Iz uredništva ...
Nikar se preveč ne zaženite k delu že prve
dni v novem letu. Pravijo, da kar boš delal
na začetku, predvsem pa kako, bo tako
tudi ostale dni v letu. Zato le dobro načrtujte vse, da vam bo čimveč časa ostalo
zase in svoje bližnje.
Sašo Jovanovič, urednik
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novice iz občine litija

BOŽIČKI NA KOLESIH
Spoštovani občani,
tudi tokrat smo Božički iz novoustanovljenega kolesarskega društva Litijski Tempomat, v sodelovanju z občino
Litija in OŠ Litija, izvedli že drugo dobrodelno kolesarje-

(več na 3. strani)

TRADICIONALNI NOVOLETNI
SPREJEM ŽUPANA FRANCIJA
ROKAVCA
Župan občine Litija Franci Rokavec je v petek 21.12.2018
pripravil tradicionalni sprejem, na katerem so se srečali občinski svetniki, gospodarstveniki, predstavniki
zavodov, predsedniki krajevnih skupnosti, predstavniki društev ter mnogi, ki soustvarjajo življenje v občini
Litija.

nje. Božički na kolesih so krožili po ulicah Litije in Šmartnega ter obdarovali vse otroke, ki so jih srečali. Tega
srečanja se je udeležil tudi župan g. Franci Rokavec. To
kolesarjenje pa je imelo še posebno dobrodelno noto,
kajti obdarili smo dve socialno šibkejši družini in jima
polepšali ta poseben praznični čas. Za dobrosrčnost pri
obdarovanju bi se radi zahvalili občini Litija, trgovini INTERSPORT Litija, E.Leclerc Ljubljana ter vsem ostalim,
ki so prostovoljno prispevali k osrečevanju
naših najmlajših občanov.
Naslednje leto se ponovno vidimo, zato
nam sledite na socialnih omrežjih in spletni strani, da boste lahko svoje otroke pravočasno obvestili.
HO HO HO
LEPO POZDRAVLJENI,
Kolesarsko društvo Litijski Tempomat

S ŠTEVILNIMI PRIREDITVAMI SMO
ZAKLJUČILI LETO 2018

Praznični december je bil v občini Litija popestren s številnimi prireditvami, ki so
razveseljevale naše občanke in občane različnih starosti.
Hvala vsem organizatorjem, posebej ZKMŠ
in JP KSP, KI sta prevzela glavne obveznosti pri organizaciji, še
posebej ZKMŠ in JP
KSP, ki sta bila glavna
nosilca aktivnosti, seveda pa tudi PGD Litija
in Kmetijsko gozdarski
zavod Ljubljana -IzpoPohod z baklami od mestnega muzeja Litija do rudnika Sitarjevec. stava Litija, ki je skupaj z Društvom kmetic
Litija-Šmartno pripravil
zanimivo razstavo poprtnikov. Iskrena hvala
tudi številnim društvom
in posameznikom, ki
so izvedli praznične
dogodke po krajevnih
skupnostih.

IZ VSEBINE
…
PREVOZI ZA
STAREJŠE
STRAN 2

RAZPIS
ZA PUSTNI
KARNEVAL 2019
STRAN 2

Pohod z baklami od

Župan je v svojem nagovoru izpostavil vse tisto kar je
najbolj zaznamovalo iztekajoče leto 2018. Še posebej je poudaril dosežke naših občanov, ki so jih dosegli na športnem in kulturnem področju. Tudi v letu
2018 smo dobili nove svetovne prvake na področju
športa in sprejema sta se udeležila plesalec NLP Jaša
Končar, ki je postal svetovni prvak v kategoriji street dance show solo in Tone Vrhovec, ki je ponovno
postal svetovni prvak v borilni veščini Jiujitsu v svoji
kategoriji.
Na področju kulture je zbor Sv. Nikolaja na mednarodnem tekmovanju v Riminiju osvojil tri prva mesta v
kategoriji sakralna glasba, mešane skupine in ljudska
glasba. Prav tako je priznanje za najboljšo dirigentko na
tem tekmovanju prejela zborovodkinja Helena FojkarZupančič.
Župan Franci Rokavec se je za uspešno delo nepoklicnega podžupana, v mandatu 2014 -2018, zahvalil Borisu
Doblekarju in mu zaželel čim boljše sodelovanje tudi v
vlogi poslanca.

V okviru prireditve PODEŽELJE V PRAZNIČ- mestnega muzeja Litija
NEM MESTU, je največ obiskovalcev, predvsem najmlajših, pritegnil prihod DEDKA do rudnika Sitarjevec
bo že v letošnjem letu
MRAZA in predstava gledališča KUKUC.

prestavljen na začetek
decembra in bo predstavljal čaroben uvod
prazničnega decembra.

Najbolj obiskana je bila zabava z ansamblom
MAMBO KINGS IN DJOMLA KS.

V okviru prireditev po
deželje v prazničnem
mestu, je največ obis
kovalcev, predvsem najmlajših, pritegnil pri
hod dedka mraza in
predstava gledališča Kukuc.

90 LET VRTCA
LITIJA
STRAN 7

POPRTNIK OBREDNI KRUH
STRAN 11

Najbolj obiskana je bila
zabava z ansamblom Mambo kings in
Djomla KS.
Na silvestrovo, ob polnoči, je
obiskovalce prireditve nagovoril
župan Franci Rokavec in jim zaželel
vse dobro v letu 2019.
(več na 3. strani)

NOVICE IZ
OGLARSKE
DEŽELE
STRAN 12
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OBVESTILO VSEM ZAVEZANCEM
ZA PLAČILO NADOMESTILA
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
V OBČINI LITIJA

Občinski svet občine Litija je na 1. izredni seji občinskega sveta
17.12.2018 sprejel novi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija (Uradni list RS, št. 82/2018 v nadaljevanju odlok), na podlagi katerega občina odmerja nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča. Novo sprejeti odlok bo nadomestil sedaj veljavni Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija (Uradni list RS št. 132/03, 119/04,
119/05, 116/11), razen v delu, ki odmerja nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče. Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča se začne na podlagi
novega odloka odmerjati s 1. januarjem leta, ki sledi letu, v katerem bo vzpostavljena ustrezna evidenca nezazidanih stavbnih
zemljišč. Do takrat se za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča uporablja odlok
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Litija (Uradni list RS št. 132/03, 119/04, 119/05, 116/11).

Glavni povzetki sprememb, ki jih prinaša novi odlok
napram dosedaj veljavnem odloku so:
• č rta se drugi odstavek 12. člena, v katerem so naštete vrste
objektov, za katere velja korekcijski faktor 0,
• črta se drugi odstavek 13. člena ter drugi in tretji odstavek
19. člena, kjer so določeni kriteriji, na podlagi katerih se nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča ne
plačuje,
• v 14. členu odloka se navede vrednost točke v fiksni višini
0,0069 EUR (v trenutno veljavni višini),
• s prejet je bil predlog o spremembi naselij v posamezna poselitvena območja za razliko od dosedaj veljavnega odloka je
prišlo do sprememb v drugem poselitvenem območju, kamor
smo dodali del – industrijskega dela naselja Breg pri Litiji,
v tretje poselitveno območje pa smo dodali poleg že dosedaj uvrščenih naselij: Gabrovka, Dole pri Litiji, Jevnica, Sava,
Vače in Zgornji Hotič še naselje Polšnik, Spodnji Hotič ter
neindustrijski del naselja Breg pri Litiji
• v 8. členu novega odloka je bila dodana nova C) točka (dosedanja C) točka pa postane B) točka in dosedanja B) točka
postane D) točka), na podlagi katere se pri poslovnem namenu, ki se nanaša na dejavnost proizvodnje cementa, apna
in mavca ter izdelkov iz betona, cementa in mavca, predvidi
posebno točkovanje, in sicer v višini 200 točk za 1. in 2. območje ter v višini 100 točk za 3. in 4. območje,
• v 11. členu so se delno prilagodili pogoji, ki jih mora izpolnjevati zavezanec, ki živi z drugimi člani v skupnem gospodinjstvu
v slabih življenjskih razmerah, da je upravičen do oprostitve
plačila nadomestila za dobo enega leta, in sicer po novem
mora zavezanec izkazati, da prejema varstveni dodatek skladno s predpisi, ki urejajo socialno varstvene prejemke,
• v celoti se je brisal 17. člen, saj nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča ni namenski prihodek,
•d
 odala se je določba, da nadzor nad izvajanjem odloka v delu,
kjer je predpisana obveznost prijave vseh sprememb, ki vplivajo na nastanek obveznosti plačila nadomestila, izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo,
•d
 odala se je prehodna določba glede odmere nezazidanega
stavbnega zemljišča.
Tudi v naprej veljavne določbe odloka ostajajo:
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 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:
•e
 den izmed članov prejema denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek skladno s predpisi, ki urejajo socialno varstvene prejemke,
•e
 den izmed članov je upravičenec do subvencionirane stanovanjske najemnine.
Pisni zahtevek za oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vložiti najkasneje do 31. januarja za tekoče leto pri
občinski upravi.
K pisnemu zahtevku mora zavezanec priložiti vsa potrebna
dokazila (odločba centra za socialno delo, dokazila o višini dohodka družine za preteklo leto ipd.). Oprostitev velja za dobo
enega leta.
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, v skladu z
59. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl.
US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr).
Do petletne oprostitve si zavezanci 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.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

JAVNI POZIV
K ZBIRANJU POBUD ZA SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE OPN LITIJA
(postopek SD OPN 2)

Občina Litija namerava v letu 2019 začeti s postopkom priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta Občine Litija (SD OPN 02). Zato poziva vse zainteresirane lastnike zemljišč, občane občine Litija in druge fizične
in pravne osebe, da oddajo pobude oziroma svoje predloge
po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
osebno v sprejemni pisarni Občine Litija, št. 43, na elektronski naslov: obcina.litija@litija.si. ali v aplikaciji PISO
(povezava s PISO je mogoča na spletni strani Občine Litija
https://www.litija.si/). Pobudo mora vložiti lastnik zemljišča, pooblaščenec lastnika zemljišča (priloženo mora
biti pooblastilo), v primeru solastništva, pa vsi solastniki
zemljišča.
Pobude in predlogi se lahko nanašajo na vse vsebine akta: na
namensko rabo zemljišča (sprememba namembnosti kmetijskega ali gozdnega zemljišča v stavbno zemljišč, sprememba
stavbnega zemljišča v kmetijsko ali gozdno zemljišče), na prostorsko izvedbene pogoje glede gradnje in meril oblikovanja
objektov, na grafični in tekstualni del akta ter na izvedbeni in
strateški del akta.
Zbiranje pobud bo potekalo v času od 15. novembra 2018
do vključno 15. februarja 2019. Zaželeno je, da se pobude
oddajo v elektronski obliki v aplikaciji PISO. Oddano pobudo je potrebno natisniti, podpisati in poslati na naslov
Občine Litija.
Obravnavane bodo le tiste pobude, ki bodo oddane v pisni obliki. Pobude prejete po preteku navedenega roka ne
bo mogoče obravnavati v postopku SD OPN 02.
Za dodatne informacije se lahko obrnete osebno, po telefonu
ali po elektronski pošti na uslužbenki občinske uprave Občine Litija, Nirmalo Krofl, pisarna št. 55, telefon 01 8963 461,
nirmala.krofl@litija.si ali Kati Zidar, pisarna št. 57, telefon 01
8963 436, kati.zidar@litija.si.

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE NA
PRIREDITVI LITIJSKI KARNEVAL 2019

Občina Litija objavlja javni razpis za sodelovanje
na prireditvi LITIJSKI KARNEVAL 2019!
POGOJI:
1. Povorka bo potekala v soboto, 2. marca 2019 s pričetkom
ob 15. uri v centru mesta do zaključka v športni dvorani.
2. Za sodelovanje bodo vse prijavljene ekipe prejele enkratno
pomoč 150 eur neto. Do enkratne pomoči za sodelovanje
so upravičene skupine s 6 ali več člani. Vsi udeleženci karnevalske povorke prejmejo brezplačen bon za topel obrok.
3. Na zaključni prireditvi v Športni dvorani Litija bodo podeljene denarne nagrade za prve tri skupine v višini 500,
300 in 200 EUR (neto).
4. Enkratna denarna pomoč in denarne nagrade so predmet
obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine
plača Občina Litija, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. ods. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni
že ob prijavi pisno predložiti natančne osebne podatke
(ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno številko,
številko transakcijskega računa) in enako velja tudi za društva in organizacije.
5. Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe
(društva, zavodi, združenja, organizacije…), ki se nameravajo udeležiti javne prireditve »Litijski karneval 2019«.
6. Prijavitelji morajo poslati prijave izključno po elektronski pošti; turisticnod.litija@gmail.com do vključno srede,
20.2.2019. Za dodatne informacije lahko pokličete Matejo
Šteferl na 040 847 213. - PRIJAVA MORA VSEBOVATI:
- Ime skupine
- Ime in priimek vodje skupine, točen naslov in telefonska številka ali elektronski naslov
- davčna številka ter transakcijski račun
- Število sodelujočih v skupini
- Tema in opis predstavitve
- Podatek ali se bo skupina predstavila na prevoznem
sredstvu
8. Ocenjevanje sodelujočih skupin na »Litijskem karnevalu
2019«, v soboto, 02.03.2019 bo izvedla strokovna komisija, ki jo bo imenovala Občina Litija. Upoštevanje politične
tematike karnevala prinaša dodatno število točk.
9. Denarne nagrade bo izplačala Občina Litija na podlagi poročila komisije o razvrstitvi skupin in sicer v primeru pravnih oseb na transakcijski račun društva, v primeru fizičnih
oseb na TRR vodje skupine. 10. Ta javni razpis se vodi
pod odložnim pogojem, da občina sredstva za predmetni
javni razpis zagotovi v Odloku o proračunu občine Litija
za leto 2019 na PP – Pospeševanje turistične ponudbe in
promocije.
ŽUPAN
Franci Rokavec

ČLOVEK ČLOVEKU SOPOTNIK

Prevozi za starejše – skupni projekt Zavoda Sopotniki in
Občin Litija in Šmartno pri Litiji
Prostovoljci, ki ste pripravljeni sodelovati in biti voznik in
hkrati družabnik, javite se!
Prijavite se lahko preko spletne strani Zavoda Sopotniki,
lahko pa tudi po telefonu: 041-448-822.
V začetku meseca januarja je občina Litija organizirala predstavitev projekta brezplačnih prevozov za starejše občane, ki ga
nameravamo uvesti v občini Litija in Šmartno pri Litiji.
Prisotne je uvodoma pozdravila podžupanja Občine Litija,
Lijana Lovše.
Povedala je, da kljub temu, da je občina v lanskem letu zagotovila linijski prevoz z Vač in iz Gabrovke, še vedno obstaja potreba
po zagotovitvi dodatnih prevozov. Zavod Sopotniki izvaja brezplačne prevoze za starejše občane, predvsem za tiste s podeželja, ki nimajo lastnega prevoza. Tu ne gre za taksi prevoze, saj
ob tem, da so brezplačni, pomenijo tudi neko medgeneracijsko
povezovanje in pomoč. Občina Litija je že zagotovila koordinatorja prevozov in vozilo.
Kriterij za
uporabnika
je starost
nad 65 let,
oziroma
status upokojenca.
Sistem temelji na solidarnosti.
Prevozi so
brezplačni, subvencionirajo jih občine, zavod pa zagotovi infrastrukturo in informacijska orodja.
Pri nekaterih starostnikih ni ovira le mobilnost, saj so pogosto
tudi izolirani. Na začetku je praksa, da uporabijo prevoz le v
najnujnejših primerih, npr. za obisk zdravnika, ko pa se na storitev navadijo, ugotovijo, da jim ta omogoča mnogo več kot le
mobilnost: druženje, obiske, prireditve, nakupe ipd., kar pomeni
veliko dodano vrednost teh prevozov.
Bistvo storitve je prostovoljstvo. Prostovoljci so osebe, ki delajo
brezplačno in prevažajo starejše uporabnike. Prostovoljci, vozila
in potniki so zavarovani. Pomembno je, da so vsi prevozi načrtovani zato jih morajo uporabniki najaviti vsaj nekaj dni prej.
Zavod trenutno deluje na območju 13 občin. Prostovoljci ne
opravijo samo prevozov, ampak včasih uporabnikom pomagajo
tudi pri opravkih (npr. pomoč pri nakupovanju).
Ne glede na to, da bodo prevozi namenjeni predvsem prebivalcem oddaljenejših naselij, pa jih bodo lahko koristili tudi prebivalci mesta Litija.
Na začetku izvajanja te storitve bi potrebovali vsaj 10 prostovoljcev, zato je direktor Zavoda Sopotniki Marko Zevnik povabil
vse prisotne, da se sami javijo kot VOZNIKI -PROSTOVOLJCI
oziroma, da pomagajo pri iskanju prostovoljcev. Pogoji za sprejem so: dosedanja nekaznovanost, vozniški izpit B kategorije in
ustrezno psiho-fizično stanje.
Prostovoljci bodo že konec meseca januarja imeli dvodnevno izobraževanje. Vse informacije o brezplačnih prevozih za starejše
bomo objavljali na občinski spletni strani in v časopisu Občan.

DODATNI ODDELEK VRTCA V LITIJI
PRIČEL Z DELOM

Zaradi povečanega vpisa otrok v predšolsko varstvo, sta se
Občina Litija in Vrtec Litija odločila
še dodatno urediti
prostore za nov oddelek otrok pri zasebniku Majnardi
Francu. V začetku
leta 2019 so prvi
otroci že napolnili
nove prostore in s
tem zmanjšali skrb
mnogim staršem, ki niso imeli rešenega varstva.

SANACIJA PLAZU TRINKAVS

Pričela se je sanacija plazu Trinkavs, ki se nahaja tik pod javno
potjo JP 708291 Trinkavs - Ognjišar. Sanacija se financira deloma z lastnimi sredstvi, deloma s sredstvi pridobljenimi s strani
RS, Ministrstva za okolje in prostor, na osnovi s strani vlade
RS sprejetega Programa odprave posledic neposredne škode
na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017.
Izvajalec del je Hip plus d.o.o., ki je bil izbran na osnovi razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil in skladno s tehnično
dokumentacijo; PZI,Sanacija plazu Trinkavs na spodnji dovozni
cesti, št. 3895-039/2018-01, ki jo je izdelalo projektantsko
podjetje Geologija d.o.o. Idrija, aprila 2018. Sanacija predvideva izgradnjo pilotne stene. V kolikor bodo vremenske razmere
dopuščale, bo sanacija izvedena v roku enega meseca.
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DOGODKI / O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE
(nadaljevanje s 1. strani)

LITIJA FIRST – NAJPREJ LITIJA – LITEXIT

LITIJSKI KARNEVAL 2019

Litijske ulice bodo v soboto, 2. marca
2018 ob 15. uri zavzele karnevalske skupine. Odločale bodo o odcepitvi Litije od
Slovenije in Evrope, dobrobit Litijanov
bodo postavile na prvo mesto. Medse
bodo povabile tudi prvi Čebelji karneval.
Litko - maskota karnevala bo s številnimi
etnografskimi maskami zaplesal v ritmu
karnevalske himne. Maske bodo rajanje
zaključile v športni dvorani na pustnem
plesu s Tanjo Žagar.
V več kot 170–letni tradiciji pustovanj v Litiji so bila veseljačenja ob pričakovanju pomladi večinoma vezana na temo politike. Tako bo tudi letos. Številne karnevalske skupine iz Litije ter
bližnje in daljne okolice bodo pripravile inovativne tematske
skupinske maske.
Manifest Litijskega karnevala 2019: V Litiji imamo stabilno gospodarstvo, rudnik Sitarjevec in druge naravne vire, turizem, čisto okolje,… Litijani smo vizionarji. Ne potrebujemo
Slovenije in Evrope. Potrebujemo dobro zaščito lokalnih virov,
tudi naše Kranjske sivke. Potrebujemo pravo vlado, Thereso
May in Donalda Trumpa za svetovalca. Napovedujemo zidove
na mejah občine, Litus-bank in Lit-koine, litijsko vardo. Pred
Brexitom bomo izvedli Litexit.
Odcepitvi se bodo postavili po robu vidni slovenski in evropski politiki. Prepričevali bodo podjetne in vizionarske voditelje
Litije in ostale Litijane naj ostanejo znotraj unije in Slovenije.
Ponujali nam bodo mamljiva darila: dolgo željen bazen, plažo
ob Savi, Ukmarjevo bolnico brez čakalnih dob, obvoznico in hitro železnico brez zamud, letališče bratov Borišek,... Litijani pa
imamo svojo banko, rudnik srebra, SiliTijevo dolino, neskončne količine pitne vode v Savi,… Litijani ne popustimo: mačko
smo poslali v vesolje precej pred Lajko, že zdavnaj smo uničili
atomsko orožje, organizirali prvo svetovno mirovno konferenco, uredili problem birokracije, zgradili prvo potniško letalo na
svetu,… Torej bomo zmagali tudi tokrat. Povorka bo pot po mestnih ulicah zaključila v športni dvorani, kjer bo stroga pustna
komisija izbrala zmagovalca odcepitvene parade.
Med karnevalskimi skupinami bomo letos posebej toplo pozdravili goste – skupinske maske na temo Kranjske sivke. Prvi
Čebelji pustni karneval organizira Čebelarska zveza Slovenije, gostimo pa ga v Litiji. Tudi v spomin na prvo veliko in uspešno

ekološko pravdo v Sloveniji med 1921 in 1926. Litijski čebelarji so zmagali v boju s kapitalom. Vizionarsko kot naš karneval.
Karnevalski dan bomo v Litiji zaključili ob 20. uri z odcepitvenim gala plesom s Tanjo Žagar.
Organizatorji Litijskega karnevala 2019: Občina Litija,
ZKMŠ Litija, Turistično društvo Litija.
Informacije:
TIC Litija, Valvazorjev trg 10, 1270 Litija, 070 700 484,
turizem@zkms-litija.si,
www.litija.siwww.facebook.com/litijski.karneval
(nadaljevanje s 1. strani)

UTRINKI LITIJSKEGA
PRAZNIČNEGA DECEMBRA

Čarobni december, ki je Litijo praznično začaral in razveseljeval
v zadnjem mesecu je za nami in moramo si priznati, da ga bomo
pogrešali in živeli v pričakovanju naslednjega.
Začeli smo 5. decembra s prižigom prazničnih lučk v mestu
Litija, ki sta ga popestrili Ženska vokalna skupina Lipa, pevke in
pevci MeMPZ Gimnazije Litija ter prihod Miklavža.
20. decembra sta sledila razstava Poprtnik-Božični kruh
v Mestnem muzeju in pohod z baklami do Rudnika Sitarjevec, kjer so nas pričakali oktet Valvasor ter stojnice z
raznoliko ponudbo.
21. in 22.12. je v starem mestnem jedru v okviru Podeželja v prazničnem mestu zaživel Božični sejem s številnimi stojnicami in bogato programsko ponudbo.
Prvi dan so v kulturnem programu sodelovale domače vokalno glasbene zasedbe, kot so: Gimnazija Litija-Šmartno, MePZ DU Litija, Nikolajev otroški zbor in Pritrkovalska skupina Šmartin.
Kot uvod v prihod Dedka Mraza je nato sledila predstava
Gledališča Kukuc Mali polhec in njegov prvi Božič, ob
zaključku dneva pa je prisotne navdušil nastop legendarnega Andreja Šifrerja.
Pestra je bila tudi podeželsko obarvana sobota, ko so
obiskovalce stojnic kratkočasili Harmonikarski orkester
Pustotnik, Bučenski ramplači, Ljudski godci in pevci iz
Trebelnega ter ponovno Pritrkovalska skupina Šmartin.
Za nepozabno slovo od starega leta so poskrbeli Djomla
KS in Mambo kings, v novo leto 2019 pa so nas popeljali
DJ Bucy, skupina Gadi in Ansambel Še mal.
Odlično obiskanih dogodkov nam brez številnih sponzorjev ne bi uspelo izvesti v taki obliki, zato je prav, da
se jim javno zahvalimo.
Z omembo v medijih se strinjajo Agrolit d.o.o., Mesarija
Frtica d.o.o. in Geoplan-Rovšek d.o.o.

ODLOČNO, ODGOVORNO, S SPOŠTLJIVIM
DIALOGOM V NOV MANDAT

Spoštovane občanke in občani!
Na lokalnih volitvah 2018 ste mi ponovno
namenili dovolj glasov za izvolitev v občinski svet občine Litija, zato mi je župan
tudi v mandatu 2018-2022 zaupal poklicno opravljanje funkcije podžupanje.
Pooblaščena sem za pomoč pri njegovem
delu in opravljanju posameznih nalog iz
njegove pristojnosti, za katere me župan pooblasti. Župana
nadomeščam v času njegove odsotnosti oziroma zadržanosti,
predvsem pa sem zadolžena za delo na področju družbenih
dejavnosti in sodelovanja s šolami, vrtci, zavodi in društvi.
Pri svojem delu bom tudi v tem mandatu, predvsem na dosedanjih izkušnjah in z aktivnim in spoštljivim dialogom poskrbela za čim manj ovir pri izvajanju nalog, predvsem pa delala za
dobrobit občanov in občank. Skrb za skupno dobro in prijazno
in kakovostno življenje v naši občini Litija, bo moje vodilo pri
delu tudi v tem mandatu. 
Lijana Lovše, podžupanja

4  OBČAN - JANUAR 2019

ŠOLSTVO / DRUŠTVA

OŠ GABROVKA - DOLE

Obisk Dedka Mraza

praznični december je za otroke eden od najlepših mesecev v letu. Je mesec veselja, pričakovanj in želja. Dedek
Mraz tudi letos ni pozabil na dolske predšolske in šolske
otroke. S pomočjo KS Dole in sponzorjev je najmlajšim prinesel darila in veliko lepih želja za leto 2019. Dedka Mraza je priklicala
muca Copatarica, ki
jo je odlično odigrala učenka 7. razreda,
Manca Bevc. V igrici Muca Copatarica
so nastopili še drugi
učenci podružnice: Neža Brinovec, Miha Brinovec, Lara Kastelic, Julija Savšek in Zala Celestina. Sceno so nam pomagale izdelati učiteljica
Mateja Sever in vzgojiteljici Vesna Tomažin in
Vlasta Celestina. Za trud in ustvarjalnost pri
izdelavi se jim najlepše zahvaljujem.
V poučni igri muca Copatarica otroke nauči, da je potrebno copate in igrače vsak dan za seboj
pospravljati. Ob koncu na polici ostanejo samo še ene copate – od dedka Mraza. Ta pride ponje,
saj ga zebe v noge in bos ne more deliti daril.
Hvala učencem podružnice, ki so pokazali izredno voljo do dramske igre in so z veseljem pristopili
k ustvarjanju zgodbe za otroke.
Veselje in hvaležnost v otroških očeh je bilo poplačilo za ves trud, ki so ga učenci vložili v igro.
Zadovoljni in veseli smo se od dedka Mraza poslovili v upanju, da nas naslednje leto zopet obišče.
Marjeta Mrhar

»RDEČI PAKET, KI PRINAŠA SREČO« – rdeča nit meseca decembra
v Vrtcu Čebelica pri Pikapolonicah

Rdeča nit letošnjega prazničnega decembra je
bil »Rdeči paket«. To je bil paket, ki je prinašal
srečo in nihče, ki ga je dobil, ga ni smel odpreti.
Odprl se je lahko šele na novoletnem praznovanju – čajanki. Paket je prinesel palček Šlikšlak
in je potoval med otroki. Vsak dan ga je dobil
eden izmed otrok, ki je ta dan lahko stanoval
in spal v posebnem
igralnem
kotičku
»rdeči paket«. Vanj
je lahko povabil tudi
svojega prijatelja, ga
postregel s čajem,
oreščki in se z njim
igral. Paket je odnesel tudi domov. Z družino so preživljali lep
popoldan in večer. To
so zabeležili na list, ki
so ga prinesli v vrtec.
Nastajala je posebna
knjiga lepih družinskih doživetij. V rdeči
paket pri novoletni jelki pa so oddali nematerialno novoletno željo. Koliko navdušenja je bilo
med otroki, ko so razlagali in kazali svoje slike,
kaj so počeli s svojo družino. Nepozabno kopanje z mamico v banji, večerni sprehod, opazovanje zvezd in lune, sprehod ter pobiranje smeti in
skrb za naravo, krašenje novoletne jelke, peka
piškotov in še veliko podobnih dogodkov, ki so

na otrocih pustili nepozabne spomine, doživetja. Kako malo je včasih potrebno. V decembru
so veliko ustvarjali, krasili jelko, igralnico, izdelovali voščilnice, namizne novoletne dekoracije, plesali prepevali, pekli piškote in še in še.
Družili so se z najmlajšimi prijatelji v novem
vrtcu Medvedki in Metuljčki, zadnji dan pred
počitnicami tudi z
Želvicami na čajanki
in novoletnem plesu.
Obiskal jih je dedek
Mraz z novoletno
predstavo. Ves čas
so jim bile v ospredju vrednote, ki osrečujejo, jih naredijo
vesele, zadovoljne, v
srcu bogate.
Zaključek rdeče niti
je bilo druženje na
družinski novoletni
čajanki, kjer so otroci staršem odigrali
zgodbico o Rdečem paketu, ki prinaša srečo in
rdeči paket tudi odprli. Prebrali so vse novoletne želje, ki so se zbrale v tem paketu in si zaželeli, da se jih čim več uresniči. Poklepetali so še
ob domačem čaju in piškotih ter se s prijetnimi
občutki razšli na svoje domove.
Za male pikapolonice
Marinka L., Tadeja P. in Helena H.

Šolski parlament

Letošnji šolski parlament je potekal na Podružnični šoli Dole. Predstavniki oddelkov od 4. do
9. razreda matične in podružnične šole so se
zbrali v sredo, 12. 12. 2018, ob 10. uri. V uvodu sta jih pozdravila vodja POŠ Dole Tadeja Jesenšek in ravnatelj Igor Hostnik ter jim zaželela
uspešno delo.

Najprej smo izvedli nekaj spoznavnih iger, sledila je predstavitev realizacije njihovih predlogov
za izboljšanje dela na šoli, ki so jih podali na lan-

skem šolskem otroškem parlamentu. Med njimi
je tudi akcija Učitelj za en dan, ki smo jo uspešno izpeljali na dan učiteljev.
V nadaljevanju so učenci predstavili dejavnosti za
krepitev medsebojnih odnosov v razredu. Izvedli
so skritega prijatelja, sošolcem pisali pohvale in
pozitivne misli, igrali družabne igre med odmori,
iskali pozitivne lastnosti sošolcev, okrepili sodelovanje v skupinah, iskali dejavnike, ki pozitivno
ali negativno vplivajo na njihove odnose. Sledilo
je delo v skupinah, kjer so razmišljali o predlogih
za krepitev medsebojnih odnosov med mlajšimi
in starejšimi učenci, med učenci in učitelji ter
med učenci podružnične in matične šole.
Podali so številne dobre predloge, nekatere bomo
poskušali uresničiti še v tem šolskem letu. Na
koncu so izvolili še predstavnike za občinski otroški parlament. Udeležili se ga bodo Zala Celestina, Miha Brinovec, Loti Zupančič in Nejc Kašič.

Barbara Težak, mentorica šolske skupnosti

TEHNIŠKI DAN
Ustvarjalni in solidarni in jesenska tržnica lokalno pridelane hrane

V mesecu oktobru in novembru smo na OŠ Gabrovka - Dole izvedli tehniški dan za učence od 6.
do 9. razreda na temo Ustvarjalni in solidarni.
Učenci so izdelovali rezance in ribano kašo, pekli piškote,
kuhali različne vrste marmelade in korenčkov sok, vlagali
rdečo peso in mešano solato. Pri delu z učenci so nam poleg
učiteljev in kuharic pomagale še članice Društva podeželskih žena Gabrovka ter Društva podeželskih žena in deklet
Dole pri Litiji. V vsaki skupin je nastal tudi plakat s predstavitvijo posamezne vrste sadja ali zelenjave in postopka
izdelave izdelka.
Učenci so pridobivali znanje in izkušnje za življenje, pri tem pa so nastali tudi uporabni izdelki, ki
smo jih dali naprodaj na jesenski tržnici v korist šolskega sklada.
Jesenska tržnica je potekala 15. novembra v prostorih osnovne šole. Najprej je bila na vrsti prireditev na temo skrbi za zdravje, ki so jo pripravili
učenci Osnovne šole Gabrovka – Dole in otroci iz
Vrtca Čebelica. Po prireditvi pa je sledila tržnica v
šolski telovadnici, kjer smo ponudili izdelke učencev in staršev ter izdelke lokalnih pridelovalcev.
V korist šolskega sklada smo zbrali preko 2.200
evrov.
Nataša Zupančič in Tjaša Brinovec Obolnar

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

Decembrsko dogajanje na PŠ Polšnik
V mesecu decembru se je pri nas spet veliko
dogajalo. Z učenci smo se pripravljali na praznike ter si z raznimi obiski polepšali trenutke
v šoli.
V ponedeljek, 10. 12. 2018 nas je obiskala
medicinska sestra. Najprej je vsem otrokom
pregledala zobke. Potem je predavala najprej
najmlajšim o zdravem življenju, nato pa še
starejšim učencem o zasvojenosti. Učenci so
prisluhnili predavanju in sodelovali v pogovoru.
V torek, 11. 12. 2018 smo imeli na Polšniku
zimske delavnice za otroke in starše. Delavnic
se je udeležilo veliko učencev in otrok iz vrtca,
skupaj s svojimi starši. Učiteljice in vzgojiteljice
smo pripravile štiri ustvarjalne delavnice. V eni
izmed delavnic smo izdelovali snežene može iz
stiropora, v drugi delavnici smo izdelovali angele, v tretji prikupne Božičke in v četrti snežake iz papirja. Otroci so skupaj s starši rezali,
lepili in krasili svoje izdelke. Bili so ustvarjalni
in praznično
razpoloženi.
Ves čas nas je
spremljala tudi
božična
pesem. Otroci so
izdelke odnesli
domov,
kjer
bodo krasili njihove sobe. Ob
koncu delavnic
smo se posladkali s prigrizki
in čajem.
Na Polšniku nas je v četrtek, 13. 12. 2018 obiskal Medo. S seboj je pripeljal tudi knjižničarko
Nevenko. Otroke iz vrtca in šole sta odpeljala
v telovadnico. Najprej je deklamiral pesem,
nato je pozval otroke, ki so prepevali nekateri v češkem, drugi v ruskem jeziku, tretji pa v
slovenskem jeziku. Prebrala sta nam tri knjige:

Palček Pohajalček, Lov na medveda, Hiška,
majhna kot miška. Otroci so uživali med poslušanjem, Nevenka in Medo pa na obisku pri nas
prav tako.
V torek, 18. 12. 2018 smo imeli na Polšniku 2.
roditeljski sestanek. Na sestanek smo povabili
tudi šolarje, saj so za starše pripravili krajši nastop. Po analizi dela v razredu smo se poveselili ob igranju družabnih iger, ki nam jih je pod
smrečico prinesel Božiček.
V četrtek, 20. 12. 2018 smo imeli kulturni dan.
Z učenci smo se pogovarjali o praznikih, ki pri-

hajajo. Našteli smo praznike v decembru ter
se osredotočili na praznik dan samostojnosti
in enotnosti. Na spletu smo si ogledali oddajo
Infodrom, ki nazorno prikaže, zakaj ta praznik
praznujemo. Nato smo se pogovorili o simbolih naše države. Učenci so našteli simbole:
zastava, grb in himna. Opisali so slovensko zastavo ter grb. Poslušali smo slovensko himno
in ponovili, kako se obnašamo, kadar slišimo
himno. Ponovili smo tekst in himno zapeli ob
posnetku. Nato so učenci naredili trganko, in
sicer slovensko zastavo. Po malici smo reševali
križanke o praznikih ter pospravili ter okrasili
učilnico. Izvedli smo še krajši nastop ob počastitvi državnega praznika.
Katarina Juvan

Rdeči križ Slovenije z novim vodstvom
in programom dela za 2019
V četrtek, 20. decembra 2019,
smo na zboru članov Rdečega križa Slovenije pooblaščeni zastopniki območnih
združenj Rdečega križa Slovenije razpravljali o
letnem programu dela RKS in finančnem načrtu za leto 2019, letnem načrtu razpolaganja z
nepremičninami, na nadomestnih volitvah pa
smo za novega predsednika izvolili Alojza Kovačiča, za podpredsednico Belindo Ladiha. Cvetko Tomin pa smo imenovali za novo generalno
sekretarko RKS.
Po razpravi smo sprejeli letni program dela,
poimenovan Zaveza javnosti, ki predstavlja zavezo državljanom, da si bodo zaposleni in prostovoljci v Rdečem križu Slovenije tudi v letu

2019 prizadevali izvesti zastavljene naloge in
s tem doseči zastavljene cilje. Izvedba nekaterih nalog zahteva dalj časa, zato so ponekje
določene tiste aktivnosti, katerih izvedba je
nujna in ne sme biti odložena. Zaveza javnosti
2019 vsebuje razčlenitev stalnih nalog, pri tem
pa Rdeči križ Slovenije upošteva vizijo krovne
organizacije – Mednarodne federacije društev
Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), ki
stremi k nenehnemu navdihovanju, vzpodbujanju in omogočanju vseh oblik humanitarnih
aktivnostih, katerih namen je preprečevanje in
lajšanje človeškega trpljenja ter s tem vzpostavljanje in spodbujanje človeškega dostojanstva
ter miru v svetu. 
Danica Sveršina

Smrkastična predstava z obiskom Božička

S smrkastično predstavo smo v
dvorani na Polšniku, 22. decembra zaključili bogato kulturno leto
2018. Glavni junaki letošnjega
predbožičnega srečanja so bili Smrkci. Šestnajst staršev se je dva meseca pripravljalo,
vadilo, se učilo, družilo in zabavalo na vajah, ki
so vsako leto najboljši del našega sodelovanja.
Ampak, ko pride večer, da razveselimo najmlajše je to najlepši večer v letu. Ko otroci komaj
čakajo, da se predstava prične in da pride Božiček, ko žarijo njihove oči in pridno sodelujejo
med predstavo, je ves trud poplačan. Vsak je
svoje delo opravil z odliko in tako je nastala
predstava, ki je požela velik aplavz in veliko pohval. Gledališčniki smo se smo imeli nepozabno lepo in obrazi
otrok in staršev
so bili nasmejani
in zadovoljni. To
pa je tista najlepša nagrada za ves
vložen trudi v zadnjih dveh mesecih. Katja Poznajelšek je skrbela
za kostumografijo
in dela, verjemite, ni bilo malo.
Odlični igralci in
lutkarji Boštjan Medved, Tejčka Vozelj, Igor
Poznajelšek, Petra Petrič, Tanja Ribič, Zdenka
Pečnik Podrenk, Boštjan Juvan, Lidija Brudar,
Katarina Juvan, Tatjana Pevec, Iza Nograšek,
Špela Vodlan in Tina Hribar so svoj prosti čas
namenili za naše najmlajše in lahko so za zgled
mnogim staršem. Za sceno je vsak izmed
nas prispeval svoj delež, za masko je skrbela
Nika Zore, za tehniko Tomaž Vozelj in Mateja.
Naša fotografinja Barbara Bučar pa je skrbno
fotografirala in snemala predstavo ob pomoči
Luke Bučarja. Mia in Jon sta naredila še zabaven uvod v predstavo. Napisati zgodbo za tako

pozitivno in zabavno ekipo ni težko in Smrkci
so gotovo tema, ob kateri moja domišljija nima
meja. 40 min je prehitro minilo in Božiček se
je ob pomoči svojega škrata na saneh s kolesi
pripeljal med pridne otroke, ki so mu seveda
zapeli lepo pesmico. Božiček ima poleg škratov
tudi veliko zvestih sponzorjev in letos so mu
pri nakupovanju daril pomagali: TESARSTVO,
KROVSTVO, Anton Bučar, Tepe, MONT, Borišek Aleš, Mamolj, MIZARSTVO OTMAR, Tatjana
Mušič, Mamolj, ZELENI GAJ, Miha Kos, Mamolj,
POPRAVILO PLOVIL, Andrej Repovš, Tepe, GMP
– Razpotnik Silvo, Izlake, TESARSTVO HRIBAR,
Roman Hribar, Polšnik, METKA KONČAR, Polšnik, GRADBENA MEHANIZACIJA, Gregorin
Tomaž, Sava, ZIDARSTVO IN FASADERSTVO,
Jože Bevc, Mamolj,
K L J U Č AV N I Č A R STVO REPOVŠ, Igor
Poznajelšek,
Šumnik, AVTOCENTER
JEREB Rajko, Zagorje, GEOPLAN ROVŠEK Robert, Litija,
MIZARSTVO KOS,
Jože Kos, Velika
Preska, GOSTILNA
JUVAN, Ana Majcen,
Polšnik, KOMBIVOZ,
Srečko Sedevčič,
Velika Preska, MIZARSTVO BOŠTJAN Medved,
s.p., Mamolj, ter polšniška društva: GASILSKO
DRUŠTVO, LOVSKA DRUŽINA , TURISTIČNO
DRUŠTVO , KULTURNO DRUŠTVO PAVLE VOJE
, ŠPORTNO DRUŠTVO, DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET, KO RDEČI KRIŽ ter seveda KRAJEVNA SKUPNOST POLŠNIK. Bil je
smrkastično lep večer, ki smo ga sooblikovali
skupaj z odlično ekipo. HVALA vsem. Takšno
sodelovanje in usklajeno delo je izjemno bogastvo. In mi to imamo. In hvaležni smo lahko za
to.
Mateja Sladič Vozelj
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Novoletna prireditev in roditeljski sestanek

Učenke in učenci
OŠ Gradec na obisku pri
V petek, 14.12.2018 je potekal v avli šole, roditeljski sestanek in prednovoletna proslava za starše učencev, ki obiskujejo Podružnico s prilagojenim pro- ministru za izobraževanje, znanost
gramom. Ob prihodu v šolo so starše, prostovoljce in sponzorje pričakali učenci
in šport, dr. Jerneju Pikalu
z majhno pozornostjo. Starši

so se proslave zelo številčno udeležili. Pozdravil jih je
ravnatelj Peter Strle in vodja
podružnice Marjeta Mlakar
Agrež. Dijaki Gimnazije Litija in OZRK so za učence pripravili darila in jim
pričarali prihod Božička. Dobrodelno akcijo
za socialno ogrožene družine so izvedli v OŠ
Gradec. Osmim družinam so pripravili pakete z
dobrotami. Proslave sta se udeležila tudi donatorja, direktor Zavoda Levstikova pot, Rudi Bregar in Marjeta Bregar. Župan Občine Šmartno
pri Litiji, Rajko Meserko je vsem zaželel lepe
praznike. Učenci in pedagoški delavci so pripravili bogat program. Scenarij za proslavo je pripravil
Andrej Guček .Po prireditvi so se starši srečali po oddelkih. 
Marjeta Mlakar Agrež

Učenke in učenci OŠ Gradec so se v torek, 18.
12. 2018, odpravili na obisk k ministru za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jerneju Pikalu. Učenci so zanj pripravili številne predloge,
vprašanja in ideje v zvezi z osnovnim šolstvom.
Tako jih je zanimal smisel NPZ, natrpani učni
načrti, zakaj pri urah gospodinjstva ni več praktičnega učenja in zakaj je v šolah malo ur športa ter aktivnega državljanstva.

Državno tekmovanje v plavanju

Letošnjega Državnega prvenstva v plavanju za učenke in učence s prilagojenim programom v Kranju so se udeležili štirje tekmovalci podružnice. Vsi so nastopili v prsni tehniki. Odlično 4. mesto
je dosegel Nik Dragar (9.r), tik za njim na 5. mesto se je uvrstil Urh Urbas (9.r), Uroš Žibert je
zasedel 7. mesto. Vida Kokovica pa se je uvrstila na 15. mesto. Učenci so preživeli prijetno športno
dopoldne ob druženju z vrstniki. Spremljal jih je športni pedagog Vili Guček. 
Vili Guček

NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV
DRUŠTVA SOŽITJE

V torek, 4. 12. 2018, je bilo v Gostilni Kovač v Litiji novoletno srečanje članov
Društva Sožitje Litija in Šmartno pri Litiji. Prijetnega dogodka se je udeležilo kar
150 članov društva, staršev, učiteljev in prostovoljcev.
V uvodnem delu je navzoče pozdravila predsednica društva Nežka Pirc, predsednica Zveze Sožitje dr. Katja Vadnal in članica društva Mojca Renko. Dr. Špela Režun je predstavila delovanje bivalnih enot in
navzoči so lahko izrazili potrebo po
vključitvi.
Sledil je kulturni program, v katerem so sodelovali plesna skupina
NLP- odrasli, učenka Neja Mlinar s
pevskim nastopom ter plesalci plesne skupine Face, pod vodstvom
mentorice Tjaše Dražumerič. Zbrano družbo pa je najbolj razveselil
Miklavž v spremstvu dveh angelov,
ki je vse člane prijazno ogovoril in
seveda tudi obdaril. Sledila je okusna večerja in zabavni del večera.
Za glasbo sta poskrbela Marko
Krebs in Dušan Poglajen, tako da so
se gostje lahko pošteno zavrteli. Večer je vsem prehitro minil. Ob slovesu so si zaželeli veliko
sreče in zdravja v novem letu ter še mnogo podobnih srečanj.
Slavi Celestina

OSEMDESETA NA GIMNAZIJI LITIJA

V letošnjem šolskem
letu se je na našo
gimnazijo vpisala že
22. generacija dijakov; generacija z rojstno letnico
2003 se je rodila v samostojni državi
Slovenija. To so dijaki, ki dobro poznajo svojo domovino, malo manj vedenja pa imajo o državi, katere del je
bila Slovenija vse od konca 2. svetovne vojne do osamosvojitve leta 1991.
Življenje v Jugoslaviji poznajo iz šolskih učbenikov, filmov, pripovedovanj
staršev, babic in dedkov.

Da bi jim približali ta
del naše zgodovine,
smo se na šoli odločili pripraviti razstavo.
Omejili smo jo na 80.
leta, zadnje desetletje
pred razpadom večnacionalne jugoslovanske države. Razstava
je nastala ob pomoči
dijakov, profesorjev in
prijateljev gimnazije.
Skupaj smo zbrali številne pisne, materialne
in audiovizualne vire,
ki smo jih strnili v pet
vsebinskih področij:
Josip Broz Tito, gospodarstvo, šolstvo, glasba in šport.
Prepričani smo, da je
razstava pri dijakih
vzbudila željo po spoznavanju tega obdobja
in če so v domačem
okolju sledili še pogovori, smo več kot dosegli zastavljen cilj.
Mateja Golouh

Učenci so ga izzvali z vprašanjem, ali je pripravljen postati učitelj za en dan ali za vsaj eno
šolsko uro. Gospod minister je prijazno sprejel
povabilo in predlagal, da bi lahko sodeloval pri
pouku gospodinjstva tudi zato, da bi se še sam
česa novega naučil. Učenke in učenci so po
obisku dejali, da je minister kul, da je model, da
je prijazen, karizmatičen, da veliko ve, da se je
z njim fajn pogovarjati in da kar govori iz glave
- brez plonk listka ter da ima kulske nogavice.
Po zanimivi debati
smo se odpravili še
v parlament, kjer
smo si ogledali
veliko sejno sobo,
obiskali litijskega
poslanca, g. Borisa
Doblekarja, ki nam
je na kratko predstavil
delovanje
parlamenta. Gospod Dušan Štrus
pa nam je omogočil ogled prostorov Državnega
sveta. Učenci so lahko v improviziranem zasedanju Državnega sveta sodelovali pri glasovanju. Učenke in učenci skupaj z učiteljico Anito
Mirjanić se zahvaljujemo gospodu Borisu Doblekarju za topel sprejem ter gospodu Dušanu
Štrusu za domiselno in zanimivo predstavitev
Državnega sveta. Zagotovo pridemo še kdaj.

Novoletna prireditev OŠ Gradec

Četrtek, 13. decembra 2018, se je začel popolnoma običajno. Učenci so začeli s poukom ob
osmih, učitelji so vsak po svoje odpirali mlade
glave za nova (spo)znanja … Hkrati pa se je v
športni dvorani Gimnazije Litija že dogajalo vse
kaj drugega kot ure športa. Pridni fantje, beri hišnika Janko Groznik in Metod Lovše ter učitelji
Srečko Somrak, Uroš Rozina in Damjan Grobljar,
so že prekrivali parket za prihajajoči četrtkov
večer. Ekipa za ozvočenje in osvetlitev je čez
dvorano vlekla vse potrebne kable in postavljala
opremo. Učiteljice OPB so telovadnico s sceno
spremenile v prijetno, s kaminom ogreto dnevno
sobo. Da je vse teklo kot namazano, je nad vsem
bedela ga. Jana Isoski. Ampak tega na sosednji
OŠ Gradec še nismo občutili. Najprej je duh prihajajoče prireditve prilezel v 8.b razred, ko so
učenci, ki so že opravili svoje obveznosti, začeli
zlagati programske liste za novoletno prireditev.
Potem pa je prišla 5. šolska ura, ura generalke, ko so se nekateri razredi zmanjšali za kar
nekaj učencev – pevcev, plesalcev, igralcev. Že
na generalki je bilo začutiti, da je pred nami
izjemno doživetje, ki ga soustvarjamo. In res…
Ob 18. uri smo bili pripravljeni na našo tradicionalno prireditev ob zaključki koledarskega leta.
Svoje nitke so prepletale skladbe slovenskih

skladateljic, recitacije, ples in dramski prizori.
Da je bil občutek decembrskega praznika še
močnejši, so poskrbele naše pridne kuharice,
ki so spekle božične medenjake, ki so razvajali
oči in brbončice vsakega poslušalca. Vse skupaj se je zlilo v zares prijeten večer.
Kulturni program so soustvarili pevski zbori matične šole in POŠ Hotič z zborovodkinjami Špelo Kovič, Nives Koželj, Judito Nemeček in Ano
Tori, učenci izbirnega predmeta gledališki klub
z mentorico Bojano Kotar ter naši bivši učenki,
plesna koreografinja Katjuša Premk s svojimi
plesalci plesnega društva NLP ter mlada skladateljica in pianistka Eva Ostanek. V programu
sta nastopila tudi baritonist Blaž Zupančič, ki je
skupaj z Evo izvedel njen avtorski samospev, in
odlična flavtistka Anja Kranjec, naša petošolka.
Ko se luči po takšni prireditvi ugasnejo, ostanejo na prireditvenem prostoru naše vestne
čistilke, ki vedno skrbno počistijo prostor.
Čeprav jih obiskovalci ne vidijo, so nepogrešljivi del vsakega dogodka.

V programskem listu je bilo tik pred nastopom
združenih zborov zapisano: Ko na OŠ Gradec
stopimo skupaj, se zgodijo čudovite stvari. In
to zares drži – ko čisto vsak, ki vstopi v svet
pripravljanja in izvedbe katerega koli dogodka,
doda svoje talente in čas, se vedno zgodi nekaj lepega. Posameznik tega ne zmore. Naj nas
tako sodelovanje vodi tudi v prihajajočem letu.

Ana Tori

Cankarjevo leto na OŠ Gradec

Sto let po smrti Ivana Cankarja, torej 11. decembra 2018, smo na OŠ Gradec zaključili projekt,
posvečen književniku, ki je s svojim delovanjem
pustil velik pečat slovenski kulturi in ki še danes
ne ostaja samo velik pisatelj – ampak tudi velik
človek.
V projektu so sodelovali učenci od 1. do 9. razreda z različnimi aktivnostmi: obiskali so Cankarjev dom v Ljubljani, si ogledali razstavo Cankarjevih pisem
v Narodni
in univerzitetni knjižnici,
se
sprehodili
na Rožnik;
spoznavali
Cankarjevo
pisavo, izdelovali brke, slikali njegove portrete,
uglasbili njegovo poezijo; snemali film o njegovem življenju v primerjavi z današnjim časom;
brali njegova leposlovna dela; pripravili radijske
oddaje ter dramatizacijo za najmlajše in učitelje;
pripravili vprašalnik o pisatelju za starše in stare starše; razlagali Cankarjeve citate; pripravili
razstavo v šolski avli; s prodajo bobov pomagali zbirati sredstva za šolski sklad; s paketi priboljškov in hrane, zbrane v dobrodelni akciji, pa
razveselili učence na Podružnici s prilagojenim
programom OŠ Litija.
Osnovnošolci so spoznavali klasika slovenske
književnosti na aktualen način, pri tem pa razvijali empatijo, domoljubje, solidarnost, kritično
mišljenje in pozitiven odnos do drugačnosti.
Vanja Arhnaver, koordinatorica projekta

Natečaj za najboljši pustni krof v Litiji 2019

Z veseljem vam sporočamo, da bo med 28. februarjem in 5. marcem 2019 v Litiji spet veselo. Organizatorji pustnih dogodkov, Občina Litija, ZKMŠ Litija
in Turistično društvo Litija, smo v polnem zagonu in
pripravah. Vabimo vas, da tudi vi prispevate oz. se
vključite v delček teh etnološko obarvanih dogodkov.
Na debeli četrtek, 28. februarja bomo v prostorih
Turistično informacijskega centra Litija (TIC Litija) na
Valvazorjevem trgu 10, izvedli ocenjevanje krofov
in tekmovanje ta naj pustni krof 2019. Vse, prav
vse gospodinje, gostince, članice/člane raznih društev, ki radi cvrete pustne krofe vabimo, da nam po
4 krofe na debeli četrtek do 10. ure prinesete v TIC
Litija. Me 10. in 14. uro bo strokovna komisija ocenila krofe in izbrala zmagovalca. Vsi sodelujoči
boste še isti dan ob slovesnem prevzemu pustne vlade na Valvazorjevem trgu prejeli potrdila
o sodelovanju, najboljši pa simbolične nagrade.
Več informacij www.obcinalitija.si in prijave: turizem@zkms-litija.si, 05 99 405 03, 070 700
484 (v času obratovalnih ur TIC Litija). 
Komaj čakamo na vaše krofe.
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Predstava za vsako
priložnost –
LADO BIZOVIČAR
v glavni vlogi

KULTURA / MLADI / DRUŠTVA

Približevanja
z Adijem
Smolarjem…

KNJIŽNICA LITIJA

v petek, 25. januar – KULTURNI CENTER
LITIJA OB 19.30!
Vstopnice po 18€ so na voljo v KULTURNEM
CENTRU LITIJA, vsak delovnik od 8.00-12.00,
v času dogodkov in po dogovoru. Več na: kulturnicenter@zkms-litija.si, 01-8900-200, 041992-143.

…se bodo zgodila v ponedeljek, 28. januarja,
ob 19. uri, v modri sobi
Kulturnega centra Litija. Poleg tega, da je Adi
odličen kantavtor, piše
tudi poezijo in prozo ter
nas zna skozi šaljiv način
popeljati tudi skozi resne
teme, zato bo pogovor z njim nedvomno zelo
zanimiv. Vabljeni v odlično družbo.

In v TIC LITIJA: torek: 10:00 – 16:00, sreda:
9:00 – 17:00, petek: 9:00 – 15:00, sobota:
9:00 – 12:00
O predstavi na: kclitija.si

ODPRTJE PREGLEDNE RAZSTAVE 2018 –
DRUŠTVO LILA – ponedeljek, 4. FEBRUAR –
19.00, avla Kulturnega centra Litija
PREGLEDNA RAZSTAVA je sprehod skozi likovno ustvarjalnost in razstave društva LILA v
letu 2018. Društvo je
izvedlo 10 lastnih projektov: Maske, Mozaiki, Pogledi, 2. slikarska pot »Izkopano iz
spomina« – baroreliefi s katalogom Rudnik
Sitarjevec in likovno
razstavo, ex tempore Gabrovka, Podobe Sitarjevca, Panjske končnice, O vinu in ljubezni in Spomin na Cankarjeve misli. V projektu
Zlata paleta Zveze likovnih društev Slovenije je
bila LILA proglašena za najboljše društvo v Sloveniji in prejela Zlato plaketo. Člani so dobivali
posamezne nagrade tudi na likovnih srečanjih
drugih društev. V programu bo sodelovala Pritrkovalska skupina Šmartin. Vabljeni na prijeten
večer v eminentno družbo litijskih ustvarjalcev!

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

KULTURA SMO LJUDJE
sreda, 7. februar, ob 19.00

Govornik: ALEŠ ŠTEGER, pesnik in pisatelj
Glasbeni program:
NANA MILČINSKI s spremljevalci
ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA, zborovodkinja
Helena Fojkar Zupančič

Abonmajske predstave

14. februarja si bomo ogledali predstavo SLG
Celje z naslovom PROFESIONALCI ESPE, katere avtor je BORIS KOBAL. Zelo lahkotna komedija s pridihom kriminalne zgodbe, ki že gostuje
povsod po Sloveniji. V marcu pa boste abonenti
vabljeni na ogled domače gledališke predstave
IZREDNEGA TEATRA DRUŠTVA TOMBAS z naslovom: DELAMO NA SEBI (predvidoma 14.3.)
Abonenti boste vabila prejeli po pošti.

Na otroških matinejah je
vedno luštno
V februarju se bomo srečali v soboto, 1.februarja, ob 10. uri, in sicer nas obišče GLEDALIŠČE
FRU-FRU s predstavo KRTEK ZLATKO. Čez 14
dni pa pride na obisk MARIONETNO GLEDALIŠČE HRASTNIK s predstavo JANKO IN METKA.
Odlični in zanimivi predstavi, v katerih glavno
vlogo igrajo lutke. Se vidimo. Več na kclitija.si

Ekskurzija na
Goričko
Mestni muzej Litija in
Društvo univerza za tretje
življenjsko obdobje Litija in Šmartno vas vabita na doživljajsko ekskurzijo na Goričko, 22.
marec 2019. Podrobnejše informacije o programu in ceni bomo sporočili naknadno, zato
vabljeni, da spremljate naša obvestila, in nas
kontaktirate na 070 430 202 ali na elektronski
naslov mestnimuzej@zkms-litija.si. Ekskurzija
je primerna za vse udeležence vseh starosti.

Dan odprtih vrat
na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, od
10h do 18h vljudno vabljeni v Mestni muzej Litija na DAN ODPRTIH VRAT, ko se boste lahko
ob zanimivem vodenem ogledu dodobra naužili
zgodb in anekdot iz litijske zgodovine, ki neposredno ali posredno krojijo usodo lokalnih prebivalcev še danes.
Program:
- vodeni ogledi po stalnih muzejskih zbirkah
ob 10h in 16h
- o
 b 11.30 – predstavitev nove
knjige pisateljice Darinke
Kobal »Stara sodnija«

»MI LITIJANI SMO
VESELJAKI« - uvod v
pustne prireditve
20. februarja vabljeni, da nas
obiščete ob 18h na predavanju in odprtju pustne razstave
z naslovom »Mi Litijani smo
veseljaki«. Poleg poslušanja
zanimivih pustnih zgodb si boste na razstavi lahko ogledali
fotografije in na njih prepoznavali najbolj aktivne skupine in
osebnosti nekdanjih pustnih
karnevalov.

Kam bi šli danes?
V Mestni muzej Litija!

PONED. 4.2.2019, ob 16.uri

Od leta 2014, ko smo se preselili v primernejše prostore
v stari sodniji, se zaposleni v
Mestnem muzeju Litija vedno
znova trudimo za zadovoljstvo
naših obiskovalcev in kljub
preprekam na vsakem koraku
pogumno stopamo po začrtani poti ter skrbimo za našo
skupno kulturno dediščino.
Srčno se zahvaljujemo našim
obiskovalcem, poslovnim partnerjem, zunanjim sodelavcem, donatorjem in simpatizerjem za podporo ter dobro
sodelovanje in se veselimo
naših srečanj tudi v prihodnje!
Vabljeni v Mestni muzej Litija
tudi v letu 2019, ki bo za nas
še posebej prelomno!

‚Ker hočem zadihati‘,
pogovorni večer in
predstavitev knjige

Mag. Violeta Irgl, je specialistka zakonske in
družinske terapije, ustanoviteljica in direktorica Inštituta za okrevanje po travmi, psihoterapijo in svetovanje Rahločutnost.
Pri svojem terapevtskem in raziskovalnem delu
spremlja žrtve različnih psihičnih travm. Posveča se predvsem odraslim, ki so v otroštvu doživeli travmatično izgubo starša.
Poleg terapij za posameznike, pare in družine
vodi terapevtske skupine za pomoč svojcem
po izgubi bližnjega zaradi samomora. Skupaj z Jano Debeljak, ki vodi pogovorne večere,
sta napisali knjigo Konec molka, psihoterapevtski priročnik. Srečanje z Violeto Irgl in Jano
Debeljak bo v Knjižnici Litija, 22. 1. 2019, ob
19. uri. Tokrat bo poudarek na temah: odnosi
med najstniki in starši in samopodoba.

Najvišji vrhovi celin

Ob izidu 15. knjige Vikija Grošlja, smo februarja 2017 pripravili razstavo in potopis, kjer je
avtor izkupiček od prodaje knjige namenil obnovi Nepala. Nič drugače ni ob izidu njegove
16. knjige, Najvišji vrhovi celin, ki jo bo predstavil januarja v Knjižnici Šmartno. Viki Grošelj
(1952) kot alpinist beleži številne vzpone na
domače in tuje gore. Sodeloval je tudi na več
kot 30 odpravah v neevropska gorstva. V Himalaji se je vzpel na deset od 14 osemtisočakov.
Predstavil nam bo svojo novo knjigo z naslovom Najvišji vrhovi celin. Njeno pot v svet je
pospremil s komentarjem: »Preplezati najvišje
vrhove vseh sedmih celin našega planeta, je
veličasten izziv za vse, ki jim je pustolovščina

pomemben del življenja.« Viki Grošelj bo gost
Knjižnice Šmartno, v četrtek, 31. 1. 2019, ob
19. uri.

Potopis: Aljaska-Yukon-Santa Fe

Miran Juvančič iz Litije je z motorjem prepotoval že dobršen del sveta. V treh knjigah: V
sedlu motocikla, Nevidno bogastvo ter Sibirija
je Miran strnil popotne izkušnje skupaj z ženo
Majdo. Na pot, ki jo je popisal v Ukročeni divjini, v četrti knjigi, pa se je odpravil sam. Srečal je zanimive ljudi, povsod pa tkal most med
generacijami, izseljenci, naključnimi popotniki.
Knjiga Ukročena divjina, Aljaska-Yukon-Santa
Fe nas popelje po krajih zlatokopov, do staroselcev in čudežnih stopnic v Santa Feju. Na
potopisu bo s fotografijami pokazal pot, ki je
potekala med dežnimi kapljami poletja 2016,
ko je prevozil prek 10.000 km. Potopis bo v
torek, 12. 2. 2019, ob 19. uri, v Knjižnici Litija.

Literarni večer s Tino Vrščaj

Tina Vrščaj je pisateljica, prevajalka in kritičarka. Piše tako za odrasle kot za otroke (pravljica
Plah, plašen, najplašnejši Tapatapata. O zajcu,
ki se je postavil zase – MK Čebelica, 2017), in
objavlja pri osrednjih slovenskih založbah. Je
članica Društva slovenskih pisateljev, kjer zadnja leta deluje kot predsednica komisije za
sprejem novih članov. Je tudi članica žirije za
Delovo nagrado kresnik in članica Društva slovenskih literarnih kritikov. Z družino si je ustvarila dom na Velikem Vrhu pri Litiji. Predstavila bo svoja literarna dela, predvsem slednje,
Plašč, ki je izšel v letu 2018. Pogovor z njo bo
vodila Katja Ložar, prireditev bo v torek, 19. 2.
2019, ob 19. uri, v Knjižnici Litija.
Aleksandra Mavretič

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 2019!
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 20.00 nadaljujemo z večernim gibanjem,
odbojko po novem igramo v Dvorani Ambient
na Ponoviški cesti 11d.

Dogodki v januarju in februarju:

- Petek, 18.1. ob 21.00, Biks Bar, Ponovoletno
druženje za prostovoljce
- Petek, 1.2. ob 18.00, MC Litija, Večer dobrodošlice za Anjo Wolke in mednarodni večer z nemškim pridihom
- Četrtek, 7.2. ob 18.00, MC Litija, Mednarodni večer poezije in glasbe
- Četrtek, 21.2. ob 18.00, MC Litija, delavnica
ličkanja
- Petek, 22.2. ob 18.00, MC Litija, Razstava
ERASMUS+*

*Razstava je ustvarjena z namenom širjenja
učinkov in rezultatov projektov, ki so jih v Litiji izpeljali prostovoljci Evropske prostovoljske
službe, od leta 2010 do danes.
Obiščite nas tudi v našem dnevnem centru!
Odprti smo od ponedeljka do petka od 14.00
do 20.00.

21. februarja ob 18. uri pridi v
Mladinski center na ličkanje*.

In kaj to je? Ličkanje, lupanje ali kožuhanje koruze je nekoč spadalo med najpomembnejša
jesenska opravila. Koruzni storž olupimo, nekaj listov pustimo na koruzi, ostale odvržemo
in jih uporabimo za izdelavo različnih izdelkov:
copat, peharjev, predpražnikov.
Najprej bomo spletli dolgo kito in nato oblikovali izdelek. Pridruži se mentoricam Društva
Univerze za tretje življenjsko obdobje Litija in
Šmartno in si naredi copate ali pehar.
Delavnica se izvaja v okviru operacije »Dediščina nas povezuje«
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Novice iz ČD Litija

Litijski in šmarski čebelarji vstopamo v novo leto 2019 optimistično. Upamo,
da nam bo prihajajoče leto namenilo obilo medu in da bodo naše čebele
zdrave.
Glede na to, da nam vreme skoraj vsako leto pobere del medene pogače, si
v letošnjem letu resnično želimo, da nam bi bile vremenske razmere naklonjene. Čebelarji ostajamo večni optimisti, v zadovoljstvo nam je že to, da natočimo vsaj nekaj
medu, predvsem pa to, da so naše čebele dobrega zdravja. Naš med je odlične kakovosti in s
ponosom ga ponudimo vsem ljubiteljem.
V čebelarskem društvu Litija je vsako leto več članov. Vesli nas, da se za čebelarstvo odloča
vse več mladih.
ČD Litija letos organizira občni zbor v soboto, 26.1. 2019, ob 16h v gostilni Krznar v Šmartnem.
Vabljeni vsi člani društva in tudi tisti, ki se želite vpisati v čebelarsko društvo.
NAJ MEDI

P(r)OZORNE VREČKE

V Zasavskem varstveno delovnem centru ohranjamo naravo tudi za
poznejše generacije. Zavedamo se odgovornosti posameznika, predvsem problema odpadkov. Ker delujemo trajnostno in proizvajamo uporabne izdelke, smo razvili
P(r)OZORNE vrečke. Pozorne zaradi pozornosti do okolja, saj prevzemajo vlogo
malih prozornih vrečk, ki smo jih pri nakupih uporabljali za tehtanje in shranjevanje
sadja ter zelenjave. Ker gremo z roko v roki
z naravo, jih izdelujemo iz rabljenih zaves.
Torej, če vam zavese kradejo prostor na
podstrešju, jih z veseljem prevzamemo
v naši enoti v Litiji ali Zagorju. Naš paket
Pozornih vrečk vsebuje 5 vrečk različnih
velikosti, kupite ga lahko v naši trgovini v
Šmelcu od ponedeljka do petka med 6.00
in 15.00. Obenem vas vabimo, da si ogledate tudi naš darilni program in z unikatnim rokodelskim
izdelkom presenetite najdražje, s tem pa tudi dodate vrednost naši zaposlitvi pod posebnimi
pogoji.
Zasavski VDC – enota Litija
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VZGOJA / DOGODKI / DRUŠTVA

LILA ZMAGALA v projektu ZLATA PALETA 2018

VRTEC LITIJA PRAZNUJE 90 LET ORGANIZIRANE
PREDŠOLSKE VZGOJE V OBČINI LITIJA
Za Vrtec Litija je leto 2019 prav posebno, jubilejno, leto. Mineva namreč 90 let, odkar je gospa
Franja Potokar (rojena Kunsterle), s privoljenjem takratne občinske oblasti, v prostorih litijske
osnovne šole, ustanovila vrtec. Že leto kasneje je bilo v vrtec vpisanih več kot 60 otrok in vrtec se je razširil še za en oddelek, ki
je deloval v dekliškem domu na Stavbah. Od takrat, s krajšo prekinitvijo v
času vojne, vrtec pod različnimi imeni
in različnimi organizacijskimi oblikami
deluje na širšem območju občine Litija. V Gabrovki in na Polšniku delujejo
oddelki vrtca pri osnovni šoli, Vrtec Litija pa je samostojni vrtec, ki ga danes
obiskuje 630 otrok in v katerem je 120
zaposlenih.
Danes na bogato in dolgo preteklost
predšolske vzgoje v občini gledamo s
ponosom in z zavedanjem, da kakovost
ni samoumevna. Z vso odgovornostjo
do otrok in mladih družin negujemo ter
krepimo poslanstvo, katerega temelje
je gospa Franja, kot izučena vzgojiteljica, postavila že v letu 1929. Neprecenljivi so njeni zapisi
v kroniki in v mesečnih poročilih, ki jih je skrbno pisala od leta 1930 naprej. Vsebina zapisov
izraža predanost in veliko skrb za vzgojo
najmlajših ter prizadevanja, da se tako
prostorski pogoji kot izvedba programa
vseskozi izboljšuje.
S spoštovanjem do bogate zgodovine
predšolske vzgoje v občini bomo v Vrtcu Litija jubilejno leto počastili z več
dogodki skozi celo leto. V četrtek, 24.
januarja, bomo v gimnazijski dvorani
pripravili slavnostno akademijo, kjer se
bomo v pestrem programu predstavili
vsi zaposleni vrtca. V aprilu načrtujemo
prireditev z nastopom otrok, v septembru bomo organizirali ulični bazar, v avli občini na ogled postavili nekaj razstav, izdali knjigo z
didaktičnimi igrami lastne izdelave ter še veliko drugega. Vabimo vas, da se udeležite naših dogodkov, veseli bomo vsake podpore.

Liljana Plaskan, ravnateljica

VRTEC LITIJA – IZ UST NAŠIH
MALČKOV :)
- V vrtec hodijo majhni otroci pa tisti čist mal
večji. Vrtec pomeni, da telovadimo, pa pojemo,
pa igramo, plešemo, jemo, smo v pravljičnem
kotičku … Vse to no. Hišnik je un, ki popravlja
lučke, omare, vse to. Pa nam smrekico pomaga
postavit. V vrtcu delajo še vzgojiteljce, kuharice,
pa uni k nam pošiljajo kakšne liste, ravnateljica.
(Tinkara 3,10 leta)
- Vrtec je tko, da se lahko igraš in ko rečeš, da
pospravljamo, pospravljamo. Je drugi dom. Babice in dedki pomivajo posodo, mami in oči sta v
službi, babi in dedi te peljeta in to je drugi dom. V vrtec greš lahko, ko si star 1 leto, lahko greš,
ko se rodiš. Odvisno a ti mami in oči dovolita. (Tim 6,4 let)

HIMNA VRTCA LITIJA
(BESEDILO: Maja Cilenšek in Nataša Novak, MELODIJA: Jani Slimšek)
Enkrat v letu pride dan,
vrtec naš praznuje.
Velik, majhen, vsak otrok,
rad ga obiskuje.
Vsi veseli smo in srečni,
igra nam je delo.
Rišemo, spoznavamo,
pojemo veselo.
Vrtec nam je drugi dom,
bratcev, sestric cel vagon.

Vrtec nam je šola, služba,
to za nas je dobra družba.
Radi se imamo vsi,
to ni domišljija,
dobra energija
je v Vrtcu Litija.
Vrtec nam je drugi dom,
bratcev, sestric cel vagon.
Vrtec nam je šola, služba,
to za nas je dobra družba.

BOŽIČEK ZA EN DAN

V petek, 21.12.2018, se je v popoldanskih urah v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji odvijala prava
božična pravljica. V soju želja po prijaznosti drug do drugega ter pomoči sočloveku, smo na CSD
Osrednja Slovenija – vzhod, Enoti Litija, tudi
letos sodelovali v vseslovenskem dobrodelnem projektu Božiček za en dan. Božičkova
darila je prejelo kar 156 otrok in 40 odraslih iz
socialno in materialno ogroženih družin iz litijske in šmarske občine. Prireditev, ki je napolnila dvorano kulturnega doma, je povezovala
Anja Trebec, prisotne pa je nagovorila tudi v.
d. direktorice CSD Osrednja Slovenija – vzhod,
ga. Danica Kolšek. S svojo avtorsko predstavo
Škratove skrbi so nas zabavali gledališčniki
foto: CSD Osredna Slovenija - vzhod
Kulturnega društva Podkum, ni pa manjkal tudi
Božiček, ki je otrokom in odraslim prinesel bogata darila.
Ob tej priložnosti gre posebna zahvala vsem, ki so omogočili izvedbo tega projekta – Projektu Božiček za en dan, Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Javnemu zavodu Bogenšperk
in Občini Šmartno pri Litiji, Pekarni Piškotek, podjetju Termogradnje inženiring d.o.o. ter vsem
nastopajočim – Kulturnemu društvu Podkum, Antonu Toriju in Anji Trebec.
Kolektiv CSD Osrednja Slovenija – vzhod vam želi vse dobro v novem letu.

Na zaključni razstavi projekta
Zlata paleta 2018 (Trbovlje,
17.11.2018) je litijska LILA
prejela ZLATO PLAKETO in osvojila 1. mesto
za najbolj uspešno društvo. Na razstavi je bilo
razstavljenih osem del
nagrajenih s certifikatom
članov LILA. Vsi certifikati
so zavedeni v seznam kvalitetnih likovnih del, ki ga
vodi Zveza likovnih društev
Slovenije (ZLDS).
Certifikate so prejeli:
- za osnovne tehnike Tilen
Dominik PERKO (Diamant),
Sabina Slana Cvikl (La gondola), Jelka Jantol (Astralna
projekcija Jameson);
- za grafiko Marija Urankar Murn (Terapevtka);
- za klasično slikarstvo Jelka Jantol (Postesenca);
- za fotografijo Marija Urankar Murn (Nostalgija);
- za kiparstvo Danijela KUNC (Duo), Andrej
Hostnik (Odiseja).
Trije likovni ustvarjalci so poleg certifikata prejeli še palete: bronasto paleto Danijela Kunc,

srebrno paleto Tilen Dominik Perko in zlato
paleto Marija Urankar Murn za fotografijo.
Iskrene čestitke vsem nagrajencem in hvala še
članom LILA, ki so sodelovali s svojimi deli v
projektu in pomagali zbirati
zmagovalne točke. To so: Aleksander Lavrenčič, Marjeta
Mlakar Agrež, Andrej Hostnik,
Jože Loc, Joža Ocepek, Nubia
Anžel.
IZOBRAŽEVANJE
Decembra so si člani pod
vodstvom mentorja mag. Pozniča ogledali razstavo Ivane
Kobilca v Narodnem muzeju
v Ljubljani in film o umetniku
Rodinu v Trbovljah.
RAZSTAVE
V decembru in januarju so
na ogled tri razstave članov LILA: v avli občine
Litija Likovna ustvarjalnico 2018, v Knjižnici
Litija O vinu in ljubezni in Spomin na Cankarjeve misli.
4. februarja 2019 ob 18. uri v avli KC Litija
odprta PREGLEDNA RAZSTAVA za leto 2018.
V kulturnem programu bodo nastopili PRITRKOVALCI ŠMARTNO pri Litiji.

LETO 2018 ZAKLJUČILI S POLNO
ŠPORTNO DVORANO

Plesno športno društvo NLP
je v nedeljo, 16. 12. 2018 že tradicionalno v
Športni dvorani v Litiji organiziralo novoletno
prireditev. Gledalci so uživali v pravi plesni predstavi, saj so plesalci prikazali zgodbo iz vsem
znanega filma Briljantina. Glavna junaka Sandy
in Danny (Maša Jugovic in Žan Roblek) sta jih
spretno popeljala skozi ljubezensko zgodbo,
katero pa so dodobra popestrili plesni vložki
plesalcev vseh starosti. Zadovoljni obrazi gle-

dalcev so nam dali vedeti, da na plesnem parketu nekaj zagotovo delamo prav, dobra volja
plesalcev po končani prireditvi pa je trenerjem
in koreografom dala nov zagon za leto 2019.
Ob veselem vzdušju v decembru je prav, da si
vzamemo trenutek in se ozremo nazaj na vse
pozitivne trenutke preteklega leta, pa tudi na
vse tiste, ki nam dajejo prostor in možnosti za
rast in razvoj. V letu, ki se izteka, so naši plesalci kar nekajkrat na različnih tekmovanjih posegli po najvišjih mestih. Aprila smo se udeležili mednarodnega tekmovanja Interdancefest v
Sarajevu, kjer sta se Anja Gorta in Maša Štrus
na najvišjo stopničko povzpeli kar dvakrat –
med street dance show dvojicami in hip hop
dvojicami, Anja pa je odlične rezultate dopolnila še s prvim mestom med street solistkami.

Med članskimi hip hop dvojicami sta 1. mesto
osvojila Maša Jugovic in Žan Roblek, med pionirskimi solisti je slavil Jaša Končar, Jaka Polesnik pa je osvojil 2. mesto. Njihov uspeh pa je s
prvim mestom nadgradila še mladinska formacija Battle of warriors.
Naziv najboljših so si junija na državnem prvenstvu priplesali Jaša Končar (kategorija street
dance show solo otroci) in mala skupina Mirror mirror (plešejo Tjaša Dražumerič, Žaneta
Gabrovec, Simona Izlakar, Kristina Jovanovič,
Melita Peskar, Klara Pirmanšek in Marina Polesnik, street dance show
člani 2), naslov državnih
podprvakov pa je osvojila mini produkcija Fotka
in Jaka Polesnik (street
dance show solo otroci).
V nadaljevanju plesne
sezone so sledila mednarodna tekmovanja in
na svetovnem prvenstvu na Češkem je Jaša
svoj uspeh dopolnil še z naslovom svetovnega prvaka. Držimo pesti, da v prihodnjem letu
nanizamo še več uspehov in na obraze naših
plesalcev in njihovih navijačev narišemo še več
nasmehov!
Vsem našim članom, njihovim staršem in vsem
občanom Litije želimo vesele božične praznike
in vse lepo v novem letu. Naj bodo vaši dnevi
polni plesa, veselja in pozitivnih občutkov – in
če ste morda na decembrskih zabavah ugotovili, da vaše noge na plesišču ne ubogajo vaših
navodil ter med vaše novoletne zaobljube sodi
tudi ta, da se končno naučite (še bolje) plesati,
lepo vabljeni v našo družbo – januarja smo že
pričeli z začetnim tečajem družabnega plesa!
Srečno 2019!

Slovesna prireditev - 40 LET USPEŠNEGA DELA

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je
13. decembra 2018 v prostorih Gospodarske
zbornice v Ljubljani pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja ter v
družbi članov, sodelavcev in gostov obeležilo
40 let uspešnega dela.
Društvo je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978,
združuje pa osebe z okvaro hrbtenjače iz 38-ih
občin osrednje Slovenije. Skozi štiri desetletja ga
je vodilo pet predsednikov.
Na slovesnem dogodku, prepletenem z glasbo,
poezijo, dobrodelno
noto in poklonom
ljudem, ki so v preteklih desetletjih pomembno prispevali
k razvoju društva, je
podobo in poslanstva društva predstavila predsednica
Mirjam Kanalec, z
nagovorom pa se ji je pridružil tudi član društva
in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane
Kastelic. Ob praznovanju so se s projekcijo izvirnih fotografij – nemih vendar zgovornih pričevalk
bogate zgodovine, zazrli v preteklost. Voditelj Robert Pečnik – Pečo je prisotne popeljal vse od
ustanovitve organizacije slovenskih paraplegikov
in tetraplegikov skozi čas burnih političnih in gospodarskih dogajanj, pa do danes. V nadaljevanju
poti so predstavili, izvajanje socialnih programov
in številne pomembne mejnike, ki so društvo zaznamovali na vseh področjih.
Na proslavi so se spomnili posameznikov, ki so

s svojim delom v preteklosti uspešno krmarili
društvo in ga pomagali pripeljati do prepoznavnosti, ki jo ima danes. Nekdanjim predsednikom
so podelili plakete društva, drugim zaslužnim pa
slike Željka Vertlja ter grafike Damjana Roglja.
Zahvalili so se vsem partnerjem, občinam, invalidskim organizacijam, inštitucijam, sponzorjem
in donatorjem ter drugim, ki so z njimi sodelovali
in jih podpirali. Še posebej pa krovni organizaciji
Zvezi paraplegikov Slovenije. Brez njihove pomoči
ne bi dosegli takih uspehov.
Slovesen dogodek so
popestrili in obogatili: mlada harfistka
Taja Rijavec iz Konservatorija za glasbo
in balet v Ljubljani,
pesnica društva in
večkratna nagrajenka Darinka SlanoFOTO: Tomaž Demšar
vec, plesni par kluba
Zebra - Martina in Roman ter Nuša Derenda, ki
je navdušila z novo pesmijo Kadarkoli.
V obeležje visokega jubileja je bila vpeta tudi akcija zbiranja denarja za nakup novega kombija, ki
ga društvo nujno potrebuje za varen prevoz članov. Med prireditvijo je njihov slikar Željko Vertelj,
ki slika z usti, ustvarjal sliko »Potok v zimi« in jo
ob koncu prireditve namenil licitaciji. In tudi voditelj je nekaj minut namenil udeležencem, da so
»odklenili« svoje mobilne telefone in družno poslali SMS sporočilo. Akciji pa se lahko pridružite
tudi vi z nakazilom prispevka na TRR SI56 6100
0001 8731 144, sklic 2018. 
Jože Globokar
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DRUŠTVA / DOGODKI

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA
Novo leto, nov začetek

Vedno je tako, da si ljudje ob vstopu v novo leto postavljamo nove
cilje in dajemo obljube, da popravimo vse, kar
nam v preteklem letu ni bilo všeč ali se nam ni
izšlo. Tako smo se tudi v upravnem odboru DU
Litija odločili, da bodo naši pisni prispevki v
Občanu, ki je za vse naše člane najdostopnejši vir informacij, nekoliko drugačni. Želimo
si, da bi na naše delavnice, prireditve, izlete in
pohode, prišlo kar največ naših članov, saj je
vse kar počnemo, namenjeno njim. Zato bomo
poskusili dogodke napovedati in opisati v
naprej, pod rubriko „ZGODILO SE BO“. Tako
boste vsi, ki berete naš kotiček, dobro seznanjeni, ne le z datumom posameznega dogodka,
temveč vam bo zaupana tudi vsebina, da se boste lažje odločili za sodelovanje ali le za obisk
prireditve oziroma dogodka.
Seveda bomo poročali tudi o tem, kaj se je
zgodilo in kako nam je tisto, kar vam bomo ponudili tudi uspelo. Ta rubrika bo imela naslov
„ZGODILO SE JE“. Zapisi bodo krajši, dokumentirani s fotografijami in morda bodo komu
vzbudili obžalovanje, da ga ni bilo zraven in se
bo za naslednji dogodek lažje odločil.
Kako se bo naša ideja v resnici prijela, kako
vam bo takšno naše obveščanje všeč, pa boste
presodili vi, bralci.
Pa začnimo:

Zgodilo se bo v februarju

V sredo, 6. februarja 2019, bomo v Mestnem
muzeju Litija, ob17. uri, pripravili prireditev v
počastitev 8. februarja, slovenskega kulturnega praznika, z naslovom „DU Litija v letu 2018
skozi fotografski objektiv “. Milan Amon, ki s
svojim fotoaparatom vestno spremlja in beleži
večino dogajanj v našem društvu, nas bo s sliko, opremljeno z glasbo, popeljal skozi številne dogodke v letu 2018. Čeprav ni namen
prireditve prikazati celotno delo DU Litija,
temveč na poseben način obeležiti kulturni
praznik, je skozi njegov objektiv moč zaznati
večji del naše dejavnosti, predvsem pa začutiti
lepoto narave, sposobnost v njej poiskati tisto,
kar nas večina sploh ne vidi, skratka pokazati,
da je kultura tudi biti del narave in zaznati njeno lepoto, da je kultura tudi druženje in prav
tako biti človek sočloveku in biti pripravljen
zanj tudi kaj storiti. Kultura ima namreč veliko
obrazov in veliko pomenov. Ujeti vse to v fotoaparat pa je že umetnost.

Ker pa je Milan Amon član naše literarne skupine, bomo sodelovali tudi nekateri ostali člani in
tako prireditev obogatili z živo glasbo in poezijo
naših slovenskih pesnikov, ki jim je bil Prešeren vzor in navdih. 
Iva Slabe

Ustvarjalne delavnice

Člani – udeleženci delavnic boste lahko
spoznali tehnike izdelave različnih izdelkov,
ki niso vsesplošno znane, zato vabimo vse,
ki jih ustvarjanje zanima, da se nam pridružite v društvenih prostorih.
14. februar 2019 od 15. do 18. , mentorica Jelka Zajc, TISKANJE NA TKANINO (nakupovalno
vrečko, …) To tehniko še najlaže opišemo kot
sitotisku podobno tehniko.
21. februar 2019 od 15. do 18., mentorica
Slavi Janež, PANJSKE KONČNICE, osnova bo
lesena, obdelana s servietno tehniko.
28. februar 2019 od 15. do 18., mentorica
Milena Dimec, KERAMIČNI LONČKI MALO
DRUGAČE, uporabili bomo različne tehnike
poslikave okrasnih cvetličnih lončkov.
Veseli bomo, če boste z nami.

Milena Dimec, vodja delavnic

Zgodilo se je v decembru

Novoletno praznovanje
Pravljični december. Pričakovanja, želje, domišljija, sanje, veselje… Vsega tega je bilo polno
14. decembra v Gostišču Kimovec v Zgornjem
Hotiču. Člani DU Litija smo družno pomahali
v slovo letu 2018, se veselili prihajajočih praznikov in razkrili načrte za prihajajoče leto.
Pozdravnim besedam predsednice Irene Kramar s prelepo mislijo o prijateljstvu in medsebojni pomoči, smo ob glasbeni spremljavi
naših starih znancev, dua Fink, dodali željo
«kolker kapljic, tolko let«. Lepo okrašena miza
in praznična večerja sta utrjevali občutek, da
se dogaja nekaj posebnega, da živimo polno in
se veselimo tega enkratnega življenja.
Nihče ni mirno sedel, zavrteli so se pari, spletli smo dolgo verigo, peli, se igrali. Radovedno
smo odpirali darila, ki smo jih namenili drug
drugemu in se razveselili obiska dedka Mraza.
Ob stisku roke naše predsednice je vsak dobil
v dlan tudi droben talisman, kamenček, ki mu
bo prinašal srečo v novem letu. Z njim lahko
odpremo pot domišljiji in hrepenenju. Nikoli ne
nehajmo sanjati. 
Milka Rogelj

OB SREBRNEM JUBILEJU DELOVANJA DRUŠTVA
PODEŽELSKIH ŽENA GABROVKA
V nedeljo, 9. 12. 2018, so s prireditvijo v dvorani OŠ v Gabrovki obeležile svoj srebrni jubilej, torej 25 let delovanja, članice Društva
podeželskih žena Gabrovka.
Društvo je bilo ustanovljeno l. 1993, z nasveti pa
je društvu takrat pomagala ga. Lijana Lovše, po
desetih letih pa je njihova mentorica postala ga.
Sonja Zidar Urbanija. Z vodenjem društva se je
pogumno in z entuziazmom spoprijela ga. Helena
Perko. Vsa ta leta ji ga ni zmanjkalo, ne njej ne
članicam in dvema članoma, s katerimi vztrajajo,
širijo svojo dejavnost, rastejo v kvaliteti. Naj naštejem nekaj dejavnosti, ki jih organizirajo vsa ta
leta: izobraževalna predavanja z različnimi temami, delavnicami, kuharske tečaje, strokovne ekskurzije, sodelujejo z društvi v kraju na različnih
prireditvah, ki jih društva organizirajo, poleg
tega pa tudi na drugih
posameznih dogodkih,
ki se zgodijo v kraju.
Kadar organizator pričakuje večje število udeležencev, članice priskočijo na pomoč s sladko
ali manj sladko pogostitvijo, vedno pripravljene
sodelovati. Ves čas pa
skrbijo tudi, da se njihove vrste množijo, skrbijo
za podmladek, tudi tako, da za mlade oz. najmlajše organizirajo različne dogodke ali pomagajo pri
izvedbi le-teh. Naj omenim samo pustovanje za
najmlajše, sodelovanje na športni prireditvi Tek
na Petelinjek, otvoritev Krajevne knjižnice Gabrovka, enote Knjižnice Litija, tehniške dneve v
OŠ Gabrovka, kjer članice društva sodelujejo kot
mentorice skupinam učencev pri pripravi različne
hrane. Članice društva so močno povezane tudi
s pohodom po Levstikovi poti. Vsa leta svojega
delovanja, torej petindvajsetkrat, so aktivno sodelovale. Prav Društvo podeželskih žena in deklet
je bilo tisto, ki je po nekajletnem premoru, na začetku devetdesetih, ko smo dobili svojo državo,
ponovno oživilo prireditev, namenjeno prazniku
žena in mater. Tako da so prav članice društva
zaslužne, da se žene, matere, dekleta v prazničnem marcu lahko udeležijo prireditve s kulturnim
programom, na kateri nastopajo naši otroci, (iz
vrtca in šole) in drugi gostje, članice pa poskrbijo
za pogostitev, tematsko razstavo, v sodelovanju
z domačo osnovno šolo in krajevno skupnostjo.
Nekaj posebnega pa so njihove potice, ki spre-

mljajo naše jubilantke že vseh 25 let. Da bi jih
lahko okušalo in se nad njimi navduševalo čim
več ljudi, so se odločile organizirati dogodek, na
katerem bi lahko predstavile svoje potice, poleg
tega pa tudi Gabrovko oz. njeno okolico. Tako je
nastala celodnevna prireditev Gabrovka, tu sem
doma. Udeleženci se lahko odpravijo na Antonov
pohod po bližnjih vaseh, med pohodom in nato
na cilju občudujejo različne izdelke izpod spretnih rok domačinov in tudi drugih gostov ter se
seveda navdušujejo nad poticami na Poticijadi,
kot so svoj festival potic poimenovale članice
društva. Ne manjkata niti kulturni program niti
zabava s plesom. Ob 25-letnici delovanja so
zbrale vse recepte in jih izdale v brošuri. Članice
se ne zapirajo ozko v gabrovške meje, ampak sodelujejo tudi z drugimi
društvi v občini in izven
nje, tudi na razstavi
in ocenjevanju krofov
na Litijskem karnevalu, predstavile so se v
oddaji Dobro jutro, v
jesenskih mesecih so
v preteklem letu s poticami sodelovale na
sejmu v Ljubljani. Kar
pomeni, da rade gredo
tudi kam v goste.
V kulturnem programu
so se ob njihovem jubileju predstavili: ŽPZ KUD
Fran Levstik Gabrovka, Ansambel »Zavriskej«, ki
ga sestavljajo mladi domači glasbeniki oz. pevci
Nuša in Manca Grm ter Žiga in Jan Dremelj.
Nastopili pa so tudi gostje, in sicer pevski sekstet Kostanarji iz vasi Trstenik pod Storžičem na
Gorenjskem, ki so jubilantkam ter vsem v dvorani poleg slovenskih ljudskih in umetnih pesmi
»podarili« tudi nekaj dalmatinskih. Vse prisotne
so pozdravili tudi župan Občine Litija Franci Rokavec, podžupanja Lijana Lovše, predsednica Zveze
kmetic Slovenije Irena Ule. Društvu so poleg njih
izrekli čestitke tudi predstavniki domačih in sosednjih društev, ustanov. Številne zahvale pa je v
svojem zaključnem nagovoru izrekla predsednica
društva Helena Perko. V zaključku so članice posvetile nekaj besed tudi njej, svoji Heleni, ki ima
največ zaslug, da se je društvo ustanovilo, njej,
ki je bila gonilna sila v vseh letih, da je društvo
obstalo in se razvijalo. Večer se je nadaljeval z
druženjem ob dobrotah, ki so jih, razumljivo, pripravile članice za vse, ki so s svojo prisotnostjo
počastili njihov jubilej. 
Anica Resnik

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO
Tradicionalno
prednovoletno srečanje
Druženje invalidov, njihovih družinskih članov,
prijateljev in gostov je že tradicionalno potekalo 14.12. 2018 v gostilni Kovač.
Tudi tokrat je bila udeležba številčna, zbralo se
nas je več kot 140 udeležencev.
Ob prijetni glasbi, plesu ter klepetu, smo si izmenjavali izkušnje iz preteklega leta ter kovali
načrte za prihodnje leto. Obiskal nas je tudi
Dedek Mraz, ki je obdaril vse udeležence srečanja. Še posebej je z manjšo pozornostjo nagradil dva najstarejša in dve najstarejši članici
Društva.
Kot vsako leto smo drug drugemu zaželeli srečno, zdravo in uspešno novo leto 2019.

Obiski na domu
Ena izmed aktivnosti socialne komisije, ki deluje pri društvu, so prednovoletni obiski naših
dolgoletnih članov, starejših in bolnih na domovih. Tako vsako leto v decembru obiščemo okoli
50 občanov obeh občin, za katere ocenjujemo,
da jim naš obisk popestri njihov vsakdan. Tako
je bilo tudi v lanskem decembru. V društvu pripravimo skromna darila.
Pri izbiri, h komu na obisk, pa se člani komisije
vsako leto srečujemo z enako dilemo. Res je
sicer, da je več kot polovica obiskov takšnih, ki
jih opravimo vsako leto in moramo priznati, da
so le ti tudi pričakovani. Kljub temu pa je v nas
prisotno zavedanje, da smo lahko koga izpustili, nanj nehote pozabili.
To zavedanje pa nas že nekaj časa spremlja
skozi vse leto. Vemo, da nam še zdaleč niso
poznane stiske nekaterih posameznikov, invalidov, ki bi nujno potrebovali kakršnokoli pomoč.
S tem prispevkom želimo apelirati na vse občane in občanke obeh občin, da nas o teh primerih obvestijo, nam javijo na sedež društva.
V skladu z zmožnostjo društva in morda še ob
pomoči Zveze delovnih invalidov, bi lahko marsikomu olajšali težave, le vedeti moramo zanje.
Tudi še tako majhna pomoč, morda krajši obisk
in klepet, bi morda komu polepšalo življenje.
Ne pozabimo, da stari pregovor pravi, da so
tudi drobtinice naš vsakdanji kruh.

Koriščenje kapacitet zveze
zveza delovnih invalidov Slovenije razpolaga z
določenim število objektov v počitniških letoviščih po Sloveniji, za izvajanje programa »Ohranjevanje zdravja«. Ti objekti so locirani v Izoli,
Fiesi, Čateških Toplicah, Rogaški Slatini in v
Termah Ptuj. Po posebnem ključu, kjer je glavno merilo število rednih članov posameznega
društva, tedenske termine, ki so določeni skozi
vse leto (razen Fiesa, kjer so samo v poletnih
mesecih na razpolago tri sobe in zato naše društvo ne pride na vrsto vsako leto) razdelijo med
69 društev iz vse Slovenije.
Našemu društvu je bilo za leto 2019 dodeljeno
19 tedenskih terminov skozi vse leto, od tega
7 terminov od januarja do maja, 7 od junija do
avgusta in 5 tedenskih terminov od oktobra do
decembra. V času razpisa v mesecu decembru
pa smo prejeli 47 vlog za koriščenje kapacitet.
Večina prijavljenih kandidatov želi koristiti kapacitete v poletnih mesecih. Iz prej navedenih
podatkov pa je razvidno, da bomo poletne želje lahko izpolnili samo 7 kandidatom oziroma
malo manj kot 15 %.
Več kot neugodna situacija in pravičnost pri
dodelitvi zahteva dosledno upoštevanje kriterijev za dodelitev kapacitet, ki jih določa Pravilnik o postopku dodelitve socialno zdravstvene
pomoči. Predvsem imajo prednost invalidi, ki
vsaj tri leta niso letovali, invalidi z daljšim članstvom v društvu in težji invalidi. Zelo pomemben pa je tudi želeni termin koriščenja, saj se

dogaja, da zelo pogosto v zimskih mesecih, ko
je prijav izredno malo, koristijo kapacitete eni
in isti invalidi. Pri tem pa je vsekakor interes
Društva, da zasede vse termine, predvsem tudi
v zimskem času.
Prvi osnutek razdelitve kapacitet je že izdelan
in je situacija vse prej kot rožnata. Dokončni
predlog pa bo v mesecu januarju potrdila socialna komisija. Vsi prijavljeni kandidati bodo
o odločitvi socialne komisije pisno obveščeni.
Zavedamo se, da bo kar nekaj nezadovoljstva,
vendar iz podanih podatkov jasno izhaja, da se
ne da izpolniti vseh želja. Za zavrnjene kandidate pa še vedno obstaja možnost, da v primeru,
da ne pogojujejo lokacije in termina letovanje,
da pokličejo v tajništvo društva, kjer vodimo
tako imenovano čakalno listo za primer odpovedi koriščenja kapacitet člana, ki mu je bilo letovanje dodeljeno ali v primeru, da nam Zveva
dodatno ponudi proste kapacitete.
Vera Bric

Šport in rekreacija kot primer dobre
prakse v Sloveniji
Kongres Olimpijskega komiteja Slovenije in Paraolimpijskega komiteja Slovenije, je na zasedanju v decembru 2018 v Ljubljani potekal na
temo »ŠPORT ZA VSAKOGAR«.
Domači in mednarodni strokovnjaki in poznavalci razmer so se osredotočili na analizo
stanja športa in rekreacije ranljivih skupin prebivalstva, kamor sodimo tudi invalidi. K sodelovanju smo bili kot edino društvo iz naše Zveze
delovnih invalidov Slovenije. Opis naše organiziranosti in dejavnosti smo strnili, razpoložljivemu času in tehniki primerno (PowerPoint) v
sledečo vsebino:
1. Medobčinsko društvo invalidov Litija Šmartno pri Litiji, po številu članov invalidov (630)
in podpornih članov (330), sodi v spodnjo polovico društev povezanih v Zvezo delovnih invalidov Slovenije (ZDIS).
2. Na tekmovanjih pod okriljem ZDIS-a in ZŠIS
POK, sodelujemo v sedmih športnih panogah
(namizni tenis ribolov, streljanje, balinanje, pikado, šah, kegljanje), in se po udeležbi uvrščamo
med 4. in 10. mestom, med 69 društvi ZDIS-a.
3. Razloge za takšno uspešnost vidimo v:
- dobri organiziranosti vadbe,
- zagotavljanju strokovnih vaditeljev,
- zagotavljanju lastnih objektov za vadbo (dvostezno balinišče, in nov športni dom v katerem
so pogoji za vadbo pikada, namiznega tenisa,
šaha, telovadbe in druženje).
- zagotavljanje dodatnih virov sredstev s dejavnostjo socialnega podjetja, donatorjev in
sponzorjev, s čimer zmanjšujemo stroške udeležencev,
- združevanju vadbe, ki je hkrati tudi rekreacija
in druženje. Najboljši predstavljajo Društvo na
uradnih tekmovanjih, drugi na lokalnih srečanjih, rekreativnih ligah, memorialih...
4. Izzivi v prihodnosti: pomlajevanje udeležencev tekmovanj in rekreacije in zagotavljanje
možnosti vadbe in sodelovanja v tekmovanjih v
katerih na našem območju nimamo infrastrukture: smučanje, plavanje in atletika.
Povabilo in sodelovanje na Kongresu najvišjega
športnega nivoja v Društvu štejemo kot priznanje, predvsem pa potrditev našega pravilnega
dela. 
Miro Vidic

Ekskurzija ob praznovanju
8. marca
Vsi člani, ki ste se prijavili na 2-dnevno ekskurzijo ob praznovanju 8. marca, obveščamo, da
bo ekskurzija 8. in 9. marca 2019. Odhod avtobusa iz Litije je ob 7. uri.
Prijav zaradi zasedenosti prostih mest ne sprejemamo več.

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA LITIJA bo v torek
12.02.2019 organizirala davčni seminar na temo

Seminar s praktičnimi napotki za izpolnitev davčnega
obračuna za leto 2018 in NEKATERE davčne novosti po 1.1.2019.
Program:
• Obrazec davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe
• Poročanje AJPES – u in izjeme ter letna poročila;
• Pregled posameznih postavk davčnega obračuna;
• Posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov;
• Ugotovitev dokončne davčne osnove, davčne obveznosti in nove višine akontacij davka;
• Davčne novosti, ki se uporabljajo od 01.01.2019 naprej;
• Odgovori na vprašanja
Seminar bo trajal 4 šolske ure, predavala bo Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI,
z dolgoletnimi izkušnjami na področju davkov in računovodstva ter avtorica številnih člankov.
Pričetek seminarja bo ob 10. uri v sejni sobi zbornice. Za člane zbornice je seminar brezplačen, za nečlane znaša 50,00 €.
Prijave, ki so OBVEZNE, sprejemamo na OOZ Litija osebno ali po telefonu na številki
01/8980-210 ali po e-mailu rosana.skulj@ozs.si.
Vabljeni!

DRUŠTVA / DOGODKI

OBČAN - JANUAR 2019 

Merjenje sladkorja,
krvnegatlaka,
holesterola,
trigliceridov

Dohodnina

V društveni pisarni bo merjenje v sredo
9.1.2019 od 8. do 10. ure in 6.2.2019 od 8.
do 10. ure.

Plavanje in vadba v bazenu Šmartno
Z vodeno vadbo v bazenu Pungart bomo skupaj
z MDI pričeli v novem letu, v sredo 9.1.2019
pod strokovnim vodstvom, od 16.00 do 17.00
ure. Vljudno vabljeni!

Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno
med upravičence, kateremu lahko namenite
del dohodnine za donacije – to je do 0,5 % .
Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in
jo lahko namenite društvu. S tem nam boste
omogočili, da bo naše delovanje programsko še bogatejše.
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.

Telovadba
Telovadbo nadaljujemo v Športni dvorani v Litiji, v sredo 9.1.2019 od 19. do 20 ure pod strokovnim vodstvom vaditeljice.

Ustvarjalne delavnice
Ustvarjalne delavnice nadaljujemo v novem
letu ob četrtkih ob 17. uri. Vljudno vabljeni.

KOPANJE v Dolenjskih, Talaso
Strunjan in Šmarjeških Toplicah
Tudi v letu 2019 vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart v vseh treh destinacijah, katere lahko koristite med tednom od ponedeljka
do četrtka.

Plačilo članarine
Članarina za leto 2019 znaša 12,00 EUR. Poravnate jo lahko v društveni pisarni v času uradnih
ur v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure ali
na TR 03110-1000021983.

Razno
Vsi, člani, ki imate merilnike za sladkor v okvari
ali so stari, katerekoli znamke jih lahko prinesete v društveno pisarno in vam jih bomo brezplačno zamenjali z novimi aparati.
Društvo diabetikov Litija in Šmartno
Rudolfa Pogačar, predsednica

Pohodi
Skupaj z MDI po predloženem razporedu ob četrtkih organiziramo pohode v naši bližnji in daljni
okolici. Hodite na lastno odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v bližnji in daljni okolici se prijavite v društveni pisarni v času uradnih ur ali po e-pošti najkasneje dan pred pohodom.
datum
17.1.2019
24.1.2019
31.1.2019
07.2.2019
14.2.2019
21.2.2019

JANUAR 2019
Litija-Sava-Sveta Gora - vlak
Litija-Dragovšek
Litija-Besnica-Trebeljevo - avto
FEBRUAR 2019
Litija-Javorski pil-Preska-Cerovica lok.av.
Litija-Miklavž-Jevnica vlak
Litija-Gabrovka-Vodice lok. avtobus

ob 8. uri
ob 8.uri
ob 8.uri
ob 8.uri
ob 8.uri
ob 8.uri

vodnik
Hauptman Lojze
Jože Groboljšek
Jože Pavli

IZ DELA RKS OZ LITIJA

Pregledali smo materialne zaloge
v skladišču in pričeli dodatno zbirati sredstva za nabavo manjkajočih prepotrebnih materialnih in prehrambnih
dobrin, s katerimi bomo lahko nemoteno pomagali socialno in materialno ogroženim družinam, ki so jim te dobrine nujno potrebne.
Obiski starejših

V mesecu decembru so prostovoljci vseh
KORK-ov obiskovali svoje starejše člane na njihovih domovih in v domovih za starejše. Prijeten klepet, topel stisk roke ter voščilo razveseli
vsakogar, starejše pa še posebno. Prostovoljci
so vse obiskane tudi obdarili.
Obisk prireditve ob zaključku
leta v OŠ PPP

14.12. smo se udeležili prireditve, ki so jo ob
zaključku koledarskega leta pripravili učenci
in učenke OŠ Litija, podružnice s prilagojenim
programom s svojimi učitelji in mentorji. Prikazali so nam čudovite pevske, plesne in igralske
točke. Kot vsako leto smo za učence pripravili
darilca, ki jim jih je razdelil Božiček.
Akcija Manj svečk za manj grobov
V dobrodelni akciji Manj svečk za manj grobov so se na pokopališčih zbirala sredstva za
nakup stopniščnega vzpenjalca za reševalno
enoto ZD Litija ter za defibrilatorje po različnih krajih. Pri zbiranju sredstev so sodelovali
tudi prostovoljci iz naših krajevnih organizacij
Rdečega križa in sicer iz Jevnice, Dol, Polšnika,
Save in Hotiča.
Akcija ZBIRAMO HRANO.
LAHKO PRISPEVAŠ? HVALA.
Sredi decembra smo ponovno sodelovali v
vseslovenski akciji RKS Zbiramo hrano. Lah-

meznike v stiski. V vozičkih se je nabralo precej hrane z daljšim rokom uporabnosti, kot tudi
toaletnih in higienskih pripomočkov ter sladkih
dobrot. Hvala vsem, ki ste darovali!
Akcija zbiranja hrane v Lidlu
V sodelovanju s trgovino Lidl smo cel mesec
december zbirali hrano in ostale potrebščine
za socialno
ogrožene
družine in
posameznike. V zbiralni košari se
je nabralo
precej hrane in ostalih potrebščin. Vsem, ki ste darovali,
se najlepše zahvaljujemo! Zahvaljujemo pa se
tudi trgovini Lidl za pomoč in ustvarjanje boljšega sveta.
Članarina RKS OZ Litija
Po 33. členu statuta RKS Območnega združenja Litija, krajevni odbori KORK skrbijo za opravljanje sprejetih nalog, med temi je tudi skrb za
pobiranje članarine in prostovoljnih prispevkov.
Vse krajevne organizacije RK si zadajo nalogo,
da prostovoljci organizacije RK v prvih mesecih
novega leta to nalogo izvedejo. Podajo se od
vrat do vrat in pobirajo članarino oziroma poprosijo za članstvo.
Članarina je pomemben vir za delo vsake
KORK. Žal pa se dogajajo tudi nepravilnosti. Da
bi se temu izognili, vas seznanjamo, da se mora
vsak prostovoljec, ki pobira članarino, predstaviti ter pokazati pooblastilo za zbiranje članarine. Prav tako mora voditi natančno evidenco o
pobrani članarini.

Priložen je
obrazec pooblastilo
prostovoljcev za
pobiranje
članarine

Hauptman Lojze
Groboljšek Jože
Jože Pavli

Novice iz Planinskega društva Litija

9.12.2018 je potekal 38. pohod na Tisje. Na startu v Litiji se je evidentiralo 163
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, župan Šmartnega pri Litiji Rajko Meserko, župan
Litije Franci Rokavec in predsednik zasavskega MDO Jože Prah. Na cilju sta bili
podeljeni 2 bronasti plaketi za 10. pohod, 8 srebrnih plaket za 20. pohod in 2 zlati
plaketi za 30. pohod. Pohoda na Miklavž se je 22.12.2018 udeležilo 27 pohodnikov sekcije
»Sokol«. Pregledali so delovanje skupine v iztekajočem letu in sprejeli plan za leto 2019. S svojo
prisotnostjo jih je počastila tudi predsednica PD Litija Alma Jere. 26.12.2018 je Savska sekcija
Kojoti izvedla inventuro iztekajočega se leta in to v planinskem domu na Zasavski Sveti gori.
Zbrali so se na Savi pri Zagorc, kjer so jim pripravili topel sprejem ter jih pogostili. Nato so se
povzpeli do Tirne, kjer jih je pogostil bivši oskrbnik koče na Sveti gori g. Jože. Pot so nadaljevali
preko Kalc in Rovišč do planinskega doma, štirje najbolj zagnani pa se prej povzpeli še na Roviški vrh. 5.1.2019 je sekcija »Sokol« opravila prvi pohod v tem letu. Cilj je bila Zasavska Sveta
gora. Pohoda se je udeležilo 19 pohodnikov.
Načrtovani izleti in akcije v januarju in februarju 2019.
19.1.2019 – Socerb in Tinjan (sekcija Sokol)
19.1.2019 – Bohor (sekcija Sava)
27.1.2019 – srečanje »Prijeteljev Janč – janških prijateljev«
9.2.2019 – Celjska koča in Grmada (družinska sekcija)
9.2.2019 – Korada (sekcija Sokol)
16.2.2019 – Mamolj (sekcija Sokol)
23.2.2019 – pohod Franca Štrusa (sekcija Sokol)
23.2.2019 – Goška Ravan (sekcija Sava)
Program je okviren, več informacija o izletih pa dobite na društvu in na spletu
http://www.pdrustvo-litija.si/
Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš Pregel

Tematski večeri v Župniji Kresnice

Predavanje Dr. Janeza Bogataja o božičnih
šegah in navadah

V četrtek 20.12.2018 smo se udeležili prvega iz niza tematskih večerov v Župniji Kresnice. Predaval
nam je Dr. Janez Bogataj, etnolog, ki nam je približal božične šege in navade, kakor so se ustalile
med našimi predniki, v okrnjeni obliki pa so se do današnjih dni, vsaj delno ohranile po nekaterih
slovenskih krajih. Dotaknili smo se ostankov verovanj iz poganskih časov, med katerimi prednjačijo zlasti parkeljni, ki so se ohranili kot spremstvo Sv. Miklavža. Izvedeli o zgodovini postavljanja
božičnega drevesca
vse do kulinaričnih
posebnosti, kot sta
potica in koline. Gospod Bogataj nam je
tudi pojasnil pomen
adventnega časa, ki
ga s svojim potrošništvom vse bolj izriva
tako imenovani« Veseli december«.
Lepo povabljeni na
tematske večere v
Župniji Kresnice, več
informacij dobite na
spletni strani (zupnija-kresnice.rkc.si)!
Leonida Razpotnik
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Danica
Sveršina,
sekretarka

ko prispevaš? Hvala. V Mercatorju na Ježi so
prostovoljke KORK Sava in KORK Litija zbirale
hrano in ostale potrebščine za družine in posa-

DOM TISJE

Duhovnost v Domu Tisje

Skrb za človekovo duhovnost je prav tako pomembna, kot skrb za telesno in duševno dobro počutje. V okviru paliativne oskrbe se trudimo zaobjeti človeka celostno. V Domu Tisje želimo za stanovalce doseči najboljšo kvaliteto življenja tudi z zmanjševanjem
trpljenja, ki je pogosto tudi duhovno. V primeru izražene želje po duhovni oskrbi poskrbimo tudi
za duhovno podporo in pokličemo župnika. Pomiriti se s seboj, bližnjimi in s svetom ter sprejeti,
kar nam življenje prinaša ni lahko. Včasih so svojci tisti, ki najbolj trpijo, ker ne znajo pomagati.
Imajo občutek, da za svojega bližnjega niso storili dovolj, včasih se v zadnjih dneh človekovega
življenja odvijajo težke stvari, ko veliko vsega o čemer bi se morali pogovoriti, si odpustiti, ostane
neizrečenega, spet drugi odidejo pomirjeni, spravljeni s seboj in svetom.
Že dobro desetletje vsako leto v Domu Tisje organiziramo Spominsko Sveto mašo za vse pokojne stanovalce doma, na katero povabimo svojce stanovalcev, ki so umrli v preteklem letu.
Preberemo imena pokojnih in se jih v duhu spominjamo. Vsak človek pusti v nas določeno sled.
V matičnem domu je Sveto mašo daroval šmarski župnik, gospod Janez Kvaternik, v enoti Litija litijski župnik, gospod Jože
Tomšič. V obeh domovih imamo tudi spominska obeležja
(Večnost in Sonce), na katera
se zabeležijo imena pokojnih
stanovalcev doma.
Zaposleni v domu potrebujemo znanje, redno intervizijo,
delo na sebi in vero v dobro.
Z dobrimi odnosi, ki jih vzpostavimo tako s stanovalci,
kot njihovimi svojci smo si v
pomoč tudi pri premagovanju
raznih zapletenih čustvenih
stanj do katerih nas življenje
slej kot prej pripelje, sploh pa
v kriznih situacijah. Pomembno je spominjati se! Pravijo,
da živimo toliko časa, dokler
nas ljudje ohranijo v svojem
spominu, tudi Spominska
Sveta maša je priložnost, da
si sežemo v roke, si izkažemo
naklonjenost, hvaležnost, da
smo se spoznali, se nečesa
drug od drugega naučili, predvsem pa, da smo si bili sopotniki v določenem delu našega
življenja.
Leonida Razpotnik
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Cvetoča jablana v Jablanici

Sodobni tempo in način življenja nas ženeta v nenehno bitko s
časom. Po dolgem dnevu zvečer nimamo ne časa ne energije za
druženje in sprostitev, za čaj in klepet s prijatelji, kaj šele da bi se
odpeljali na delavnico zdravega življenja v oddaljen kraj.
A življenje nas slej kot prej opomni, da se moramo posvetiti tudi
sebi. Kako lahko vplivamo na svoje telo, um, svoja čustva? Kako
lahko poskrbimo za svoje zdravje celostno, kako najti ravnovesje
v življenju?
Slavni glasbenik Greg Anderson je potem, ko se je spopadel s
hudo boleznijo, dejal: „Telesna, umska in duhovna raven delujejo
v medsebojni povezavi. Spodbujajte telo, kolikor hočete. Toda
dokler ne boste prenovili tudi stanje uma in duha, ne boste spoznali zdravega življenja in vitalnosti.“
Skupina deklet iz Jablaniške doline smo se odločile, da se ne
bomo samo pritoževale nad pomanjkanjem ponudb v bližini,
ampak bomo kar same spremenile naše življenje na vasi. Želele
smo se usmeriti v dobrobit človeka in bolj celosten pristop k samemu sebi. In ker v našem okolju takšnih dejavnosti ni prav veliko na voljo, smo se odločile, da tak prostor ustvarimo same. Saj
poznate rek: „Kdor hoče, najde pot, kdor noče, najde izgovor.“
Naša skupina se imenuje Cvetoča jablana. S pomočjo gasilskega društva Jablanica, katerega članice smo tudi same, v našem
kraju organiziramo raznovrstne dejavnosti. V okviru projekta Objemi zdravje se na tej lokaciji odvijajo koristne delavnice, predavanja, zvočne kopeli, dihalne vaje in meditacije.
Srečujemo se ob četrtkih zvečer v dvorani gasilskega doma, kjer
poleg obveznega klepeta naredimo nekaj zase – za svoje telo,
um in dušo.
Vesele smo, da imamo v Jablanici tako lep in nov prostor v gasilskem domu, ki smo ga zgradili tudi s prispevki občanov, in prav
je, da bi bilo v njem čim več raznolike ponudbe za domačine.
Helena Lovše, Maja Deniša, Mateja Omahen Pirc
(skupina Cvetoča jablana)

Lipke in Prifarci

Ženska vokalna skupina Lipa, po
domače Lipke, smo novembra nastopile z velikimi imeni glasbene
scene. Med svoje vrste so nas povabili Prifarci, ki so novembra slavili 30. letnico delovanja. Skupaj z njimi, Anjo Bukovec,
Andražem Hribarjem, Čuki in še nekaterimi, smo stopile na
največji oder v Sloveniji. Nastopoma v Vojniku in Novi gorici
so sledili še štirje nastopi v Gallusovi dvorani Cankarjevega
doma. Posnetek koncerta si boste lahko ogledali v januarju na
RTV SLO 1. Vsi ste vljudno vabljeni k ogledu.
Tisti, ki bi nas radi poslušali v živo, pa ste vabljeni na naše bo-

žično obarvane koncerte. V decembru smo nastopile v domači
Litiji, Kranju in Gabrovki. Naš naslednji nastop bo 27.1.2019 v
Italiji, natančneje v Trstu. Nastopi so objavljeni tudi na naši
spletni strani zvs.lipa-litija.si, lahko pa nas poiščete tudi na
Facebooku pod imenom ŽVS Lipa.
Vesna Mlakar

Novo leto, novi načrti, nova izobraževanja

Na ZLHT – REGIONALNEM CENTRU NVO smo v novo leto 2019 zakorakali polni novih
načrtov in energije, vse z namenom še bolj usposobiti in povezati nevladne organizacije (društva, zavode in ustanove) v regiji. Že načrtujemo nove delavnice, seminarje in
individualne programe, zanimiva delovna srečanja v okviru Kavarne NVO, zagovorniške akcije za izboljšanje položaja NVO in še
marsikaj drugega.
Brezplačen računovodski seminar
Ponovno je razpisan vpis
v individualno obravna- Vabimo vas na brezplačen računovodski seminar z našo Tjašo
vo nevladne organizacije, Bajc, na kateri se boste lahko najbolje pripravili na pripravo leprogram NVO S POTEN- tnih poročil, ki nevladne organizacije čakajo v mesecih februar
CIALOM. Gre za usmer- in marec. Prijave sprejemamo na www.consulta.si.
KDAJ: 31. 1. 2019, od 17.00 do 20.00
jeno, prilagojeno podporo
KJE: KC Litija, modra soba
in izobraževanje za člane
vaše nevladne organizacije, katero želite v razvoju še bolj okrepiti. V programu
že nekaj časa sodeluje tudi Medobčinsko društvo invalidov Litija in Šmartno pri Litiji, ki je postalo uspešno
socialno podjetje.
V preteklem letu je veliko društev, ki imate status v javnem interesu od pristojnih ministerstev dobilo poziv po uskladitvi svojih ustanovnih aktov. Za vsa morebitna vprašanja in
potrebne popravke smo vam na voljo preko elektronske pošte: petra.cilensek@consulta.si
oziroma po telefonu 059 927 619.
V zasavski regiji združujemo in brezplačno podpiramo, izobražujemo in krepimo več kot 600
nevladnih organizacij. V Litiji vas je več kot 150. Vse vabimo, da če imate kakršnokoli vprašanje glede delovanja organizacije, zakonodaje, vodenja računovodstva, prijav na razpise,
promocije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje, povezano z NVO, da nam pišete na info@
consulta.si
Želimo si, da vas bo v aktivnosti ZLHT - Regionalnega centra vključenih še več NVO, da bomo Ekipa ZLHT – Regionalni center NVO
tako skupaj prožili spremembe za razvoj nevladnega sektorja in izboljšanja življenja v občini
Litija in celotni zasavski regiji. Še več informacij pa smo za vas zbrali na www.consulta.si. Spremljajte nas. 

SPOMINSKA SLOVESNOST NA TISJU

ha. Na letošnjem spominskem srečanju je vse navzoče pozdravil
podpredsednik Zveze borcev za ohranjanje vrednot Litija Šmartno Marko Brčon, ker se predsednik Mirko KAPLJA zaradi bolezni
srečanja ni mogel udeležiti.
Slavnostni govornik je bil župan občine Litija, Franci ROKAVEC, ki
je v svojem govoru poudaril pomen te bitke za slovenski narod,
junaštvo borcev, ki so se uprli
do zob oboroženi nemški vojski. Ob zaključku govora je vsem
zaželel prijetno praznovanje božičnih in novoletnih praznikov ter
dneva samostojnosti in enotnosti.
Spominskega srečanja so se udeležili
številni občani Litija,
Šmartnega pri Litiji,
Ivančne Gorica ter
zasavja, poleg župana Občine Litija kot
slavnostnega govornika še župan občine Šmartno pri Litiji
Spominska revirska četa iz Hrastnika
Rajko MESERKO. Od
upokojenih generalov pa se je udeležil samo General Lado KOCJAN, ostali pa so bili odsotni zaradi bolezni.
Srečanje je spremljal bogat kulturni program v katerem so sodePraporščaki in častna straža slovenske vojske pred spomenikom
lovali Partizanski pevski zbor iz Ljubljane, Zasavski rogisti, častna
na koleno. Zato je bil 2. štajerski bataljon poslan v pomoč iz do- straža slovenske vojske, praporščaki zveze združenj borcev Litijalenjskih pokrajin na Štajersko. Cilj bataljona je bil preboj preko Šmartno, združenja Sever, združenja vojnih veteranov za Slovemostu v Litiji na Štajersko v noči na Božič, ko naj bi okupatorjeva nijo, praporščaki območnih organizacij ter Revirska spominska
posadka v Litiji veseljačila. Bataljon s 67 borci je prišel na Tisje, četa iz Hrastnika
kjer je imel postanek, počitek in čiščenja orožja. Toda tega dne Spoštovani občani in občanke, dokler se bomo ožarjenih lic in s
takšnim spoštovanjem in žarom tudi z naso lovci in policisti iz litijske posadke
šimi mladimi srečevali in obujali ter ohrašli na lov v revir na Tisju, da bi ustrelinjali spomine na vrednote partizanskega
li divjačino za praznovanje, vendar je
boja tudi tu na Tisju in seveda sodelovali
pri tem prišlo do odkritja bataljona,
tudi v obrambi domovine, če bo potrebno,
kasneje pa do obkolitve ter napada.
bo naš slovenski narod v samostojni državi
V teh za bataljon v izredno težkih in
živel ponosno tudi pod žarom rdečih partinevarnih okoliščinah sovražnega nazanskih zvezd in praporov, govoril slovenski
pada, so se borci bataljona prebijali
jezik, pil zdravo in čisto vodo ter peli sloiz ležišč v skednju, štalah in iz hiše ob
venske pesmi, tudi tiste plemenite iz časov
neposrednem metanju bomb-štilaric
borbe.
proti nasprotniku, brez opreme in
Tako so se tudi ob tem srečanju razlegale
povsem presenečeni.
partizanske pesmi, ki jih je zapel partizanJunaštvo fantov in njihova izurjenost
ski pevski zbor. Vodja in povezovalec proje pomagala zaustaviti pritisk nemgrama na prireditvi je bil Zlato ZAVRL.
ških vojakov že med stavbami, zato
Partizanski pevski zbor iz Ljubljane
Hvala vsem, ki prihajate na to spominsko
so se lahko organizirali za obrambo
in nato organiziran umik iz Tisja preko meje na italjansko stran srečanje in ohranjate spomin na borce, naše očete,matere, sinove, ki so se borili proti okupatorju in domačimi izdajalci Mnoter se utaborili okoli cerkve ne Primskovem.
Spopad na Tisju je bil za našo NOB izredno psihološko in poli- gi so dali svoja življenja, spoštujmo jih in ohranjajmo spomin na
tično pomemben zato, ker je bil to prvi voden vojaški spopad z njih.
Ciril Golouh
nemškim okupatorjem in zelo odmeven v vodstvu tretjega raj- 
Dne 24.12.2018 ob 11. uri je bila na Tisju spominska slovesnost
v spomin na dogodke izpred 77 let, ki so se dogodili prav pred
praznovanjem božiča. Rekli bi, da je Božič čas miru in prijateljstva, toda nemški okupatorjevi vojaki tega niso upoštevali, zato
je bilo na Tisju 24. decembra povsem drugače. To je bil dan ko
se je zapisal v zgodovino slovenskega naroda, kot dan, ko se je
partizanska enota pod vodstvom komandanta STANETA KVEDRA
TOMAŽA spopadla z redno nemško vojsko.
V surovem sistemskem, pedantnem preganjanju in odstranjevanju aktivistov OF na terenu in enotah maloštevilnih borcev po
četah na Štajerskem so tudi OF in NOB v tej pokrajini spravili

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

OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV
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KLUB KLIŠE

V decembru smo klišejevci imeli nekaj zanimivih projektov. V času praznične Litije,
smo v sodelovanju z mladinskim centrom Dedku Mrazu pomagali deliti darila otrokom. Mesec smo zaključili še z enim adventnim izletom, letos smo se odpravili malo
dlje, v Bratislavo, kjer smo si ogledali predbožično okrašeno mesto. Novo leto, smo
prav tako začeli aktivno
5.1. z druženjem osrednje
regije Škisa, kjer smo na
bowlingu spoznavali aktiviste ostalih klubov iz naše
regije. 11.1. smo se podali
v svet iger s kartami in se
ob dobri družbi učili igrati
tarok. Tistim, ki jim tarok
ni šel ravno najbolje, so se
12.1. lahko preizkusili še v
drugih ročnih spretnostih
in sicer so lahko obiskali
klišejevo štrikalnico. Ob
pomoči izkušenj naših babic, smo se učili različnih
tehnik štrikanja in kvačkanja ter si izdelali svojo kapo, šal ali rokavice.
V primeru snega bomo na Klišeju organizirali sankanje v Lomu pod Storžičem in pa prvo snežno
bitko v kepanju. Spremljaj našo facebook stran, kjer te v primeru snega obvestimo o dogodkih.
Vsi, ki imate nove, atraktivne ideje ali pa si le želite druženja, ste vabljeni vsako prvo soboto v
mesecu, ob 19:00, na mesečne seje kluba! Z nami ostajajo stalne ugodnosti: ugodno fotokopiranje, fitnes, pro jumping, Lamfit bootcamp in odbojka. Ceneje se lahko včlanite v Knjižnico Litija,
v Optiki Manja pa dobite poseben Kliše popust! Še vedno nudimo tudi inštrukcije angleščine, slovenščine, matematike in nemščine. Da česa ne zamudiš, redno spremljaj našo facebook, spletno
ali instagram stran! 
Manca Planinšek

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

NAŠA NIKA PA POJE V OPERI!

Tako je vzkliknil Petovčev Janez s Cirkuš, ko je prišel k meni na pošto. Potem sem
vse preveril in ugotovil, da ima Glasbena matica Ljubljana zelo ambiciozne programe. Letos so
prvič uprizorili (praizvedba) domačo otroško opero z naslovom »Všeč
si mi« na temo o ubogih beguncih,
ki v obupu in grozi iščejo svoj novi
dom. Decembra in januarja so jo
izvajali za več kot 8000 učencev
in dijakov v Cankarjevem domu. In
katera deklica je bila glavna zvezda
…(sl.1) naše gore list. Za več kar
vprašajte strica Googla! Ali veste,
kje so vadili? -V Lajovčevi dvorani,
ki ima ime po Prešernovem nagrajencu za življenjsko delo (1954) in
prvem skladatelju moderne - z Vač,
ki je vodil Glasbeno matico pred
drugo svetovno vojno. V tej dvorani je tudi njegov doprsni
kip.
Decembra in januarja je velik uspeh doživela organizacija,
ki je najela Družinsko Gledališče Kolenc (izvedba, avtorstvo,
režija, glasba …) za otroško predstavo Elzino Kraljestvo. Dvorane v Koloseju in drugod so bile nabito polne in občinstvo
navdušeno. (sl.2)
To so bili kulturni dogodki, ki so že minili, vendar se nam kulturni mesec šele bliža. Zato vas vabim v nedeljo 3. februarja
ob 14.00 na Slovenski kulturni praznik na GEOSS-u. Lepo in
srčno bo (kuhanček). Nastopil bo Grajski oktet iz Tuštanja,
Mladinski pevski zbor POŠ Vače in naši v Prešerna zaljubljeni recitatorji.
Slavnostni govornik bo predsednik Borut Pahor, ki se bo ob
tej priložnosti že drugič vpisal v zlato knjigo predsednikov.
Pa radi se imejmo – ni druge! Zvonček Norček

Ko ljudje prepoznajo trud in vloženo delo

Dole pri Litiji, december 2018, so v »Oglarski deželi« potekali številni dogodki, ki so v ta ruralni prostor vnesli precej živahnosti. Začelo se je z Miklavževanjem pred cerkvijo Marije snežne,
kjer se je zbralo ogromno
otrok ob spremstvu staršev,
starih staršev, ki so prišli dočakat prvega od veselih mož.
Čar pa je zažarel na obrazih
otrok, ki jih je tudi obdaril.
Obložene stojnice s krajevnimi ponudniki so nudile prostor za druženje in privabile
številne krajane. Tako je iz
tesnobnih popoldnevom slabotnega sonca nastalo neko
prešerno razpoloženje.
V petek zvečer nas je navduševal priznani slovenski komik Boris Kobal, ki je v večnamenskem prostoru šole, kot profesionalni igralec predstavil humorne utrinke iz vsakdanjega
življenja, vezane na aktualni čas.
Na nedeljsko popoldne pa so nam srca ogreli pevci cerkvenega mešanega zbora, ki delujejo pod okriljem KUD-a Venčeslav Taufer, z gosti.
Božični koncert so dopolnjevali še mladinski pevski zbor POŠ Gabrovka-Dole in gostje mladinski pevski zbor Sveti Rupert iz Šentruperta,
oboje pod vodstvom Anite Medvešek. Lepo je bilo v teh prazničnih
dneh podružiti se z božičnimi pesmimi zbora pod vodstvom Dejana
Dima v posvečenem prostoru dolske cerkve.
V organizacijo vseh teh dogodkov je vloženo ogromno volonterskega
dela, tako članov KUD-a, kot tudi novo izvoljenih predstavnikov KS, ki
so tokrat doumeli, da je stik s vaščani tisto, kar prinaša luč v življenje.
Tako smo lahko napolnili svoje srce z mirnostjo, s tiho slutnjo, da vendar prihajajo neki boljši časi.


Jožica Vrtačnik

MODRI STARČEK

Pred kratkim sem slišala zanimivo zgodbo. Tako
zelo, da vam jo v začetku
novega leta tudi povem.
Nekoč je popotnik prišel do starčka, ki je sedel na štoru pred vasjo.
Ustavil se je pred njim ter ga vprašal:
»Povej mi, kakšni so ljudje v tej vasi.«
Starček ga je pogledal in namesto da bi odgovoril, ga je vprašal:
»Najprej mi ti povej, kakšni so bili ljudje tam,
od koder prihajaš.«
Popotnik je bil malce presenečen, a mu je
prepričljivo odgovoril:
»Tam, od koder prihajam, so bili ljudje prijazni, delavni, vedno pripravljeni pomagati.«
Stari mož ga je pogledal, se nasmehnil in
rekel:
»Prepričan sem, da boš tudi v tej vasi našel
same prijazne ljudi, ki ti bodo vedno pripravljeni pomagati.«
Minilo je leto in starček je nekega sončnega
dne spet sedel na štoru pred vasjo. K njemu je
pristopil neznanec in ga vprašal:
»Povej mi, kakšni so ljudje v tej vasi.«
»Najprej mi ti povej, kakšni so ljudje tam, od
koder si prišel.«
Neznanec ga je grdo pogledal in mu odgovoril:
»Tam, kjer sem živel, so bili ljudje prepirljivi,
jezni, nevoščljivi, zahrbtni. Nič dobri.«
Starček se mu je nasmehnil in mirno odgovoril:
»Bojim se, da boš tudi v tem kraju obkrožen
z jeznimi, prepirljivimi, nevoščljivimi in hudobnimi ljudmi.«

Kako se je odločil neznanec, res ne vem, a
sem se nehote spomnila na besede mnogih in
se vprašala:
Le zakaj nekateri ljudje srečujejo same jeznorite in prepirljive ljudi?
Le zakaj nekateri ne najdejo dobrega zdravnika, ampak imajo o vseh le kup negativnih
pripomb?
Le zakaj je toliko učiteljev nezadovoljnih z
učenci?

Le zakaj so vsi mladi nemogoči? In obratno!
Kako je mogoče, da je učenec ali mladostnik
tako nezadovoljen v šoli?
Kako je že rekel modri starček?
»Bojim se, da boš srečal same jeznorite, nemogoče, nesramne in butaste ljudi, kajti vse to
domuje v tvojem srcu.«
Želim vam, da bi vas letos obkrožali le prijazni,
delavni, srčni ljudje. Ne samo vas, tudi mene,
saj se bom potrudila, da bom to prijaznost, delavnost in srčnost nosila v sebi.
Darinka Kobal

»PRIPRAVA POPRTNIKOV (BOŽIČNEGA KRUHA) - obredni
kruh osrednje Slovenije«

V okviru izobraževanj in usposabljanj za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Šmartno pri Litiji, smo kmetijski svetovalci iz KSS Litija v četrtek, 15. 11. 2018 organizirali delavnico Priprava poprtnikov oz. božičnega kruha na
turistični kmetiji Na hribčku,
Velika Štanga 17. S tem smo
želeli povezati vse tiste gospodinje, ki ta kruh že znajo peči
in tiste, ki bi se tega rade še
naučile. Udeleženke smo pridobile koristne informacije, ki
nam bodo doma pri peki prišle
še kako prav.
Delavnico sta vodili Nada
Lunder iz Dobrepolja in Metka Starič iz zavoda Parnas, ki
Udeleženke delavnice peke poprtnika
sta nas podrobneje seznanili s
samo pripravo za peko. Potem smo vse
udeleženke pripravile testo za svoj poprtnik. Medtem, ko
je testo vzhajalo, nam je gospa
Nada Lunder pokazala, kako se
pripravi okraske
za na poprtnik.
Okrašen božični
kruh izpod rok
gospe
Lunder
smo dale peči in
Udeleženke z Nado Lunder v ospredju
ga degustirale na
koncu delavnice. Udeleženke smo po zaključku delavnice odnesle svoje
okrašene in še ne pečene poprtnike domov in jih spekle v domači pečici.
Vsi se zavedamo, kako pomembna je naša kulturna dediščina in kako jo
je vredno prenašati na naše potomce, zato smo se odločili, da raziščemo,
Metka in Nada s
koliko pridnih rok naših gospodinj v občinah Šmartno pri Litiji in Litiji še poprtnikom, ki je pripeče poprtnik. Ugotovili smo, da ta tradicija še ni odšla v pozabo. Z delav- pravljen za v pečico
nicami bomo nadaljevale in
povabile gospodinje na vpis
v register kulturne dediščine.
Udeleženke so ob učenju in
obujanju naše bogate kulturne dediščine neizmerno

Pečen poprtnik Nade Lunder

uživale, izpod njihovih rok pa
so nastale prave mojstrovine.
Delavnici bo sledila Razstava
poprtnikov, katere otvoritev
bo 20. 12. 2018 ob 16. uri
v mestnem muzeju v Litiji.
Pripravila: Barbara Kržišnik,
pripravnica na KSS Litija
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PESTRO DOGAJANJE V OGLARSKI DEŽELI V LETU 2018

V novem letu želimo vsem obiskovalcem Oglarske dežele obilo uspehov na vseh področjih,
hkrati pa si tudi želimo, da bi še naprej delili z
nami neprecenljive trenutke na številnih prireditvah, ki jih za vas pripravljamo, v objemu naše neokrnjene
narave.
V preteklem letu smo tako obeležili
eno boljših smučarskih sezon, kajti
naše smučišče je delovalo več kot
30 dni, samo smučišče smo tudi
posodobili in našim gostom naredili
prijaznejše.
V pomladnem vzdušju smo izpeljali
že kar 18. Pohod po oglarski poti,
ki smo jo tudi tokrat dodatno popestrili s sodelovanjem med številnimi
društvi v našem kraju. Osrečil nas je
obisk preko 500 pohodnikov in pa
dejstvo, da številka le teh iz leta v
leto narašča.
V poletnih mesecih smo pripravili
tradicionalno prireditev Oglarska
dežela. Vsakoletno dobro obiskana
prireditev je tudi v lanskem avgustu privabila številne ljubitelje pripravljene hrane na žaru, saj so lahko spremljali tekmovanje
v pripravi jedi na oglju iz Oglarske dežele. Veseli nas, da se
nam vsako leto pridruži veliko dobro pripravljenih ekip, ki se
pomerijo v tej specifični kulinariki. Prireditev pa so popestrile tudi druge dejavnosti, kot je tekmovanje v žaganju z žago
amerikanko, stojnice z lokalnimi rokodelci in obrtniki ter otroške animacije. Večerno dogajanje pa je popestrila gasilska
veselica z Dejanom Vunjakom.

Ko smo zakorakali v jesen, smo na Dolah obeležili tudi 40.
obletnico delovanja lokalnega Športnega društva Dole pri
Litiji. Dvodnevno dogajanje pod šotorom je popestril bogat
kulturni, zabavni in športni program: Stand up z Gašperjem
Bergantom in Urošem Kuzmanom v petek, sobotni program
pa je otvoril tradicionalni Kolesarski vzpon v Oglarsko deželo iz treh
občin, medgeneracijska nogometna
tekma članov ŠD-ja in pa uradna
proslava z zabavnim programom.
V mesecu decembru smo na Dolah
poskrbeli za Miklavžev sejem, katerega je spremljalo druženje ob stojnicah s pestro ponudbo pekovskih
in drugih izdelkov, ki so jih pripravila
lokalna društva, obrtniki in rokodelci. Dogodek je spremljal tudi smučarski sejem.
V predbožični čas smo vstopili z
Večerom smeha, saj nas je obiskal
znani slovenski igralec Boris Kobal.
Ob vstopu v letu 2019 bi se zahvalili
vsem tvorcem uspešno izpeljanih
projektov v letu 2018: KS Dole pri
Litiji, Športnemu društvu Dole pri
Litiji, PGD Dole pri Litiji, Društvu podeželskih žena Dole pri
Litiji, Kulturno umetniškemu društvu Venčeslav Taufer, lokalnemu društvu oglarjev in tudi drugim. Prav tako pa gre zahvala
tudi vsem našim obiskovalcem, ki se radi vračate v naše lepe
kraje.
Spremljate nas lahko tudi na spletni strani: www.dole.si in na
naši Facebook strani: Oglarska dežela.
Tina Pegan, TIC Dole pri Litiji

Smučarsko rekreacijski center Dole pri Litiji

PRIPRAVA NA SMUČARSKO SEZONO 2019
Že v lanskem letu smo zavihali rokave in se s
polno paro lotili priprav na smučarsko sezono
2019. Tekom leta smo izvedli vrsto del ob in na smučišču, da je v
zimskih mesecih priprava na novo
smučarsko sezono čim lažja. Prav
tako je za nami že nekaj dni zasneževanja, tako, da sedaj držimo pesti za ugodne vremenske razmere,
da bomo lahko v kratkem deležni
smučarskih radosti tudi na našem
smučišču.
Ko bo smučišče obratovalo, bo
obratovalni čas, tako kot v prejšnjih sezonah:
- od ponedeljka do petka od 17.00
do 21.00 ure (nočna smuka)
- sobota od 9.00 do 16.00 (dnevna smuka) in od 17.00 do 21.00
(nočna smuka)
- nedelja od 9.00 do 16.00 (dnevna smuka)
V času praznikov in šolskih
počitnic (v letu 2019 je to od 18.02. do 01.03.2019): od

9.00 do 16.00 in od 17.00 do 21.00 ure. (dnevna in nočna
smuka).
Več: www.smucisce.dole.si
Za organizirane skupine smučišče
deluje tudi izven rednega obratovalnega časa ob predhodnem dogovoru.
Cene vozovnic ostajajo enake. Za
dnevno in prav tako za nočno smuko boste odšteli: Odrasli 10€ in
otroci 5€.
Za več informacij nas lahko pokličete na telefonsko številko: 031
264 808, najdete pa nas tudi na
naši spletni strani www.smucisce.dole.si in na Facebook strani:
Smučišče Dole pri Litiji.
Tekoče informacije o razmerah na
smučišču pa lahko spremljate tudi
na: www.snezni-telefon.si
Ob tej priliki bi vsem obiskovalcem
zaželeli srečno v letu 2019 in pa
obilo dobre smuke.
Tina Pegan, TIC Dole pri Litiji

Na gomilo tvojo rano
Bom spominčic nasejal,
Ko jim cvetje bode dano,
Cvetke v šopek bom nabral.
Šopek pa na srce denem,
Naj mi tvoj spomin mladi,
Dokler se s teboj ne sklenem,
Kjer ločitve v veke ni!

Z A H VA L A
V 92. letu starosti nas je tiho zapustila stara mama,
sestra in prababica

JULIJA GOMBAČ
6.1.1928 – 11.1.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in
sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in spremstvo
na njeni zadnji poti. Zahvalo izrekamo tudi osebju Doma Tisje.

vnuk Sebastjan in ostali najbližji
Tam, kjer si ti,
ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh
nam v srcih še živi.
Nihče ne ve, kako boli,
ko se zavemo,
da te več ni.

Z A H VA L A
ob boleči izgubi naše drage mami, babice in prababice

VERE GORENC
rojene Flerin
1926 – 2018
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebna
zahvala za skrb Darinki Vehovec, osebju Doma Tisje in dr. Kolšku za
nego in lajšanje zadnjih trenutkov. Zahvaljujemo se tudi uslužbencem
KSP Litija, pevcem in trobentaču. Hvala vsem, ki ste jo obiskali doma,
v domu in jo imeli radi, se poslovili od nje in jo pospremili na njeni
zadnji poti.
Žalujoči hčerki Veri in Andreja z družinama
Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti
in sedla bo na rožna tla in
jokala ker te ni.

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

»TIH VEČER« V GABROVŠKI CERKVI

V soboto, 5. 1. 2019, smo v gabrovški cerkvi lahko prisluhnili pesmim na božično-novoletnem koncertu, ki ga
že desetletje organizirata domača pevska zbora v okviru
KUD Fran Levstik Gabrovka, prvič pa je bil organiziran na
pobudo MPZ KUD Fran Levstik. Domačini vedno povabijo
v goste tudi kakšen pevski zbor oz. skupino iz sosednjih
krajev.
Letošnji koncert se je začel z nastopom domačega ženskega
pevskega zbora, ki ga vodi Irma Hostnik, nadaljeval pa s pesmimi, ki so jih zapeli pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Kres s Čateža pod vodstvom Katje Jarm. V Gabrovki niso
nastopili prvič. Prav tako ne Ženska vokalna skupina Lipa.

dobro v novem letu. Za zaključek pa smo z veseljem prisluhnili
še združenemu vélikemu zboru vseh nastopajočih, ki so, kakopak, nastopili s pesmijo Sveta noč, brez katere se večer nekako kar ne bi mogel zaključiti. Ker bi preprosto nekaj manjkalo.
Koncert je povezoval Leon Ciglar, bivši učenec OŠ Gabrovka,
zdaj pa že dijak 4. letnika Gimnazije Litija, ki nas je, kot vedno,
navdušil z odlično interpretacijo. Večer, ki se je nadaljeval še
z druženjem pred cerkvijo, je sklenil z mislijo A. Č. Vodovnik:
»Od vsega, kar v življenju doživimo, ostane tisto, kar hočemo,
da ostane. Spomini, neizpete življenjske melodije, dobre želje.
Vedno nekaj ostane, da lahko gradimo in ustvarjamo dalje …
In vse lepe stvari, ki so nam podarjene, nam dokazujejo, da
življenje ni le to, kar vidimo z očmi …«
Anica Resnik

Z A H VA L A

MARIJE KLOPČIČ
iz Kresnic
1937 – 2018

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala osebju ZD Litija,
predvsem patronažni sestri Vanji za pomoč pri negi. Hvala g. župniku
in pogrebni službi Ropotar, za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

V SPOMIN

V 95. letu nas je zapustila naša draga mama

Mladenke, ki pojejo pod vodstvom Erika Šmida, so nas tukaj, v gabrovški cerkvi, že večkrat očarale s svojimi zvonkimi
glasovi oz. pesmimi. Pa ne samo tukaj. Tudi na mnogih drugih prireditvah v kraju, v okviru občine oz. v vseslovenskem
prostoru. Konec minulega leta tudi v našem največjem hramu
kulture v Ljubljani, v Cankarjevem domu, ko so bile gostje
na koncertih Prifarskih muzikantov. Tokrat smo v naši sredini
pogrešali pevce domačega MPZ KUD Fran Levstik. Kar nekaj
pevcev zaradi okoliščin, v katerih so se znašli, ni moglo zagotoviti svojega sodelovanja oz. udeležbe, zato je zbor preklical
svoj prvotno načrtovani nastop. Naj novo leto odnese tegobe,
v prihodnje pa jih seveda spet pričakujemo. Vse nastopajoče
in seveda poslušalke ter poslušalce je pozdravil tudi gospod
Stanislav Škufca, gabrovški župnik, ki pevke in pevce vsako
leto z veseljem sprejme v domači cerkvi, ter zaželel vsem vse

PEPCA OCEPEK

VERI HAUPTMAN

iz Litije

1942 – 1999

Iskrena zahvala za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Še
posebej se zahvaljujemo Edit in Bolnišnici Trbovlje, Domu Tisje,
pevcem, trobentaču, govorniku Mirku Kaplji ter gospodu župniku za
opravljen obred.

Letos mineva 20 let od njene smrti.

Vsi njeni

Hvala vsem, ki se jo z ljubeznijo spominjate.

Vsi njeni

Prazen dom za sabo si pustila,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
le spomin nate ostaja.

Z A H VA L A

Ljubil si zemljo, živali in cvetlice.
Ljubil naravo in stare stezice.
V zemlji sedaj se le spočij
od dela in skrbi.
V nas prižgal si luč žalosti,
a naj te nič ne skrbi,
saj v naših srcih ostal boš ti.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

Z A H VA L A

Po hudi bolezni nas je mnogo prezgodaj za vedno zapustila draga
mami, babica in prababica

Za vedno se je poslovil od nas

HEDVIKA JERINA

VINKO URBANČ

15. 8. 1955 – 15. 12. 2018
iz Vač

1928 – 2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
vsem ostalim za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Hvala dr. Juterškovi in dr. Boltežarju iz Japljeve za zavzetost in pomoč
pri njeni bolezni. Zahvaljujemo se tudi g. župniku za lepo opravljen
obred, Karlu Jurjevec za lep poslovilni govor, pevcem MVS Lipa in
trobentaču. Nenazadnje gre posebna zahvala Garantini Robertu ter
Žibert Nataši in Robertu za vso nesebično pomoč v težkih trenutkih ter
vsem prijateljem za tolažilne besede. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji poti. Vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče.
Zahvala gre tudi osebju Urgentnega oddelka ZD Litija, patronažnim
sestram, dr. Ptičarjevi, Pogrebni službi KSP Litija in pevcem za vso
podporo in pomoč pri organizaciji pogreba.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči hčeri Barbara in Vlasta z družinama

Vsi njegovi

ANTON GODEC
iz Golišč
1.6.1936 – 26.12.2018

Z A H VA L A

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sokrajanom,
članom PGD Breg, RK Breg, KS Breg in DU Litija za izrečena sožalja,
poklonjeno cvetje, sveče in podporo v težkih trenutkih. Neskončno
smo hvaležni negovalnemu osebju Doma upokojencev Hrastnik za
vso strokovnost, nego in človečnost v zadnji dneh. Hvala pogrebni
službi, pevcem in trobentaču pri obredu.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in se
je boste spominjali.
Draga mami, počivaj v miru – hvala ti za vse.
sin Miro z družino

Z žalostjo sporočamo, da nas je v 87. letu starosti zapustil
dragi mož, oče, dedek in brat

Po hudi bolezni nas je za vedno zapustila mami, babi in prababi

ANGELA HRIBAR
23.1.1933 – 1.12.2018

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena
sožalja, sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku Božidarju Ogrincu
za obiske na domu in opravljen pogrebni obred, trobentačema,
ge. Olgi Štrus za poslovilne besede, PGD Jevnica in dežurni ekipi ZD
Litija. Posebno se zahvaljujemo domačim pogrebcem in sosedom za
pomoč in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom CKS 1 in
vsem ostalim za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete
maše. Posebna zahvala velja strežnemu osebju Doma Tisje, pevcem,
pogrebni službi KSP Litija, g. župniku za opravljen obred in sestrični
Simoni za poslovilni govor. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti.

Vsi njegovi

hči Darja

Čakate me rože cvetoče,
za hišo domačo zeleni gaj,
moj dragi, domači kraj.
Rada bi prišla, oh rada.
A tja me več ne bo,
ker vzela sem slovo.

ANA KOKALJ

avgust 1929 – december 2018

Z A H VA L A

Z A H VA L A
Zapustil nas je dragi mož, oče, dedek in pradedek

Zapustila nas je draga mama, babica in prababica

Glas tvoj je zamrl,
srce trudno se ustavi,
v naših srcih ostaja bolečina,
je večna in nikdar ne mine.

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

So ljudje,
ki jih ne moremo
držati za roko,
jih pa nosimo v srcu.

Z A H VA L A

Tiho sedaj si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in nam pustil le spomine.

JANEZ KOVIČ
po domače Kocijev Janez
iz Ribč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
znancem, oskrbovalnemu Domu Tisje, Enota Litija, KS Ribče in
Iztokovim sodelavcem za tolažilne besede, izrečena sožalja, podarjeno
cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Iskrena hvala gospodu župniku iz Moravč za lep pogrebni obred in
pogrebni službi iz Domžal.
Žalujoči: žena Berta, sin Iztok z Bernardo, vnukinja Lucija
in vnuk Žan, sestri Ana in Vera z družinama
Že prišel je čas?
Čas grenkega slovesa.
Umolknil je tvoj glas,
Te Bog poklical je v nebesa.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Z A H VA L A

ob izgubi naše drage mame

V 86. letu starosti nas je zapustil dragi mož, ati, ata, tast in stric

V 91. letu nas je zapustila naša draga mama, babica,
prababica in praprababica

JOŽEFE LEMUT

JOŽE KUKOVICA

1934 – 2018
po domače Repačeve mame
iz Kresniških Poljan

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in darove za svete maše.
Hvala gospodu župniku Božidarju Ogrincu za lepo opravljen obred,
ge. Boži Šarbek za ganljive besede slovesa, pevcem, trobentačema,
pogrebcem, ge. Mimi Kranjc in g. Stanetu Lemutu za organizacijo
pogreba. Zahvalo izrekamo tudi dr. Nikolaju Benedičiču, ki je s svojo
človeško toplino večkrat lajšal njene težave.
hčerke Mimi, Joži in Helena z družinami

iz Kresniških Poljan
1933 – 2018

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem,
organizacijam, društvom in Planinski sekciji DU Litija za izrečena
sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se osebju ZD Litija, ge. Almiri Jelnikar in g. Jožetu
Godcu st. za poslovilne besede. Hvala pogrebcem, pevcem Lipe,
trobentačema za zaigrano pesem, g. Lemutu za organizacijo pogreba
in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali ob njegovem slovesu. Zahvala
tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

ANA PAVLIN
rojena Oven
1928 – 2018
Podpeč pod Skalo 3

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, ter za vso
pomoč v teh težkih trenutkih. Hvala g. župniku Stanislavu Škufci
za lep obred in Pogrebnim storitvam Novak. Hvala vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: žena Ana, hčerki Darinka in Nuška z družinama
in ostali sorodniki

Vsi njeni
Samo še enkrat,
v slovo si stisnila roko,
za dragocen spomin.
Brez solza in še nasmehnila si se
morda, tako narahlo,
da žalostne oči niso videle
in je samo slutilo hvaležno srce.

Z A H VA L A
26.12.2018 se je za vedno od nas poslovil

JANEZ BRATUN
iz Jesenj
4.9.1940 – 26.12.2018

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, cvetje in sveče. Iskrena hvala osebju Doma Tisje, pevcem,
g. župniku za opravljen obred, LD Vače, lovskim kolegom in rogistom.
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Z A H VA L A
ob izgubi mame, stare mame in tašče

ELIZABETE LOVŠE
iz Slivne
12.1.1936 – 5.1.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za izrečene besede sožalja, cvetje, sveče in ostale darove. Posebno
zahvalo pa izrekamo sosedom za požrtvovalnost, zahvaljujemo se
tudi dr. Hauptmanovi za vso strokovno pomoč in psihično podporo v
najtežjih trenutkih ter patronažni službi ZD Litija za skrbno opravljeno
delo. Iskreno se zahvaljujemo g. župniku Trnovcu za lepo opravljen
obred, pevcem in g. Osolniku za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani.
Sin Franci z ženo Tatjano, vnukinji Alenka in Nataša ter Sandra
in Mateja z družinama

Z A H VA L A
v 79. letu starosti se je od nas poslovila

PAVLA ANTONIJA ŠINKOVEC
iz Kresnic

Ob boleči izgubi mame, babice in prababice se iskreno zahvaljujemo
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje in tolažilne besede.

Vsi njeni
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Pester in uspešen zaključek leta za mlajše
selekcije NK Litija

24.10.18: NK Litija se je z dvema
selekcijama U8 udeležila turnirja v
Trbovljah. Ekipa „rumeni“ so tekmovanje zaključili v 1/8 finala. Ekipa „modri“ pa so se uvrstili med tri najboljše. V trianglu so morali priznati
NK Miklavž z 1:0 in Olimpiji z 2:0.
18.11.18: Selekcija U11 se je udeležila turnirja
v Zagorju, kjer je
zasedla 4. mesto.
V izločilnih bojih
so bili boljši od
Zagorja in Olimpije. V 1/2 jih je
dočakal NK Žalec,
ki pa je bil premočan za naše fante.
v boju za 3. mesto
jih je po kazenskih
strelih premagala še druga ekipa
Olimpije.
01. in 02.12.18: Udeležba na turnirju v Škofja
Loki: Winter football CUP 2018. Tokrat je NK
Litija udejstvovala kar s termi ekipami: dvema
ekipama selekcij U8 (modri in rumeni) ter eno
ekipo selekcije U11. Obe ekipi U8 sta napredovali v skupinskem delu v izločilne boje. Na
žalost je žreb določil, da se v 1/4 med saboj
spopadeta za napredovanje. Modri so bili boljši
z 2:0. V 1/2 finalu so modri premagali Olimpijo
(zelene). V velikem finalu jih je čakala močna
ekipa Olimpije (beli) z neverjetno končno gol
razliko 45-2. V finalu je Olimpija povedla z 2:0,

ampak Litjani se niso vdali in so uspeli izenačiti. V loteriji kazenskih strelov je NK Litija bila
boljša z 3:2.
V idelano ekipo turnirja sta bila izbrana dva
naša igralca, Gaj Uršič in vratar Tian Baltić. Na
žalost selekciji U11 ni uspelo ponoviti uspeha
mlajših kolegov. Po sumljivo dosojenem kazenskem strelu so izpadli v 1/4 finala v
tekmi s FK Zvijezda Velika Kladuša
(BiH).
15.12.18: Selekcija
U10 se je udeležila tradicionalnega,
tokrat že 15. Brečkovega memoriala.
Osvojili so odlično
2. mesto. Finalno
tekmo so odigrali
z ekipo NK Celje,
katera pa je z odlično igro zasluženo osvojila 1.
mesto. Kljub porazu v finalu, so fantje pokal za
drugo mesto dvignili s ponosom.
Glede na odlične turnirske uspehe je očitno, da
trenerski tim Damjan S., Rok C., in Siniša Š.
delajo kakovostno in obetavno.
21.12.2018: Nogometno leto se je za mlade nogometaše NK Litija končalo s skupnim druženjem in obiskom Dedka Mraza. Otroci so zapeli
pesmico Dedku Mrazu in prejeli darila. Hvala
staršem, igralcem in trenerjem na čudovitem
nogometnem letu 2018.

LETO ZAKLJUČENO Z OPTIMIZMOM IN DOBILI
NOVE DRŽAVNE PRVAKE V TEHNIKI

Jesen smo zaključili s štirimi zelo raznolikimi tekmovanji in koledarsko leto
zaokrožili z lepimi uvrstitvami v borbah ter pridobili nove državne prvake v

tehniki.
Začeli smo s tekmovanjem za svetovni pokal, 24. Zagreb Croatia
Open ranga G1, ki je potekalo med 10. in 11.11.2018. Udeležila
sta se ga naša najizkušenejša tekmovalca, Domen in Tadej Pirc, v
spremstvu trenerja Francija Širclja. Konkurenca je bila izjemna, sodelovalo je kar 187 klubov oziroma nacionalnih timov. Domen Pirc
je tekmoval v kategoriji članov do 74 kg in po težkih borbah zasedel
9. mesto. Tadej Pirc pa je v najštevilčnejši kategoriji članov do 68 kg
in po atraktivnih borbah ravno tako zasedel 9. mesto.
Po daljšem času smo se udeležili tudi tekmovanja v taekwondo
tehniki, in sicer Državnega prvenstva, ki je potekalo v Ivančni
Gorici 17.11.2018. Veseli smo, da imamo tri
državne prvake, to so
Ana Lisa Širok, Viktorija Zavrl in Kristjan
Ponebšek ter dva podprvaka, Aleksandro Rozina in
Tadeja Pirca. Tekmovalci so tekmovali v spremstvu
trenerke Polone Saje. Čestitke tekmovalcem.
Sledilo je kombinirano tekmovanje v tehniki in borbah, Taekwondo pokal Ivančna Gorica, 2.12.2018.
Naši tekmovalci so se bolj množično udeležili borb
in osvojili kar lepo število medalj:
1. mesto v borbah so osvojili: Jošt Smrekar
(MKM - 36); Žana Velagić Jereb (MKM+51); Pia
Smrekar (MŽA-68), ki je dobila tudi pokal za
najboljšo borko pri mladinkah
2. mesto v borbah so osvojili: Jaka Rus (MKM 43); Edina Duraković (MKŽ-36); Miha Garantini
(OM - 36); Aleksandra Rozina (MŽA-68) in 5.
mesto Manca Zavrl (OŽ-36).
Pri POOMSAE oziroma taekwondo tehniko pa
smo imeli ponovno dve tekmovalki z zlatima medaljama: Ano Liso Širok in Viktorijo Zavrl.
Za zaključek leta pa je trener Franci Šircelj odpeljal tri tekmovalce še na Češko, na tekmovanje 24. Christmas Tournament, ki je potekalo
8. in 9.12.2018 v Pelhrimovu. Na tekmovanje so
se odpravili skupaj s klubom Kang iz Ivančne Gorice. Poleg lepih uvrstitev na tekmovanju je bila odprava namenjena tudi druženju in povezovanju
ekipe in ogledu znamenitosti. So pa tekmovalci zasedli naslednja mesta:
2. Kristjan Ponebšek, seniorji B -68 kg; 3. Pia Smrekar, juniorke A -68 kg; 5. Tadej Pirc, seniorji A
-68 kg. Vsem tekmovalcem želimo veliko uspeha in zadovoljstva v športu tudi v letu 2019.
Eva Štangar

Tandem Rok/Renata potrdil primat v tehniki

Konec novembra 2018 je Taekwondo zveza
Slovenije je v Ivančni Gorici organizirala Državno prvenstvo v tehniki. Kot že vrsto let se
ga je udeležil tudi občan Občine Litija, mojster
Rok Mohar, sicer nosilec mojsterske stopnje črni pas 5.
dan. Tokrat je zastopal barve
najtrofejnejšega kluba Kang
iz Ivančne Gorice, pod vodstvom mojstra Tomaža Zakrajška.
Rok Je najprej nastopil v kategoriji črnih pasov do 40 let
in suvereno ubranil naslov
državnega prvaka. Tokrat že
18-ič zapored.
Krstni nastop je doživel tudi v paru z Renato
Mavrič v kategoriji parov nad 17 let, kjer sta
skupaj dosegla tudi najvišjo oceno tekmovanja
in potrdila svoje kvalitete. Naj omenimo, da
sta na zadnjem skupnem nastopu na turnirju
najvišjega ranga, z oznako G1, po prvem na-

stopu celo vodila pred tekmovalci svetovnih
razsežnosti, nato pa po napaki v drugem krogu
žal osvojila 7 mesto, kar je še vedno najvišja
slovenska uvrstitev v paru. Rok je takrat posamezno ponovil rezultat iz
pretekle sezone in obstal na
odličnem 5. mestu.
Skupaj še z dvema tekmovalcema iz matičnega kluba
Kang je Rok nastopil še v moški ekipi, kjer tudi niso dopustili večjega presenečenja in
osvojili 1. mesto.
Za uspešen zaključek je Rok
nastopil še v kategoriji naj
tekmovalec, kjer je z drugo najvišjo oceno tekmovanja potrdil, da še vedno sodi v sam vrh
slovenke tehnike. Renata pa je v kategoriji naj
tekmovalke ravno tako pometla z konkurenco.
Klub je v skupnem seštevku z veliko prednostjo osvojil prvo mesto med vsemi nastopajočimi.

Litijski košarkarji uspešni v novi sezoni

Članska ekipa košarkarskega kluba Litija v letošnji sezoni nastopa v tretji slovenski
košarkarski ligi skupina center. Litijani so po prvem delu prvenstva na drugem
mestu, potem ko so v sedmih krogih dosegli šest prepričjlivih zmag, izgubili pa so
le proti vodilni Ljubljani. Litija ima
tako veliko priložnost, da osvoji vsaj drugo mesto
v ligi in se tako uvrsti v dodatno tekmovanje šestih
ekip, ki se bodo borile za uvrstitev v drugo košarkarsko ligo.
Zelo uspešna je bila Litija tudi v tekmovanju za pokal Spar, v katerem je izločila tri klube, med njimi
tudi Hrastnik in Medvode, ki sicer oba tekmujeta
v drugi ligi, torej eno kakovostno stopnjo višje. V
Nekdanji predsedniki KK Litija na
petem krogu pokala, kjer se je odločalo o uvrstitvi
med najboljših osem klubov v Sloveniji, so Litijani prvenstveni tekmi 5. kroga Litija:Jesenice
nato izpadli proti ekipi Plama pur iz Ilirske Bistrice, ki prav tako igra v drugi ligi.
Litijsko moštvo tudi letos vodi trener Džemo Ibiši, sestavljeno pa je iz nekaj izkušenih košarkarjev
od katerih izstopajo kapetan Dragan Pušič, Dejan Mlakar, Vjeran Soldo, Jakob Virk in Žan Erjavec.
Precej je tudi mlajših domačih igralcev, med katerimi sta se zaenkrat najbolj uveljavila Nejc Pavliha in Aljaž Primožič. Za ostale pa bo še nekaj priložnosti v nadaljevanju sezone. Glede na to da
se v litijski športni dvorani v naslednjih mesecih obeta še veliko zanimivih tekem, litijski košarkarji
vabijo vse ljubitelje košarke da jih podprejo v čim večjem številu. Obisk tekem je še vedno prost!
Lestvica:
M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EKIPA
Ljubljana
Litija
Jesenice
Kolpa
Janče
Krvavec
Ježica
Globus

T
7
7
7
7
7
7
7
7

Z
7
6
5
4
2
2
1
1

P
0
1
2
3
5
5
6
6

TČ
14
13
12
11
9
9
8
8

TČ/PR
669/488
646/528
595/529
560/537
567/596
531/601
596/695
468/658

+/181
118
66
23
-29
-70
-99
-190

Marko Godec

TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK ZMAGOVALEC ODPRTEGA
PRVENSTVA DO 16 LET

Bor Artnak, ki je sezono 2018 in kategorijo do
14 let zaključil kot najboljši slovenski igralec v
tej kategoriji, je napovedal boj za sam vrh tudi
v kategoriji do 16 let, v kateri je začel z nastopi
v novi sezoni. Že na prvem odprtem prvenstvu,
ki se ga je udeležil, je bil brez konkurence in
je osvojil
1. mesto. Gostitelj tega turnirja TZS je bil Borov domači klub, Tenis klub AS Litija, zato je
zmaga še toliko slajša. Bor Artank je v finalu
premagal leto dni starejšega 1. nosilca turnirja
in trenutno drugo uvrščenega na lestvici TZS
do 16 let, Sebastijana Dominka iz ŽTK Maribor,
z rezultatom 64 61. S tem napovedal tudi napad na najvišja mesta na
prihajajočem
zimskem državnem prvenstvu,
ki bo v začetku
januarja 2019.
Konec januarja
pa bo zastopal
barve Slovenije
na Evropskem
ekipnem prvenstvu do 16 let.
Na sliki: predsednik kluba Andrej Poglajen z
zmagovalcem Borom Artnakom in finalistom
Sebastijanom Dominkom.

Na turnirju do 16 let v Litiji je nastopil tudi Jaka
Tomažin, ki sicer nastopa še v kategoriji do 14
let in bil uspešen v 1. krogu, nato pa so bili nasprotniki zanj le nekoliko premočni. Je pa zato

Jaka Tomažin teden dni prej v Mengšu odlično
nastopil v svoji kategoriji, na turnirju do 14 let,
kjer se je uvrstil v polfinale in osvojil pokal za
3.mesto.
Znova odličen je bil na turnirju do 12 let v Ljubljani Žiga Šeško, ki je v četrtfinalu izločil prvega igralca z lestvice TZS do 12 let in 1. nosilca
turnirja Gašperja Matijašič iz Grosuplja in se
tako uvrstil v polfinale ter osvojil končno 3. mesto. Tako kot Bora, tudi Jako in Žigata v januarju
čakajo še zimska državna prvenstva in upamo,
da se bodo prav tako dobro odrezali.
Imajo pa državno zimsko prvenstvo za seboj že
v članski kategoriji in kategoriji do 18 let. Pri
članicah se je po pričakovanjih najbolje odrezala Tina Kristina Godec, ki je stala na zmagovalnih stopničkah. Uvrstila se je v polfinale
in osvojila končno 3.mesto. V moški kategoriji
je na državnem prvenstvu v glavnem turnirju
nastopil Mark Mesarič in v 1. krogu moral priznati premoč Tinu Kovačiču, ki je za zmago nad
Markom potreboval tri nize.
Na državnem prvenstvu do 18 let jo je smola
pri žrebu dodobra zagodla naši Pii Poglajen, ki
se je že v 1. krogu morala pomeriti s trenutno
eno naših najboljših mladink Majo Makorič, ki v
glavnem nastopa le na ITF turnirjih. Makoričeva
je upravičila vlogo favoritinje v tem dvoboju in
tudi v nadaljevanju prvenstva ni dovolila nobenega presenečenja in je brez težav zmagala in
osvojila naslov mladinske državne prvakinje.
Pri fantih je na zimskem državnem prvenstvu
nastopil Luka Vodnik, ki je moral v kvalifikacije, kjer je zabeležil eno zmago, nato pa žal
izgubil in se ni uvrstil v glavni turnir.

NA BOŽIČNEM TURNIRJU SLAVILA
DEJAN SIMIČ IN ANJA REGENT

Ob znova visoki udeležbi je minil še en Božični turnir Tenis
klub AS Litija. Na turnirju je merilo moči 44 rekreativnih igralcev tenisa, od katerih so nekateri prav v vrhu slovenskega
rekreativnega toura, zato smo tudi gledalci uživali ob spremljavi dobrih tekem. Turnir se je tradicionalno zaključil v zgodnjih jutranjih urah, pokal za 1. mesto pa sta tokrat dvignila v
zrak Dejan Simić in Anja Regent, ki sta v finalu ugnala Miho
Ogriča in Olgo Vrhovec. Čestitamo !
Na sliki: zmagovalca Dejan Simič in Anja Regent in finalista
Miha Ogrič in Olga Vrhovec
Melita Poglajen

Mednarodni turnir v tradicionalnem karateju
Jesenice 2018

V soboto 15. decembra 2018 je bil v športni dvorani Osnovne šole Prežihov Voranc
izveden Mednarodni turnir v tradicionalnem karateju Jesenice 2018. Organizatorji Karate
klub MI-KI, Slovenska zveza tradicionalnega karateja in Huda
mravljica karate klub so gostili 15 klubov iz Slovenije in Italije, od tega 195 tekmovalcev, ki so opravili 290 nastopov. Karate klub Kensei se je tokrat tekmovanja udeležil z bolj malo
tekmovalci, dosegli pa smo tudi nekaj odličji; Nejc Završnik
je dosegel 2 mesto v kati, Zidar Tjaž 2. mesto v jiyu ippon
kumite-borbi in Tristan Zore 2. mesto v kati in jiyu-ippon kumite borbi, v kati ekipno (Tristan Zore, Lea Balta, Tjaž Zidar)
pa so dosegli odlično 2. mesto. Na tekmi pa sta sodelovala
tudi Pia Utenkar in Ažbe Zore.
Čestitke tekmovalcem!
KK Kensei
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KRIŽANKA / OBVESTILA / DRUŠTVA

NEPRE M IČN I N E

MALI OGLASI

PRODAM zazidljivo parcelo 1500 m2,
zemljiško urejeno, dovozna asfaltna
cesta, kanalizacija, voda na parceli.
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

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

nagradna križanka

SESTAVIL:

24. ČRKA
ABECEDE

NLB PREPOZNALA DOBRO DELO
Z MLADIMI V LITIJI

V močni konkurenci je bilo Žensko rokometno društvo Litija izbrano za sofinanciranje programov
dela z mladimi. Nova ljubljanska banka bo v letu 2019 podprla naša prizadevanja za čim več in
čim boljšo vključenost mladih v šport.
V NLB s partnerstvom v športnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih organizacijah pomembno prispevajo h kvaliteti življenja in razvoju v okoljih, kjer banka posluje. Sodelovanje s športnimi kolektivi, predvsem tistimi, ki razvijajo šport za mlade, je
stalna usmeritev NLB, število kolektivov, ki jih lahko podprejo pa je vsako
leto odvisna od poslovnega rezultata.
Sredstva, ki jih NLB preko razpisa Šport mladih razdeli med izbrana društva so namenjena podpori športnih klubov, ki mladim omogočajo zdrav način življenja in pridobivanje izkušenj za
življenje skozi šport.
V letu 2017 je NLB
d.d. v okviru projekta »Šport mladih« finančno podprla: 35
športnih klubov iz
25 občin v Sloveniji, vključenih je bilo
3670 otrok in 1003
mladostnikov iz različnih športnih klubov v Sloveniji v 13
različnih disciplinah.
V letu 2018 (za sezono 2018/19) so
podprli 38 različnih
športnih kolektivov
in dogodkov po vsej
Sloveniji iz petih različnih športnih panogah, ki jih podpirajo
tudi na ravni profesionalnega
športa
(smučanje, nogomet,
rokomet, jadranje in
namizni tenis).
S sodelovanjem z lokalnimi športnimi klubi NLB d.d. skrbi za dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo. Ta pobuda podpira idejo o pravični in korektni igri, spodbuja odgovorno vedenje mladih in
poudarja pomen vadbe na splošno. Program je bil vzpostavljen za povezovanje različnih lokalnih
skupnosti v Sloveniji, povečanje števila mladih, ki se ukvarjajo s športom, ter spodbujanje družbeno odgovornih praks med mladimi.
Za naše društvo je izbor velika čast in odgovornost za še boljše delo. Dodatna sredstva bomo namenili za dodaten razvoj mladih igralk v okviru rokometne šole. Veliko pa je vredna tudi moralna,
zato vabimo vse občane, da prihajajo na tekme v športni dvorani v Litiji spodbujat naša dekleta. Razpored tekem objavljamo
na svetlobnem prikazovalniku na dvorani in na naši fb strani:
Žensko rokometno društvo Litija.

Tjaša Bajc, predsednica ŽRD Litija

PREBIVALCI
ARNAČ

NADALJEVANJE
GESLA

DELAVKA
KI REŽE

OČE

CINCAR,
AROMUN
KENIJSKI
POLITIK (ARAP)
ČEDO URŠIČ

MNOŽINSKI
OSEBNI
ZAIMEK

GLAVNO
MESTO
ITALIJE

KOVINSKA
ZLITINA
NOVINARKA
ZUCATO
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LETALIŠČE
PRI
PARIZU

ALKOHOLNA
RAZTOPINA
HLAPLJIVEGA OLJA

INKOVSKI
BOG
VETRA

TONE
VOGRINC

KANTON
V ŠVICI
AVTO OZNAKA
RIJEKE
NOGOMETAŠ
KARIĆ

ORESTOVA
SESTRA
(GRŠKA
MITOLOGIJA)

SPOJINA AMONIAKA S KOVINO

HRVAŠKA
PEVKA
TEREZA

FRANC
NOVINC

ČEŠKI PISATELJ
ŠALJIVCI,
BURKEŽI V
CIRKUSU

NESKONČNA
DOBA

OTOK V
KORNATIH
TKANINA ZA
BLAZINE

TISTI KI
SE KISA

PODGLEŽENJ
ZORMANOVA
JUNAKINJA

MESTO
V NOVI
ZELANDIJI

GORA SAMOSTANOV GRČIJA
IGRALKA
GARDNER

MESTO V
ROMUNIJI
DVOČRKOVNA
OBČINA PRI
LJUBLJANI

IME SRBSKE
IGRALKE
MARKOVIĆ

ANTIČNA GLINASTA POSODA

KRANJ

ŽENSKI ROKOMET

SLOVENSKI
IGRALEC
KEKEC
(MATIJA)

INDIJSKI
VODNI
BIVOL

Prodam gsm aparat Microsoft
Lumnia, star 3 leta, lepo ohranjen in delujoč. Potrebno je vstaviti
SIM kartico. Klemen Zidar Gobnik
47, 1274 Gabrovka. Informacije na
gsm: 070 828 678.

PRODAM skoraj novo usnjeno
posteljo z letvicami in vzmetnico
– 160 cm x 200 cm – ugodno.
GSM: 031 710 842

STAREJŠI
ŠPANSKI
NOGOMETAŠ
(JOSE EMILIO)

SLOVENSKI
JEZIKOSLOVEC
(JOSIP)

PRODAM vinograd v Preski nad
Kostrevnico, velik 10 arov.
GSM: 031 777 189

Prodam biljard za domačo uporabo, dimenzije: 180 x 100 x 77 cm,
lepo ohranjen, vreden ogleda.
Cena 300 EUR, inf.: 051/826-658.

Jože Vizlar ŠTEVILKA: 218

TELEVIZIJKA
KOROŠEC

JANEZ
ANTON
CEGLAR

SVARILEC
RENIJ

DLETO S
POŠEVNIM
REZILOM

AVTORICA,
TVORITELJICA

NADALJEVANJE
GESLA

NIZOZEMSKI
SKLADATELJ
(HEINRICH)

Težje besede: AMAVISCA, TICINO, LE BOURGET,
AUCKLAND, CRAIOVA, ISAAC

Ime in priimek:
Ulica:

Izžrebanci križanke iz meseca decembra 2018 bodo prejeli Pošta:
stenski koledar akademskega slikarja Jožeta Megliča,
Telefon:
ki ga je izdala Tiskarna ACO. Koledar prejmejo v Tiskarni
Rešeno
križanko pošljite do 8.2.2019 na naslov uredACO v Litiji.
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli
1. Žan Zupančič, Moravče 68, Gabrovka
stenski koledar akademskega slikarja Jožeta Megliča,
2. Janez Požaršek, Ržišče 9, Vače
ki ga je izdala Tiskarna ACO. Koledar prejmejo v Tiskarni
3. Iztok Okorn, C.K.S. 9, Litija
ACO v Litiji.

POLICISTI PP LITIJA SVETUJEJO

Vozniki, pravočasno pripravite svoje vozilo na zimske razmere!
PRIPOROČILA ZA VOŽNJO V ZIMSKIH RAZMERAH IN POZIMI:
• hitrost vozila zmanjšajmo in jo prilagodimo razmeram ter stanju vozišča,
• povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in vozilom, ki vozi pred nami,
• zavirajmo narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko,
•n
 e spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje
vozila. Podobno velja tudi za sunkovito speljevanje,
• zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na
pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri
vožnje, prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje vozila,
• vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti,
• posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica,
• računajmo z daljšim časom potovanja, zato se od doma odpravimo prej kot običajno,
• med vožnjo bodimo zbrani,
predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu.
V takih razmerah so še poJavno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
sebej pomembni vozniška
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
kultura, etika in solidarnost.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Danijel STANOJEVIČ
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,

Javno glasilo OBČAN

pomočnik komandirja PP Litija

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.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Valvazorjev trg 3, 1270 LiƟja
Tel.: 01/896 32 20

• MALICE
• NAPITKI
• PIZZE
DELOVNI ČAS:
PON. – PET.
7.00 do 15.00 ure

(kuhinja obratuje do 14.00 ure)

SOBOTA
7.00 do 13.00 ure
(kuhinja ne obratuje)

NEDELJA - Zaprto

Možen je dogovor za zaključene družbe izven delovnega časa.

Vabljeni!

Cenik velja od 1.1. 2019. Glede na velikost vašega zakupljenega prostora, število zaporednih
objav ali celoletno naročilo objave, vam nudimo dodatni popust! Za Zahvale in V spomin se
lahko osebno oglasite v pon., sre., pet. od 10. do 13. ure ali pošljete sliko in tekst na naš
elektronski naslov: obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net.
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.

