turčijo.
Ob koncu sezone 2013/14 sem dobil Zdovčevo povabilo in skupaj sva odpravila na delo v takrat najmočnejšo klubsko košarkarsko ligo v Evropi. V klubu
Gaziantep na jugozahodu Turčije sem preživel leto dni, po tej izkušnji pa sem
spoznal, da je bilo dela v vrhunskem športu dovolj. Vrnil sem se v Slovenijo in v
Ljubljani začel delati v zasebni praksi, hkrati sem sodeloval tudi z Rokometnim
klubom Šmartno pri Litiji.
S katerimi znanji, ki ste jih pridobili v vrhunskem športu, lahko pomagate ostali populaciji?
V preteklosti sem delal tudi z določenimi pripomočki, danes pa izključno z
rokami, to je telesu najbolj prijazen način, hkrati je učinek najhitrejši. Zdaj
opravljam še podiplomsko specializacijo iz ortopedske medicine in manualne
terapije. Obenem stranki tudi svetujem, s kakšno športno aktivnostjo, naj se
ukvarja, da izboljša svojo držo in odpravi nepravilnosti.
Za dobro delovanje telesa, sploh ljudi, ki večino svojega dne presedijo, sta
namreč pomembna tako terapija kot telesna aktivnost.
Kdo so tisti, ki bi jim vi s svojim znanjem najbolj lahko pomagali?
Sedenje je novodobno kajenje, pravijo. In ravno tisti, ki veliko sedijo oziroma
so veliko v enaki drži, bi morali največkrat zaviti do terapevta. Prav oni se
namreč najpogosteje srečujejo s težavami, ki jih jaz odpravljam. V zadnjem
času opažam veliko ljudi s težavami v vratu, z vratno hernijo. Sicer pa nudim
tudi pomoč po poškodbah in pa ljudem s stresnim načinom življenja. Moje delo
in masaže so namenjene tudi sprostitvi in rednemu servisu. Žal se pogosto
dogaja, da ljudje prihajajo k meni, ko so težave že hude.
Naj tukaj še poudarim. da se ljudje nikakor ne smejo sprijazniti s tem, da so
njihova leta kriva za težave ali težave jemati kot samoumevne. Morajo se zavedati, da imajo možnost življenja brez bolečine in da je njihova kakovost življenja lahko boljša.

"Podarite nekaj neprecenljivega,
podarite dobro počutje.
DARILNI BONI Funkcionalne terapije Perko."
Gsm: 040 210 639

8.980,00 EUR

7.990,00 EUR

OPEL Astra Sports Tourer 1.7 CDTI OPEL Corsa 1.3 CDTI Enjoy Start Stop
Cosmo Letnik: 2013, prev. 150316 km, temno Letnik: 2015, teh. pregl. 9/2019, prev. 106089 km,

siva kovinska barva, diesel motor, 1686 ccm, srebrna kovinska barva, diesel motor, 1248 ccm,
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA. 55 kW (75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

8.280,00 EUR

6.380,00 EUR

OPEL Meriva 1.3 CDTI ecoflex Enjoy Start CITROEN C3 1.4 HDi Seduction Letnik:
Stop Letnik: 2014, teh. preg. 1/2018, prev. 132424, 2014, teh. preg. 4/2018, prev. 128770, rdeča

srebrna kovinska barva, diesel motor, 1248 ccm, kovinska barva, diesel motor, 1398 ccm, 50
kW (68 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
70 kW (95 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

7.260,00 EUR
6.980,00 EUR
PEUGEOT 208 1.4 HDI Access Letnik: RENAULT CLIO DCI 75 Expression Let-

2014, teh. pregl. 4/2018, prev. 116006 km, bela nik: 2014, teh. preg. 3/2018, prev. 111559, bela
barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 KM), barva, diesel motor, 1461 ccm, 55 kW (75 KM),
ročni menjalnik (5 pr.), MULTIMEDIA, KLIMA.
ročni menjalnik (5 pr.), NOVE GUME, KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI EcoFlex Enjoy Start Stop,
letnik 2013, prev. 116696 km, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW (110 KM), ročni
menj. (6 pr.), srebrna kovinska barva, cena 8.440 €; Opel Corsa 1.3 CDTI Enjoy Start
Stop, letnik 2015, prev. 117831 km, diesel motor, 1248 ccm, 70 kW (95 KM), ročni
menj. (5 pr.), srebrna kovinska barva, cena 7.990 €; ter še nekaj testnih vozil.
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NOGOMETNI KLUB JEVNICA

KORK LITIJA

Temeljni postopki oživljanja z
uporabo aed za du dole pri Litiji

v četrtek, 23. 11. 2017 so v prostorih Podružnične šole Dole bolničarji pri
RKS OZ Litija prikazali temeljne postopke oživljanja z uporabo defibrilatorja.
Prisotni so na delavnici spoznali tudi TPO otroka oz. dojenčka, prvo pomoč
pri zapori dihalnih poti in stabilni bočni položaj.

Zbiramo hrano.
Lahko prispevaš?

V soboto, 2. decembra 2017, smo skupaj z Mercatorjem, ki podpira človekoljubje kot samoumeven del svoje družbene odgovornosti, spodbujali
ljudi, ki čutijo podobno, naj delijo drobec tistega, s čemer razpolagajo,
z znanimi in neznanimi ljudmi
v svojem okolju. Morda nekateri še ne trpijo lakote, vendar
bodo s prihrankom lažje plačali
položnice.
Prostovoljke Krajevne organizacije RK Jevnica in Krajevne organizacije RK Litija, so v
Supermarketu v Litiji pozdravljale kupce s povabilom: »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?«. Rdeči
križ Slovenije Območno združenje Litija s prostovoljci krajevnih organizacij razdeljuje hrano in
ostalo pomoč skozi celo leto ter se skozi celo leto trudi pomagati pomoči potrebnim.

Posvet na Debelem rtiču

V skladu s programom RKS OZ Litija so se člani območnega in nadzornega odbora s predsedniki krajevnih organizacij RK sestali v MZL Debeli rtič v nedeljo
3.12.2017. Sprejeli so Program dela in finančni načrt
za leto 2018 ter poročila v letu 2017. Po končanem
posvetu so se nekateri odločili za kopanje v pokritem
bazenu, ostali člani pa so si ogledali letovišče.
RKS OZ Litija: Danica Sveršina

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka, holesterola
in trigliceridov
V društvu bo merjenje v sredo 3.1.2018 in 7.2.2018 od 8.00 do 10.00 ure

Kopanje v Dolenjskih Toplicah, Strunjanu in Šmarjeških Toplicah

Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart, tokrat malo drugače kot doslej več informacij
dobite v društveni pisarni.

Telovadba

Pod strokovnim vodstvom nadaljujemo vsak ponedeljek ob 19. uri s telovadbo v Športni dvorani
Litija. Vljudno vabljeni.

Pohodi

11.1.2018
Litija- Jevnica- Miklavž (vlak)
ob 8.00 uri
Lamovšek Ivan
18.1.2018 Litija-Sitarjevec- Zavrstnik
ob 8.00 uri
Hauptman Lojze
25.1.2018 Litija- grad Turn
ob 8.00 uri
Pavli Jože
1.2.2018
Litija- Dragošek
ob 8.00 uri
Groboljšek Jože
15.2.2018 Litija-Zagorje- Kisovec- Vine (vlak) ob 8.00 uri
Lamovšek Ivan
22.2.2018 Litija-Jablanica- Gradišče
ob 8.00 uri
Hauptman Lojze
Zbor je po objavljenih urah, pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni obutvi in opremi. Za pohode v okolici se obvezno
prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!

Plavanje in vadba v bazenu Šmartno

V bazenu Pungart v Šmartnem vsako sredo od 16. do 17. ure nadaljujemo skupaj z MDI pod strokovnim vodstvom plavanje in vadbo v bazenu. Vljudno vabljeni.

Ustvarjalne delavnice

Vabimo vas, da se nam še vedno lahko pridružite na ustvarjalnih delavnicah vsak četrtek
ob 17. uri v društveni pisarni.
•
•
•

Razno

aročanje lističev za
N
aparate
Januar naročilo do

3.1.2018, prevzem
10.1.2018
Februar naročilo do

7.2.2018, prevzem
14.2.2018

Vse selekcije so končale jesenski
del tekmovanja. Uvrstitev ekip je
v pričakovanju, le članska selekcija je malo preveč pri dnu lestvice. Za nadaljevanje sezone se bo potrebno bolj zbrati in
angažirati.
Mlajše selekcije so se preselile v telovadnice,
malo starejši pa trenirajo na umetni travi in
ploščadi, kje se pod vodstvom svojih trenerjev
predvsem posvečajo delu z žogo in koordinaciji. Prekinitev treningov je predvidena le za
Božično novoletne praznike, potem pa nazaj v
ustaljeni ritem.
Ob zaključku leta 2017 se zahvaljujemo vsem
igralkam, igralcem, trenerjem, donatorjem, re-

darjem, strežnemu osebju, urejevalcem igrišč,
pobiralcem žog, ljudem ki skrbijo za organizacijo tekem, navijačem in simpatizerjem za trud,
ki so ga vložili v klub in s tem pripomogli, da
smo se v jesenskem delu imeli lepo.
Tudi letošnje leto smo izdali klubski koledar, ki
ga lahko dobite v Š. D. Jevnica vsak dan v popoldansko večernih ura.
NK Jevnica želi vsem občankam,
občanom in prijateljem športa
ZDRAVO, ŠPORTNO in USPEŠNO
NOVO LETO 2018.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

KARATE KLUB KENSEI
(Nadaljevanje s 1. strani)

V KK KENSEI IMAMO SVETOVNEGA PRVAKA
IN DVA SVETOVNA PODPRVAKA

V Montecatini Terme, Italija, se je od 30. novembra do 3. decembra 2017 odvijalo 2. svetovno
prvenstvo UWK (United World Karate), ki je zajemalo vse tri največje zvrsti karateja: tradicionalni,
generalni in kontaktni. Na Svetovnem prvenstvu je tekmovalo več kot 2300 karateistov kar iz 44
držav, tudi precej oddaljenih, kot so Brazilija, Kanada, ZDA, Japonska, Šri Lanka, …
Tekmovanja se je udeležila tudi 22-članska reprezentanca SZTK, ki je zabeležila izjemne rezultate. Osvojila je 29 odličij, od katerih je 6 zlatih. Čestitke celotni reprezentanci SZTK!
Kot člani slovenske reprezentance so nastopili tudi naši člani KK Kensei: Nina Požun, Matic Šifrer in Gian Povše. Nina in Matic sta prvič nastopila na tako velikem tekmovanju. Čeprav je bila
huda konkurenca, jim je vsem trem uspelo priti do odličij:
- Matic je dosegel odlično 1. mesto v disciplini KATA EKIPNO s še dvema drugima reprezentantoma in postali so SVETOVNI PRVAKI!
- Gian je dosegel odlično 2. mesto v disciplini FU-KUGO (borba+kata) in 2. mesto v disciplini
KATA EKIPNO s še dvema drugima reprezentantoma.
- Nina pa je dosegla odlično 2. mesto v disciplini FU-KUGO (borba+kata).
Gian in Nina sta tako postala SVETOVNA PODPRVAKA! Kot sodnik v kategoriji tradicionalni karate
je na tekmovanju sodil tudi naš trener Gorazd Praprotnik.
Čestitke našim tekmovalcem, zahvale pa gredo tudi vodstvu SZTK in selektorskemu timu za odlično pripravo tekmovalcev in organizacijo udeležbe na tekmovanju. 
KK Kensei

Pot spoznanj: „Kdor se daruje, močno srce
potrebuje.“ - Srečanje zakonskih parov 2017
Letošnje peto srečanje zakonskih parov
na Polšniku je bilo predano srcu. „Srcu, ki je je
prvi organ, ki ga razvije človeško telo. Je začetek in
središče našega bitja, tako telesnega kot duševnega. Ima svojo fizično obliko, svojo zavest in vibracijo, s katero v svet oddaja edinstveno energijo.“ je
bilo zapisano že na vabilu. 18. novembra 2017 je
bil dan, ko so v dvorani odmevali mogočni zvoki
glasbe in pripovedovanja parov, ki s svojimi dejanji prinašajo med nas zglede, ki bogatijo. Goste
sta pozdravila vodji projekta,
Breda in Jože Kos, ki sta predana svojemu delu in ju srečanja z zakonskimi pari bogatijo.
101 par je že priključen projektu in park v centru Polšniku z
imeni zakonci že dobiva pravo
podobo. Program so obogatili:
s pesmijo Petra Kos, zakonca
Bernarda in Marjan Kanduč sta
prehodila El Camino, pot po
Španiji vse do Santiaga de Compostelo in to nepozabno izkušnjo skozi fotografije delila z nami,
presenečenje večera sta bila Marjeta in Metodij
Rigler, ki sta leta 1996 prehodila El Camino ter
sta zasnovala tudi slovensko Jakobovo pot. Glasbena energija zbora Dar srca, ki jih vodi Katarina
Bordner, je navdušila poslušalce. Zbor Evangelijske krščanske cerkve je letos po Slovenji gostoval z dramsko-glasbeno predstavo ob 500-letnici
reformacije in del pesmi smo slišali tudi na Polšniku. Njihova pozitivna energija, srčnost in predanost glasbi ter besedilu pesmi so nas poneseli
v neko drugo dimenzijo. Spoznali smo zakonca
Dubravko in Zvonka Turinski. G. Zvonko je pastor
Evangelijske krščanske cerkve in nam je predstavil svoje delo in poslanstvo. V veliko veselje pa
nam je bilo tudi, da nas je obiskal pastor Todd
Hunnicutt, misijonar iz Amerike, tudi pastor, pevec v zboru in kot zgodovinar zelo velik poznavalec Primoža Trubarja. V klepetu z Jožetom so

nam vsi povedali marsikaj zanimivega. Glasbo so
nepozabno dopolnili instrumentalisti: Urban Grabenšek, Davor Gričnik, Christian Bender in Damir Pavlič. Pred večerjo je vaška klepetulja Rozi
(Vida Sladič) povedala vse, kar se je letos dogajalo pri nas in poklepetala še s kuharskim mojstrom Lojzijem Čopom iz Hiše domačih okusov
Pr‘ Čop iz Podkuma, ki nas vsako leto razvaja s
svojimi kulinaričnimi dobrotami. Vsem domačim
zakoncem, ki ste prispevali svoje delo in znanje
v izvedbo dogodka - iskreni
HVALA. Za dobro stvar znamo stopiti skupaj, kar vedno
znova dokazujemo. HVALA
SPONZORJEM
DOGODKA:
JANEZU BORIŠKU, DELAVSKI
HRANILNICI LITIJA IN SPAR
LITIJA! In ob koncu hvala Bredi in Jožetu Kos za trud, za
vztrajnost, za navdihe... za
to, da se nam na Polšniku dogajajo tako lepi in nepozabni trenutki. „Od izvira,
do izliva“, vsak dan, naj nas vodijo lepe misli, občutki in čustva, ki jih v današnjem času tako težko
izrazimo in delimo med druge. Ampak je lepo, če
to znamo. Hvala vsem. Bilo je nepozabno. Več na
polsnik.si.
»V petek, 24. novembra se je v dvorani na Polšniku v organizaciji KORK Polšnik odvijala prireditev Srečanje družin. Značilnost teh srečanj je
tema večera, ki se vsako leto spreminja. Letos
je bila tema ODGOVOR. Po prvih začudenjih se
je »ulegla« in zopet smo ugotovili, da smo vsako
leto boljši. Vsak nastopajoči posameznik, kot
tudi skupina je prikazal zelo zanimiv pristop do te
teme.« je v članku, ki je v celoti objavljen na naši
spletni strani zapisala organizatorka Olga Repovž.
Program so zapolnile vse generacije in vsi skupaj
smo dokazali, da veliko znamo in imamo veliko
talentov, ki jih je treba vsak dan še nadgrajevati.

Mateja Sladič-Vozelj

VEČER PO DOMAČE OB 40. OBLETNICI PRVE PRIREDITVE

PONED., 8.1.2018, ob 16.uri

V soboto, 25. novembra 2017, se je v Gabrovki odvijala prireditev VEČER PO DOMAČE, ki »se je zgodila« prvič pred 40
leti, torej leta 1977.
Idejo za prvo prireditev, na kateri naj bi nastopili domači godci in
pevci, je na sestanku Kulturno-umetniškega društva Fran Levstik
dal Vinko Resnik, ime zanjo pa Marija
Jeršin. Tako je prvi Večer po domače
res še istega leta zagledal luč sveta,
potekal pa je v stari dvorani. Večeri po
domače so se tako vrstili tudi v naslednjih letih, sicer z vmesnimi premori.
Pred šestimi leti so predstavniki KUD-a prireditev ponovno obudili, gonilna
duša večerov pa je, z mnogimi sodelavci seveda, Magda Grm, predsednica
KUD-a Fran Levstik Gabrovka. In tako spet polni dvorano gabrovške osnovne šole, da vsakič znova kar poka po šivih. Krajani se
namreč vedno z zanimanjem in veseljem odzovejo vabilu, saj radi
prisluhnejo glasbenim točkam in govornim nastopom, ki jih pripravijo domačini.
Letošnji večer je bil medgeneracijski: tako nastopajoči kot tudi
voditeljski pari. Vse navzoče sta nagovorila voditelja prvega ve-

čera pred 40 leti, Helena Perko in Vinko Resnik, v nadaljevanju pa
sta za zabavo in smeh poskrbela Vesna Hribar in Matej Grm, tudi
že znanca večerov v zadnjih letih. Prvič pa je navdušil najmlajši
voditeljski par, Taja Kraševec in Jan Martinčič, ki sta svoj debitantski voditeljski nastop na večeru odlično izpeljala. Nastopajoči, od
najmlajših do najstarejših, so se
predstavili z različnimi glasbenimi
točkami, s petjem in igranjem na
različna glasbila, individualno, v
duetih in tudi skupinah, s posameznimi pesmimi in tudi z izbranimi
venčki. Skratka: pisano, za vsakogar nekaj. Svoje so pričarali tudi
jesenski aranžmaji, osvetlitev in
ozvočenje. Trenutek pozornosti je
bil namenjen tudi spominu na vse, ki so s svojimi nastopi bogatili program večerov v preteklih letih. Prireditev se je zaključila z
zahvalami vsem sodelujočim, gledalcem oz. poslušalcem, pogostitvijo za vse in druženjem. Kar je tudi namen prireditev – povezovanje ljudi, doživljanje pripadnosti skupnosti, ki ji s svojo aktivno
udeležbo nekaj dajemo, od nje prejemamo, del katere smo.

Anica Resnik
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PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK
V petek, 17. 11. 2017, smo imeli na Polšniku tehniški dan z naslovom Tradicionalni zajtrk in zdrava šola. Zjutraj smo pripravili prostor za naš zajtrk.
Učenci so pripravili mize in pogrinjke. Pridružili so se nam tudi otroci iz vrtca.
Ob 9. uri smo z učenci prepevali pesem Čebelar. Pogovorili smo se o zdravi
prehrani. Ker nas je obiskal čebelar Srečko Rozina, smo obnovili tudi znanje
o čebelah. V četrtek, 23. 11. 2017, nas je na Polšniku obiskal policist Andrej
Hrup. Pozdravil je mlajše učence in se z njimi pogovoril o lepem obnašanju in
upoštevanju navodil. Učenci so ga poslušali in obljubili, da se bodo potrudili
biti še bolj pridni. Nato je obiskal starejše učence in jim predstavil preventivni
projekt Policist Leon svetuje. V petek, 24. 11. 2017, smo na Polšniku pripravili
božično-novoletni bazar.
Otroci in zaposleni na naši šoli in v vrtcu smo se zelo potrudili pri izdelavi
čudovitih izdelkov, ki smo jih razstavili na hodniku pri vrtcu na Polšniku. V petek, 24. 11. 2017, smo se
na Polšniku spet srečale družine. Prireditev, ki jo vsako leto pripravi KO RK Polšnik, vedno privabi veliko
obiskovalcev, saj je naše srečanje prisrčno in zanimivo. Letos je bila izbrana tema odgovor. Poleg otrok
iz vrtca in šole so nastopili še ljudski godci in ljudske pevke, mladi instrumentalisti ter člani dramske sekcije KD Polšnik. Tudi učenci in učiteljice ter otroci in vzgojiteljice s Polšnika smo v četrtek, 30. 11. 2017,
sodelovali na novoletnem bazarju v
Litiji. S seboj smo pripeljali izdelke,
ki smo jih izdelali na Polšniku ter jih
razstavili na svoji mizi.
V torek, 5. 12. 2017, nas je spet obiskala medicinska sestra Hana. Učencem 1. in 3. razreda je predavala o
zdravem življenju. Najprej smo si
ogledali lutkovno predstavo, kjer
smo izvedeli, kaj je zdravo in kaj
ne. Nato smo se pogovorili o zdravi
prehrani, gibanju, počitku in osebni
higieni. Vse to je namreč pomembno, da je učenec zdrav in uspešen v
šoli. S prijateljem Krokijem je Hana
pokazala učencem, kako si pravilno
umivamo zobe. Kroki je otroke spet navdušil. Za konec pa nas je sestra Hana naučila še pesem O, banana. Učenci so bili navdušeni. V četrtek, 7. 12. 2017, smo imeli na šoli 2. roditeljski sestanek. Ta je bil
nekaj posebnega, saj so bili nanj povabljeni tudi otroci, ki so se staršem predstavili z različnimi zanimivimi in prisrčnimi točkami. Nato je sledila kratka pogostitev in prijeten klepet. Otroci pa so se zabavali
po svoje ... Na Polšniku so nas v petek, 8. 12. 2017, obiskali učitelji iz Srbije, iz Jagodine. K nam jih je po
malici pripeljal gospod ravnatelj. Želeli so si ogledati podružnično šolo in opazovati delo v kombiniranem
oddelku. Tako smo jih sprejeli v 1. in 3. razred. Ker so ta mesec
učenci Božičkovi pomočniki, se pravi škratki, smo tudi učiteljem
ponudili škratkove kapice. Povabili smo jih v razred in jim pokazali
našo Božičkovo deželo z jelenčki, pomočniki, izdelovalci medvedkov
in navigatorji. Učitelji so bili navdušeni in svojega zadovoljstva niso
mogli skriti. Nato smo jim pokazali delo v kombiniranem oddelku.
Ogledali so si pouk matematike in slovenščine. Otroci so bili pridni
in so vse naloge lepo opravili. Nato je ravnatelj popeljal učitelje po
šoli in jim pokazal še druge prostore na šoli ter telovadnico. Obiskali
so tudi starejše učence, drugošolce in vrtec. Na bazarju so si kupili
izdelke in voščilnice. Povabili smo jih na kavico in piškote v zbornico
ter jim v spomin podarili dišeče angelčke s sivko. Poslovili smo se
zelo čustveno in prepričani smo, da so bili pri nas več kot zadovoljni.

Katarina Juvan

9

NOVOLETNA PRODUKCIJA NLP

V nedeljo, 17. decembra smo se člani društva že tradicionalno zbrali na novoletni prireditvi. Včasih moramo poskusiti tudi kaj novega in tokrat je naša prireditev potekala v dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji. Naslov letošnje prireditve
se je glasil »Pot okoli sveta« in plesalci so
nas s svojimi točkami prav zares popeljali
na pravo potovanje. Uživali smo v ritmih
afriških bobnov, baletke so nas popeljale
v pravljično Rusijo, odpotovali smo tudi
na Kitajsko,
v Indiji smo
začutili utrip
Bollywooda,
v Argentini
smo zaplesali čisto pravi tango, pa tudi na bližnje evropske države
kot so Grčija in Portugalska nismo pozabili. Seveda niso manjkali
tudi domači ritmi, za kar so poskrbeli naši najmlajši plesalci. Čudovito praznično vzdušje v dvorani je prispevalo k pozitivni energiji, ki je sevala s plesnega parketa,
za kar se obiskovalcem iskreno zahvaljujemo.

DELOVNO IN POGUMNO Z NAJBOLJŠIMI
ŽELJAMI V 2018

Za menoj je že dobršen del mandata, za katerega si upam trditi, da je bil uspešen.
Moje poglavitno načelo je sodelovati z vsemi in prisluhniti občanom ter pomagati po
svojih najboljših močeh na vseh področjih delovanja občine.
»Spoštovane občanke in občani, voščim vam vesele božične praznike, čestitam za
Dan samostojnosti in enotnosti, v letu, ki je pred nami, pa vam želim obilo zdravja, zadovoljstva in
medsebojnega spoštovanja, odprtih oči z občutkom do bolnih, osamljenih in vseh pomoči potrebnih
ter mnogo veselih, srečnih dni s svojimi najdražjimi.«
Voščilu se pridružujemo tudi vsi svetniki svetniške skupine Slovenske demokratske stranke - SDS pri
občinskem svetu občine Litija. Izvedene projekte po občini v letošnjem letu, ki smo jih predlagali in
podprli, so objavljeni na »občinski strani« glasila Občan. Tudi v prihodnjem letu nas čaka obilo dela.
»Edina stvar, ki se z delitvijo veča, je sreča. Naj vam jo novo leto natrosi obilo.«
Podžupan in občinski svetnik, Boris Doblekar

Spoštovane članice in člani
Združenja VSO, občanke in občani

Spoštujmo vrednote s katerimi so se že naši predniki skozi zgodovino, skozi različna,
tudi zelo težka obdobja in politične sisteme, trudili in postavljali temelje današnji samostojni in neodvisni Sloveniji.
Te neprecenljive vrednote naših prednikov in Vrednote Slovenske Osamosvojitve so temelj
za nadaljevanje našega obstoja in samobitnosti.
Naj vam voščimo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, zaželimo vesele božične praznike, v
letu 2018 pa vse najlepše in najboljše, veliko zdravja, medsebojnega razumevanja in osebne sreče.
»Spoštujmo in radi imejmo Slovenijo in drug drugega, ostanimo pogumni in ponosni.«
Predsedstvo območnega združenja VSO Litija, Šmartno pri Litiji
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DPM LIŠ NA DOLENJSKEM

V soboto 25. 11. 2017 smo se ob 8.00 odpravili na strokovno ekskurzijo po
Dolenjski. Začeli smo v vinski kleti pri aktualni cvičkovi princesi Dragici Ribič
v Mirni Peči. Razložila nam je koliko trt imajo, s čim se ukvarjajo, predstavila
nam je vinsko klet ter nas povabila na degustacijo. Degustirali smo različne
sorte vin, zraven pa prigriznili tudi dobrote, ki nam jih je dobrodušno ponudila. Pot smo nadaljevali na ekološko kmetijo
Kukenberger v Gorenje Ponikve pri Trebnjem. Tu smo spoznali inovativnega mladega kmeta Tonija Kukenbergerja, ki nam
je predstavil kmetijo, predelavo mleka in prevozno molzišče,
kateri mu pride še kako prav ko ima krave na paši in tako
lahko molze kar na pašniku. Sledila je degustacija izdelkov,
degustirali smo različne vrste sira. Pokazal nam je tudi nov
hlev. Razložil nam je nekatere tehnične podrobnosti in z veseljem odgovarjal na naša vprašanja. Za konec smo lahko kupili
tudi njihove izdelke. Pot smo nadaljevali v Klevevž.
Tu smo se zabavali ob ogledu toplic, katere imajo
naravne vrelce s toplo vodo ob pogledu na lepoto
narave, ki nas je obdajala. Naša pot pa se je kmalu
nadaljevala naprej v Brežice, kjer smo si ogledali
vinsko klet Avšič. Tu smo degustirali različne sorte
vin ter prigriznili ob narezku, ki so nam ga pripravili. Gospod Avšič pa nam je povedal tudi nekaj informacij o vinogradu in vinogradništvu. Za konec
smo prejeli tudi darilca. Napotili pa smo se še k
zadnji vinski kleti v Šentjernej k gospodu Martinšku. Postregel nas je z raznimi sortami vin, povedal o nastanku vinogradništva, delovanje različnih
strojev, ki smo jih lahko opazili za pomoč pri delu
in proizvodnji vin. Na koncu so lahko kupili vina.
Nas pa je že pričakovala večerja na turistični kmetiji Pr´ Martinovih. Po večerji je sledilo kratko
druženje in nato pot proti domu. V snežni idili smo prispeli v Litijo in s tem se je naša ekskurzija
po Dolenjskem zaključila.
Sara Kostanjevec, Članica DPM LIŠ

23. SPOMINSKA TEKMA TONETA LEBINGERJA

Letos mineva 23 let, ko nas je za vedno zapustil naš dolgoletni trener Tone Lebinger.
Tokrat smo 24.11.2017 v goste povabile veteranke Ljubljane, da s prijateljsko tekmo počastimo njegov spomin, kakor tudi spomin na
tehničnega vodjo Verija Kolmana. Posebno
povabilo smo tokrat namenile našim mladim,
nadebudnim košarkašicam Litije, da pod vodstvom njihove trenerke Dragi Žontar odigrajo
predtekmo veterankam. Vabilu so se z velikim
veseljem in pričakovanjem odzvale. Pred pričetkom je predsednica Mojca Lebinger v svojem
govoru pozdravila ravnatelja OŠ
Gradec gospoda
Štrusa, navzoče
starše, gostje iz
Ljubljane in domačinke, še posebno vzpodbudne besede pa je
namenila mladim
upom ženske košarke. Zaželela jim je uspešno
športno pot ter da bi na tej poti z vztrajnostjo,
zagnanostjo in dobro voljo delale majhne korake za velik košarkarski korak ženske košarke v
Litiji. S tem bi nadaljevale tradicijo, ki smo jo
vsa ta dolga leta ohranjale veteranke. V obeh
tekmah so tako mlade kot nekoliko starejše
igralke prikazale lepo in zanimivo igro, v kateri
ni manjkalo borbenosti, žara in znanja. Starši in
veteranke smo bili navdušeni in se skupaj z njimi veselili vsakega koša posebej, v zahvalo pa
smo jim predale majhna darila in jih pogostile
s sladkimi specialitetami, ki smo jih pripravile
same. Po promocijskih tekmah mladih košarkašic je sledila prijateljska tekma veterank,

katere namen je počastitev spomina našega
trenerja Toneta. Sama igra je bila v prvih dveh
četrtinah dokaj izenačena, popestrena z lepimi
in atraktivnimi akcijami ter preciznimi meti, zadnji dve četrtini pa so si gostje iz Ljubljane priigrale prednost in jo zadržale do zadnjega sodnikovega žvižga. Ne glede na rezultat so vse
pohvale namenjene veterankam obeh ekip, ki s
svojimi ne tako več rosnimi leti dokazujemo, da
še vedno obvladamo to lepo košarkarsko igro.
Zahvaljujemo se sodnikoma Goranu Pušiću za
sojenje mlajšim
kategorijam, Igorju Medvedu za
sojenje veterankam, zapisnikarski mizi ter vsem
navijačem.
Po
spominski tekmi
je sledilo družabno srečanje,
kjer smo ob sproščenem klepetu
obujale spomine
na pretekle memorialne turnirje ter zaključile,
da bi bilo zelo lepo ta naša medsebojna srečanja večkrat ponoviti oziroma nadaljevati. Pred
odhodom so se nam gostje zahvalile za povabilo na spominsko tekmo in prijetno druženje
ter obljubile, da nam bodo ob prvi priložnosti
gostoljubnost vrnile. Po odhodu veterank Ljubljane smo odnesle ikebano na Tonetov grob
ter njemu in Veriju prižgale svečko.
S to spominsko tekmo pa se naša dejavnost še
ni zaključila. Prvi vikend v decembru so sledile
gorsko- pohodniško- družabne priprave v Gozdu Martuljku, kjer smo si nabirale kondicijo in
vzdržljivost ne samo za treninge dokonca leta
pač pa za uspešen začetek sezone v novem
letu. Ob tej priložnosti želimo
vsem občankam in občanom
predvsem zdrave, mirne, prijazne in vesele prihajajoče
praznike. SREČNO 2018
Veteranke Litije

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Tradicionalno prednovoletno srečanje

Druženje invalidov, njihovih družinskih članov,
prijateljev in gostov je že tradicionalno potekalo 8.12. 2017 v gostilni Kovač.
Tudi tokrat je bila udeležba številčna, zbralo se
nas je več kot 110 udeležencev.
Ob prijetni glasbi, plesu ter klepetu, smo si
izmenjavali izkušnje iz preteklega leta ter kovali načrte za prihodnje leto. Ob prihajajočih
praznikih, smo drug drugemu zaželeli srečno,
zdravo in uspešno novo leto 2018.

36. Tradicionalni šahovski
turnir

V organizaciji Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, so.p. je bil
10.12. v novemu Domu invalidov v Litiji izveden
tradicionalni božično novoletni turnir v hitropoteznem šahu. Vse prisotne je pred začetkom
turnirja pozdravil predsednik MDI g. Bogomir
Vidic in obrazložil pomen tega tradicionalnega
turnirja.
Tekmovanje je potekalo nemoteno z udeležbo
14 šahistov iz društev invalidov in upokojencev iz Zasavja ter Litije in Šmartnega pri Litiji.
Turnir je potekal pod vodstvom sodnika Marka
Juriča. Po odigranih 9 krogih je zmagal Franc
Kotnik iz Trbovelj z 7 točkami. Drugo mesto je
zasedel Jurič Marko z 6,5 točkami in tretje mesto Tomažič Martin z 6,5 točkami.

Trije prvo uvrščeni igralci so prejeli pokale in
praktična darila.
Vsi prisotni so izrazili željo, po nadaljevanju
tradicije tovrstnih turnirjev in pohvalili dobro
organizacijo. 
Mirko Plaznik

Nadaljevanje dograjevanja
novega doma invalidov

Uspeli smo nadaljevati z dograjevanjem doma.
Uredili smo sistem ogrevanja, tako da so pritlični prostori v uporabi tudi v zimskem času za
druženje, prostočasne dejavnosti, rekreativne
in športne dejavnosti: pikado, namizni tenis,
šah, prstomet ipd.
Vabljeni vsi, ki se želite udeležiti tovrstnih dejavnosti.
Dom bo odprt ob ponedeljkih in petkih, od 16.
do 19. ure.
Bogomir Vidic

NOČNI POHOD V GRADIŠČE PRI LITIJI,
5. JANUAR 2018

V petek, 5. 1. 2018, na prvi petek ob prvi polni luni v novem letu, ste ob 20.00
uri vabljeni, da se v soju mesečine in bakel podate na Nočni pohod v Gradišče pri Litiji.
Na pohod se lahko odpravite s treh začetnih zbirnih mest: ob 19.30 se bomo odpravili z Brega
pri Litiji in Tenetiš (pri kolesarskem servisu v Tenetišah),
ob 20.00 iz Gradiških Laz (pri kapelici) ter prav tako ob
20.00 iz Zgornje Jablanice (pri kašči v Zgornji Jablanici). Pot bomo nadaljevali proti cerkvi svete Magdalene v
Gradišče pri Litiji.
Približno uro do ure in pol hoje poteka skozi gozd. Pri
cerkvi se pohodniki iz več smeri snidemo okoli devetih
zvečer in ponudimo drug drugemu, kar smo prinesli s seboj v nahrbtniku. V vasi Gradišče si bomo pohodniki na
ekološki kmetiji Pr' Kokol ogledali jaslice, na ekološki domačiji Vovk pa se bo nadaljevalo veselo
druženje. Vovkovi bodo pohodnikom ponudili domače produkte.
Ne pozabite na svetilko ali baklo.
Pohod promovira Društvo za razvoj podeželja LAZ iz Jablaniške doline, pohodniki se pohoda udeležijo na lastno odgovornost. Za dodatne informacije pokličite na tel. številko 070 303 321, pišite
na e-mail drustvo.laz@gmail.com. Vljudno vabljeni. 
Društvo LAZ

Pripetljaji v oglarski krčmi

Pod tem naslovom se je v soboto, 18. novembra 2017, odvijala zabavna prireditev, kjer so se v
organizaciji KUD-a Venčeslav Taufer, predstavili domači godci. Po več kot dvajsetih letih so oživili prireditev, kjer so svoje veselje do narodne glasbe pokazali tako najmljajša Nik in Jakob, do
tistih mladih, ki jim nastop ustvarja dobro volj kot so ansambel Takoj, Dušan Kotar, Jože Jesenšek, Kmetič Stane s sinom Petrom, do tistih
najstarejših, ki si tako krajšajo urice, kot so
PS Izgnanci, Jože Ajdišek, Mirko Vresk. Kot
gostje so nas razveseljevali Podkumski pevci.
Zaključek je izvenel množično, ker so nas presenetili številni harmonikarji, ki se zbirajo ob
večerih v Dobovici, in ob druženju tudi zaigrajo. Vse skupaj pa je bilo zelo aktualno, dogajanje se je odvijalo v domači gostilni, kjer so
bodoči župan Donalt, hišnik Vasilij, gostilničarka Nada, hčerka Katja in tajnica Dragica si
prizadevali ustanoviti svojo občino. No to jim
ravno ni uspelo, jim pa je uspelo izvati veliko
smeha v dvorani. Da je prireditev uspela, se velja zahvaliti Stanetu Kmetiču, ki je ob podpori
marljivih članov KUD-a, uspel ponovno izvabiti številne posameznike, da so se opogumili s svojim
nastopom. Nasvidenje prihodnje leto.  Jožica Vrtačnik

www.gostilnakovac.si

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 ...
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Novice iz dejavnosti Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija –
Šmartno pa v skladu z določili statuta opravlja
tudi naslednje dejavnosti:
-o
 rganizira spominske svečanosti ob obletnicah dogodkov v procesu priprav na vojno in
vojne za samostojno Slovenijo,
- skrbi za postavitev in ohranjanje obeležij vojne za samostojno Slovenijo (v letu 2016 sta
bili postavljeni dve spominske plošči v spomin na tajno skladišče orožja in streliva enot
teritorialne obrambe Občine Litija),
- aktivno sodeluje tudi na proslavah v spomin
na dogodke iz NOB in na drugih prireditvah, ki
so namenjene ohranjanju spomina in krepitvi
domoljubja,
- sodeluje v postopku pri dodeljevanju solidarnostnih pomoči veteranom in
- sodeluje z drugimi veteranskimi in drugimi
sorodnimi organizacijami (25. 11. 2008 je
bila podpisana listina o medsebojnem sodelovanju med Zvezo združenj borcev in udeležencev NOB Litija, Območnim združenjem
veteranov vojne za Slovenijo Litija, Policijskim
veteranskim društvom ‚Sever‘ odbor Litija in
Območnim združenjem slovenskih častnikov
Litija).

V sklopu tega se je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno:
- udeležilo proslave ob slovenskem kulturnem
prazniku na GEOSSu v Zg. SLIVNI PRI Vačah,
dne 5. 2. 2017,
- udeležilo dviga slovenske zastave, dne 9. 4.
2017, na GEOSSu v Zg. Slivni pri Vačah,
- aktivno sodelovalo pri pripravi in izvedbi proslave Ob dnevu veteranov in dnevu Slovenske
vojske, dne 17. 5. 2017, na GEOSSu v Zg. Slivni pri Vačah,
- izvedlo strokovno ekskurzijo na Gorenjsko z
ogledom vojašnice SV v Bohinjski Beli in biatlonskega centra na Pokljuki, dne 20. 5. 2017,
- sodelovalo na proslavi ob Dnevu državnosti,
dne 16. 6. 2017, v Litiji, 23. 6. 2017, v Šmartnem pri Litiji, na Kumu, 24. 6. 2017 in na
osrednji državni proslavi, dne 24. 6. 2017 v
Ljubljani,
- sodelovalo na svečanosti in polaganju venca
pri pomniku vojne za Slovenijo 1990-1991 in
pri pomniku NOB v Litiji in Šmartnem, dne 30.
10. 2017, ter
- organiziralo regijsko družabno-športno srečanju ‚MRU‘, ki se ga je udeležilo 87 veteranov
vojne za Slovenijo iz 7 območnih združenj Ljubljana okolica. Izvedeno je bilo v soboto, 18.
11. 2017 v Litiji.

Spominska slovesnost
na Tisju

Občinska organizacija ZB za vrednote NOB Litija
– Šmartno bo kot vsako leto tudi letos pripravila
spominsko srečanje v spomin na bitko na Tisju v
letu 1941.
Proslava bo v nedeljo, 24. 12. 2017. Med udeleženci, kot vedno, bodo tudi tokrat člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno. 
Karlo Lemut

Ribiško tekmovanje

V skladu z letnim programom našega združenja je bilo
3.9.2017 izvedeno tekmovanje v lovu rib s plovcem na
ribniku Mačkovna v Ponovičah.
Na tekmovanju so poleg članov našega območno združenja sodelovali tudi veterani odbora Sever Litija. Vodja
tekmovanja je bil član našega združenja Vozel Drago.
Prva tri mesta so dosegli: Škrinjar Slavko, Vozel Drago
in Eltrin Borut, ki so prejeli posebne medalje.

Karel Lemut
Ribnik za katerega skrbi in ureja
Ribiška družina Litija

Tekmovanje v pikadu

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno je 22.10.2017 organiziralo
interno tekmovanje v pikadu.
Tekmovanja se je udeležilo 9 naših članov.

Prva štiri mesta pa so dosegli: Koprivnikar Jani,
Vodenik Roman, Markovšek Simon in Mlakar
Dore, ki so prejeli posebne medalje. Vodja tekmovanja je bil Mlakar Dore. 
Karel Lemut

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

Reiki

Za nekatere je dotik fobija. Takrat se v nas izločajo škodljive snovi. Z vajo strah preženemo, ga spremenimo v ugodje, srečo, zdravje, blaženost,..
V veliki telovadnici se nas je zbrala množica. Po učiteljevih navodilih so se tisti, ki še niso imeli
opravka z metodo reiki, ulegli na pripravljena visoka ležišča. Trije ali štirje, ki smo že imeli iniciacijo, pa smo polagali roke na ležečega. Starejša gospa, ki je ležala pred nami, se je nejeverno, z
grenkimi občutki, prepustila našim rokam. Namenoma sem izbral položaj pod popkom, ker sem
bil edini moški v skupini. Ob prijetni meditativni glasbi smo ljubeče polagali roke na telo neznanke. Minila je ura. Zaključili smo. »To
ni slučaj! Zakaj se je to ravno meni
moralo zgoditi! Ni mogoče! To bi
morali čutiti vsi!« je gospa po končanem zdravljenju ponavljala s solznimi
očmi. Kasneje je postala predsednica reiki društva.
Mati v ljubezni boža boleči trebušček
svojega malčka. Bolečina popusti. To
ni čudež, to je svojevrsten reiki; to je
dotik ljubezni. Ni druge.
Da bi nekdo dobil, drugi pa izgubil
energijo? Ne! Ljubeč dotik deluje
proti vsem fizikalnim zakonom. Vsak
samo dobi.
Kaj so objem in ljubeče besede? Širjenje ljubezni, sreče, razumevanja, miru,…
Da bi podobne točke miru, sprejemanja, ljubezni in sodelovanja, kot jo imamo na GEOSS-u, razsejali
po svetu, smo dobili priložnost:
pozitiven odgovor na razpis
Evropa za državljane. To čutimo kot darilo ob 25-letnici delovanja Družinskega gledališča
Kolenc. Leto in pol se bomo
družili z različnimi narodi v različnih državah in iz GEOSS-a na
vse strani sveta širili Prešernov
načrt mednarodnega prijateljstva: »Žive naj vsi narodi …« .
Da bi kljub razlikam, ki jih tako
težko prenašamo, drug drugega vzljubili!
Rad nas imam! Srečen sem!
In vsem želim srečo v Novem
2018-tem!  Zvonček Norček
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Podprite naša društva, ker vas nič ne stane

Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini. Veliko občanov je tudi
članov občinskih društev, ki s ponosom in
vnemo skrbijo, da je vsakdan v naši občini
lepši, varnejši ali športno in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki plačuje
dohodnino, lahko našim društvom še dodatno pomaga,
tako da jim podari do 0,5 %
svoje dohodnine ... to ga nič
ne stane, pomeni pa veliko.
V naši občini je 51 društev, ki
jim lahko podarite del svoj dohodnine in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za to ne odločite, gre vaših pol odstotka nazaj v proračun. Tam vsako leto ostane
več kot 4 milijone evrov, neporabljenih, čeprav
verjamemo, da bi jih ravno naša društva znala
najbolje in najkoristneje porabiti.
Vsakdo se verjetno najprej spomni naših prostovoljnih gasilcev, ti si vedno zaslužijo našo

pomoč. Ima pa najbrž vsakdo poleg gasilcev še
kakšno svoje najljubše občinsko društvo, tudi
njim lahko podarite svojih pol odstotka. Če bi
radi pol odstotka razdelili med več društev, lahko storite tudi to – izberete jih lahko do največ
pet.
Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete preko
sistema e-Davki ali se pozanimate pri društvih samih. Lahko pa obiščete spletno stran
dobrodelen.si. Tam vas čaka
seznam vseh društev iz naše
občine – poiščete jih po poštni številki, označite jih, vpišite svoje podatke, si natisnite obrazec in ga do konca leta odnesite ali pošljite na
finančni urad. Vaša odločitev velja do preklica
oziroma spremembe prejemnikov. Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto tudi
zaradi vas življenje v naši občini še lepše, boljše, varnejše. Hvala.

POGOVOR Z VESTJO

Pred leti sem slišala ostarelega moža, ki je rekel:
»Najboljša popotnica, blazina, za mirno starost je
čista vest. Zato sem se letos malo prej kot običajno
pogovorila s svojo vestjo in ji zastavila nekaj
vprašanj:
»Sem znala biti, sem bila človek?
Sem bila zaradi nevoščljivosti žaljiva, preračunljiva, egoistična?
Sem iz pohlepa sodelovala pri goljufiji in si
omogočila lepše in boljše življenje?
Sem v ljudeh videla več slabega kot dobrega?«
Pred kratkim sem slišala besede Martina Luthra Kinga, ki je
dejal: »Naučili smo se leteti kot
ptica, plavati kot riba, nismo pa
se naučili biti človek.«
Razmišljam, ali mi je uspelo
ohraniti čisto vest. Trudila sem
se, saj sem napisala celo zgodbico, kjer vsi učenci v razredu
zaničujejo, odrivajo begunsko
deklico, le Neja (lahko bi bila
katerekoli deklica) jo je sprejela z ljubeznijo. S
čistim srcem.
Sprašujem se, kako bi ravnala jaz, kako bi ravnal tisti, ki ne sprejema niti znanca iz sosednjega mesta. Imava čisto srce, čisto vest?
Kdo ve, kako razmišljajo tisti, ki jim je še »huntek« v napoto, sami pa se najbrž niso dovolj
potrudili, da bi na njegovem mestu stal domač
rudarski voziček.

Sem bila zaradi nevoščljivosti krivična? Sem
tudi jaz ena tistih, ki zaradi ljubosumja spregledajo dobro, samo da ne bi uspel kdo drug?
Ali ima čisto vest tisti, ki upa odriniti sočloveka,
da bi sam uspel ali pridobil večji ugled, morda
priznanje?
Razmišljam, kam vodijo slabi medsosedski odnosi.
Ima še kdo kdaj občutek, da okoli njega hodijo
jezni, zagrenjeni ljudje, ki ga včasih spominjajo
na renčečega psa?
Lahko bi še iskala, naštevala slabe lastnosti, a
se bom raje usmerila v dobro.
Morda bi bilo prav, da bi si zdaj ob koncu leta,
ko smo zazrti v prihodnost,
še kdo izprašal vest in razmišljal:
Zakaj je svet takšen, kot je?
Zakaj je moje mesto tak
šno, kot je?
Zakaj je moja soseska tak
šna, kot je?
Zakaj so moja družina in
moji otroci takšni, kot so?
Morda bo kdo med nami le
moral priznati, da je kapljica v morju neprijaznega sveta tudi njegova. Moja in tvoja, ker vse
prevečkrat vidimo in iščemo slabo, namesto da
bi v sočloveku iskali dobro in lepo.
Vsem, ki ste prebrali moje izpraševanje, želim v
novem letu odprto srce, zdravja, miru, ljubezni,
predvsem pa čisto vest, ki nas uči biti človek.
Darinka Kobal

Kako se vidi iz zadnje klopi občinskega sveta?

Ali občina z občinsko redarsko službo le polni proračun ali mogoče zbira denar za nova
parkirna mesta?
Da ne bo pomote, redarsko službo vsekakor rabimo! Ne rabimo pa le represije in nič dodatnih
ukrepov za lažje obvladovanje vse večjega prometa in številnih parkiranih avtomobilov v mestu.
Z ustanovitvijo redarske službe smo si predvsem želeli, da se v Litiji uredi promet, odpravi nepravilna parkiranja in še veliko tega. Vendar je redarska služba le eden od kaznovalnih ukrepov
urejanja prometa. Drugi ukrepi naj bi bili prijazni do občanov in ne smo kaznovalni. Občina bi
morala strmeti k temu, da ne smo kaznuje, ampak tam, kjer ni javnih površin za parkiranje, uredi
prostor za časovno omejeno parkiranje. Problem se ne pojavlja samo v strogem centru, ampak
po vsem mestu. Tudi urejanje prometa in način parkiranja na določenih področjih mesta bi nam
občanom, če ni druge možnosti, omogočilo lažje bivanje.
Recimo: če v strnjenem naselju nekdo pride k vam za rojstni dan na obisk in avto v lokalni ulici
parkira na pločniku, ga oglobi redar. Seveda parkiranje na pločniku ni pravilno. Ampak kam pa bi
lahko parkiral? Parkirnih mest v bližini omenjenega naselja ni in drugače ne gre.
Na primer, da z osebnim avtom pripeljete z manjšo prikolico drva in ne gre v vaš uvoz, parkirate na
pločniku in pride redar, pa spet plačate. Pride serviser za peč, ker ima večji kombi, spet plačate.
Saj razumemo, da pločnik ni parkirni prostor, vendar bi od občine pričakovali, da v takšnih primerih predlaga in uredi izjeme. V izjemnih primerih bi se uporabila avtomobilska ura ali pa poiskala
druga rešitev. Takšni problemi se dogajajo v lokalnih zaprtih ulicah, po katerih ne poteka zgoščen
promet, ampak samo lokalni
prevoz. V Litiji kronično primanjkuje parkirnih mest in
prav zanimivo bi bilo ugotoviti, koliko je bilo v zadnjem
obdobju s strani občine narejenih novih parkirnih mest in
koliko predlogov za reševanje
Zavrstnik 4, 1275 Šmartno pri Litiji
takih problemov je podala
www.verbe.si
občina. Lahko bi jih mogoče
prešteli kar na prste ene roke.
Kaznovalna politika in nič reZAPOSLIMO VOZNIKA ali VOZNICO
šitev je s strani občine neprijetna poteza in nobeden si ne
za delo v mednarodnem prometu
želi, da samo plačuje kazni in
polni občinski proračun. Alternativnih ukrepov, ki bi bili
Pričakujemo:
prijazni za občane, pa ni. Še
opravljen izpit kategorij C in E
v vednost: redarska služba je
pripravljenost na dinamično delo
po šestmesečnem poročilu
občine brez problema doseNudimo:
gla plan in ga celo presegla.
delo za nedoločen čas s poskusno dobo
Kam gre denar, kdaj bodo
sodoben vozni park
praktične in življenjske rešipretežno prevoz kmetijske mehanizacije
tve za občane, to pa je vprašanje.
Vsi zainteresirani prosimo pokličite 041 651 239 (Borut Verbe).

Aleksander Gombač
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MLADI / DRUŠTVA

PGD JEVNICA v letu 2017

MLADINSKI CENTER LITIJA

Slovenski
tradicionalni zajtrk
na OŠ Šmartno

V soboto, 18.11.2017 je na OŠ Šmartno potekal
tradicionalni slovenski zajtrk, kjer so svoje jedi
predstavili tudi naši EVS prostovoljci Clementine, Sabela, Jan in Owen.
Otroci so z navdušenjem prihajali do naše stojnice in preizkušali jedi narejene po nemškem,
španskem, francoskem in ameriškem receptu. Zraven so
pripeljali tudi
svoje starše in
učitelje katerim
smo prišepnili
tudi sestavine
in postopek po
katerem so bile
jedi narejene.
Otroci so seveda največ zanimanja pokazali za
palačinke po ameriško prelite z javorjevim sirupom po katerih so se, priznamo, tudi nam pocedile sline, saj so bile res slastne. Medtem, ko je
mamice bolj zanimalo kako bi tudi same lahko
pripravile francoski quiche (ali kar „kiš“ po domače), ki ga je izvrstno pripravila Clementine, z
malo pomoči učiteljic iz OŠ Šmartno.
Slovenski zajtrk, malo po mednarodno s strani MC Litija, je bil velik uspeh, sploh sodeč po
nasmeških in pohvalah obiskovalcev. Seveda pa
smo se tudi mi imeli prav super.
Veselimo se že naslednjega leta, ko bomo lahko
vse to še enkrat ponovili.

Omogočamo šolanje 2017

Omogočamo šolanje je humanitarna akcija, zbiranja zamaškov v Mladinskem centru Litija in
KLIŠE-ju. Z zbranimi sredstvi želimo pomagati
mladim, ki imate zaradi izobraževanja dodatne
stroške, ki jih ne zmorete pokriti sami (prevoz,
šolske potrebščine, orodje, material, šolnina).
V ta namen smo pripravili javni razpis na katerem lahko kandidiraš za 200€ nepovratne pomoči. Besedilo razpisa najdeš na naših spletnih
straneh (www.mclitija.si, www.klise-klub.si).
Rok za oddajo vlog je vsakega 20. v mesecu, do
razdelitve sredstev.
Zahvaljujemo se vsem, ki sodelujete v akciji zbiranja zamaškov! Zamaške zbiramo še naprej,
prinesete jih lahko v MC vsak delovnik od 8.00
do 20.00. HVALA.

Večerno gibanje z mcjem

se je pričelo 8.11.2017. Tako kot vsako leto bomo
tudi to jesen in zimo ostali telesno aktivni. Če
želiš migati z nami se nam lahko pridružiš na večernem gibanju, vsako sredo ob 17.30 v telovadnici Gimnazije Litija. Tvoj prispevek ostaja
1,5 € na vadbo.

Vinetrojder 2017

Po dveh letih zatišja se vrača VINETROJDER!
30.12.2017 vas vabimo, da se nam pridružite na

parkirišču pred občino. Za najboljšo zabavo tega
decembra bodo poskrbeli lokalni bendi Insider,
Magrateja in KXX, glavna atrakcija večera pa
bodo fantje iz skupine Elvis Jackson. Začnemo
ob 20.00.

3D tiskalnik

Mladinski center nam je v okviru praktičnega
usposabljanja, ki ga moramo opraviti na srednji
šoli, omogočil izbiro projekta, ki bi ga želeli izvesti. Izbrali smo projekt 3D tiskalnik.
3D tiskalnik smo si izbrali, ker menimo da je
zelo zanimiv in da bi tudi v mladinskem centru
prišel prav, saj bi se iz tega veliko naučili npr.
kako uporabljati in sestaviti 3D printer ter kako
modelirati 3D predmete na računalniku.
Lahko bi tiskali izdelke kot so npr. obeski, zapestnice, nagrade za športne prireditve oz. tekmovanja, piščali, lahko bi tiskali tudi eksponate za
mestni muzej,
razne okraske
za prireditve
(noč čarovnic,
dedek mraz)
in mnogo več.
Da bodo tudi
drugi izvedeli
za projekt in se
seznanili s 3D
tiskalnikom bomo pripravili in izvedli delavnico o
tem kako se 3D printer uporablja ter osnove 3D
modeliranja na računalniku. Najavo za delavnico
bomo delili na facebook strani mladinskega centra ter na naši spletni strani. Načrtujemo tudi
izobraževalni posnetek o 3D tiskalniku in njegovi
uporabi v Mladinskem centru Litija.
Jan Grošičar, Matej Levec in Andraž Vehovec

V Prostovoljnem gasilskem društvu Jevnica je bilo leto 2017 zelo aktivno in uspešno.
Pionirji, mladinci in pripravniki so se srečevali na gasilskih vajah enkrat tedensko.
Udeležili so se vseh tekmovanj: kviz, orientacija in gasilsko športno discipline, kjer so mladinci zasedli 3. mesto in odšli na
regijsko tekmovanje. Vaje
in tekmovanja popestrimo z različnimi likovnimi
in športnimi aktivnostmi,
včasih pa se posladkamo
z dobrotami domače kuhinje.
Člani in članice so skozi
celo leto aktivno delovali
na vseh področjih našega
kraja. Vloženi trud se je
poplačal na občinskem
tekmovanju, kjer so vse
štiri ekipe zasedle odlično
prvo mesto. Na regijskem Mlajše in starejše članice ter mlajši in starejši člani PGD Jevnica za
tekmovanju so članice A zasluženo osvojenimi pokali.
zasedle prvo mesto, člani A in B ter članice B pa drugo
mesto. Vsi so si prislužili uvrstitev na državno tekmovanje, ki bo v letu 2018.
V mesecu novembru smo dobili novo gasilsko vozilo in
sicer gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1. Vozilo
znamke Renault Traffic je bilo predelano tako, da ustreza tipizaciji gasilskih vozil, ki jo določa gasilska zveza
Slovenije. V vozilu je vgrajena osnovna gasilska oprema sicer pa je namenjen za prevoz do devet gasilcev. S
to pridobitvijo nam bo vsekakor olajšano organiziranje
prevozov mladih in starejših gasilcev in gasilk po raznih
gasilskih tekmovanjih in drugih aktivnostih, kakor tudi v
prvi vrsti za prevoz operativnih gasilcev na intervencije.
Vsem, ki ste sodelovali z nami in nam pomagali s prostovoljnim delom ter finančno pomočjo se zahvaljujemo
Novo gasilsko vozilo GVM-1 v PGD Jevnica in vas pozdravljamo s gasilskim pozdravom NA POMOČ!
V letu 2018 želimo vsem našim krajanom veliko sreče in zdravja ter, da bi nas čim manj potrebovali. 
UO PGD Jevnica

ANONIMNI ALKOHOLIKI SLOVENIJE

Imate težave z alkoholom?
Morda je AA rešitev!
Kontaktni osebi: Srečko 041717447 in Aco 040616795.
Kje smo: V Litiji, veroučna učilnica ob glavnem vhodu v cerkev
Srečanja so: vsak torek od 18.30 do 20.00

Dobro voljo meljemo
ANONIMNI ALKOHOLIKI SLOVENIJE
Smučišče Dole pri Litiji - Smučarska
se v novo leto 2018 peljemo.
Imate težave z alkoholom?
izkušnja za vso družino
Krhlov, orehov
Morda je AA Na
rešitev!
smučišču Dole pri Litiji se
vneto pripravljamo na novo
in mesnih dobrot,
Kontaktni osebi: Srečko
in že
Aco
040616795.
sezono.041717447
Prvi sneg smo
naredili.
Tudi letos
bomo omogočili šolo smučanja ter dnevno
naj sreča in zdravje
Kje smo:vas
V Litjii veroučna
učilnica
ob glavnem
vhodu
v cerkev
in nočno
smuko.
Za skupine,
društva
ali
podjetja lahko organiziramo slalomske tekspremlja povsod. Srečanja so:me,
za šolarje
pa športni
dan.
Cene vozovnic
vsak
torek od
18.30 do
20.00

Novice iz Planinskega društva Litija

Na najvišji vrh Konjiške gore 1.012 m visoki Stolpnik, se je v soboto 18.11.2017
povzpelo 20 članov sekcije Sokol. S hojo so pričeli na južni strani gore v vasi Črešnjice. Na stolp se niso podali, ker je bil poledenel. Sestopili so v Slovenske Konjice.
18.11.2017 je planinska sekcija Sava organizirala izlet v Prekmurje. Potepanje so
pričeli v Veliki Polani, kjer so si najprej ogledali rojstno hišo Miška Kranjca, zatem so
se odpravili v tropski vrt v Dobrovniku, od tod pa v Lendavo, kjer so se sprehodili do razglednega
stolpa Vinarium v Lendavskih goricah. Izleta se je udeležilo 29 članov sekcije. Regijskega tekmovanja Mladina in gore 11.11.2017 na Bledu so se udeležile 4 ekipe našega društva. 8 učencev pod
mentorstvom Ljudmile Intihar je bilo iz OŠ Litija, 8 učencev pa pod vodstvom Srečka Somraka iz
OŠ Gradec. Dve ekipi (iz vsake šole ena) sta se uvrstili med 1/3 najboljših ekip v državi in si s tem
pridobili pravico tekmovati na državnem tekmovanju, ki bo v januarja 2018 v Trzinu. Čestitamo.
Pohoda na Miklavž se je 25.11.2017 udeležilo 22 pohodnikov sekcije »Sokol«. Na vrh so preko
Križevske vasi in Cicelja povzpeli iz Jevnice. Nadaljevali so do Moravske koče na Uštah.
Načrtovani izleti in akcije decembru 2017:
16. 12. 2017 – Janče (sekcija Sokol); 26. 12. 2017 – Planinska inventura (sekcija Sava)
Program je okviren, več informacija o izletih pa dobite na društvu in na spletu http://www.pdrustvo-litija.si/ 
Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš Pregel

ostajajo enake lanskim: 10 € za odrasle in
5 € za otroke, za skupine se dogovarjamo
sproti. Z okoliškimi nastanitvenimi ponudniki smo pripravili tudi smučarske pakete, ki
bodo namenjeni obiskovalcem iz celotne
Slovenije.
Za naše smučarje bodo na voljo številne
ugodnosti (popusti v kopališčih..itd), zato nas spremljajte na www.smucisce.dole.si in na
Facebook profilu Smučišče Dole pri Litiji, da boste čimbolj na tekočem.
Več informacij dobite tudi na: info@dole.si in na telefonu:
031 264 808. 
Ekipa ŠD Dole pri Litiji

Servis in popravilo
avtomatskih menjalnikov!
Menjava olja po
TIM-eckart metodi

OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
Cesta zmage 35b, ZAGORJE OB SAVI
(03) 566-41-48

• VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN SREBRNEGA
NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
• ODKUP IN PREDELAVA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC

DRUŠTVA / DOGODKI
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IZLET VETERANOV GZ LITIJA

Sekcija veteranov v Gasilski zvezi Litija je letošnje letno druženje izvedla
v obliki strokovne ekskurzije v zibelko gasilstva
Slovenije v Belo Krajino.
V četrtek, 12. 10. 2017
je iz našega območja
odpeljal avtobus z 58
gasilci – veterani iz
devetih prostovoljnih
društev Gasilske zveze Litija. Po prihodu
v Belo krajino nas je
v gostilni Badovinac
v Jugorju sprejel belokranjski »carinik«,
ki nam je izdal »belokranjske pasoše«. Pričakal nas je tudi humorist Toni Gašperič, ki nas
je zabaval s svojimi humornimi domislicami in
nam povedal, kdo je v resnici »teta Mara«. Po
začetnem okrepčilu smo se odpravili v Metliko na ogled slovenskega gasilskega muzeja dr.
Branka Božiča in belokranjskega muzeja. Nato
smo med vožnjo v Drašiče občudovali prelepo
belokranjsko pokrajino z obilico belih brez in
steljnikov ter se ustavili v Rosalnicah pri »Treh

farah«. V Drašičih smo se ustavili sredi vasi pri
»soseski zidanici«, nato pa se peš odpravili na
izletniško kmetijo Simonič, kjer so nas pričakali
s kozarčkom vina in belokranjsko pogačo. Tam
smo sedli v klopi osnovne šole
»Bistra buča« ter
pričeli z učno uro
pri strogem učitelju, ki prisega na
palico in klečanje
v kotu ter spoznavali Belo krajino.
Po pouku smo se
okrepčali s poznim belokranjskim kosilom.
Srečanje smo zaključili z ogledalom vojaškega
letala Douglas DAKOTA DC-3, ki je postavljeno
v spomin na partizansko letališče v času druge
svetovne vojne v vasici Otok, kjer smo doživeli
razburljivo reševanje avtobusa iz manjše zagate in tako zaključili izlet v pravem gasilskem
»Na pomoč!«.
Predsednik komisije za delo z veterani
pri GZ Litija: Jože Hribar

KLIŠE - Klub Litijskih in Šmarskih študentov

Študentski klub KLIŠE organiziral zabavo za vse
generacije in postregel s pravo rockovsko
poslastico v domačih krajih

O Klubu litijskih in šmarskih študentov – KLIŠE se že od samega začetka delovanja in
ustvarjanja lahko govori v superlativah. Slednje smo potrdili tudi z rojstnodnevno zabavo
20 let Klišejev z BIG FOOT MAMO, katere se je udeležilo več kot 1300 obiskovalcev vseh
generacij.
Koncert je 2. decembra v dvorano Pungrt v na ta koncert, se ne moremo izogniti dejstvu,
Šmartnem pri Litiji pritegnil vse generacije da od vseh obiskovalcev prejemamo številne
željne rockovske glasbe. Dogodek je ponudil pozitivne odzive. S ponosom se lahko pohvapravi spektakel z dovršeno odrsko produkcijo limo, da smo prvi pritegnili tako veliko število
in kvalitetnim ozvočenjem, ki je vsem nastopa- ljudi, ki so vse do jutranjih ur uživali v kvalitetni,
jočim ponudil neverjetni nastop, obiskovalcem glasni in dovršeni rockovski glasbi, s pogledom
pa večer odlične zabana oder, ki ga v naših
ve. Na koncertu so se
krajih še ni bilo. A tako
občinstvu predstavile
kot vedno, tudi tokrat
kar štiri zasedbe. Dve
ne moremo brez zalokalni, Artenigma in
hvale vsem, ki ste vsa
AVVEN, sta pred domata leta verjeli, da lahčim občinstvom doživeko mladi združimo in
li neverjeten sprejem.
organiziramo različne
Prav slednji so le še podogodke in zabave.
trdili zakaj ne dvomimo
Brez vseh lokalnih
v široko odprta vrata
podpornikov in spontudi tujih dvoran v prizorjev takšen koncert
hodnje. V goste so bili
ne bi bil mogoč. Vsi, ki
povabljeni tudi Joker out, ki so kot najmlajša ste nam finančno in organizacijsko pomagali zasedba s svojim nastopom naše vabilo več kot vam vsem, iskrena hvala. Verjamemo, da smo
upravičili.
tudi tokrat upravičili vaše zaupanje. In k temu
Že iz naslova koncerta pa je jasno kdo so bili bomo strmeli tudi v prihodnje. To je rockovska
najbolj pričakovani band našega koncerta. Big obljuba. J
foot mama, skupina, ki že od zgodnjih 90 let Za več informacij o prihodnji dogodkihsprevelja za največjo rockovsko zasedbo slovenske mljate profila Kluba Kliše in skupine
glasbene scene, je polno dvorano večkrat na- WakeUp na Facebooku: www.facebook.com/
polnila ne le z znanimi kitarskimi vložki, temveč klise.klub,
www.facebook.com/WakeUtudi z glasnim prepevanjem vseh obiskovalcev. pAndMove ter
Big foot mama, hvala za Črn tulipan, Led s se- sledite informacijam na spletnih straneh www.
vera in Nov dan, bilo je nepozabno.
klise-klub.siin www.WakeUpParty.si.
In ko klišejevci obujamo še zelo žive spomine
Anamarija Kamin

V Jevnici proslavili 90 let organizirane kulturne dejavnosti

Jevničani za rojstno leto organiziranega kulturnega delovanja v svoji krajevni skupnosti štejejo leto
1927, ko je učiteljica Leopoldina Plevelj ustanovila
prosvetno društvo, ki je krajanom poleg možnosti
uporabnega izobraževanja za domačo rabo ponudi-

lo predvsem priložnost za svoje kulturno izražanje.
Letos tako mineva 90 let od tega dogodka, jevniško
kulturno-umetniško društvo, ki je organski nasledek
prosvetnega društva Leopoldine Plevelj, pa je ta jubilej 9. decembra zaznamovalo s svečano akademijo.
Na prireditvi so se spomnili najpomembnejših kulturnih dogodkov, dosežkov ter ljudi, ki so jih ustvarjali. Obdobju do 2. svetovne vojne je dala neizbrisljiv
pečat že omenjena Leopoldina Plevelj, ki je v ustanovnem letuje pripravila mlade igralce za prvo igro
Trije snubci (pred mescem so jo člani KUD-a znova
postavili na oder), pozneje pa še za številne druge.
Povojno obdobje je zaznamoval učitelj Miha Vahen,
ki je postavil temelje enoglasnega otroškega petja,
hkrati pa je več kot tri desetletja vodil jevniške zbore
– ženski, moški in mešani. V krajevno kulturno zgodovino so se zapisale še tri učiteljice: Mira Vahen,
Stanka Pregelj in Eva Kovič. Vse tri so delovale predvsem kot mentorice pri gledališki dejavnosti, Eva

Kovič pa je kot dolgoletna knjižničarka pomembno
vplivala tudi na širjenje bralne kulture med krajani
ter spisala kroniko kraja in jo izdala v knjigi.
Tradicionalnim kulturnim oblikam, kot sta zborovsko
petje in gledališka dejavnost, se je v 80. letih pridružil še ples. Plesalci in plesalke plesne skupine
Rondo so dosegli izjemne uspehe v državnem in mednarodnem merilu. Njihov največji
uspeh je osvojitev naslova evropskih prvakov
v show-danceu leta 1991 v nizozemskem Nijmegenu. V zadnjih letih se je nabor kulturnih
dejavnosti v okviru KUD-a še razširil, in sicer
s sekcijo kitaristov in bobnarsko skupino, od
leta 2004 pa Jevnica premore kar dva pevska
zbora.
Svečane akademije se je udeležilo tudi nekaj
povabljenih gostov, predstavnikov kulturnih
društev in ustanov, s katerimi KUD Jevnica tesno
sodeluje. Posebna gostja pa je bila Mija Aleš, predsednica Zveze kulturnih organizacij Slovenije. Ob tej
priložnosti je predsedniku KUD-a Jožetu Gorencu
predala zlato medaljo ZKDS s priznanjem, enako priznanje pa je dobilo tudi društvo.
V svojem nagovoru je izrazila obžalovanje, ker politika ljubiteljski kulturi reže vse tanjši kos kruha, hkrati
pa občudovanje nad tem, da se kultura tudi v takih
razmerah prebija in ponekod celo cveti. Slišati pa je
bilo tudi dve misli, katerih so se v KUD-u lahko samo
razveselili. Tako je župan Franci Rokavec napovedal,
da bo prihodnje leto v občinski blagajni na voljo nekaj več sredstev za kulturne namene. V Jevnici naj
bi poskrbeli predvsem za izboljšanje prostorskih
razmer in za delovno opremo. Vodja podružnične
osnovne šole Jevnica Darja Rajšek pa je obljubila,
da bo šola ohranila trdno vez s KUD-om tudi v prihodnje in skrbela za njegov podmladek. 
J. K.
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Med oljkami

O oljčnem olju vemo, da je zdrava
maščoba. Toda, kaj izbrati? Ponudba v naših trgovinah je zelo raznolika. V čem
se kaže kvaliteta olja? Je cena res pravo merilo
za nakup?
Pa smo se litijski upokojenci v sredo, 8.11., odpravili na izlet v osrčje Krajinskega parka Strunjan, prav med oljke, v velik oljčni nasad. Želeli
smo se preizkusiti kot obiralci oljk in hkrati dobiti nekaj informacij o oljkah in oljčnem olju.
V svoj oljčnik nas je prijazno popeljal zaprisežen
oljkar, Izolan, Danilo Markočič. Dogovorili smo
se za pol urno obiranje istrske belice. Dela smo
se lotili ročno, zato smo si najprej nadeli »balige«, posebne predpasnike v obliki vreče, v katere smo nabirali zelene plodove. Spodnji konec
te dolge vreče se pripne z zanko za pas in ko je
vreča polna, jo odpneš in plodovi se preprosto
vsujejo iz nje. Streseš jih v večjo, zbirno posodo.
Obiranje smo doživljali z različnimi občutki. Nekateri so menili, da jih to delo sprošča, drugi
pa, da je sicer prijetno, vendar tudi utrujajoče.
Nabrali smo dobrih 100 kg plodov. Oljkar Danilo nam je povedal, da danes oljk ne obirajo več
na ta način, kot smo jih mi, ampak s posebnimi
grabljicami.
Izkušeni oljkar nam je odgovoril na vsa naša
vprašanja, tudi o razliki med ekstra deviškim in
deviškim oljem ter oljem brez kakšnih posebnih
oznak. Dileme, kakšno olje kupiti, ni bilo več.
Najboljše je ekstra deviško iz Slovenske Istre,
po možnosti kupljeno kar pri pridelovalcu.
Gostoljubnosti v oljčniku ALELA pa še ni bilo konec. Povabljeni smo bili v »živo kuhinjo«. Kuharski mojster Mladen je za nas pripravil testenine s
školjkami. Okus in vonj po mediteranu. Darilo za
nas, upokojence iz Litije. Hvala!  Milka Rogelj

table iz katerih je razvidno katere so naravne,
arheološke in krajevno etnološke znamenitosti
in posebnosti tega področja. V teh krajih raste
lepo drevo bodika, ki je zaščitena vrsta. Tudi
razlagalne table so označene z vejico bodike.
Hodili smo nekaj več kot dve uri in se vrnili v
avtobus, ki nas je čakal pri Planinskem Domu
Pod Reško planino. Odpeljali smo se do Lovskega Doma Podmeja, od koder so izhodišča za
Mrzlico , Vrhe, Šmohor in še kam. Tu so nam
ponudili okusen bograč in polento, kar nam je
dobro teknilo. Jožetu Dernovšku smo čestitali za
rojstni dan in mu zaželeli zdravja. To lepo pot sta
pripravila Jože in Sonja. Hvala.  Nuša Rozman

Spominski večer

V petek, 1. decembra, smo se člani Literarne
skupine in nekateri drugi člani DU Litija zbrali na
spominskem večeru, posvečenem največjemu
slovenskemu pesniku Francetu Prešernu in najboljši pesnici naše skupine, žal že pokojni, Minki
Baumkircher. Oba sta namreč rojena 3.decembra, zato smo se odločili, da bomo ta večer prebirali njune pesmi.
Vsak si je izbral po dve pesmi, od vsakega po
eno, vmes pa smo ob spremljavi kitare tudi zapeli. Bilo je zanimivo, posebno še, ker smo se
potrudili in iz obširne Prešernove zbirke poskati
manj znane pesmi in našli celo takšno, ki je bila
po nekakšnem naklučju prepesnjena in v originalu objavljena šele leta 2012 in ima naslov
Žalostna, komu neznana je resnica, da sem
žejen. Predvideva se, da jo je pesnik sam prepesnil, ko je spoznal Primičevo Julijo, v nam vsem
zano pesem, Žalostna komú neznana je resnica, de jo ljubim. 
Iva Slabe

Krožna učna pot okoli
Reške planine

Skupina članov planinske sekcije DU Litija, se
je v novembru odpravila na pohod po krožni
učni poti okoli Reške planine, ki se dviga med
potokoma Mala in Velika reka v Posavskem hribovju, na južnem delu hribovitega obrobja Spodnje Savinjske doline . Visoka je 925 m. Poleg je
tudi hrib Gradišče. Začetek in konec poti sta pri
Planinskem domu Pod Reško planino. Pot nas je
vodila večinoma po gozdu. Srečali smo različne
vrste dreves, travniška in zdravilna zelišča in
prisluhnili smo petju ptic. Ob poti so razlagalne

Čebelarsko društvo Litija
Čebelarji leto 2017 ne zaključujemo s prav obilno letino medu. Spomladanska pozeba in poletni dež
ob času cvetenja kostanja sta našo bero medu
zelo skrčili. Tudi vročina v brezpašni dobi ni bila
dobra za čebele. Vendar pa so nam te le prinesle
nekaj viška medu. Z njim smo ob dnevu slovenske hrane pogostili otroke v vrtcih in šolah, da
so lažje zapeli Slakovo pesem o čebelah. Otroci so zelo pohvalili naš med. Čeprav ga je bolj
malo, je pa zato kvaliteten in zdrav.
Litijski in šmarski čebelarji smo združeni v enotnem ČD Litija, ki obstaja že od leta 1921. Društvo se ponaša z bogato tradicijo in odličnimi
čebelarji. Čebelarji imajo zasluge za to, da so
kmalu po ustanovitvi društva v čebelarski pravdi

proti rudniku svinca morali ta rudnik v Litiji zapreti. Prav letos pa ta odpira svoje rove za ogled
in pomeni za Litijo veliko turistično zanimivost.
ČD Litija bo leto 2018 začelo z občim zborom,
ki bo v nedeljo, 21. januarja, ob 9. uri. Letošnji
občni zbor bo tudi volilni, saj bomo volili novo
vodstvo, upravni odbor in nadzorni svet društva.
Vse člane vabimo, da svoje predloge za organe
društva pošljejo na naslov: ČD Litija, Savska cesta
3, 1270 Litija ali na e-naslov: cd.litija@gmail.com.
Društvo vabi tudi vse čebelarje, ki še niso naši
člani, da se nam pridružijo in da registrirajo
vse svoje čebelje panje, ki jih še niso. Z novo
zakonodajo bo namreč vsak neregistriran panj
čebelje družine nezakonit in podvržen sankcijam
inšpekcije. 
Za ČD Litija Srečko Rozina

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

Ko v Jablanici zadiši po tradicionalnih dobrotah

V nedeljo, 27. novembra je po Jablaniški dolini zadišalo po štrukeljcih. Vonjave pa so dopolnila še domača
zeliščna žganja. Ocenjevalne komisije v sestavi Darja Povše, Helena Perko in Magda Laslo za štrukeljce ter
Martin Hostnik, Jože Juvan ter Brane Šuštaršič za zeliščno žganje je na podlagi oblikovanega pravilnika in
kriterijev ocenjevanja jablaniških dobrot vsak vzorec temeljito analizirala. Namen ocenjevanja je namreč
preverjanje in dvig kvalitete kulinaričnih posebnosti jablaniške doline, ki nam v prihodnosti lahko služi za
prepoznavno turistično ponudbo ožjega območja. Ker želimo v Društvu Laz dogodek Dobrote Jablaniške
doline nadgraditi, smo se letos odločili, da dodamo novo temo in sicer vložnine. Gospodinje so svoje vložnine prinesle na dogodek, kjer so bile razstavljene in so jih lahko vsi prisotni na koncu tudi degustirali.
V izobraževanem delu programa
se nam je pridružila ga. Mateja
OBČANKAM IN OBČANOM
Tea Dereani, ki nam je predavala
o pravilnih kombinacijah prehraČLANICAM IN ČLANOM
njevanja, shranjevanja živil, vlaTER SIMPATIZERJEM
ganju in fermantiranju.

DEMOKRATIČNE STRANKE
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

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

2018

V okviru kulturnega programa se
nam je pridružil mladi harmonikar Peter Ponebšek.
Odziv udeležencev dogodka je
bil pozitiven, zato smo prepričani, da prihodnje leto dogodek
ponovimo in ga še nadgradimo.

pa predvsem zdravja, zadovoljstva
osebne in družinske sreče
DESuS OO LITIJA
Predsednik
Milan ZMRZLAK
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KORK JEVNICA
V LETU 2017

V prazničnih dneh bomo obiskali vse starejše krajane nad 70
let in jih obdarili s simboličnimi darili ter tako na najlepši način
zaključili leto.
Ob koncu leta se zahvaljujemo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Jevnica, ki nam je prijazno ponudil svoje prostore, kjer imamo redne sestanke. Zahvaljujemo se tudi Rudi Toursu, ki nam
posoja kombi za prevoz prehrambnih paketov iz Litije in s tem
omogoči, da razdelitev paketov poteka nemoteno, in Krajevni
skupnosti Jevnica za najem dvorane. Zahvaljujemo se tudi vsem
članom za delo, ki ga opravljajo čez leto. Hvala vsem in vsakemu posebej.
Vsem članicam in članom KORK Jevnica in ostalim krajanom
želimo toplo, z ljubeznijo in prijateljstvom obdano novo leto,
predvsem pa radodarno z zdravjem in srečo. Srečno 2018!
JK

V Krajevni organizaciji Rdečega križa Jevnica
smo bili tudi v letošnjem letu dejavni predvsem
na področju sociale, kar je tudi naše osnovno
poslanstvo. Socialni položaj nekaterih družin in posameznikov
je precej težak, zato smo dvakrat v tem letu pomoči potrebnim
razdelili pakete s hrano, ki so vsebovali osnovna živila kot so
moka, riž, testenine, sol, olje, mleko… V januarju smo razdelili
tudi 35 zabojev jabolk.
Sodelovali smo na krvodajalskih akcijah, spomladi in jeseni.
V maju smo organizirali izlet v severovzhodno Slovenijo, ki se
ga je udeležilo čez 50 članov. Cilj našega izleta je bila Lendava.
Tam smo si v grajskem muzeju ogledali stalno razstavo metuljev

Želimo vam blagoslovljene božične
praznike in vse dobro v prihajajočem letu!
Ponosno praznujmo Dan samostojnosti
in enotnosti v upanju na boljše čase!
Srečno!

in likovno razstavo znamenitega slikarja Salvadorja Dalija, obiskali smo sinagogo in kulturni dom, na koncu pa smo se povzpeli še na atraktivni stolp Vinarium, od koder je prekrasen razgled
na tri države. Pot smo nadaljevali v Dobrovnik, kjer nas je v
gostilni »Pri Lujzi« čakalo kosilo, obiskali smo lončarsko vas v
Filovcih, na koncu izleta pa smo si v vinotoču Vrisk v Dobrovniku
privoščili pokušino vin.
V novembru smo organizirali v Zadružnem domu v Jevnici predavanje z naslovom »Moje zdravilne rastline in pomoč iz domače
lekarne« zeliščarke Jožice Bajc Pivec. Dogodka se je udeležilo
okoli 40 krajanov. Po končanem predavanju je predavateljica
odgovarjala na vprašanja udeležencev, na koncu pa je postregla
z domačim zeliščnim čajem, ki se je odlično dopolnil z domačimi piškoti, ki so jih spekle pridne članice KORK.
V začetku decembra smo se tri članice udeležile humanitarne
akcije zbiranja hrane in higienskih potrebščin pod nazivom »Zbiramo hrano - lahko prispevaš«, ki je potekala v Litiji v trgovini
Mercator na Ježi.

Jaslice ZOPET v Litiji

OO SDS Litija

Odprtje razstave bo uradno
20.12.2017, po predhodnih dogovorih
pa tudi prej. Ogled bo možen skozi cel dan.
Razstavo si bo možno ogledati do 7.1.2018.
Matjaž Bitenc.

Oktober na Polšniku

V nedeljo, 8. oktobra je v organizaciji KORK Polšnik potekalo tradicionalno Srečanje starejših v Gostilni
Majcen. Kulturni program so pripravili osnovnošolci, s petjem v spomin na stare čase in
jesenska opravila pa so ga dopolnili tudi pevci
MoPZ Polšnik. Nista manjkali harmonika in kitara ter odlično vzdušje s prepevanje domačih
napevov vseh prisotnih. Mesec je bil zaznamovan tudi s priznanji. Društvo podeželskih žena
in deklet se je odpravilo na izlet na Dolenjsko.
Med drugim so si ogledali tudi prireditev Praznik topliškega jabolka v Dolenjskih toplicah,
kjer je sočasno potekalo državno tekmovanje v
ocenjevanju jabolčnega zavitka. Sodelovale so
tudi naše članice in Romana Repovž ter Nada
Kokalj sta prejeli srebrno državno priznanje. Izjemno smo ponosni na naši odlični kulinarični
ustvarjalki. Polšniško
podjetje Mizarstvo
Kos z Velike Preske
se je predstavljalo na
zagrebškem mednarodnem sejmu Ambienta. Tako obiskovalci, kot strokovna
žirija 44. mednarodnega sejma, so opazili inovacijo podjetja: lesena pomična
stropna in stenska
senčila. prejeli so pohvalo v kategoriji mobil optimum 2017, kjer se
ocenjuje produkte preverjene kvalitete. Janez
Borišek pa je na 20. državnem tekmovanju v
Kopru, 21. oktobra, v hitrostnem striženju ovac
z električnimi škarjami dosegel odlično 8. mesto! ČESTITKE VSEM! Polšničani smo lahko ponosni na naše sokrajane, ki s svojim znanjem
in talenti ponesejo dober glas našega kraja
po Sloveniji in preko naših meja. Velikokrat se
zgodi, da bolj cenimo vse, kar ni domače, Mnogokrat slišim, da je tako tudi v drugih krajih in
mislim, da taka tolažba ni na mestu. Ponosni
moramo biti na vse dosežke Polšničanov, ki
presegajo povprečnost. Znati videti in ceniti
dobro v soljudeh je prav posebna vrlina. In to
se lahko nauči prav vsak. Če le hoče. Oktober
je tudi mesec, ko se naši gasilci odpravijo
na izlet in tako je bilo letos v soboto, 28.10., ko
so se člani gasilskega društva Polšnik odpravili
na potep po Goričkem. »Pot nas je naprej vodila v doživljajski park Vulkanija, ogledali smo
si geološki muzej ter usnjarno z olivino sobo
(olivin je magmatski kamen), magmatske ka-

mnine, razstavo fotografij in film o Goričkem
ter usnjarno, se popeljali po rovih goričkega
vulkana in si v 3D tehniki ogledali zgodovino
zemljeni manjkala vožnja z dvigalom v globino
in za zaključek še razburljiva vožnja z vlakom.
Skozi celotno pot nas je spremljal krtek Oli,
ki je naše popotovanje po skritih rovih in globinah vulkana še bolj popestril. Po potovanju
skozi vulkan smo se odpravili proti vinski kleti
Marof, kjer smo si ogledali prostore v katerih
se nahajajo mogočni sodi, ki hranijo vsako kapljico teh vrhunskih vin. Sledila je degustacija
5 odličnih in kakovostnih vin in vsak okus je v
nas pustil svoj pečat. Po obilnem kosilu smo
si ogledali še grad Grad, ki je največji grad na
Slovenskem. Po ogledu gradu smo se odpravili še k gasilcem PGD Bodonci. Toplo so nas
sprejeli v svojo sredino in nam pokazali njihova
vozila, predstavili delovanje društva ter ogled
gasilskega doma. Za
uspeli izlet se moramo zahvaliti našemu
poveljniku Štefanu Logarju.« je zapisala Barbara Bučar. Mesec
smo zaključili dobrodelno, saj smo se
tudi letos Polšničani
pridružili akciji „Manj
svečk za manj grobov“ in bomo denar
namenili za nakup defibrilatorja na Mamolju.
»Sedem prostovoljk je med prazniki svoj prosti čas namenilo dobrodelnosti. Zato se zahvaljujem Alenki Sirk, Maji Borišek, Tejčki Vozelj,
Bernardi Medved, Darji Vozel, Barbari Vozel
ter Gostilni Majcen - Ani Majcen za pomoč.
Seveda se imenu Mamoljčanov in prostovoljk
zahvaljujem vsem darovalcem, ki vas ni bilo
malo, saj smo zbrali 837,70€ (- cca 30,00€ za
pokritje stroškov zastavic in plakatov). Verjamem, da bomo v kratkem zbrali še razliko, ki
nam manjka in kupili defribrilator za našo vas
z željo, da bi s podobnimi akcijami nadaljevali
tudi v prihodnjih letih. VELIK HVALA VSEM, ki
vam je mar za žive in naravo.« je povedala Ivi
Medved, voditeljica letošnje akcije na Polšniku.
Več na www.polsnik.si!
Druženje, sobivanje, razumevanje so del naših življenj, ki so tako pomembni kot dihanje,
prehranjevanje in spanje. Ljudje smo družabna
bitja in le tako lahko naše osebnosti rastejo in
z optimizmom zrejo v jutrišnji dan.
Mateja Sladič-Vozelj

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J.W. Goethe)

Z A H VA L A

V SPOMIN

Mirno si zaspala naša draga mami, babica in prababica

Minilo je pet let odkar nas je zapustil naš dragi mož, oče,
tast in najboljši ata

LJUDMILA ŠTEMPIHAR
roj. Lavrič
oktober 1925 – november 2017

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom,
ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na
njeni zadnji poti. Zahvala praporščakoma DU Litija in ZB Litija.
Posebna zahvala pevskemu zboru DU Litija Mavrica za zapete pesmi
ob njenem slovesu.

FRANC KOTAR
17.11.1939 – 23.12.2012
mizar iz Gabrovke

V SPOMIN
16. novembra je minilo dve leti odkar nas je zapustila

ALOJZIJA KRAŠEVEC
iz Moravč pri Gabrovki

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

Hvala vsem, ki se je spominjate, prižigate sveče
in postojite ob njenem grobu.

Vsi njegovi

Vsi njeni

Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njeni
Le delo, skrb, ljubezen in trpljenje
izpolnjevalo tvoje je življenje.
Pošle so ti moči, zaprla trudne si oči
in čeprav spokojno spiš, z nami kakor prej živiš!

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,
le spomin na tebe
ostaja in živi.

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali
in v hišo Očetovo šli….

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Ob boleči izgubi drage mame, babice, prababice,
praprababice in tete

Mirno je zaspal dragi sin in brat

MARIJE ŠKODA

V SPOMIN

ZDENKO KRAŠEVEC

7.12.2017 je minilo dve leti odkar
si nas za vedno zapustil

roj. Nograšek
Gozd- Reka 27
9.8.1930 – 21.11.2017

13.1.1962 – 28.11.2017
Selšek 7, Šmartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem,
ki ste nam izrekali sožalje, prinašali cvetje in sveče ter darovali za svete
maše. Posebna zahvala g. župniku Janku Gašparič za lepo opravljen
obred, nečakinji Fani za ganljive besede, pevkam in pogrebni službi
iz Žal ter vsem in vsakemu posebej, ki ste jo pospremili na njeni zad
nji poti. Iskrena zahvala patronažnima sestrama Aleksandri in Vanji
za nego in pomoč. Posebna zahvala vnukinji KRISTINI za nesebično
pomoč in skrb mame v težkih trenutkih. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebej toplo se zahvaljujemo prijateljem Tonetu, Janezu, Gidiju in Jožetu, ter sosedi Mari Femc
in ostalim sosedom, ki so mu pomagali v najtežjih trenutkih življenja.
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Vinku Malovrhu, govorniku
Toniju Zavrlu, pevcem Spomin, KSP Litija in vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njeni

Vsi njegovi

Ni te več na pragu, ni te več v hiši,
nihče več tvoj glas ne sliši,
da zaman te čakamo ne moremo dojeti,
a spomin nate daje nam moč,
da brez tebe učimo se živeti.

V SPOMIN

Vse teče in vse se izteka,
poletje v jesen,
reka v morje,
življenje v nebo…

LUKA DJUKIČ
Pogrešamo te tvoji najdražji.

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin nate.

Z A H VA L A

16. decembra je minilo že eno leto odkar je prenehalo biti
plemenito srce naše ljube žene, mame, tašče in babice

11.11.2017 je za vedno zaspal

ANÐE PERIĆ

ALOJZIJ POGLAJEN

Z A H VA L A
Po dolgi bolezni je prenehalo biti plemenito srce dragemu možu,
bratu, stricu in svaku

Tonetu Fortuna

iz Litije
1959 – 2016

18.12.1931 – 11.11.2017
iz Tenetiš. Zadnja leta je preživel v Domu Tisje, Črni potok.

Nismo še sprejeli dejstva, da je ni več, da je ne moremo vprašati za
nasvet, se stisniti v objem ali poklicati po telefonu… bolečina je še
vedno premočna.
Hvala vsem, ki se je spominjate in molite za njeno večno srečo in mir, ji
prižigate sveče in prinašate cvetje na njen grob.
Vsa ljubezen in toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sovaščanom za izrečena sožalja in podarjene sveče in cvetje. Posebna zahvala
celotnemu kolektivu Doma Tisje za njegovo dolgoletno oskrbo, dr.
Marku Kolšku in sestram, gospodu župniku Jožetu Tomšiču za lep
pogrebni obred, g. Boštjanu za poslovilne besede, KSP Litija, cvetličarstvu Rožca, Kamnoseštvu Lah, pevcem in citrarju.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujem se sorodnikom, prijateljem, zaposlenim v Domu Tisje, da
so mi stali ob strani v teh težkih časih. Zahvaljujem se za izrečene besede sožalja, podarjene sveče in za darovane svete maše. Gospodu žup
niku Janezu Bernotu iz Polja pri Ljubljani za lepo opravljeno pogrebno
svečanost. Hvala pevkam Simoni, Klavdiji, Mojci, Ines, Heleni, Renati in
Maji iz Doma Tisje za lepo petje na šmarskem pokopališču. Vsem tudi
hvala, ki ste ga pospremili na zadnji poti v tako velikem številu.

Žalujoči: mož Jevto, hčerka Božana in sin Goran z družinama

Vsi njegovi

žena Majda

Usoda kruta je hotela,
tebe nam je vzela,
odselil si se tja,
kjer ni več trpljenja ne gorja,
izpil grenki kelih si do dna
v življenju svojega,
odkar utihnil je tvoj glas
žalost, bolečina domujeta pri nas.

Z A H VA L A
Ob boleči izgubi sina, brata in strica.

FRANCI HRIBAR
11.3.1967 – 25.11.2017

1936 – 2017,
nazadnje stanujoč Dom Tisje enota Litija.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

Z A H VA L A
Po hudi bolezni nas je zapustil naš dragi mož, oče, brat in stric

STANISLAV VIDMAR
6.8.1940 – 27.11.2017
iz Renk

Dvajset oziroma trideset let je minilo odkar Vaju krije gomila,
draga mama, dragi ata

PAVLA in JOŽE SEVLJAK
iz Litije, Marokova pot 1

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,
osebju UKC – CIM, pevcem, pogrebni službi KSP Litija, govornici Maruši
ter g. župniku za lepo opravljen obred. Zahvaljujemo se za darovano
cvetje in sveče ter izrečena sožalja.
Za vedno boš v naših srcih.
Mami Angela, sin Tadej z Dominiko, sestra Darja z možem,
nečakinja Maja z družino in Nataša

Is kreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, nekdanjim sode
lavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče,
dr. Benedičiču in ostalemu osebju ZD Litija, ki ste mu lajšali bolečine,
duhovniku Andreju Rovšku za lepo opravljen obred, pevcem iz Polšnika
za lepe pesmi, Romani za govor, Teodorju za zaigrano Tišino, pogrebcu
Rajku in KSP Litija. Vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti iskrena
hvala.
Žalujoči: vsi njegovi

Tih in prazen je zdaj naš dom. Samo ptice kdaj še potrkajo na Vajina
okna in divji veter zavija okoli vogalov, ko je najbolj hudo!
Tam daleč za ozarami časa nas čakata!
O, saj pridemo za Vama, pridemo…!

Otroci z družinami

16  December 2017
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NOGOMETNI KLUB KRESNICE

TENIS KLUB AS

KONČANA JE NOGOMETNA SEZONA
JESEN 2017/18

Odličen start litijskih tenisačev v novo teniško sezono

Tekmovanje v jesenskem delu tekmovanja v nogometu je končana. Članska ekipa je osvojila četrto mesto v Regionalni Ljubljanski ligi in ima isto število točk kot tretje uvrščena ekipa. Cicibani
so tudi končali s tekmovanjem in viden je tudi napredek v razumevanju nogometne igre. Sedaj so
se preselili v dvorano, kjer preko zime trenirajo dvakrat na teden.
V mesecu novembru so bila izvršena
vzdrževalna delana igrišču in sicer
posipanje peska in ravnanje terena.
Zamenjana so bila dotrajana strešna
okna na objektu dvorane, sanirana in
obnovljena je bila tudi kanalizacija.
Žal pa ni bilo mogoče zamenjati glavnih vrat in oken pri vhodu v dvorano,
kar čaka na izvedbo v prihodnjem
letu.
Upravni odbor je imel zadnjo sejo v
tem letu. Ocenil je jesenski del tekmovanja in realizacijo programa dela
v klubu. V glavnem so bile vse zadane naloge realizirane.
Ker se približujemo koncu leta in je to zadnji članek v tem letu vodstvo kluba želi vsem simpatizerjem, navijačem, članom in igralcem uspešno in srečno Novo leto 2018 ter vesele božične
praznike. 
NK Kresnice

KOŠARKARSKI KLUB LITIJA

MLADE KOŠARKARICE IN VETERANKE
KK LITIJA POVEZANE PREKO
KOŠARKARSKE ŽOGE

Mlade košarkarice in veteranke KK Litija so se ob pomoči oranžne košarkarske žoge srečale v
soboto, 25.11.2017, v telovadnici OŠ Gradec. Veteranke in mlade košarkarice povezuje ljubezen
do enega najatraktivnejših športov z žogo – košarko. Žoga je okrogla za vse košarkarice, ne glede
na to ali košarkarice delajo večje ali manjše košarkarske korake. Vsaka tekma je doživetje, še
posebej močno prisotna pa so čustva mladih košarkaric KK Litija, če so povabljena, da odigrajo
predtekmo ženski veteranski ekipi KK Litija.
Vsako leto veteranke organizirajo tekmo v spomin na pokojnega trenerja Toneta Lebingerja. Tudi
v letošnjem letu so aktivne veteranke iz Litije povabile v goste eno od prijateljskih veteranskih
ženskih ekip. Tokrat so medse povabile veteranke iz Ljubljane, s katerimi so odigrale zanimivo in
borbeno tekmo.
Ker pa nam v Litiji aktivnih in
perspektivnih mladih košarkaric ne manjka, so s povabilom
razveselile še te najmlajše
košarkarice. Na dveh predtekmah so se med seboj pomerile igralke tretjega ter petega
razreda osnovne šole.
Prikazale so odlično košarkarsko znanje in navdušile vse
prisotne. Starši, sorodniki in
prijatelji so se veselili vsakega
doseženega koša ter navdušeno zaploskali ob vsaki lepi
akciji. Tudi veteranke, ki so
obe tekmi zavzeto spremljale, so mlade igralke glasno vzpodbujale ter jih še dodatno motivirale.
Predtekmi sta potekali v borbenem in zavzetem vzdušju, na koncu so od veterank prejele tudi
spominska darilca.
Po prikazanem se za bodočnost ni za bati. Veteranke so jim zaželele uspešno športno pot ter
da bi na poti vztrajale in z dobro voljo in zagnanostjo košarkarski koš čim večkrat napolnile s
košarkarsko žogo.
V januarju s tekmovanjem pričnejo s prvenstvenim tekmovanjem tudi v kategoriji U 9 in U 11.
Vabljeni!
Dragica Žontar

Veliko zdravih in aktivnih dni
na kolesu brez vseh skrbi,
veliko veselja v snegu in nabrušenih smuči
Vam v letu 2018 KolesarSKI servis Vidic želi.

NK Litija

Tenisači Tenis kluba AS Litija so novo sezono tekmovanj TZS začeli več kot odlično
in sicer z eno zmago in eno uvrstitvijo v finale. Prvo turnirsko zmago v novi sezoni
2017/2018 je po pričakovanjih na članskem turnirju v Ljubljani dosegla Tina Kristina Godec.
Tina je bila tokrat resnično brez konkurence saj je na celem turnirju izgubila vsega 5 iger, in tudi
v finalu Lužnik Izabela iz Ljubljane ni imela prav nobenih možnosti. Tina je bila boljša z rezultatom
61 60. Druga junakinja je Pia Poglajen, ki je nastopala na turnirju do 16 let, prav tako v Ljubljani
in se uvrstila v finale. Od nje je bila tokrat nekoliko boljša le 1. nosilka Alja Belinger iz Kranja, ki je
osvojila 1. mesto, Pia Poglajen pa je domov odnesla pokal
za 2. mesto. Na tem istem turnirju do 16 let nastopila tudi Rina
Grošelj, ki sicer nastopa v kategoriji do 14, tokrat pa je presenetila
dve leti starejše tekmovalke in se uvrstila v četrtfinale. Rina Grošelj
je teden dni kasneje nastopila tudi v svoji kategoriji do 14 let, na turnirju v Radomljah, kjer se je prav tako uvrstila v četrtfinale. Pri fantih
sta se tokrat odlično odrezala enajstletni Žiga Šeško, ki se je na Round Robbin tekmovanju do 12 let v Mengšu s tremi zmagami gladko
uvrstil v A finalni turnir in Luka Vodnik, ki je odlično opravil s prvim
nastopom v kategoriji do 18 let v Mariboru, kjer se je preko kvalifikacij uvrstil v glavni turnir, kjer je bil nato uspešen v 1. krogu, ko je s 63
75 ugnal Nejca Vrečko iz Radovljice ter se uvrstil med najboljših 16.

Mednarodni turnirji

Nastja Kolar nadaljuje uspešno serijo ITF in je zabeležila novo turnirsko zmago. Na ITF turnirju v
Cairu, z nagradnim skladom 15,000 $ je zmagala v kategoriji dvojic, odlična pa je bila tudi v igrah
posameznic, saj se je znova uvrstila v finale, kjer pa ji je nekoliko zmanjkalo moči in se je tako
morala zadovoljiti s končnim 2. mestom.

Turnir TZS za fante do 16 let

Tenis klub AS Litija bo v dneh od 27.12.2017 do 30.12.2017 organizator turnirja TZS za fante
do 16 let. Ker je to zadnji turnir pred državnim prvenstvom se pričakuje nastop vseh najboljših
slovenskih tekmovalcev v tej kategoriji. Vse ljubitelje tenisa vabimo na ogled tekem, ki se bodo
vsak dan pričele bo 9,00 uri. Vabljeni!

Rekreativna teniška liga AS 2017–2018 in Božični turnir

Pričele so se že tudi tekme nove sezone rekreativne teniške lige AS in tudi letos se obetajo zanimivi dvoboji.
Vse rekreativne igralce tenisa obveščamo, da je še nekaj prostih mest v četrti ligi (število prostih
mest je omejeno) in še možen vpis za REKREATIVNO TENIŠKO LIGO AS 2017-2018. Za vse
informacije se obrnite na tk.aslitija@gmail.com ali pokličite na tel. 041 316 136 (Janez).
V polnem teku pa so tudi priprave na tradicionalni Božični teniški turnir AS Litija, ki bo v ponedeljek, 25.12.2017 do 15.30 ure dalje. Prijave že sprejemamo na tk.aslitija@gmail.com ali na
oglasni deski v klubu.
Želimo Vam obilo športnih užitkov!

Zaključen jesenski del prvenstva

Jesenski del prvenstvenih tekem so ekipe ŽRD Litija v večini že odigrale. Do sredine decembra je bilo v vseh selekcijah skupno odigranih 28 tekem, doma ali v
gosteh.
Pripravili smo nekaj izsekov o dosežkih ekip ŽRD Litija iz dosedanjega dela tekmovalne sezone:
Članice igrajo v 1.b članski rokometni ligi v konkurenci šestih ekip. Do začetka decembra so odigrale osem
tekem, na katerih so dosegle 5 zmag, en neodločen rezultat in 2 poraza. Dekleta pridno trenirajo in na tekmah
dokazujejo da s pravim pristopom lahko premagajo katerokoli ekipo 1.b ligi.
Kadetinje, so s šestimi zmagami in enim porazom trenutno na drugem mestu lestvice. Že v decembru so začele z drugim krogom prvenstva. Prvenstvo nadaljujejo
13.1.2018 z domačo tekmo proti ekipi Sava Kranj.
Starejše deklice A imajo v prvih dneh decembra za
sabo tri tekme. Na lestvici zasedajo 6 mesto. Prvenstvo se tudi za njih nadaljuje 13.1.2018, med
tem časom pa bodo še bolj zavzeto trenirale.
Mlajše deklice A, ki so najmlajša selekcija, ki igra v državnem prvenstvu, si resne tekmovalne
izkušnje šele pridobivajo. Doslej so odigrale štiri tekme, le eno tekmo so izgubile, na eni pa igrale
neodločeno. S prvenstvom nadaljujejo v januarju, natančneje 20.1.2018 na gostovanju v Brežicah.
Željni novih rokometnih veščin pa so tudi najmlajši rokometaši in rokometašice, ki dvakrat na
teden pridno vadijo na OŠ Litija in na OŠ Gradec.
Spremljajte naše tekme naših ekip. Koledar tekem in druge informacije najdete na spletni strani
društva www.zrd-litija.si.
0,5% dohodnine – nič vas ne stane, če jih namenite Ženskemu rokometnemu društvu
Litija. Društvo je na seznamu upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje in so upravičeni do namenitve
0,5% dohodnine. Izpolnite obrazec (najdete ga naši spletni strani) ali v sistemu portala e-davki.
Vsak zaposlen, lahko nameni največ 0,5%, kar ga nič ne stane. Nerazporejen del od 0,5% dohodnine ostane državi. Veseli bomo če jih podarite nam, nam pomeni veliko. Vsi, ki boste omenjeni
obrazec izpolnili in posredovali vaši finančni izpostavi do 31.12.2017, boste že z dohodninsko
napovedjo za leto 2017 (ki se oddaja do 31.3.2018), namenili del sredstev našemu društvu.
Športni pozdrav in srečno 2018!

mlajše selekcije

Kljub zimskemu premoru v prvenstvu naše mlajše selekcije še vedno aktivne.
tudi izjemno močnega mednarodnega
Selekcija U10

25.11.2017 na turnirju "Zvijezda Cup
2017" v Veliki Kladuši, BIH so dečki mlajše selekcije U10 osvojili 4. mesto.
V kazenskih strelih so bili sicer boljši
igralci NK Škofja Loka. Kljub vsemu si
naši fantje zaslužijo pohvalo za prikazano
igro in srčno borbo. Zahvala gre tudi tudi
sponzorju Termogradnje inženiring d.o.o.,
ki je poskrbel za prevoz do BiH in nazaj.
03.12.2017 se je selekcija U10 udeležila

turnirja v Škofji Loki “Winter football Cup
2017”. Turnirja se je udeležilo preko 30
ekip iz držav Avstrije, BIH in Slovenije.
V skupinskem delu so naši fantje zabeležili poraz proti Škofji Loki 2:1.
Zmago so si priborili proti Tržiču 2:1 in
Beli krajini 6:1.
V osmini finala pa jim je žreb dodelil
Olimpijo. Naši fantje so začeli pogumno
in povedli z 1:0.
Na žalost je nasprotnik v pravem času izkoristil trenutke nepazljivosti in na koncu
povedel z rezultatom 1:3.

Selekciji U9 in U10

Selekciji U9 in U10 tekmujeta v zimski
ligi “E.Leclerc liga U9 U10 - GibiŠport Ljubljana 2017/18”, katero lahko spremljate
na internetni strani www.kapodol.com.

Selekcija U8

25.11.2017 se je slekcija U8 udeležila turnirja v Trbovljah.

Malčki so kot drugi v svoji skupini, z NK
Športikum Sevnica, NK Rudar U-7, NK
Šampion in NK Zagorje, šli v izločilne
boje.
Žreb jim je dodelil NK Krško, ki je zmagal
z rezultatom 1:0. Na žalost se je pred izločilnimi boji poškodoval eden od igralcev,
a so fantje kljub oslabljeni ekipi prikazali
dobro in borbeno igro.
Elvid Velić
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NE P R E M IČNINE

MALI OGLASI

PRODAM parcelo na sončni legi, na Ustju, zazid
ljiva, v izmeri 1.500 m2 (možna delitev parcele).
Informacije: GSM: 031 630 931

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.
 051 740 430

Prodam hišo in dodaten objekt v Litiji (Ježa).
Možna predelava v več stanovanjskih enot ali
za mirno obrtno dejavnost. Cena po dogovoru.
Kontakt: 041-992-045

SEČNJA IN
SPRAVILO LESA
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa. Les tudi
odkupujemo in izdelujemo gozdne poti.
Po dogovoru možen tudi odkup na panju.
Gozdarstvo Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače, gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

Star mizarski ponk,
skrinje, kredence, cizo,
kripo, manjši voziček
lojtrnik, tapicirane stole iz 60.–70. let in ostale stare stvari kupim.
 031 878 351
Podarimo igrive mlade
mucke. Klemen Zidar, Gobnik
47, Gabrovka 040 878 919

nagradna križanka

Dom Tisje in enota v Litiji – obnovili in
pridobili certifikat E-qalin - standard
kakovosti na področju socialnega varstva

V Domu Tisje smo v letošnjem novembru izvedli recertifikacijo standarda kakovosti E-qalin na
področju matičnega doma in pridobili certifikat kakovosti tudi za enoto v Litiji.
E-qalin je sistem upravljanja s kakovostjo oziroma doseganje poslovne odličnosti izvajalcev na
področju socialnega varstva – v Sloveniji na področju storitev institucionalnega varstva, storitev,
ki jih izvajajo centri za socialno delo in varstveno-delovni centri. Začetki E-qalin standarda kakovosti na področju socialnega
varstva segajo v leto 2004,
ko se je pričel model E-qalina
izvajati v okviru sklada Evropske unije Leonardo da Vinci
(2004-2007).
Sistem vključuje vse strukture
in procese, ki potekajo v posamezni organizaciji, hkrati pa
ocenjuje tudi rezultate, ki jih
dosegajo ustanove. Kakovost
se presoja s pomočjo samoocenjevanja. V skupine za kakovost in skupino za razvoj, ki
delujejo tudi v našem domu,
so vključeni tako stanovalci, zaposleni ter svojci. V Domu Tisje smo pričeli s postopki uvajanja
standarda kakovosti v letu 2010 in po certifikacijski presoji, ki je potekala v oktobru 2014 s strani
certifikacijskega podjetja Bureau Veritas pridobili prvi
certifikat. Dom Tisje je takrat pridobil certifikat kakovosti kot peti dom v Sloveniji.
E-qalin je pomemben, ker vključuje zaposlene in stanovalce v vseh korakih razvoja doma. V skupinah za kakovost se zbirajo predlogi izboljšav, ki narekujejo nadaljnje
ukrepe za izboljšanje kakovosti bivanja stanovalcev v
domu (kakovost bivanja, oskrbe, nege) ter dvig zadovoljstva stanovalcev, svojcev in zaposlenih. Storitve postanejo še bolj pregledne in primerljive. V E-qalin so vključene različne interesne skupine, ki kakovost ocenjujejo
s svojega zornega kota (stanovalci, zaposleni, vodstvo,
okolje). Model vključuje vse prej omenjene vidike, čemur
dodamo še učečo se organizacijo, katere cilj je nadaljnji
razvoj ustanove. Načelo nenehnega razvoja je strnjeno
v procesnem krogotoku PDCA (načrtuj, izvedi, preveri in
ukrepaj) ter velja za vse strukture in procese, ki potekajo v domu. V samem modelu E-qalina se moramo vedno
vprašati, kaj delamo bolje, kaj s pomočjo standarda kakovosti spremenimo v našem domu na boljše?
Na poti do kakovosti, do zadovoljstva vseh udeležencev, potrebujemo veliko znanja, empatije,
predvsem pa skladne medsebojne odnose. 
Vida Lukač, direktorica Doma Tisje
Leonida Razpotnik, vodja zunanje dejavnosti

Demenci prijazna
točka – Dom Tisje

matični dom Črni Potok
- Enota doma v Litiji
Demenci prijazna točka ima
funkcijo osveščati in ozaveščati
občane o tej bolezni ter pomagati osebam z demenco in njihovim svojcem.
Poleg tega je
to točka na
kateri bodo
lahko dobili
informacije predvsem ljudje z
demenco, zlasti tisti v zgodnji
fazi bolezni, ko so še samostojni in aktivni. Prav tako se lahko
na to točko obrnejo tudi njihovi svojci in drugi, ki bodo želeli
pridobiti dodatne informacije o
pomoči dementnim osebam.
Informacije: 01 890 01 99 –
matični dom Črni Potok
059 334 999 – enota Litija
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Izžrebanci križanke iz meseca novembra 2017 bodo prejeli
mesnine v vrednosti 10 ¤. BON za prevzem mesnin bodo
prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Mirko Kotar, Maistrova 6, Litija
2. Klemen Prijatelj, Gabrovka 73c, Gabrovka
3. Justina Mak, Zagozd 5, Dole pri Litiji

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.1.2018 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli stenski
koledar 2018, Ustvarjalci zgodovine v osrčju Slovenije. Koledar bodo prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

ZA VAŠO VARNOST - PAZLJIVO S PIROTEHNIKO!

Ker je v prihajajočih prazničnih dneh aktualna Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta stauporaba pirotehničnih sredstev, Vam v nadalje- rosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične
vanju posredujemo informacije s tega podro- izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom
staršev ali skrbnikov.
čja:
•	Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni do- Prepovedana je predelava, uporaba v druvoljeno prodajati mlajšim od 14 let. Gre gih predmetih, lastna izdelava ter preproza ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo daja pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotamajhno nevarnost, povzročajo zanemarlji- vljamo, da je največ poškodb ravno pri takšni
vo raven hrupa in so namenjeni uporabi v prepovedani uporabi izdelkov in uporabi pirostrnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi tehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodaizdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanj- jalnah z dovoljenjem pristojnega organa oz. so
skih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Ti- bili kupljeni na črnem trgu.
pični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba
vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne
pokom itd.
poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe
•	Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno proda- oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.
jati mlajšim od 16 let. Gre za ognjemetne Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem,
izdelke, ki predstavljajo majhno nevarnost ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih
in povzročajo nizko raven hrupa in so na- izdelkov (Zakon o eksplozivih in pirotehničnih
menjeni uporabi na omejenih območjih na izdelkih). Za posameznike je predvidena globa
prostem. Tipični izdelki so rimske svečke, od 400 do 1200 evrov.
majhna ognjemetna kolesa, bengalične ba- Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je
problem vseh, zato prosimo starše, skrbnike,
kle, baterije in kombinacije, rakete itd.
•	Izdelkov kategorije P 1, T 1 ni dovoljeno učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na nevarnosti in možne posledice.
prodajati osebam, mlajšim od 18 let.
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije Policisti PP Litija želimo vsem občanom mirno
1, katerih glavni učinek je pok, je dovolje- praznovanje in SREČNO v letu 2018!
Danijel STANOJEVIČ
na le od 26. decembra do vključno 1. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno
pomočnik komandirja PP Litija
uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah
in vseh zaprtih prostorih, v
bližini bolnišnic, v prevoznih
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
sredstvih za potniški promet
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
in na površinah, na katerih
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
potekajo javna zbiranja. V
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
stanovanjskih zgradbah in
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
drugih zaprtih prostorih je do• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
voljeno uporabljati le ognjeNaklada 5800 izvodov.
metne izdelke kategorije 1, ki
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
so namenjeni takšni uporabi.
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preIzdelki so v ta namen tudi
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.
označeni.

Javno glasilo OBČAN

NAPOVEDNIK DOGODKOV
Sreda, 20. 12. 2017, 18.30
BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT ORKESTROV IN KOMORNIH
SKUPIN. Kulturni center Litija.
Četrtek, 21. 12. 2017, 16.00
PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU: OTVORITEV RAZSTAVE
»POPRTNIK – BOŽIČNI KRUH«. Mestni muzej Litija.
Četrtek, 21. 12. 2017, 17.00
POHOD Z BAKLAMI NA SITARJEVEC IN OGLED RUDNIKA ZA
POHODNIKE. Zbor pred Mestnim muzejem Litija.
Četrtek, 21. 12. 2017, 19.30
ABONMA: CUCKI. Mestno gledališče Ptuj. Kulturni center Litija.
Petek, 22. 12. 2017, 15.00 do 22.00
PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU: BOŽIČNI SEJEM IN NASTOPI
KULTURNIH SKUPIN. Valvazorjev trg, Litija.
Petek, 22. 12. 2017, 18.30
PREDSTAVA ZA OTROKE IN PRIHOD DEDKA MRAZA. Valvazorjev trg,
Litija.
Petek, 22. 12. 2017, 19.30
KONCERT DUET BqL. Valvazorjev trg, Litija.
Sobota, 23. 12. 2017, 8.00 do 12.00
PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU: BOŽIČNI SEJEM IN NASTOPI
KULTURNIH SKUPIN. Valvazorjev trg, Litija.
Ponedeljek, 25. 12. 2017, 19.00
JAZZLICE - BOŽIČNI KONCERT ZBORA SV. NIKOLAJA LITIJA. Športna
dvorana Gimnazije Litija.
Torek, 26. 12. 2017, 10.00
SPOMINSKA SVEČANOST NA VAČAH. ZB za vrednote NOB LitijaŠmartno. Pri spominskem obeležju nad šolo na Vačah.
Sreda, 27. 12. 2017, 18.00
LIKOVNA RAZSTAVA LILA – NAŠI DOSEŽKI 2017. Avla Občine Litija.
Sreda, 27. 12. 2017, 19.00
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA LITIJA.
Športna dvorana Litija.
Sobota, 30. 12. 2017, 20.00
KONCERT ELVIS JACKSON. Magrateja, KXX, Insider. Center Litije.
Nedelja, 31. 12. 2017, 21.00
SILVESTROVANJE: Gadi in DJ Bucy. Center Litije.
Petek, 5. 1. 2018, 18.30
NOVOLETNI KONCERT KD PAVLE VOJE POLŠNIK. Dvorana na Polšniku.
Sobota, 6. 1. 2018, 18.00
TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT »TIH VEČER«. ŽVS
in MVS Lipa Litija ter Moški in ženski zbor KUD Fran Levstik Gabrovka.
Cerkev Sv. Križ Gabrovka.
Ponedeljek, 8. 1. 2018, 18.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Vače.
Torek, 9. 1. 2018, 18.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Litija.
Sreda, 10. 1. 2018, 18.30
KONCERT HARMONIKARSKEGA ORKESTRA GŠ ROGAŠKA SLATINA.
Dvorana GŠ Litija.
Četrtek, 11. 1. 2018, 16.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Gabrovka.

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 41

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-13.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-13.00

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

Torek, 16. 1. 2018, 19.00
POTOPIS: fRANCI HORVAT, MEHIKA. Knjižnica Litija.
Četrtek, 18. 1. 2018, 18.30
3. INTERNI NASTOP GŠ LITIJA-ŠMARTNO. Dvorana GŠ Litija.
Četrtek, 18. 1. 2018, 19.30
ABONMA: TOTALNO KATASTROFALNA VEČERJA. Gledališče Koper.
Kulturni center Litija.
Sobota, 20. 1. 2018, 10.00
OTROŠKA MATINEJA: ZVEZDICA ZASPANKA. Kulturni center Litija.
Torek, 23. 1. 2018, 18.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Litija.
Torek, 23. 1. 2018, 19.00
LOVEC NA TORNADE. Pogovor s projekcijo, fotograf Marko Korošec,
novinar Marko Rozman. Knjižnica Litija.
Podatke zbira:
Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 458, obcina.litija@litija.si

Na čaj in košček božičnega
kruha - poprtnika v Mestni
muzej Litija, nato pa z baklami
na ogled jaslic v Rudnik
Sitarjevec Litija

Četrtek, 21. december 2017

- ob 16:00 odprtje razstave božični kruh – poprtnik
- ob 17:00 odhod pohodnikov z baklami proti Rudniku Sitarjevec Litija
- od 17:30 dalje vodeni ogledi rudnika Sitarjeve Litija s spremljevalnim programom (ogled jaslic,
ponudba na stojnicah, gostinska ponudba).
Poprtnik ali božični kruh je predhodnik današnje potice, ki jo gospodinje rade pripravljajo za božič,
novo leto ali svete tri kralje. Da običaj ne bi zamrl v pozabo, so se članice društev podeželskih žena
in deklet Litije in Šmartnega pri Litiji v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana
(izpostava KSS Litija) odločile poiskati gospodinje, ki so tega še vešče in jih vpisati v seznam
nesnovne dediščine pri Slovenskem etnografskem muzeju. Nekaj primerkov božičnega kruha – poprtnika bo
na ogled in pokušino v četrtek, 21. 12., v Mestnem muzeju Litija.
Po ogledu pa vabljeni na kratek pohod z baklami do
ploščadi pred vhodom v rov rudnika Sitarjevec. Pohod
bo voden in varovan s strani prostovoljcev PGD Litija.
Priporočamo udobno in toplo obutev ter oblačila. Tudi
naglavna lučka ne bo odveč. Po 20 minutah zmerne
hoje bo možnost turističnega ogleda rudnika s tematsko razstavo – božičnimi jaslicami. Za praznično vzdušje in okrepčilo bodo poskrbeli iz okrepčevalnice Kuhla
in ponudniki na stojnicah.
Eden izmed poprtnikov s prve delavnice
Več informaciji na 051 312 739 ali
turizem@zkms-litija.si.

Kuponček
15% popust
* velja v mesecu decembru 2017

ANTIFRIZ 1 L
2,37 €

ZIMSKA KOPRENA
3,65 €

SONČNICE ZA PTICE 1 kg
1,09 €

KOLOFONIJA 1 L
2,59 €

AVTOČISTILO 1 L
1,09 €

društev podeželskih žena (foto: Mirica H.)

Optika Cestnik
vaša modra odločitev

VSAK TOREK IN PETEK ob nakupu očal
ali menjavi leč BREZPLAČNA kontrola vida.
Naročila sprejemamo na 01-89-83-907.

LESNI BRIKETI 10 kg
1,99 €

PELETI GERMAN 4,05 €
KLASA A1

PELETI R. DEVIL 3,75 €
KLASA A2

KOCKE VŽIG
0,65 €

TRSKE VŽIG 4 kg
1,99 €

»TOP PONUDBA ŽIVILSKIH TRGOVIN«
TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

V mesecu DECEMBRU vam ob nakupu očal
podarimo BREZPLAČNO graviranje na stekla.
Več si lahko pogledate na naših facebook straneh.

RADG. PENINA 0,75 L
6,99 €

SALAMA Z'DEŽELE
10,99 €/kg

DOMAČICA 300 g
1,69 €

BARCAFFE 400 g
3,69 €

PRŠUT VP
9,99 €/kg

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.30-20.00
SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

MOKA P. BELA 1 kg
0,79 €

ZLATI HLEBEC 1 kg
1,99 €

PRŠUT SK
7,99 €/kg

PIVO 6 x 0,33 L
3,55 €

SIR EDAMEC
4,99 €/kg

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

Dobrodošli v
trgovinah KGZ Litija!

DEL. ČAS: PON.-PET.: 6.00-19.30
SOBOTA: 6.00-18.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

Mir v duši, zdravje v telesu
in ljubezen v srcu vam
želimo v novem letu 2018.
Optika Cestnik

Valvazorjev trg 6, Litija

