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LITKO: NOVA MASKOTA LITIJSKEGA KARNEVALA

Občina Litija je na spletni strani in v septembrski številki Občana objavila javni natečaj
„Idejna zasnova za maskoto/lik litijskega pustnega karnevala“.
Natečaj je bil zaključen v sredini oktobra,
nanj pa so prispele tri popolne vloge. Skladno z razpisanimi merili za izbor zmagovalne rešitve je vloge ocenila komisija in kot
zmagovalno idejo izbrala škrata Litka, ki ga
je predlagal vlagatelj Logo Jani Vozel s.p..
Glede na obrazložitev vlagatelja, se je v iskanju najprimernejše rešitve zasnove maskote karnevala, izpostavila ideja realizacije
lika rudniškega škrata, saj je bila dejavnost
rudarjenja v Litiji zgodovinsko že od nekdaj
prisotna.
Maskota Litijskega karnevala, škrat Litko,
bo prvič uradno predstavljen na Debeli
četrtek, 8. 2. 2018 na Valvazorjevem trgu.

Močni in povezani
tudi v prihodnje

Leto 1972, je leto, ko so takratni litijski
obrtniki, po zgledu kolegov iz drugih delov Slovenije, ustanovili svojo stanovsko organizacijo. Prepričani so bili namreč, da bodo združeni močnejši in bolj slišani. Petinštirideset
let je minilo od takrat, OOZ Litija, naslednica takratnega združenja, pa še vedno uresničuje takrat zastavljene cilje; zastopa interese članov, jim svetuje, jih informira in izobražuje.
Zbornični jubilej so obrtniki in podjetniki obeležili v
dvorani Pungrt v Šmartnem
pri Litiji.
Več kot 250 se jih zbralo
na slovesnosti ob 45-letnici OOZ Litija. Uvodoma
jih je pozdravil njen predsednik Marko Godec, ki
je med drugim poudaril,
da se zbornica na vse možne načine trudi pomagati
obrtnikom in podjetnikom
ter se bori za njihov boljši
jutri.
(Več na 4. strani)

Pevsko društvo Lipa Litija vabi na

SPOMINSKI KONCERT PETRA JEREBA
27. 1. 2018 ob 19. uri

CERKEV SV. NIKOLAJA LITIJA
Nastopajoči: Ž
 VS in MVS Lipa, Zbor Sv. Nikolaja Litija in komorna
vokalna skupina OŠ Gradec
Istega dne ob 18. uri vljudno vabljeni v Kulturni center Litija na
predstavitev nove notne zbirke še nepoznanih Jerebovih pesmi za moške
in mešane pevske zbore.
Vstop na oba dogodka je prost.

PETER JEREB
Risba: Saša Šantel

20 let

z vami in za vas ...

novice iz občine litija

LITIJSKI KARNEVAL
2018

IZ VSEBINE …

Poziv skupinam za
sodelovanje

DOŽIVLJAJSKI
OGLEDI RUDNIKA
SITARJEVEC LITIJA

Tema: PREDVOLILNI BOJ NA VASI.
Pričakujemo resne kandidate za položaje v lokalni in slovenski politiki
ter trd boj za volilne glasove. Pričakujemo volilne komisije in odbore,
volilne kuhinje, skrinjice, petelinje
boje, nove denarne valute in druga
sredstva za dosego zmage na volitvah. Dobrodošle tudi vse druge pustne skupine.
Vse skupine s 6 ali več člani bodo
prejele nagrado 150€ (bruto).
Prijava karnevalske skupine mora
vsebovati: opis teme predstavitve
skupine, ime skupine, podatke o kontaktni osebi skupine (ime, priimek in
telefonska številka), podatek ali se
bo skupina predstavila na prevoz
nem sredstvu ali ne, ime in priimek
vodje skupine, točen naslov, davčno
številko ter tekoči račun vodje skupine in število sodelujočih v skupini.
Prijave sprejemamo do petka,
2. 2. 2018 na naslov
turisticnod.litija@gmail.com.
Informacije: 040 847 213 in
www.litija.si.
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OBVESTILO IZGNANCEM

20 LET
GIMNAZIJE LITIJA

Vse izgnance, izgnanke in podporne člane
še enkrat obveščamo,
da bo OBČNI ZBOR
društva izgnancev KO – LITIJA v
SOBOTO dne 03.02.2018 ob 11. uri v
gostišču »KOVAČ« v Litiji.
Občni zbor bo potekal po točkah dnevnega reda, ki ste ga prejeli na vabilu.
Upravni odbor vas pričakuje v največ
jem številu
Predsednica društva izgnancev
KO-Litija, Marija Zajc
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DOŽIVLJAJSKI OGLEDI
RUDNIKA SITARJEVEC
LITIJA

Od odprtja Rudnika Sitarjevec Litija v mesecu decembru 2017, pa do danes je rudnik obiskalo preko
1800 obiskovalcev. Zaradi velikega števila otvoritvenega dogodka, smo se odločili v mesecu decembru 2017 organizirati brezplačne oglede. Odzivi so nad pričakovanji in tako pričakujemo
tudi v prihodnosti. Rudnik Sitarjevec Litija si lahko ogledate po
predhodni najavi na 051 312 739, 05 99 405 03 oziroma nam
pošljete povpraševanje na turizem@zkms-litija.si. Več informacij prejmete, če nas obiščete osebno v TIC Litija na Valvazorjevem trgu 10. Vabljeni!
Cenik:
Ciljna skupina
Vstopnina Rudnik Sitarjevec Litija
mladina
Vstopnina Rudnik Sitarjevec Litija
študentje, upokojenci
Vstopnina Rudnik Sitarjevec Litija
odrasli
Vstopnina Rudnik Sitarjevec Litija
študijske skupine
Vstopnina s pripovedovanjem
pravljic
Sitarjevška malica v rudniku

nad
Individualno Skupine
10 oseb
2,00 €

1,50 €

4,00 €

3,00 €

5,00 €

4,00 €
60,00 €
3,00 €

4,00 €

OBVESTILO O OBJAVI JAVNIH
RAZPISOV

Obveščamo vas, da so bili v Uradnem listu RS št. 3/18, z
dne 12. 1. 2018, objavljeni naslednji razpisi:
- za sofinanciranje programov/projektov s področja kulture
- za sofinanciranje programov/projektov socialnega varstva
- za sofinanciranje mladinskih projektov in programov
Razpisne dokumentacije in obrazci za prijavo so na voljo na
spletni strani Občine Litija: http://www.litija.si. Dodatne informacije lahko dobite preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si
ter karmen.merela@litija.si.
Rok za oddajo prijav na razpisa za kulturo in socialno varstvo je 16. 2. 2018.
Rok za oddajo prijav na razpis za mlade je 23. 2. 2018.
Javni razpis za šport bo predvidoma objavljen konec februarja ali v začetku marca 2018 po sprejemu novega odloka
o sofinanciranju programov športa in Letnega programa
športa 2018.

PRIKAZOVALNIK HITROSTI
V NASELJU GABROVKA

V mesecu novembru je Občina Litija v neposredni bližini OŠ Gabrovka-Dole namestila prikazovalnik hitrosti, ki je v obliki table
nameščen ob vozišču in meri ter izpiše hitrost vozil.
Z namestitvijo prikazovalnika želimo vse udeležence v cestnem
prometu pozvati k strpnejši vožnji, nižjim hitrostim prav na odseku, ki je v neposredni bližini osnovne šole Gabrovka-Dole. To
območje je zelo utesnjeno in z namestitvijo prikazovalnika želimo umiriti promet in tako prispevati k izboljšanju varnosti v
cestnem prometu.

ŽUPAN OBČINE LITIJA FRANCI
ROKAVEC POSTAL DRŽAVNI SVETNIK

Župan Občine Litija Franci Rokavec je
bil izvoljen v Državni svet RS, ki se je
12. decembra 2017 sestal na konstitutivni seji. Državni svet ima 40 članov,
ki zastopajo interese različnih skupin;
lokalne, socialne, gospodarske in poklicne.
Novi predsednik državnega sveta je
Alojz Kovšca, na prvi seji je bil Franci
Rokavec izvoljen za predsednika mandatno imunitetne komisije. Čestitamo
in želimo, da se svetniki čimbolj dejavno in konstruktivno vključijo v zakonodajne razprave in nasploh v delo parlamenta. Predvsem pa je
pomembno sodelovanje članov državnega sveta in poslancev v
parlamentu.

OBVESTILO VSEM ZAVEZANCEM
ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
V OBČINI LITIJA

Občina Litija odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v skladu z 62. členom Zakona o stavbnih zemljiščih in
na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija (Uradni list RS, št. 132/03, 119/04 in
119/05, 106/11, 89/2012 v nadaljevanju odlok).
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe (imetnik
pravice razpolaganja oz. lastnik, najemnik stanovanja oz. poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
15. člen odloka nalaga zavezancem, dolžnost prijaviti Občinski upravi občine Litija, nastanek obveznosti plačila
nadomestila in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.
Te spremembe so vse spremembe, ki nastanejo zaradi npr.
prodaje ali nakupa nepremičnine, dedovanja po pokojni
osebi, delitve premoženja, oddaje nepremičnine v najem
(stanovanja ali poslovne površine)
Občinska uprava občine Litija zato naproša vse zavezance
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
da vse nastale spremembe sporočijo na Občino Litija že
med letom.
Vsa vprašanja ali informacije v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko dobite na Občini
Litija, soba 57, pri uslužbenki Kati Zidar ali na telefonu: 018963-436, oz. na elektronskem naslovu kati.zidar@litija.si.
VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA PETLETNO OPROSTITEV:
Občina Litija vse lastnike novogradenj oz. novo zgrajenih objektov seznanja tudi z možnostjo, da ob vselitvi v novozgrajeni
objekt, na Občini Litija vložijo zahtevek za petletno oprostitev
plačila nadomestila z uporabo stavbnega zemljišča.
Do petletne oprostitve ste upravičeni, če je bil za novozgrajeni
objekt plačan komunali prispevek in če je zavezanec že vseljen
v objekt oziroma ima na objektu že urejeno in prijavljeno stalno
bivališče.
VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA ENOLETNO OPROSTITEV:
Z 11. členom odloka je navedeno, da se za dobo enega leta
oprosti plačila nadomestila zavezanca, ki živi z drugimi člani v
skupnem gospodinjstvu v slabih življenjskih razmerah in izpolnjuje eno od naslednjih meril:
-	
eden izmed članov prejema denarno socialno pomoč po predpisih iz socialnega varstva;
-	
eden izmed članov je upravičenec do subvencionirane stanovanjske najemnine;
-	
eden izmed članov je upokojenec, ki prejema varstveni dodatek po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Oprostitev velja za dobo enega leta, pisni zahtevek za oprostitev
plačila nadomestila pa mora zavezanec vložiti najkasneje do 31.
januarja za tekoče leto pristojnemu oddelku pri občinski upravi.

NADOMESTNE VOLITVE TREH
ČLANOV SVETA KRAJEVNE
SKUPNOSTI DOLE PRI LITIJI

Občinska volilna komisija Občine Litija je razpisala nadomestne
volitve treh članov sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji. Razpis nadomestnih volitev je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
72/2017. Nadomestne volitve se bodo izvedle v nedeljo, 4. marca 2018. Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo
teči roki za volilna opravila, se šteje 22. december 2017. Na
nadomestnih volitvah v svet Krajevne skupnosti Dole pri Litiji se
volijo trije člani v naslednjih volilnih enotah:
• en član v volilni enoti št. 1,
• en član v volilni enoti št. 3 in
• en član v volilni enoti št. 4.
Za izvedbo nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Dole
pri Litiji skrbi Občinska volilna komisija Občine Litija. Kandidature se vložijo pri Občinski volilni komisiji Občine Litija najkasneje v sredo, 7. februarja 2018 do 19. ure. Mandatna doba
članov sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji, izvoljenih na
nadomestnih volitvah dne 4. marca 2018, bo trajala do prve
seje novoizvoljenega sveta Krajevne skupnosti Dole pri Litiji na
rednih lokalnih volitvah v letu 2018.
Za namen izvedbe navedenih nadomestnih volitev je Občinska
volilna komisija Občine Litija sprejela Sklep o določitvi volišč
in območij volišč, številka 041-1/2014-248 z dne 6.12.2017, v
katerem je za nadomestne volitve treh članov sveta Krajevne
skupnosti Dole pri Litiji določila naslednji volišči:
•V
 OLIŠČE 19 (06003019) - POŠ Dole (dostopno invalidom), ki
obsega naslednja naselja:
Dole pri Litiji, Kal pri Dolah, Prevale, Suhadole, Zavrh, Velika
Goba, Mala Goba, Ljubež v Lazih, Čeplje, Preženjske Njive,
Spodnje Jelenje, Gorenje Jelenje, Selce, Slavina, Berinjek, Bistrica, Jelenska Reber in Hude Ravne.
•V
 OLIŠČE 20 (06003020) - Dom krajanov Gradišče (dostopno
invalidom), ki obsega naslednja naselja:
Gradišče k.o. Št. Lovrenc, Ježevec, Prelesje, Strmec in Dobje.
Občinska volilna komisija Občine Litija je ob tem ugotovila, da
je volišče 19 (06003019) - POŠ Dole pri izvedbi rednih lokalnih volitev v letu 2014 zajemalo tudi območja naselij Dobovica,
Radgonica, Zagozd, Magolnik in Sopota, ki pa so iz teh nadomestnih volitev izločena, saj našteta izločena naselja skladno
s 4. členom Odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih in
mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih in
mestne skupnosti v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/02 in
32/04) predstavljajo 2. volilno enoto, v kateri pa se na predmetnih nadomestnih volitvah ne voli noben nadomestni član.
Na predmetnih nadomestnih volitvah se namreč voli le en član
v volilni enoti št. 1, en član v volilni enoti št. 3 in en član v volilni
enoti št. 4. Območje volišča 20 (06003020) - Dom krajanov
Gradišče se glede na redne lokalne volitve v letu 2014 za predmetne nadomestne volitve ne spreminja.
Predčasno glasovanje se bo izvedlo na volišču 19 (06003019)
- POŠ Dole in bo trajalo en dan (v sredo, 28.2.2018, med 9. in
17. uro).
Marko Godec,
predsednik Občinske volilne komisije
Občine Litija

UREDITEV CEST V KS VAČE

V mesecu novembru lanskega leta je Občina Litija skupaj s KS
Vače in krajani asfaltirala skoraj 500 m dolg odsek JP Klenik –

Državna sekretarka
Eva Štravs Podlogar na obisku
v rudniku Sitarjevec

V Oglarski deželi pletemo košare

V Oglarski deželi na Dolah pri Litiji smo ponosni na svojo
tradicijo in kulturno dediščino.
To ni samo kuhanje oglja, naši ljudje znajo še marsikaj, kar
je drugod že utonilo v pozabo.
Prebivalci Oglarske dežele se zavedamo, da je znanje treba deliti. Zato vas vabimo, da se nam v soboto, 3. februarja ob 9. uri, pridružite na Turistični kmetiji Pr‘Krjan
v Dobovici, kjer nam bo domačin predstavil PLETENJE
KOŠAR. Kdor bo želel, se bo lahko tudi sam preizkusil v
tej domači obrti.
Stroške predstavitve in malice boste pokrili na dogodku.
Za več informacij in prijave smo dosegljivi na info@dole.si
in 031 264 808.
Veselimo se srečanja z vami.

Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo ga. Eva Štravs Podlogar si je v spremstvu župana Francija
Rokavca ogledala notranjost rudnika Sitarjevec. Izrazila je čestitke ter pohvalo vsem, ki so sodelovali pri oživljanju te zanimive turistične točke v mestu Litija. Občina Litija želi, da bi si
rudnik Sitarjevec ogledalo čimveč turistov, ki vsako leto obiščejo Ljubljano in si za svoj cilj izberejo tudi ogled znamenitosti v
neposredni bližini glavnega mesta.

Hrastje. Stroške investicije so si razdelili občina Litija, krajani in
KS Vače ter izvedla preplastitev dela LC proti Geossu.
JP KSP Litija pa je v okviru rednih vzdrževalnih del izvedlo preplastitev dela LC proti Geometričnemu središču (GEOSS).
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VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE ENOTA LITIJA ZAŽIVELA
S 3.1.2018 je v prostorih Šmelca na Ljubljanski cesti pričel z delovanjem Varstveno delovni center Zagorje Enota Litija. Tako se je končno izpolnilo več kot 2 desetletji dolgo obdobje
prizadevanj, da bi bile osebe s posebnimi potrebami vključene v delo v domačem litijskem okolju. Ena temeljnih aktivnosti uporabnikov novega VDC-ja je delo, zato je potrebno, da imajo
uporabniki možnost izbire različnih delovnih aktivnosti. Prav zato je Občina Litija skupaj z Območno obrtno – podjetniško zbornico Litija naslovila prošnjo na številne obrtnike in podjetnike, ki delujejo na območju naše občine, da ponudijo
enostavna proizvodnja ali storitvena dela osebam s posebnimi potrebami iz Litije, ki naj bi ta dela izvajala v njihovih proizvodnih obratih ali v delavnici Varstveno delovnega centra na
Ljubljanski cesti v Litiji. Mnogi obrtniki in podjetniki niste člani
Območne obrtno podjetniške zbornice zato vas tudi po tej poti,
preko lokalnega časopisa nagovarjamo, da v primeru, da želite
sodelovati pokličete VDC Zagorje Enoto Litija in izrazite svoj
interes po sodelovanju.
Varovanci varstveno delovnega centra bodo dela izvajali ob
spremstvu mentorja, ki jih bo pri delu podpiral in bil vez med
njimi in nosilci dejavnosti. Glede na dodano vrednost njihovega dela se bo sporazumno dogovorilo tudi plačilo, ki ga potem
osebe s posebnimi potrebami mesečno prejemajo kot nagrado
ali dajejo v sklad za financiranje njihovih nadstandardnih aktivnosti (letovanje na morju, zimovanje, kulturne in športne aktivnosti…), ki si jih drugače ne morejo privoščiti.
Pomembno je, da začnemo podirati stereotipe in gradimo vključujočo družbo. Litija lahko s takšnim načinom vključevanja oseb s posebnimi potrebami v delo pokaže, da je korak pred
drugimi v Sloveniji in v razvoju sledi razvitim, humanim evropskim državam, saj uporabnike ne zapira v en prostor, ampak jih integrira v okolje, življenje.

TRADICIONALNI NOVOLETNI SPREJEM ŽUPANA FRANCIJA ROKAVCA

Ob bližajočih se božično novoletnih praznikih ter ob dnevu
samostojnosti in enotnosti, je župan občine Litija Franci Rokavec, v sredo 20.12.2017, pripravil tradicionalen sprejem
na katerem so se srečali občinski svetniki, gospodarstveniki,
predstavniki zavodov, predsedniki krajevnih skupnosti in vsi,
ki soustvarjajo življenje v občini Litija.
Sprejem je namenjen srečanju, povezovanju, sklepanju še trd
nejših, pa tudi novih prijateljskih vezi ter razmišljanju o vsem
kar je zaznamovalo leto 2017 in tudi o načrtih za prihodnost.
Vse to je v svojem nagovoru predstavil župan Franci Rokavec
in še posebej izpostavil uspehe, ki so jih na športnem področju zabeležili naši občani, kajti v letu 2017 je občina Litija prispevala kar 4 svetovne prvake, kar se ne naredi prav pogosto
in na ta uspeh naših občanov smo lahko upravičeno ponosni.

Ob koncu leta 2017 je župan
Franci Rokavec obiskal
varovance doma Tisje

Župan občine Litija Franci Rokavec je skupaj s podžupanjo
Lijano Lovše in direktorjem SVC Matijevič Ivanom obiskal varovance in osebje
doma Tisje enote
Litija, tako kot že
tri leta do sedaj.
Zaželeli so jim
vse dobro v letu
2018, da bi jim
zdravje služilo in,
da bi se dobro počutili v prostorih
doma v Šmelcu.
Uporabniki so se zahvalili za pozornost in izrazili navdušenje
nad pogoji bivanja v domu.

Svetovni prvaki; Dušan Hauptman, Matej Lovše,
Tone Vrhovec, Matic Šifrer v družbi župana,
obeh podžupanov in direktorice občinske uprave.

KAKOVOSTEN IZBOR PREDNOVOLETNIH DOGODKOV
PRITEGNIL MNOGO OBISKOVALCEV
Občina Litija se iskreno zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri organizaciji in nosili glavno breme aktivnosti: ZKMŠ, JP KSP,
PGD LITIJA, RCSS, IC GEOSS. Prav posebej se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost prebivalcem Valvazorjevega trga,
gospodu župniku Jožetu Tomšiču in podjetju Centromerkur.
Mestni muzej Litija je skupaj s članicami društev podeželskih žena in deklet ter s Kmetijsko gozdarskim zavodom
Ljubljana – izpostavo kmetijske svetovalne službe v Litiji,
pripravil razstavo božičnih kruhov-poprtnikov. Dogodek
so popestrili ljudski godci iz Polšnika in harmonikašica
Lana Doblekar.

Prav na dan, ko je noč najdaljša in dan najkrajši, je Zavod za kulturo mladino in šport občine Litija organiziral pohod z baklami od Mestnega muzeja Litija do ploščadi pred vhodom v rudnik SITARJEVEC.
Pohod je bil voden in varovan s strani članov PGD Litija, med pohodniki je bila tudi strokovnjakinja Geološ
kega zavoda Slovenije ga. Tea Kolar-Jurkovšek. Vse
udeležence dogodka, ki so si v nadaljevanju ogledali
tudi rudnik Sitarjevec, je nagovoril župan občine Litija
g. Franci Rokavec. Za praznično vzdušje in tople napitke je bilo poskrbljeno na stojnicah tik pred vhodom v
rudnik.

V okviru tradicionalne prireditve PODEŽELJE V PRAZ
NIČNEM MESTU, so se predstavili številni ponudniki na
stojnicah, izveden je bil sprevod Dedka Mraza, ki je obdaril otroke z območja MSL. V zabavnem programu so sodelovale domače glasbene skupine, pritrkovalci iz sosednje
občine Šmartno, učenci GŠ Litija-Šmartno in gostujoča
skupina BQL, ki je še posebno navdušila mlade obiskovalke.

Zbor Sv. NIKOLAJA je tradicionalni božični koncert preselil v dvorano Gimnazije Litije in hkrati obeležil 20-letnico
delovanja. Pevke in pevci pod vodstvom dirigentke Helene
Fojkar Zupančič so izvedli slovenske božične pesmi, preoblečene v jazz ritme in harmonije in navdušili občinstvo,
ki je do zadnjega sedeža napolnilo dvorano Gimnazije
Litija.

Letos smo mnogi Litijani silvestrovali na prostem,
brez šotora, v starem mestnem jedru in ob zvokih ansamb
la Gadi. Številni obiskovalci, ki so uživali v prijetnem ambientu so se zabavali dolgo v prvo januarsko jutro.

Pihalni orkester Litija je izvedel tradicionalni koncert v
Športni dvorani Litija, z izvrstno solistko Leo Rihter.
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NOv LINIJSKI PREVOZ GABROVKA IN VAČE

Občina Litija v sodelovanju s SŽ ŽIP d.o.o in Ministrstvom za infrastrukturo s 3. januarjem 2018 uvaja javni linijski prevoz potnikov na relacijah Gabrovka-Litija in Vače-Litija
ter v obratnih smereh. Prevoz bodo lahko koristili osnovnošolci, dijaki Gimnazije Litija in drugih srednjih šol, študenti, zaposleni, oskrbovanci VDC ter vsi ostali občani.
Prevoz bo za potnike v prvih treh mesecih BREZPLAČEN, kasneje bo cena prevoza 1 € za vožnjo na kateri koli relaciji. Vozna reda bo mogoče glede na ugotovljene potrebe
spreminjati po 1. maju 2018.

AVTOBUSNI VOZNI RED GABROVKA

AVTOBUSNI VOZNI RED VAČE

Linija: Gabrovka – Litija
Postajališče
Gabrovka (šola, trgovina)
Moravče pri Gabrovki (bivša trgovina,
pri Aparovc‘)
Štorovje (Škarja, Meserko)
Javorski Pil
Pustov mlin
Cerovica
Selšek
Zg.Jablanica (gasilski dom)
Sp.Jablanica (pri Jeranc‘)
Gradiške Laze (bivša trgovina)
Tenetiše pri Litiji
Breg pri Litiji
Litija kegljišče (nasproti občine)
Litija ŽP (železniška postaja)
Dobrava obračališče

Linija: Vače - Litija
Postajališče
Vače - cerkev
Picerija pri Robertu
Na Hosti (odcep Ržišče)
Vače Klopčič (odcep Tolsti Vrh)
Zgornji Hotič - Kimovec
Zgornji Hotič - šola
Spodnji Hotič - gasilski dom
Zgorni Log
Gradec (odcep Graška cesta)
Litija ŽP (železniška postaja)
Dobrava obračališče

km Odhod Odhod Odhod Odhod Odhod Odhod
0 05:10 07:10 09:10 13:10 14:53 16:15
2 05:14
4
6
10
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21

05:17
05:22
05:31
05:35
05:36
05:37
05:39
05:41
05:43
05:44
05:47
05:49
05:52

Linija: Litija – Gabrovka
Postajališče
km Odhod
Dobrava obračališče
0 06:15
Litija ŽP
1 06:18
Litija kegljišče (Spar)
2 06:20
Breg pri Litiji
4 06:23
Tenetiše pri Litiji
4 06:24
Gradiške Laze
5 06:26
Sp.Jablanica (pri Jeranc‘)
6 06:28
Zg.Jablanica (gasilski dom)
7 06:30
Selšek
8 06:31
Cerovica
9 06:32
Pustov mlin
11 06:36
Javorski Pil
13 06:45
Štorovje (Meserko, Škarja)
17 06:50
Moravče pri Gabrovki (pri Aparovc‘,
19 06:53
bivša trgovina)
Gabrovka (trgovina, šola)
21 06:57
*Avtobus ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

07:14 09:14

13:14

14:57

16:19

07:17
07:22
07:31
07:35
07:36
07:37
07:39
07:41
07:43
07:44
07:47
07:49
07:52

13:17
13:22
13:31
13:35
13:36
13:37
13:39
13:41
13:43
13:44
13:47
13:49
13:52

15:00
15:05
15:14
15:18
15:19
15:20
15:22
15:24
15:26
15:27
15:30
15:32
15:35

16:22
16:27
16:36
16:40
16:41
16:42
16:44
16:46
16:48
16:49
16:52
16:54
16:57

Odhod
08:15
08:18
08:20
08:23
08:24
08:26
08:28
08:30
08:31
08:32
08:36
08:45
08:50

09:17
09:22
09:31
09:35
09:36
09:37
09:39
09:41
09:43
09:44
09:47
09:49
09:52

Odhod Odhod Odhod Odhod
12:15 14:15 15:35 17:00
12:18 14:18 15:38 17:03
12:20 14:20 15:40 17:05
12:23 14:23 15:43 17:08
12:24 14:24 15:44 17:09
12:26 14:26 15:46 17:11
12:28 14:28 15:48 17:13
12:30 14:30 15:50 17:15
12:31 14:31 15:51 17:16
12:32 14:32 15:52 17:17
12:36 14:36 15:56 17:21
12:45 14:45 16:05 17:30
12:50 14:50 16:10 17:35

08:53 12:53

14:53

16:13

17:38

08:57 12:57

14:57

16:17

17:42

km Odhod Odhod Odhod
0 05:15 06:15 07:15
3 05:18
5 05:21
7 05:28
8
11
13
14
15

05:30
05:33
05:36
05:38
05:41

Tudi župana, Rajko Meserko, župan občine Šmartno pri Litiji in litijski župan Franci
Rokavec sta v pozdravnem govoru čestitala
obrtnikom in podjetnikom. Nato je vse prisotne pozdravil tudi predsednik OZS Branko
Meh, ki je spomnil, da se, čeprav je minilo 45
let, ni prav dosti spremenilo: »Danes imamo
povsem enako sliko kot pred 45 leti. Imamo
prostovoljno članstvo in oblast, ki nas ne razume. Ne razume, da zaposlujemo in polnimo
državne blagajne. Toda v sodobnih evropskih
državah politiki zelo dobro vedo, da lahko obrtnike obremenijo samo do neke mere. Mi pa
imamo vsak dan nove obremenitve.« Izpostavil je prizadevanja OZS za ureditev regresnih
zahtevkov in pravilnika o poklicnih boleznih
ter poudaril, da zbornica ne bo dovolila, da bi
država prav vsa bremena prevalila na obrtnike
in podjetnike: »Vladi bomo povedali, da se ne
gremo več. Spomnili jo bomo, da smo mi tisti, ki polnimo državne blagajne in da želimo
dobiti tudi nekaj v zameno za to,« je bil oster
Meh.
Na slovesnosti so bila podeljena tudi zbornična
priznanja naslednjim prejemnikom:
Za 30 let opravljanja obrtne dejavnosti: Matjaž Brodar, Roman Jakoš, Bojan Juvan, Marko

Kovač, Danijel Mandelj, Stanislav Podkrajšek in
Matjaž Župančič
Za dolgoletno članstvo v OOZ Litija: Anica
Berčon, Venceslav Bevc, Herman Bizjak, Lado
Dobravec, Marko Godec, Tomaž Gregorin, Zvonko Ilar, Peter Juvan, Igor Kajtna, Jože Kos, Franc
Kraševec, Branko Logar, Viktorija Marn, Franc
Medved, Metod Mrva, Ladislav Muzga, Mirko
Petek, Andrej Planinšek, Marijan Poglajen, Frančiška Pohar, Anton Raspotnik, Janez Skubic,
Jože Smrekar, Teodor Smuk, Samo Tomc, Egon
Vovk, Alojzij Zupančič in Andrej Zupančič
Za nadaljevanje tradicije obrti in podjetništva: Andraž Hauptman, Urška Pavlica, Marjan
Šuligoj in Tomaž Dobravec
Za delovanje na področju športa: Igor Majcen
Za dolgoletno delovanje v organih zbornice:
Gorazd Ostrež, Viktor Povše in Janez Skubic
Priznanja je podelil tudi predsednik OZS Branko Meh. Ob tej priložnosti je OOZ Litija podelil
Zlati pečat OZS, Marku Godcu in Bojanu Železniku Zlati ključ OZS, sekretarki OOZ Litija Rosani Škulj pa Srebrni ključ OZS.
Uradni del slovesnosti so popestrile pevke vokalne skupine Lipa, družabni del pa ekipa gostinca Marka Kovača z kulinarično ponudbo in
ansambel Veseli svatje. 
OOZ LITIJA

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

Kuharska delavnica - priprava hladnih
in toplih predjedi

Z veseljem vam sporočamo, da bo v organizaciji Društva za razvoj podeželja LAZ in
pod mentorstvom kuharice ga. Slavi Lenart
v četrtek, 25. 1. 2017 ob 18.00 uri v prostorih PGD Jablanica potekala kuharska
delavnica.
Mentorica ga. Slavi Lenart že nekaj let vodi zanimive kuharske delavnice. Prepričani smo da bo
tudi tokrat zanimivo. Za ta namen je pripravila
recepte raznovrstnih toplih in hladnih predjedi.
Mentorica v ospredje postavlja pravilo, da
bodo jedi pripravljene brez umetnih ojačevalcev okusov, ter iz živil, ki jih je enostavno
kupiti. Izbor hladnih in toplih predjedi bo zelo
zanimiv. Vključena bodo sezonska in dostopna
živila. Tako bodo predjedem dali okus pred-

vsem koromač, česen, leča, šampinjoni, razveselila pa nas bo tudi mocarela. Za ljubitelji tuje
kulinarike pa se bo pripravila prava Španska
Paella. Glede na sodoben in hiter tempo življenja so te jedi primerne kot hladne predjedi ali
kot samostojne glavne jedi. Z njimi bomo lahko
navdušili povabljene ob posebnih priložnostih,
ali pa popestrili naš vsakdanji jedilnik.
Veseli bomo vaše udeležbe pri kuhanju in sestavljanju različnih hladnih in toplih predjedi,
ter preizkušanju le teh ob zaključku delavnice.
Priporočamo zaščitno obleko (predpasnik).
Število mest na delavnici je omejeno, zato pohitite s prijavami.
Več informacij in prijave na: 070 303 321, 051
312 739 oziroma na drustvo.laz@gmail.com.

06:18 07:18
06:21 07:21
06:28 07:28

13:48
13:51
13:58

14:48
14:51
14:58

15:48
15:51
15:58

06:30
06:33
06:36
06:38
06:41

14:00
14:03
14:06
14:08
14:11

15:00
15:03
15:06
15:08
15:11

16:00
16:03
16:06
16:08
16:11

07:30
07:33
07:36
07:38
07:41

Linija: Litija - Vače
Postajališče
km Odhod Odhod
* Odhod Odhod Odhod Odhod
Dobrava obračališče
0 05:45 06:45 08:00 13:15 14:15 15:15 16:15
Litija ŽP (železniška postaja)
1 05:48 06:48 08:03 13:18 14:18 15:18 16:18
Gradec (odcep Graška cesta)
2 05:50 06:50 08:05 13:20 14:20 15:20 16:20
Zgorni Log
4 05:53 06:53 08:08 13:23 14:23 15:23 16:23
Spodnji Hotič - Mane bar
7 05:56 06:56 08:11 13:26 14:26 15:26 16:26
Zgornji Hotič - Kimovec
8 05:58 06:58 08:13 13:28 14:28 15:28 16:28
Zgornji Hotič- šola
Vače Klopčič (odcep Tolsti Vrh)
10 06:05 07:05 08:20 13:35 14:35 15:35 16:35
Na Hosti (odcep Ržišče)
12 06:08 07:08 08:23 13:38 14:38 15:38 16:38
Picerija pri Robertu
Vače-cerkev
15 06:11 07:11 08:26 13:41 14:41 15:41 16:41
Avtobus ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
* Avtobus vozi od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 razen sobot, nedelj in praznikov.

(nadaljevanje s 1. strani)

Močni in povezani tudi v prihodnje

Odhod Odhod Odhod
13:45 14:45 15:45

KNJIŽNICA LITIJA

Literarni večer:
Tadej Golob

Je zelo ustvarjalen na več področjih, novinar,
urednik, kolumnist, alpinist in pisatelj, z najbolj
raznovrstnim izborom del. S kriminalnim romanom Jezero se je uvrstil med najbolj brane avtorje. Za roman Svinjske nogice je prejel nagrado Kresnik. Takrat je dejal, da je nagrada prišla
v pravem času, na začetku kariere, zato mu je
še posebej ljuba. V življenju je v različnih obdobjih bral različne avtorje, a med ljubšimi so
mu Bulgakov in Mojster in Margareta, Camus in
Tujec, Vonnegut in Klavnica pet in Queneau in
Cica v metroju. Zadnji roman Jezero je za slovenske razmere zelo uspešna knjiga. Doživela
je že 3 ponatise, v knjižnicah je ves čas izposojena. Doslej so jo prodali v štiri tisoč izvodih in
še tiskajo … Prav zdaj se prevaja v angleščino.
Obeta pa se tudi sodelovanje z RTV Slovenija,
posneli naj bi nadaljevanko v šestih delih. Tadej
Golob bo Knjižnico Litija obiskal v torek, 13. 2.
2018, ob 19. uri.

Približevanja v februarju

še zasvojeni. V letu 2004 je vodil pripravo za
odprtje prve skupnosti za pomoč odvisnikom
v Pomurju. Zanimajo ga različna področja,
med drugim tudi zgodovina. Poleg pisanja o
problemskih tematikah in stiskah sodobnega
človeka piše knjige za otroke, mladino in odrasle, in sicer (romane, kratko prozo), ljudske
igre, televizijske scenarije. Redno piše članke
za revijo Ognjišče in otroško revijo Mavrica, občasno piše za razna glasila, zbornike, lokalne
časopise. Doslej je izdal že več kot 30 knjig,
predvsem o medčloveških odnosih, pa tudi o
arheologiji. V svoji prejšnji knjigi »Le kaj počne
bog v nebesih, ko je na Zemlji toliko trpečih?«
postavi za teologa nedopustno vprašanje: Kakšen Bog dopušča, da trpi na milijarde ljudi,
kakšen Bog je to, če sploh je? Njegova zadnja
knjiga s pomenljivim naslovom: »Vstanite, v
suženjstvo zakleti!« je nova biblija novega človeka, ki ima dovolj moči, da se osvobodi izpod
terorja kapitalizma. Karel Gržan bo gost Približevanj v ponedeljek, 26. 2. 2018, ob 18. uri, v
Kulturnem centru Litija.

Potopisno predavanje:

Karel Gržan, slovenski rimskokatoliški duhov
nik, pisatelj, publicist, scenarist, se je ro- Nepal-treking okoli Manasluja
dil 1958 v Celju. Po končani Srednji grad- Popotnik Zoran Furman je obiskal že nešteto
beni tehniški šoli je vstopil v red bratov kotičkov po celem svetu. Tokrat bo z nami delil
kapucinov. Diplomiral je na Teološki fakulteti vtise iz trekinga okrog Manasluja. Potopisno
v Ljubljani (1984) in bil leta 1985 posvečen v predavanje bo v torek, 27. 2. 2018, ob 19. uri, v
Aleksandra Mavretič
duhovnika. Dve leti za tem je opravil magistr- Knjižnici Litija. 
ski študij. Leta 2003 je bil na
Filozofski fakulteti v Ljubljani
habilitiran za doktorja zna
nosti s področja literarnih
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
ved. Poleg opravljanja svojega poklica in pisanja se je
GSM: 031 639 178
ukvarjal tudi s problematiko
zasvojenosti. Leta 1997 je na
Razborju pod Lisco ustanovil
Don Pierinovo komuno za
dekleta, prvo in edino tovrstno
dekliško skupnost v Sloveniji. Kmalu za tem je dal
pobudo za ustanovitev dru
štva, ki povezuje zdravljene
odvisnike s končanim progra
mom v pomoč tistim, ki so

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA

NA OŠ LITIJA ŠTIRI ZLATA PRIZNANJA

V šolskem letu 2017/18 je tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni, vseh
njenih oblikah, kroničnih in akutnih zapletih, pravilni prehrani in zdravem načinu življenja potekalo že devetnajstič. Učenci OŠ Litija na tekmovanju sodelujejo že od začetka.
V vseh teh letih so osvojili veliko znanja ter bonastih, srebrnih in zlatih priznanj. Letošnje leto je
bilo še posebej uspešno. Kar 22 učencev od 6. do 9 . razreda je osvojilo bronasto priznanje. Trije
najboljši so se udeležili državnega tekmovanja in vsi so osvojili ZLATO priznanje. To so Maša
CVETEŽAR, Tesa SETNIČAR in Aljaž MEŠIČ.
Meseca oktobra 2017 je potekalo tudi šolsko tekmovanje iz znanja biologije. Pet učencev je
osvojilo bronasto proteusovo priznanje, vsi so se udeležili tudi državnega tekmovanja. Maša CVETEŽAR je prejela ZLATO priznanje - dosegla je 4. mesto v državi. Leonie VRTAČNIK HORVAT
in Gašper ROZINA pa sta osvojila SREBRNO priznanje. Njihova mentorica je Ljudmila Intihar.
Vsem učencem za dosežke iskreno čestitamo.

VRTEC ČEBELICA - GABROVKA

PINGVINČKOVO POTOVANJE IN
PRIČAKOVANJE BOŽIČA

Še preden se je začel praznični december, je male Želvice obiskal pingvinček. Skupaj smo plesali, izvajali gibalne igre, hodili po »ledenih ploščah« in še marsikaj. Pingvinčku smo izdelali tudi
domek, saj nam je obljubil, da bo z nami ostal vse do božiča.
Hitro, prehitro je prišel prvi
decembrski dan in pingvinček nam je prinesel koledar
s pismi. To pa niso bila navadna pisma, temveč pisma
Božička. Ves mesec smo
se pogovarjali o dobrih dejanjih, o tem kaj nas osrečuje, kako pomembna sta
družina in prijatelji in da se
je potrebno za to potruditi.
Preštevali smo dneve do božiča in skozi pisma dobivali
različne naloge, ki smo jih
mogli opravljati. Dogajalo
se je veliko zanimivih stvari.
Najbolj zanimiva pa je bila
lutkovna predstava Korenčkova sonata. Ogledali smo
si jo otroci vseh štirih oddelkov. Ampak to še ni bilo vse. Po predstavi nas je obiskal tudi Dedek Mraz. Za vsakega izmed nas
je imel darilo in prijazno besedo. To je bilo veselja in sreče!
Pisem je zmanjkalo, pingvinček se je poslovil, zadnji dan vrtca pa smo preživeli s prijatelji Pikapolonicami, kjer smo se poveselili in pogostili ter si zaželeli… VSE LEPO V LETU 2018!

Za male Želvice, Anita in Martina

Državno tekmovanje v plavanju

Letošnjega Državnega prvenstva v plavanju za učenke in učence s prilagojenim programom v Kranju, se je udeležilo 5 tekmovalcev naše šole. Dosegli so odlične in solidne rezultate. Najvišje, 5. mesto je dosegel Nik Dragar (8.r) v prsni tehniki, na odličnem 8. mestu
mu je sledil Urh Urbas (8.r). V prosti tehniki se je Denis Agović (9.r) razveselil solidnega
15. mesta. V prsni tehniki sta nastopili tudi Denisa Bajrić (6.r), ki je zasedla 18. mesto in Vida Kokovica
24. mesto. Udeležba na letošnjem tekmovanju v plavanju je bila zelo številčna, saj je v vsaki disciplini
nastopilo skoraj 30 tekmovalk in tekmovalcev. Učenke in učenci se že veselijo in nestrpno pričakujejo
tekmovanje v prihodnjem šolskem letu. Do takrat pa bodo poskušali svoje znanje plavanja še izboljšati.
Učenki in učence sta na tekmovanje spremljala učitelja Robert Farič in Vili Guček. 
Vili Guček

Čaroben dan na drsališču Ledena Fantazija

V sredo, 6.12. so na Podružnici s prilagojenim programom, na pobudo gospoda Rudija Bregarja izvedli športni dan. Odšli so na novo drsališče Ledena Fantazija v Ljubljano. Učence in učitelje sta ob
odhodu iz Litije pozdravila župan občine Litija, Franci Rokavec in župan občine Šmartno pri Litiji Rajko
Meserko. Zaželela sta jim lep dan. Večina učencev še nikoli v življenju ni drsalo, zato so se zelo bali
preizkusiti ta šport. Na čudovitem drsališču so obuli drsalke in pričeli z učenjem. Pomagali so jim učitelji in prostovoljci, ki so se jim pridružili. Zelo uporabna so bila tudi pomagala, ki so si jih izposodili na
drsališču za učenje drsanja. Vsi so bili zelo veseli, ker so se lahko na drsališče odpeljali tudi gibalno
ovirani učenci na vozičkih. V treh urah, ki so jim bile na razpolago so se zelo veliko naučili in marsikdo
je samostojno vozil po progah. Ob koncu jih je pozdravil tudi podžupan mestne občine Ljubljana, Aleš
Čerin. Ponosni in zadovoljni so se
odpeljali nazaj v šolo. Tam pa jih
je čakalo presenečenje. Miklavž
je pustil za vsakega učenca vrečko presenečenja.
To je bil resnično popoln in nepozaben dan. Bil je popolnoma
brezplačen, saj je gospod Rudi
Bregar zagotovil sredstva.
Za ta dan so sredstva donirali:
Sanditours, s.p., Občina Litija in
Franci Rokavec, Občina Šmartno
pri Litiji in Rajko Meserko, Rudi
Turs d.o.o., Elektroinstalaterstvo,
Janez Dragar s.p., Koprivca s.p.,
Marjeta Bregar, Luka Bregar, Rudi Bregar, Rene Mlekuž iz Ledene Fantazije in seveda Zavod Levstikova
pot. Hvala vsem! 
Marjeta Mlakar Agrež

Novoletna prireditev in roditeljski sestanek

V petek, 15.12.2017 je potekal v avli šole, roditeljski sestanek in prednovoletna proslava za starše učencev, ki obiskujejo
Podružnico s prilagojenim programom. Ob prihodu v šolo so
starše, prostovoljce in sponzorje pričakali učenci z majhno
pozornostjo. Starši so se proslave zelo številčno udeležili. Pozdravil jih je ravnatelj Peter Strle in vodja podružnice Marjeta
Mlakar Agrež. Predstavila jim je kaj se je do zdaj dogajalo na
šoli in kaj se bo v prihodnje. Predstavnik Policijske postaje in
predstavnica OZRK sta učencem donirala kolo. Učenci Gimnazije Litija in njihova mentorica so v sodelovanju z OZRK za
učence pripravili darila in jim pričarali prihod Božička. Proslave
sta se udeležila tudi predstavnika Zavoda Levstikova pot, ki sta
za vse učence prinesla trak za ključe in brošure. Scenarij za proslavo je pripravila Alenka Vidgaj. Starši
so nato odšli po oddelkih, kjer so nadaljevali z roditeljskim sestankom. 
Marjeta Mlakar Agrež
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KULTURA / ŠOLSTVO

KULTURNI CENTER LITIJA

Vabljeni

na nepozabno komedijo s koncertom: 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 življenja, 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.
VSTOPNICE SO ŠE NA RAZPOLAGO IN SICER V TIC
LITIJA NA VALVAZORJEVEM TRGU! Delovni čas: TOREK: 10:00 – 16:00 SREDA: 9:00 – 17:00 PETEK: 9:00
– 15:00 SOBOTA: 9:00 – 12:00. Informacije: 059 940
503, 051 312 739 turizem@zkms-litija.si
Cena: 12€ v predprodaji (15€ na dan dogodka).

dotedanje oborožene spopade. Konjenica je na začetku 20. stoletja doživljala svoj zaton, so pa konje v veliko
večji meri vpregali v vleko ali tovorjenje na tisoče ton
vojaškega materiala. Uporabljali so še mirnejše, toda
trmaste mule, prikupne in trpežne osliče ter močne
vole. V najbolj raznovrstne namene so bili uporabljeni
psi: od reševanja ranjenih vojakov, prenašanja sporočil,
do patruljiranja ter varovanja objektov in vojakov v jarkih. Nekatere živali, kot so uši in podgane, so vojakom
bolj grenile življenje, spet druge, so kot ljubljenčki v
njih budile pozabljeno ljubezen, prijateljstvo, toplino in
sočutje. Predavatelj se je na Inštitutu za novejšo zgodovino in na Filozofski fakulteti v Ljubljani strokovno
ukvarjal z različnimi vprašanji iz obdobij prve in druge
svetovne vojne. Trenutno je zaposlen v Arhivu Republike Slovenije.

Razstava božičnega kruha –
poprtnika

V Mestnem muzeju Litija smo skupaj s TIC Litija in
Kmetijsko gozdarskim zavodom Slovenije, izpostava Litija, 21. decembra pripravili razstavo o božičnem kruhu

Osrednja občinska
prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku
SREDA, 7. FEBRUAR 2018 OB 20. URI
KULTURNI CENTER LITIJA
Program: ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA zborovodkinja HELENA FOJKAR ZUPANČIČ
JURE TORI IN JURE LONGYKA (Jurski par) harmonika in poezija
Scenarij: Marko Djukić

Otroške matineje:

Januarska otroška matineja nas bo popeljala med zvezde. Na Zemljo namreč
prihaja ZVEZDICA ZASPANKA, v prisrčni predstavi, ki jo bo izvedla Igralska
skupina Sonček – v soboto, 20. januarja.
3. februarja pa nas obišče VEVERIČEK POSEBNE VRSTE. Predstavo bo izvedlo Gledališče Kaličopko. Več
na naši spletni strani www.jzk.si ali na facebooku.
Predstave so bo 10. uri v Kulturnem centru Litija in so
primerne za otroke starejše od 3 let. Lepo vabljeni v
našo prijetno družbo!

Gledališki abonma
v februarju

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. Abonmajska predstava bo na sporedu
v četrtek, 15.februarja ob 19.30. O predstavi: Rifle in
Lado se znajdeta na koncu tunela, v čakalnici za odhod
v onostranstvo. V Čakalnici čas ni več dimenzija, ni
novinarjev in medijev, socialnih omrežij, telefonov in
televizije. Dobrodošli v svet po smrti, v katerem sta
naša junaka prisiljena razgaliti svoji komedijantski
duši. Priče smo soočenju dveh generacij, dveh karier in
dveh osebnosti, ki sta med seboj skrivnostno povezani.
Na odru se o tako smrtno resnih stvareh še nikoli ni
govorilo tako drzno in za crknit smešno. Pripravite se
na napet fantazijski večer, poln presenečenj in smeha,
ki si ga boste zapomnili do konca - in še dlje! Smrtno
resna komedija za dva resnična zvezdnika, ki nikakor
ne počivata v miru. Več na naši spletni strani. Abonenti
boste o predstavi obveščeni kot običajno.

Ponovitev predstave Moški so
z Marsa, ženske so z Venere

Obveščamo vas, da bo zaradi velikega povpraševanja v
Litiji ponovno na ogled predstava Denisa Avdiča, moški
so z Marsa, ženske so z VenerE in sicer v petek, 16.
februarja. Vstopnice lahko kupite na Eventimu.

Predavanje:

25. 1. 2018 ob 18. uri,
dr. Žiga Koncilija »PREZRTI
HEROJI VELIKE VOJNE«
Vlogo živali v obdobju prve
svetovne vojne nam bo predstavil dr. Žiga Koncilija.
Za vojaške potrebe so po svoji množičnosti in raznovrstnosti uporabe živali v vojne namene prekosili vse

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Gledališki večer

V praznično obarvanem decembru
smo na naši šoli z izvedbo gledališkega večera pričarali prijetno predpočitniško vzdušje. Na šolskem
odru sta se učiteljem, staršem in ostalim bližnjim
predstavili dve
dramski skupini – dramska skupina
4. razreda in
dramska skupina Šund’r.
Popeljali sta
nas daleč proč
od vsakodnevnega vrveža in skrbi, prva v Zasneženo pokrajino raziskovat, kateri od treh dobrih mož
je najboljši, druga pa na
nebo pogledat, kakšno
kazen si je prislužila vedno (pre)pozna zvezdica
Zaspanka.
Nastopajoči so odlično
odigrali svoje vloge ter
z energijo in s pridihom
pravljičnosti
navdušili
gledalce v dvorani, predvsem pa njihovi mentorici,
Tjašo Lemut Novak in Sandro Železnik.
Misel, ki lepo zaokroži temo opisanega večera, se
glasi: Ni pomembno le delati, ampak delati dobro.
Če pa imaš srce na pravem mestu, potem ne le da
delaš dobro, ampak lahko delaš čudeže.

Sandra Železnik

500 let reformacije

oziroma poprtniku, ki ga po tradiciji gospodinje pečejo za božič ali praznik sv. treh kraljev. Kmetijski gozdarski zavod Slovenije, izpostava Litija, je v novembru
2017 organizirala delavnico peke poprtnika, ki so se
je udeležile članice društev podeželskih žena in deklet
Litija - Šmartno, Vače in Dole pri Litiji. Kar 15 gospodinj je speklo poprtnik in ga nato prinesle na razstavo
v muzej, za kar se jim lepo zahvaljujemo. Razstavo so
glasbeno obogatili ljudski godci in pevci s Polšnika, na
koncu pa je sledila tudi pokušina poprtnikov in topel
čaj, saj je vzporedno z razstavo poprtnikov potekala
tudi razstava čajnikov. Zahvaljujemo se Kmetijsko gozdarskemu zavodu Slovenije, ge. mag Sonji Zidar Urbanija za slavnostni nagovor.

Pohod z baklami v rudnik
Sitarjevec

V četrtek, 21. decembra smo se prvič podali na pohod z baklami do novo odprtega rudnika Sitarjevec
Litija. Veseli smo bili odlične udeležbe, saj se nam je
pridružilo kar 180 pohodnikov. Skupno si je v četrtkovem večeru rudnik ogledalo kar 250 obiskovalcev. Pred
rudnikom je pohodnike pozdravil župan občine Litija,

g. Franci Rokavec ter dr. Tea Kolar Jurkovšek iz Geološkega zavoda Slovenije. Praznično vzdušje pa so popestrili ponudniki na stojnicah in Okrepčevalnica Kuhla
z rudarsko kulinariko. Navdušeni pohodniki so izrazili
željo, da dogodek postane tradicionalen. Kdo ve, morda pa se jim želje uresničijo.

Litijska kapelica

Po dolgih letih in številnih načrtih bo končno uslišana
želja številnih Litijanov – ponovno bo oživela »Litijska
Kapelica«. Sicer ne »in situ«, pač pa bo njena kopija
postavljena cca. 15m proti zahodu. Stara kapelica je
namreč dotrajana do te mere, da je ni več mogoče
ustrezno sanirati. Njena kopija bo natančna podoba
izvirne kapelice, z vsemi detajli in poslikavami v notranjosti. Projekt vodi in financira Mestna skupnost
Litija.
Da bi čimbolj verodostojno predstavili njeno zgodbo, ki sega daleč nazaj v 18. stoletje, naprošamo
vse, ki bi karkoli vedeli o njej ali imeli fotografije,
da se oglasite v Mestnem muzeju Litija, in nam jih
posredujete. Le s skupno močjo bomo spoznali njeno
nadvse zanimivo preteklost, ki je bila zadnja desetletja
povsem prezrta. Že začetne restavratorsko-konservatorske raziskave so odkrile osupljive podrobnosti, ki jih
bomo objavili naknadno.
Podatke oz. informacije lahko posredujete tudi po
telefonu (070/430-202 ali 031/689-160) ali po
elektronski pošti: mestnimuzej@zkms-litija.si
Za vsako najmanjšo podrobnost vam bomo hvaležni!

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

Reforme, spremembe so osnovno gibalo vsake družbe in pogoj, da se družba
oz. kultura spreminja. Da bi se učenci
zavedali, kako pomembno je obdobje
reformacije za Slovence in slovenski
jezik, da bi krepili domoljubje, razvijali
svoje kritično mišljenje ter postali aktivni državljani, so na naši šoli z medpredmetnim povezovanjem potekale številne
aktivnosti.
V oktobru in novembru so si tako učenci
ogledali dokumentarec o življenju Martina Luthra, spoznavali gotico, potovali
v Trubarjeve kraje, izvajali Trubarjeve
pesmi in slikali njegove portrete, svoje izdelke pa
skupaj s knjigami slovenskih protestantov razstavili v šolski avli, kasneje tudi v avli Občine Litija. Ob
500-letnici začetka reformacije je na vratih učilnic
simbolično viselo 95 tez, ki so jih skozi svoje kritične
oči ustvarili, oblikovali ter izobesili učenci od 5. do 9.
razreda. Teze razredov in teze, ki so jih zapisali tudi
obiskovalci šolske razstave, so dobile epilog 8. 11.
2017 na javni tribuni.
Javno tribuno je otvoril začetnik reformacije, Martin
Luther, ki ga je za nas interpretiral dramski igralec
Uroš Maček, v debati pa so sodelovali učenci in
učitelji 3 osnovnih šol: OŠ Litija, OŠ Gabrovka-Dole in OŠ Gradec. Njihovo razmišljanje o šolskem sistemu, ekologiji, družbi ter investicijah so
poslušali starši, predsednica Sveta staršev OŠ
Gradec, predstavnica MC Litija, Jože Grošelj (nekdanji ravnatelj OŠ Litija), Peter Strle (ravnatelj OŠ
Litija), Igor Hostnik (ravnatelj OŠ Gabrovka-Dole),
Damjan Štrus (ravnatelj OŠ Gradec), Vinko Logaj
(direktor Zavoda RS za šolstvo) in Franci Rokavec
(župan Občine Litija). Iz konstruktivne debate je nastala ideja o medsebojnem povezovanju osnovnih
šol znotraj občine, štafeto za naslednje srečanje pa
smo predali OŠ Gabrovka-Dole.
Osnovnošolci so nam s svojimi tezami postavili
ogledalo današnje družbe. Pogumno so izrazili svoje
mnenje. Upam, da bodo njihove želje po spremembah, na bolje seveda, padle na plodna tla. Hvala
vsem, ki ste bili ali še boste del teh sprememb.

Vanja Arhnaver, koordinatorica projekta

Novoletna prireditev OŠ Gradec

Skupaj z nekoliko prirejeno Zvezdico Zaspanko,
v izvedbi šolske
gledališke skupine Šund’r, smo
se v torek, 19.
12. 2017, podali
v svet glasbe,

poezije, baleta in igrane interpretacije. Hitenju veselega decembra so učenci dodali čarobni glasbeni
odmik. Tokrat so za nas peli mali nadebudneži matične šole pod vodstvom zborovodkinj Nives Videc

in Judite Nemeček ter POŠ Vače pod vodstvom
Aleksandre Štrus, vse ostale zbore matične šole in
POŠ Vače pa je vodila Ana Tori. Zelo veseli smo bili
tudi novoustanovljene fantovske zasedbe, za katero
upamo, da se nam spet predstavi na naslednji šolski
prireditvi. Z besedami o ljubezni v izvedbi recitatorjev Šejle Alić in Urbana Kotarja smo se pripravili na
interpretacijo Sladkorne vile iz baleta Hrestač, ki jo
je posebej za nas pripravila naša nekdanja učenka,
Nika Šepec. Vse odrsko dogajanje pa so umetelno
povezovali odlični David Gobec, Rok Grobljar, Lovro
Klinc, Maša Štrus, Meta Kralj in Ela Fink, ki jih je
na nastop pripravljala Tjaša Lemut Novak. Skratka,
uspelo nam je ujeti nekaj čarobnega zvezdnega prahu za dolge zimske noči. Naj traja …

Darija Kokalj, predmetna učiteljica

Novoletna prireditev v Hotiču

Čas čarobnosti, velikih pričakovanj otrok, do
zadnjega kotička napolnjena dvorana v Gasilskem
domu Hotič ... Pravi recept za novoletno prireditev.
Oder so preplavili otroci vrtca
Taček, ki so
bili vsi prave
svetleče zvezdice. Učenci
POŠ Hotič so
prikazali prijateljstvo med
človekom in naravo v gledališki predstavi Drevo ima
srce. Vsi skupaj pa so komaj pričakali dedka Mraza,
ki je prav vse otroke razveselil z darili. Lepo je bilo
videti veselje in hvaležnost v njihovih očeh.

Irma Nemec Bric

Nogometna ekipa OŠ Gradec področni prvak v nogometu
za starejše učence

Z učenci OŠ Gradec smo se po zmagi na občinskem
tekmovanju nad OŠ Litija odpravili na področno prvenstvo na OŠ Trbovlje. Na tekmovanju so se zbrale
vse šole, ki so osvojile občinska prvenstva v zasavskih mestih, in sicer poleg OŠ Gradec še OŠ Ivana
Kavčiča Izlake, OŠ Šmartno, OŠ NHR Hrastnik ter
seveda domačini - OŠ Trbovlje.
Po uvodnem porazu proti OŠ Trbovlje s kar 5:2 in
posledično drugem mestu v skupini, ki je navkljub
vsemu bilo zadostno za nadaljnje tekmovanje, so se
učenci, ko je bilo najbolj potrebno, zbrali in pokazali
dve vrhunski predstavi, kjer smo najprej v polfinalu
porazili OŠ NHR Hrastnik s kar 6:2 ter se v finalu še
enkrat pomerili s favorizirano ekipo OŠ Trbovlje, ki
smo jo tokrat po pravi srhljivki porazili pred dodobra
napolnjeno domačo dvorano z 2:1.
Sledilo je pravo slavje in zadovoljstvo učencev. Najboljši strelec turnirja je bil naš učenec Nik Okorn s
šestimi zadetki, po dva sta dodala še Jamin Kujraković in Jan Rovšek.
Z zmago se je OŠ Gradec uvrstila na državno prvenstvo oziroma bolje povedano med 32 osnovnih šol v
državi, kar je prav gotovo eden večjih uspehov litijskega nogometa ter OŠ Gradec v zadnjem obdobju
v najpopularnejšem športu v Zasavju. Učenci naše
šole se bodo v mesecu februarju pomerili z zmagovalci goriške, obalne ter domžalske regije.
OŠ Gradec so zastopali naslednji učenci: Rok Godec, Jan Rovšek, Jure Parkelj, Zoran Perić, Luka
Štros, Mel Kovač, Jamin Kujraković, in Aljaž Berčon
iz 8. ter Nik Okorn, Enej Lebinger in Luka Hribar iz
9. razreda.
Zahvala gre še gostilni Kovač, ki je fante volontersko
pogostila s pico in pijačo in nam tako še polepšala
dan.
Iskrene čestitke fantom in srečno na državnem prvenstvu. 
Matej Bajde, prof. ŠPO

OŠ GABROVKA - DOLE

Prostovoljci oš
gabrovka-dole sodelovali
na prireditvi csd litija
božiček za en dan

V decembrskih dneh, ko se veliko otrok veseli božičnega vzdušja, daril, družinskih izletov in počitnic, si
mnogo staršev ne more privoščiti, da bi svojim otrokom podarili kakšno darilo. Prav s tem z razlogom
smo štirje učenci naše šole - Mia Meserko, Marcel
Logar, Andrej Vočanec in Pia Utenkar - pomagali pri
dobrodelni prireditvi Božiček za en dan, ki jo je organiziral Center za socialno delo Litija.
Prireditev je potekala 21. decembra 2017 v Gimnaziji
Litija. Učenci pa smo pomagali že teden dni prej. Na
dan prireditve smo najprej zložili darila, nato pa smo
se počasi pripravili na sprejemanje in usmerjanje
gostov. Ko se je dvorana napolnila, je napočila božična igrica. Takoj zatem je na obisk prišel Božiček
z dvema škratoma, enega izmed njiju sem odigrala
tudi sama. Ko so otroci prejeli darila, je napočil čas
za skupno fotografiranje.
Domov smo odšli veseli, da smo naredili nekaj dobrega za otroke, ki to potrebujejo.
Pia Utenkar, učenka 9. razreda

Vzgoja za nenasilno
komunikacijo

Za dobro delovanje v današnjem svetu je še posebej
pomembna čustvena inteligenca ter poznavanje dobrih komunikacijskih veščin. K razvoju enih in drugih
lahko veliko prispevajo starši in drugi odrasli. Z izpopolnjevanjem lastnih komunikacijskih veščin in brezpogojnim sprejemanjem otroka ter njegovih čustev,
starši otroka učijo o načinih, kako prepoznati in izražati lastna čustva, potrebe in želje, ne da bi pri tem
prizadeli druge ali sebe. Uporaba nasilja pa po drugi
strani otroka uči napačnih vzorcev reševanja težav.
Več lahko preberete na: https://www.drustvo-dnk.si/
Če se želite nekaj novega naučiti in uspešneje
komunicirati in le-tega naučiti tudi svoje najbližje,
vas vabimo na predavanje, kjer bo o Vzgoji za nenasilno komunikacijo spregovorila predavateljica
Katja Zabukovec Kerin iz Društva za nenasilno
komunikacijo. Predavanji bosta v torek, 13. 2.
2018, ob 17.00 v večnamenski dvorani v Podružnični
šoli na Dolah pri Litiji ter v četrtek, 15. 2. 2018, ob
17.00 v večnamenski dvorani v Osnovni šoli Gabrovka. Vabljeni.

Maja Plazar

VZGOJA / DRUŠTVA / ZANIMIVOSTI
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VRTEC POLHEK - POLŠNIK

Čarobni december v vrtcu

Pa je le prišel tudi med nas težko pričakovani zadnji mesec v
letu, ki smo se ga razveselile vzgojiteljice, še posebno pa so se
ga razveselili otroci. Za začetek smo postavili novo letno jelko.
Izdelali smo okraske iz
različnih barvnih gumbov ter tako okrasili
jelko, za konec pa smo
prižgali še pisane lučke, ki ji dajo prav poseben čar. Vsako jutro
se zberemo ob njen in
prebiramo različne pravljice, pojemo pesmi in
se veselimo ter rajamo
ob različni glasbi. Veliko časa preživimo na prostem, kjer otroci
na različne načine neskončno uživajo in se igrajo na snegu. Bili
pa smo tako pridni, da nas je tudi v vrtcu obiskal prvi izmed
dobrih mož. Vse lepo v prihajajočem letu vam želimo strokovne
delavke in otroci iz vrtca Polhek-Polšnik.

SKOK V TEKMOVALNO
SEZONO

Po decembrski novoletni produkciji smo si
plesalci iz društva NLP privoščili kratke počitnice. Nabrali smo
si novih moči ter se kar hitro vrnili v plesne dovrane, saj nas že
januarja čaka prva stopnička letošnje tekmovalne sezone. In ta
bo prav posebna, saj se bo pokalni turnir v organizaciji našega
društva prvič odvijal v naši domači Litiji! Tako bomo prvikrat v
družbi plesalcev iz cele Slovenije tekmovali na domačem parketu
in pred domačim občinstvom. Tekmovali bomo v vseh starostnih
kategorijah: otroci (8-11 let), mladinci (12-15 let), člani (16+) in
člani 2 (31+). Naše koreografije so skrbno pripravljene, v dveh
tekmovalnih dnevih pa se bodo na odru zvrstili plesalci vseh plesnih zvrsti modernih tekmovalnih plesov, kamor sodijo hip hop,
jazz, step, modern, street dance, show dance, orient, break dance, electric boogie in disco dance. Dobre uvrstitve na pokalnih
turnirjih so pogoj za nastop na državnem prvenstvu, zato si seveda želimo čim večje podpore s tribun. Natančen urnik tekmovanja je na voljo na Facebook strani NLP Litija ter spletni strani
Plesne zveze Slovenije. Vabljeni k ogledu pokalnega turnirja
– 27. in 28. januarja 2018 v litijski športni dvorani!

9.150,00 EUR

8.440,00 EUR

OPEL Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy Let- OPEL Astra Sports Tourer 1.7 CDTI EcoFlex
nik: 2014, teh. pregl. 2/2018, prev. 130400 km, srebr- Enjoy Start Stop Letnik: 2013, prev. 117044 km,

na kovinska barva, diesel motor, diesel motor, 1686 srebrna kovinska barva, diesel motor, 1686 ccm,
ccm, 81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA. 81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

VRTEC LITIJA

Grajska gospoda na Vačah

Kako otroku predstaviti grajsko življenje? Skozi igro
in spodbudno učno okolje. Prav zato smo v mesecu
novembru, v vrtcu Sonček, večino kotičkov opremili z grajsko vsebino. Otroci so sodelovali z idejami, načrti, bili aktivno soudeleženi pri
izvedbi prostora in se tako spontano učili o zgodovinskih dejstvih.
Vsak otrok je s pomočjo staršev izdelal svojo plemiško zastavo in
enak vzorec z mozaikom ponovil na ščitu. S pomočjo daljših tulcev
smo izdelali konjičke, ki so jih otroci aktivno »jahali«. Iz valovite lepenke smo izdelali
tudi meče in pripravili turnir v sabljanju. Deklice so
se v svojem kotičku
lahko preoblačile v
princese, se ogledovale in pile iz
finega porcelana.
Izdelali smo krone,
ogrlice in tako okrašeni obiskali grad
Bogenšperk. Zelo
iznajdljiva kustosinja nas je popeljala po gradu, nam razkazala dvorano, sobe, viteze.
Otroci so bili malce razočarani, ker je povedala, da v tem gradu ni
živel noben kralj, ampak »samo« plemiči.
Poslušali smo grajsko glasbo, se naučili dvornega plesa in rajalno
igro Trnuljčica. Z otroki smo prebirali knjige o gradovih in življenju v
njih, o vitezih, kraljih in kraljicah. Opazili smo, da v veliko klasičnih
pravljicah nastopajo grajski prebivalci. Otroci so v lutkovno grajskem
kotičku igrali lutkovno igro Žabji kralj.
Ker imamo na Mačkovcu nad Vačami lepo ohranjeno kamnito mizo
iz 16. stoletja iz gradu Katcemberg, smo si jo ogledali, na njej popili
sok, nato pa odšli do kraja, kjer je nekoč stal ta grad. Otroci so izvedeli, da so kamne iz ruševin gradu uporabili za zidavo cerkve na Vačah. Veliko zanimanja so vzbudila tudi gosja peresa, ki smo jih opazili
na gradu Bogenšperk in jih nato poiskali v vrtcu ter z njimi risali in
pisali. Ker je pero ozko in je oprijem s prsti drugačen, je bilo risanje
črt še posebej zahtevno. Prav tako je izziv tudi pomakanje peresa v
črnilo, saj je pero naenkrat »nehalo pisati«.
Otroci so v tem mesecu uživali in se naigrali grajskega življenja,
dogajanje pa bodo podoživljali na Dnevu vrtca, ki bo v aprilu 2018.

Vida Kristan, vzgojiteljica in vodja enote Sonček

7.550,00 EUR

8.700,00 EUR

barva, diesel motor, 1461 ccm, 66 kW (90 KM), 115299, bela barva, diesel motor, 1248 ccm,
70 kW (95 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

30,00 EUR - ZA NAJEM
6.980,00 EUR
PEUGEOT 208 1.4 HDI Access Letnik: CITROEN - JUMPER 1.9 TD Letnik:
2014, teh. pregl. 4/2018, prev. 116006 km, bela 1998, prev. 270000 km, bela barva, diesel
barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 KM), motor, 1900 ccm, 67 kW (91 KM), ročni
menjalnik (5 pr.), enoprostorec.
ročni menjalnik (5 pr.), NOVE GUME, KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: Opel Grandland X 1.6 CDTI Innovation Start Stop, novo vozilo
SUV, diesel motor, 1560 ccm, 88 kW (120 KM), ročni menj. (6 pr.), bela kovinska
barva, pokličite za ceno; Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI Enjoy Start Stop,
novo vozilo karavan, diesel motor, 1598 ccm, 100 kW (136 KM), ročni menj.
(6 pr.), temno modra kovinska barva, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

SITARJEVŠKA JAMA –
SPEČA LEPOTICA

Ko so me odgovorni povabili k pisanju
zgodb o rudniku, se nisem zavedala, v kaj
se spuščam. Takrat si nisem mogla predstavljati čarobnosti podzemnega sveta in
bogastva čudovitih mineralov. Šele zdaj,
ob pripovedovanju zgodb o škratu Sitarjevčku in beli miški Vahtarci, dobivam občutek za posebne vrste doživetja. Tako enkratnega, da ga lahko primerjam z doživetjem tistih, ki se odločijo
za poroko v Postojnski jami ali si ogledajo žive jaslice prav tam.
V svoji več kot polstoletni dobi pisanja in v približno 400 urah
srečevanj z bralci, sem doživela marsikaj. Bila sem v nepozabnih knjižnicah, v idilično urejenih vrtcih, enkratnih šolah, na
gradu, a vsa ta doživetja, vsi ti prostori se niti malo ne morejo
primerjati z okoljem v rudniku Sitarjevec. Ko stojim pod mogočnimi skalami, se zavem, da mi niti najboljša kulisa ali najlepša
šola ne moreta ponuditi tolikšnega užitka in veselja kot prav ta
čarobni podzemni svet.
Ja, zdaj po tem mesecu in pripovedovanjih se zavedam veličine
dela, ki sta jo opravila Občina Litija z Blažem in Društvo za razvoj in varovanje Sitarjevca z Mirkom na čelu. Pripravili so enkratno podzemsko učno pot, ki na najkrajši razdalji ponuja več
kot mnoge druge v znatno daljših rovih. In še to: verjeli ali ne,
tudi devetošolci so z zanimanjem prisluhnili zgodbi o vajencu in
škratu Sitarjevčku.

Kaj mi pogreje srček

V prazničnih dneh, ki so za nami, ljudje dajemo preveliko pozornost
stvarem, ki se kupijo za denar. V naši družbi opažamo, da se izgubljajo vrednote, ki nas delajo Človeka. Vsenaokrog je bilo slišati velike
besede naših voščil, se pa sprašujem, če se jih bomo spomnili tudi
med letom.
V vrtcu Taček smo decembrski čas posvetili projektu etika in vrednote, s poudarkom na skrbi za sočloveka. Za pomoč smo strokovne
delavke prosile tudi starše in svojo pozornost namenile dobrim dejanjem do sočloveka. Tako je pred igralnicami nastajal plakat, ki smo
ga lahko vsi videli in se o dejanjih, ki nam pogrejejo srček,
pogovarjali. Nehote smo se na
ta način trudili biti boljši. Ker
so otroci bitja, ki več opazujejo
kot poslušajo, so kar hitro tudi
sami opazili prijazna dejanja
prijateljev in jih pohvalili. Najmlajši, ki pa še ne govorijo, pa
s svojimi dejanji pokažejo, da
razumejo, kaj se dogaja okoli
njih. Tako je Luka počepnil k Žanu ter mu pomagal pri obuvanju copat, Nina je prinesla Svitu dudo in še ogromno drobnih dejanj tekom
dneva, ki pa vendarle niso tako drobna. Na tak način otroku razvijamo empatijo, ki je še kako pomembna kasneje v življenju in kritični
čas za njen razvoj je predšolsko obdobje. Seveda pa taka dejanja
še bolj bogatijo osebo, ki naredi nekaj lepega in dobi občutek, ki ga
nobeno darilo kupljeno za denar ne more dati.
Našo temo so dopolnile še mame naših otrok, ki so samoiniciativno
pripravile dramatizacijo Čaukjena čarovnica. Pripravile so vse, kar je
bilo potrebno za čisto pravo predstavo. Zašile so kostume, pripravile
sceno in režirale zgodbo. Sledilo je presenečenje otrok, ki se je svetilo v njihovih očeh, kajti to pa je bilo darilo!!! Omenila bi še pozitivno
energijo mamic, ki so se na igro pripravljale, njihovo vznemirjenje.
Neprecenljivo! Vsem skupaj želim, da nas izrečene besede v teh
dneh spremljajo čez celo leto in da ne pozabimo biti človek človeku.
Mojca Grošelj Radulovič, vzgojiteljica in vodja enote Taček

JURČKI SILVESTROVALI PO SVETU

RENAULT CLIO dCi 90 Energy Start Stop OPEL CORSA 1.3 CDTI Color Edition
Letnik: 2015, teh. preg. 9/2019, prev. 100862, bela Start Stop Letnik: 2015, teh. preg. 5/2019, prev.
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Odzvala sem se na povabilo vzgojiteljice Mirjem in pomočnice Lare
iz enote Jurček v Jevnici. Pričakala me je skupina najstarejših otrok,
ki so v mesecu decembru veliko govorili o praznovanju novega leta
tako smo skupaj odšli na potovanje po svetu.
V Novi Zelandiji spoznali, da tam živi več ovac kot ljudi, slišali kako se
oglaša mali ptič Kiwi, ki ne leti in si pogledali navade staroselcev Maorov. Nato smo se preselili
v veliko deželo Avstralijo. Izvedeli kako hiter je kenguru,
da koala zelo veliko spi in je
evkaliptusove liste ter Božiček naokoli skače v kratkih
hlačah. Potem nas je pot
vodila v precej revnejšo Indonezijo natančneje na Togianske otoke. Tam nam je
Kapitan Nine pokazal kako
se razkosa kokos, kje živijo
morski cigani Badgaui. Otroci na otokih živijo brezskrbno, preprosto
in so srečni. Potem smo poleteli še na severni del Ameriškega kontinenta in spoznali kulturo Amišev in novo leto pričakali z Miki miško.
Silvestrovali smo v velemestih, videli veliki ognjemet iz najvišjega
stolpa v Aucklandu, odšli v Melburne z vlakom, si nazdravili s kokosovim mlekom in banano na otoku Kadidiri ter vzdihovali ob paradi
Disneyevih junakov v Los Angelesu. Z tipanjem rekvizitov ob slikah
in videu smo občudovali drugačnost. Lažje smo vse razumeli in se
dejansko preselili na druge celine. Otroci so me izredno presenetili,
pokazali veliko zanimanje in dopoldne nam je minilo zelo hitro. Pred
kosilom smo poslušali še Maorske pesmi in zaplesali Hako njihov
bojni ples. Ker ne moremo pokazati jezičkov, Vam za adijo lahko rečemo le KIA ORA. 
Tanja Mahkovic

Ja, šele zdaj se zavedam, koliko dela in truda so vložili, da so
po več kot pol stoletja ponovno prebudili to enkratno spečo lepotico.
O ja, tudi tega ne pozabim, da ta jama v tistih časih, ko so tu
delali mnogi dedi in babice, ni bila videti kot lepotica, ampak
kot navadna jama, kamor so s strahom hodili na delo in kjer so
garali za vsakdanji kruh.
A sem ponosna in mislim, da bi moral biti ponosen vsak, ki si
ogleda rudnik Sitarjevec danes. Kako lepo bi bilo, ko bi enkrat
znali nekomu reči:
»Dobro si opravil delo. Iskrene čestitke tebi in vsem, ki ste ure
in ure, dneve in dneve preživeli tu. Iskali, delali ter poskrbeli, da
se bo dediščina domačega kraja ohranjala za mlajše rodove.«
Znamo reči hvala tudi TIC-u z Mojco in Muzeju s Tino, ki so se
ves december trudili s predstavitvami in bili prav tako vpeti v
delo po ves dan?
Zdaj daje rudnik oziroma ta speča lepotica možnost in priložnost še drugim. Vsem tistim domiselnim ustvarjalcem, ki jih
privlačijo minerali in izdelovanje drobnega nakita ali drugih
umetnin.
Vsem tistim, ki radi delajo s tkaninami, se ukvarjajo z barvanjem in se navdušujejo nad naravnimi barvami.
Vsem tistim, ki vidijo priložnost za popestritev jedilnika v zapuščini prehranjevalnih navad rudarskih družin.
Idej in navdiha tistim, ki ne tarnajo, ampak znajo in zmorejo
delati tu, v srcu Slovenije, ne bo zmanjkalo. Tudi po zaslugi po
dolgih letih obujene Sitarjevške jame – speče lepotice.
Darinka Kobal
Lektorirala: Stanislava Sirk
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Še eno leto je za nami in ponovno je čas za inventuro oz. obračun
preteklega leta, ki je bilo po uradnih statističnih podatkih sodeč
za mnoge posameznike tudi v Litiji
uspešno leto. Za politiko na državni ravni pa je
leto 2017, po mojem mnenju, leto izgubljenih
priložnosti, predvsem mislim na ne realizacijo
prepotrebne sistemske reforme na področju
zdravstva, kjer se čakalne vrste bolnikov ne
zmanjšujejo kljub milijonom evrov, ki jih je država namenila za odpravo le-teh.
Kako pa je bilo v Litiji? Vodstvo občine in župan vsakič, ko imajo priliko, poudarijo, da je
finančna slika (beri: zadolženost občine) občinskih sredstev izboljšana do te mere, da lahko
planirajo tudi v letu 2018 kar nekaj novih investicijskih projektov in programov. Poudariti
je potrebno, da je leto 2018 tudi volilno leto in
da je tudi zato večina občinskega sveta občine (beri: koalicija) že decembra 2017 sprejela
rebalans proračuna za leto 2018, kar je milo
rečeno najmanj nenavadno, namreč sprejemanje »všečnega« rebalansa za leto vnaprej.
Občina se bo zadolžila za namen raznih investicij in projektov ter še kakšen drug namen
za najmanj 800.000 eurov. Iz svojih političnih
izkušenj vem, da marsikateri planirani in obljubljeni projekt s strani občine ne bo končan v
zadnjem letu tega mandata, pomembno je, da
se planira in zapiše v proračunske dokumente.
Ponovna velika zadolžitev občine in sprejemanje rebalansa za leto 2018 po hitrem postopku
manjšine v občinskem svetu, med katere spadam tudi sam, ni prepričalo. Nisem proti nobenemu planiranemu projektu in programu, sem
pa zagovornik stališča, da se naj prej opravijo
vse poizvedbe in finančni izračuni o vsaki od
predlaganih investicij, da lahko dobimo realni
prikaz, ali res potrebujemo vse, kar se vladajoča politika spomni, in predvsem koliko bo vse
skupaj stalo. Izkušnje iz dosedanjih gradenj v
občini potrjujejo, da je bilo planiranje in še bolj
izvedba nekaterih investicij v naši občini pod
vsako kritiko in so zato običajno na koncu te
iste investicije predrage.
Mestna skupnost Litija namerava v letu 2018
postaviti repliko »litijske kapelice«. Desetletja
so potekali pogovori, opozorila in prerekanja
o pomenu in slabem stanju znamenite litijske
kapelice. Nenavadno je tudi, da je kljub dotrajanosti do danes vztrajala, skrita očem javnosti
na zasebnem zemljišču.
Pri proučitvi tega objekta, ki so ga opravile
strokovne službe Zavoda za varstvo kulturne
dediščine – OE Ljubljana, je bilo ugotovljeno,

da je kapelica stala že najmanj leta 1770. Da
je bila za Litijane precej pomembna, priča
dejstvo, da so bile v njej odkrite številne poslikave, ki pričajo o tedanjem življenju v Litiji.
Mesto bo z novo kapelico, ki bo verna podoba
originalne, vključno z najbolj zanimivimi freskami, pridobilo lep kulturni objekt, ki bo pričal o
bogati zgodovini našega mesta. Glede na novo
pridobljene podatke, gre za enega najstarejših objektov v mestu in najstarejše ohranjene
freske.
V ta namen je Občina Litija MSL-ju brezplačno
podelila stavbno zemljišče za 99 let. To pa je
bilo tudi edino tvorno in konstruktivno sodelovanje med MS Litija in občino. Kot jara kača
se vleče iz prejšnjega mandata veliko odprtih
vprašanj. V prid izboljšanju sodelovanja prav
gotovo ne gre tudi zavajajoče in nepopolno pisanje oz. odgovor članu sveta MS Litija v nepodpisanem članku v zadnjem Občanu. Piscu tega
članka prav gotovo ne more biti v čast dejstvo,
da je besedilo zapisano v slogu klasične politike. Le-ta razlaga bralcu dejstva pristransko,
v skladu s svojimi interesi, in interpretira tudi
takšne zadeve, ki so vsakomur, ki prebere dokumente, popolnoma jasne in razumljive. Občina Litija in podjetje Istrabenz plini so namreč
v prejšnjem mandatu podpisali koncesijsko
pogodbo za izgradnjo kotlovnice brez vednosti
MS Litija. S tem so zavedli MS Litija in le-tej kot
samostojni pravni osebi naložili plačilo fiksnih
stroškov oz. investicije izgradnje kotlovnice.
MS Litija ni bila seznanjena s podrobnostmi,
niti ni podpisala kakršnegakoli zavezujočega
dokumenta. Še več: iz zapisnikov je razvidno,
da je predstavnik podjetja jasno povedal, da
MS Litija ne bo imela nobenih finančnih stroškov z izgradnjo nove kotlovnice na zemeljski
plin s kogeneracijo. Da ne govorim o dejstvu,
da se je prej športna dvorana ogrevala s svojo kurilnico, katere oprema je nato čudežno
izginila, in da bi plačevanje te nove investicije
pomenilo podražitev ogrevanja, ki bi ga morali
plačati najemniki športne dvorane. MS Litija se
bo zaradi vsega navedenega in tudi še drugih
nepravilnosti v tej zadevi obrnila na neodvisne
državne nadzorne inštitucije, ki bodo povedale,
kaj je prav in kaj ni, in predvsem kdo je kriv za
nastalo situacijo.
Navedena problematika kotlovnice in še kakšni
drugi »biseri« bodo prav gotovo popestrili volilno leto, ki je pred nami. V volilnih letih navadno
pride na plan tudi marsikaj tistega, kar bi sicer
»navadnim« občankam in občanom ostalo skrito in zamolčano.
Dušan Hauptman

V KATERO REGIJO SPADA LITIJA?

(Javno vprašanje županu)
Vlada obišče Osrednje slovensko regijo, tam litijskega župana ni. Vlada pride v Zasavsko regijo, ogleda si najlepše mesto (Delo,Polona Malovrh), pomembne institucije v
Trbovljah in Hrastniku. Tudi tja ne povabijo Litije. Očitno je sodišče institucija, ki še
vabi našega župana ?!
Postavlja se resno vprašanje kam spada Občina Litija, ki je četrta najbolj zadolžena občina v
Sloveniji? Edini predsednik vlade, ki je pred davnimi leti obiskal Litijo je bil pokojni Janez Drnovšek. Od takrat nobene vlade ne zanimamo, zato tudi vladnih »cukrčkov« ni. Ali je morda res,
da si lokalna politika domišlja,
da imamo sami svojo regijo
»Srce Slovenije«? Taka politika
je nevzdržna, kar se odraža pri
črpanju sredstev, ki jih država
vzhodni pokrajini namenja občutno več, kot razviti zahodni.
Želim kratek in jasen odgovor
župana. 
Nace Šteferl

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Letovanje

Letošnje leto z agencijo Turi
zem, prevozi, prah Sevnica na Otoku
MURTER, HOTEL COLENTIUM*** od 25.8.
– 1.9. 2018.
Hotel Colentium se nahaja 50 metrov od
plaže. Ob hotelu je zunanji bazen s slano
vodo.
CENE NA OSEBO: 430 EUR, za nečlane je
cena višja 20 EUR. Vse sobe so klimatizirane.
Animator bo isti kot lansko leto, Dejan
Cizelj.
Cena po osebi vključuje: 7 X ALL INCLU
SIVE: samopostrežni zajtrk, samopostrežno
kosilo in samopostrežno večerjo, odmor za
kavo (kava in piškoti), domače brezalkoholne
in alkoholne pijače v All inclusive baru (od
10.00 do 23:00 ure) in v restavraciji ob obrokih, 2 x živa glasba, predstavnika, ki bo skrbel za jutranjo telovadbo, animacijo, športne
aktivnosti…, avtobusni prevoz do hotela.
V ceno je vključeno tudi coris zavarovanje
ter odpovedni riziko, ki velja za primer smrti,
nesreče ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, hujše nesreče ali smrti
ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča

potovanje. Oseba prinese potrdilo zdravnika
specialista, pristojne institucije.
Prosim, da ob prijavi sporočite s kom boste
bivali v sobi.
Osebne prijave s plačilom akontacije
v višini 100 EUR/ osebo sprejemamo v
društveni pisarni do 12. 3. 2017, oz. do
zasedbe mest.
Prvi obrok 100 EUR bomo sprejemali do 20.
aprila, drugi do 8. junija in tretji obrok do 17.
avgusta.
Doplačila: Turistična taksa 1,10 EUR na osebo na dan za osebe, ki nimajo statusa invalida. Vsi invalidi pa obvezno vzemite člansko
izkaznico. Doplačilo za enoposteljno sobo
znaša 91 EUR.

Zdravljenje po metodi
Bruna Gröninga

V začetku februarja bomo v sodelovanju z
Društvom Bruna Gröninga začeli z učenjem
zdravljenja po metodi Bruna Gröninga. Spoznavali bomo metode in pozitivne izkušnje
do sedaj ozdravljenih.
Srečanja, ki se bodo začela predvidoma v
ponedeljkih v začetku februarja, ob 19. uri v
našem novem domu so brezplačna.

Aktivnosti Civilne iniciative
(CI) Hotič v letu 2017
Z občino Litija smo v letu 2017 predstavniki CI, POŠ Hotič in vrtca Litija imeli tri sestanke.
Enega v maju in dva v decembru.
Kljub temu, da je bilo na sestanku v maju povedano, da so pogodbe za odkup zemlje tik pred
podpisom, je bilo potrebno do izvedene prodaje s strani župnije Hotič še veliko aktivnosti, ki so
se s strani CI in g. Boštjana Sukiča pričele že med poletnimi počitnicami in se jeseni stopnjevale ter se v mesecu decembru uspešno zaključile.
Občina mora v čim krajšem času odkupiti še manjši delež zemljišča od privatnega lastnika v
bližini šole.
Medse smo povabili Miho Jančarja, predstavnika OŠ Gradec za komunikacijo z občino Litijo. V
začetku decembra je pripravil idejni osnutek bodoče šole, vrtca s športno dvorano ter prostori
za KS in društva. Projekt smo uskladili med člani CI in predstavnikom KS Hotič in ga sredi decembra predali predstavnikom občine.
Projekt zajema vse zahtevane prostore pod eno streho. Šola je v idejnem projektu v prostor
umeščena tako, da bo v času gradnje pouk lahko potekal v obstoječi šoli.
V letošnjem letu si bomo prizadevali, da se bo uredila vsa dokumentacija in da se bo v čim
krajšem času pričelo z gradnjo.
Janez Žgajnar, predsednik CI Hotič

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.
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
VETERANI NA LOVU IN TEKMI

PONED., 5.2.2018, ob 16.uri

V soboto, 13.1.2018 je bilo tradicionalno srečanje veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno.
Gostitelj tega srečanja je bila Lovska družina
Vače.
Ob 8. Uri se je začel pogon – lov na divjega prašiča v lovišču omenjene lovske družine. Ob 10. Uri, ko je bil lov
končan je udeležencem, teh je bilo 23, uspelo uloviti lisico, ne
pa divjega prašiča.
Po zaključku tega pa je bilo izvedeno tudi tekmovanje z malo
kalibrsko puško, ki se ga je udeležilo 18 veteranov.
1. mesto je dosegel Sandi Klinc,
2. mesto Roman Huč in
3. mesto Gorazd Sinjur. Vsem iskreno čestitamo.

Po zaključku obeh aktivnosti, ki so bile načrtovane v letnem
programu Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
za l. 2018, je bilo družabno srečanje vseh udeležencev.
OZ VVS Litija – Šmartno se zahvaljuje gostitelju Lovski družini
Vače za dobrodošlico in vse ostalo. 
Karlo LEMUT
Vse člane OZ VVS Litija – Šmartno obveščamo,
da bo volilni občni zbor v soboto, 24. februarja 2018,
ob 9. uri v dvorani gostišča Kovač v Litiji.
Vljudno vabljeni!
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

Članom DU Litija in vsem, ki bi to želeli postati

MAVZOLEJ in mavzolejček - SITULI

Izteklo se je leto 2017, vstopamo
v novo koledarsko leto delovanja. Upravni odbor je na seji 30. novembra sprejel program in
finančni načrt društva za leto 2018. Ugodno je
ocenil tudi delo v letu 2017. Program smo natisnili v zgibanki, ki jo člani prejmete ob plačilu
članarine, objavljen pa je tudi na spletni strani,
za katero ugotavljamo, da je vse bolj obiskana,
kar nas zelo veseli.
Želimo, da bi aktivnosti potekale tako uspešno
kot doslej in da bo od ponujenih možnosti
vsakdo našel nekaj zase in hkrati s članstvom
in sodelovanjem tudi v bodoče dokazal
pripadnost našemu društvu.
Članarina v DU za leto 2018 znaša 12 evrov,
članarina vzajemne pomoči pri ZDUS pa prav
tako12 evrov. Posmrtnina se bo v letu 2018
izplačevala glede na čas plačevanja. Prosimo,
da članarino in prispevek za posmrtnino, če se
zanjo odločite, plačate do konca aprila 2018.
Uradne ure v pisarni društva ostajajo enake
kot doslej in so objavljene v zloženki, na oglasni deski in na internetni strani društva. Člane
prosimo, da upoštevate omenjeni urnik, ker so
ostali dnevi v pisarni društva namenjeni organizacijskim in delovnim opravilom za delovanje
društva
Kljub trudu ustreči čim večjemu številu naših
članov in z različnimi dejvnostmi privabiti nove,
pa žal ugotavljamo, da se število članov zmanjšuje, kar pomeni, da nismo najbolj uspešni.
Dogovorili smo se, da bomo s pomočjo enostavnega vprašalnika, na katerega boste člani
odgovorili ob obisku društva, poskušali ugotoviti, kaj je tisto res dobro v našem društvu in

kaj bi bilo dobro popraviti ali dopolniti. Tako
bodo naša prizadevanja uspešnejša in vaše
preživljanje prostega časa kvalitetnejše.
Iskreno vas vabimo, da sodelujete v dejavnostih društva, še posebej pa želimo,
da skušate pridobiti nove člane iz vrst
upokojencev, v naše skupno dobro.
Več se bomo o našem delu in načrtih pogovorili
na zboru članov v marcu letošnjega leta.
Predsednica DU Litija, Irena Kramar

Srečno in veselo v novo leto

Samo še nekaj dni je bilo do božiča in nekaj
več do novega leta. Prijetna družba članov DU
Litija se je namenila, da veselo zakoraka v praznični čas. Tokrat smo se zbrali 15. decembra
2017 v Valvazorjevem hramu v Litiji. Prišli smo,
ker smo vedeli, da se bomo imeli lepo. Za mnoge od nas je bilo to tudi edino veselo druženje v
prazničnem decembru. In ker smo ostali vse do
polnoči, smo skupaj stopili v nov dan, v predčasno novo leto.
Za počitek ni bilo veliko časa, saj nam vesela
glasba ni pustila sedeti. Prijateljsko so nas povezale tudi pesmi, ki so prišle prav iz naših src
in se združile v ubrano petje. Pomerili smo se
tudi v zabavnih igrah. Dovolili smo si biti srečni.
Med nami se je pojavila posebna živost in navdušenje. V sebi smo poiskali mladost.
Naše druženje je ozaljšalo dneve iztekajo
čega se leta. Poslovili smo se z željo, da vsem
v srcu posije mir, da se razblinijo oblaki
strahu in meglice žalosti, saj za vsakega od
nas sije sonce.

Milka Rogelj

Zaključek leta 2017 v znamenju
številnih tekmovanj

Taekwondo klub Šmartno Litija je leto zaključil s številnimi tekmovanji, na katerih
so naši izkušeni tekmovalci osvojili lepo število medalj. Na mednarodnem tekmovanju, ki je potekalo v Sloveniji v organizaciji kluba Kang, pa so dobili priložnost
za nabiranje prvih izkušenj z borbami tudi najmlajši tekmovalci in začetniki, katerih se v našem
klubu ne manjka.
Prvo tekmovanje, 23. Odprto prvenstvo Hrvaške (tekma svetovnega pokala ranga G1), je potekala je kar dva dni, saj je tekmovalo več kot 1100 tekmovalcev z vsega sveta. Iz našega kluba
so tekmovali trije člani, ki so imeli vsak preko dvajset nasprotnikov. Najbolje se je odrezal Tadej
Pirc v kategoriji mladincev do 68 kg, ki je osvojil končno peto mesto. Pia Smrekar je v kategoriji
mladink do 63 kg prikazala zelo dobro otvoritveno borbo in napredovala v drugi krog, pri drugi
borbi pa je bila žal poškodovana s strani Poljakinje in posledično morala borbo predati. Najmanj
športne sreče je imel Domen Pirc, član do
74 kg, ki v prvi borbi ni našel načina, kako
se ubraniti pred visokoraslem Ukrajincu.
26.11.2017 je sledilo državno prvenstvo in
finale Adidas otroške lige, obe tekmovanji
sta bili organizirani hkrati v Mariboru. Na
državnem prvenstvu so Aleksandra Rozina,
Pia Smrekar in Domen Pirc osvojili prvo
mesto, Domen je prejel tudi pokal za najboljšega člana tekmovanja. Tadej Pirc pa je
osvojil drugo mesto.
Najštevilčnejše se je naš klub udeležil
tekmovanja Taekwondo Pokal Ivančna Gorica v organizaciji kluba Kang. V nedeljo,
03.12.2017, se je v Ivančno Gorico odpravilo enajst tekmovalcev, od tega precej debitantov. Pokazali so odlično pripravljenost
in osvojili pokal za skupno 3. mesto, v kategoriji otrok pa bili celo prvi. Posamezno
pa so zlate medalje osvojili Gašper Lokar
(dečki -36 kg), Viktorija Zavrl (kadetinja B -59 kg), Pia Smrekar (mladinka A -63 kg) in Aleksandra Rozina (članica +67 kg). Srebrne medalje so osvojili Val Verhovnik Marovšek (dečki -30 kg),
Daniel Babič (mlajši kadeti -33 kg) in Luka Lokar (mlajši kadet -51 kg). Bronasta pa sta bila Nika
Babič (deklica -24 kg) in Anže Pirc (mlajši kadet -47 kg). Tekmovala pa sta še Noel Saje in Jošt
Smrekar. Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo in želimo še veliko uspehov in užitkov v borbah.
Klub je leto zaključil še s tekmovanjem v Bosni in Hercegovini, kamor se je trener Franci Šircelj
odpravil s Pio Smrekar in Tadejem Pircem. 5. Odprto prvenstvo Sarajeva je potekalo 16.2.2017
pod pokroviteljstvom ambasadorja Južne Koreje. Tekmovanje je bilo zanimivo že zato, ker je sodelovalo kar 68 klubov. Oba naša tekmovalca sta osvojila odlični bronasti medalji.
Januarja pa v klubu že tradicionalno potekajo bazične priprave in polaganja za višje pasove. Intenzivno pa se tudi že pripravljamo za naslednja tekmovanja. 
Eva Štangar

NOGOMETNI KLUB JEVNICA
Z veliko dobrimi željami in pozitivnim odnosom smo zakorakali v
leto 2018, ki naj bi bil za Jevnico
uspešnejši kot 2017, ki je pustil kar nekaj negotovosti kot posledica 3.lige. Tu mislim predvsem na začetek gradnje garderob, katere res
neizmerno pogrešamo, saj stare več ne zadoščajo pogojem in številu igralcev, ki vsak dan
prihajajo na treninge.
V decembru so nas zopet prizadele poplave
in nam poškodovale infrastrukturo, ki jo bo potrebno pred prvenstvom urediti. Čeprav voda
ni bila ekstremno visoka, je bila pa toliko bolj
rušilna, saj nam je poškodovala kar nekaj zaščitnih ograj in tudi gole na pomožnem igrišču.
Tako nas za začetek sezone čaka delovna akcija, saj samo tako lahko postavimo vadbene

površine v stanje, ki je primerno za izvedbo treningov in tekem.
Vse selekcije po programu trenerjev izkoriščajo zimski premor z treningi in igranji po turnirjih. Tako se je selekciji dečkov U-14 konec
decembra udeležila zelo močnega turnirja na
Reki, kjer so v finalu izgubili proti favorizirani
domači ekipi. Dve selekciji so se udeležili tudi
turnirja v Celovcu, kjer so uspešno promovirali
jevniški klub.
Ker pa je Januarja tudi zimski prestopni rok potekajo pogovori z morebitnimi novimi igralci,ki
naj bi se pridružili Jevnici v nadaljevanju sezone. Nekaj novih imen je že v beležkah trenerjev, kaj več pa se bo videlo po koncu prestopnega roka.
za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

140 let je 17. januarja 2018 – na sv. Antona dan - minilo, odkar je Pləzetov Janez s
Klenka, na svetlo privlekel sv. posodo*. Kot da bi vsi hoteli označiti to obletnico:
- MAVZOLEJ: V Narodnem muzeju so na prvi
zimski dan 2017 odprli nov del stalne razstave Železnodobne zgodbe s stičišča svetov.
Situli z Vač je postavljeno pravo svetišče
(sl.1). Predstavljena je tudi nova uradna risba plašča situle, ker je Staretovo sliko pač
povozil čas – zdaj imamo neverjetne naprave, s pomočjo katerih je slika zdaj točnejša.
Na napake prejšnje risbe plašča je opozoril
Vladislav Stres, popravila pa jih je Ida Murgelj iz muzeja -http://stres.a.gape.org/vs/
vizualizacija_um/virtualni_m_slovenstva/
vrc_vace_vaska_situla.html . Obsežen katalog stane samo 20 €. Narejeno je bilo ogromno in kvalitetno delo in iskreno čestitam delavcem muzeja. Hvala vam – moje iskreno in
globoko spoštovanje vašemu delu. Tudi
muzej je bil poln obiskovalcev, kar potrjuje mojo prejšnjo trditev.
- Mavzolejček: Skoraj istočasno pa so
na pročelju Pləzetove domačije odkrili staro vdolbino – hišno kapelico znamje, kjer je včasih domoval kipec
Kristusa z dvema angelčkoma. Zdaj je
v njej sv. posoda – situla – spominek,
ki je delo naših rojakov Jožeta in Staneta Sevljaka (sl. 2).
V nedeljo, 4. februarja, ob 14. uri, pa
vas vabim na GEOSS, da proslavimo
kulturni praznik. Slavnostni govornik
bo direktor JSKD Republike Slovenije, mag. MARKO REPNIK.
Več na: www.vace.si/mavzolej.htm
Rad nas imam! Zvonček Norček
* Leta 1878 je starinokop Janez Grilc izkopal znamenito situlo; uradno pa se je to zgodilo leta 1882.
Mi verjamemo Pləzetom tako glede časa in kraja izkopa, čeprav nekateri »strokovnjaki« dokazujejo
čudne stvari. Tako so tudi za vaški vodnjak trdili, da prvotno ni imel pločevinaste strehe (obnovljen
ima pokrov), kot tudi za rojstno hišo Matevža Ravnikarja in Antona Lajovca, da smo je morali obnoviti v secesijskem slogu; čeprav imamo fotografije njene stare fasade – to nič ne pomaga. Oni imajo
namreč diplomo in pooblastilo za zaščito dediščine – ti pa če hočeš, da boš dobil kakšen denar za
obnovo, boš pač pristal na to neumnost, da stvar ne propade. Zgodovina bo pa zapisala resnico, ki
jo Vačani poznamo. Tudi na Ronkarjevih Dragah ni bilo nikoli nobenih izkopavanj, čeprav že dolgo
trdijo, da so tam izkopali znamenito pasno spono. Bog je pravično vsakemu dal najbolj pametno
pamet in dokazi so tako vidni, da jih res ni treba dodatno dokazovati.

Nova enota Varstveno delovnega
centra - enota Litija

Z novim letom je Varstveno delovni center (VDC) Zagorje odprl enoto v Litiji. Enota se nahaja
v pritličju medgeneracijskega centra Šmelc, obiskuje jo 18 uporabnikov t. j. odraslih oseb z
motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Namen varstveno delovnega centra je izvajanje storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Da življenje in delo v enoti potekata
v čim bolj spodbudnem okolju, je uporabnikom v podporo in pomoč pet zaposlenih, ki poleg
usmerjanja dela in delitve nalog, skrbijo tudi za prostočasne aktivnosti.
Del uporabnikov izvaja lažja dela (sestavljanje, pakiranje, razvrščanje) za različna podjetja,
iščejo pa tudi nova podjetja in obrtnike, s katerimi bi lahko sodelovali. V drugi delavnici so
uporabniki zaposleni z izdelovanjem izdelkov lastnega programa. Njihove izdelke (copate, toaletne torbice, nahrbtnike, nakit idr.) že lahko kupite v trgovini, ki se nahaja v enoti Litija. Vedno
so veseli starih in novih kupcev, ki se odločijo za nakup že pripravljenih izdelkov, z veseljem
izdelajo tudi produkt po naročilu.
Poleg sodelovanja z lokalnimi podjetji in obrtniki, se uporabniki in zaposleni radi povezujejo tudi z društvi in ustanovami v lokalnem okolju, kar predstavlja obogatitev dejavnosti v
enoti.

Božično-novoletni turnir
Kimon 2017

V nedeljo, 10.12.2017 je v Ljubljani potekal Božicno-novoletni turnir Kimon 2017,
kjer se je sodilo tako po pravilih športnega karateja (KZS), kot tudi tradicionalnega
karateja (ITKF). Turnirja so se udeležili predvsem klubi, ki gojijo športni karate,
sodelovalo pa je tudi kar nekaj klubov, ki so usmerjeni v tradicionalni karate. Skupaj je nastopilo
kar 28 klubov in preko 320 tekmovalcev.
Tturnirja so se udeležili tudi tekmovalci KK Kensei, ki so se odlično uvrstili in dosegli:
- Zala Žirovnik 2. mesto v borbi (kihon
ippon kumite),
- Nina Požun 2. mesto v borbi (ko-go
kumite) in 2. mesto v prosti borbi (jiyu
kumite),
- Pia Utenkar 3. mesto v borbi (jiyu
ippon kumite),
- Mila Štimec 3. mesto v kati in 2. mesto v borbi (kihon ippon kumite),
- Neža Verbajs 2. mesto v borbi (kihon
ippon kumite),
- Tristan Zore 3. mesto v borbi (kihon
ippon kumite) in 2. mesto v borbi (jiyu
ippon kumite),
- Jernej Sladič 1. mesto v borbi (kihon
ippon kumite),
- Tilen Utenkar 3. mesto v kati in 2. mesto v prosti borbi (jiyu kumite),
- Žiga Jerič 3. mesto v borbi (ko-go kumite) in 1. mesto v prosti borbi (jiyu kumite),
- Gian Povše 1. mesto v kati, ter 1. mesto v borbi (ko-go kumite) in 3. mesto v prosti borbi (jiyu
kumite).
Odlične nastope so prikazali tudi Lea Balta, Tjaž Zidar, Dominik Sladič, vendar je bila konkurenca
prehuda za odličja. Na tekmi sta sodila tudi naša trenerja Gorazd Praprotnik in Toni Povše.
Tako se je KK Kensei uvrstil na skupno 5. mesto izmed 28 nastopajočih klubov. Čestitke tekmovalcem. 
KK Kensei
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MLADINSKI CENTER LITIJA

Januar in februar
v MC Litija

Novo leto – novi izzivi. Naj vam ob tej priložnosti
še enkrat zaželimo srečno in uspešno leto 2018!
Tudi letos za vas pripravljamo široko paleto dejavnosti.
Začeli smo že v januarju in tako vsak ponedeljek ob 17.00 teden
pozdravimo z družabnimi igrami. Pridruži se nam tudi ti. Ob sredah nadaljujemo z večernim gibanjem, ob 17.30 za pičel evro in
pol igramo odbojko v športni dvorani Gimnazije Litija.
Dogodki v januarju in februarju:
Torek, 23.1. ob 17.00: Predstavitvena delavnica 3D printer
Petek, 26.1. ob 18.00: Potopis in fotografska razstava Matije
Moharja – KUBA
Petek, 9.2. ob 19.00: Mednarodni večer poezije in glasbe
Sobota, 10.2. ob 10.00: ŽIV-ŽAV; otroški karneval
Četrtek, 15.2. ob 18.00: Šport na vsakodnevnem meniju – debata
Petek, 16.2. ob 18.00: Potopis in fotografska razstava Walking
the continents* by Owen Martel
*Walking the continents v dobesednem prevodu pomeni peš po
celinah. Owen je ogromno sveta prepotoval peš – bolje rečeno
torej, prehodil ga je. Pridruži se nam na potopisnem večeru, kjer
boš izvedel vse o njegovih avanturah.
Obiščite nas tudi v našem dnevnem centru! Odprti smo od ponedeljka do petka od 14.00 do 20.00.

Omogočamo šolanje 2017

Razpis Omogočamo šolanje 2017 smo z zadnjim rokom za zbiranje ponudb, ki je bil 20.12.2017 tudi zaključili. Uspešno smo
devetim dijakom in študentom podelili po 200€ nepovratnih
sredstev, ki jih morajo nameniti za potrebe šolanja. Vsem, ki
ste bili na razpisu uspešni čestitamo in vam želimo uspešno
delo v šoli oz. na fakulteti.
Z razpisom pa seveda želimo nadaljevati tudi v letu 2018, zato
nadaljujemo tudi z akcijo ZBIRANJA ZAMAŠKOV. Prinesete jih
lahko vsak delovni dan med 14.00 in 20.00. S tem pomagate
mladim, do uspešnega zaključka šolanja. Hvala!

Veliki otroški pustni ŽIV ŽAV

Leto je naokoli in ponovno je v Litijo prišel pustni čas ter z njim
že tradicionalni veliki otroški pustni ŽIV ŽAV v Športni dvorani
Litija. Pustno rajaje za otroke bo letos v soboto, 10.2. 2018 od
10.00 do 12.00!

20 let Gimnazije Litija

Gimnazija ima nedvomno pomembno vlogo v družbi
in oblikovanju posameznika, za dijake je začetek gimnazijskega izobraževanja pomembna prelomnica, štiriletno šolanje pa pusti pečat tudi na osebni rasti. 20 let že rastemo
skupaj na Gimnaziji Litija vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega
procesa, kajti 7. julija 2017 je minilo natanko 20 let od ustanovitve
gimnazije v Litiji. V teh letih sta šolo vodila 2 ravnatelja; dr. Vinko
Logaj od ustanovitve pa do leta 2005, ko je ravnateljevanje prevzela Vida Poglajen.
Ravnateljica Gimnazije Litija Vida Poglajen ob tem pomembnem
dogodku za šolo in lokalno skupnost pravi: (Povzeto po Zborniku ob
20-letnici Gimnazije Litija, ur. Tatjana Logaj)
“Obletnico vidim kot dodatno priložnost, da kritično usmerimo
pogled v preteklost in se pogumno zazremo v prihodnost, kar ponazarja kritično oko v logotipu naše šole. Naš cilj je izobražen mlad
posameznik, ki spoštuje dediščino svojih prednikov, obenem pa je
sposoben presegati meje lastne države, je aktiven v družbenem
okolju, sočuten do vseh, ki potrebujejo pomoč, je odgovorna oseba, ki zna ohranjati zdrav življenjski slog. Pot do tega cilja tlakujemo z različnimi dejavnostmi, ki jih izvajamo na šoli. Med njimi so:
pevski zbor, gledališka skupina, debatni klub, gledališki in filmski
abonma, dejavnosti v okviru Eko-šole in Zdrave šole, raziskovalna
dejavnost, dobrodelnost in prostovoljstvo, šport ...
Kako smo uspešni na svoji poti, dokazujejo številni uspehi naših
dijakov, na katere smo ponosni: 9 doktorjev znanosti, 5 bronastih
medalj na olimpijadah znanja, 60 zlatih maturantov, med njimi 11
diamantnih, in naših 1367 maturantov.
Šola pa je tudi življenje s številnimi vzponi in padci, je prostor, kjer
smo se v teh letih povezali profesorji in ostali zaposleni z dijaki in
njihovimi starši. Skupaj smo se trudili in uživali v izzivih, včasih smo
bili zaskrbljeni in spet drugič presrečni. V okolju tako majhne šole
lažje udejanjamo individualni pristop do dijakov. Vrhunskim in perspektivnim športnikom ter dijakom, dejavnim na širšem kulturnem
področju, omogočamo individualno delo in prilagajanje šolskih obveznosti. Organiziramo pripravo in udeležbo na različnih tekmovanjih iz znanja. Pridobljene izkušnje, kvalitetno znanje, družbena
ozaveščenost, empatija in visoka motiviranost omogočajo dijakom,
da lahko uspešno gradijo svojo kariero. Zagotovo so za vse zaslužni
profesorji, ki znajo vdahniti učnim vsebinam življenje, jih osmisliti
in tako tudi predstaviti. Vesela sem, da so odprti za spremembe in
dovzetni za nove pedagoške pristope, kar se odraža v mnogih projektih. Za vse to sta potrebna pogum in neizmerna energija.
Ob vsem tem se zavedamo, da šolski uspeh ni glavno merilo napredka dijakov in ni nujno napoved življenjske angažiranosti in
življenjske sreče. Od nekdaj smo se na naši gimnaziji trudili, da dijake opremimo s socialnimi veščinami, da znajo biti tudi potrpežljivi
in vztrajni, da ob morebitnih neuspehih ne odnehajo. Življenje ni
zgolj boj za ocene in točke, ampak nam prinaša veliko več, kar z
dijaki okušamo sleherni dan.
Tudi v prihodnosti želimo mladim nuditi prostor in čas za skupno
ustvarjanje, delo, pripravo za nadaljnji študij na univerzi. Pomembno se nam zdi, da znajo graditi svojo življenjsko srečo, da ostajajo
v svojem lokalnem okolju in s svojim znanjem, idejami ter energijo
gradijo naš boljši jutri.”
Slavnostni jubilej smo obeležili s prireditvami, srečanji ter ga 30.
11. 2017 zaključili s slavnostno akademijo v športni dvorani gimnazije. Ob tem dogodku smo izdali tudi Zbornik z utrinki in dosežki
20-letnega delovanja. 
Urška S. Pišek

Fotografije s slavnostne akademije; fotografije je posnela Betka Burger

Program otroškega pustovanja:
10.00 Obisk kurentov,
10.15 Klovn Žare - klovnovska predstava,
10.40 Predstavitev karnevalske maskote,
10.50 Glasbena animacija in ples s skupino PIKOLOVCI,
11.20 Plesna animacija s plesno športnim društvom NLP.
Med 10.00 in 12.00 bo za otroke odprt tudi »kotiček za poslikavo obraza« ter foto kotiček, kjer se boste lahko slikali z novo
litijsko karnevalsko maskoto. 
Vljudno vabljeni!

Novost v Optiki Manja

SLIKANJE OČESNEGA OZADJA

Matura 2005: 1. Peter Laznik Eberl – diamantni maturant;
2. Anja Žurga
Matura 2006: 1. Klara Jordan – diamantna maturantka;
2. Manca Grošelj; 3. Miha Hribar; 4. Kaja Smrkolj
Matura 2007: 1. Janja Babnik – diamantna maturantka;
2. Tina Golob – diamantna maturantka;
3. Tomaž Martini – diamantni maturant;
4. Mario Bjelčević; 5. Irma Budimlić;
6. Tanja Hrastelj; 7. Luka Kropivšek; 8. Aljaž Lazar;
9. Laura Markelj; 10. Lucija Pograjc
Matura 2008: 1. Žiga Kropivšek; 2. Špela Povše; 3. Maša Rome
Matura 2009: 1. Petra Obermajer
Matura 2010: 1. Urška Fišter; 2. Matja Zalar
Matura 2011: 1
 . Vita Zalar – diamantna maturantka;
2. Ana Matko; 3. Nejc Petek; 4. Maša Gril;
5. Anita Kosmač; 6. Gašper Slapničar;
7. Matjaž Drolc; 8. Sebastjan Pogorevc
Matura 2012: 1. Mojca Juteršek – diamantna maturantka;
2. Klemen Lovšin – diamantni maturant;
3. Manca Kolar; 4. Tina Breskvar;
5. Bojan Dolinšek; 6. Staš Strle; 7. Matej Čadež;
8. Maša Mesarič; 9. Špela Pikl
Matura 2013: 1. Nik Lupše
Matura 2014: 1
 . Žan Pirc - diamantni maturant;
2. Tin Troha – diamantni maturant;
3. Tilen Tršelič; 4. Simon Aleksič; 5. Klara Lenart
Matura 2015: 1
 . Neli Mlinar; 2. Jan Burgar; 3. Lučka Guna;
4. Polona Blaznik; 5. Matjaž Cirar
Matura 2016: /
Matura 2017: 1. Nadja Strle – diamantna maturantka;
2. Katja Arh; 3. Maja Pavčnik; 4. Anja Šurina

Drugi dogodki ob 20-letnici

Vpis v Zlato knjigo

Konec decembra smo na šoli v sklopu dogodkov ob praznovanju 20-letnice Gimnazije Litija pripravili slovesnost ob vpisu zlatih maturantov
v Zlato knjigo Gimnazije Litija.
Slavnostna gostja, ga. Lijana Lovše,
podžupanja Občine Litija, je na začetku prireditve zlatim maturantom
čestitala za njihove dosežke in jim
podelila častne srebrnike Občine
Litija.

Obisk dijakov v Domu Tisje in OŠ Litija,
Podružnici s prilagojenim programom

Mešani pevski zbor Gimnazije Litija vsako leto v decembru obišče
oskrbovance obeh enot Doma Tisje, v Šmartnem in Litiji. Letos
smo jih razveselili s prazničnim programom božičnih in novoletnih
napevov. Ob zaključku nastopa so bili naši poslušalci že tako dobro
ogreti, da so ob spremljavi harmonike z nami še prav ubrano zapeli.

Dijaki Gimnazije Litija smo se
tudi letos z veseljem odzvali
povabilu OŠ Litija, Podružnice
s prilagojenim
programom.
Učenci in njihovi učitelji so nas
razveselili s pestro prireditvijo
in nam predstavili številne
dosežke svojih učencev. S seboj na obisk smo peljali tudi Božička,
in mu pomagali razdeliti igriva darila.

Informativni dan na Gimnaziji Litija

Doktorji znanosti: Simon Čopar, Matic Lozinšek, Martin Ocepek,
Gregor Hostnik, Tjaša (Logaj) Bartolj, Maruša Agrež, Jernej Kotar,
Aljaž Drnovšek, Klara (Štrus) Pirmanšek, Zala Pavšič
Tabela zlatih maturantov
Matura 2002: 1. Petra Eltrin; 2. Janja Nikolić; 3. Klara Štrus
Matura 2003: 1. Elizabeta Marn
Matura 2004: 1. Tadeja Hostnik; 2. Tjaša Logaj

V petek, 9. 2. 2018, ob 9. in 15. uri ter v soboto,
10. 2. 2018, ob 9. uri vas vabimo na informativni dan.
Predstavili vam bomo šolo, program, obšolske
dejavnosti, ekskurzije in ostale vsebine, s katerimi
želimo obogatiti šolski vsakdan.
Veselimo se vašega obiska.

Božična pesem ogrela srca

Dole, 30 12. 2017, je v okviru KUDA-a Venčeslav Taufer Dole zazvenel že tradicionalni božični koncert. Tudi tokrat so nas razveseljevale pevke zbora ZARJA, ki jih druži veselje in prešerna radost
do petja na podeželju. Vodi jih edini moški, to je zborovodja Diego
Barrioss Ross, ki je diplomirani operni pevec. V teh prazničnih dneh
so nam želili podariti nekaj nematerialnega, naklonjenost in pozornost do ubranega petja in napolniti srce z mirnostjo in spokojnostjo
ubranih zvokov. Če se nam je kdaj dozdevalo, da življenje vedno do
nas ni bilo najbolj pošteno, smo si poizkušali izboriti tiste trenutke,
ko nam je bilo brezmejno lepo. In kaj motivira pevke, da se vestno
udeležujejo vaj pevskega zbora? Prav gotovo je to izjemna ljubezen
do petja, kar so nam potrdile od mlajše Katje, do ga. Slavke in
zaposlene mamice Maje. Program so popestrile mažoretke, Miha
in Gašper na harmoniki, Hana ob petju in kitari, pa seveda Dušan
Kotar z Avsenikovimi vižami. Postati srečen, ni ena izmed novoletnih zaobljub, ki bi jo lahko zapisali, pa vendar sem v očeh obiskovalcev tisti večer videla srečne in zadovoljne obraze. Da bi bilo še večkrat tako. 
Jožica Vrtačnik
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Pestro božično-novoletno
dogajanje na Polšniku

Pri nas se veliko dogaja in zaradi
omejenosti prostora za objavo v
Občanu bom zelo kratka. Letos imamo na Polšniku zanimive jaslice, katere si lahko ogledate
v naši cerkvi. Postavljali so jih vaščani Velike
Preske in Zglavnice ter nosijo posebno simboliko. Na Silvestrovo pa so se krajani podali že
na 14. Maksov pohod na Ostrež. Več si lahko
preberete na naši spletni strani polsnik.si, kjer
je tudi veliko fotografij.
Slovenske filmske zvezde pričakale Božička na
Polšniku
Letošnje priprave na prihod Božička nam bodo
vsem prav gotovo ostale v lepem spominu.

Torki, katere smo preživljali skupaj na vajah so
zanimivo doživetje, ko starši prebudimo otročička v sebi in se predamo svojemu poslanstvu
z vsem srcem. Za otroke. Za vse naše otroke.
V soboto, 23. 12. nas je čakala premiera in seveda smo bili tudi mi vsi v pričakovanju prihoda
Božička. Dopoldan smo odigrali še generalko,
ki je bila, kot se za generalko spodobi mala
katastrofa, saj smeha ni manjkalo. Ampak popoldan... Popoldan nas je očaral božični čas,
pozitivna energija je kar dihala iz igralcev in

predstava je bila odlično izpeljana. Videli smo
srečne otroške obraze in nasmehe njihovih
staršev in starih staršev, ki so si prišli pogledat predstavo. To je bilo pravo plačilo. Kar 16
staršev nas je sodelovalo in hvala vsem za ves
trud in vloženo pozitivno energijo. Hvala tudi
spremljevalni ekipi! Vsi ste našteti na spletni
strani. Kar 105 otrok je obdaril naš Božiček
in zato smo zelo hvaležni našim zvestim sponzorjem: RAFAEL, d.o.o. Sevnica, ANIMALIA Zagorje,

Špela Vodlan, Tepe, ASFALT KOVAČ, d.o.o. Planina
pri Sevnici, RORC, d.o.o. Polšnik, TESARSTVO, KROVSTVO, Anton Bučar, Tepe, METKA KONČAR, Polšnik,
MONT, Borišek Aleš, Mamolj, MIZARSTVO OTMAR,
Tatjana Mušič, Mamolj,
COMA COMMERCE, d.o.o.
Ljubljana, POPRAVILO PLOVIL, Andrej Repovš, Tepe
GMP – Razpotnik Silvo,
Izlake, TESARSTVO HRIBAR, Roman Hribar, Polšnik, GOLOBINEK, d.o.o.,
Šumnik, MK LIGHT SOUND, d.o.o., Hotič, MIZARSTVO MEDVED, Boštjan
Medved, Mamolj, GOSTILNA JUVAN, Ana Majcen,
Polšnik, LMA MONTAŽA,
Matjaž Klavs, Tepe,, INSTALACIJE Kaplja Franci,
Velika Preska, ZIDARSTVO
Bevc Jože, Mamolj, ZELENI GAJ, Miha Kos, Mamolj, GP-sklepanje zavarovanj,
Gregor Petrič, Ljubež, KOMBIVOZ, Srečko Sedevčič,
Velika Preska, VOM, Vodišek Matej, Mamolj, MIZARSTVO KOS, Jože Kos, Velika Preska, KS Polšnik ter
polšniška društva: Dragi prijatelji, hvala vam za

Kaj vse zmore žena na podeželju?

Odgovor je mogoče najti v vseh dejavnostih, ki jih članice Društva podeželskih žena in deklet
Dole pri Litiji, počnejo. V soboto, 7. oktobra 2017, je bila pod njihovo organizacijo izpeljana ekskurzija po Notranjski, malo manj poznani slovenski pokrajini, polni gozdov, jezer, kraških jam, ki
razkrivajo svojo zgodbo. Ravne te zgodbe radi domačini pripovedujejo naprej, da se ohranja za
kasnejše rodove. Lokalni turistični vodič je te zgodbe delil z nami in nas popeljal na ogled Krajinskega parka Rakov Škocjan, Cerknice, kmetije T Dolenj, ki ohranja staro kaščo in žago, do Bloškega jezera in pravljičnega Parka Idila, polnega lesenih skulptur izpod rok domačina Janeza Hitija.
Nepozaben je bil obisk ene lepših vodnih turističnih
jam, to je Križne jame, ki jo krasi kot solza čist potok. Sledil je postanek in kosilo na turistični kmetiji
Pri Logarjevih, ki vključuje obnovljeno kmečko hišo
z občutkom in spoštovanjem do lokalne tradicije
in arhitekturnim priznanjem. Mnogo navdušenja
je bilo čutiti ob pravem presihajočem Cerkniškem
jezeru in razlagi ob maketi.
V soboto, 21. oktobra 2017, je potekalo srečanje
podeželskih žena in deklet ter kmetic občin Litija,
Šmartno pri Litiji in Moravč. Dan je bil namenjen
druženju, občudovanju oglarske dežele, prelepih
kmetij, prijaznih domačinov, sprejemanju dobrih
praks. Meglen in nekoliko hladen dan smo začele
z dobrodošlico pri Lovski koči na Dolah, kjer nam
je bil predstavljen projekt obujanja peke božičnega
kruha »poprtnika« na našem območju, ki je nastal
na pobudo Kmetijske svetovalne službe Litija. Predavala nam je antropologinja Metka Starič iz Zavoda PARNAS. Poskusile pa smo tudi pravi »poprtnik« izpod marljivih rok domačinke Fani Drnovšek. Pozdravil nas je tudi podžupan Boris
Doblekar, ki nas je spremljal potem tudi na poti in prisluhnil problemom in težavam, s katerimi
se srečujejo ljudje na podeželju, z namenom, da bi jih v bližnji prihodnosti tudi razrešili. Les je
mogoče najti na našem kraju povsod, izvabiti iz njega unikatne izdelke iz lesa, pa ne zna vsakdo.
Danijel Povše, rokodelec samouk, nam je prikazal, kako je mogoče že iz zavrženega kosa lesa,
izdelati uporaben in dekorativen predmet. Po kratkem sprehodu nas je že čakal avtobus, ki nas
je popeljal v idilično vasico Berinjek, kjer nam je naša članica Metka Vres predstavila domačijo
in nas seznanila z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, to je predelavo mesa. Hkrati sta z možem

vso pozitivno energijo, katero ste vložili v predstavo. Verjamem, da vam je bila hvaležna cela
dvorana, da ste se tako potrudili in otrokom
pričarali čaroben večer, ki ga ne bodo nikoli
pozabili. Mi pa tudi ne. Kajne?

TV POLŠNIK – ŠPEGAMO V 2017

V petek, 5. januarja smo se Polšničani zbrali na
prvem kulturnem dogodku v novem letu. Letošnje srečanje je bilo malo drugačno, saj smo
si na TV Polšnik ogledali oddajo Špegamo v
2017, ki so jo vodili novinarji naše gledališke
skupine: Lana, Gaj, Andrijana, Mia, Jon, Manja, Zarja in Lovro. Med „filmskimi“ prispevki
so prepevale naše tri pevske skupine; Ljudske
pevke in godci, MoPZ Polšnik šolski zborček
Polhki ter šolarji s kratko božično predstavo.
Med glasbenimi nastopi smo si ogledali kar
deset filmčkov iz našega lanskoletnega dogajanja, katero je bilo res bogato (o obisku predsednika države, o obisku iz Evrope, o kulturi, o
treh uspešnih projektih, o dobrodelnosti, izobraževanju in nagradah, o gasilstvu, o športnih

aktivnostih, o naši tradicionalnih in najbolj obiskana dogodkih, o novostih v naši KS – filmčke
sva pripravili z Barbaro Bučar). Čeprav nam je
malo ponagajal zvok (za kar se opravičujemo),
smo lahko videli, koliko aktivnosti poteka vse
leto v našem kraju. Mnogo obiskovalcev je bilo
presenečenih nad vsem lanskoletnim dogajanjem. Hvala Katarini, Meliti, Viliju, Žigi, Slavku
in vsem, ki ste pomagali pri organizaciji dogodka. Novo leto je pred nami in gremo novim
dogodivščinam naproti. Skupnost gradimo vsi.
Eni aktivno, drugi pasivno. Veliko nas je, ki se
vključujemo, sodelujemo, ustvarjamo, se učimo in delimo svoje talente tudi med druge. Ob
tem pa rastemo in se bogatimo. In zato smo
hvaležni. 
Mateja Sladič-Vozelj

Kulturno športno društvo Velika Štanga

OBRL liga

Kulturno športno društvo Velika Štanga tekmuje v OBRL ligi z dvema domačima ekipama, poleg
pa so še tri ekipe iz Litije, Golišč in Jevnice.
Lestvica OBRL lige jesenskega dela sezone 2017/2018 izgleda takole: in tako lahko ekipi Velike
Štange 2 ter ekipi Jevnice čestitamo za osvojeno prvo mesto jesenskega dela tekmovanja v OBRL
ligi. Hkrati pa lahko opomnimo,
da se nam spomladi, s pričetkom 19.4.2018, obeta tudi zanimiv boj za prvaka OBRL lige,
za kar pa se bo potegovalo kar
pet ekip.
Da pa nismo člani KŠD Velika
Štanga tekmovali samo v OBRL
ligi, smo se na povabilo nam sorodnih društev, udeležili tudi petih turnirjev širom Slovenije, kjer
smo dosegli zavidljive uspehe. Tudi sami smo v mesecu avgustu organizirali tradicionalni turnir
med vasmi, kjer pa ni pomemben zmagovalec, temveč je poudarek zgolj na druženju, prijateljstvu in sodelovanju. Zato se še enkrat vsem nastopajočim ekipam zahvaljujem za sodelovanje in
se vidimo ponovno v letu 2018. Nadalje smo priredili tradicionalni Antonov turnir, kar četrti po
vrsti, osmih ekip za prehodni pokal, katerega si je priborila ekipa
Ivančne Gorice. Drugo mesto je
zasedla ekipa DU Jevnica, sledita
pa DU Zalog in domača ekipa V.
Štanga 2.
V delovni plan društva za leto
2017 smo vnesli tudi božični turnir v balinanju in se tako že četrtič družili ob ne preveč hladnem
vremenu, kuhanem vinu, dobri
hrani, predvsem pa v prešernem
vzdušju in tekmovalnem duhu.
Zmaga božičnega turnirja je pripadla ekipi ŠD Golišče, sledili sta
V. Štanga 1 ter V. Štanga 2. Med odmorom smo izvedli tudi bližanje v krog, kjer si je predsednik
našega društva, z zadnjim metom, priboril lepo praktično nagrado, katero je razdelil med tekmovalce.
Da je balinanje res zanimiv šport in hkrati dobra rekreacija je razvidno tudi iz tega članka, ki ga
trenutno berete… zato ne čakajte, temveč se nam pridružite tudi vi. Pišimo leto 2018 skupaj!
Ob tem pa naj v imenu KŠD Velika Štanga zaželim vsem ljubiteljem balinanja in tudi ostalim veselo, srečno in zdravo novo leto 2018.
Predsednik društva KŠD Velika Štanga, Marjan Lukančič

opozorila tudi na vse težave povezane s to dejavnostjo. Avtobus se je potem ustavil pri družinskem podjetju ROTAL, ki že vrsto let uspešno obnavlja zimske pnevmatike za osebna, kombi
in tovorna vozila, in s tem prispeva znaten delež pri ohranjanju ponovne rabe določenih produktov. Hkrati je vzoren primer družinskega sodelovanja. Sledil je obisk živinorejske kmetije Podles
nik v vasi Ježevec, kjer se ukvarjajo s prirejo mleka, dodaten vir pa jim predstavljata gozdarstvo in oglarstvo. Sledilo je presenečenje, vožnja s traktorsko prikolico »na bali« in postankom
Pr Krjan. V priznanem gostišču Celestina, na severnem delu naše občine, v dolini Sopote,
nas je že čakala priznana predavateljica Bojana Košnik,
ki nas je podučila o kulturi
vedenja v vsakodnevni praksi
in o vlogi ženske. Izobraževanje postaja tudi za kmečke
ženske vse bolj stalnica, zato
smo z zanimanjem prisluhnile
bontonskim nasvetom. Tu nas
je prišel pozdravit tudi župan
Franci Rokavec in nam zaželel
uspešno delo.
V soboto, 28. oktobra 2017,
so nas s svojim obiskom počastile članice Društva podeželskih žena in deklet Slovenska Bistrica. Pripeljale so
se z dvema avtobusoma in
bila prva postojanka je bila
v središči Dol pred TIC-em.
Sledila je pogostitev, nato pa
nazorni prikaz našega dela.
Predsednica našega društva Irena Bostič je podrobno predstavila, kaj vse zmore
žena na podeželju, ki si želi
aktivno vključiti v delo. Gostje
so bile presenečene nad programom dela 109 članskega
društva, ki zajema žene in dekleta različne starosti in izobrazbe.
Jesen ni le čas za pospravljanje letine, ampak je čas za
inventuro nad delom teh žena
in deklet, ki s svojo prizadevnostjo in vztrajnostjo uspejo
polepšati vsakdan na podeželju. Hkrati pa dati veljavo sebi,
družini in celotni skupnosti
tega ruralnega okolja. Čeprav
mnogi menijo, da ni pomemben obseg, vendar se mi zdi,
da je količina in kakovost
opravljenega dela vrednota, ki
šteje. Na to so lahko številne
podeželske žene s predsednico Ireno Bostič na čelu zelo
ponosne in vredne posnemanja.

Jožica Vrtačnik
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DRUŠTVA / DOGODKI

V KOČEVSKI REKI JE PRVIČ ZADIŠALO PO SLOVENSKI VOJSKI

S himno Republike Slovenije, Evropske unije
in Specialne brigade MORiS smo v soboto, 16.
decembra, začeli s prireditvijo - obeležitvijo
dneva, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski ‚‘Prihodnost pripada pogumnim‘‘, s ponazoritvijo prvega postroja.
Prireditve v Kočevski Reki so se udeležili predsednik Državnega sveta RS
Alojz Kovšca, načelnik Generalštaba
Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman, prvi obrambni minister
Janez Janša, predsednik Društva MORiS Kočevska reka Tone Krkovič, predsednik Združenja VSO Aleš Hojs, generalni sekretar Združenja VSO dr. Božo
Predalič in člani predsedstva Združenja
VSO.
V pozdravnem nagovoru se je predsednik
Združenja VSO Aleš Hojs zahvalil vsem
veteranom, ki so nam izborili samostojno
državo, slavnostni govornik polkovnik

SV prof. dr. Tomaž Kladnik pa je v
svojem govoru orisal zgodovinska dejstva, ki so pripeljala do prvega postroja
in osamosvojitve Republike Slovenije.
MSNZ je bila sposobna zavarovati Slovenijo pred kakršnimkoli
presenečenjem. Prvi postroj je bil jasno sporočilo Jugoslovanski armadi,
da smo Slovenci tudi z
orožjem pripravljeni braniti svojo domovino. Ob
tem je Kladnik dejal, da
kdor praznuje staro TO,
praznuje tudi njen namen,
ki pa ni bil zavarovanje samostojnosti. Danes praznujemo namen in vsebino,
staremu okviru se je dala nova vsebina, prišlo je
do ključnega preloma. Odločilna domoljubna dejanja predstavljajo temeljne dejavnike Slovenske
vojske.

Novice iz Planinskega
društva Litija

10.12.2016 je potekal 37. pohod na Tisje. Na
startu v Litiji se je evidentiralo 195 pohodnikov, vseh pohodnikov pa je bilo več kot 300.
Na Tisju so pohodnike s kulturnim programom
razveselili učenci POŠ Kostrevnica, navzoče pa so pozdravili
predsednica PD Litija Alma Jere, podžupan Šmartnega pri
Litiji g. Peter Avbelj in podžupanja Litije ga. Lijana Lovše.
16.12.2018 so pohodniki sekcije »Sokol« zaključili leto s pohodom na Janče. Bilo jih je 33. Obiskala jih je tudi predsednica PD Litija Alma Jere in jim s simboličnimi darili zaželela
veliko zdravja, ter varnih pohodov. Kot vsako leto doslej, so
se člani PS Sava – Kojoti na Štefanovo zbrali, da opravijo
letno planinsko inventuro. Kljub slabi vremenski napovedi
so se z Geoss-a odpravili okrog Slivne do izletniške kmetije
Pr‘Lavrič v zaselku Vrtače. Ozrli so se na vseh 12 načrtovanih in realiziranih izletov v 2017 ter sprejeli plan izletov za
leto 2018. Inventure se je udeležilo 26 članov. Planinskega
pohoda na Kum se je 2.1.2018 udeležilo tudi nekaj članov
planinske sekcije »Sokol«.

V kulturnem programu obeležitve prvega postroja Slovenske vojske sta
sodelovala drams
ki igralec Roman
Končar in Trobilni
kvintet Orkestra
Slovenske vojske.
Delegacija v sestavi generalni sekretar Združenja VSO,
predsednik Združenja VSO in predsed
nik Društva MORiS
Kočevska Reka pa
so ob koncu prireditve položili venec k pomniku v Kočevski reki
v spomin na dan, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski.
Z velikim veseljem in ponosom smo se prireditve udeležili
tudi člani Območnega združenja VSO iz Litije in Šmartna
Območno združenja VSO Litija, Šmartno pri Litiji
pri Litiji. 

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.
Vse to si prestala,
zdaj boš mirno spala.

Z A H VA L A
Mirno je zaspala naša draga mama, babica, prababica in tašča

MARIJA KISOVEC
roj. ŠUŠTAR
iz Jevnice
19.3.1932 – 10.12.2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,
ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na
njeni zadnji poti. Zahvala Domu Tabor Ljubljana, ZB Jevnica, RK Jevnica,
Društvu izgnancev Slovenije, g. Stanetu Lemutu, gasilcem in pevskemu
zboru iz Jevnice in g. Setničarju za zaigrano Tišino. Posebna zahvala
ge. Boži Šarbek za lepo prebran govor.
Vsi njeni

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu ...
(T. Pavček: Pesem o zvezdah)

Z A H VA L A
Po hudi bolezni se je od nas poslovil dragi oče, dedek,
brat, stric in tast

Skupina pohodnikov se je takole okrepčala pri domačinu
Dragu Jovanoviču v Preski nad Kostrevnico.

Vabimo vas, da članarino za leto 2018 poravnate čim prej.
Vse članarine vključujejo 24-urno asistenco in 24-urno
zdravstveno asistenco v tujini. S plačilom si pridobite
pravice tudi do ostalih ugodnosti. Več o članarini si lahko prebereta na spletni strani PZS - www.pzs.si. Na spletnem naslovu clanarina.pzs.si pa se lahko tudi včlanite ali
preverite stanje vašega članstva.
Načrtovani izleti in akcije v januarju in februarju 2018.
13. 1. 2018 – Mamolj (sekcija Sokol)
20. 1. 2018 – Kopitnik (sekcija Sava)
27. 1. 2018 – Sv. Trije Kralji, Osankarica (družinska sekcija)
28. 1. 2018 – 16. srečanje Prijateljev Janč - janških prijateljev
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

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

FRANC KLOPČIČ
iz Tolstega Vrha 4 pri Vačah
1950 – 2017.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot.
Hvala za vso pomoč, izrečene tolažilne besede, darovano cvetje, sveče
in svete maše. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku za lepo opravljen
obred, pevcem, trobentaču, pogrebcem in cvetličarju.
Posebna zahvala velja zaposlenim v Domu starejših Laško, ki so mu s
svojo predanostjo in prijaznostjo polepšali zadnje leto življenja.
Vsi njegovi
Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

Z A H VA L A
ob boleči izgubi drage mame, babi, tašče in tete

DANIJELE POVŠE
OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV

roj. Poznajelšek
iz Renk
11.4.1932 – 6.12.2017

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in sosedom,
ki ste nam izrekli sožalja, darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na
njeni zadnji poti. Hvala g. župniku in pogrebni službi KP Litija za lepo
opravljen obred, Romani Repovž za poslovilne besede, pevcem MPZ
Polšnik in Mateju Bovhanu za ganljivo Ave Mario. Posebna zahvala
patronažni sestri Karmen za njeno skrb, dr. Tanji Ptičar in osebju
intenzivne enote internega oddelka SB Trbovlje za njihov trud v zadnjih
tednih njenega življenja. Hvala vsem, ki jo boste ohranili v spominu.
Njeni: sin Darko, hčerka Urška z možem Silvom in vnuk Žiga,
sin Matija z ženo Ulo ter vnuk Kristjan in vnukinja Maja

Ni res, da je odšla - nikoli ne bo!
Ujeta v naša srca, z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak spremljala v tišini...

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Z žalostjo v srcu sporočamo, da nas je zapustila naša draga

ANGELCA ŽNIDARŠIČ

MIRKO DOBROVOLEN

3.4.1931 – 31.12.2017
iz Razbor

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala patronažni sestri Tini za oskrbo na domu v zadnjem
obdobju, sosedi Danijeli za vso skrb in pomoč, gospodu župniku iz
Primskovega za njegove obiske in lepo opravljen poslovilni obred,
gospe Marinki Vidgaj za ganljive poslovilne besede, pogrebnemu
zavodu Perpar in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Z A H VA L A
Zapustila nas je naša draga

MARIJA ŠTROS
1924 – 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče, g. Erjavcu za poslovilne besede
in pogrebni službi KSP Litija.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi
pogrebni službi KSP Litija in še posebej litijskemu župniku za lepo
opravljen obred.

Vsem še enkrat hvala.
Vsi, ki smo jo imeli radi.

Vsi njegovi
Naj lučka nikoli ne ugasne,
ki za tebe gori,
ker v naših srcih živel
za vedno boš ti.

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

Močno te pogrešamo.
Imamo te radi.

Z A H VA L A
Za vedno je odšla od nas mamica, babica in prababica

FRANCKA SPAČAL
roj. PERME
18.11.1932 – 7.12.2017
Kresniški Vrh 1a, Kresnice

Vsi njeni

Z A H VA L A
Po hudi bolezni nas je zapustila draga žena, mami, stara mama

ELI BORIŠEK
2.10.1943 – 11.12.2017
iz Litije

Z A H VA L A
Zapustil nas je naš dragi mož, oče in dedi

ANTON BERČON

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, še posebej bratoma in sestram, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za
topel stisk roke, podarjeno cvetje in sveče. Hvala gospodu župniku iz
Kresnic za poslovilni obred, našemu Janezu za poslovilni govor in hvala
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in
vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala kolektivu
Doma Tisje za nego in pomoč zadnjih 12 dni njenega življenja.
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen
obred, govorniku Bojanu Železniku in vsem, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti v tako velikem številu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče.
Hvala pevcem, pogrebcem, trobentaču in vsem,
ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njeni, ki smo jo imeli neizmerno radi.

Žalujoči: mož Vlado, hčerka Natalija z možem Miho in vnuk Tilen

Vsi njegovi

Usoda je hotela, da tebe nam je vzela,
odšla si tja, kjer ni več trpljenja in gorja.
Odkar utihnil je tvoj glas je ostala žalost
in bolečina pri nas.

Vse do zadnjega si upal,
da bolezen s trdno voljo boš ugnal,
a pošle so ti moči in zatisnil si oči.

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

ob boleči izgubi drage mame, babice, prababice,
praprababice

Mnogo prezgodaj, v starosti 65 let, se je od nas poslovil
naš dragi mož, oči, dedi, brat, tast in stric

ob izgubi naše drage mame, sestre, babice in tašče

EVFEMIJE MARKELJC

ANTON JOZELJ

VIDE POGLAJEN

iz Litije
21.8.1921 – 25.12.2017

iz Litije

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, cvetje in
sveče. Hvala KSP Litija, pevcem za čutno zapete pesmi, za zaigrano
Tišino, gospodu Matu Savšku za poslovilni govor in gospodu župniku
za lepo opravljen pogrebni obred. Posebna zahvala dr. Kolšku in
gospe Danici, ki sta nam pomagala v težkih dneh. Iskrena hvala vsem,
ki ste bili z nami in našega Tonija pospremili na zadnjo pot.

Vsi njeni

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem,
ki ste nam izrekali sožalja, prinašali cvetje in sveče. Hvala g. župniku
za lepo opravljen obred, pogrebni službi, hvala za zaigrano Tišino ter
hvala vsakemu posebej, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Z A H VA L A

1949 – 2018

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za pisna in ustna sožalja, stisk roke in sočutne besede ob njenem
slovesu. Hvala vam za darovano cvetje in sveče. Hvala pevcem ter hvala
g. župniku za opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se ordinaciji
dr. Kolška in sestri Silvi Dremelj ter ostalemu osebju DSO Tisje, za
nudeno medicinsko pomoč.
Iskrena hvala vsem.
Žalujoča hči Urška in Mojca z Milanom ter brat Franci
Oče in hči
skupaj V VEČNOSTI.....

V SPOMIN

Z A H VA L A
ob boleči izgubi drage mame, babice, prababice in tete

ANTONIJE VOZEL
23.5.1926 – 10.12.2017
Sp. Log 5, Sava

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in darove za svete maše.
Hvala osebju ZD Litija, patronažni službi, posebno sestri Karmen za
pomoč pri negi. Zahvaljujemo se gospodu župniku Andreju Rovšku,
pevcem Lipe, KSP Litija, KS Sp. Log, ZB Litija in vsem, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

MARIJA
FIRM

DOMINIK
BERVAR

roj. BERVAR
9.9.1960 – 9.10.2009)

11.5.1935 - 5.1.2017

Hvala vsem, ki se ju spominjate.
Vsi njuni
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NOGOMETNI KLUB KRESNICE

VZDRŽEVANJE TRAVNATEGA IGRIŠČA
ZA VELIKI NOGOMET

Travnato igrišče za veliki nogomet je potrebno
vzdrževati in negovati preko celega leta. Iz izkušenj, ki jih imamo v NK Kresnice bi želeli svetovati tudi drugim, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem
igrišč. Nogometno igrišče v Kresnicah je eno
lepših v naši MNZ Ljubljana. Zakaj toliko poudarka na urejenosti travnate površine? Predvsem gre za varnost
igralcev pred poškodbami, ki jih je
v zadnjem vse več.
Na urejenem igrišču
je tudi užitek igranja
na taki površini.
Kvalitetno travnato
površino zagotavljajo pogoji, pravo travnato seme, vlaga,
toplota, gnojenje in
zračenje. To pomeni,
da je potrebno površino gnojiti dovajati
vodo in pri rasti trave tedensko kositi (glede
na višino trave). Z velikim številom košenj se
izčrpava zemljo odnašajo se mineralne snovi,
ki jih je treba nadomestiti z mineralnimi gnojili.
Trošenje gnojila pričnemo zgodaj spomladi. Ob
ugodnih vremenskih razmerah sredi februarja.
Po izkušnjah priporočamo naslednje gnojenje
konec maja ali v začetku junija, zadnje gnojenje na bi bilo proti koncu septembra, ko je še
intenzivna vegetacija in že priprava za zimsko
spanje trate. Mineralno gnojilo uporabljamo, ki
je tudi cenovno ugodnom, NPK 15:15:15 in to
250-300 kg na celotno igrišče. Gnojilo trosimo
z posebnim trosilnikom. Za celo letno gnojenje
rabimo od 750-900 kg gnojila.
Spomladi pred uporabo igrišča in po gnojenju

igrišče povaljamo, da travnato rušo, ki je od
zimske zmrzali dvignjena potlačimo in koreninam omogočimo stik z zemljo. V mesecu aprilu
ali začetku meseca maja vršimo zračenje travnate ruše, peskanje in sejanje travnatega semena. Pri peskanju uporabimo moravški pesek
MP- MIX za igrišča. Zračenje se vrši s posebnimi stroji.
V poletnih mesecih redno kosimo,
vršimo namakanje
z vodo v kolikor ni
padavin. Pri namakanju skrbimo da je
minimalna količina
vode vsaj 4 litre na
kvadratni meter.
Dovoljena količina
vode omogoči koreninam, da gredo
v globino in utrjujejo rast. V obrat
nem primeru se korenine obrnejo navzgor in
pričnejo gniti.
V jesenskem leta skrbimo za redno košnjo in
po potrebi če je deževno vreme igrišče valjamo.
Pred zimo igrišče pripravimo za prezimovanje.
Po potrebi valjamo (če je igrišče poškodovano
po jesenskih tekmah), nato vršimo zračenje in
peskanje Uporabimo cca 40m3 peska. Vsa dela
je najbolje da izvrši specializirano podjetje, ki
je zato usposobljeno. Stroški za vsa navedene
dela znašajo minimalno 25.000 EUR.
Opisali smo minimalne pogoje in delo za dobro urejeno in pripravljeno travnato površino
za igranje nogometa in uživanje v pogledu na «
zdravo in urejeno zelenico«. 
Jože Kovič

NOGOMETNI KLUB LITIJA

Selekcija U10
na novem mednarodnem turnirju
Mladi upi selekcije U10 so se nedavno
udeležili tradiconalnega 14. Brečkovega
memoriala, ki je potekal v Športni dvorani Polaj v Trbovljah. Ekipa je nastopila dne
16.12.2017, ko so osvojili nehvaležno 4.
mesto. V skupinskem delu pa so zasluženo
osvojili 1. mesto.
Ekipa je nastopila v postavi Zal, Brigita,
Florijan, Nejc, Luka, Nik, Marsell, Minel,
Ajdin in Tai pod vodstvom trenerja Mateja
Bajdeta.
V osmini finala so izločili NK Pivovarno Laško, v četrtfinalu pa NK Slovan.
V polfinalu so se pomerili z NK Brinje, ki so
bili tudi zmagovalci turnirja, a so le-ti bili za
boljši po izvajanju kazenskih strelov.
V boju za 3. mesto je po izvajanju kazenskih strelov bila boljša ekipa NK Rudar Trbovlje. Po prikazani igri v skupinskem delu in v izločilnih
bojih so bila pričakovanja in želje sicer večje, vendar v tej loteriji kazenskih strelov, NK Litija ni
imela sreče.
Elvid Velić

TENIS KLUB AS

TOM AŠIČ DRŽAVNI PODPRVAK DO 18 LET

Tom Ašič Kovač je dosegel izjemen uspeh na Državnem prvenstvu do 18 let v Mariboru,
kjer se je uvrstil v finale in osvojil 2. mesto ter naslov državnega podprvaka. V polfinalu
je Tom Ašič Kovač premagal 2. nosilca Gašperja Bezjaka iz Maribora z rezultatom 3:6 6:1 6:1,
nato pa je bil v finalu za odtenek boljši 1. nosilec Matic Dimic iz Ljubljane, ki je slavil z 3:6 6:2 6:3.
Osvojitev 2. mesta na državnem prvenstvu je odličen uspeh in Tomu še enkrat iskreno čestitamo!
V igrah dvojih se je Tom Ašič Kovač
v paru z mariborčanom Maticem
Podlipnikom uvrstil v četrtfinale.
Na državnem prvenstvu do 18 let
sta pri dekletih nastopili Laura
Cerovšek in Pia Poglajen. Laura
je žal izgubila v prvem krogu od
8. nosilke Jurič Noke, Pia pa se je
uvrstila v drugi krog, tam pa je bila
od nje za las uspešnejša 7. nosilka
Anja Trbženik. Sta pa zato Laura
Cerovšek in Pia Poglajen uspešno
združili moči v dvojicah, kjer sta se
uvrstili v polfinale in osvojili 3. mesto. Čestitamo!
Tina Kristina Godec je nastopila na
članskem državnem prvenstvu in
Tom Ašič Kovač, državni podprvak, s trenerjem
se je uvrstila v polfinale in osvojila
Denisom Bovhanom.
3. mesto. Čestitamo!
Bor Artnak je bil znova nepremagljiv na turnirju do 14 let v Domžalah, kjer je prepričljivo osvojil
1. mesto. V finalu je premagal Premzl Maja z rezultatom 6:1 6:1. Ravno Premzl Maj je v začetku
januarja osvojil naslov državnega prvaka do 14 let, Bor Artnak pa je to državno prvenstvo izpustil,
ker se je udeležil turnirje najvišje kategorije (1. rang) v Ryzanu, Rusija. Tam se je času nastajanja
tega članka že uvrstil med 16 najboljših, o končnem rezultatu pa bomo poročali v prihodnji številki. Čestitamo!
Pri deklicah je do 14 let v Ljubljani uspešno nastopila Grošelj Rina, ki se je uvrstila v četrtfinale.
Rina je nastopila nato tudi na Državnem prvenstvu do 14 let, kjer ji je uvrstitev v četrtfinale za
las ušla. Boljša od nje je bila v 2. krogu leto dni starejša in 6. nosilka Tajda Zalokar iz Ljubljane.
Tudi Rina Grošelj je bila nato bolj uspešna v igrah dvojic, kjer se je uvrstila v polfinale in osvojila
3. mesto. Čestitamo !
Na turnirju do 12 let v Ljubljani pa je blestel komaj 10-letni Žiga Šeško. Turnir je bil 1. ranga. Žiga
je po zmagi v 1. krogu nad leto dni starješim Petrom Marn iz Radomelj s rezultatom 6:1 6:2, v
2. krogu nato ugnal še kar dve leti starjšega Blaža Šteblaj z rezultatom 6:1 1:6 6:1 in se uvrstil v
četrtfinale, kar je njegov največji uspeh do sedaj v kategoriji do 12 let. Čestitamo!
Tenis klub AS Litija je konec decembra gostil prvenstvo TZS za fante do 16 let. Na turnirju se je
tudi med starejšimi znova odlično odrezal Bor Artnak, ki je s kar 6:0 6:1 premagal 6. nosilca in še
lansko leto prvouvrščenega na lestvici TZS Jona Šuntarja iz Kranja in se uvrstil v četrtfinale, ker
je kljub dobri igri moral priznati premoč 1. nosilcu Lazarju Miličeviću, ki je na koncu tudi zmagal
turnir v Litiji.

REKREACIJA

V ponedeljek, 25.12.2017 je na igriščih Tenis kluba As Litija potekal tradicionalni Božični »šampanjec turnir« dvojic. Kot vsako leto, se je tudi letos na turnir prijavilo večje število igralcev kot lani
in sicer skoraj 50. Veseli dejstvo, da je bil letos turnir obarvan mednarodno in da je na turnirju
nastopilo večje število žensk, ki so vse po vrsti prikazale zavidljiv nivo tenisa. Kot veleva tradicija,
so se tekmovalci pomerili v treh predkrogih in v nadaljevanje so se uvrstili igralci z najboljšim
seštevkom dobljenih iger na teh treh tekmah.
Da za dober rezultat na Božičnem turnirju ni dovolj zgolj kakovost posameznika, ampak tudi
uigranost in sreča pri žrebu se je pokazalo tudi letos, saj je kar nekaj vrhunskih tekmovalce odpadlo že pred polfinalom. Zasluženo so se za finale pomerili dvojici Savšek Janez/Regent Anja proti
Kokalj Igor/Stanko Vesna in Dejan Simič/Danaja Pečnik proti Smrkolj Damjan/Savšek Anja.
Obe tekmi sta bili izjemno izenačeni, a na koncu so ob 02.00 zjutraj v finalu loparje prekrižali
Savšek Janez/Regent Anja proti Smrkolj Damjan/Savšek Anja. Kljub udarnem začetku Damjana
in Anje in vodstvu z 3:0 sta se Janez in Anja vrnila v dvoboj, a je izkušeni Smrkolj Damjan z nekaj
izjemnimi potezami in konstantno dobro igro poskrbel, da je po dolgih letih skupaj z Anjo dvignil
pokal za najboljšega. Po osvojeni lovoriki je sledilo bučno slavje, ki je trajalo dolgo v noč. Čestitke
zmagovalcema in vsem, ki ste sodelovali na turnirju. Tenis klub As bo kmalu organiziral tudi turnir
posameznikov v dvorani.
Iz ZDA se je oglasil na obisk naš nekdanji uspešen tekmovalcev Zlatkovič Matej, ki se je po končani mladinski karieri odločil za študij v ZDA, tam uspešno diplomiral in je sedaj trener na Univerzi v Houstonu, ZDA. Poleg tega, da je nastopil na Božičnem turnirju, je pred tem še nekaterim
igralcem našega kluba predstavil možnosti študija v ZDA, ki se ponujajo teniškim igralcem. Že
v šolskem letu 2017/2018 se je po njegovih stopinjah na študij v ZDA odpravil Gregor Kokalj in
želimo mu veliko uspeha !

TEKAŠKO DRUŠTVO ŠILT

Najstarejši član društva

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

Tudi tekači imamo včasih slabe dneve. V naši sredini pa imamo nekoga, ki nam vedno polepša še tako težke
trenutke. Je vedno nasmejan, dobre volje in pripravljen priskočiti na pomoč. Zna poslušati in slišati, kar je zelo pomembno in spada med gonilno silo v našem društvu. Kadar preteče maraton, mlajši tekači takoj utihnemo in nehamo stokati,
saj vsakič znova vidimo njegov širok in nalezljiv nasmeh na obrazu, ko v cilju zadovoljno ponavlja, da se je splačalo in v isti sapi
šaljivo pripomni, da je še mlad, dokler bo tekel maraton. V tem članku je izpostavljenDušan Jovanovič rojen 8.10.1952 je soustanovitelj društva ŠILT z bogato športno zgodovino. Že
z 10. leti je pričel z igranjem nogometa v NK Litija. Še vedno pri 65. letih aktivno igra nogomet
pri društvu Rekreativci 77.
Prvi tekaški koraki so bili v letu 1983 na teku Mladosti v Litiji katerega je organiziralo TVD Partizan Litija, pri katerem je aktivno sodeloval mnogo let. V tem obdobju se je veliko kolesarilo in
se je udeleževal kolesarjenja na GEOSS, maratona Valvasor in drugih tekaških prireditvah po
Sloveniji. Med njimi izstopa večkratna udeležba na
Maratonu Franja in Vršič.
Pri 54. letih je ponovno zaživela njegova skrita želja po teku. Prvi preizkus je bil leta 2006 na Kraškem maratonu. Z dobrim rezultatom in podporo v
podjetju, kjer so imeli aktivno skupino tekačev je
pričel z rednimi tekaškimi treningi. Od takrat dalje se je udeleževal vseh večjih prireditev od Maratona treh src, teka na Vršič, Istrskega maratona, Maratona v Banja
Luki in Konjiškega maratona. Od leta 2006 pa se za nagrado ob zaključku tekaške
sezone z veseljem udeleži Ljubljanskega Maratona na 42.195 KM. Leta 2016 se je
bil v Ljubljani Cooperjev test na 2400 m, na katerem je dosegel odličen čas 10.59
min. Od leta 2010 do 2017 je pretekel cca 85 malih maratonov 21 KM. Od leta
2012 vsako leto preteče velik maraton 42.195 KM na Ljubljanskem maratonu. V
povprečju preteče na leto od 1100 do 1400 KM.
Ko mi je pripovedoval, o sebi in svojih tekaških izkušnjah, sem dobila občutek,
da se je za njega čas ustavil. Zaradi vedrine in močne volje ostaja v naših srcih
večni mladenič, ki mladim s športnim udejstvovanjem kaže pot, ki ni vedno lahka,
je pa blazno lepa, tudi ko se naše življenje prevesi v jesen. Da bi le tako še dolgo
ostalo…. Hvala Dušan. Tekaški pozdrav !	
Suzana Šajnovič

Januar 2018  15

KRIŽANKA / OBVESTILA

NEP 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

V LITIJI, oddam 3 sobno stanovanje, 71 m2,
obnovljeno 2014, neopremljeno.
Informacije: 041/754 850.

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

PRODAM ročne statve,
širina 90 cm s priborom.
 01 8981 379,
GSM: 031 385 950

že vnaprej pripravljen spisek za vse kadre na
sodišču. Vendar kljub takrat razvpiti idejni enotnosti niso imeli na to nobenega vpliva. Skupaj
sva potem zaorala ledino in postavila na novo
sodnijo po premoru od l. 1945, ko sodišča v
Litiji ni bilo 46 let. Milan je bil spoštljiv kolega,
do mene, mlajšega še posebej. Kadarkoli me
je sprejel v svojem sodniškem kabinetu in sva
kakšen primer skupaj premlela. Sodniški silogizem je jemal po načelu: daj mi dejstva, dam
ti pravo. Da bi uvidel dejansko stanje, je znal
prisluhniti strankam. Umirjeno. In odločitve v
sodbah in sklepih so bili argumetirane z jasnimi povedmi tako, da je stala vsaka posebej.
Brez dolgovezenja, dobiš, zgubiš. Zato in zato.
Sploh pa je bila njegova specialnost poravnati
stranke med seboj. Bil je legenda, kar se poravnav tiče. Tu sem ga občudoval. Kakšna moč
prepričevanja je bila v njem, kako se je vživel v
psiho strank v razpravni dvorani ali na terenu.
Iz ogleda je praviloma prišel s poravnavo. Kolega pravnik, sodnik Milan Kaplja je sodil 27 let.
Pa državne volitve in referendume od začetka
90 let vsa vodila skupaj.
Z letom 2018 je odšel v zasluženi pokoj. Ker je
vsesplošno razgledan in praktičen, mu bo v veselje hišica z vrtom na Ul. 25 maja, in pa hobiji,
od astronomije, učenje jezikov (leto nazaj ga
je Vrhovno sodišče poslalo celo v Nemčijo na
izpopolnjevanje), sploh pa vnuki, sosedje.
Tu pa svoje dodam še hvaležni sosed Ivan
Kramžar, z iste ulice. Z željo, da bi z Milanom še
dolgo hodila na sprehode, opazovala v jasnih
nočeh in tekmovala v astronomiji.
Milan, želiva Ti vse dobro, sosed dipl.ing. Ivan
Kramžar in pravniški kolega, Miro Bregar.

PREVENTIVNI PROGRAM ZA ZDRAV
NAČIN ŽIVLJENJA

Če imate težave z zdravjem, se nepravilno prehranjujete, želite zdravo shujšati, prenehati kaditi
ali ste pod stresom in si želite pogovora s strokovnjakom smo za vas pripravili delavnice, kjer vam bo strokovno
zdravstveno osebje na prijeten način pomagalo do vaših ciljev.
Delavnice so brezplačne in so namenjene vsem, ki so pripravljeni narediti nekaj za svoje zdravje.
Pokličite nas ali pišite ter se pozanimajte za termine. Kontakt: ZDRAVSTVENI DOM LITIJA, sestra Petra Zaletelj
ali Ana Brvar 01/8900400 ali na e-naslov: delavnice.litija@gmail.com.

sestavil:

TISOČ Z
RIMSKO
ŠTEVILKO

Jože Vizlar številka: 206

STAROGRŠKI
KIPAR

NAMERA,
NAKLEP

NASKOK,
NAVAL

AVSTRAL
SKI PTIČ Z
LIRASTIM
REPOM

NADALJE
VANJE
GESLA

NATISKANJE

AKVARIJSKA
RIBICA

Star mizarski ponk,
skrinje, kredence, cizo,
kripo, manjši voziček
lojtrnik, tapicirane stole iz 60.–70. let in ostale stare stvari kupim.
 031 878 351

Odšli so v pokoj…. Milan Kaplja, sodnik

Starejšega pravniškega kolega sem poznal že
prej, znano mi je bilo, da je delal kot pravnik
v Predilnici Litija, potem v LIL Litija. Od njegovega sošolca Francija Lesjaka sem izvedel kakšno težko mladost je imel na Stavbah, kako ga
je po končani srednji tekstilni šoli premamilo
pravo in je študij končal ob pomanjkanju vsega,
vendar v roku. Znana mi je njegova anekdota,
da mu je bilo po takratnem direktorju J. Mirtič
naročeno, da naj premisli pravno postavitev
tozdov v fabriki kar je bila takrat politična direktiva, pa mu je direktorju mlad pravnik sugeriral tako, da sta lahko v Predilnici samo dva
tozda: predilnica (proizvodnja) kot cela fabrika
in pa menza (kot malica po končanem delu za
svobodno menjavo dela). In direktor je to zagovarjal in uspel in Predilnica se nikoli ni tozdirala, vsi pa, ki so se, jih danes ni več. Teh podjetij
namreč.
Moj prvi osebni stik z Milanom je bil v l. 1982,
ko sva bila skupaj v komisiji statutarno pravne
komisije občine. Trdno, z argumenti, se je postavil za svoje stališče in skritiziral že naslov
odloka glede centralnega pokopališča. Takšno
titulo je kraju zadnjega počitka dal občinski
veljak, vendar njegova ni obveljala. Milan je argumentiral, da so to kraji, kjer smo vsi enaki,
ni manj ali bolj centralnih (na freskah v Hrastovljah so v vrsti kralji in berači). Občudoval
sem ga pri njegovi kleni in jasni argumentaciji.
Seveda je potem obveljala njegova.
Na jesen 1990 ob kadrovski postavitvi na novo
ustanovljenega sodišča sem se oglasil pri njem
s prošnjo, da se mi pridruži v ekipo na novo
ustanovljenem sodišču v Litiji. Kot sodnik. Vzel
si je čas za premislek in cel teden sem bil na trnih, kako se bo odločil. Partijski veljaki so imeli

nagradna križanka
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TAKO

KRAJ V
HALOZAH

PRIPADNIK
ANARTOV
IGRALKA
ZUPANČIČ
STROKOV
NJAKINJA ZA
ROMA
NISTIKO

Tel.: (01) 898 41 37
18. ČRKA
ABECEDE

HROŠČ
V ZELJU,
RILČKAR

IME
HRVAŠKE
REŽISERKE
(KODAR)

IGRALKA
MIRANDA

ŠPANSKI
SPOLNIK

JAPONSKO
MESTO

SEZNAM,
LISTA

PODZEMNI
HODNIK

MESTO V
RUSIJI

SRBSKI
MATEMATIK

IZDELOVALEC
KRUHA

URAD
EKONOMA

RENIJ
MAJHNE
URE

SMUČIŠČE
NAD
ZAGREBOM

JAPONSKI
OGNJENIK
MESTO V
FRANCIJI

IME IGRALKE
ŽELEZNIK

KEMIJSKI
ZNAK
ZA ZLATO

VINKO
NOVŠAK

TERME V
BELGIJI

JAJČNI
OLUPEK

MESTO V
TURINGIJI
PEROCI

IME
ATLETINJE
(KRAVES)

VELETOK V
SIBIRIJI

TRENER
BLAŽEVIĆ

MANJŠA
REČNA RIBA

PRITOK
DRINE

KUHINJSKI
ELEMENT
NARODNA BANKA

PANČEVO

SLOVENSKI
PUBLICIST
(ANDREJ)

STANKO
FRELIH

OČE

GORSKI
VZPON

VAŽNO
ČUTILO

VLADAR
CARSTVA

VRELA
VODA

ŽENSKO
IME

IGRALKA
SAVINA

OTOK V
ALEUTIH

RIMSKI
ČUVAR
OGNJIŠČA

IME HAR
MONIKARJA
ŠVABA

Težje besede: KLJUNOTAJ, ONATAS, OME, NEŠIĆ,
ALES, INESA

1. Magda Bolte, Polšnik 34a
2. Tjaž Zidar, Gobnik 27, Gabrovka
3. Ana Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji

redno
cepljene.
Kmetija Šraj.

Tel.: 031 751 675

POJAV NA
VODI

Ime in priimek:

Izžrebanci križanke iz meseca decembra 2017 bodo
prejeli stenski koledar 2018, Ustvarjalci zgodovine
v osrčju Slovenije. Koledar bodo prejeli v Tiskarni ACO
v Litiji.

Prodamo
in
dostavimo
mlade
kokoši
nesnice,

REKA V
SIBIRIJI

Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.2.2018 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli BON za
veliko pizzo. Bon za pizzo bodo prejeli v Tiskarni ACO
v Litiji.

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada 5850 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

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 ...

NAPOVEDNIK DOGODKOV
Petek, 26. 1. 2018, 18.00
POTOPIS IN FOTOGRAFSKA RAZSTAVA KUbA. MC Litija.
Sobota, 27. 1. 2018, 18.00
PREDSTAVITEV NOVE NOTNE ZbIRKE še nepoznanih Jerebovih pesmi za
moške in mešane pevske zbore. KC Litija.
Sobota, 27. 1. 2018, 19.00
SPOMINSKI KONCERT PETRA JEREbA. ŽVS in MVS Lipa, Zbor sv.
Nikolaja Litija in komorna vokalna skupina OŠ Gradec.
Cerkev SV. Nikolaja Litija.
Ponedeljek, 29. 1. 2018, 19.00
PRIBLIŽEVANJA: DR. MOJCA ZVEZDANA DERNOVŠEK. KC Litija.
Torek, 30. 1. 2018, 19.00
TEK ZA ŽIVLJENJEM. Predstavitev knjige Mitje Duha, ozdravljenega
narkomana, danes licenciranega športnega vaditelja in prehranskega
svetovalca. Knjižnica Litija.
Petek, 2. 2. 2018, 19.30
KONCERT IN KOMEDIJA: FRPRUH - Orlek in Matjaž Javšnik. KC Litija.
Sobota, 3. 2. 2018, 10.00
OTROŠKA MATINEJA: VEVERIČEK POSEBNE SORTE. Gledališče
Kaličopko. KC Litija.
Nedelja, 4. 2. 2018, 14.00
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK NA GEOSSU. DG Kolenc.
Ponedeljek, 5. 2. 2018, 18.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Vače.
Ponedeljek, 5. 2. 2018, 18.30
KONCERT Ob SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU. Dvorana GŠ
Litija - Šmartno.
Torek, 6. 2. 2018, 18.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Litija.
Sreda, 7. 2. 2018, 20.00
OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU. Zbor sv. Nikolaja Litija, Jure Tori in Jure Longyka - harmonika in
poezija. KC Litija.
Četrtek, 8. 2. 2018, 11.00
DEBELI ČETRTEK: PREVZEM PUSTNE OBLASTI. Tekmovanje za naj
pustni krof, uradna predstavitev maskote Litijskega karnevala – Litka.
Valvazorjev trg, Litija.
Petek, 9. 2. 2018, 18.00
MEDNARODNI VEČER POEZIJE IN GLASBE. MC Litija.
Petek, 9. 2. 2018, 18.30
PRIREDITEV Ob KULTURNEM PRAZNIKU. Dvorana na Polšniku.
Sobota, 10. 2. 2018, 10.00
OTROŠKI PUSTNI ŽIV ŽAV. Športna dvorana Litija.
Sobota, 10. 2. 2018, 15.00
LITIJSKI KARNEVAL: PREDVOLILNI bOJ NA VASI – KARNEVALSKA
POVORKA. Center Litije.
Sobota, 10. 2. 2018, 20.00
KARNEVALSKI PLES S SKUPINO MODRIJANI. Športna dvorana Litija.
Torek, 13. 2. 2018, 9.00
PRAVLJIČNI PUST V LITIJSKI KNJIŽNICI. Knjižnica Litija.
Torek, 13. 2. 2018, 10.30
OTROŠKI PUSTNI KARNEVAL. Valvazorjev trg, Litija.

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 41

Torek, 13. 2. 2018, 18.00
PEVSKA GIMNAZIJADA. Športna dvorana Gimnazije Litija.
Torek, 13. 2. 2018, 19.00
LITERARNI VEČER. Novinar, pisatelj, alpinist Tadej Golob. Knjižnica Litija.
Sreda, 14. 2. 2018, 9.00 do 18.00
PEPELNIČNA SREDA: PEČENE POSTRVI V RIBIŠKEM DOMU. Savska
cesta 3, Litija.
Sreda, 14. 2. 2018, 16.00
POKOP PUSTA. Ribiški dom Litija.
Četrtek, 15. 2. 2018, 18.00
ŠPORT NA VSAKODNEVNEM MENIJU - DEbATA. MC Litija.
Četrtek, 15. 2. 2018, 19.30
GLEDALIŠKI ABONMA: ČAKALNICA. KC Litija.
Petek, 16. 2. 2018, 18.00
POTOPIS IN FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: WALKING THE CONTINENTS.
MC Litija.
Petek, 16. 2. 2018, 19.30
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO Z
VENERE (Denis Avdič). KC Litija.
Torek, 20. 2. 2018, 18.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Litija.
Torek, 22. 2. 2018, 16.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Gabrovka.
Torek, 26. 2. 2018, 18.00
PRIBLIŽEVANJA: KAREL GRŽAN. Slovenski rimskokatoliški duhovnik,
pisatelj, publicist, scenarist. KC Litija
Torek, 27. 2. 2018, 19.00
POTOPIS: ZORAN FURMAN. Nepal - treking okoli Manasluja. Knjižnica
Litija.
Podatke zbira: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 458, obcina.litija@litija.si

V najem oddamo gostinski lokal
– Bistro Valvazor, Valvazorjev trg 3, Litija.

V najem oddamo gostinski lokal z restavracijo, ki se nahaja v centru Litije.
Lokal je prenovljen, v obratovanju. Skup
na površina prostorov znaša 260 m2 +
uporaba zunanje terase na ploščadi ob
poslovni stavbi. V najemnino je vključena
vsa oprema gostinskega lokala in kuhinje.
Več informacij dobite na sedežu KGZ
Litija z.o.o. oziroma lahko pokličete na
tel. 041-306-381.
V pritličju je gostinski prostor s 70 sedeži,
točilnim pultom in zunanjo teraso.
V prvem nadstropju je restavracija
s 60 sedeži in prijetnim razgledom na mestno središče in reko Savo.

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

ANTIFRIZ 1 L
2,37 €

KOCKE ZA VŽIG
0,65 €

PELETI GERMAN 4,05 €
KVALITETA A1

LUCERNA
260 €/T bddv

SONČNICE ZA PTICE 1 KG
1,09 €

VABA ZA MIŠI
1,99 €

AKCIJSKE CENE
UMETNEGA GNOJILA

PESNI REZANCI
225 €/T bddv

CENIK OGLAŠEVANJA 2018

AVTOČISTILO 1 L
1,09 €

PELETI R. DEVIL 3,75 €
KVALITETA A2

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

NAREZEK MDK
0,49 €

DASH 1,75 L
5,99 €

KREM BANANE
1,29 €

ARIEL 5,26 L
13,99 €

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

SIR EDAMEC
4,99 €/KG

MOKA P. BELA 1 KG
0,79 €

PIVO 6 x 0,33 L
3,55 €

PERSIL 7 KG
15,49 €

FINISH tbl . 110
12,99 €

LENOR 930 ML
1,99 €

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

Cenik velja od 1.1.2018. Glede na velikost vašega zakup. prostora, število zaporednih objav ali celoletno naročilo
objave, vam nudimo dodatni popust. Vsi pogoji oglaševanja so navedeni na naši spletni strani: www.obcan-litija.si.
Za info. lahko pokličete 01/8983 843 ali 041 719 444 Aco Jovanovič. V ceni oglasa je vračunano tudi oblikovanje za tisk.

