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Vesele praznike in srečno novo leto 2016!

Spoštovane občanke 
in občani!

Prijetno doživetje božičnih 
praznikov, lepo praznovanje  

25. letnice Dneva samostojnosti  
in enotnosti, v novem letu 2016 

pa vam in vašim družinam  
želimo zdravja, sreče in 

medsebojnega spoštovanja  
ter iskrenega zaupanja.

Župan občine LITIJA
Franci Rokavec skupaj s sodelavci 

in člani občinskega sveta

vabilo
Vabimo vas, da se udeležite spominske sve-
čanosti ob 74-letnici znamenite bitke II. šta-
jerskega bataljona na Tisju, ki bo 
v četrtek, 24. decembra 2015, ob 11. uri

pred spomenikom na Tisju.

Slavnostni govornik bo poveljnik 10. pehot-
ne ga polka slovenske vojske podpolkovnik 
Franc Kalič. 
V kulturnem programu bo poleg ostalih sode-
loval tudi Partizanski pevski zbor.
Ob 71. obletnici požiga domačij in poboja do-
mačinov na Vačah in okolici pa vas vabimo na 
spominsko svečanost in sicer 

v soboto, 26. decembra 2015 ob 11. uri
pri spominskem obeležju nad Vačami.

*****
Vsem občankam in občanom želimo prijetno 
praznovanje božičnih in novoletnih praznikov, 
čestitamo ob državnem prazniku – Dnevu sa-
mostojnosti, v Novem letu 2016 pa želimo obi-
lo zdravja, sreče in zadovoljstva. 

Vabljeni in nasvidenje na Tisju in na Vačah.

Združenje borcev za vrednote NOB 
Litija-Šmartno

iz uredništva
Naj v letu, ki pride, težava odide, naj lepih želja bo tisoč 
izrečenih, v miru, ljubezni živi naj vsak, ko Novo leto k 
nam usmerja korak. Srečno, zdravo in uspešno novo leto 
2016. Uredništvo Občana

Prispevke pošljite do 08.01.2016 po e-pošti: 
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39,

1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

natečaj 
litijSKi KaRneval 

SKozi objeKtiv
Vse, ki ste na lanskem karneva-
lu posneli dobre smešne in/ali 
izvirne fotografije ali naredili do-
ber smešen in /ali izviren video, 
vabimo, da nam posredujete svo-
je posnetke in fotografije. Pustno 
resna komisija bo izbrala naj-
boljše in najbolj zabavne. Avtor-
ji bodo prejeli praktične nagra-
de. Rok za oddajo je 15.1.2016.  
Fotografije in videe posredujte 
na Mladinski center Litija info@
mc-litija.si preko orodja Google 
Drive ali pa na Dropbox.

PuStni KaRneval bo 
v Soboto, 6.2.2016.

(Več na 2. strani)

Prireditev bo v nedeljo, 27. decembra 
2015 ob 19.uri v Športni dvorani v litiji.

GoSTje:   Tina Adamlje, Barbara osolnik 
in lea Rihter

bojan ŽelezniK - obRtniK leta 2015 
»Podjetje se mora stalno razvijati in kar zaslužiš 
moraš vložiti v posodobitev, če želiš biti uspešen. 
V trenutku, ko si podjetnik zaželi polniti svoj lasten 
žep, je zgodba končana!«

Ponosni smo, da 
je BOJAN ŽELEZ-
NIK dokazal, da 
si lahko uspešen 
obrtnik, podjetnik 
tudi v Srcu Slove-
nije, v naši občini 
Litija in je lahko 
vzor mladi gene-
raciji, da je vredno 
sprejeti izziv in 
stopiti na samo-
stojno pot obrti in 
podjetništva.

Iskrene čestitke ob prejemu naziva OBRTNIK LETA 2015 in uspešno nadalje-
vanje poti, ki jo zaznamuje odličnost in vztrajnost!

OBČINA LITIJA

PREDSEDNIK OBMOČNE OBRTNO 
PODJETNIŠKE ZBORNIcE

Marko Godec

ŽUPAN OBČINE LITIJA
Franci Rokavec

Ob zaključku leta 2015 mesto Litija ponovno odpira svoja vrata  
podeželju, dobrodelnosti in solidarnosti ter prijetnemu druženju  
med stojnicami.
23.12.2015  od 10.00 do 18.00 – PODEŽELJE V PRAZNIČNEM 

MESTU z bogato ponudbo pridelkov in izdelkov na 
stojnicah pred športno dvorano v Litiji.

  Ob 17.00 SPREVOD DEDKA MRAZA Z ANIMAcIJSKO 
PREDSTAVO SNEŽKINA SKRITA ŽELJA (gledališča 
PRAVLJIČARNA) na ploščadi pred športno dvorano.

Organizacija: Občina Litija, ZKMŠ, MSL, DPM, PGD Litija, RcSS.
                                        

Okrepčevalnica PRI MOSTU vabi na  
SILVESTROVANJE in prednovoletna druženja 
pod šotorom na parkirišču ŠMELC
30.12.2015 od 20.00 ure dalje z ansamblom POJAV
31.12.2015 od 20.00 ure  SILVESTROVANJE z  

ansamblom NEMIR

VSTOP JE PROST!  Za odlično hrano in pijačo bo poskrbelo osebje 
OKREPČEVALNICE PRI MOSTU!

PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU IN SPREVOD 
DEDKA MRAZA
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OBVESTILO VSEM ZAVEZANCEM ZA PLAČILO 
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA V OBČINI LITIJA
Občina Litija odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
v skladu z 62. členom Zakona o stavbnih zemljiščih in na podlagi 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v obči-
ni Litija (Uradni list RS, št. 132/03, 119/04 in 119/05, 106/11, 
89/2012 v nadaljevanju odlok).
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje neposredni 
uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice 
razpolaganja oz. lastnik, najemnik stanovanja oz. poslovnega pro-
stora, imetnik stanovanjske pravice).
15. člen odloka nalaga zavezancem, dolžnost prijaviti Občin-
ski upravi občine Litija, nastanek obveznosti plačila nadome-
stila 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, 
Oddelek za infrastrukturo in prostor soba 57, pri uslužbenki 
Kati Zidar ali na telefonu: 01-8963-436, oz. na elektronskem 
naslovu kati.zidar@litija.si).

VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA PETLETNO OPROSTITEV:
Občina Litija vse lastnike novogradenj oz. novo zgrajenih objektov 
seznanja tudi z možnostjo, da ob vselitvi v novozgrajeni objekt, na 
Občini Litija vložijo zahtevek za petletno oprostitev plačila nadome-
stila z uporabo stavbnega zemljišča.
Do petletne oprostitve ste upravičeni, če je bil za novozgrajeni 
objekt plačan komunali prispevek in če je zavezanec že vseljen v 
objekt oziroma ima na objektu že urejeno in prijavljeno stalno bi-
vališče. 

VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA ENOLETNO OPROSTITEV: 
Z 11. členom odloka je navedeno, da se za dobo enega leta oprosti 
plačila nadomestila zavezanca, ki živi z drugimi člani v skupnem 
gospodinjstvu v slabih življenjskih razmerah in izpolnjuje eno od 
naslednjih meril: 
-  eden izmed članov prejema denarno socialno pomoč po predpisih 

iz socialnega varstva; 
-  eden izmed članov je upravičenec do subvencionirane stanovanj-

ske najemnine; 
-  eden izmed članov je upokojenec, ki prejema varstveni dodatek 

po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Oprostitev velja za dobo enega leta, pisni zahtevek za oprosti-
tev plačila nadomestila pa mora zavezanec vložiti najkasneje do  
31. januarja za tekoče leto pristojnemu oddelku pri občinski upravi.

CENE PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE  
V OBČINI LITIJA OD 1.1.2016 DALJE

Od 1.1.2016 dalje bodo cene programov predšolske vzgoje v javnih 
vrtcih na območju Občine Litija znašale mesečno na otroka:
- v Vrtcu Litija:

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE cENA PROGRAMA
(v EUR)

1. Dnevni program 
- oddelek prvega starostnega obdobja 441,60
- oddelek drugega starostnega obdobja 344,54
-kombinirani oddelek 366,24
2. Posebni program
- razvojni oddelek 839,24

- v Vrtcu Čebelica:

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE cENA PROGRAMA
(v EUR)

1. Dnevni program 
- kombinirani oddelek 365,89

- v Vrtcu Polhek Polšnik: 

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE cENA PROGRAMA
(v EUR)

1. Dnevni program 
- kombinirani oddelek 360,49

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 90/15)in glede na Dogovor o ukrepih na področju stroškov 
dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (parafiran 
6.11.2015 in podpisan 10.11.2015) sta Vrtec Litija in Vrtec Čebelica 
določila povišanje cene programov predšolske vzgoje kot je razvi-
dno iz zgornje tabele. V Vrtcu Polhek pa cene programov predšol-
ske vzgoje v tem šolskem letu ostajajo enake kot do sedaj in se ne 
povišujejo. 

Dne 4.12.2015 je Župan Občine Litija Franci Rokavec sprejel Sklep 
o spremembah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgo-
je v Občini Litija in znižanju plačil staršev, ki se začne uporabljati 
od 1.1.2016 dalje. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
97/2015.

MISLI OB IZSTEKAJOČEM LETU
Leto 2015 se je v naši občini pričelo 
s kar nekaj negotovosti, ki pa se je 
tekom celotnega leta razblinila. Kljub 
težkim odločitvam, ki so bile pred ob-
činskim svetom v zvezi z dokapitaliza-
cijo družbe SVC, pa so se ti ukrepi med 
letom izkazali kot edino pravilni. Povr-
nilo se je zaupanje v projekt Medgene-
racijskega središča saj je zasedenost 
že dvotretjinska, kar je nadvse razve-
seljivo. Zaključili smo projekt izgradnje 
nadomestne osnovne šole Litija ter iz-

gradnjo centralne čistilne naprave s kanalizacijskim sistemom. S 
sofinanciranjem države in EU se je zgradilo izven nivojsko križa-
nje na Zgornjem Logu in s tem se je močno izboljšala prometna 
povezava z Ljubljano. Litija postaja prijetno mesto, ki jo navzven 
promovirajo novi izjemni dosežki zbora sv. Nikolaja, z zmagoval-
nim nastopom na mednarodnem tekmovanju na Irskem. Ponosni 
smo lahko, da je prav naš občan, g. Bojan Železnik je prejel naziv 
OBRTNIK LETA 2015 in sicer za 30- letno delo v lastnem pod-
jetju KGL. Ta naziv vsekakor dokazuje, da je tudi podjetništvo v 
naši občini lahko zgodba o uspehu in vzor mlajši generaciji, da je 
vredno sprejeti podjetniški izziv. Gospodarstvo, še zlasti tisto, ki 
je usmerjeno v zahtevne svetovne trge, dosega pomembne po-
zitivne premike. Pregled aktivnosti v naši občini kaže na izjemen 
uspeh akcije opremljanja naših območji z defibrilatorji, kjer se 
je v letu dni, izključno s prostovoljnimi prispevki in donacijami, 
naredil izjemen premik. Ta in podobne druge aktivnosti, ki se 
odvijajo po društvih kažejo na izrazito veliko pripravljenost Vas, 
občank in občanov, pri iskanju skupnih rešitev za doseganje ci-
ljev, ki zagotavljajo pogoje za višjo kakovost življenja. Zagotovo je 
treba na tem mestu izreči iskreno zahvalo vsem vam za pomoč, 
sodelovanje na kateremkoli področju. Prepričan sem, da lahko le 
s sodelovanjem dosežemo zastavljene cilje. 

Župan Občine Litija
Franci ROKAVEc

PROJEKTI V LETU 2015
Tudi v letošnjem letu je pred vami pregled izvajanja nalog oziroma 
projektov, ki jih je izvajala občina Litija, posamezne krajevne sku-
pnosti in Mestna skupnost Litija, javni zavodi, podjetja in družbe 
ter društva in posamezniki. Pregled jasno kaže na dokončno izved-
bo velikih projektov in dokončanje zelo obsežnega dela občank in 
občanov pri prostovoljnem zbiranju sredstev in virov za izvedbo 
projektov, ki predstavljajo pomembno dodano vrednost v posame-
znem okolju.

Mestna skupnost Litija
•  Dokončanje izgradnje osnovne šole Litija in podružnice s prilago-

jenim programom z ureditvijo okolice,
• Selitev Mestnega muzeja v stavbo »Stare sodnije«,
• Dokončanje izgradnje centralne čistilne naprave,
• Dokončanje izgradnje kanalizacijskega sistema v mestu Litija,
•  Vzpostavitev enote Doma Tisje v medgeneracijskem središču 

ŠMELc,
•  pokablitev 30 km daljnovoda od RTP preko reke Save do Predil-

nice Litija,
• celovita rekonstrukcija Prisojne ulice,
•  dokončanje izgradnje izvennivojskega križanja na G2-108 ob na-

selju Zgornji Log,
• PGD Litija je ob 130 letnici nabavilo hitro tehnično vozilo,
•  ureditev prostorov za Pihalni orkester Litija v stavbi »Stare sod-

nije«,
• postavitev knjigomata v litijski knjižnici,
•  vzorna ureditev krožišča na Ljubljanski cesti s strani podjetja 

Agrolit d.o.o.,
•  donacija defibrilatorja s strani Zavarovalnice Triglav Prostovolj-

nemu gasilskemu društvu Litija,
Krajevna skupnost Breg-Tenetiše
•  namestitev varnostnega prikazovalnika na nevarnem cestnem 

odseku Zagorica-Breg pri Litiji.
Krajevna skupnost Spodnji Log
• sanacija velikega plazu Trinkavs,
• nakup defibrilatorja z zbiranjem prostovoljnih prispevkov.
Krajevna skupnost Sava pri Litiji
•  nabava 3 defibrilatorjev z organiziranimi akcijami zbiranja pro-

stovoljnih prispevkov krajanov, zbiranje prispevkov za četrti defi-
brilator za naselje Leše še poteka,

• izdelava projekta protipoplavne zaščite ob Kunštovem potoku,
Krajevna skupnost Vače
• Izgradnja dela novega vodovodnega omrežja Vače- Pikovca,
•  Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo poslovilne vežice 

in širitev pokopališča,
•  S prostovoljstvom so krajani Sp.Slivne zbrali sredstva za nakup 

defibrilatorja v Sp.Slivni, prav tako je v teku akcija zbiranja na 
Vačah,

• Namestitev bankomata na Vačah s strani DHL,
• Sofinanciranje nadgradnje večnamenskega gasilskega vozila.
Krajevna skupnost Hotič
•  Izdelava idejne zasnove za izgradnjo nadomestnega šolskega-iz-

obraževalnega centra v Hotiču,
•  Preplastitev dela glavne ceste G2-108 na odseku Jesenje –Zg. 

Hotič,
•  Akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov za nakup defibrilatorja je 

v teku.
Krajevna skupnost Ribče
•  Namestitev preventivnega prometno varnostnega radarja na G2-

108 na odseku v Zgornjih Ribčah.
Krajevna skupnost Kresnice
•  S pomočjo prostovoljnih prispevkov društev in donacije družbe 

Si. Rail cargo sta bila kupljena in nameščena dva defibrilatorja,
• PGD Kresnice je kupilo novo večnamensko vozilo,
• Namestitev bankomata s strani DHL.
Krajevna skupnost Jevnica
•  Z akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov in donacijo družbe 

Si.Rail cargo sta bila nameščena dva defibrilatorja,
•  na podlagi koordinacije PGD Jevnica se je z asfaltiranjem uredil 

večnamenski prostor v središču Jevnice,
•  izdelava projektne dokumentacije za sanacijo mostu čez reko 

Savo,
• ureditev dostopne poti do domačije Jug v Kresniških Poljanah,
Krajevna skupnost Polšnik
•  s prostovoljnim delom krajanov se je uredil spodnji ustroj odseka  

Lc Velika Preska - Preženjske njive, dela JP Velika Preska –Zglav-
nica, preostali del JP Polšnik – Preveg,

• pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za vodovod Mamolj.
Krajevna skupnost Dole pri Litiji
• sofinanciranje obnove smučarske vlečnice na smučišču Dole,
•  JP KSP Litija je celovito obnovila del javnega vodovoda na Pre-

ženjskih njivah.
Krajevna skupnost Gabrovka
•  Sofinanciranje nakupa novega večnamenskega gasilskega vozila 

v PGD Tihaboj,
• Namestitev klorirne naprave na vodovodu Gabrovka,
•  KUD Fran Levstik je s široko akcijo zbiranja sredstev nabavilo 

novo ozvočenje,
•  PGD Gabrovka je s pomočjo krajanov obnovilo stari gasilski dom 

in ga preuredilo v muzej gasilstva.
•  S pomočjo donacije zasebnika se je namestil defibrilator v Mo-

ravčah.

Naj ta pregled zaključim z iskreno zahvalo vsem in vsakemu po-
sebej za njegov osebni prispevek za vzpostavitev višje kakovosti 
življenja v naši občini LITIJA.

SREČNO !
Župan Občine Litija

Franci ROKAVEc 

javni RazPiS za SoDelovanje  
na PRiReDitvi PuStni KaRneval  

v litiji - 2016
Občina Litija in Turistično društvo Litija objavljata javni razpis 
za sodelovanje na prireditvi PUSTNI KARNEVAL V LITIJI 2016!

POGOJI :
1.  Prireditev bo potekala v soboto, 6.2.2016 ob 15.00 uri od 

trgovskega centra na Ježi (prijava in zbor udeležencev) po 
cesti komandanta Staneta, ulici Mire Pregljeve, ulici Milana 
Boriška, Valvazorjevem trgu do Jerebove ulice in naprej na par-
kirišče pred občinsko stavbo in pred športno dvorano Litija.

2.  Za sodelovanje bodo vse prijavljene ekipe prejele enkra-
tno pomoč; Prva polovica najbolje ocenjenih skupin prej-
me 150 EUR (neto). Preostala polovica ocenjenih skupin 
prejme 100 EUR (neto). 

3.  Na zaključni prireditvi v Športni dvorani Litija bodo pode-
ljene denarne nagrade za prve tri skupine v višini 200, 150 
in 100 EUR in praktične nagrade za uvrstitev med četrtim 
in desetim mestom. 

4.  Enkratna denarna pomoč in denarne nagrade so predmet ob-
davčitve 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 pi-
sno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov 
stalnega bivališča, davčno številko, številko transakcijskega ra-
čuna) in enako velja tudi za društva in organizacije.

5.  Do enkratne pomoči za sodelovanje so upravičene skupi-
ne z najmanj 6 člani.

  Vsi udeleženci karnevalske povorke prejmejo brezplačen 
bon za topel obrok.

6.  Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe (dru-
štva, zavodi, združenja, organizacije…),ki se nameravajo udele-
žiti javne prireditve »Pustni karneval v Litiji«. 

7.  Prijavitelji morajo poslati prijave izključno po elektronski 
pošti; tiskarna.aco@siol.net do vključno srede, 3.2.2016. 

 (Informacije tel.: 041 719 444, Aco J.).
 
 
 
 
 
 

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

8.  Ocenjevanje sodelujočih skupin na »Pustnem karnevalu v Litiji«, 
v soboto, 6.2.2016 bo izvedla strokovna komisija, ki jo bo ime-
novala Občina Litija. 

  Upoštevanje politične tematike karnevala prinaša dodatno šte-
vilo točk.

9.  Denarne nagrade bo izplačala Občina Litija na podlagi poročila 
komisije o razvrstitvi skupin in sicer v primeru pravnih oseb 
na transakcijski račun društva, v primeru fizičnih oseb na TRR 
vodje skupine. 

  Izplačilo denarne nagrade na TRR bo izvedeno v osmih dneh po 
prireditvi. 

10.  Ta javni razpis se vodi pod odložnim pogojem, da občina sred-
stva za predmetni javni razpis zagotovi v Odloku o proračunu 
občine Litija za leto 2016 na PP – Pospeševanje turistične po-
nudbe in promocije.

ŽUPAN
Franci Rokavec

obveStilo KRajanoM KS jevnica  
v zvezi S Sanacijo MoStu  

jevnica-SenoŽeti
Na podlagi sklepov zbora krajanov z dne, 24.10.2015 je bila v 
začetku novembra podpisana pogodba o sofinanciranju obnove 
mostu s strani občine Dol pri Ljubljani. Občina Litija je nato pri 
podjetju IKB naročila izvedbo popisa del, ki je bil v teh dneh 
tudi izdelan. Do konca leta bo objavljen javni razpis za izbiro 
izvajalca izvedbenih del in strokovnega nadzora. Predvidevamo, 
da bo izvedba potekala od konca meseca februarja do sredine 
meseca aprila. Zavedamo se, da sedanja začasna rešitev obvo-
za poslabšuje učinkovito mobilnost, zato vas prosimo za vaše 
razumevanje.  Občinska uprava občine LITIJA 

(Nadaljevanje s 1. strani)
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PREDSTAVITEV IDEJNIH ZASNOV 
NOVEGA CENTRA ZA ZAŠČITO IN 

REŠEVANJE
Na samem začetku poletja smo skupaj s Fakulte-
to za arhitekturo v avli občinske stavbe predsta-
vili idejne zasnove novega centra za zaščito in re-
ševanje. Omenjeneni center bi tako nudil prostor 
policiji, reševalcem, gasilcem, gasilski zvezi in 

civilni zaščiti. Omogočal bi tudi prostor za izvenletališko pristajenje 
ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči.

SLAVNOSTNA SEJA S PODELITVIJO ZAHVAL
Konec meseca septembra, le nekaj dni pred gasilsko parado in 
slavnostno prireditvijo, je imel Upravni odbor društva slavnostno 
sejo na katero so bili povabljeni vsi člani gasilskega društva. Ob tej 
priložnosti so zaslužni člani prejeli pisne zahvale za požrtvovalno 
delo v gasilski organizaciji.

FINALNA TEKMA POKALNEGA TEKMOVANJA  
GASILSKIH DVOJIC

V prvi polovici oktobra smo litijski gasil-
ci, tokrat že četrtič, organizirali finalno 
tekmo državnega pokalnega tekmova-
nja gasilskih dvojic – Fire combat. Sama 
tekma je letos potekala v dnevnem ter-
minu. Sama tekma je postregla z atrak-
tivnimi nastopi najpogumnejših gasilcev 
v državi. Same tekme v Litiji, tako kot 
tudi preostalih šestih, se je udeležilo 
kar nekaj ekip iz vrst naših litijskih ga-
silcev, ki so ponovno dosegle vrhunske 
rezultate. Ekipa v sestavi Jan Marko in 
Urša Poglajen je letos osvojila 1. mesto 
tako na litijski tekmi kot tudi v skupni 
razvrstitvi v državnem pokalu, na kar 
smo litijski gasilci še posebej ponosni. 
Na tem mestu velja omeniti tudi uspeh 
naših mladincev, ki so se letos ponovno 
uvrstili na državno gasilsko tekmovanje.

PRIKAZNE GASILSKE VAJE V OKVIRU PRIREDITVE 
VARNA LITIJA 2015

Ob koncu meseca oktobra smo v okviru prireditve Varna Litija 2015 
izvedli štiri prikazne vaje in sicer na temo reševanja ob prometnih 
nesrečah, reševanja s pomočjo vrvne tehnike, reševanja ob nesre-

SPOŠTOVANE OBČANKE  
IN OBČANI!

S koalicijskim sporazumom, ki smo ga podpisali v za-
četku oktobra 2015 smo sprejeli zavezujoč izziv, da 
bomo s sodelovanjem in spoštovanjem odgovorno is-
kali najboljše rešitve za nadaljnji uspešen in vsestran-
ski razvoj občine Litija, ki bo omogočal kakovostno živ-
ljenje vsem občankam in občanom. 
Jutrišnji dan pripada tistim, ki z ustvarjalnim sodelo-
vanjem gradijo prihodnost, tistim, ki z optimizmom 
stopajo po skupni poti in vlečejo vse niti v isto smer 
ter imajo vizijo za uresničevanje nadaljnjih projektov, 
tistim, ki iščejo skupne imenovalce za uresničevanje 
svojih ciljev.

Želimo Vam lepo doživete  
Božične praznike, ponosno praznovanje 

25. letnice Dneva samostojnosti  
in enotnosti, v prihajajočem letu 2016  

pa veliko zdravja, veselja in sreče!

OBČANKAM IN OBČANOM
ČLANICAM IN ČLANOM 

TER SIMPATIZERJEM
DEMOKRATIČNE STRANKE 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Ž E L I MO
ob prihajajočih Novoletnih praznikih  

prijetno doživete BOŽIČNE PRAZNIKE
V NOVEM LETU

2016
pa predvsem zdravja, zadovoljstva

osebne in družinske sreče
DESuS OO LITIJA

Predsednik
Milan ZMRZLAK

Spoštovane članice in člani  
Združenja VSO, občanke in občani.
Spoštujmo vrednote s katerimi so se že naši 
predniki skozi zgodovino, skozi različna, tudi 

zelo težka obdobja in politične sisteme, trudili 
in postavljali temelje današnji samostojni  

in neodvisni Sloveniji.

Te neprecenljive vrednote in 
Vrednote Slovenske Osamosvojitve so temelj 

za nadaljevanje našega obstoja in samobitnosti.

Naj vam voščimo ob 25. letnici Dneva samostojnosti in 
enotnosti, zaželimo vesele božične praznike, v letu 2016 pa 
vse najlepše in najboljše, pred vsem zdravja, medsebojnega 

razumevanja in osebne sreče.

 »Spoštujmo in radi imejmo Slovenijo, ostanimo pogumni in 
ponosni domoljubi«

vodstvo območnega združenja VSO Litija,  
Šmartno pri Litiji,

predsednik Boris Doblekar

LITIJSKI DESUS Z NOVIM 
VODSTVOM

Dne 30/11-2015 ob 16, uri je bil v prostorih 
Gostilne KOVAČ volilni zbor Demokratične 

stranke upokojencev Slovenije, Območne organizacije Litija. Na 
zboru so dali razrešnico staremu vodstvu in izvolili novo vodstvo 
Območne organizacije Litija.
Za novega predsednika so izvolili Milana ZMRZLAKA, za podpred-
sednika pa Leopolda ŽNIDERŠIČA in Ivana BAUSA. Tajniška dela pa 
bo opravljal SVERŠINA Anton.
Izvoljeni so bili tudi člani izvršilnega in nadzornega odbora. V izvr-
šilnem odboru so KIRM Ivanka, LEMUT Karlo, WEILGONI Marjan, 
ZUPANČIČ Ludvik, LEMUT Stanislav, VALENČIČ Marjan in MANTELJ 
Zlato, v nadzornem odboru pa KRAMAR Irena, GROŠELJ Jože, in 
JEREBIČ Stanislav. Na letošnjem zboru so tudi izvolili člane častne-
ga razsodišče, v katerem so HRIBAR Jože, PAVLIN Pavla in KRALJ 
Darko. 

Novemu vodstvu zaželimo uspešno delo v Novem Letu 2016.
ciril GOLOUH

Spoštovane občanke, 
občani, Litijani

Naj se vam ob koncu leta skromno, a iz srca  
zahvalim za celoletno sodelovanje. V veselje in ponos mi je, 

da se lahko odzivam na vaše pripombe, predloge, želje in 
tudi zahvale ter vam smem pomagati, kolikor je v moji moči. 
Vedno se potrudim po vseh svojih močeh, pa naj gre to za 

nemočnega občana, ki ni dovolj slišan ali za večje  
organizacije. Čutim dolžnost in obvezo, da kot občinski  
svetnik in sedaj tudi podžupan vedno in kar najhitreje  
priskočim na pomoč. Tudi v prihodnjem letu bo tako.

Želim vam vesele božične praznike, čestitam 
ob 25. letnici Dneva samostojnosti in enotnosti,  

v letu 2016 pa vam privoščim obilo zdravja,  
zadovoljstva in veselih dni!

Vaš podžupan Boris Doblekar

Predsednica OO SLS
Lijana Lovše

Predsednik SDS
Boris Doblekar

Predsednik N.Si  
Boštjan Sukič

čah z nevarnimi snovmi in gašenja požara. Na sami vaji so sode-
lovale gasilske enote z vozili in opremo iz občine Litija in Šmartno 
pri Litiji. Gasilske enote so pokazale zelo dobro pripravljenost in 
izurjenost za primere reševanja omenjenih nesreč.

NABAVA NOVEGA HITREGA TEHNIČNEGA VOZILA
Litijski gasilci smo v 
letošnjem letu izve-
dli nabavo novega 
hitrega tehničnega 
vozila na podvozju 
Ford Ranger 4x4, ki 
bo služilo reševanju 
ob prometnih ne-
srečah, predvsem 
na težje dostopnih 
terenih občine Litija 
in Šmarna pri Litiji. 
V samo vozilo bomo 
v prihodnjem letu 
namestili tudi t.i. 
tehnično opremo, 
namenjeno reševa-
nju ukleščene ose-
be iz vozila. Opremo 
bomo poskušali na-
baviti tudi z vašim 
prispevkom, ko vam 
bodo naši pogumni fantje in dekleta na vaše domove prinesli tra-
dicionali gasilski koledar in vam zaželeli »Srečno in varno v 2016!«

GASILSKA PARADA IN OSREDNJA PRIREDITEV  
OB 130-LETNICI DELOVANJA

Zadnjo soboto v septembru je, skozi mesto Litija, potekala gasilska 
parada v kateri so sodelovala gasilska društva iz litijske in šmarske 
občine. V paradi je sodelovala godba na pihala, preko 100 gasilcev 
z gasilskimi prapori, več kot 30 gasilskih vozil in konjskimi vprega-
mi muzejskih brizgaln ter konjeniki praproščaki. Parada je potekala 
od Gimnazije Litija skozi staro mestno jedro mimo častne tribune 
do športne dvorane Litija. V dvorani je nato potekala slavnostna 
prireditev ob 130-letnici delovanja PGD Litija. Same prireditve so 
se udeležili visoki gasilski predstavniki, predstavniki lokalne sku-
pnosti in drugi ugledni gostje. Na sami prireditvi je bilo blagoslo-
vljeno in dano v uporabo novo hitro tehnično reševalno vozilo. 

PGD Litija
Primož KOKOVIcA, poveljnik
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KULTURNI DAN V GLASBENI ŠOLI  
LITIJA - ŠMARTNO

V torek 8. decembra 2015 so imeli učenci 1. in 2. 
razredov OŠ Litija, učenci Podružničnih šol Sava, Pol-
šnik, Prilagojeni program ter Vrtca Polhek, glasbeni 
kulturni dan. Učenci Glasbene šole Litija - Šmartno 

so skupaj z učitelji predstavili inštrumente, ki se jih lahko otroci uči-
jo v glasbeni šoli ter zaplesali baletno točko. Predstava je potekala 
v dvorani Glasbene šole Litija - Šmartno, v Šmelcu. 
Hvala ravnateljici, učiteljem in učencem glasbene šole za prijetno 
in poučno prireditev, ki nam je popestrila predpraznične dni.

TEKMOVANJE V POZNAVANJU SLADKORNE BOLEZNI
Tudi letos se je v mesecu oktobru odvijalo šolsko tekmovanje v 
poznavanju sladkorne bolezni. V OŠ Litija je sodelovalo 32 učencev 
od 6. do 9. razreda. 10 učencev je osvojilo bronasto priznanje. To 
so Laura Okorn, Maša cvetežar, Lana Bercieri Povše, Ažbe Žele-
znik, Lara Grošelj, Marko Bjelčević, Laura Gomboc, Urh Krafogel, 
Sara Lavrenčič in Nika Svenšek. Trije z največjim številom točk so 
se udeležili državnega tekmovanja. Potekalo je konec novembra v 
Izoli. Pokazali so izjemno znanje, saj je Laura Okorn osvojila zlato 
priznanje, Maša Cvetežar in Lana Bercieri Povše pa sta osvojili 
srebrno priznanje. Vsem udeležencem iskrene čestitke.

TEKMOVANJE MLADINA IN GORE 2015
Člani planinskega krožka OŠ Litija, ki na šoli ponovno deluje že 
tretje leto, radi hodijo na planinske izlete. V mesecu novembru je 
bil to že deseti po vrsti.
V letu 2015 so se naši planinci ponovno udeležili regijskega tekmo-
vanja Mladina in gore. Sodelovali sta dve ekipi. Obe sta pokazali 
veliko znanja o planinstvu. Ekipa Izgubljeni podplati v sestavi Lana 
Bercieri Povše, Manca Hiršel, Lea Vozelj in Ažbe Železnik so osvojili 
15. mesto. Ekipa Raztrgani gojzarji v sestavi Mila Štimec, Lisa Van 
Den Bossche, Anica Vidergar Savšek in Rok Namestnik so zasedli 
odlično 6. mesto in se uvrstili na državno tekmovanje. To bo pote-
kalo januarja 2016 v Tržiču. Učenci in mentorica Ljudmila Intihar pa 
se zahvaljujejo tudi Planinskemu društvu Litija in Romanu Poneb-
šku za pomoč na izletih in pripravi na tekmovanja.

PLANINSKI POHOD NA JANČE
V soboto, 14.10. 2015 so planinci iz OŠ Litije in učenci s Podru-
žnice s prilagojenim programom šli na pričakovan planinski izlet 
na Janče. Iz Litije so se z vlakom odpeljali proti Jevnici, kjer so pot 
nadaljevali po zelo strmi in z listjem postlani poti. Ustavili so se 
vsakokrat, ko je bilo v naravi kaj lepega in zanimivega za videti. Po 
dveh urah so bili na Jančah. Na Jančah so nekateri počivali, nekateri 
so plezali po igralih, se gugali, lovili in malicali. Imeli sončno vreme. 
Razen utrujenosti so dan preživeli odlično. Torej, kam in kdaj pa na 
naslednji izlet? Kdo ve?

SVEČANA PODELITEV NAJVIŠJIH PRIZNANJ  
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2015 

5. decembra 
2015 je v Kul-
turnem centru 
Litija potekala 
svečana podeli-
tev najvišjih pri-
znanj Planinske 
zveze Slovenije 
za leto 2015. 
V kulturnemu 
dogodku so z 
zanimivostmi o 
Litiji in znanih 

Litijanih pečat slovesnosti dali nastopajoči učenci OŠ Litija, ki 
jih je za nastop pripravila mentorica Petra Pavlica. V programu 
so sodelovali tudi Leseni rogisti in Moška vokalna skupina Lipa. 
 Zbrala in uredila Petra PAVLIcA

ZLATO PRIZNANJE PLESNI SKUPINI FACE
Plesna skupina FAcE se je v sredo, 18. 11. 2015, 
predstavila na Festivalu plesne ustvarjalnosti mladih 
ŽIVA 2015, ki ga vsako leto organizira Javni sklad Re-
publike Slovenije za kulturne dejavnosti. Na festival 

se je uvrstila preko dveh 
predizborov: 7. 5. 2015 smo 
zaplesali na Plesnem popo-
tovanju (območna plesna 
revija) in 29. 5. 2015 smo se 
predstavili na Preplesava-
nju (regijska plesna revija). 
Strokovni spremljevalki Pe-
tra Pikolo in Andreja Kopač 
sta plesno miniaturo SENcE 
uvrstili med najboljše ple-
sne miniature v letu 2015, 
za kar smo prejeli ZLATO PRIZNANJE. Čestitam, vsem plesalcem, 
ki so se za nastop pridno pripravljali, in že ustvarjalno sestavljajo 
nove točke (fotografija: ŽIVA PLES SK).   Tjaša DRAŽUMERIČ

PREDAVANJE IN DELAVNICE V OSNOVNI ŠOLI  
27. JULIJ, KAMNIK

V četrtek, 5.11.2015, sta pedagoški delavki Podružnice s prilago-
jenim programom Marjeta Mlakar-Agrež in Nataša Zupan cvete-
žar predstavili kako poteka vzgoja in izobraževanje v Podružnici s 
prilagojenim programom v Osnovni šoli Litija. Predstavili sta tudi 
projekt Skupin za samopomoč in drugih skupin, ki na šoli deluje že 
trinajsto leto. Pedagoškim delavcem Osnovne šole 27. junij Kamnik 
sta predstavili tudi delo Intervizijske skupine v obliki delavnice.

 Marjeta MLAKAR-Agrež

IZOBRAŽEVANJE ZA VODENJE SKUPIN
Marjeta Mlakar-Agrež in Nataša Zupan cvetežar, voditeljici skupin 
za samopomoč in drugih skupin, sta se udeležili izobraževanja, ki 
ga je organiziral Inštitut Antona Trstenjaka, od 12. do 14.11.2015, 
v Dobrni.Izobraževanje je bilo zelo plodno. Na njen sta spoznali 
dva priročnika in sicer Starajmo se trezno in Bralni dnevnik. Oba 
priročnika sta napisana zelo praktično in uporabno za delo v sku-
pinah. Na izobraževanju se je predstavila tudi skupina Snežinke in 
spregovorila o svojem dolgoletnem delu. Izobraževanje je vodil dr. 
Jože Ramovš in ga. Ksenija Ramovš. Poudarjala sta pravila dobrega 
vodenja in sodelovanja v intervizijskih skupinah. 

Marjeta MLAKAR-Agrež, Nataša ZUPAN cvetežar

OBISK ŠTUDENTOV SPECIALNE IN  
REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE

V četrtek, 5. novembra 2015 so Osnovno šolo Litija, Podružnico 
s prilagojenim programom obiskali študentje tretjega letnika pod 
vodstvom profesorice Nike Jenko. Ogledali so si dve uri pouka slo-
venskega jezika Robertu Fariču in Alenki Vidgaj ter Meliti Rozina. 
Študentje so si ogledali tudi novo šolo in uporabnost terapevtske 
sobe za rehabilitacijo.  Marjeta MLAKAR-Agrež

DRŽAVNE IGRE MATP V VIPAVI
V soboto, 21.11.2015, so potekale 10. jubilejne državne igre MATP v 
Vipavi. Na državnih igrah sta barve Osnovne šole Litija Podružnice z 
prilagojenim programom zastopala Bojan Poglajen in Sonja cvetko. 
Oba tekmovalca sta se odlično odrezala in brez večjih težav opravi-
la z vsemi postajami na državnih igrah. Organizator je dobro opravil 
svoje delo, tako da so se imeli odlično. Pozno popoldne so se polni 
lepih občutkov vrnili domov.  Igor MIHAILOVIć

LJUBLJANSKI MARATON
Letos je potekal že 20. Ljubljanski maraton in tudi letos so se 
ga udeležili učenci Osnovne šole Litija podružnice s prilagojenim 

programom. Našo šolo so 
zastopali Jernej Felkl, Ke-
vin cvetko, Sašo Smrekar 
in Polde Bučar. Na čudovit 
jesenski dan so se tekači 
odpravili v Ljubljano kar z 
vlakom in se ob Ljubljanici 
sprehodili do Trga Republike 
kjer so prevzeli štartne šte-
vilke in prejeli še zadnje na-
potke od organizatorjev ma-
ratona. Promocijski tek se je 
pričel na Slovenski ulici pred 

veleblagovnico Nama ter končal na Kongresnem Trgu. Vsi tekači 
so brez večjih težav pretekli to razdaljo. Maraton je bil zelo dobro 
organiziran ter podprt z animatorji ter z številnimi aktivnostmi, ki 
so popestrile ta čudovit dogodek. Utrujeni in polni doživetij so se v 
popoldanskih urah tekači vrnili z vlakom domov.  Igor MIHAILOVIć

LIKOVNA USTVARJALNICA MLADIH
V torek, 20.10.2015, je Društvo LILA za 
učence osnovnih šol litijske in šmarske 
občine organiziralo enodnevno Likovno 
ustvarjalnico mladih, katere so se udeležili 
tudi učenci Osnovne šole Litija, Podružnice 
s prilagojenim programom. Ustvarjanje na 
temo »Nekaj ti moram povedati«, je pote-
kalo v Megličevem ateljeju, v Šmartnem pri 
Litiji. Učenca Matija Dobravec in Jan Murko 
sta svojo nadarjenost ustvarjalno izrazila 
na papir in tako so nastali čudoviti izdelki. 
Dela mladih likovnikov bodo razstavljena na 
samostojni razstavi, predvidoma v mesecu novembru 2015, v avli 
Občine Litija.  Barbara KLANŠEK

OBISK PISATELJICE DARINKE KOBAL
Tokratni kulturni dan so na Podružnici s prilagojenim programom 
preživeli v družbi pisateljice Darinke Kobal. Ves teden so po razredih 
prebirali njene knjige, v torek, 17.11. 2015, pa jih je pisateljica razve-
selila z obiskom. Predstavila jim je svoje delo ter delila z njimi utrinke 
iz življenja, katere je pravljično obarvala in izdala v številnih knjigah. 
S znanjem, energijo in ljubeznijo do zgodb je popestrila in obogatila 
pedagoško delo na šoli. Skupaj so iz vsake zgodbe izluščili vzgojno 
sporočilo. Otrokom je približala svet knjig in s tem odigrala pomemb-
no vlogo pri razvijanju veselja do branja in pisanja. Po končanem dru-
ženju s pisateljico so se tudi učenci lahko vživeli v vlogo pisateljev ter 
ilustratorjev in nastalo je kar nekaj zanimivih del.  Polona BAŠ Jere

ŠPORTNI DAN FITNES
V novembru smo 9. razredi odšli v Ljubljano na fitnes. Tam smo 
se razdelili v tri skupine in vsaka skupina je šla v svoj del fitnesa. 
Z mojo skupino smo najprej odšli na trampoline, kjer je bilo po 
mojem mnenju najtežje. Imeli smo zabavnega inštruktorja in zelo 
glasno glasbo. Po napornih 30ih minutah treninga na trampolinih 
smo imeli 10 minut, da se zamenjamo z drugo skupino, ki so bili 
medtem v dvorani z fitnes napravami. Tam je bilo po mojem mne-
nju najboljše, saj smo lahko poskusili prav vse naprave, uteži, tekal-
ne steze itd. Po manj napornih drugih 30ih minutah je naša skupina 
imela 10 minutno pavzo za proteinski ali energijski napitek in ma-
lico. Zame je bilo v zadnji dvorani-dvorani z sobnimi kolesi najlažje 
saj sem navajen kolesarjenja. Osebje na fitnesu Laguna je prijazno, 
dvorane so lepe, naprave oskrbovane, ljudi, pa ko smo bili tam, ni 
bilo veliko.  Jaro PAVLIHA, učenec 9.a

IRSKI EVS PROSTOVOLJEC CONNOR V OŠ GRADEC
V okviru programa Erasmus + in Mladi v akciji in v sodelovanju z 
Mladinskim centrom Litija smo na OŠ Gradec tudi letos nadaljevali 
s sprejemom evropskih prostovoljcev.

Sredi novembra se je kolektivu OŠ Gradec predstavil letošnji novi 
prostovoljec, 23-letni connor iz curracloea blizu Wexforda na Ir-
skem, ki je znano kot najbolj sončno mesto sicer deževne Irske.
Kot vsi dosedanji prostovoljci se tudi on pridružuje učiteljem 
angleščine pri rednih urah in učiteljicam v oddelkih podaljšanega 
bivanja pri rednih urah, ob prihodu pa se je udeležil športnega dne-
va z devetošolci v Ljubljani.
Postopoma tako spoznava našo matično šolo in učence posa-
meznih oddelkov pri angleščini in učence prve triade v oddelkih 
podaljšanega bivanja. 
Prvi teden v decembru je preživel na podružnični šoli Vače, v okviru 
ur angleščine pa je obiskal tudi učence na podružnični šoli Hotič.
V decembru bo pri urah angleščine spoznal učence 4. in 5. razreda 
na podružnični šoli Kresnice in Jevnica.
Sčasoma se bo pridružil tudi pouku drugih šolskih predmetov, 
učenci pa se bodo naučili marsikaj novega na drugačen način. Ime-
li bodo možnost komunikacije z native spikerjem v vsakodnevnih 
življenjskih situacijah, kar jim bo nedvomno dobra motivacija za 
nadaljnje učenje tujega jezika. 

Koordinatorka EVS na OŠ Gradec: Almira GREGORIČ Kolenc

NOVOLETNI KONCERT OŠ GRADEC
V torek, 15. 12. 2015, se je v organizaciji OŠ Gradec odvijala novo-
letna prireditev. Rdeča nit je bila narodnozabavna glasba v povezavi 
z različnimi oblikami ljubezni. Tako smo lahko prisluhnili deklama-
cijam učencev 4., 5. in 6. razreda, ki so s pesmimi izrazili pomen 
ljubezni do domovine, družine, knjig, glasbe, popotovanj in živali. 
Tudi šolski otroški in mladinski pevski zbori z matične šole in po-
družničnih šol Hotič, Vače, Jevnica in Kresnice so opevali pomen 
srčnosti v življenju – vse je potekalo v znamenju srca, in prav je 
tako, saj smo šola s srcem. Naše srčno popotovanje skozi glasbeni 
večer se je nadaljevalo z voditelji - učenci 6. razreda - oblečenimi 
v gorenjske narodne noše. Njihove uganke so nasmejale prav vse 
v dvorani. Kot se spodobi za glasbo Slavka Avsenika, ni manjkala 
niti harmonika. Meh harmonike so raztegnili prav tako učenci naše 
šole, in sicer pod mentorstvom drugih glasbenih šol. Na klavirju 
je vse zbore spremljala naša nekdanja učenka Eva Ostanek. Vse 

prisotne v dvorani so pevci v novo leto pospremili z lepimi željami. 
V tem duhu je bila tudi scena – pot, ki nas vodi s srcem v novo leto. 
Veseli smo bili tudi denarnih prispevkov za nakup defibrilatorja, saj 
nam je pomembno vsako utripajoče srce. Na tem mestu se vsem 
še enkrat lepo zahvaljujemo. Ob koncu smo, vzporedno z naslovom 
prireditve, res z velikim srcem pripravljeni vstopiti v novo leto.  Ja-
nja HOSTNIK, koordinatorka prireditve

Koledarsko leto odšteva zadnje dneve in naš moto Z VELIKIM SRCEM 
V NOVO LETO združuje lepe želje za prihajajoče leto in zahvalo vsem, 
ki ste nam, učencem in zaposlenim OŠ Gradec, pomagali uspešno 
izpeljati leto 2015 z dobrim sodelovanjem in skupnimi načrti. Srečno 
in zdravo 2016!

Kolektiv OŠ Gradec s podružničnimi šolami Hotič,  
Kresnice, Jevnica in Vače

V prihodnjem letu 2016 vam želim
obilo zdravja, uspeha, osebne sreče

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

stranke!

POTOVANJE PO AVSTRALIJI
Z gospodom Miranom Juvančičem smo se v me-
secu novembru »potepali« po Avstraliji. V okviru 
projekta Medvedek potuje, ki je eden od osrednjih 
tem v enoti Medvedk, v letošnjem letu z otroki od-
krivamo podobe sveta. Nešteto skrivnosti, zanimi-

vosti in neznank se skriva v svetu. Otroci kontinente spoznavajo 
preko slik, zemljevidov, knjig, okusov, zvokov, predmetov in drugih 
medijev, ki so njim razumljivi in predstavljivi. Bogato izkušnjo in 
spoznanja iz kontinenta Avstralije pa nam je iz prve roke podal po-
potnik g. Miran Juvančič, ki je širni svet obkrožil z motorjem. V vrtec 
je prinesel nekaj predmetov, ki predstavljajo to deželo in seveda ču-
dovite fotografije ob katerih nam je pripovedoval o svojem potova-

nju. Resnično, svet 
na drugem koncu 
je popolnoma dru-
gačen kot pri nas. 
Tako daleč je. Tako 
so razumeli in pri-
povedovali otroci 
… Do tja se pride 
tako čez dva morja. 
Potem pa tam kupiš 
motor. Tam živijo 
kenguruji in koale. 

Pa krokodili, ki imajo tako velika usta, da lahko »požrejo« kravo. V Av-
straliji vozijo tako veliki tovornjaki, kot so pri nas vlaki. In tamkajšnji 
otroci … nekateri nimajo hiš. Zgradijo si takšne iz vej. Oblečeni so … 
No, sploh niso oblečeni in jih tudi nič ne zebe. Ti otroci se tudi nič ne 
umivajo in iz nosa jim teče »smrkelj«, saj nimajo robcev. 
Ampak tudi ti otroci so veseli, razigrani in nasmejani, tako kot otro-
ci iz Slovenije. G. Miran je rekel, da bi se kljub vsemu tudi mi morali 
od njih marsikaj naučiti. Na koncu so otroci lahko pobožali kožo 
pravega kenguruja. O, kako je bila mehka. 
Čeprav smo potovali samo v mislih, slikah in besedah, nam bo 
potovanje ostalo v lepem spominu. Gospodu Miranu se za predsta-
vitev in druženje prav lepo zahvaljujemo.

Tjaša HAUPTMAN, dipl. vzgojiteljica

VSAKOTEDENSKI OBISK STAROSTNIKOV V ŠMELC-U
Enota Ribica se nahaja v Medgeneracijskem centru Šmelc in zato 
imamo enkratno priložnost, da se družimo z oskrbovanci doma Tis-
je. Prvi obisk je bil na svetovno dan Srca in takrat smo se dogo-
vorili za kontinuirano sodelovanje ob petkih. V vrtcu smo izdelali 
domači plastelin in skupaj z oskrbovanci gnetli, oblikovali in valjali. 
S plesno točko smo sodelovali pri uradni otvoritvi in dnevu odprtih 
vrat. Z velikim padalom smo svojo igrivost pokazali starejšim in jih 
spodbudili, da so se 
skupaj z otroki skri-
vali, vrteli, dvigovali 
in spuščali veliko ma-
vrično ponjavo. Svoje 
spretnosti so otroci 
pokazali s sestavlja-
njem Lego kock in 
spretni prsti otrok in 
malo bolj okorni prsti 
starejših so sestavili 
stolpe, hiše in kolone 
avtomobil. V decembru jih bomo povabili v enoto Ribica na čajan-
ko in ko nas bo obiskal dedek Mraz bo tudi oskrbovancem zaželel 
zdravja in sreče v prihajajočem letu. 
Otroški živžav v domu starejših se bo nadaljeval tudi v naslednjem 
letu. Nasmehi, stiski rok, pogovori nam dajo vedeti, da je medgene-
racijskega druženja pomemben vidik socialnega učenja, v katerem 
predšolski otroci prevzemajo določene izkušnje starejših in doži-
vljajo prijetne skupne trenutke. S svojo igrivostjo, neposrednostjo 
in odprtostjo, prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja varovancev 
doma, otroci pa se učijo socialnih veščin, medsebojnega spoštova-
nja, sprejemanje drugačnosti in tolerance. Otroci imajo možnost 
pridobivati vse bolj kompleksne socialne veščine ter se seznanjati 
z razlikami med ljudmi različnih starosti.

Milena BRATKOVIČ, vzgojiteljica in vodja enote

PRAV POSEBEN GOST
V petek, 4. decembra 2015, nas je pred vrtec Taček prišel obiskat 
Franci. Franci? Kdo pa je to?
Franci je mali prisrčen poni, ki ga je v našo družbo pripeljala in-

štruktorica jahanja, gospa Irena Setni-
čar iz Zavoda 16 podkvic. Otroci so se 
ga z navdušenjem dotikali in ga božali, 
on pa je vse dotike strpno prenašal. Go-
spa Irena nam je povedala, da lahko z 
jahanjem konj razvijamo in izboljšamo 
motorične spretnosti, zaznave, koordi-
nacijo gibanja in ravnotežja ter še mno-
go drugih stvari.
Najbolj pogumni so si nadeli čelado, se 
vzpeli nanj in ponosno v sedlu naredili 
krog po travniku. Nasmehi na obrazih 
otrok so razkrili povezanost človeka in 
živali, najverjetneje zapisano že v ge-
nih. Malce bolj zadržani otroci pa so le 
stopili v njegovo bližino in preko dotika 

analizirali svoje občutke.
Ker se Zavod 16 podkvic nahaja v bližini našega vrtca, smo si ob 
odhodu obljubili, da gospo Ireno naslednjič obiščemo mi ter si ogle-
damo še druge konje.
Zahvaljujemo se gospe Ireni Setničar, ker je pripeljala Francija na 
obisk in našim otrokom omogočila jahalne minutke.

Mojca GROŠELJ Radulovič, vzgojiteljica in vodja enote

TRŽNICA LOKALNO PRIDELANE HRANE
V četrtek, 19. novembra 2015, je na Osnovni šoli 
Gabrovka-Dole potekal že tradicionalni bazar, na ka-
terem se zbirajo sredstva v korist šolskega sklada. V 
preteklih letih je bil bazar obarvan precej praznično 
in obiskovalci so si lahko kupili predvsem novoletne 
izdelke, letos pa smo si ga zamislili nekoliko drugače. 

Ker je naš zavod vključen v projekta »Zdrava šola« in »Zdrav vrtec« 
ter spodbuja zdravo življenje, smo se odločili, da povabimo lokalne 
pridelovalce, da se predstavi-
jo in promovirajo svojo dejav-
nost. Pripravili smo bogato 
razstavo in tržnico lokalno 
pridelane hrane, ki je vklju-
čevala različne vrste sadja in 
zelenjave ter domače izdelke. 
Pred tem so učenci matične 
in podružnične šole ter otroci 
iz vrtca, skupaj z vzgojiteljicami in učiteljicami, pripravili pester pro-
gram, ki je ogrel srca staršem in ostalim obiskovalcem. 
Na letošnjem bazarju smo zbrali preko 2.300 € v korist šolskega 

sklada, za kar gre zahvala 
predvsem staršem, ki ste 
zopet pokazali, da se zave-
date, kako pomembno je 
sodelovanje pri vzgojnih in 
izobraževalnih dejavnostih, 
v skupni skrbi za zdravo od-
raščanje naših otrok. Prav 
tako pa se lepo zahvaljuje-

mo vsem ostalim lokalnim pridelovalcem, ki ste prispevali pridelke 
in izdelke za našo tržnico.
 Predsednica UO Šolskega sklada

Tanja VODENIK Vozelj

VRTEC ČEBELICA

»DELUJ EKO-OHRANI ČEBELO  
IN SMREKO«

Lansko sodelovanje v projektu »Veliki nemarni 
škornji« nas je naredilo zelo občutljive na vse, kar 
se dogaja okoli nas v nasprotju z ekološkim varo-

vanjem našega okolja. Čeprav je bila tudi naša lanska novoletna 
smreka narejena iz naravnih in recikliranih materialov, smo se le-
tos brez obotavljanja odločili za sodelovanje v nagradnem natečaju 
»Deluj eko-ohrani čebelo in smreko«. Od organizatorja smo prejeli 
osnovni material - podlago za okraševanje. V nadaljevanju pa je 
bila naloga naša, zbi-
ranje idej in materia-
la za okrasitev. Hitro 
smo se lotili dela in 
ob koncu novembra 
smo že imeli novole-
tno smrečico, ki bo 
krasila našo gardero-
bo in opozarjala vse 
okoli nas na ekološko 
ravnanje. Nanjo smo 
zelo ponosni. Bila je 
nagrajena s strani organizatorja. Pokazali smo jo tudi čebelarju, ki 
nas je obiskal ob dnevu tradicionalnega slovenskega zajtrka. Nad 
našim sodelovanjem v projektu in seveda ekološkim ravnanjem je 
bil zelo navdušen. Nagradil nas je s smrekovim medom. Ob tej pri-
ložnosti nas je preko doživeto povedane zgodbice seznanil s pokli-
cem čebelarja in njegovimi pripomočki, rekviziti. 
Poleg čebelarja smo v vrtcu gostili tudi prijaznega lovca Tadeja Slu-
ga, s svojim lovskim psom. Njemu gozd in njegovi prebivalci veliko 
pomenijo. Tudi on je bil navdušen nad našim ekološkim ravnanjem 
in skrbi za naravo. Ob takšnih predstavitvah poklicev postanemo 
zelo navdušeni, kar naenkrat bi vsi postali čebelarji in lovci.
Hvala čebelar Franci Grošelj in lovec Tadej Sluga za sodelovanje, 
veseli bomo še vajinih obiskov.

Za male Pikapolonice Marinka L. in Helena K.

3. HUMANITARNI TEK – TEK ZA TAMARO
V petek, 20. novembra 2015, se je 50 dijakov in 
profesorjev Gimnazije Litija udeležilo 3. humanitar-
nega teka v Trbovljah. 
Športno-humanitarno društvo Človek, Društvo 

prijateljev mladine Trbovlje in ETV so bili organizatorji tega 
dogodka. Prostovoljni prispevki, zbrani na teku, so bili namenjeni 

naši bivši dijakinji, Tamari Mrkun. 
Tamara je pri 16 letih zbolela za 
težko boleznijo. Njen potek lahko 
ublaži le draga terapija z izvornimi 
celicami, ki jo izvajajo v tujini.
Ko smo na šoli izvedeli, da se bo 
v Trbovljah »zgodil« ta dogodek, ni-
smo prav nič oklevali. »ZA« smo bili 
vsi in akcija je stekla. Sklenili smo 

tudi, da bomo Tamari namenili del izkupička od prodanih novoletnih 
čestitk.
Udeležbo na te - 
ku sta nam omo-
gočili podjetji In- 
 tegral Zagorje 
ter Abomeu iz 
Save pri Litiji.
Na Gimnaziji Li-
tija smo pripra-
vili že veliko do-
brodelnih prireditev in akcij, nikoli pa ne oklevamo, ko potrebujejo 
pomoč naši sedanji ali bivši dijaki.
Tamari pa sporočamo. Vsem nam si za zgled s svojo vztrajnostjo, 
optimizmom in dobro voljo.  Tanja BOLTIN

OBISK VAROVANCEV CENTRA ZA USPOSABLJANJE, 
DELO IN VARSTVO DOBRNA

V sredo, 11. novembra, sta nas obiskala varovanca centra za uspo-
sabljanje, delo in varstvo Dobrna. Mladostniki in mladi odrasli z mo-
tnjo v duševnem razvoju so na gimnaziji predstavili dokumentarni 
film MOJA ZGODBA, ki so ga posneli skupaj z zaposlenimi. Prikazali 
so nam omejitve, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. 

Prijetno so nas presenetili, 
saj smo spoznali, kaj vse 
zmorejo. Film predvajajo 
po šolah, da bi promovirali 
vključevanje ljudi s poseb-
nimi potrebami v večinsko 
družbo. Vsi, ki smo bili na 
predstavitvi filma in pogo-

voru z varovancema in njuno spremljevalko, smo bili navdušeni nad 
iskrenostjo, odprtostjo in željo po sodelovanju. Uživali smo v njuni 
družbi, obenem pa sta nas s svojimi besedami opomnila, da imamo 
v življenju odprtih veliko poti, za razliko od njiju in njunih prijateljev 
v domu, ki so prikrajšani za marsikaj nam samoumevnega.
  Natalija ZVER, prof.

PEVSKI VIKEND
Člani pevskega zbora Gimnazije Litija smo se 6. 11. 2015 odpravili 
na pevski vikend v cŠOD Lipa. Naš glavni cilj je bil, da se pripra-
vimo na decembrski koncert z Artenigmo in gosti (Plesno društvo 
NLP in Matic Jere, pevec skupine Bohem). Spremljala sta nas zbo-
rovodja Blaž Rojko in profesor športne vzgoje Janez Medved. Bilo je 

naporno, saj smo peli več ur na dan, a se vseeno zelo zabavali. Dru-
ženje smo zaključili z razvedrilnim programom, ki so ga pripravile 
pevke iz četrtih letnikov. Ne bi rada izdala preveč, kar se zgodi na 
pevskem vikendu, ostane na pevskem vikendu, naj pa povem, da ni 
manjkalo kvizov, modnih revij in številnih napadov smeha. Končalo 
se je s smetano na obrazih dveh pevcev in prepevanjem popevk ob 
spremljavi kitare.  Lea Rihter, 3. c
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OD TAM DO TU IN NAPREJ …  
S PAVLOM SMOLEJEM

V ponedeljek, 30. novembra, smo v avli 
Kulturnega centra Litija odprli pregledno 
likovno razstavo domačega slikarja Pavla 
Smoleja ob njegovem življenjskem jubileju. 

Razstavo je poimenoval Od tam do tu in naprej ter svoja izbrana dela 
razporedil v deset tematik, skozi katere ustvarja prave umetnine 
že od mladih let. Družili smo se z iskrenim, dobrosrčnim, iskri-
vim, umetnikom, ki 
vedno sledi svojemu 
srcu. Sodelovanje z 
njim je posebna čast. 
Njegovo delovanje je 
navdihujoče, prispe-
vek družbi vreden ve-
likega spoštovanja in 
njegovo življenje nam 
je lahko za zgled. Za 
dogodek smo združili 
moči Knjižnica Litija, 
Kulturni center Litija, Društvo LILA in JSKD OI Litija. V kulturnem 
programu, ki ga je vodila Andreja Štuhec, je prepeval Ženski pevski 
zbor Dame iz Kresnic, spregovorila je predsednica društva Lila, ga. 
Joža Ocepek, Pavlov prijatelj g. Legat ter seveda avtor razstave Pa-
vel Smolej. Razstavo je pospremil izid kataloga, ki ga je založil JSKD 
OI Litija, v katerem spoznamo ustvarjalno razmišljanje vsestranske-
ga likovnika in ga dobite ob ogledu razstave. Preživeli smo prijetno 
in novih, bogatih misli polno urico. Sledilo je še družabno srečanje 
in podroben ogled razstave.
Ogled je možen vse do 20. januarja 2016, vsak delovnik v dopol-
danskem času ali po dogovoru tudi v drugih terminih (01-8900-
200).

NOVEMBRSKA PRIBLIŽEVANJA –  
DISCIPLINA MORA BIT’!

25. novembra smo na Približevanjih gostili izredno zanimiva gosta in 
kot sebe poimenujeta, »urejena« človeka, ddr. Vereno Vidrih Perko 
in dr. Andreja Perka. Verena je doktorica arheoloških in muzeoloških 
znanosti, muzejska svetnica, publicistka, pravljičarka in pesnica, 
Andrej pa psiholog in terapevt, oba pa predvsem predana zakonca, 
starša ter nona in nono. Povezovalka večera, Helena Hauptman, 
se je z njima pogovarjala predvsem o njunih osebnih doživljajih in 

stiskah v otroštvu 
in kasneje na poti 
do odraslosti, nato 
pa so se do taknili 
njune skupne knji-
ge Poletje je dalo 
na glavo klobuk. 
Knjiga izredno na-
tančno in s krvavo 
iskrenostjo opisuje 
njun boj z alkoho-
lizmom, odnose s 
svojimi otroki ter 

njuno terapevtsko pot pri dr. Janezu Ruglju. Gradnja urejene, tr-
dne osebnosti je pot polna discipline, preiskovanja samega sebe 
in brezkompromisnega dela. Le na ta način sta se oba osvobodila 
okovov odvisnosti in predvsem strahu, ki je glavni sovražnik oseb-
nostnega razvoja.

ABONMA: MAME NA LITIJSKEM ODRU
V okviru tretje abonmajske predstave smo gostili Sititeater in pred-
stavo Mame, ki so jo izvedle odlične igralke: Vesna Pernarčič, Bar-
bara Medvešek, Tijana Zijanić, Vesna Slapar in Ana Urbanc, ki je za 
to vlogo dobila priznanje Žlahtna komedijantka 2015. Nasmejale 

so polno litijsko dvorano, nalile čistega vina in povedale marsika-
tero resnico, ki si je včasih ne upamo izreči naglas. Po predstavi 
smo abonenti v avli Kc-ja nazdravili novemu letu, se posladkali in 
poklepetali.

Četrta abonmajska predstava bo na sporedu v četrtek, 21. janu-
arja 2016 ob 19.30. V goste prihajata odlična igralca Violeta To-
mič in Iztok Valič - predstava Srečno ločena (Valič teater). Abonenti 
boste vabilo prejeli po pošti.
OTROŠKE MATINEJE – sobota ob 10.00
Na otroških matinejah se bomo v novem letu prvič srečali v soboto, 
30. januarja 2016, in sicer si bomo ogledali predstavo Ostržek v 
izvedbi Gledališča Smejček. 

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija

ODDAJA V NAJEM DVA  
POSLOVNA PROSTORA

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

15. decembra smo v stari sodniji odprli 
novo razstavo »Streslo nas je«, ki pri-
kazuje potresno tematiko. Znano je, da 
Litija leži na tektonski prelomnici, zato 
se tudi naše mesto pogosto strese. 
Razstavo smo pripravili v sodelovanju z 

Mestnim muzejem Idrija, Rudnikom živega srebra Idrija, Geološkim 
zavodom Slovenije in ARSO – Uradom za seizmologijo in geologijo.
Obenem smo s Stavb preselili tudi ostale stalne zbirke o Južni Žele-
znici, Plovbi po reki Savi in rudniku Sitarjevec, tako da si je sedaj v 
novih prostorih Mestnega muzeja možno ogledati 5 zanimivih stal-
nih razstav o preteklosti našega mesta.
Prostore smo uredili s pomočjo številnih prostovoljcev in sponzor-
jev, ki so prisluhnili stiski muzeja in darovali material ali ure lastne-
ga dela. Vsem iskrena hvala, tudi v imenu prihodnjih generacij, 
ki bodo prihajale v muzej spoznavat našo skupno dediščino in ko-
renine.

VABLJENI V NOVE PROSTORE MESTNEGA MUZEJA LITIJA!

KULTURNO-ZGODOVINSKA POT 
»Po stopinjah čolnarjev«

Tudi v letu 2016 bomo vsako prvo soboto v mesecu (razen januarja 
in februarja-pustna sobota) organizirali vodene sprehode po našem 
mestu, ki smo jih poimenovali »Po stopinjah čolnarjev«.
Datumi za leto 2016: 5. marec, 2. april, 7. maj, 4.junij, 1. oktober, 5. 
november in 3. december.
Start je ob 10h pred staro sodnije, predhodne najave niso potreb-
ne. V primeru dežja sprehod odpade! VABLJENI!

OB IZTEKU LETA …
V zadnjih dneh leta se običajno ozremo na pre-
hojeno pot … Naši obiskovalci so sredi leta dobili 
knjigomat za samostojno izposojo v osrednji litijski 
knjižnici. Knjižničarji pa zdaj predvsem upamo, da 

bo knjižnica imela dovolj sredstev, da bo zagotovila dovolj gradiva, 
da bomo uspeli zadovoljevati različne bralne okuse in potrebe.
Zavedamo se, da si to želita tudi naši ustanoviteljici, občini, zato 
izredno cenimo pozitivne odnose z njima: zaupata nam in si po naj-
boljših močeh prizadevata, da knjižnična dejavnost ne bi postajala 
okrnjena, osiromašena.
Ob skupnih prazničnih občutkih si želimo, da knjižnica ostane vaša 
bližnja spremljevalka ter da v novem letu ohranjamo tople vezi ob 
knjigah, druženjih, spominih …  Andreja ŠTUHEc

IGRALKA LJERKA BELAK NA PRIBLIŽEVANJIH V LITIJI
Na zadnja letošnja Približevanja, 8. 
decembra, je v Kulturni center Litija 
prišla dobitnica Borštnikovega prstana 
2015, Ljerka Belak. Prejemnica števil-
nih nagrad je v enournem pogovoru z 
Vladimirjem Jakopičem nasmejala pu-
bliko. Omenila je prelomnice v življe-
nju, z mamo samohranilko sta ponoči 
raznašali časopise, bolehno mamico 

je izgubila, ko je bila še 
srednješolka. Že kot de-
kletce je rada nastopala, 
zato je bila izbira študija 
igre na AGRFT povsem 
lahka odločitev. Kot upo-
kojenka ne nastopa več v 
gledališču, rada pa vodi 
pogovorne oddaje na lo-

kalni televiziji, velik krog poslušalcev pa ima z nedeljsko oddajo na 
prvem programu radia Slovenija. (Fotografije Tina Šušteršič)

PREDAVANJE O ZMANJŠEVANJU RABE ENERGIJE
Jani Uranič, prejemnik zlate plakete za projekt v tovarni Xella in 
prejemnik občinskega priznanja občine Zagorje bo v januarju pre-
daval o ukrepih za zmanjšanje rabe energije v stavbah, predstavil 
možnosti subvencij Ekosklada in odgovarjal na vprašanja obisko-
valcev. Predavanje, ki ga pripravljamo skupaj z Društvom U3 Litija 
in Šmartno, bo v torek, 12. 1. 2016, ob 19. uri, v Knjižnici Litija.

PREDSTAVITEV TRILOGIJE HITRA FREKVENCA
V januarju bo v litijski knjižnici srečanje z Janjo Srečkar, prej Kolenc, 
diplomirano profesorico glasbe. Predstavila bo svojo znanstveno 
fantastično trilogijo, Hitra Frekvenca. Dogodek bo večplasten, 
v uvodu bo predstavila vsebino, sledila bo kratka multimedijska 
predstavitev s filmom, igranjem klavirja, petjem v živo. Nato bo 
kratek kviz in žrebanje. Sledil bo kratek pogovor o trilogiji, možnost 
za vprašanja obiskovalcev in nakup knjig. Srečanje z Janjo, ki je 
otroštvo preživela na Vačah in si izkušnje nabirala po slovenskih 
odrih bo 26. januarja 2016, ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

KAKO USPEŠNO JAVNO NASTOPATI? 
Brezplačna delavnica, v izvedbi Knjižnice Litija in JZ Bogenšperk bo 
v četrtek, 28. 1. ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno. 

ZGODBE ŠMARSKIH HIŠ 
V novembru, ob občinskem prazniku občine Šmartno so krajani 
spoznali panoje, ki predstavljajo zgodbe šmarskih hiš. Če ste raz-
stavo v Knjižnici Šmartno zamudili, si panoje lahko ogledate na 
hodniku šmarske knjižnice. Ker je projekt zastavljen dolgoročno, 
vas vabimo k sodelovanju, da obstoječe zgodbe dopolnite s svojimi 
informacijami oz. pomagate pri nastajanju novih zgodb za hiše, ki 
še čakajo na predstavitev. Spoznavajmo preteklost in gradimo pri-
hodnost, z vašo pomočjo!  

Aleksandra MAVRETIČ

Vsem strankam in našim tačkotom želimo 
veliko zdravja in vse NAJ v letu 2016!

KultuRni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

SRE 23.12. 17.00 SPREVOD DEDKA MRAZA Z ANIMAcIJSKO PREDSTAVO  
SNEŽKINA SKRITA ŽELJA (PRAVLJIČARNA)

PLOŠČAD PRED ŠPORTNO  
DVORANO LITIJA

PET 25.12.
17.00 ŽIVE JASLIcE JAVORJE NAD BOGENŠPERKOM
17.00 BOŽIČNI KONcERT ZBORA SV. NIKOLAJA LITIJA cERKEV SV. NIKOLAJA LITIJA
19.30 BOŽIČNI KONcERT ZBORA SV. NIKOLAJA LITIJA cERKEV SV. NIKOLAJA LITIJA

SOB 26.12.

11.00 OTROŠKA PREDSTAVA ŠKRATKA NA DELU DVORANA V GASILNEM DOMU HOTIČ
19.00 VEČER KLASIČNE GLASBE: saksofonist Jan Gričar in harmonikar Nejc Grm DVORANA OŠ GABROVKA
22.00 INTEROJDER 2016 BIKS BAR
21.00 AKUSTIČNI KONcERT MAGRATEJE IN ANŽETA KRISTANA M PLAc

NED 27.12. 19.00 BOŽIČNO NOVOLETNI KONcERT PIHALNEGA ORKESTRA LITIJA ŠPORTNA DVORANA LITIJA

SOB 2.1. 18.00 BOŽIČNO NOVOLETNI KONcERT »TIH VEČER« Moški in ženski zbor KUD Fran Levstik 
Gabrovka, organist Gašper Banovec, ŽVS Lipa cERKEV SV. KRIŽ GABROVKA

PET 8.1. 18.00 BOŽIČNO NOVOLETNI KONcERT MOPZ POLŠNIK z gosti in predaja Abrahamovega ključa novi generaciji DVORANA NA POLŠNIKU

PON 11.1. 18.00 IZKUSTVENA DELAVNIcA O ZAUPANJU Mc LITIJA
18.00 URA PRAVLJIc KNJIŽNIcA VAČE

TOR 12.1. 18.00 URA PRAVLJIc KNJIŽNIcA LITIJA
19.00 PREDAVANJE O VARČNI RABI ENERGIJE, JANI URANIČ, V SODELOVANJU Z U3 KNJIŽNIcA LITIJA

ČET 14.1. 18.00 URA PRAVLJIc KNJIŽNIcA ŠMARTNO
SRE 13.1. 17.00-18.00 PREDSTAVITEV McJA V OŠ ŠMARTNO OŠ ŠMARTNO

ČET 14.1. 18.00 PREDSTAVITEV POKLIcA - TEOLOGINJA Mc LITIJA
18.30 4. INTERNI NASTOP UČENcEV GŠ LITIJA - ŠMARTNO DVORANA GŠ

PET 15.1. 18.00 U3 – KULTURNA DEDIŠČINA: PALMIRA, LJUBEZEN MOJA – predavanje ddr. Verene Vidrih Perko MESTNI MUZEJ LITIJA
19.00 POTOPIS PERU/ŠPANIJA Mc LITIJA

TOR 19.1. 18.00 DUŠEVNE BOLEZNI MED MLADIMI – POGOVORNI VEČER Mc LITIJA
19.00 POTOPIS: KUBA, FRANcI HORVAT KNJIŽNIcA LITIJA

ČET 21.1. 19.30 ABONMA: SREČNO LOČENA KULTURNI cENTER LITIJA

SOB 23.1. 11.00 OTROŠKA PREDSTAVA POGUMNI JELEN DVORANA V GASILNEM DOMU HOTIČ
18:00 ZABAVNA PREDSTAVA ZA ODRASLE S PREŠERNOM PREŠERNI TIRNA

PON 25.1. 19.00 ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE: JANEZ PRAŠNIKAR KULTURNI cENTER LITIJA

TOR 26.1. 18.00 URA PRAVLJIc KNJIŽNIcA LITIJA
19.00 HITRA FREKVENcA, ZNF TRILOGIJA, POGOVOR Z AVTORIcO JANJO (KOLENc) SREČKAR KNJIŽNIcA LITIJA

SRE 27.1. 18.00 OTVORITEV RAZSTAVE: MASKE DANES, OBRAZI JUTRI MESTNI MUZEJ LITIJA

ČET 28.1.

16.00 URA PRAVLJIc KNJIŽNIcA GABROVKA
18.00 URA PRAVLJIc KNJIŽNIcA ŠMARTNO

19.00 KAKO USPEŠNO JAVNO NASTOPATI? BREZPLAČNA DELAVNIcA,  
IZVEDBA KNJIŽNIcA LITIJA IN JZ BOGENŠPERK KNJIŽNIcA ŠMARTNO

18.30 DRUŽINSKI NASTOP GŠ LITIJA - ŠMARTNO KULTURNI cENTER LITIJA

SOB 30.1. 10.00 OTROŠKA MATINEJA: OSTRŽEK – GLEDALIŠČE SMEJČEK KULTURNI cENTER LITIJA
19.00 ORIENTALSKA PRAVLJIcA - PLESNA SKUPINA ŠEHEREZADA (TD LITIJA) KULTURNI cENTER LITIJA

Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: kulturnicenter@zkms-litija.si; www.zkms.si
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POGOVORNO SREČANJE  
»KAKO ŽELIMO ŽIVETI«

Društvo U3 Litija in Šmartno nadaljuje s sre-
čanji, kjer pogovor teče o tem, kako bi radi 
živeli, kaj lahko vsak posameznik doprinese 

k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju v svojem ožjem bivalnem 
okolju, v lokalni skupnosti in občini.
Na srečanjih se ne zbere veliko članov, tudi ostali občani bi bili za-
želeni, pa se ne odločijo za sodelovanje. Zdi se, da se morda bojijo 
političnega razpravljanja in neuspešnih ter slabih potez politike in 
gospodarstva. In na pogled brezizhodnega položaja, v katerem smo 
tudi zaradi izrazitega pomanjkanja medsebojne komunikacije. 
Vendar je namen teh srečanj le to, da bi se našli koraki, mali in 
uspešni za izboljšanje življenja in počutja posameznikov in skupin. 
Torej je naloga sodelujočih le to, da z vsakega srečanja odidejo z 
enim ali dvema predlogoma za boljši jutri, ki ne potrebuje veliko 
sredstev, le dobro voljo in razumevanje občinskih veljakov.
Na prejšnjih srečanjih so se dogovorili, da se bodo povezali z ne-
katerimi društvi obeh občin in uspešno je bil narejen korak v tej 
smeri. Izoblikovala se je Društvena promenada.
Razpravljali so tudi o ureditvi ulice ob muzeju (cKS) in bili povablje-
ni na predstavitev prav te problematike na Občino. 
Zadnje srečanje (november 2015) pa je bilo v celoti namenjeno po-
dobi in vsebini občinskega glasila Občan. Prisotni so bili mnenja, da 
je glasilo zastarelo, predolgo se ni nič spremenilo. Posebno so jih 
zmotile barvne reklame na prvi strani, kamor ne sodijo.
Časopis bi moral biti namenjen informiranju občanov, hvalisanje 
članov političnih strank, nekaterih občinskih funkcionarjev ali ob-
činskih svetnikov ni primerno in dostojno. Časopisni prispevki bi 
morali slediti novinarskim pravilom in kriterijem, ne pa doživljaj-
skim spisom in samohvali, kaj je kdo podprl, katere otvoritve se je 
udeležil, za kaj vse si prizadeva itd. 
»POLITIČNA KULTURA V LITIJI JE NA PREcEJ NIZKEM NIVOJU« - je 
bila ugotovitev vseh prisotnih. Ko se na občinskih svetih in občinski 
upravi odloča in kroji usoda ter pogoji dela in življenja vseh občank 
in občanov, večina odločujočih nima vpogleda v dejansko stanje 
(npr. stanje društev, javnih služb, situacije v mestih in krajevnih 
skupnostih). POGLEJMO OKROG SEBE IN POIŠČIMO DOBRE ZGLE-
DE, KI NISO DALEČ…..
In to je bil tudi drugi problem, ki so se ga dotaknili. Vodilne občin-
ske strukture nimajo (razen zelo redkih izjem, podžupanja Lijana 
Lovše) realnega stika z društvi, zato njihovega delovanja ne poznajo 
in ne dojamejo njihovega poslanstva. Takšen občutek sta članici 
Društva U3 Litija in Šmartno dobili ob bežnem srečanju s podžupa-
nom Občine Litija na stojnici v Šmartnem.
Društvo U3 Litja in Šmartno želi pripomoči k izboljšanju kvalitete 
življenja vseh občank in občanov z neformalnim izobraževanjem, s 
ponudbo vsebin za preživljanje prostega časa in ustvarjanja in tudi 
z dogodki, ki bi vzpodbujali k strpnosti, druženju in konstruktivne-
mu dialogu med vsemi v naši lokalni skupnosti. 
Takšno je tudi naše pogovorno srečanje, ki ga bomo ponovno or-
ganizirali v januarju in na katerega že sedaj vabimo vse, ki jim ni 
vseeno, kako živimo, in ki bi radi karkoli doprinesli k izboljšanju 
medsebojnih odnosov.

Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno
Sodelujoči člani na okroglih mizah

BILI SMO V KOTLJAH IN PLIBERGU
Že spomladi smo se v Literarni skupini DU Litija 
dogovorili za jesenski obisk Prežihove bajte nad 
Kotljami, na Preškem vrhu. Mnogi med nami tam 
že leta nismo bili, nekateri pa še nikoli. 
Od leta 1979 je bajta spominski muzej sloven-

skega pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca in je značil-
na koroška stavba malega kmeta »bajtlerja«, ki nas spominja na 
značilno okolje Prežihove mladosti. O Prežihovem delu pa pričajo 
življenjepis ne in leposlovne drobtinice v muzeju, ki nam jih je na 
slikovit način predstavila vodička.
Čeprav je lilo kot iz škafa in je bila pot do bajte in nazaj v avtobus 
precej mokra, razgleda naokrog pa zaradi megle ni bilo, smo bili z 
urico in pol, preživeto ob spominu na našega pisatelja in njegovo 
težko življenjsko pot in na njegova dela, ki jih bomo zagotovo spet 
vzeli v roke, zadovoljni.
Prijeten postanek, v že stoletja stari, a lepo obnovljeni gostilni 
Brančurnik med Prevaljami in Ravnami, je pregnal vso mokroto in 
lakoto, tako da smo dobre volje nadaljevali pot do Pliberga, kjer so 
nas pričakali člani Slovenskega upokojenskega društva, ki gostuje v 
nedolgo tega na novo zgrajenem Slovenskem kulturnem domu. Bili 
so prijazni gostitelji in nam predstavili delovanje njihovega društva 
in Kulturnega doma, pevke naše Mavrice, ki so bile tudi z nami, pa 
so jim zapele venček slovenskih pesmi. 
Sprehodili smo se tudi po starem mestnem jedru in se polni lepih 
vtisov vrnili domov.

Člani Literarne skupine
STUDENICE – POT PO DRAVINJSKIH GORCAH

V soboto, 17. novembra 2015 se je skupina planinske sekcije DU 
Litija odpravila na organizirani pohod »Pot po dravinjskih gorcah« 
v naselje Studenice. Kraj je znan po ženskemu dominikanskemu 
samostanu, po energetskem parku ob izviru Toplega potoka. 
Prvi postanek smo imeli v Poljčanah. Tu so nam že poznani njihovi 
vinogradi in gora Boč, visoka 978 m. 
V Studenicah je bila že množica pohodnikov, igrala je godba, pri-
sotna je bila njihova vinska kraljica, organizator pa je pozdravljal 
prihajajoče. Dobre roke vaščanov so nudile okrepčilo vsem po vr-
sti. Sledil je pozdrav župana in opis poti. Z zastavo na čelu smo 
krenili proti njihovim Gorcam. Na dvanajstih točkah, 12 km poti so 
bili postanki, kjer se je nazdravljalo vinu da bi se duša privezala, 
postanki z okrepčilom, toplo malico, s pesmijo, glas harmonikarjev 
pa je odmeval od točke do točke. Krstilo se je vino, bilo je smeha, 
prešernosti, mi pa smo uživali v gostoljubnosti ljudi, njihovi privrže-
nosti do te naše zemlje in njihovemu veselju.
Ta 12 km dolga pot je bila najkrajša in najslajša do sedaj. Hvala 
vsem v Studenicah za toliko prisrčnega gostoljubja.  Mila GROŠELJ

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
in podelitev priznanj Srčni bralec, srčna bralka

27. november 2015 je bil dan, ko smo v okviru Literarne sekcije pri 
DU Litija zaključili Bralno značko za odrasle.
To je priložnost, da se srečamo z ustvarjalci pisane besede. In tudi 
tokrat je bilo tako. Nagrajena Onina zgodba 2013, Zakaj sva vztra-
jala, je bila povod, da smo povabili domačinko, mlado pisateljico, 
res da do sedaj še edinega romana Hotel Lavanda, Sabino Štrukelj, 
med nas. Prišla je, vsa mladostna, drobna, prijazna in skrivnostna.
Pogovor, ki ga je vodila Milena Dimec, je najprej stekel o romanu in 
nekateri smo jo poslušali že drugič, saj so jo pred mesecem gostili 
tudi v Knjižnici Litija.
Izvedeli smo, kdo je Sabina Štrubelj, kaj dela, kje je trenutno na 
svoji življenjski poti, kako in zakaj je tako, kot je povedala.
Opisala se je na zelo preprost način; da je čisto navadna punca, ki 
ima rada življenje, rada piše, pleše… želi biti srečna in to je tisto, kar 
resnično šteje. Bila je tudi uspešna študentka, saj je pred slabima 
dvema mesecema opravila magisterij (iz založništva).  Milena DIMEc

VSEM ČLANOM DU LITIJA IN VSEM BRALCEM OBČANA
ZDRAVO, SREČNO IN USPEŠNO NOVO LETO 2016.

NAPOVEDNIK
• Sobota, 2.1.2016 - indiv. Pohod na KUM
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN 
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Vsem članom in občanom obeh občin želimo v letu 
2016 veliko sreče, zdravja in miru. Te praznične dni 
preživite skupaj s svojimi najdražjimi in vstopite v 
novo leto polni upanja in željni novih izzivov. 

 Predsednik: Miro VIDIC

VPOGLED V DEJAVNOSTI V LETU 2015  
IN NAČRTI ZA 2016

Vsebino članka sem se odločil pripraviti v poljudni vsebini. Tokrat 
malo drugače, če hočete bolj po domače. Za razliko od poročil, ki 
smo jih dolžni sestavljati institucijam na državni in lokalni ravni.
To leto bomo pomnili predvsem po graditvi našega (ne)srečnega 
objekta z imenom Novi dom invalidov. Na nek način novega, glede 
na to, da ga gradimo že štiri leta. Razlika od preteklih let je v tem, 
da nam je uspelo pritlični del dograditi do te mere, da ga lahko upo-
rabljamo. V njej smo začeli z vadbo pikada (ženska in moška ekipa), 
namiznega tenisa in šaha. Lepo urejeni novi prostori koristijo tudi 
za druženje, ki običajno spremlja vadbo.
Veliko prostovoljnih ur in tudi nekaj malega finančnih sredstev smo 
vložili v investicijsko vzdrževanje našega balinišča.
Na področju športa smo bili dejavni v naslednjih panoga: balinanje, 
pikado, kegljanje, streljanje, (v ženskih in moških ekipah), ter v na-
miznem tenisu in šahu. V naštetih panogah športniki sodelujejo v 
tekmovanjih Zveze za šport invalidov Slovenije- Paraolimpijskega 
komiteja.
Na tej ravni dosegamo dokaj visoke tekmovalne dosežke. Še po-
membnejša pa je po moji oceni naša številčna udeležba. Vsako 
leto mo uvrščeni od 3. in 5. mestom v Državi v konkurenci preko 
šestdesetih društev, ki po večini prihajajo iz mnogo večjih sredin. 
V naše Društvo je vključenih 580 invalidov ter 290 podpornih čla-
nov, običajno so to spremljevalci invalidov oziroma njihovi družinski 
člani.
Glavno in vsebinsko dejavnostjo Društva izvajamo skladno s kar 
osmimi socialnimi programi:
-  Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic 

invalidnosti: obiskali smo preko 50 starejših oseb ter jih skro-
mno obdarili in jim s pogovorom polepšali dan. Organizirali smo 
tri srečanja za invalide: junijsko, srečanje v času zorenja vina in 
prednovoletno srečanje.

-  Zagotavljanje zagovorništva: invalidom smo preko celega leta 
pomagali s pravnimi nasveti.

-  Informativna dejavnost: skozi celo leto smo naše člane obve-
ščali o naši dejavnosti preko spletne strani, oglasne deske, elek-
tronske pošte ter vsem 5x poslali obvestila. 

-  Usposabljanje za aktivno življenje in delo: Izvedli smo predava-
nje na temo: uveljavljanje socialnih transferjev na podlagi zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

-  Programi za ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski pro-
grami: vsi invalidi so lahko po znižani ceni kupili 10 vstopnic za 
kopanje v Laškem in 10 vstopnic za kopanje v Rimskih termah. 

-  Rekreacija in šport: enkrat tedensko skozi celo leto smo izvajali 
vodeno rekreativno vadba, v sodelovanju z Društvom diabetikov 
pa vodeno vadbo v bazenu Šmartno ter pohode.

-  Dnevni centri in klubi: vsak torek popoldan so potekale v dru-
štvu ustvarjalne delavnice. 

-  Kulturna dejavnost: izvedli smo tri strokovne ekskurzije v ka-
terih smo si ogledali kulturne znamenitosti po Sloveniji in tujini.  
30 naših članov si je ogledalo gledališko predstavo na Stavbah.

V letu 2016 načrtujemo v naše vrste pridobiti invalide, ki še niso 
včlanjeni, zlasti pogrešamo mlade invalide. Poleg v socialnih pro-
gramih naštetih možnostih vidimo izzive pri iskanju pravic invalidov. 
Le te so zapisane v mednarodnih konvencijah zakonih in podzakon-
skih aktih naše Države, pravilnikih in navodilih. Žal pa so neposred-
nim uporabnikom- invalidom, nedostopne oziroma neizkoriščene. 

Predsednik: Miro Vidic

KJE BI VZEL, KAM BI DAL
V tem časopisu zelo težko zaslediš članek s številka-
mi. Ta pomanjkljivost posebno izstopa na informacij-
ski strani občine in zaradi tega smo občani večinoma 
prikrajšani za ocenjevanje in vrednotenje občinskega 

vodstva.
V zaključnem računu za leto 2014 so bili prihodki 19.942.043 
EUR, odhodki pa 18.835.888 EUR. Torej je bil presežek prihodkov 
nad odhodki 1.106.155 EUR. Isti dan je bilo stanje TRR negativno  
v višini 1.262.317 EUR. Neporavnanih obveznosti do upnikov je 
bilo 6.099.713 EUR (Trgograd 3.522.892 EUR, KSP 530.729 EUR,  
RIKO 269.749 EUR, IEI 168.440 RUR itd). Zadolžitev občine in  
njenih gospodarskih družb je bila 19.220.272 EUR (občina 
8.027.617 EUR, KSP 53.617 EUR, center za razvoj 598.036 EUR, 
SVc 10.541.001 EUR).
V začetki letošnjega novembra je župan predlagal rebalans 2015, 
ki ga je občinski svet tudi potrdil in je bil objavljen v Ur.l 88/15. V 
letošnjem letu je župan planiral nižje prihodke kot lani in to v višini 
15.728.000 EUR ter odhodke 15.920.745 EUR. Planiran primanj-
kljaj bo znašal 192.745 EUR. Ob tem je še posebej sporno ponovno 
zadolževanje občine v višini 4 miljonov EUR.
Zavedati se moramo, da občina ni gospodarska družba, ampak in-
stitucija, ki upravlja z javnimi sredstvi. Iz tega razloga bi morala 
biti vsakoletni proračun in zaključni račun absolutno uravnotežena.
Ob zgornjem se postavlja vprašanje ali vodstvo občine ni vešče 
realnega planiranja, ali pa uporablja t.i. »kreativno računovodstvo«.
V oči bodejo upniki, ki jim občina dolguje enormne zneske in ne 
vlagajo izvršb (navadni občani smo tega takoj deležni!), ampak ob-
čino še kar naprej brezobrestno kreditirajo. Če je temu tako, se 
postavi vprašanje, ali niso bile predložene fakture upnikov tako 
prenapihnjene, da sedaj lahko čakajo na plačilo, ali pa je posredi 
še kaj drugega - pri takšnem načinu poslovanja gre za nezakonito 
zadolževanje občinskega proračuna.
Absolutno podpiram težnje, da prihodnjim generacijam izboljšamo 
življenje, vendar jim moramo to omogočiti z denarjem, ki ga sami 
ustvarimo – tudi s sredstvi EU in države, ne pa na račun zadolževa-
nja. Nastali dolg bodo morali plačevati zanamci. 
Verjetno bo kdo ugovarjal, da so bile odločitve sprejete demokra-
tično, ker je zanje glasovala večina. Soglasje ali preglasovanje sta 
dva različna pojma, kajti pri glasovanju lahko dva bedaka preglasu-
jeta enega pametnega.
Naj zaključim, občinske finance so podobne umetniški oljni sli-
ki. Pri tem je pomembna le razdalja, iz katere sliko gledamo.  
Pa srečno. Nace ŠTEFERL

VETERINARSKA POSTAJA LITIJA d.o.o.
Ježa 12, 1270 Litija

Tel.: 01/898 30 27 in 041/648 034

30% popust
pri vseh KASTRACIJAH in STERILIZACIJAH.

Za vse ostale storitve nudimo
ugodne cene in praznični popust!

• ULTRAZVOČNI PREGLEDI • ČIŠČENJE ZOBNEGA 
KAMNA • PREGLED UŠES IN OČI • STERILIZACIJE 

IN KASTRACIJE • PREVENTIVNA CEPLJENJA

Delovni čas ambulante za male živali:
PON. - SOB.: 7.00 – 9.00

TOR., SRE., ČET.: 17.00 – 19.00

Kolektiv VP. Litija

Vam v 
prihajajočih 

prazničnih
dneh in v

januarju 2016
ponujamo

Srečno in uspešno 2016!
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SRce Slovenije inFo
WWW.RAZVOJ.SI

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

VKLJUČITE SE V SHEMO KAKOVOSTI SRCA SLOVENIJE 
ZA ROKODELSKE IN PREHRANSKE IZDELKE

Razvojni center Srca Slovenije želi kvalitetne rokodelske izdelke 
ter pridelke in prehranske izdelke z območja Srce Slovenije na-
graditi z znamko kakovosti. Posebna oznaka - srček kakovosti 
bo na izdelkih Srca Slovenije predstavljal dodano vrednost, ki lahko 
zgradi trajno zaupanje potrošnika v naše izdelke. Označba kakovo-
sti bo potrošniku olajšala nakup, saj bo zagotavljala, da je izdelek, 
ki ga iščejo, kakovosten. 
Pri pripravi sheme kakovosti izdelkov Srca Slovenije sodeluje ekipa 
priznanih zunanjih strokovnjakov:
• kuharski mojster svetovnega kova chef Janez Bratovž, 
• etnolog dr. Janez Bogataj
• strokovnjakinja na področju turizma dr. Tanja Lešnik Štuhec
Na uvodni predstavitveni delavnici, ki je potekala 25. novembra 
2015 v Dolskem je bilo ugotovljeno, da Srce Slovenije nadaljuje v 
smeri vzpostavitve kolektivne tržne znamke, saj so predstavniki 
rokodelcev in pridelovalcev pridelkov ter proizvajalcev prehranskih 
izdelkov podali pozitivno mnenje za pridobitev pravice do uporabe 

znamke Srce Slovenije in izrazili interes za 
ocenjevanje svoje ponudbe. Tržna znamka 
bo izražala, da določen izdelek prihaja 
z območja Srce Slovenije, hkrati pa bo 
morala zagotavljati najvišjo in dosledno 
kakovost ob vzpostavljenem sistemu za-

gotavljanja kakovosti ter sistemu razvoja izdelkov, embalaže, etiket 
in zgodb ter celovite promocije in prodaje. 
Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne 
znamke Srce Slovenije za rokodelske izdelke bo objavljen na 
www.razvoj.si in www.srce-slovenije.si predvidoma v januarju 
2015, za pridelke in prehranske izdelke pa v marcu 2015. Prvo oce-
njevanje rokodelskih izdelkov, ki bo za ponudnike brezplačno, 
bo potekalo predvidoma v februarju 2016, za pridelke in prehran-
ske izdelke pa v aprilu 2016.
Vabljeni k sodelovanju, sporočite nam svoj interes!
DODATNE INFORMACIJE: 
Rokodelski izdelki: Mija Bokal, 051 312 738, mija.bokal@razvoj.si
Pridelki in prehranski izdelki: Branko Hostnik, 01 89 72 104, 
branko@jarina.si

LONČARJENJE NA TURISTIČNI TOČKI V LITIJI
V začetku decembra je na Turistični točki Srca Slovenije v starem 
mestnem jedru Litije potekala lončarska delavnica za otroke in od-
rasle. S pomočjo lončarke Mojce Žalik si je 15 udeležencev delav-
nice izdelalo svoje potič-
nice, lončene modelčke 
za potico in druge sla-
dice, ki jih bodo lahko 
uporabili pri peki ob pri-
hajajočih praznikih. Obi-
skovalci so bili navdu-
šeni nad oblikovanjem 
gline in ustvarjanjem na 
lončarskem vretenu ter 
pozdravljajo tovrstno 
dogajanje v Litiji.

V SALONU STUDIO TATJANA VAM 
NUDIMO STORITVE:

Odprto vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih,
Naročanje po predhodnem dogovoru!

Kozmetični salon

Zgornji Log 29, Litija

AKCIJA -50%  v  JANUARJU 2016:
  podaljševanje trepalnic,
  3Dsleek brows,
    3x lasersko odstranitev dlak na 

področju pazduh,
    diamantni peeling-obraz

Za podrobne informacije pokličite 01/ 898 51 55  ali  
041/ 508 559, spletna stran www.studio-tatjana.si  

ali pa se osebno zglasite v salonu.

Vabljeni!

PODALJŠEVANJE TREPALNIC
(po načinu 1/1)

3D SLEEK BROWS-OBRVI
(nitkanje, vrisovanje, zgostitev obrvi)

NOVO!   NOVO!   NOVO!

• pedikura • manikura-Gelish • depilacija
•  nega obraza • savna (finska, infra) • jacuzzi
• masaža telesa • tekalna steza • sobno kolo

•  solarij • lasersko odstranjevanje dlak ...

ZDRAVSTVENO PREDAVANJE
Da bomo novo leto pričeli kar se da dobro za 
naše zdravje, vas vabimo na zanimiva pre-
davanja z naslovom Sladkorna bolezen in 
zdravje ustne votline, predavanje bo v pre-
davalnici knjižnice Litija, 

• v torek 12.1.2016. ob 16. uri: Predaval nam bo g. Jože Teršelič.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA

V društvu bo merjenje v sredo 6.1.2016 in 3.2.2016 od 8. do 10. 
ure.

KOPANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH, STRUNJANU  
IN ŠMARJEŠKIH TOPLICAH

V letu, ki je pred nami vam še naprej nudimo po ugodnih cenah 
nakup celodnevnih kopalnih kart za kopanje v vseh treh destina-
cijah katere se uporabljajo preko celega leta vključno z vikendi in 
prazniki.

TELOVADBA
Telovadba poteka v Športni dvorani Litija dvakrat tedensko, pone-
deljek in sreda ob 19. uri.
Obveščamo vas, da v januarju telovadba odpade 4.1. in 6.1 in v 
februarju pa 22.2. in .24.2.2016.

POHODI
14.1.2016 LITIJA–ŠTANGA–JANČE IN NAZAJ ob 8.uri Ivan Lamovšek
21.1.2016 LITIJA TREBELJEVO–LESKOVEc IN NAZAJ ob 8.uri Jože Groboljšek
28.1.2016 LITIJA–GRADIŠČE IN NAZAJ ob 8.uri Lojze Hauptman
4.2.2016 LITIJA SLATNA–LIBERGA IN NAZAJ ob 8.uri Ivan Lamovšek

11.2.2016 LITIJA–KOSTREVNIcA–JAVORJE IN NAZAJ ob 8. uri Jože Groboljšek
18.2.2016 LITIJA–MIKLAVŽ IN NAZAJ vlak ob 8. uri Lojze Hauptman
25.2.2016 LITIJA–KATARINA IN NAZAJ avtobus ob 8 uri Jože Groboljšek

Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj s člani MDI vsak 
četrtek organiziramo pohode v naši bližnji in daljini okolici. Zbor 
je po objavljenih urah, pred društveno pisarno. Pohodi se bodo 
glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v pri-
merni obutvi in opremi. 
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni naj-
kasneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode kot na primer Katarina, kjer je zanimanje večje 
bo organiziran avtobusni prevoz, zato se prijavite teden dni pred 
odhodom z obveznim plačilom akontacije.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
V novem letu nadaljujemo skupaj z MDI pod strokovnim vodstvom 
plavanje in vadbo v bazenu Pungart v Šmartnem pri Litiji vsako 
sredo od 16.00 do 17.00 ure. Vljudno vabljeni.

USTVARJALNE DELAVNICE
Z ustvarjalnimi delavnicami nadaljujemo vsak četrtek ob 17. uri v 
društveni pisarni. Vljudno vabljeni.

PLAČILO ČLANARIN
Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da nekateri še niste po-
ravnali članarine za leto 2015 zato vas prosimo, da to poravnate v 
najkrajšem možnem času. Članarina za leto 2016 znaša 12.EUR.

DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, ka-
teremu 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 pro-
gramsko še bogatejše.
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko 
jih tudi posredujete svojim družinskim članom
ali prijateljem.

RAZNO
NAROČANJE LISTIČEV ZA APARATE
Januar naročilo do 6.1.2016, prevzem v sredo 13.1.2016
Februar naročilo do 3.2.2016, prevzem v sredo 10.2.2016.
URADNE URE so v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure.
V TOREK IN ČETRTEK NI URADNIH UR.

Društvo diabetikov Litija in Šmartno
Rudolfa POGAČAR 

BITI ŽENSKA NA PODEŽELJU JE LEPO
Prihaja čas, ko se vprašamo, kaj smo uresničili v letu, ki se počasi 
izteka. Če bi to vprašanje postavili Društvu podeželjskih žena in 
deklet Dole, bi potrebovali kar precej časa, da bi na vse odgovorili. 
Spomladi smo se izobraževale ob zgovorni Mariji Merljak, univ. dip. 
ing. živilske tehnologije, Ravnovesje na krožniku in ravnovesje v 
telesu. Sledila je strokovna ekskurzija po pohorskih pobočjih, ki 
so zakladnica gozdov, izvirov čiste vode, svežega gorskega zraka, 
prebivalcev, ki se ukvarjajo z rejo govedi, permakulturo, sonarav-
nim pridelovanjem zelenjave, sadja, vina. Kuharski tečaj pod stro-
kovnim vodstvom go. Roberta Merzela, je že stalnica, tokrat smo 
prapravljale izbrane tradicionalne jedi za svečane dogodke.
Zelo pa smo vpete tudi v naše vaško okolje. Dobrodelnost in pomoč 

pri sodelovanju 
je naša velika 
odlika. Naj ime-
nujem le nekate-
re, tradicionalni 
slovenski zajtrk 
v šoli na Dolah, 
dobrodelna pri-
reditev Jesenska 
tržnica, kjer smo 
prispevale do-
mače dobrote za 

šolski sklad, dobrodelna akcija v okviru RK »Drobtinica«, delo pri 
obeležitvi Marijinega praznika v mesecu avgustu. 
Radostne smo, da imamo priložnost sodelovati s krajem. Življenje 
ni nekaj statičnega, je radost, ki jo želimo deliti z drugimi. Naše-
ga sodelovanja so bili veseli tudi pri organizaciji »Oglarske dežele 
2015«, kjer smo imele skoraj da ne glavno in odločilno vlogo, pa 
pri državnem tekmovanju v gasilski orjentaciji, ki je tokrat potekalo 
na Dolah.
Prav zaradi vseh teh dejanj, ko smo znale in zmogle potrkati na 
vrata številnih dobrih del, smo vesele, da se znamo organizirati, 
pomagati drugim, s tem pa bogatiti sebe.Velika zahvala kmečkemu 
turizmu Krjan, ki nam vedno nudi gostoljubje, pa predsednici ga. 
Ireni Bostič, seveda tudi številnim ženam in dekletom s katerimi 
delamo z roko v roki. Prepuščamo se torej pričakovanju, dobri volji, 
nasmejanim obrazom, solzam sreče v prihajajočih božično novolet-
nih praznikih.  Jožica VRTAČNIK

dom tisje
UVAJANJE KULTURE USKLAJENIH 

ODNOSOV 
Dom Tisje se je 2014 pridružili še 9 slovenskim 
domovom, ki smo začeli dveletno izobraževanje in 
usposabljanje za izvajanje kongruentnega nego-

valnega modela oziroma uvajanje modela usklajenih odnosov. Ta 
model je bil formuliran v začetku devedesetih let v Nemčiji (po R. 
Bauer), kjer se je uveljavil v številnih domovih za starejše. Pri kon-
gruentni negi je človek neločljiva bio-psiho-socialna celota, ki delu-
je interaktivno z drugimi bio-psiho-socialnimi celotami, kar pomeni, 
da le skladnost v teh interakcijah zagotavlja zdravje, če skladnosti 
ni dosežena, se poveča nevarnost za obolenje. 
Temelji na spoznanju konstruktivizma, psihodinamike odnosov in 
ugotovitev nevrobioloških raziskav. Kongruentna nega uporablja za 
načrtovanje več instrumentov, najpomembnejša je biografija sta-
novalca, načrtovanje skladnega odnosa in bio-psiho-socialna hipo-
teza. Biografske podatke nam lahko zaupajo stanovalci sami, ven-
dar so nepogrešljivi tudi svojci, ki so pomembni nosilci informacij. 
 Negovalci lahko z načrtnimi pozitivnimi dražljaji v vsakdanjih od-
nosih bistveno vplivajo na motivacijo stanovalcev in na njihovo 
bio-psiho- socialno zdravje. Z vzdraženjem pozitivnih spominov 
(dogodkov v življenju - biografija) se sproščajo različni hormoni 
(oksitocin, dopamin), zaradi česar so stanovalci bolj motivirani, 
uravnoteženi in zadovoljni, kar povratno deluje tudi na negovalce. 
V domu Tisje smo se izobraževale štiri delavke, novembra 2015 
smo uspešno pridobile mednarodni certifikat za edukatorice tega 
modela.  Vida LUKAČ, direktorica Doma Tisje

Naj bodo v prihodnjem letu vaše odločitve modre, 
ideje ustvarjalne, želje neizmerljive in sreča brezmejna!

Veselo, zdravo in mirno leto 2016!

Podjetnicam in podjetnikom, 
upokojencem in ostalim občanom želimo 

vesele božične in novoletne praznike,  
v letu 2016 pa veliko optimizma, 

pozitivne energije, poslovnih uspehov 
in predvsem osebne sreče.

Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Litija

ŠKODLJIVOST OBJEMANJA
So ljudje, ki imajo razlog, da se ne objemajo prav radi. Nekatere je 
strah, ker začutijo v objemu drugega prijetne občutke, ki so lahko 
kar se da podobni tistim, ki jih imajo v objemu svojega partnerja. Ta-
krat začutijo, kot da so grešili. Če se objamemo z osebo, ki je istega 
spola, kot smo sami in začutimo v objemu ljubezen, spet lahko pomi-
slimo, da je nekaj narobe. Veliko je razlogov, da začutimo strah pred 
iskrenim dotikom. Prav gotovo pa nam objem zelo veliko pomeni, ko 
izražamo sožalje. Takrat ne pomislimo na greh. Takrat verjamemo, 
da je vsem hudo, ker smo izgubili ljubljeno osebo. Takrat verjamemo 
v iskrenost. Takrat vzorci te civilizacije najpogosteje nimajo moči.
V primeru, da je bilo vse v redu in da smo v objemu začutili, kako 
prehaja ljubezen (kot tresljaji, kot žarki v našo telo, …), da se naše 
dobro počutje dviga k blaženosti in da se tega nismo ustrašili, tem-
več hvaležno sprejeli; potem se v telesu sproščajo hormoni, ki nam 
dajo občutek sreče, varnosti, prijetnosti, … Vsi ti hormoni, ki so pri 
tem nastali, imajo svoja strokovna imena. Več o njih si lahko pre-
bereta na: http://www.dr-flis.si/Kje_najti_sreco ali pa na kakšnem 
drugem mestu na internetu.
V primeru, da je objem komu neprijeten, ne smemo biti prizadeti. Ta-
krat vemo, da ima ta oseba neke 
zadržke. Takrat se izločajo hormo-
ni, ki pa vplivajo na telo razdiral-
no. Takrat je objem škodljiv. 
Čutiti ljubezen ne more biti greh! 
To prav gotovo ne more biti greh! Zato brez vsakih zadržkov v meni 
vre: Rad nas imam!   Zvonček Norček
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MEDENI TEDNI NAJ BODO REDNI 
Zanimiv naslov, kajne? Naj vas zapeljem naprej... skozi 
pot novih spoznanj. Tretje leto se že projektu Pot spo-
znanj - Zakonci, ki poteka v okviru TD Polšnik, pridružu-
jejo pari, ki s svojim življenjem dajejo zgled, si želijo do-

dati optimizma in ljubezni poln kamenček v mozaik življenja. Letošnje 
srečanje je potekalo v soboto, 14. novembra v dvorani na Polšniku in 
podali smo se v svet uspešnih zgodb in spoštovanja. Breda in Jože Kos 
sta voditelja tega projekta in ga vodita z vztrajnostjo, optimizmom, 
potrpežljivostjo in veliko ljubezni. Spoznali smo avtorico knjige Vražji 
zakonci ga. Aleksandro Kralj, ki nam je predstavila svoje delo ter ključ-
ne točke sprememb, ki partnerjema pomagajo pri razumevanju. Se 
pogovarjali z zakoncema Loti in Andrejem Orožen 
iz Trbovelj, ki skupaj z dr. Juretom Knezom vodita 
eno najuspešnejših podjetij v Sloveniji DEVEsoft, 
ki posluje po vsem svetu. Leta 2012 je njihovo 
podjetje prejelo Zlato gazelo, najvišjo nagrado 
v gospodarstvu. Projektu sta se priključila tudi 
Margareta Guček Zakošek in Matjaž Zakošek, ki 
sta zelo zanimiv par. Margareta je generalna se-
kretarka na ministrstvu za gospodarstvu in pot po 
kateri se podaja zadnja leta ni lahka in kot je povedala, je res „Pot spo-
znanj“. Urška in Jože Vidic pa živita z glasbo. Jože je baritonist, prvak 
Ljubljanske opere, dobitnik nagrade Prešernovega sklada, vodja Slo-
venskega okteta, priznan koncertni pevec tako doma kot v tujini. Urška 
je profesorica in priznana pianistka in povedala nam je, kako usklajuje 
hiter ritem današnjega življenja z štirimi moškimi v njihovi družini. Jože 
Vidic nam je ob njeni klavirski spremljavi odpel štiri čudovite narodne 
napeve in s svojim baritonom ter igralsko iskrico navdušil vse poslu-
šalce. Med intervjuji, ki jih je odlično vodil Jože Kos je prepeval domači 
moški zbor, ki je ob koncu izkoristil tudi izjemno priložnost in eno pe-
sem odpel tudi skupaj z Jožetom Vidicem. V kulinaričnem delu večera 
so nam stregli mojstri Hiše domačih okusov Pr Čop iz Podkuma, s 
kuharskim šefom Lojzijem Čopom, ki nam je povedal zanimive dogo-
divščine iz njegove kuharske poti. Večerja je bila odlična in seveda ni 
manjkala sladica. Velika torta, katere sponzor je bil Spar Litija. Torto 
sta razrezala letošnja zlatoporočenca, Vida in Jože Sladič. Polšničana, 
ki sta v domačem kraju aktivna pri Ljudskih pevkah in godcih. Oba 
sta harmonikarja, vestna čebelarja in ljubitelja narave. Po večerji pa 
smo na oder povabili odličnega pevca Marka Vozlja, trikratnega zma-

govalca Slovenske popevke, 
prejemnika Viktorja, iskri-
vega, iskrenega, polnega ži-
vljenjske energije, predvsem 
pa družinskega človeka. Nje-
gova žena Tina je v intervjuju 
povedala, da je Marko doma 
čisto običajen mož, in da se 
verjetno ne razlikuje veliko 
od ostalih moških (da je tre-

ba tudi za njim včasih kaj pospraviti). Markov izbor njegovih pesmi iz 
albuma Moj svet je sovpadal z namenom našega srečanja in s svojo 
preprostostjo, odličnim nastopom ter mislimi, katere je delil z nami, 
navdušil vse prisotne. Kot smo izvedeli na prireditvi se je projektu Pot 
spoznanj v treh letih priključilo 80 zakoncev. Okrogle ploščice, ki sim-
bolizirajo povezanost, pritrjene na betonskem zidu v centru Polšnika 
so tudi vidno znamenje tega projekta. Na obisku našega kraja si jih 
lahko ogledate in preberete 80 čudovitih misli. Vabljeni tudi novi za-
konski pari, ki vam ta vrednota veliko pomeni. Pokličete 031 615 020 
(Breda) in dobili boste vse podrobne informacije.
HVALA: Bredi in Jožetu za vztrajnost, za potrpežljivost, za predanost. 
Sta za zgled mnogim, čeprav tega ne občutita velikokrat, pa verjemita, 
da bo vajino delo globoko zapisano v srca vsem srčnim ljudem, spon-
zorjema DELAVSKI HRANILNIcI LITIJA in SPAR LITIJA, Urški in Jožetu 
Vidic, Marku Vozlju in Moškemu pevskemu zboru Polšnik za čudovito 
glasbo, Hiši domačih okusov Pr Čop iz Podkuma za kulinarično dožive-
tje, Majdi Kotar za kruh, Mizarstvu Otmar za obeske, Bredi Kos za do-
mač jabolčni sok, Špeli Pavlič Kos za medenjaki z imeni vseh prisotnih, 
Mizarstvu Kos za podarjene delovne ure, Damjanu Žičkarju za srčkasti 
model za medenjake, družini Bučar, Kos- Pavlič, Tini Hribar in Janezu 
Kotarju za tehnično pomoč.
Vsako takšno srečanje nam prinese veliko bogatega. Tega ne znam 
zapisati pravilno. Besede čudovito, enkratno, nepozabno... ne povedo 
dovolj. „Občutiti“ je tisto pomembno doživetje. In prav zato govorimo 
včasih o blagoslovih. Več na: www.polsnik.si  Mateja SLADIČ-Vozelj

O SPREJEMANJU - SREČANJE DRUŽIN 2015
Zadnji petek v novembru (27.11.2015) je na Polšniku že tradicionalno 
namenjen srečanju družin. Vsako leto se pogovarjamo o drugi temi in 
letos je bila to SPREJEMANJE. Z Zdenko Pečnik Podrenk, Vido Sladič, 
Olgo Repovš, Bredo in Jožetom Kos smo razmišljali in pisali smo o 
tej obširni in zelo pomembni temi. Vsak na svoj način, vsak s svojim 
pogledom. Zelo zanimivo. Večer pa so s svojimi talenti obogatili tudi 
glasbeniki in igralci. Marija (kitara) in Ema (prečna flavta) Lamovšek 
sta zaigrali pesem Zagorski zvonovi. Maja Kralj nas je z nežno klavirsko 
glasbo popeljala v nek drug svet, Nejc Poznajelšek pa je imel tokrat 
svoj prvi samostojni glasbeni nastop. Z babi Olgo se je naučil na kla-
virju zaigrati pesem Oda radosti. Zelo so nas razveselili najiskrenejši 
ljudje na svetu. Skupaj z vzgojiteljicama so odpeli pesmico in zaplesali 
ter deklamirali prisrčno jesensko pesem. Ob koncu smo vsi ugota-
vljali, da se v naši šoli šola 
cela kopica odličnih igral-
cev, pevcev in plesalcev. 
Učenci 1. in 2.  razreda so 
nam predstavili, kaj je spre-
jemanje skozi dramatizacijo 
Pod medvedovim dežnikom, 
učenci 3., 4., in 5. razreda 
pa so odigrali njihovo avtor-
sko delo, ki so ga naslovili kar Sprejemanje. Za konec pa so zaplesali 
še polko, ob odličnem nastopu mlade pevke Hane. Seveda brez sode-
lovanja naših pridnih učiteljic, ne bi bilo vse tako uspešno. Članice RK 
Polšnik, ki so bile organizatorke dogodka, so nas ob koncu pogostile 
z odličnim domačim jabolčnim zavitkom, jabolkami, piškotki in pijačo. 
Seveda ni manjkal klepet in otroška igra, kar je za mnoge najmlajše 
največji dogodek dneva. Hvala vsem nastopajočim in seveda vsem 
poslušalcem. Hvala za pogum in poslušanje. 
»Sprejmite to, kar se že odvija. Najsi to počnete vi, ali nekaj izven 
vas. Nato poiščite nauk. Morda ne boste uživali v vsem, kar se 
odvija v življenju, lahko pa uživate v dejstvu, da je, ne glede na to, 
kaj se dogaja, tu nekje skrit nauk«, je zapisal Peter McWilliams.

Mateja Sladič-Vozelj

»PO STOPINJAH ČOLNARJEV«
Tako se imenuje sprehod skozi Litijo, z desnega brega na levi breg 
in nazaj, ki ga je že drugič v tem letu organiziral Mestni muzej Li-
tija. Vodja muzeja, Helena Hauptman, je v program delovanja mu-
zeja vnesla novo dejavnost, 
sprehode po našem mestu, 
vključno z zgodbami iz litij-
ske preteklosti. Na takšnem 
sprehodu si lahko natančne-
je ogledate starejše litijske 
zgradbe in njihove lastnike, 
pomembne litijske osebnosti 
naše pretekle in polprete-
kle zgodovine. Prav tako so 
predstavljene tudi pridobitve 
zadnjih let, ki pa jih je mnogo manj, kot bi si jih Litijani želeli. Znano 
je, da je veliko priložnosti bilo zamujenih. Splavale so po Savi in se 
ujele v občinah južneje od nas.
Vseeno je sprehod zanimiv in poučen. Nam starim Litijanom obudi 
spomine, vsem priseljenim v naše mesto pa lahko obogati vedenje 
o Litiji nekoč, v stoletju in dveh nazaj pomembnem pristaniškem, 
kasneje pomembnem gospodarskem in prometnem križišču, o ru-
darjenju ter zanimivi kopališki dejavnosti v čisti reki Savi, če ome-
nim le nekatere.
Vzemite si čas za naslednji ogled in morda bo pomagalo, da vam 
Litija počasi postane dom in ne zgolj prebivališče.

Iva SLABE

STROKOVNA EKSKURZIJA  
DPM LIŠ NA PTUJ

Prvo novembrsko soboto, 7.11.2015, smo se 
člani Društva podeželske mladine Litija in Šmar-

tno odpravili na že tradicionalno strokovno ekskurzijo. Tokrat nas 
je pot vodila proti Štajerski natančneje v okolico Ptuja. 
Polni pričakovanj in novih spoznanj smo se v jutranjih odpravili pro-
ti Štajerski. Pivovarna Lipnik v Šmarju pri Jelšah je bila naša prva 
postojanka. Gre za največjo pivovarno med malimi pivovarnami v 
Sloveniji. Dnevno varijo 2600 l piva v opremi, ki so jo izdelali sami. 
Najprej je sledil ogled pivovarne nato pa degustacija njihovega sve-
tlega in temnega piva 
ob odličnem narezku. 
Ob zvokih harmonike 
smo se poslovili od 
nase gostiteljice ter 
odpravili proti Vinski 
kleti Ptuj oz. Pullus. 
Tam nas je pričakal 
vodič, ki nas je pope-
ljal skozi vinsko klet. 
Povedal nam je nekaj o sami zgodovini, o vinski kleti ter seveda o 
vinih, ki jih pridelujejo. Ta klet se od drugih vinskih kleteh razlikuje 
v tem, da imajo večino vina v lesenih sodih, kar v sedanjem času ni 
običajno. Na koncu ogleda kleti je sledila degustacija njihovih vin 
ter ogled kratkega filma o obdelavi in negi vinske trte od obrezova-
nja pa do trgatve in o zorenju vina.
Dobre volje so se odpeljali v osrčje Lükarije - Ptujskega polja na-
tančneje v Moškanjce na kmetijo Majerič. Na tej kmetiji je glavna 
kmetijska dejavnost poljedelstvo, njihova najbolj značilna poljščina 
pa avtohtona sorta rdeče čebule, imenovana »Ptujski lük«, ki ga 
morajo zaradi certifikata geografske zaščite pridelati po tradicio-
nalni metodi, ki vključuje večinoma ročno pridelavo.
Pot nas je vodila naprej proti oljarni Korošec v Gorišnico. Tukaj smo 
izvedeli nekaj o samem postopku stiskanja olja ter si ogledali nji-
hovo oljarno. Olje stiskajo iz bučnih semen na principu toplotnega 
stiskanja olja. Semena najprej zmeljejo, dodajo vodo, nato zmes 
prepražijo na 100°c ter na koncu stisnejo v stiskalnici. 
Po zaključenem našem zadnjem ogledu smo se odpeljali na izletni-
ško kmetijo Lončarič, kjer nas je pričakala Martinova večerja. Dru-
ženje ob hrani in pijači ter seveda harmoniki se je zavleklo v noč. 
Polni novih znanj in vtisov smo se odpeljali proti domu.

Tajnica DPM LIŠ, Mija TOMŠIČ

TOREK, 12.1.2016, ob 16.uri

IZLET Z LADJICO PO PRAZNIČNI 
LJUBLJANI

TD Litija je na Miklavžev večer, 5. decem-
bra 2015 organiziralo izlet po praznično 
okrašeni Ljubljani. Najprej smo se z lad-
jico popeljali po Ljubljanici in si iz ribje 
perspektive ogledali stari del Ljubljane. 

Vodič nam je povedal številne zanimivosti zgradb na obeh brego-
vih Ljubljanice, predstavil nam je posebnosti sedmih ljubljanskih 
mostov in razkril tudi zanimive podatke o sami reki Ljubljanici. Po 
končani plovbi smo si udeleženci izleta ogledali praznično okrasitev 
in božično-novoletni sejem v starem delu Ljubljane, nakupili smo 
darila za naše najbližje, ter preizkušali dobrote praznične sejemske 
ponudbe. Seveda pa ni manjkala tudi kakšna čašica kuhanega vina. 
Lahko rečemo, da praznični utrip našega glavnega mesta prav nič 
ne zaostaja za ostalimi evropskimi prestolnicami. Z lepimi vtisi z 
izleta smo se pozno zvečer vrnili v Litijo. 

ZLATE LIPKE
Ženska vokalna skupina Lipa z 
umetniško vodjo Ano Tori je na 
5. regijskem tekmovanju odraslih 

pevskih zborov in malih pevskih skupin v Logatcu 15.11.2015 
prejela zlato priznanje. Poleg tega so dekleta prejela tudi posebno 
priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane od leta 1985 do 
danes (Nana Forte: Jadro). Regijsko zborovsko tekmovanje je oce-
njevala tričlanska žirija na čelu s predsednico Tadejo Vulc in 
članoma Stojanom Kuretom in Danico Pirečnik.  Ana TORI

KUD Fran Levstik Gabrovka
vas vabi na glasbeni večer,
ki bo v soboto 26.12.2015 
ob 19.00 uri
v dvorani OŠ Gabrovka.

Na koncertu bosta nastopila

harmonikar Nejc Grm in
saksofonist Jan Gričar.

To je bil prvi izlet TD po dolgem času delovanja društva. Potrudili se 
bomo, da bodo letni izleti društva zopet postali stalnica, zato ste že 
vnaprej vljudno vabljeni na izlet tudi v prihodnjem letu.

ORIENTALSKA PRAVLJICA V LITIJI
TD Litija v sodelovanju s plesno skupino Šeherezada bo v soboto, 
30. januarja 2016 ob 19 uri v Kulturnem centru na Stavbah organi-
ziralo večer orientalskega plesa. Vljudno vabljeni na ogled priredi-
tve. Vstop bo prost.

TEKMOVANJE »NAJ KROF«
V prihodnjem letu prihaja Pust že takoj v začetku februarja (pustna 
sobota bo 6.2.2016). TD Litija bo v sklopu pustnih prireditev 2016 
organiziralo tekmovanje za izbor »NAJ KROF«. Vljudno vabimo vse 
občanke in občane, društva in druge zainteresirane, da prijavijo 
svoje krofe na naše tekmovanje. Točna navodila oz pogoji za ude-
ležbo na izboru bodo objavljeni v januarski številki glasila Občan.

TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA ŽELI ČLANOM DRUŠTVA,  
TER OBČANKAM IN OBČANOM LITIJE PRIJETNE BOŽIČNE  
PRAZNIKE, TER ZDRAVO, SREČNO IN USPEHOV POLNO  

NOVO LETO 2016.
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LILA ČETRTO NAJBOLJ 
 USPEŠNO LJUBITELJSKO  

LIKOVNO DRUŠTVO V SLOVENIJI
2 zlati paleti, 1 bronasta paleta,  

številne nagrade in priznanja

V LETU PRAZNOVANJA 15 LETNICE LILA 
PREJELA 16 PRIZNANJ

Ex tempore Polšnik: 1. nagrada Pavel SMOLEJ, 3. nagrada Anita 
VOZELJ, Projekt JSKD: Kvadrat in krog, kocka in krogla: izbra-
ni za regijsko razstavo: Pavel SMOLEJ, Rosana MAČEK, Andrej 
HOSTNIK, Jože LOc. Foto natečaj Občine Šmartno: 1. Nagrada 
Matjaž JANEŽIČ, 3. Nagrada Marjan JANEŽIČ.
ZLATA PALETA: zlata paleta za risbo Anita VOZELJ, zlata paleta za 
fotografijo Jože LOc, bronasta paleta za fotografijo Sonja PERME, 
certifikat kakovosti za grafiko Jelka JANTOL, certifikat kakovosti 
za realistično slikarstvo Anita VOZELJ in Marijana ŠUŠTARŠIČ, 
certifikat kakovosti za abstrakcijo Marijana ŠUŠTARŠIČ.

Dobitniki priznanj Zlata paleta
DRUŠTVO LILA JE PRI IZVAJANJU PROJEKTA ZLATA PALETA 
MED 27 DRUŠTVI UVRŠČENO NA ČETRTO MESTO V SLOVENIJI!

V letu 2015 je LILA obeležila 15 letnico delovanja. Vse sekcije so od 
januarja pa do osrednje prireditve v maju, svojo energijo in delo na-
menile temu delovnemu praznovanju. Šest razstav LILA, cIcI LILA, 
MALA LILA, FOTO LILA, LIKOVNA USTVARJALNIcA MLADIH 2014 
in projekt ready made SAVSKE LEGENDE je bilo hkrati odprtih 22. 
maja. Sto avtorjev je razstavljalo 200 eksponatov. 
Konec maja je potekal ex tempore Polšnik, razstava je bila ob ob-
činskem prazniku. Septembra je 16 članov sodelovalo na natečaju 
JSKD: kvadrat in krog, kocka in krogla. 
Društvo je bilo aktivno pri združevanju mladih likovnikov (MALA 
LILA, cIcI LILA), v maju je izvedlo šest delavnic slikanja v vrtcu 
Medvedek in so-
delovalo na Tač-
kovem festivalu. 
V oktobru je po-
tekala 6. likovna 
u st va r j a l n i c a 
mladih likovnikov 
iz vseh osnov-
nih šol litijske in 
šmarske občine 
in gimnazije Litija, 
razstava je bila 
postavljena v avli občine Litija. Udeleženci: GIMNAZIJA LITIJA: 
Katja BREGAR, Nika DRNOVŠEK, Taja GORENc, Maja KRALJ; OŠ 
GRADEC: Monika HRIBAR, Manca MOHAR, Sabina OcEPEK, Nika 
ZAJc; OŠ LITIJA: Blažka FELE, Laura JANEŽIČ, Laura GOMBOc, Sel-
ma NEZIROVAc; OŠ GABROVKA DOLE: Tina HRIBAR, Janja KAŠIČ, 
Lara LOGAR, Petra MEJAŠ; OŠ LITIJA PPP: Matija DOBRAVEc, Jan 
MURKO; OŠ ŠMARTNO: Karin FORTUNA, Tanja KASTELIc, Ber-
nard KOKALJ, Matic MIKLAVČIČ, Ana POVŠE.
Oktobra je zaživela tudi literarna sekcija LILA PIŠE, srečanja JSKD 
na Izlakah so se udeležile: Jelka Jantol, Joža Ocepek in Marija Smo-
lej, njihove pesmi so objavljene v zborniku JESENSKE MISLI. 
PREGLEDNA RAZSTAVA likovnikov in fotografov je bila odprta 
1. decembra v Knjižnici Litija. Razstavljajo: Nubia ANŽEL, Marko 
BEGIć, Darja BERNIK, Marija BREGAR HOSTNIK, Miroslav DEBE-
LAK, Gabrijela HAUPTMAN, Jelka JANTOL, Danijela KUNc, Marjeta 
MLAKAR AGREŽ, Joža OcEPEK, Sonja PERME, Jelka POLAK, Marija 
SMOLEJ, Pavel SMOLEJ, Bojan ŠTINE, Marijana ŠUŠTARŠIČ, Anita 
VOZELJ, Jelka ZAJc, Roža ZORc, Milan AMON, Lojze FLISEK, Andrej 
HOSTNIK, Marjan JANEŽIČ, Matjaž JANEŽIČ, Jože LOc, Rosana MA-
ČEK, Sonja PERME. Svojo poezijo je predstavila Magda GROZNIK.
V letu 2015 so imeli samostojne razstave: Milan AMON, Anton 
SVERŠINA, Anita VOZELJ, Jelka JANTOL, Pavel SMOLEJ in Jože LOc. 
OD TAM DO TU IN NAPREJ je naslov razstave in kataloga, ki so ga 
na predlog LILE ob 75 letnici častnega člana Pavla SMOLEJA skupaj 
pripravili JZKŠM Litija, Knjižnica Litija, JSKD Litija in LILA. Razstava 
je pregled njegovega bogatega dosedanjega likovnega ustvarjanja 
in je na ogled do srede januarja v avli Kc Litija. 
Mentorji, ki so v letu 2015 bdeli nad delom društva LILA so: mag Zo-
ran Poznič, grafik Jože Potokar cvrčo, Danijela Kunc in somentorici 
Anita Vozelj ter Joža Ocepek.  Predsednica LILA: Joža OcEPEK

POKRAJINSKO DRUŽENJE  
VETERANOV VOJNE  

ZA SLOVENIJO V LITIJI
Območnega združenja veteranov vojne za Slo-
venijo Litija-Šmartno je pod pokroviteljstvom 

pokrajinske zveze za območje Ljubljana okolica v soboto, 21. no-
vembra 2015, izvedlo VIII. pokrajinsko športno tekmovanje za me-
morial Riharda Urbanca. 
Udeležili so se ga člani območnih združenj veteranskih organizacij 
iz območja Ljubljana okolica, člani Območnega združenja sloven-
skih častnikov Litija-Šmartno ter člani odbora »Sever« Litija in od-
bora »Sever« Logatec. 

DRŽAVNO TEKMOVANJE VETERANOV V KEGLJANJU
Zveza veteranov vojne za Slovenijo je objavila razpis za tekmovanje 
članov območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo v kegljanju. 
Tekmovanje je bilo izvedeno na kegljišču Golovec v celju v soboto, 
28. 11. 2015, po sistemu 120 lučajev (4 x 30 – 15 polno, 15 či-
ščenje). Tokrat je prvič sodelovala na tovrstnem tekmovanju tudi 
4-članska ekipa kegljačev iz našega območnega združenja. Ekipo 
so sestavljali: Janez Mladenič, Marjan Jerič, Rado Poglajen in Ro-
man Vodenik. Med osmimi ekipami, ki so sodelovale na tekmova-
nju so dosegli 6. mesto, kar je lep uspeh. 
Organizator panožnega tekmovanja je bila zveza veteranov vojne 
za Slovenijo – komisija za šport v sodelovanju z območnim združe-
njem veteranov vojne za Slovenijo celje.  Karlo LEMUT

Ekipa OZVVS Litija - Šmartno.

Skupna fotografija vseh nastopajočih ekip v malem nogometu

Delovni čas:
Pon., sre., pet. od 8.00 do 15.00 ure

Tor., čet. od 12.00 do 19.00 ure
Sobota od 8.00 do 12.00 ure

Kidričeva 1
1270 Litija

Tel: 05/99-26-626

GSM: 031/209-368
Info@veterina-gaber.si
www.veterina-gaber.si

NUDIMO VAM CELOVITO 
OSKRBO ŽIVALI NA ENEM MESTU

• rentgen • ultrazvok • laboratorij 
• preventiva • zdravljenje • stomatologija 

• kirurgija ter še veliko več!

Mesečno tudi pripravljamo 
nove ugodnosti!

Vabljeni!

Hkrati pa vsem našim strankam 
želimo vesele praznike 

in vse lepo v novem letu 2016!

ZAHVALA KRESNIŠKIH FANTOV
Vokalna skupina Kresniški fantje je na letošnji predmiklavžev so-
botni večer ob svojem drugem koncertu napolnila športno dvorano 
v Kresnicah. Odziv poslušalcev je bil enkraten, ob takšni publiki 
je užitek prepevati. Fantje bi se na prvem mestu zahvalili našemu 
vodji, Gašperju Šinkovcu, za potrpljenje in vse znanje, ki ga po-
skuša prenesti na nas. Takoj za njim gre zahvala vsem, ki ste nas 
prišli poslušat, nam s svojo energijo, aplavdiranjem in pozitivnimi 

povratnimi informacijami dali nov zagon za naprej ter nam z za-
jetno vsoto prostovoljnih prispevkov omogočili pokritje stroškov 
koncerta. Hvala Lei Rihter, Domnu Malisu, Mihi Medvešku in Benja-
minu Flisku za super sodelovanje in hvala našemu Sašotu za super 
opravljeno scenografijo. Velika zahvala podjetjem Špital d.o.o., ctp 
grafične storitve d.o.o. in Partnergraf zelena tiskarna d.o.o., ki so 
omogočili, da smo koncert lahko izpeljali natančno po naših željah 
in idejah. Upamo, da na vse skupaj in vsakega posebej lahko raču-
namo tudi v prihodnje.  Kresniški fantje

Tekmovanje je potekalo v malem nogometu (sodelovalo je 5 ekip; 
enako kot preteklo leto), v streljanju z zračno puško – ekipno in 
posamezno (sodelovalo je 16 ekip; v letu 2014 le 9) ter v keglja-
nju – ekipno in posamezno (sodelovalo je 5 ekip; enako kot v letu 
2014). To je dokaz, da je zanimanje za tovrstna druženja veteranov 
iz leta v leto večje.

Ekipe v malem 
no gometu so svoj 
turnir odigrale v 
športni dvorani v 
Litiji. Udeleženci 
so z izredno zavze-
tostjo poskrbeli, da 
je tekmovanje po-
tekalo v prijetnem 
vzdušju.
Priznanja (pokal) za 
prva tri mesta so 
prejeli:
l. mesto – ekipa 

OZVVS Kočevje, 6 točk; 2. mesto – ekipa OZVVS Litija - Šmartno, 
5 točk; 3. mesto – ekipa OZVVS Logatec, 4 točke
Tekmovanje v streljanju z zračno puško - ekipno in posamezno je 
bilo izvedeno v Strelskem domu v Šmartnem pri Litiji. Sodelovalo je 
16 ekip in 52 posameznikov. V streljanju z zračno puško ekipno je 

dosegla (pokal): l. mesto – ekipa OZSČ Litija-Šmartno, 478 krogov; 
2. mesto – ekipa OZVVS Kočevje, 476 krogov; 3. mesto – ekipa 
OZVVS Grosuplje, 469 krogov; Med posamezniki so prva tri mesta 
dosegli: 1. zlata medalja: Jože Gorjanc, OZVVS Grosuplje, 169 kro-
gov; 2. srebrna medalja: Pavel Serša, OZVVS Kamnik, 168 krogov; 
3. bronasto medaljo: Matjaž Jeglič, OZVVS Kamnik, 167 krogov.
Kegljanje je potekalo v prostorih Kegljaškega kluba Litija. Sode-
lovalo je 5 ekip in 20 posameznikov. Pokale so prejele: l. mesto 
– ekipa OZVVS Litija-Šmartno (1. ekipa) s 1124 podrtimi keglji; 2. 
mesto – ekipa OZVVS Kočevje 1063 podrtimi keglji; 3. mesto – 
ekipa OZVVS Ribnica s 1017 podrtimi keglji; Med posamezniki so 

prva tri mesta dosegli: 1. zlata medalja: Ludvik Novak, OZVVS Litija 
- Šmartno, s 317 podrtimi keglji; 2. srebrna medalja: Tone Trdin, 
OZVVS Ribnica, s 288 podrtimi keglji; 3. bronasto medaljo: Marjan 
Jerič, OZVVS Litija - Šmartno, s 283 podrtimi keglji.
Skupni zmagovalec VIII. Memoriala Riharda Urbanca je OZVVS 
Kočevje, ki je prejelo nadomestni prehodni pokal.
Na zaključni slovesno-
sti je spregovoril tudi 
predsednik Pokrajins-
kega odbora Zveze ve-
teranov vojne za Slove-
nijo Ljubljana oko lica 
g. Janez Gregorčič, ki 
je pozdravil vse ude-
ležence in pohvalil or-
ganizacijo in izvedbo 
tega srečanja. Izposta-
vil je druženje veteranov vojne za Slovenijo kot pogoj za utrjevanje 
njene organiziranosti in uveljavljanje v družbi.
Pisne zahvale za sodelovanje območnih združenj ter pokale in me-
dalje sta podelila predsednik pokrajinskega odbora in predsednik 
OZVVS Litija-Šmartno g. Ivan Lovše, ki se je vsem udeležencem 

tudi zahvalil za sodelovanje. Posebna delegacija pa je na grob Ri-
harda Urbanca odnesla cvetje.
Udeleženci so enoglasno izrazili željo, da bi bilo takih srečanj več in 
da se v letu 2016 ponovno vidimo na tem memorialu.

Karlo LEMUT 



11MLADI  /  ŠPORT December 2015

KLIŠE JE LETOS PREBUDIL  
Z NEPOZABNO ZABAVO – »WAKE-UP«

V soboto, 24. oktobra je potekala tradicionalna KLI-
ŠE-jeva zabava, ki je z ritmi house glasbe ustvarila neverjetno 
energijo in obiskovalcem ponudila edinstveno nočno dožive-
tje v okolici.
Vsako jesen se člani Kluba litijskih in šmarskih študentov KLIŠE 
zberemo z namenom, da organiziramo nepozaben žur. Tudi letos 
smo 24. oktobra, z ritmi house glasbe in plesom, skupaj s 400 obi-
skovalci uživali na nepozabni »Wake-up« zabavi.
»Wake up« zabava, ki je novo ime dogodkov, ki izvirajo iz tradicional-
nih Klišejevih Hallowe-
en partijev, je resnično 
prebudila vse, ki smo se 
prepustili umetnikom za 
mešalno mizo. MCDJ 
Berny je že dobro po-
znan obiskovalcem KLI-
ŠE-jevih zabav in prav 
z njegovimi ritmi se je 
pričela tudi letošnja za-
bava. Maia Blackwood 
je le še dodatno razgre-
la vse obiskovalce, ki so vrhunec večera doživeli ob ritmih svetovne 
zvezde, srbskega DJ-ja Marka Milićevića, ki ustvarja pod umetni-
škem imenom - GRAMOPHONEDZIE. Ta je najbolj poznan po sve-

tovni uspešnici „Why 
Don‘t You“, v ritmih 
katere smo, med šte-
vilnimi drugimi, uživa-
li tudi na naši zabavi. 
House ritme so na 
»Wake-up« zabavi še 
dodatno popestrile 
plesalke is skupine 
Candy Extravagan-
za. Za nepozaben ou-

tro večera pa je poskrbel DJ Sinart, ki tudi letošnje leto nobenega 
obiskovalca zabave ni pustil ravnodušnega vse do zadnjih ritmov.
Ob tem pa se moramo za odlično izvedbo letošnje »Wake-up« zaba-
ve zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri organizaciji ter izvedbi tega 
dogodka. Seveda pa gre zahvala tudi sponzorjem, ki nam s svojo 
podporo pomagate ter omogočate organizacijo KLIŠE-jeve zabave. 

Vsem obiskovalcem zabave pa vabilo na vsa prihajajoča druženja. 
Kot vsako leto smo Klišejevci že v pričakovanju naslednjih dogod-
kov in zabav, ki bodo sledile tudi v naslednjem koledarskem letu. 
Spremljajte našo spletno ter facebook stran, kjer smo prav tako že 
objavili vtise in slike »Wake-up« zabave in kjer vas bomo obveščali 
o naslednjih dogodkih ter projektih.
Se vidimo na naslednji zabavi. KLIŠE

MOSTAR OPEN
Med TKD klubom Šmartno – Litija ter TKD klubom 
cro-star Mostar že več let poteka medsebojno pri-
jateljstvo, zato se njihovega turnirja naš klub ude-
ležuje že 4. leto zapored. Letos se je tekmovanja 

udeležil samo Tadej Pirc, kateremu je bila to ena izmed pripravljal-
nih tekem pred odhodom na balkansko prvenstvo. Tadej je pokazal 
svojo fizično ter tehnično pripravljenost, saj je izgubil s tekmoval-
cem iz Makedonije šele v finalu, po podaljšku za zlato piko. Seveda 
smo prijateljem iz cro-star Mostar hvaležni za topel sprejem, kate-
rega jim bomo vrnili marca 2016, ko se bodo oni udeležili našega 
tekmovanja.

DOMEN BRONASTI NA EVROPSKEM  
PRVENSTVU

TKD klub Šmartno – Litija je z Domnom Pirc začel treninge že v av-
gustu, katerih namen je bil pripraviti Domna na prihajajoče evrop-
sko prvenstvo do 21 let, ki je potekalo 
konec novembra v Bukarešti. Domen je 
na evropsko potoval dobro pripravljen, 
saj je opravil ogromno tako klubskih 
kot tudi reprezentančnih treningov. 
Na evropskem prvenstvu se je v nje-
govi kategoriji borilo 27 tekmovalcev. 
Da bo Domen opravičil svoj trud se je 
pokazalo že v prvi borbi, saj je prema-
gal borca iz Nemčije z rezultatom 11:3, 
sledil mu je nasprotnik iz Albanije, ka-
terega se je Domen suvereno lotil ter 
na koncu zbral več točk in zmagal z 
rezultatom13:0. V polfinale ga je pripe-
ljala borba proti tekmovalcu iz Latvije, 
pri kateremu je Domnu uspelo narediti razliko 12 točk ter mu s 
tem uspelo borbo končati predčasno z rezultatom 23:6. V polfinalu 
ga je čakal borec iz Rusije, katerega je domen dobro poznal saj 
je sodeloval že na kar nekaj evropskih ter svetovnih prvenstvih. 
Z osvojeno bronasto medaljo se je za nas končalo to prvenstvo 
več kot uspešno, saj je to druga kolajna, katero je klub osvojil na 
evropskih prvenstvih. Prav vsi ponosni lahko čakamo na naslednja 
tekmovanja, katerih se bosta udeležila Domen ter Tadej Pirc. 

BALKANSKO PRVENSTVO 
Komaj je Domen pripotoval iz evropskega prvenstva v Romuniji, 
že sta se s Tadejem odpravila na balkansko prvenstvo, katerega 

se Slovenija udeležuje zadnjih nekaj let. 
Namen balkanskega prvenstva je zdru-
žiti čim več balkanskih držav ter klubov, 
cilj pa je medsebojno sodelovanje ter 
prijateljstvo balkanskih držav ter repu-
blik. Tadeju Pirc je spet sreča obrnila 
hrbet, saj je po izenačenem rezultatom 
s tekmovalcem iz Bolgarije izgubil v 
podaljških za zlato piko. Vsi smo težko 
pričakovali nastop Domna Pirc, saj se je 
izkazal že teden prej na evropskem ter 
začel zelo dobro z zmago nad tekmo-
valcem iz Bolgarije z rezultatom 15:2. V 
polfinalu ga je čakal Črnogorec, in po-
novno je bil Domen prepričljiv z 8 pika-
mi, ki so ga ponesle v finalno borbo. Po-
zno zvečer sta se v finalu pomerila tudi 
z že Domnu zelo znanemu nasprotniku 

iz Srbije, s katerim je Domen v preteklosti že izgubil. Da je vsaka 
dobljena ali izgubljena borba trening je tokrat dokazal v finalu, saj 
je na koncu izgubil z minimalno razliko treh točk (13:16), katerega 
rezultata smo vsi ponosni, saj je bil srbski borec zelo kvaliteten, na 
kar kažejo njegovi rezultati s kar nekaj medaljami iz G rang turnir-
jev. Seveda smo tako v zvezi, v klubu ter njegovi starši in navijači 
spet imeli razlog za veselje ob tem uspehu.

3. IVANČNA GORICAPOKAL
Hkrati z balkanskim prvenstvom se je ostali del tekmovalcem TKD 
kluba Šmartno - Litija udeležil tekmovanja v Ivančni Gorici, katere-
ga poudarek je predvsem na borbah začetnikov ter tekmovalcev, ki 
se še uvajajo v tem športu. Domači TKD klub je v Ivančno Gorico 
odpeljal 14 borcev, od tega kar nekaj, ki so debitirali na taki tekmi. 
Izmed že uveljavljenih tekmovalcev so prepričljivo osvojili 1. me-
sto Tai cerar, Luka Bajc, Pia Smrekar ter Aleksandra Rozina, kateri 
so dokazali da lahko z malo več truda stopijo še korak dlje. Med 
tekmovalci z malo manj 
izkušnjami sta osvojila 
1. mesto tudi Anej Kazić, 
ter Lara Mikulič, ki je na 
tem tekmovanju nastopi-
la prvič. Zadovoljni smo 
bili z 2. mestom Anuarja 
Oshish in Anžeta Pirc ter 
s 3. mestom Jošta Smre-
kar, Maja Marovšek in 
Domna Harb. Na borbah 
ni uspelo priti do medalj 
le Juriju celestina ter 
Luku Lokarju, katera dva 
pa sta se dokazala že na 
enih izmed prejšnjih tekem. Da je bil vikend zelo uspešen, je do-
kaz rezultat Domna Pirc z 2. mestom na balkanskem prvenstvu ter 
seveda s številnimi medaljami na tekmovanju v Ivančni Gorici. Za 
piko na i pa je še TKD klub Šmartno - Litija osvojil ekipno 2. mesto, 
katerega so se naši izkušeni in manj izkušeni borci zelo veselili. Po-
nosno so dvignili pokal ter obljubili da to niso njihove zadnje borbe. 
Čestitke prav vsem, ki tekmujejo za TKD klub Šmartno – Litija. S 
tem tekmovanjem smo zaključili sezono 2015 ter se spogledujemo 
že z naslednjo tekmo, ki bo konec januarja v Ljubljani. 

PREGLED JESENSKEGA DELA 
ROKOMETNE SEZONE

Večji del jesenskega kroga prvenstvenih tekem so 
ekipe ŽRD Litija že odigrale. Do sredine decembra 
je bilo v vseh selekcijah skupno odigranih nekaj 
čez 30 tekem, doma ali v gosteh. Rezultati so ob 

znanju in srčni borbenosti odvisni še od mnogih drugih dejavnikov; 
od številčnosti posamezne selekcije in starosti igralk v posamezni 
selekciji in morebitnih poškodb igralk. 
Pripravili smo nekaj izsekov o dosežkih ekip ŽRD Litija iz doseda-
njega dela tekmovalne sezone:
Mlajše deklice B, ki so najmlajša selekcija, ki igra v državnem pr-
venstvu, si resne tekmovalne izkušnje šele pridobivajo. Doslej so 
odigrale štiri tekme. Osvojile so eno zmago, in sicer na prvi tekmi 
v domači dvorani. Premagale so nasprotnice iz RK Sava Kranj z 
rezultatom 18:7. 
Mlajše deklice A imajo v prvih dneh decembra za sabo 3 tekme. 
Zmagale so enkrat, vendar pa zasedajo prvo mesto na lestvici 
uspešno izvedenih sedemmetrovk v svoji ligi. 
Po rezultatih so zelo uspešne starejše deklice A, ki so s šestimi 
zmagami in enim neodločenim izidom trenutno na drugem mestu 
lestvice. Zmage niso zabeležile zgolj v drugem krogu tekmovanj 
proti ekipi RK ZELENE DOLINE ŽALEc, tekma se je namreč končala 
z rezultatom 19:19. 

Kadetinje so po osmih odigranih tekmah, treh zmagah in petih 
porazih, na šestem mestu od devetih na lestvici. V selekciji igra kar 
nekaj mlajših igralk, kar se odraža tudi na rezultatu. 
Članice letos igrajo v člansko - mladinski ligi VZHOD v konkurenci 
devetih ekip in zasedajo predzadnje mesto. Za njimi je osem od-
igranih tekem. Najuspešnejša je bila tekma proti RK OLIMPIJA v 
sredini oktobra, ki se je končala z rezultatom 25:14. 
Spremljajte naše tekme naših ekip. Koledar tekem in druge infor-
macije najdete na spletni strani društva www.zrd-litija.si. 
Športni pozdrav in srečno 2016!

Marija HAMERŠAK Lavrenčič

MEDNARODNI POKAL MESTA 
KOPER 2015

Le teden dni po 1. UWK svetovnem prvenstvu (Uni-
ted World Karate), ki se je odvijalo v Kopru, je v 
nedeljo 25.10.2015, Karate klub Tora iz Kopra, s 

pomočjo Slovenske zveze tradicionalnega karateja (SZTK) in s pod-
poro Mestne občine Koper, organiziral mednarodni turnir 1.Pokal 
mesta Koper v tradicionalnem karateju. Takšen nabit koledar do-
godkov v Kopru je bil posledica odpovedi UWK prvenstva v Braziliji 
v zadnjem hipu in umestitev tega dogodka v že tako nabit urnik 
lokalnih tekmovanj.

Tudi 1. Pokal mesta Koper je nadaljeval tradicijo združevanja raz-
ličnih karate organizacij, saj so na dogodku, pod enotnimi pravili 
tradicionalnega karateja, nastopili predstavniki skoraj vseh najpo-
membnejših karate zvez v SLO in širše, in sicer ITKF, SKIF, JKA, 
WKF in Fudokan. Tako se je tekmovanja udeležilo okoli 380 tekmo-
valcev iz štirih držav (SLO, IT, BiH in SRB), ki so nastopili u okviru 
posameznih klubov ali zvez.
Iz našega kluba KK Kensei se je tekmovanja udeležilo 11 tekmoval-
cev, ki pa so skoraj vsi v hudi konkurenci dosegli izjemne rezultate 
in ponesli KK Kensei na četrto mesto izmed 21 klubov ali zvez ter 
za las izgubili skupno tretje mesto. Kljub temu je bil takšen rezultat 
maloštevilne ekipe našega kluba izjemen uspeh, saj so se izmed 
slovenskih klubov uvrstili najvišje. Na tekmi sta sodila tudi naša 
trenerja Matic Logar in Gorazd Praprotnik.
Rezultati: 1. mesto: Barbara Hauptman (borbe, starejše deklice 
c), Barbara Hauptman (kata, starejši dečki in deklice c), Žiga Je-
rič (kata, kadeti c), Tilen Utenkar (borbe, kadeti c), Boštjan Zore 
(kata, člani c), Lovro Mandelj (borba, člani B), Toni Povše (kata, 
starejši člani B), Barbara Hauptman, Nina Požun, Pia Utenkar 
(kata ekipno, kadeti, kadetinje B)
2. mesto: Rok Požun (kata, kadeti c), Boštjan Zore (borbe, kadeti 
c), Lovro Mandelj (kata, člani B)
3. mesto: Pia Utenkar (borbe, mlajše deklice c), Nina Požun (bor-
be, starejše deklice c), Tilen Utenkar (kata, kadeti c), Žiga Jerič 
(borbe, kadeti c), Rok Požun (borbe, kadeti c), Tristan Zore (bor-
be, mlajši dečki c) 
4. mesto: Tristan Zore (kata, mlajši dečki c), Žiga Jerič, Rok Po-
žun, Tilen Utenkar (kata ekipno, kadeti, kadetinje B)
Vsem tekmovalcem čestitke.

KK Kensei

 

S POLNO PARO V NOVO LETO 2016
Leto je naokoli. Vsem našim prostovoljcem, pod-

pornikom in vsem ostalim, ki ste tako ali drugače povezani z 
Mladinskim centrom Litija, želimo vse najlepše v letu 2016 in 
si želimo, da bo naše sodelovanje tudi vnaprej tako plodovito. 

OMOGOČAMO ŠOLANJE – 
akcija zbiranja zamaškov v MC Litija

Veliko ljudi je brezposelnih. Med njimi je največ mladih. Država pri-
pravlja velike ukrepe za zaposlovanje mladih. Mi bomo začeli takoj. 
Mladi rabimo dodatno izobraževanje. Rabimo denar za šolnine. Kje 
bomo našli denar? Kredit?! Rabimo pomoč.
V Mladinskem centru zbiramo zamaške za delno plačilo šolnin. Z 
zbranim denarjem bomo pomagali mladim, ki se na nas obračajo, 
da jih ne morejo poravnati. Pomagali bomo mladim, ki so prekinili 
šolanje in ga želijo nadaljevati, mladim, ki jim pomagamo v naši 
pisarni za pomoč brezposelnim. Z njimi bomo pomagali našim so-
krajanom, mladim LITIJANOM!
Zbrane zamaške lahko prinesete v Mladinski center Litija, od po-
nedeljka do sobote od 14.00 – 20.00. Vsakega zamaška posebej 
bomo veseli. Hvaležni vam bodo vsi, ki jim boste z zbranim denar-
jem pomagali. 
Obenem bi se vam radi zahvalili za vse doslej zbrane zamaške.
Skupaj omogočimo šolanje!

AKUSTIČNI KONCERT: MAGRATEJA IN ANŽE KRISTAN
V soboto, 26. decembra vas ob 21. uri vabimo v M plac na akustič-
ni koncert skupine Magrateja ter koncert elektronske sekcije Per-
kakšns. Po zaključnem koncertu pa vas vse skupaj vabimo na že 
tradicionalni VINTEROJDER v Biks bar. V različnih žanrih elektron-
ske glasbe vas bodo pozabavali DJi iz bližnje in daljne okolice. Za 
mešalno mizo se bodo zvrstili Ranchie, Ledeni Denile, Borza, Benč  
in Bn. 
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KRESNIČANI U12 LETOS V LEIBNITZU  
ŠE USPEŠNEJE

V petek, 20. novembra 2015, so se fantje, ki so včasih združeno 
branili barve NK cockta Kresnice, že tretje leto zapored udeleži-
li mednarodnega turnirja v avstrijskem mestu Leibnitz. Fantje res 
pridno trenirajo in izpopolnjujejo svoje nogometno znanje, veže jih 
velika ljubezen do nogometa in čedalje trdnejše medsebojno prija-
teljstvo, ki se kaže tako na igrišču kot tudi izven njega.
Na petkovem turnirju so fantje sicer začeli zadržano, a so se kmalu 
sprostili in v prvem srečanju premagali domačo ekipo z 2:0. Nasle-
dnji dve tekmi sta se končali z remijem, zadnjo tekmo skupinskega 
dela pa so Kresničani ponovno dobili, tokrat z izidom 3:2 ter tako 
zasedli 1. mesto v svoji skupini.

Sledil je polfinalni obračun, ki ni bil priporočljiv za ogled osebam s 
slabim srcem in živci. Naši fantje so hitro prejeli gol, potem pa lovili 
zaostanek celoten dvoboj; dvakrat so zatresli prečko, nekaj strelov 
je švignilo tik nad golom, ko je izgledalo, da je vratar sosednje eki-
pe že premagan. Minuto pred koncem smo le uspeli izenačiti, za kaj 
več je zmanjkalo časa. O finalni ekipi so odločali streli z bele toč-
ke. Vsaka ekipa je dvakrat uspešno zadela, v zadnjem krogu pa je 
naš vratar strel nasprotne ekipe ubranil, mi pa smo tudi tretji strel 
uspešno izvedli in se končno uvrstili v finale. Le-ta je bil slovensko 
obarvan: Kresnice proti nogometni šoli Drava iz Ptuja, ki je v pred-
tekmovalnem pometala z ekipami z rezultati 6:0, 7:0 in podobno.
Tudi proti nam so kar hitro povedli in sicer iz zelo lepo realiziranega 
prostega strela. Vendar jim svoje igre naši fantje niso pustili razvi-
ti, še več, celo čedalje bolj so jih stiskali in proti koncu finalnega 
obračuna tudi izenačili. Neodločen rezultat je ostal do zaključnega 
sodnikovega žvižga in ponovno nas je čakal adrenalinski zaključek 
tekme s streli z bele točke. Tokrat je fantom zmanjkal kanček sre-
če. Po nekaj minutah razočaranja, kjer je po mladih licih stekla tudi 
kakšna solzica, so se fantje ob navdušenem ploskanju in vzklikanju 
staršev s tribun le zavedeli uspeha, ki so ga dosegli ter z velikim 
navdušenjem, ovenčani z medaljami, visoko dvignili pokal za osvo-
jeno 2. mesto na turnirju.
Starši smo tudi letos sami nosili celotno finančno breme prevoza, 
prijavnine, prehrane in ostalega, tudi letos smo zelo uživali v na-
vijanju za svoje nogometaše in zagotovo naslednje leto ponovno 
zberemo fante in jim damo možnost za nov uspeh. Hkrati dolguje-
mo zahvalo Nogometnemu klubu Jevnica za posluh, vso nesebično 
pomoč pri pripravi na turnir, velika zahvala velja obema trenerjema 
za zelo uspešno vodenje fantov, velika zahvala pa gre tudi zakonce-
ma Lidiji in Miru Vidic, ki sta nas v poznih petkovih urah pričakala v 
Kresnicah in nas zelo lepo pogostila.

Starši mladih Kresničanov

ČLANI NK JEVNICA JESENSKI 
PRVAKI

Za ta uspeh jim ČESTITAMO in jim želimo 
uspešen drugi del.
Končan je jesenski del prvenstva za vse selek-
cije. Igralci in igralke so dokazali, da se z delom 

in resnostjo da doseči dobre rezultate.
 Članska ekipa je stopnjevala ritem igre iz tekme v tekmo in je tako 
na koncu jesenskega dela zasluženo na prvem mestu lestvice. Zato 
se igralci tudi med premorom redno dobivajo in trenirajo na umetni 
travi saj se zavedajo, da bodo le z dobro pripravljenostjo lahko to 
mesto zadržali v pomladanskem delu. Potekajo pa tudi že razgovori 
za morebitne okrepitve, ki bi zapolnili vrzeli na nekaterih igralnih 
mestih.
Mlajše selekcije so se preselile v telovadnice, kje se pod vodstvom 
svojih trenerjev predvsem posvečajo delu z žogo in koordinacijo. 
Svoje znanje bodo lahko pokazali v zimski ligi v Šenčurju (U11 in 
U13) ter na zimskih turnirjih, ki se jih bodo udeležili po Sloveniji, na 
Hrvaškem, v Avstriji in tudi v Nemčiji. Več o aktualnih dogodkih si 
lahko preberete na facebook strani NK Jevnica. 
Ob zaključku leta 2015 se zahvaljujemo vsem igralkam, igralcem, 
trenerkam, trenerjem, donatorjem, redarjem, strežnemu osebju, 
urejevalcem igrišč, pobiralcem žog, ljudem ki skrbijo za organizaci-
jo tekem, navijačem in simpatizerjem za trud, ki so ga vložili v klub 
in s tem pripomogli, da smo se v jesenskem delu imeli lepo.
Vsi, ki bi radi imeli koledar od NK Jevnica, povprašajte v športnem 
domu Jevnica.

NK Jevnica želi vsem občankam, občanom 
in prijateljem športa

ZDRAVO, ŠPORTNO in USPEŠNO NOVO LETO 2016.

za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

20. SPOMINSKA TEKMA  
TONETA LEBINGERJA

V letošnjem letu, 21.11.2015 smo veteranke Litije 
odigrale že dvajseto tekmo v počastitev spomina 
na našega trenerja Toneta Lebingerja. Tudi to-

krat smo gostile ekipo veterank Zagreba, s katerimi sodelujemo že 
od leta 1984. Prav one so nam na široko odprle vrata v žensko, ve-
teransko košarkarsko elito iz celotne bivše države Jugoslavije, kar 
si štejemo v veliko čast. Spoznale smo največja imena ženske ko-
šarke, se z njimi srečevale pod koši, se družile, kar je pa še bolj po-

membno, z njimi 
stkale prava pri-
jateljstva. Naša 
želja pa je, da 
bi se ta športno 
prijateljska dru-
ženja še nada-
ljevala. Pri vsem 
tem je odigral 
veliko vlogo naš 
Tone in hvale-
žne smo mu, da 
je svoj odnos in 
ljubezen do ko-

šarke prenesel tudi na nas. Vsa ta leta smo se trudile ohraniti dol-
goletno tradicijo ženske košarke v Litiji. Ponosne smo, da nam je to 
v celoti uspelo. Zelo pohvalno je, da se že prav tako vidijo rezultati 
dela z mlajšimi deklicami, ki jih s svojo strokovnostjo, znanjem in 
izkušnjami vodijo naše članice. 
 Letošnjo igralno sezono smo tako zaključile na najlepši možen na-
čin, ko smo z veterankami Zagreba odigrale 20. spominsko tekmo 
Toneta Lebingerja, ki je kot vedno potekala v OŠ Gradec. V zanimivi 
igri, kjer ni manjkalo lepih akcij in košev obeh ekip, so na koncu sla-
vile gostje. Po končani tekmi smo se odpravile na pokopališče, kjer 
smo na Tonetov in Verijev grob položile cvetje ter prižgale svečke. 
Nato je sledilo tisto pravo, sproščeno druženje, kjer smo se med 
drugim dogovorile za srečanja v naslednjem letu tako v Zagrebu kot 
v Litiji. Pred odhodom gostij smo bile z njihove strani tudi tokrat 
deležne vseh pohval za enkratno organizacijo in topel sprejem, kar 
nam je vsekakor veliko zadoščenje za vložen trud v samo izvedbo 
spominske tekme. Veteranke se zahvaljujemo ekipi Zagreba, da so 
se tudi tokrat, čeprav v manjšem številu, odzvale našemu povabilu, 
Igorju Medvedu za korektno sojenje ter zapisnikarski mizi za dobro 
opravljeno delo. S to tekmo se je naša igralna sezona zaključila, 
lahko rečemo, da je bila tudi tokrat zelo pestra, uspešna in razgi-
bana. Pika na i bo še zadnje srečanje v tem letu tokrat v bolj spro-
ščenem in zabavnem vzdušju, ki si ga veteranke vsekakor znamo 
pričarati.
Ob tej priložnosti želimo vsem občankam in občanom mirne, zdrave, 
srečne in tople prihajajoče praznike.  Veteranke Litije

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93

c. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68

Vsem strankam,  
poslovnim partnerjem  
in prijateljem želimo  

vesel Božič ter srečno in  
uspešno leto 2016!

V MESECU DECEMBRU PA VAS VABIMO, 
DA IZKORISTITE 15% POPUST 

NA VES SREBRNI NAKIT.

VABLJENI!

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.4 Turbo Innovation, testno vozilo, letnik 2015, cena 
17.685 EUR; Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2004, poškodovano vozilo, pokličite za 
ceno; Opel Corsa 1.4 Color Edition, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa 1.4 Enjoy, 
novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Cosmo Start, novo vozilo, 
pokličite za ceno; Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Edition, novo vozilo, pokličite za 
ceno; Opel Meriva 1.4 Turbo Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

Opel Meriva 1.6 16V Enjoy
Letnik: 2004, prev. 146431 km, srebrna 
(kovinska), bencinski motor, 1598 ccm, 
74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

2.480,00 EUR

Opel Astra 1.4 16V Enjoy
Letnik: 2006, tehnični pregled: 04/2016, prev. 130726 
km, srebrna barva (kovinska), bencinski motor, 
1364 ccm, 66 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

3.900,00 EUR
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 Instyle
Letnik: 2007, tehnični pregled: 05/2016, prev. 
118582 km, srebrna barva (kovinska), bencinski mo
tor, 1332 ccm, 70 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

3.680,00 EUR

Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Cosmo
Letnik: 2012, tehnični pr: 05/2016, prev. 110255 
km, temno modra (kovinska), diesel motor, 1686 
ccm, 81 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

9.800,00 EUR

OpEL COrSA ENjOy 1.3 CDTI
Letnik: 2011, prev. 110701 km, bela barva, 
diesel motor, 1248 ccm, 55 kW, ročni menjal
nik (5 pr.), KLIMA

6.380,00 EUR
Opel Meriva 1.3 CDTI ecoflex Enjoy
Letnik: 2012, tehnični pr: 05/2016, prev. 103548 
km, srebrna (kovinska), diesel motor, 1248 
ccm, 70 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

9.200,00 EUR

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

NOGOMET V DECEMBRSKEM ČASU
December je mesec, ko se intenziteta treningov 
zmanjša, kot delovne obremenitve pri vsakem izmed 
nas. Zdaj je tudi več časa za postoriti, kaj izven no-
gometnih zelenic. V gostilni Kovač smo izvedli za-
ključno srečanje za starše in vadeče NK Litija, kjer 

predstavimo, kaj vse je NK Litija, kaj smo izvedli v jesenskem času 
in kakšni so načrti za naprej. V torek, 22.12. bo v gostilni Kovač tudi 
redna letna skupščina članov NK Litija, kjer se sprejemajo poročila 
in program za naprej. Naloga do tega časa je izdelati še koledar NK 
Litija, ki je v zadnjih dveh letih postal praksa in je s tem potrebno 
nadaljevati, da je klub v nenehnem stiku z občani. Tu se že v naprej 
zahvaljujemo za vse prostovoljne prispevke, ki jih boste namenili za 
delovanje kluba.
V letu 2015 je NK Litija postal dohodninski upravičenec in sedaj 
lahko vsak državljan nameni 0,5% dohodnine NK Litija. Za državlja-
na je dohodnina popolnoma enaka, država je pred leti zgolj omogo-
čila, da se določena sredstva namenijo organizacijam. Ta del bomo 
še obširneje predstavili občanom na različne načine v naslednjih 
dneh. cilj pa nam je na ta način zbrati čim več sredstev za delova-
nje nogometnega kluba. Vse je jasno tudi že glede priprav v mese-
cu marcu, na katere gre skupaj 55 vadečih in trenerjev. Tokrat smo 
se odločili za spremembo in izbrali Vrsar.
Na zaključku članske ekipe pa se je porodila ideja, da se lotimo še 
enega dela prenove objekta NK Litija. Plan je, da dela stečejo čim 
prej. Člani UO smo se zavezali, da pomagamo tako z delom, kot 
materialom, hkrati tudi določeni igralci, športni sodelavci in simpa-
tizerji NK Litija. Naloga je velika in obširna, a verjamemo, da bomo 
skupaj zagrizli tudi v ta del kislega jabolka. Več sledi v mesecu 
januarju.
Seveda pa naši pogledi segajo v leto 2016 tudi že z igralskega vi-
dika. Določene spremembe bodo zagotovo v članski ekipi in mla-
dinski ter U-15, kjer sodelujemo s klubom Rudar Trbovlje. Vendar 
bomo o tem kaj več lahko napisali v mesecu januarju. Konec janu-
arja se bo intenziteta treningov povečala, da bodo vse selekcije kar 
se da najbolj pripravljene na spomladanski del.
V NK Litija smo s pomočjo staršev uspeli, da bo sedaj večina se-
lekcij in vadečih imela enotno podobo. Govorimo o športni opremi 
Joma za treninge in tekme v barvah kluba in njene celostne grafič-
ne podobe.
Ker se leto zaključuje bi se ob tej priliki zahvalil vsem obča-
nom, ki podpirate NK Litija in vam ni vseeno, kakšno bodočnost 
bo imel litijski nogomet. Želim vam mirne božične praznike in 
srečno Novo leto 2016.

SPONZORJI IN DONATORJI
V zadnjem času smo se uspeli dogovoriti z novimi sponzorji ter 
donatorji in sicer SIKA d.o.o., ŽLEBOVI GRIČ d.o.o, Terca d.o.o. in 
Epro d.o.o., ki so se pridružili ostalim: Projektiranje, svetovanje 
Ivan Matijević, studio IM s.p., Zavarovalnica Maribor d.d., Ostrešje 
d.o.o., Predilnica Litija d.o.o., Foto format d.o.o, PE Litija, Mollier 
d.o.o. celje, JUB d.o.o., MONT – VAR d.o.o.

UO NK Litija
Gregor ZAVRL, predsednik
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PRIHODNJE LETO KLUB PRAZNUJE  
45 LET OBSTOJA IN DELOVANJA

Nogometni klub cOcKTA KRESNIcE prihodnje leto pra-
znuje 45 let delovanja. Klub je bil ustanovljen 1971 na 

pobudo mladih, ki so se želeli ukvarjati s športom in tekmovati.
Po ustanovitvi in vseh formalnostih je klub najprej potreboval ustre-
zno igrišče za trening in tako pričel z akcijo izgradnje objekta. Takra-
tno vodstvo Krajevne skupnosti na čelu s pokojnim Francem Vidicem 
je prisluhnilo ideji mladih in skupaj z IAK Kresnice, ki jo je vodil Ivo 
Kramžar, kupilo zemljišče za igranje nogometa in že leta 1973 so se 
odigrale prve tekme.
Kasneje se je porodila ideja za postavitev novega objekta z gardero-
bami in sanitarijami, ki bi zadostil vsem kriterijem tekmovanja. Tako 
je leta 1983 nastala večnamenska dvorana Kresnice, ki je bila kasne-
je preimenovan v Športna dvorano Kresnice.
Nogometaši so tekmovali od leta 1971 do danes s svojimi selekcijami 
v Ljubljanski nogometni podzvezi (do leta 1977), Zasavski nogometni 
zvezi (1978 do 1987) in sedaj v Medobčinski nogometni zvezi Ljublja-
na (od 1988 do danes).
Vse bolj zahtevno tekmovanje nogometašev je narekovalo ureditev 
celotna nogometnega igrišča. Ko se je članska ekipa leta 1998 uvrsti-
la v višji nivo tekmovanja - 3. državno ligo se je pristopilo k celot ni ure-
ditvi nogometnega igrišča. Članska ekipa je v 3. SNL tekmovala vse 
do leta 2002 pod imenom sponzorja NK cockta Kresnice. To ime je 
zadržalo še danes. Zaradi vse večje zahteve po kvaliteti igralne povr-
šine se je leta 2007 začela sanacija obstoječega igrišča. Najbolj zah-
teven del sanacije je bila izgradnja odvodnjavanja in zgraditev kanalov 

za odvod vode. Sa-
nacijo obstoječega 
igrišča je financirala 
Fundacija za šport 
Republike Slovenije 
in delno tudi občina 
Litija. Sam objekt še 
ni popoln, čeprav je 
eden lepših v naši 
regiji, manjkajo tri-
bune za gledalce. 

Športna dvorana je potrebna tudi energetske sanacije in obnove.
Nogometni klub Kresnice je v svojem kraju nosilec športnih dejavno-
sti, kraj druženja krajanov in organizator športnih prireditev. Klub od 
vsega začetka skrbi za podmladek in v 45. letih obstoja je iz nogome-
tnega kluba izšlo več vrhunskih športnikov. Leta 1976 je prestopil v 
takratno jugoslovansko 2. ligo Mercator Ivan Zajc, profesor športne 
vzgoje, ki je bile dolgoletni trener članske ekipe. Naslednji, ki je pri-
stopil v višji nivo tekmovanja je bil Franc Vidic-Aco, za njim pa Stane 
Pepelnak, še danes aktiven nogometaš v klubu, ki igral pri ljubljanske-
mu Slovanu, kasneje pri Olimpiji. Pepelnak je dosegel prvi gol na prvi 
tekmi v samostojni Sloveniji leta 1991 med NK Olimpijo in Mariborom. 
Danes so v Nogometni zvezi Sloveniji registrirani in nominirani za 
reprezentanco pri mlajših dečkih Jan Rovšek, pri kadetih Adam Ja-
kupovič in pri članih najbolj poznan Grega Bajde, ki igra za Maribor 
in je član reprezentance U-21. Na spisku reprezentantov je bil tudi 
Matic Bajec, dokler je igral v NK Domžale. Vsekakor je to spodbud no 
za tako majhen klub, da je vzgojil toliko dobrih nogometašev, na kar 
smo zelo ponosni.
Uspehi kluba in posameznih športnikov potrjuje dejstvo, da je potreb-
no lokalna društva ali klube podpirati ne glede na finančne težave, 
saj medsebojno tekmovanje prinaša rezultate vzgaja nove športnike, 
mlade pa vključuje v delovanje kluba in jih ne prepušča cesti. Vsem 
tistim, ki razmišljajo, da je v občini preveč klubov, naj se ozrejo k 
sosedom v domačem okolju ali tujini, pa se bodo prepričali, da je stra-
tegija pravilna. V proračunu občine pa bi morali zagotoviti za športne 
programe vsaj 2% občinskega proračuna. Občina pa bi moralo poskr-
beti tudi za športno infrastrukturo in slediti trendom v svetu. 
Razvoj športne dejavnosti gledamo 
širše in razvoja si ne moremo pred-
stavljati brez vključevanja gospodar-
stva, ki v tem trenutku nima velikega 
interesa.
Naša filozofija kluba je »deluj lokalno, 
razmišljaj globalno«.
Po 45 letih delovanja želimo, da se 
klub razvija še naprej, da je nosilec 
športne dejavnosti v kraju in da priva-
bi čim več mladih, ki bodo skrbeli za 
razvoj kluba. 
Vsem tistim, ki razmišljajo drugače in 
jim razvoj kluba ni povsem všeč, jih 
vabimo, da naj se vključijo in prispe-
vajo, kot krajani svoj delež, h krepitvi 
kluba.
Na kraju, ko se približujemo zaključ-
ku leta, želimo vsem simpatizerjem, 
navijačem, igralcem, sponzorjem, 
vodstvu, vesel Božič in srečno novo 
leto 2016.  Jože KOVIČ

tenis klub AS
TINA GODEC ZIMSKO TENIŠKO  

SEZONO ZAČELA Z NOVO ZMAGO
Tekmovalni tenis

Igralci Tenis kluba AS Litija so 
odlično začeli novo sezono. Naj-
lepši možni začetek sezone si je 
priigrala Tina Godec, ki je na 
odprtem članskem prvenstvu 
v Ljubljani osvojila 1. mesto, 
pri tem pa je nasprotnici, Katji 
Šketa iz Ljubljane, v finalu celo 
zavezala »kravato«, saj je slavila 
z rezultatom 6:1 in 6:0. Očitno je bila s tem vzor Pii Poglajen, ki 
je kar odpihnila nasprotnice na prvem Round Robbin turnirju do 

14 let. V treh tekmah je Pia Poglajen 
nasprot nicam zavezala kar 6 »kravat«, 
saj je vse tri tekme gladko zmagala in 
ni oddala niti niza ter osvojila prepri-
čljivo prvo mesto in uvrstitev v A fina-
le. Bravo Pia! Pri dečkih se je uvrstil v 
A finale Bor Artnak. V A finalu je Pia 
Poglajen v 1. krogu s 6:1 in 6:0 pre-
magala Šulin Brino iz Radomelj, nato 
pa v drugem krogu morala priznati 
premoč prvi nosilki turnirja Lovrič Piji 
iz Domžal. Bor Artnak, ki sicer nasto-
pa še do 12 let, pa je priredil pravo 
malo presenečenje na turnirju med 
starejšimi dečki do 14 let v Kranju, 
kjer se je po zmagi nad 2. nosilcem 

turnirja Pate Samuelom uvrstil v polfinale in osvojil pokal za 3. me-
sto! Bor Artnak je s tem znova dokazal, da sodi med najbolj talen-
tirane mlade teniške igralce v Sloveniji v svoji kategoriji.
Uspešno je začel novo sezono Tom Ašič, ki je na turnirju do 16 
let v Ljubljani osvojil pokal za 3. mesto. Tom Ašič je nastopil tudi 
na turnirju do 18 let v Mariboru, žreb pa mu je že v prvem krogu 
namenil 2. nosilca, ki pa se je s Tomom dobro namučil, saj ga je 
ugnal šele v tretjem nizu. Na turnirju do 18 let sta nastopila v glav-
nem turnirju še Mark Mesarič in po skoraj enoletni odsotnosti s 
tekmovanj Gregor Kokalj. Tudi Marku Mesarič je že v prvem kolu 
stal nasproti 3. nosilec Kovačič Tino, ki je bil tudi končni zmagova-
lec turnirja, Gregor Kokalj pa je bil v 1. kolu uspešen, v drugem pa 
je moral dvoboj predati, saj poškodba očitno še ni popolnoma sa-
nirana. Zaradi tega je moral Gregor Kokalj odpovedati tudi nastop 
na zimskem državnem prvenstvu, bomo zato na le-tem držali pesti 
za Marka Mesariča, Toma Ašiča in Tino Kristino Godec. Vsi trije 
so že direktno uvrščeni v glavni turnir, Tina Godec pa med drugim 
brani tudi naslov poletne državne prvakinje.
Pri najmlajših je bila pri deklicah znova najboljša Rina Grošelj, ki 
je na turnirju do 11 let osvojila pokal za 3. mesto in pri dečkih Jaka 
Tomažin, ki je osvojil 2. mesto. Oba sta bila odlična tudi na Round 
Robbin tekmovanju, kjer sta se brez težav prebila v A finale, tam pa 
sta se oba uvrstila med najboljših 16. Najuspešnejši v A finalu je bil 
Bor Artnak, ki mu kot 3. igralcu lestvice TZS Round Robbin kvali-
fikacij ni bilo potrebno igrati, in ki se je na finalnem turnirju prebil 
vse do polfinala, bolezen (vročina) pa sta mu preprečila nastop v 
finalu, saj je moral dvoboj predati. 

Rekreacija v znamenju pričakovanja  
Božičnega teniškega turnirja 

Med rekreativnimi igralci tenisa je trenutno priprav na tradicionalni 
Božični teniški turnir, ki bo tudi letos 25. decembra s pričet-
kom ob 16. uri. Pričakuje se velika udeležba, poleg športa pa bodo 
tekmovalci deležni tudi glasbenih vložkov, za katere bo poskrbel 
Darko Vidic s prijatelji. Vabljeni vsi ljubitelji tenisa, tako igralci 
kot navijači! 
V tekmovalnem smislu pa se zagotovo največ govori o novincu v 1. 
ligi Igorju Kokalju. Ta še naprej preseneča prvoligaše in je zabele-
žil že nekaj odmevnih zmag. Primož Novak mu sicer presenečenja 
ni dopustil in ga je ugnal z rezultatom 9:2, jo je pa zato toliko slabše 
odnesel favorizirani Denis Uranič, ki ga je Igor Kokalj premagal 
kar z 9:1 in poskrbel za prvo res veliko presenečenje nove ligaške 
sezone. Za Denisa Uraniča je bil to prvi poraz po kar 30-ih zapore-
dnih zmagah v ligi AS obenem pa napoved za izredno zanimiv boj 
za vrh lige 2015-2016, kjer trenutno vodi Igor Kokalj pred Alojzem 
Ašičem in Primožem Novakom, vendar imata slednja dva odigra-
na tekmo manj.

USPEHI TEHNIČNE TAEKWONDO 
REPREZENTANCE

V soboto, 22.11.2015, so se v Zaprešiču zbrali najbolj-
ši taekwondoisti- tehničarji na 3. odprtem prvenstvu 

Hrvaške. V dvorani srednje šole Bana Jelačiča se je pomerilo več 
kot 260 tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah. Za slovensko 

reprezentanco sta iz domačega 
kluba Šmartno - Litija nastopila 
Sara Rozina in Rok Mohar. Sara 
je nastopila v kategoriji mladink, 
14-17 let, črni pasovi, kjer je ob-
stala v polfinalu, na 11. mestu. 
Rokov nastop v finalu kategorije 
31-40 let, črni pasovi ni bil pod 
vprašanjem, kjer so mu sodniki 
z najvišjimi ocenami dodelili 1. 
mesto. Za uspešen zaključek 
slovenskih nastopov je Rok po-

skrbel v sinhronem nastopu skupaj z Renato, kjer sta v kategoriji 
parov nad 18 let, črni pasovi osvojila 1. mesto. To je tudi lepa popo-
tnica za njune skupne nastope za prihajajoče leto.
Reprezentanca je tudi opravila zadnje letošnje vikend priprave, kje 
so se 29. in 30. novembra zbrali v Mariboru in pod vodstvom re-
prezentančnega trenerja, g. Branislava »potili« na štiri in več urnih 
treningih.

ZABAVNA PIROTEHNIKA
� OGNJEMETI: manjši, večji in mega
� rakete, fontane, vulkani ... 

ZAKAJ V GAJ?
� VARNOST
� IZKUŠNJE
� KVALITETA (HAMEX, POTOČNIK)
� KONKURENČNE CENE

Srečno in varno 2016!

Modna trgovina TOP & ŠIK

ODPIRALNI ČAS:
PON. - PET. od 9.00 - 19.00
SOBOTA od 9.00 - 12.00 

ŽENSKA IN MOŠKA OBLAČILA SLOVENSKIH 
PROIZVAJALCEV

• vrhunska športna oblačila Gime ONE WAY (Petra Majdič)
•  ŽENSKA OBLAČILA: tunike, majice, pajkice, hlače, jopice, bunde, kape, 

šali, spodnje perilo, nogavice ...
•  MOŠKA OBLAČILA: kavbojke, puloverji, srajce, majice, spodnji deli 

trenerk, nogavice, spodnje perilo ...

NOVO V SLOVENIJI
•  HIPOALERGENA kozmeti ka Bell,

naravna kozmeti ka
•  PARFUMI moške in ženske 

znamke ESSENS z 20% oljno 
essenco najbolj prodajanih 
parfumov (Boss, Lacost, Escada, 
Armani ...)
•  NAKIT uhani, ogrlice, 

zapestnice ...
• DENARNICE

Erika Grojzdek s.p., 
Tel.: 070 836 408
E-pošta: topandsik@gmail.com
Valvazorjev trg 3, 1270 Liti ja



Dober, plemenit človek, ki je z nami živel,
nam ne more biti odvzet,
kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.
                         (Thomas Carlyle)

ZAHVALA
Nepričakovano se je od nas poslovil naš dragi

LUKA DJUKIČ
18.10.1942 – 7.12.2015 

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem dobrim ljudem, ki so nam v teh težkih 
trenutkih priskočili na pomoč. Hvala vam za vse vspodbudne besede, 
izrečena sožalja, vaše spomine na Luko, darovano cvetje in sveče. Sose-
dom, prijateljem od Zorana in sodelavcem od Manuele se zahvaljujemo 
za darovano finančno pomoč. Hvala Lukovi »jutranji ekipi«, OOZ Litija, 
Rekreativcem 77, gospodu župniku, osebju ZD Litija, KSP Litija, pevcem 
in trobentaču. Hvala gospodu Mirku Kaplji za lepe besede spomina na 
»litijskega šuštarja« in ganljive besede slovesa. Še posebej pa se za vso 
podporo in pomoč zahvaljujemo gospodu Jožetu Zalarju.
Hvala še enkrat vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in se 
poklonili Luku v spomin.

Žalujoči: žena Katarina, hčerka Manuela, sin Zoran  
ter družine Djuran, Galič, Horvat in Kalinič

ZAHVALA
ob boleči izgubi drage matere, babice, prababice

ALojZije KrAšeVec

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom 
in vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali svete maše, cvetje in sveče. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred ter lepe 
besede, pevcem MVS Lipa, gospe Heleni Perko za izrečene poslovilne 
besede in pogrebni službi.

Vsi njeni domači

Pot je prehojena...  
Končana sta upanje in hrepenenje.

Težko je dojeti, da je minila  
sreča z dobroto tvojega srca,  
in žalostno sprejeti,  
da se s tem vse konča.  
Ostala nam bo nema bolečina,  
ki za lepimi spomini se bo skrila.

ZAHVALA
V 83. letu je tiho odšla od nas naša ljuba mama, babica,  

teta in svakinja

FRANČIŠKA PRIMC
rojena Benegalija iz Mošenika 

23.2.1933 – 30.11.2015

Ob nenadni izgubi naše ljube mame, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
ste nam stali ob strani, z nami delili bolečino in žalost, za vsa izrečena 
sočutja, darovano cvetje in sveče. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse 
sorodnike, vaščane, prijatelje in znance. Hvala g. župniku, pevcem in 
trobentaču za opravljen obred. Hvala vsem, ki ste mamo pospremili na 
poslednjo pot.

Praznina okrog nas bo neizmerna. Zelo te bomo pogrešali.

Vsi tvoji

Niti zbogom nisi rekla, 
niti roke nam podala, 
a v naših srcih za vedno boš ostala.

ZAHVALA
Zapustila nas je draga, mami, babi in prababi

ANA - MARIJA ANŽUR
roj. Sončar

1.12.1940 – 28.10.2015
Iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,  
sodelavcem, znancem, Predilnici Litija, KGZ Litija, vrtcu Litija enota 
Medvedek, Dvig Vrhnika, Trgogradu, za darovano cvetje, sveče, izreče-
na sožalja in spremstvo na njeni zadnji poti. Hvaležni smo g. župniku, 
ministrantom, pevcem in trobentaču za lep obred.

Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njeni

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

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega najdražjega in edinega

ANToNA LAMoVšKA
iz Save

1952 – 2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se Kliničnemu centru Ljubljana, dr. Damjanu Grencu, 
dr. Miru Brvarju, onkologu dr. Tomažu Milanezu za lajšanje bolečin in 
osebnemu zdravniku dr. Nikolaju Benedičiču. Posebna zahvala LD Litija, 
govorniku Antonu Lokarju, PGD Sava, OOZ Litija, pevcem iz Polšnika, 
KSP Litija, g. župniku za lepo opravljen obred in vsem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Je čas, ki daje in je čas, ki vzame. 
Pravijo je čas, ki celi rane,  
je tudi čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine.

V SPoMiN
Minilo je tretje leto odkar nas je zapustil naš dragi mož,  

oče, tast in najboljši ata

FrANc KoTAr
17.11.1939 - 23.12.2012

mizar iz Gabrovke

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate, 
darujete za maše, postojite ob njegovem grobu

in mu prižigate svečke.

 Vsi njegovi

Vsepovsod naokrog
se vidi delo
tvojih pridnih rok.

V SPoMiN

CIRIL BOŽIČ
1923 – 2005

25. decembra mineva 10 let
odkar si nas zapustil in za vedno odšel. 

Hvala vsem, ki pristopite k njegovemu grobu
in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

LITIJSKA LIPA ZA LITIJANE
Spoštovane občanke in občani!

Vokalna skupina Lipa je vselej bila eden izmed 
prepoznavnih “atributov” mesta Litija. Prebival-

ci mesta ob Savi smo lahko ponosni na izredno glasbeno-
-vokalno dediščino, ki nam jo nekaj aktivnih in vrhunsko kul-
turno in humanistično izobraženih posameznikov vsakdanje 
prinaša bližje v naša življenja. Glasba je tako močna razse-
žnost v Človekovem bivanju, da se na poseben način, tako ali 
drugače, dotika vsakogar izmed nas. Vzbuja nešteto občutij, 
ki nam vsem ponujajo smisel v življenju ...

Pevci moške zasedbe vokalne skupine Lipa smo v duhu 
zapisa nega tako počaščeni, da smemo s svojim petjem so-
delovati tudi ob slovesih od vaših in naših bližnjih. Z glasbo, 
ki jo vpletamo v najbolj življenjske dogodke (med katere spa-
da tudi smrt), se širimo prek meja koncertnih dvoran, s tem 
pa rasemo tudi v sebi in za Druge ...

Litijska Lipa bo ob vaši podpori še naprej poskušala peti in 
živeti ta duh ... 

PETJE NA POGREBNIH SLOVESNOSTIH
Pevsko društvo Lipa Litija, 

kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160

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

aKcija v MeSecu 
DeceMbRu in januaRju 2016!
  Pri naročilu 3 x Pizza 

=   GRATIS 1,5 l  
brezalk. pijače

  ocvRti KalaMaRi   
+ pommes frites  
+ tatarska omaka  
=  8,90 €

  Pizza PRiMoRKa 
(pelati, sir, lignji, pršut, sardelni 
fileti, olive, tržaška omaka, 
origano) 
VELIKA = 6,00 €
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PODARITE odvečne knji-
ge, priročnike. Pokličite, 
pri dem z veseljem, jih od-
peljem in ohranim.
Gsm: 030/996 225

KUPIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, medalje, 
značke, bajonete, čelade, 
sablje, uniforme, stare raz-
glednice, kipce, slike, nakit, 
kovance, knjige in druge 
starejše drobnarije, ki jih 
morda ne potrebujete več.  
Gsm: 051/740 430.

PRODAM 2 kovinski cisterni 
po 1500 litrov za kurilno olje 
(kot novi) ter gorilec za cen-
tralno peč na olje. Po ugodni 
ceni. Gsm: 041/429 288

IŠČEM honorarno zaposli-
tev - delo, prodaja v pekarni, 
administracija, ali kaj podob-
nega, seveda delo bi pote-
kalo med vikendi, čim prej. 
Jolanda Besednjak, Spodnji 
Hotič 18, 1270 Litija. Gsm: 
040/133 928.

KUPIM star mizarski ponk, 
skrinje, omare, mize, vozič-
ke in ostale stare predme-
te. Gsm: 031/878-351

PRODAM novi Dormeo, 
dvoj ni z lesenimi letvica-
mi. cena 400 EUR. Gsm: 
031/480 709

Izžrebanci križanke iz meseca NOVEMBRA 2015 prejmejo 
stenski koledar "pohodniške poti in izletniške točke  
v osrčju Slovenije". Koledar prejmejo v Tiskarni ACO,  
CDK 39, Litija. 

1. Magda Bolte, polšnik 34a, polšnik
2. Ana Kotar, Dole 18, Dole
3. robert Zidar, Gobnik 27, Gabrovka

Težje besede:  AGEN, AVEIrO, EVOrA, AjO, ArDIT, 
OTS, ČEČ

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.1.2016 na naslov ured ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli stenski 
koledar "pohodniške poti in izletniške točke v osrčju 
Slovenije". Koledar prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, 
Litija.

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil 

pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.  
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

Izdajatelj: Tiskarna AcO - Mitja Jovanovič s.p.,  
cDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43 

• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna AcO, Litija

Naklada 5650 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  

avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne pre - 
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 181

PAZLJIVO S PIROTEHNIKO!
Ker je v prihajajočih prazničnih dneh aktualna uporaba piroteh-
ničnih sredstev, Vam v nadaljevanju posredujemo informacije 
s tega področja:
• Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodaja-

ti mlajšim od 14 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predsta-
vljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven 
hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno 
z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanj-
skih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so 
bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombi-
ce, vžigalice s pokom itd. 

•  Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 
16 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo majhno 
nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni 
uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so 
rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične ba-
kle, baterije in kombinacije, rakete itd. 

•  Izdelkov kategorije P 1, T 1 in baterij ter kombinacij kate-
gorije 3 do 1000g neto mase eksplozivnih snovi in fontan 
kategorije 3 do 750g neto mase eksplozivnih snovi pa ni do-
voljeno prodajati osebam, mlajšim od 18 let. 

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni 
učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do vključno 
1. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati 
v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih 
prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški 
promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V 
stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno 
uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni 
takšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi označeni.

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovolje-
no uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod 
nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih, 
last na izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov. V 
policiji ugotavljamo, da je največ poškodb ravno pri takšni 
prepovedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, 

OBVESTILO
Obveščamo, da v letošnjem letu 2015 na Šmarski 
cesti 1 ne bomo razstavljali jaslic na ogled. 
Hvala za razumevanje ter srečno v 2016!

Družina Bitenc

Imate težave z zasvojenostjo z alkoholom 
ali z drugimi oblikami zasvojenosti? 
V terapevtsko skupino nudimo BREZPLAČ-
NO vključitev vsak ponedeljek od 17. do 

19 ure v Zdravstvenem domu v Litiji. Za vključitev pokličite na tele-
fon: 031 341 784 ali 031 301 470. 
Nudimo vam tudi BREZPLAČNE individualne pogovore izven zgoraj 
navedenega termina.

oB oBLETNIcI ZLATE PoRoKE ALoJZA  
IN FANI KoLEŠA

Pred 50. leti je na Martinovo soboto, 14.11.1965 Alojz Koleša prejel 
najlepše darilo za rojstni dan, saj je pred oltar popeljal čudovito dekle 

Fani cilenšek.
Njuna skupna življenj-
ska pot ju je najprej 
popeljala iskat srečo 
v Ljubljano, kjer sta 
se zaposlila, vendar le 
za kratek čas, saj sta 
se kmalu vrnila v Liti-
jo, kjer sta oba dobila 
zaposlitev v Predilnici 
Litija, tam sta tudi do-
čakala upokojitev.
Že v prvem letu nju-
nega zakona se jima 
je rodil prvi od štirih 
otrok. Življenje jima ni 
bilo ves čas postlano z 

rožicami. Stanovala sta v centru Litije pri cerkvi, kjer sta se jima rodila 
še dva sinova. Ves čas sta vzajemno skrbela za dom in občasno hodila 
za dodaten zaslužek delat po bližnjih kmetijah. Otroci nismo občutili 
pomanjkanja, čeprav denarja ni bilo nikoli na pretek. Ko sta se končno 
po več letih preselila v blok na cKS, sta dobila kot nagrado še mene. Ži-
vljenje se jima je končno obrnilo malo na bolje - pa ne zaradi mene. Bila 
sta zelo delavna, bolniške nista poznala, vestno sta skrbela za urejen 
dom in številno družino. Bila in še vedno sta ljubeča starša, ponosna na 
svoje otroke, 5 vnukov in malo pravnukinjo. Sedaj uživata v zasluženem 
pokoju, hodita na vikend, kjer se naužijeta svežega zraka in obdelujeta 
vrtiček.
Mami in oči, ostanita še naprej tako ljubeča, skrbna, na življenje glejta 
z optimizmom, uživajta v skupnih trenutkih in se imejta rada. Želim, 
da bi bila še dolgo med nami in da bi vama zdravje služilo, da bi se še 
velikokrat skupaj poveselili. Radi vaju imamo.
Vse to vama želimo hči Nataša, sinovi, vnuki in pravnukinja.
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ki niso bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa 
oz. so bili kupljeni na črnem trgu.
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih iz-
delkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine 
rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.
Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe 
o uporabi pirotehničnih izdelkov (Zakon o eksplozivih in piroteh-
ničnih izdelkih). Za posameznike je predvidena globa od 400 do 
1200 evrov.
Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato 
prosimo starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na 
nevarnosti in možne posledice.
Policisti PP Litija želimo vsem občanom mirno praznovanje in  
SREČNO v letu 2016!

Danijel STANOJEVIČ
pomočnik komandirja PP Litija

policijski inšpektor III

ZAHVALA
23. 7. 2015 je bilo zara-
di udara strele v požaru 
v celoti uničeno naše 
gospodarsko poslopje 
– hlev.
Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste nam pomagali pri 
gašenju, odpravi posle-
dic požara in ponovni 
postavitvi hleva: gasilcem, sorodnikom, krajanom, prijateljem, so-
delavcem, znancem, državnim ustanovam ter izvajalcem del. Brez 
vas ne bi mogli nadaljevati z delom na naši kmetiji.

Še enkrat iskrena hvala za nesebično in neprecenljivo pomoč.
Jože in Klara VERBAJS

PRODAM ZAZIDLJIVO PARCELO
v izmeri 1.500 m2 v Šmartnem pri Litiji  

(Možna delitev parcele).
Informacije: 031/794 473, 031/630 931

nePReMičnine

041/344 292



V TRGOVINAH KGZ LITIJA VAM NUDIMO

AKCIJA 
slovenskega vina 

v buteljkah

AKCIJA 
slovenskih pršutov

MILKA mlečna
80 g

0,69 €

PERSIL GOLD
5 kg

11,99 €

LENOR
1,5 L

2,99 €

ARIEL tekoči
MS 2,6 L
9,99 €

VSE MERCATOR AKCIJE

LASTNA AKCIJA KGZ LITIJA

DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.30–20.00

sob: 7.30–19.00, 
ned: 7.30–11.30

TC-MARKET

LENOR čPERSIL GOLD

Vsem poslovnim partnerjem, zvestim kupcem in članom zadruge, 
želimo vesele božične praznike ter srečno novo leto 2016!

Spoštovane stranke in poslovni partnerji.
Ob iztekajočem se letu se Vam iskreno zahvaljujemo za Vašo zvestobo.

Želimo Vam prijetne praznične dni, novo leto naj Vam prinese veliko radosti, zdravja in uspehov!
Naše delovanje lahko spremljate na spletni strani podjetja (www.ruditurs.si).

Finančna sredstva namenjena nakupu čestitk smo tudi letos poklonili Društvu Sožitje Litija!
Veseli bomo, če se nam boste pridružili tudi v prihodnje pri naših dejavnostih.

              Srečno!                                                                                   Kolektiv Rudi Turs in AS Grm

Jutrišnji dan pripada tistim, 
ki z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost. 
Tistim, ki znajo in vedo, kaj hočejo
predvsem pa verjamejo v to, kar delajo.

Bodite tudi vi med njimi.

Vesel Božič, Srečno 2016 !
  IZDELAVA GEODETSKIH NAČRTOV 

ZA GRADBENA DOVOLJENJA IN 
TEHNIČNE PREVZEME

 ZAKOLIČBE STAVB IN OBJEKTOV
 PARCELACIJE
 UREDITVE IN OZNAČITVE MEJ
 SPREMEMBE BONITETE ZEMLJIŠČ
  IZDELAVA ELABORATA ZA VPIS V 

KATASTER STAVB
 IZDELAVA ELABORATA GJI

Ob iztekajočem letu bi se radi zahvalili vsem našim strankam za izkazano zaupanje in 
poslovnim partnerjem za uspešno poslovno sodelovanje.
Vse, ki rabite kvalitetno opravljene geodetske storitve ali samo svetovanje pa vabimo 
v naše poslovne prostore, kjer smo vam na voljo vsak delovni dan.
Prepričajte se tudi Vi, da smo vredni vašega zaupanja.

Geoplan-geodetske storitve ROBERT ROVŠEK s.p.

APARATI & KUHINJE
C. zmage 35b, 1410 Zagorje ob Savi, na tržnici
051/812-601, aparati.zagorje@gmail.com

www.megatrg.si
VELIK IZBOR BELE TEHNIKE IN MGA.

Kuhinje domačega proizvajalca slovenske kvalitete.

Gotovinski popusti in obročna plačila. Vabljeni.

tiskarna
a c o
litija

in 

uredništvo 
občana

S R e č n o  2 0 1 6  ! 
Srečno
2016!


