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NOVICE IZ OBČINE LITIJA

Vsem občankam in občanom
voščim lepe božične praznike,
polne notranjega miru,
čestitam ob
»Dnevu samostojnosti

in vam želimo zdravo in srečno
v novem letu 2017





Veliko sreče in lepih sanj,
naj vam prinese božični
dan in novo leto 2017
naj zaživi, radosti polno,
brez solz, skrbi, prinese
blaginjo in srečne dni.
Uredništvo Občana

in enotnosti«
ter želim veliko optimizma,
medsebojnega spoštovanja

Prispevke pošljite do 08.01.2017 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.

in zaupanja, vedrih misli,
veselja, sreče ter zdravja
v letu 2017!
Župan občine LITIJA
Franci ROKAVEC skupaj s sodelavci
in člani občinskega sveta

Foto: Tadej Tomc

PIHALNI ORKESTER LITIJA
Vabi na novoletni
koncert z gosti

ZADNJE TEKMOVANJE
V KOLEDARSKEM LETU
ZAKLJUČILI Z EVROPSKIM
PRVENSTVOM

27. 12. 2016,
ob 19:00 uri.
ŠPORTNA
DVORANA LITIjA
(Nadaljevanje na 10 str.)

VABILO

Vabimo Vas na proslavo ob 75. obletnici znamenite bit
ke II. štajerskega bataljona na Tisju. Proslava bo
v soboto, 24. decembra 2016, ob 11. uri
pred spomenikom na Tisju.
Slavnostni govornik bo prvoborec Franc Sever  Franta
– legendarni komandant Menine planine.
V kulturnem programu bodo sodelovali: Partizanski
pevski zbor iz Ljubljane, Zasavski rogisti in recitatorji.
Program bo povezoval Zlato Poglajen.

**********
Ob 72. obletnici požiga domačij in poboja domačinov
na Vačah in okolici pa vas vabimo na spominsko svečanost, ki bo
v ponedeljek, 26. decembra 2016 ob 11. uri pri
spominskem obeležju na malih Selih pri Vačah
**********
Vsem občankam in občanom želimo prijetno praznovanje prihajajočih božičnih in novoletnih praznikov,
čestitamo ob državnem prazniku – Dnevu samostojnosti, v Novem letu 2017 pa želimo obilo zdravja,
sreče in osebnega zadovoljstva.
Vabljeni in nasvidenje na Tisju in na Malih selih pri Vačah.
Združenje borcev za vrednote NOB Litija-Šmartno

St�ankam in poslovnim par��erjem
želimo vesele božične praznike
ter srečno novo leto 2017

Podjetnicam in podjetnikom,
upokojencem in ostalim občanom,
voščimo vesele božične in novoletne praznike.
V prihajajočem novem letu, vam želimo obilo
osebne sreče, veliko poslovnih uspehov
in dobrega sodelovanja z zbornico.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Litija

2

O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKERUBRIKA
UPRAV E

December 2016

Ko se ozremo na
leto 2016
Zagotovo tudi leto 2016 v naši občini ni bilo
enostavno. Na eni strani se je občina še ve
dno soočala z odprtimi obveznostmi pred
uspešnim zaključkom vseh treh ključnih
projektov (SVC, OŠ Litija in CČN –GJI v me
stu Litija), hkrati pa je država občinam na
menila še manj sredstev za izvajanje zakonskih nalog. To ste tekom
leta občutili tudi proračunski uporabniki zato se vam iskreno za
hvaljujem za razumevanje. Občina Litija je sladila začrtanemu cilju,
da je prva prioriteta zaključek že začetih projektov in čimprejšnja
odprava odprtih obveznosti. Ob koncu leta lahko zatrdim, da je ob
čina z letošnjo dokapitalizacijo in novo kadrovsko rešitvijo zagotovi
la pogoje za racionalno upravljanje medgeneracijskega centra SVC
(Šmelc) in dolgoročno stabilnost projekta, ki pomeni, da bo družba
lahko s svojimi prihodki poplačevala kreditne obveznosti brez novih
dokapitalizacij. Dom za starejše občane in oskrbovana stanovanja
so polni in pričakujem, da bo ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti končno prepoznalo nujnost odprtja eno
te VDC v prihodnjem letu. Z veseljem ugotavljam, da so dokončno
podobo in uporabno vrednost v celoti dobili tudi projekt OŠ Litija
– druga faza, CČN Litija z ureditvijo gospodarske infrastrukture v
mestu in regijski projekt CEROZ.
Litija je postala prijetno mesto, ki ga želimo v prihodnje še izbolj
šati s širitvijo turistične ponudbe v mestu in na podeželju. Navajeni
smo, da nas zbor Sv. Nikolaja razvaja z izjemnimi mednarodnimi
dosežki in tako je bilo tudi letos v Lizboni. Izjemno je delo številnih
posameznikov po naših društvih in klubih, krajevnih in mestni sku
pnosti, javnih zavodih in podjetjih, iz katerega se zrcali prizadev
nost naših občank in občanov v skrbi za dvig kvalitete življenja na
vseh področjih.
V letošnjem letu smo uspešno sanirali most čez reko Savo v Jevnici
in pripravili načrt za prav tako obnovo mostu v naselju Sava.
V tem letu smo priča novim vlaganjem naših gospodarskih subjek
tov (Predilnica) in drugih obrtnikov, podjetnikov ter novim progra
mom na prostoru bivšega Presada, kar daje jasen signal, da se
bodo v prihodnjem letu odpirala nova delovna mesta. Občina sledi
tem trendom, zato pripravljamo spremembo prostorskega načrta
občine, s še dodatnimi olajšavami pri posegih v prostor, za potrebe
obrti in gospodarstva. Želimo storiti tudi dodaten preboj na podro
čju turizma in pripravljamo nov Dolgoročni razvojni program občine
Litija za obdobje 2016-2022, kot osnovo za nadaljnji razvoj.
Leto 2016 zaključujemo z optimizmom in jasnim sporočilom, da
smo s pripravljenostjo vseh Vas, spoštovane občanke in občani,
uspeli spet vzpostaviti stabilne okvire za nadaljnji razvoj občine, kar
odražajo tudi pripravljeni dokumenti za sprejem proračuna za leti
2017 in 2018. Naj se ob strnitvi teh misli, spoštovane občanke in
občani, vsem skupaj in prav vsakemu posebej, zahvalim za pomoč
in sodelovanje na katerem koli področju. Prepričan sem, da le s
sodelovanjem in iskanjem skupnih rešitev lahko dosežemo zasta
vljene cilje. 
Franci Rokavec

IZVAJANJE PROJEKTOV V LETU 2016
Tudi v letošnjem letu je pred vami pregled izvajanja nalog oziro
ma projektov, ki jih je izvajala občina Litija, posamezne krajevne
skupnosti, Mestna skupnost Litija, javni zavodi, podjetja in družbe,
društva ter posamezniki. Pregled jasno kaže na dokončno izved
bo velikih projektov in vključevanje 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
1.	Pridobili smo uporabno dovoljenja za II. Fazo izgradnje nadome
stne osnovne šole in podružnice s prilagojenim programom Litija
(igrišča, zunanja okolica in cesta).
2.	V letu 2016 smo zaključili z dokapitalizacijo družbe SVC, podpi
sali dolgoročno najemno pogodbo z JZ Dom Tisje. Družba SVC
d.o.o je prodala oskrbovana stanovanja in ob polni zasedenosti
doma starejših, izvajanju predšolske vzgoje in glasbene vzgoje
dokončno zapolnila vse predvidene vsebine v novi stavbi. Vse to
zagotavlja, da bo družba v prihodnjih letih, z ustvarjenimi prihod
ki sama pokrivala stroške investicije. Še vedno pa ostaja naša
naloga vzpostavitev dislocirane enote varstveno delovnega cen
tra v medgeneracijskem središču, za kar se bomo trudili tudi v
prihodnje.
3. JP KSP je prevzelo v upravljanjem centralno čistilno napravo Litija.
4.	Direkcija za ceste je izvedla ureditev zavijalnega pasu na glavni
cesti v naselju Gradec.
5.	Društvo invalidov Litija-Šmartno je nadaljevalo s projektom ure
janja novega Doma invalidov.
6.	Občina Litija je skupaj z JP KSP nadaljevala z obnovo sekundar
nega kanalizacijskega omrežja v mestu.
7.	 Izdelana je PZI dokumentacije za odprtje dela rudnika Sitarjevec
za turistične namene in odkup zemljišč.
8.	V SVC-ju je Tosama odprla Belo štacuno z medicinskimi pripo
močki.
9.	Elektro Ljubljana je zaključil projekt položitve 30kW daljnovoda
od RTP do Predilnice Litija.
10. S pomočjo koncesionarja smo izvedli širitev javne razsvetljave
na dostopni poti do kulturnega centra.
11. Društvo Lila je obnovilo kletne prostore v Kulturnem centru na
Stavbah za uspešno izvajanje svoje dejavnosti.
Krajevna skupnost Breg-Tenetiše
Občina Litija je sofinancirala urejanje komunalne infrastrukture v
industrijski coni Zagorica. Predilnica Litija si je z nakupom nepre
mičnine na dražbi zagotovila potrebne prostore in zemljišče za ši
ritev svoje dejavnosti. Prav tako je podjetje Omahen transport širil
svojo proizvodno dejavnost.
Krajevna skupnost Spodnji Log
Dokončali smo sanacijo velikega plazu Trinkavs.
Krajevna skupnost Sava
Občina Litija je skupaj z JP KSP izvedla zapiranje prekladalnega
platoja na bivšem odlagališču odpadkov na Širjavi.
Krajevna skupnost Vače
1.	V prostorih družinskega gledališča Kolenc je bila urejena pogod
bena pošta na Vačah
2.	JP KSP je dokončalo izgradnjo vodovodnega omrežja v vasi Lošce
Krajevna skupnost Hotič
1. Občina Litija je sofinancirala nakup novega gasilskega vozila
2.	Na Direkciji za ceste so izdelali PZI dokumentacijo za ureditev

Litijski gasilci v letu 2016
Litijski gasilci smo, kljub temu, da smo nekoliko manj
prisotni v medijih, še vedno zelo aktivni na svojem po
dročju. Letošnje leto lahko ponovno klešemo z zlatimi
črkami v anale litijske gasilske zgodovine.
V tem letu nam je s trdim delom uspelo pridobiti in usposobiti kar
26 novih operativnih gasilcev, ki bodo dopolnili in nadgradili dose
danjo operativno pripravljenost mesta in občine Litija.
Z vašo pomočjo nam je uspelo posodobiti del opreme za delo in
reševanje ob prometnih nesrečah in s tem bomo nadaljevali tudi
v letu 2017.
Ekipe tekmovalcev v tekmovanju gasilskih dvojic FIRE COMBAT so
preko celega leta nizale vrhunske rezultate v pokalnem tekmovanju
FC. Ekipa dvojic v sestavi Jan Marko in Urša Poglajen je ponovila
lanski uspeh s skupno zmago in ponovno osvojila pokal ter v last
dobila prehodni pokal GZ Slovenije.
V mesecu septembru smo ponovno organizirali finalno tekmo tek
movanja gasilskih dvojica Gasilske zveze Slovenije na parkirišču
pred SVC v Litiji.
PGD Litija je s pomočjo Občine Litija, po 25 letih, ponovno obu
dila projekt poklicnega jedra, ki bo v roku dveh let popolnjen tudi
kadrovsko in bo tako nudil prepotrebno nadgradnjo prostovoljnim
gasilcem predvsem v mestu Litija.

PGD Litija si bo še naprej močno prizadevalo za čimprejšnjo izgra
dnjo prepotrebnega novega centra za zašito in reševanje skupaj s
policijo Litija, Zdravstvenim domom Litija (službo NMP), Gasilsko
zvezo Litija in Občinskim štabom civilne zaščite Litija, tudi z vašimi
prostovoljnimi prispevki, katere bomo ob koncu letošnjega leta zbi
rali ob tradicionalnem raznosu gasilskih koledarjev.
Z vami za brezskrbno 2017
Litijski gasilci
varne pešpoti z zavijalnim pasom, za R-cesto Vače na G2-108
cesti v Sp. Hotiču
3.	Izveden je bil prenos upravljanja javnega vodovoda iz krajevne
skupnosti na JP KSP Litija
4.	Krajevna skupnost je uspešno zaključila zbiranje sredstev za de
fibrilator.
5.	Zasebni investitor je postavil nadomestno avtobusno postajali
šče v Zgornjem Hotiču.
Krajevna skupnost Kresnice
1.	JP KSP je izvedlo sanacijo dela kanalizacijskega sistema, občina
Litija je pričela z aktivnostmi za celovito ureditev GJI, vključno z
izgradnjo čistilne naprave.
2.	KS je nadaljevala z urejanjem novih pokopnih površin na pokopa
lišču.
Krajevna skupnost Jevnica
1.	Občina Litija je ob delnem sofinanciranju sosednje občine Dol pri
Ljubljani celovito obnovila most čez reko Savo.
2.	Telekom je zgradil optično omrežje v naseljih Jevnica, Zgornja
Jevnica, Kresniške poljane in Golišče.
3. PGD Jevnica je nabavilo večnamensko gasilno cisterno.
4.	Občina Litija je naročila izdelavo PGD in PZI dokumentacije za
večnamenski športni objekt na športnem centru.
Krajevna skupnost Polšnik
1.	Občina Litija je dokončno poplačala asfaltiranja dela ceste Pol
šnik – Preveg.
Krajevna skupnost Konjšica
1.	Občina Litija je izvedla dokončno poplačilo asfaltiranja dela ce
ste JP Grašica.
Krajevna skupnost Dole
1.	Občina Litija je izvedla dokončno poplačilo asfaltiranja ceste JP
Zgornje Jelenje in Pasji vrh.
2.	Kmet Ribič iz Dobovice je v lastni režiji asfaltiral JP 708721 M.
Graben-Ramovš-Dobovica v dolžini 850 m, za kar se mu iskreno
zahvaljujemo.
3. Asfaltirala se je JP Berinjek.
4.	Občina je najela prostore bivše pošte za potrebe turističnega
centra, ki so ga sami krajani celostno uredili za potrebe turistič
ne informacijske točke.
5.	Občina Litija je skupaj s krajevno skupnostjo Dole pričela izvajati
mednarodni projekt BioVILL s ciljem, da naselje Dole postane
kraj ogrevan z biomaso in tako dolgoročno poveča rabo lokalnih
obnovljivih virov energije, pridobljenih na trajnosten način.
Krajevna skupnost Gabrovka
1.	Občina Litija je najela prostore bivše Pošte Slovenije, ker je le-ta
svojo dejavnost preselila v prostore KZ Trebnje. V preurejenih
prostorih bivše pošte sedaj domuje Knjižnica Litija s svojo enoto.
2.	Občina Litija je naročila izdelavo PGD za nadomestno gradnjo
vrtca na mestu bivše ambulante in objavila razpis za gradnjo.
3.	Gasilsko društvo Gabrovka je skupaj z sponzorji vzorno obnovilo
stari gasilski dom za potrebe muzeja gasilstva.
4.	Občina Litija je financirala obnovo kuhinje v Osnovni šoli Gabrovka.
5.	Nova lastnika nepremičnin Presad sta pričela aktivnosti za oživi
tev novih programov, z odpiranjem novih delovnih mest v prihod
njem letu.
SKUPNI PROJEKTI:
-	
Zaključen je projekt; Regijski center za odpadke CEROZ v Unič
nem, kjer je občina Litija tudi sofinancer.
- JP KSP Litija je na javni dražbi kupilo bivše prostore cestnega pod
jetja Ljubljana v Šmartnem pri Litiji za potrebe zbirnega centra.
-	
Občina Litija je izvajala odkup zemljišč za potrebe vodooskrbe in
urejala cestno infrasrukturo.
-	
Lastniki v večstanovanjskih objektih so nadaljevali z energetsko
obnovo stavb.
-	
V prvem nadstropju centra Spar smo dobili novo dodatno trgov
sko ponudbo.
-	
Občina Litija je že pričela s postopkom sprememb prostorskega
načrta občine.
-	
Občina Litija pripravlja nov Dolgoročni razvojni program občine
za obdobje 2016-2022.
-	
Skupaj s podjetjem Locus občina pripravlja celostno prometno
strategijo.

Obnovljeno vodovodno omrežje
v industrijski coni Zagorica
KSP Litija d.o.o. je v mesecu novembru 2016 zaključilo s projek
tom obnove javnega vodovoda Litija v industrijski coni Zagorica.
Obnovili so sekundarni cevovod in ga opremili s hidranti v dolžini
454 m. Stroške investicije so pokrili Občina Litija, Omahen-Tran
sport d.o.o. in Predilnica Litija d. d, ki v Zagorici na novo vzposta
vlja svojo dejavnost.

Telekom Slovenije je zgradil optično
omrežje na območju Litije
Telekom Slovenije je v naseljih Jevnica, Zgornja Jevnica, Kresniške Poljane in Golišče zgradil optično omrežje in s tem prebivalcem omogočil višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo
spremljanja televizije. Izgradnja celotnega novega optičnega
omrežja na omenjenih območjih je potekala v sodelovanju s
krajani, Občino Litija in KS Jevnica, zaključena pa je bila v začetku tega meseca.
Optično omrežje Te
lekoma Slovenije za
gotavlja kakovostno
uporabo širokopasov
nih storitev, kot so
televizija, internet in
internetna telefonija.
Njegova glavna pred
nost je velika pasov
na širina, ki omogoča
hitrejši, zanesljivejši
in varnejši prenos po
datkov, optična pove
zava pa je tudi manj
občutljiva na elektro
magnetne motnje in
udar strele. Krajanom
bodo tako na voljo
najsodobnejše storit
ve Telekoma Sloveni
je, ki vključujejo inter
net, televizijo in fiksno
telefonijo. Televizija Telekoma Slovenije nudi širok nabor TV-vsebin
za vso družino, poleg tega pa še številne napredne funkcije. Tako
možnost Ogled nazaj omogoča ogled TV-vsebin do 7 dni nazaj, v vi
deoteki DKino in naročniških videotekah (Pickbox, Voyo, Minimax+
ter HBO OD in HBO GO) pa so na voljo dodatne TV-vsebine.
Več informacij o ponudbi Telekoma Slovenije je na voljo v Teleko
movih centrih, kjer lahko želene storitve tudi naročite. Za doda
tne informacije so vam svetovalci Telekoma Slovenije 24 ur na dan
na voljo tudi na brezplačni številki 080 8000 ali na e-naslovu
info@telekom.si.

SREČANJE IZVAJALCEV DEJAVNOSTI
V INDUSTRIJSKI CONI ZAGORICA
Na pobudo direktorja družbe Trgograd d. o. o Poglajen Andreja so
se sredi meseca decembra srečali nosilci dejavnosti v industrijski
coni Zagorica. Po uspešno izvedeni investiciji v obnovo vodovodne
ga omrežja v industrijski coni, kjer so s sodelovanjem uspeli rešiti
težavo, ki jih je pestila kar nekaj časa, verjamejo, da bodo tudi v
prihodnje s povezovanjem vseh nosilcev dejavnosti v Zagorici ter
ob ustrezni podpori občine, uspeli razrešiti še marsikatero težavo.

Potrebno bo urediti kanalizacijski sistem, javno razsvetljavo ob lo
kalni cesti ter urediti skupno varovanje območja industrijske cone.
Predvsem pa si želijo širitve industrijske cone proti zasavski regi
onalni cesti.

POL ITI KA / AK T UA L NO
Župana podpisala zavezo k
trajnostnemu razvoju turizma
v destinaciji Litija – Šmartno pri Litiji
Župan Občine Litija Franci Rokavec in župan Občine Šmartno pri
Litiji Rajko Meserko sta v ponedeljek, 12. decembra 2016, v Pusto
lovskem parku Geoss na Slivni podpisala zavezo k zelenemu turi
stičnemu razvoju. S tem sta se občini kot skupna destinacija v okvi
ru Zelene sheme slovenskega turizma »Slovenia Green« usmerili
v trajnostno delovanje na področju razvoja in trženja turistične
ponudbe.
»Prepričan sem, da
je naša prihodnost
v trajnostnem turizmu in doživetjih
v naravi in to nam
naše območje ponuja. Z roko v ro
ki in s skupnimi
močmi, lahko dosežemo zastavljene cilje,« je v svo
jem govoru povedal litijski župan Franci Rokavec.
Miloš Kimovec iz Pustolovskega parka Geoss, ki je ena izmed lo
kalnih zelenih turističnih točk, je izrazil zadovoljstvo, da »podpis k
zavezi za zeleni turizem poteka prav v našem pustolovskem parku,
saj tudi sami ves čas gradimo na trajnostni ponudbi. Pri nas lahko
obiskovalci adrenalinsko pustolovščino dopolnijo s piknikom v parku
in prenočijo na prostem pod zvezdami, v krošnjah dreves.« Destina
cija Litija – Šmartno pri Litiji ponuja obiskovalcem spekter različnih
doživetij pri več kot 40 turističnih ponudnikih. Med drugim so na
voljo kulinarične dobrote na turističnih in izletniških kmetijah, doži
vetja dediščine oglarjenja na Dolah pri Litiji, rokodelske delavnice,
prireditve, jahanje konjev in spoznavanje Valvasorjevega ustvarje
nja na gradu Bogenšperk.
Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slo
venije, ki je pobudnik prijave za skupno destinacijo je povedala,
da »Razvojni center Srca Slovenije povezuje turistične ponudnike
ter želi njihovo kakovostno ponudbo postaviti na zeleni turistični
zemljevid. Sedaj si bomo še bolj prizadevali za promocijo zelenih
doživetij, med katerimi so v ospredju okušanje lokalnih dobrot,
pohodništvo in kolesarjenje«.
Pristop k zeleni politiki so s svojo prisotnostjo na dogodku v Pu
stolovskem parku Geoss podprli tudi domačini in lokalni turistični
ponudniki.
Razvojni center Srca Slovenije je za destinacijo Litija – Šmartno pri
Litiji tekom leta zbiral podporo v lokalnem okolju, beležil izhodiščne
kazalnike destinacije in pridobival dokaze o ustreznosti predpisa
nim globalnim standardom. Sledilo bo še več korakov, od priprave
akcijskih načrtov ukrepov do implementacije zadanih ciljev. Prek
celovitega postopka bo destinacija s strani Slovenske turistične
organizacije v kratkem pridobila mednarodno primerljivo oceno in
znak Slovenia Green Destination.
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KAJ NE SODI
V KANALIZACIJO
SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI !
V teh dneh, ko smo vsi v pričakovanju novega leta, želimo tudi
koalicijski partnerji, ki smo v oktobru 2015 podpisali koalicijski
sporazum širiti optimizem, drug drugemu vlivati pogum pri naših
nadaljnjih korakih v skupno prihodnost. Pomembno je, da se zavedamo, da lahko uspemo, le če stopimo skupaj, če sodelujemo
in v kreativnem dialogu načrtujemo skupne projekte. Z veseljem
se lahko ozremo nazaj na dosedanje zaključene projekte, a še z
večjim optimizmom pričakujemo nove izzive v prihodnjem letu.
Radi imejmo naše mesto, podeželje in spoštujmo naše prelepo
okolje v katerem živimo. Vsem našim občankam in občanom
želimo prijetno in veselo praznovanje praznikov.
Želimo Vam lepo doživete Božične praznike, čestitamo ob Dnevu
samostojnosti in enotnosti, v prihajajočem letu 2017 pa želimo
mnogo zdravja, veselja in sreče!
Predsednica OO SLS
Lijana Lovše

Predsednik SDS
Boris Doblekar

Predsednik N.Si
krščanski demokrati
Boštjan Sukič

DELOVNO IN POGUMNO
Z DOBRIMI ŽELJAMI V 2017
Za menoj je dobro leto mandata, za katerega lahko
rečem, da je bil uspešen. Klub redni službi in delu
doma se trudim in po svojih najboljših močeh po
magam na vseh področjih delovanja Občine. Pose
bej rad prisluhnem občanom, ki se znajdejo v različnih težavah in
pomagam. Posluh, zaupanje, pravi pristop, lepa beseda na pravem
mestu ob pravem času so nekatere od stvari, ki delajo čudeže. Po
sebno rad grem na teren po naši lepi, razgibani občini, v krajev
ne skupnosti, podjetja, društva, med gasilce, v šole, kjer dodobra
spoznaš ljudi, navade, njihove želje, potrebe in hkrati vidiš infra
strukturo, od športne do gospodarske. Le tako lahko kar najbolje
opravljam svoje poslanstvo, ki mi je zaupano.
»Spoštovane občanke in občani, voščim vam vesele božične
praznike, čestitam za Dan samostojnosti in enotnosti. V letu,
ki prihaja, pa vam želim obilo zdravja, zadovoljstva, medsebojnega spoštovanja, občutka do bolnih in pomoči potrebnih ter
mnogo veselih dni s svojimi najdražjimi.«
Voščilu se pridružujemo tudi svetniki naše svetniške skupine SDS
pri Občinskem svetu Litija.
»Edina stvar, ki se z delitvijo veča, je sreča. Naj vam jo novo leto
natrosi obilo.«
Podžupan Občine Litija
Boris Doblekar

Kanalizacija je namenjena izključno
odvajanju komunalne odpadne vode
in padavinske vode. V kanalizacijo ne
sodijo:
•O
 stanki za osebno higieno (higienski vložki, tamponi, plenice,
osvežilni in vlažilni robčki za nego dojenčkov, paličice za či
ščenje ušes, britvice…)
• Uporabljen sanitetni material,
• Gospodinjski odpadki in ostanki hrane,
•	Strupene snovi in snovi ki razvijajo strupene pline in eksplo
zivne mešanice,
• Jedke snovi (kisline in alkalije),
• Barve, laki, motorna olja in drugi naftni derivati,
• Maščobe in odpadna jedilna olja,
• Greznične gošče,
•	Pepe, kosti, gnoj, gnojevko, škropiva, rastlinske ostanke, tru
pla poginulih živali,
• Beton, cement, mavec, pesek, les, žagovina,
• Oblačila in tekstil,
• Kužne snovi, zdravila,
• Plastika in razni drugi predmeti.
Naštete snovi in
predmeti povzročajo
okvare črpalk in za
mašitve kanalizacije
in omogočajo preko
merno razmnoževa
nje glodavcev. Razne
snovi v večjih kon
centracijah pa lahko
motijo tudi postopek
čiščenja na čistilni
napravi. Nepravilno
Zamašitev črpalke
delovanje sistema
odvajanja in čiščenja odpadnih voda posledično povečuje stro
ške odvajanja zaradi dodatnih intervencij čiščenja, napak in
okvar postrojenj na kanalizacijskem sistemu.
Uporabnike javne kanalizacije zato pozivamo, da naštetih
predmetov in snovi ne odvajajo v javno kanalizacijo, ampak jih odlagajo v ustrezne zabojnike za odpadke ali jih odnesejo v zbirne centre za komunalne odpadke.
KSP, Litija
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OTROK S POSEBNImI POTREBAmI? mORDA TUDI mOj…

OSNOVNA ŠOLA LITIjA PREjELA KAR
DVE NAcIONALNI NAGRADI
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS je
v sredo 7.12.2016 v hotelu Union v Ljubljani podelil
nacionalna priznanja jabolka kakovosti 2016. Zuna
nji ocenjevalci so na podlagi kriterijev kakovosti, ki sledijo ciljem
evropskih programov Osnovni šoli Litija podelili kar dvoje priznanj.
Enega je prejela koordinatorica projekta We are able to … profesorica Renata Dimnik v kategoriji zlati kabel 2016 v starostni
kategoriji 16 – 19 let, drugega pa je prejel projektni tim OŠ Litija
v posebni kategoriji zlati kabel 2016 “Naj šolski tim”, pri čemer
opazno vlogo predstavlja knjižničarka in ambasadorka eTwinninga
Nena Mandelj. Zlati kabel je nagrada in priznanje slovenskim šolam
in učiteljem za kakovostno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinninga.
Nagrade najboljšim je podelila ministrica za izobraževanje, znanost
in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. Povedala je, da sta odprtost
in internacionalizacija v povezavi s kakovostjo, nujni za nadaljnji
razvoj družbe znanj. »Vsi, ki sodelujete v projektih mobilnosti, ste
ambasadorji kakovosti », je še poudarila gospa ministrica.

NOVOLETNI BAzAR

V četrtek, 24.11.2016, smo
v šoli izvedli Novoletni bazar. Učenci podružnice
so pri pouku tehnike, gospodinjstva, likovne ume
tnosti in podaljšanega bivanja, naredili
različne izdelke. Ta dan so jih razstavili v
avli šole, kjer so jih obiskovalci vzeli in jih nagradili s prostovoljnimi
prispevki. S sredstvi bodo obogatili šolski sklad. Ostale izdelke so
razstavili v zgornjem hodniku, kjer imajo obiskovalci še vedno možnost, da jih dobijo.
Marjeta MLAKAR-Agrež

NA LjUBLjANSKEm mARATONU

Dne, 29.10.2016 je v Ljubljani potekal 21. Ljubljanski maraton na
katerega so se odpravili tudi tekači iz Podružnice s prilagojenim
programom. Po prihodu v Ljubljano in krajšem sprehodu po
stari Ljubljani so tekači prišli
na Trg Republike, kjer so jih
pričakali organizatorji z štartnimi številkami in spominsko
majico. Po zasluženi malici so
se dobro ogreli in pripravili na
tek. Tek je potekal po Slovenski cesti, okrog veleblagovnice Nama
in se končal na Kongresnem trgu. Po končanem teku so se tekači
polni lepih vtisov odpravili domov. Tek je bil dobro organiziran in
je potekal brez težav. Šolo so zastopali Jernej Felkl, Sonja Cvetko,
Polde Bučar in Kevin Cvetko.
Igor MIHAILOVIĆ

TEHNIŠKI DAN, TRADIcIONALNI SLOVENSKI zAjTRK

Projektnega tima pa ne sestavlja le trinajst navdušenih eTwinnerjev, ampak je Osnovna šola Litija uspešno vključena tudi v projekt
Erasmus plus Strateška partnerstva med šolami ter vrsto nacional
nih projektov, so med drugim zapisali v utemeljitvi priznanja.
Zapisali: Renata DIMNIK,
prof.def. Nena MANDELJ, šolska knjižničarka in
eTwinning ambasadorka

V petek, 18.11.2016 smo na OŠ LITIJA, PPP v sklopu tradicionalnega slovenskega zajtrka izvedli tehniški dan. Najprej so učenci
in učitelji pojedli zajtrk
(med, maslo, mleko, črni
kruh in jabolko), nato pa
so se vsi skupaj zbrali v
učilnici podaljšanega bivanja, kjer so si ogledali
film o življenju čebel. Po
filmu so se pogovarjali
o pomenu zajtrka ter o
pomenu gibanja in sproščanja za zdravo telo. V svojih razredih so
risali zdravo večerjo in se učili sproščanja. Pred kosilom so se z
učitelji odpravili na krajši sprehod.
Vanja VARLEC

OŠ LITIjA jE e TWINNING ŠOLA
V torek, 22. 11., so dobili naslednje sporočilo: Čestitam! Vaši šoli je
bil dodeljen Evropski znak kakovosti za izjemno delo pri projektu eT
winning »We are able to...«in pri projektu » Tree is life«. To pomeni, da
je bilo vaše delo in delo vaših učencev ter šole priznano na najvišji
evropski ravni. Zato boste prejeli certifikat, ki ga lahko objavite
na spletni strani šole ali ga obesite na vidno mesto. Vaš projekt
bo objavljen tudi v posebni rubriki na evropskem portalu www.
etwinning.net. Še enkrat iskrene čestitke za ta enkraten dosežek
in upam, da se morda srečamo na katerem od letošnjih dogodkov
eTwinning. S prijaznimi pozdravi, eTwinning Team.
Bi lahko dodala še kaj? Ja, pohvale vsem sodelujočim in garačem,
v prvi vrsti učencem Sonji, Luku, Marcelu, Sandiju in Kevinu iz
PPVI2 ter vsem učencem, članom knjižničarskega krožka, ki so
sodelovali v projektu »Tree is life«. Pohvale vsem sodelavcem, ki
so kakorkoli sodelovali in naju spodbujali, ter vodstvu šole, ker
nama pusti proste roke, da ustvarjava s pomočjo informacijskih in
komunikacijskih tehnologij.
Zapisala: Renata DIMNIK

ŠOLA V NARAVI
V sredo, 23. 11. 2016, so se učenci 3. a in 3. b Osnovne šole Litija
ter njihovi spremljevalci, polni pričakovanj z avtobusom odpeljali v
CŠOD Čatež – DOM Čebelica.
Delo je potekalo po začrtanem urniku. Učenci so spoznali raznolike dejavnosti, ob katerih so se naučili veliko novega: orientacija,
astronomija, preživetje v naravi, nočni pohod, plezanje, lokostrelstvo. Preizkusili so se v peki piškotkov  medenjakov. Izdelali so
panjske končnice. Zadnji dan so odšli na pohod po gozdni učni poti,
na kateri so na zanimiv način spoznavali drevesne vrste in zanimivosti o živalih.
Ob prijaznih učiteljih CŠOD-ja, raznolikih in zanimivih dejavnostih,
dobri hrani in druženju je čas zelo hitro minil.
V petek, 25. 11. 2016, so se polni vtisov, veseli in zadovoljni vrnili v
Litijo.
Andreja FELE

LIKOVNA USTVARjALNIcA mLADIH
V torek, 29.11.2016, so se štiri devetošolke OŠ Litija udeležile tradicionalne likovne ustvarjalnice mladih, ki jo že sedmo leto zapored
organizira LILA (Litijski likovni atelje). Tokrat je bilo srečanje regijskih osnovnih šol v novih prostorih ateljeja likovnega društva, v
Kulturnem centru Litija.
Učenke Manca Hiršel, Miha Štimec, Lisa Van den Bossche in Maja
Musar so na temo tedna otroka »Svet v katerem želimo živeti«, slikale v tempera tehniki in s svinčnikom in ustvarile vsaka svoj domišljijski prostor. Za svoja dela so prejela priznanja. Nastala dela
bodo najprej na ogled in zaokrožile na sodelujočih šolah.
Marija BREGAR Hostnik

TEHNIŠKI DAN – USTVARjALE DELAVNIcE
V četrtek, 24.11.2016, je potekal na Osnovni šoli Litija zelo ustvarjalen dan. Učenci so bili razdeljeni v manjše skupine, kjer so izdelovali pod mentorstvo učiteljev darila, novoletne okraske iz papirja,
lesa, gline in drugih uporabnih materialov.
Vse izdelke smo letos ponudili na prednovoletnem prostovoljnem
bazarju, ki se je odvijal istega dne od 17.00 do 19.00 ure v avli šole.
Marija BREGAR Hostnik

VARNEjŠE ŠOLSKE POTI

Varnost otrok predstavlja pomemben element v kompleksnem
področju prometne varnosti. Ravnanje otrok v cestnem prometu
je odvisno od njihovega dojemanja, vrednotenja in vedenja, ti pa
so soodvisni od otrokovih razvojnih značilnosti in se razlikuje od
ravnanj, ki jih imamo odrasli za samoumevne. Otroci spadajo med
ranljivejše skupine v cestnem prometu in so prepogosto lahko žrtve v prometnih nesrečah v vlogi pešcev in kolesarjev. Ravno zato
je področje šolskih poti, in s tem povezano učinkovito načrtovanje
varnejših šolskih poti, izrednega pomena za varnost otrok v prometnem vsakdanu. Tega se zavedamo tudi v naši šoli, zato sta skrb za
prometno vzgojo in zagotavljanje čim varnejših šolskih poti zagotovo med temeljnimi cilji h katerim stremimo.
Z namenom posodobitve in ažuriranja Načrta šolskih poti OŠ
Gradec, so starši od 1. do 5. razreda prejeli anketne vprašalnike,
kjer so podali svoj komentar glede prometne varnosti v šolskem
okolišu, izpostavili nevarne točke in podali predloge za izboljšanje
na kritičnih mestih. Najbolj pereč problem, ki ga zaznavajo starši,
so zaparkirani pločniki in prehodi za pešce pred vhodom na nižjo
stopnjo ter prehitra in objestna vožnja voznikov v okolici šole. Na
podlagi obdelave rezultatov ankete so bili oblikovani ključni poudarki in pobude, ki so bili predstavljeni tudi članom Sveta za vzgojo
in preventivo v cestnem prometu v občini Litija. Ob enotnem sodelovanju šole, občine, predvsem pa staršev, ki otrokom zlasti s
svojim ravnanjem predstavljamo zgled, bomo lahko uspešno segali
po skupnem cilju: zagotavljati našim otrokom čim varnejše pogoje
za vključevanje v prometno okolje.
Sandra ŽELEZNIK, koordinatorka prometne vzgoje

V četrtek, 10.11.2016, smo učiteljice dodatne strokovne pomoči,
v času rednih govorilnih ur, povabile starše na individualne pogovore o različnih učnih, vedenjskih, čustvenih in osebnostnih motnjah otrok. V avli šole smo pripravile kotičke z zloženkami na temo
bralno-napisovalnih težav (disleksija), težav pri matematiki,
težav s spominom in koncentracijo, na temo avtistične motnje, težav z obvladovanjem in
izražanjem čustev (jeza, impulzivnost, strah...), težav z motnjami hranjenja in še mnogih
drugih. V tem času smo bile
prisotne tudi vse učiteljice, ki dodatno strokovno pomoč izvajamo,
kar so starši izkoristili za osebni posvet na omenjene teme. Pred
stavile smo tako rizične dejavnike, pokazatelje in značilnosti težav
in motenj ter didaktične pripomočke in predloge za delo z otrokom.
Zaradi velikega zanimanja in obiska smo se odločile, da v spomladanskih mesecih takšno obliko sodelovanja ponovimo.
Aktiv učiteljic dodatne strokovne pomoči DSP

PROSTOVOLjcI OŠ GRADEc NA DELU

Novo šolsko leto je osvežilo prostovoljske vrste na šoli. Cilji, ki smo
si jih zastavili to leto so obogateni z novimi in zato se načrtovane aktivnosti že odvijajo v
polnem teku. Kaj vse načrtujemo, naj tokrat ostane še
skrivnost ☺.
Tokrat bi radi z vami delili
utrinek z našega prvega obi
ska Doma starejših občanov
Tisje. Za večino učenk je bila
to prva tovrstna izkušnja;
prijetna in nadvse ustvarjal
na urica z varovankami doma, izpod rok katerih so nastajale čudovite slike, ki so pripovedovale svojo zgodbo o jeseni…
Načrtujemo, delamo, ustvarjamo…kaj, kje in kako, vam kmalu spet
sporočimo… Mentorica skupine prostovoljcev: Aleksandra KRNC

Utrinka s POŠ jevnica
POSTALI SmO DOBITNIKI zNAKA ŠOLSKI EKOVRT

Minili sta dve leti, odkar smo pričeli z urejanjem šolskega vrta v
Jevnici. Naši učenci veliko časa preživijo na vrtu, v sožitju z naravo,
kjer spoznavajo pomembnost narave, varstva okolja ter pridelova
nja hrane. Letos so nam bogato obrodile jagode, maline, ribez in lubenice. Prav tako bučke, ki so pristale v šolski kuhinji, učenci pa so
skuhali ribezovo marmelado, ki si jo pri malici z veseljem namažejo
na kruh. Ponos našega vrta je zeliščna spirala z zelišči, ki jih uporabimo za zeliščne namaze in čaje. Spomladi smo na vrtu postavili
tudi lopo, z vključitvijo v projekt EAThink pa nam je uspelo pridobiti
finančna sredstva, ki so nam omogočila nakup žlebov in zbiralnikov
vode, s katerimi smo uredili trajnostno rabo vode na našem vrtu.
To je le ena izmed vsebin z našega vrta, ki se navezuje na globalno
učenje. Tretje leto smo že vključeni v program Šolski ekovrtovi, ki
ga izvaja Inštitut za trajnostni razvoj. Na vsakoletnem jesenskem
nacionalnem seminarju, 24.11. nam je bil podeljen znak Šolski
ekovrt. Znak »Šolski ekovrt« prejmejo šole in vrtci, ki izpolnjujejo
merila programa za ekološko vrtnarjenje. Veseli in ponosni smo,
da nam je uspelo pridobiti znak, hkrati pa nam pomeni spodbudo
za nadaljnje delo. Razmišljamo že, kako bomo delo načrtovali za
naprej, predvsem s temami s področja globalnega učenja.
Darja RAJŠEK, vodja POŠ Jevnica

BOžIČNO – NOVOLETNI SEjEm POŠ jEVNIcA

Približujejo se božično – novoletni prazniki, zato smo učenci v okviru tehniških dni izdelovali različne izdelke. Učenci 4. in 5. razreda
smo pekli piškote. Zelo smo se zabavali in ob tem spekli več kot
700 piškotov različnih vrst. 3. razred je izdelal snežake smučarje
ter lepa in uporabna mila. 2. razred je poskrbel za zabavne kopeli,
mehke ustnice pa tudi za naše zdravje – z izdelavo krhljev in zeliščnih čajev iz našega šolskega vrta. Prvošolci so poskrbeli, da bo
po sproščujočih kopelih naša koža gladka ter mehka. Tudi OPB ni
počival – izdelali so veliko voščilnic, sponke za lase … Končno pa
je napočil torek, 6. 12. 2016, ko smo imeli naš slavnostni šolski
sejem in druženje s starši. Zelo so bili veseli naših izdelkov, ki so jih
lahko s prostovoljnimi prispevki tudi odkupili. Skupaj smo se družili
ob čajanki, kjer smo lahko poklepetali ob mafinih in čaju. Po razredih smo imeli tudi različne zabavne, družinske matematične igre,
ob katerih smo malo razmigali možgane in se zraven še nasmejali.
Imeli smo se zelo lepo! Želiva vam lepe praznike in srečno 2017!
Lea Štros in Lana Pokorn, učenki 5. r.

NOVO NOVO NOVO
OD SEDAJ TUDI
POPRAVILA
AVTOMATSKIH
MENJALNIKOV!!!

ŠOL ST VO i n VzG OjA

December 2016

5

PODRUžNIČNA ŠOLA POLŠNIK

BILI SmO V cŠOD jURČEK
jESENSKA TRžNIcA
Na predvečer dneva slovenske hrane, 17. novembra
2016, smo v Osnovni šoli Gabrovka- Dole pripravili
prireditev in tržnico lokalno pridelane hrane. Dogodek je dobrodelne narave, saj so vsa zbrana sred
stva namenjena šolskemu skladu, katerega namen
je obogatiti osnovni program vrtca in šole.
Za začetek so učenci matične in podružnične šole
ter naši najmlajši skupaj z vzgojiteljicami in učiteljicami pripravili
program, navezujoč se na naše tradicionalne izdelke in ga zaključili
s čutno odpeto pesmijo Čebelar, ki je marsikomu orosila oko.
Prireditev se je nadaljevala z ogledom bogato založene tržnice, ki
je ponujala lokalno pridelano zelenjavo in sadje, domače pekovske
izdelke in nemalo ustvarjalnih izdelkov, nastalih izpod rok učencev
in njihovih mentorjev.

Tudi letos je bila
prireditev več
kot uspešna, saj
smo s skupnimi
močmi v korist
šolskega skla
da zbrali preko
2.400 €. Tako
se iz srca zahvaljujemo vsem staršem, ostalim krajanom in lokalnim pridelovalcem, ki ste prispevali svoje izdelke in obiskali prire
ditev ter s tem prispevali k popestritvi vzgojnih in izobraževalnih
dejavnosti naših otrok.
Predsednica UO Šolskega sklada, Jasmina VODENIK

VRTEc ČEBELIcA

DEcEmBRSKA ČAjANKA
z mETKINO mAmIcO
Metkina mamica nam je s svojim obiskom naredila lep
uvod v praznični december.
Z značilnim oblačilom in pokrivalom, košaro različnih zelišč in čajev
je vstopila v našo igralnico ter nam predstavila svoj poklic zeliščarke.
Že po nekaj trenutkih, ko smo smukali zelišča je po igralnici prijetno
zadišalo.
Uživali smo
v vonjanju in
smukanju po
sušenih cvetov in listov.
Vsak si je
napolnil svoj
mošnjiček s
čajem, ki ga
je lahko odnesel domov.
V vrtcu pa
smo skupaj
skuhali domači, dišeči, praznični čaj. Iz začimb smo si pripravili tudi dekoracijo, ki je polepšala našo praznično čajanko. Ob mirni glasbi, pitju
prazničnega, pomirjujočega čaja, sladkanjem z medenjaki, ki smo
jih spekli prejšnji dan je minilo prijetno dopoldne, ki nas povezalo
in umirilo. Še dolgo popoldan se je širil prijeten vonj zelišč po vsem
vrtcu. Hvala Metkini mamici za popestritev našega dopoldneva.
Za male pikapolonice Marinka L. in Simona R.

Modna trgovina

Mojca

Veseli in zadovoljni smo v sredo, 23. 11. 2016 prispeli v CŠOD Jurček v Kočevje. Tam smo se imeli lepo. Tako pridne skupine otrok
menda še niso imeli. Po slastnem kosilu smo se odpravili na ogled
Kočevja in njegove okolice. Videli smo Kočevsko jezero, cerkev Svetega Jerneja, kip neveste
Veronike in reko Rinžo,
ki teče skozi mesto. Lovili smo rake. Ustavili
smo se na glavnem trgu
in skupaj prehodili 4,5
km. Po večerji smo se
preizkusili v kvizu Male
sive celice. Noč je bila mirna. Otroci so bili tako navdušeni, da so
zelo zgodaj vstali in pospravili sobe. Odšli smo na zajtrk, po zajtrku
pa na jutranji sestanek. Razdelili so nas na tri skupine. Prva skupina je ostala v domu, kjer so se učenci pomerili v lokostrelstvu. Druga skupina je odšla v gozd, kjer so iskali medvedje stopinje v blatu,
tretja skupina pa v pravo kraško jamo. Otroci so na pohodu našli izgubljenega mor
skega prašička,
ki se je v našem
začasnem domu
dobro
počutil.
Vse sobe so nam
ocenili z oceno
odlično pet. Zvečer pa smo imeli
v domu pravi dis
ko. Plesali smo in se skupaj veselili. Tretji dan v Kočevju ... Zjutraj
nas je prebudilo sonce, čeprav smo pričakovali dež. Res smo se
nekomu priljubili, da je tako lepo skrbel za lepo vreme. Zjutraj nas
je pogrelo toplo sonce. Že pred zajtrkom smo pospravili sobe in
spakirali kovčke. Za zajtrk pa same dobrote ... Nato delo po skupinah. Kdor še ni streljal z lokom, si je to privoščil zadnji dan. Kdor
ni obiskal kraške jame, si jo je lahko ogledal dopoldne. In kdor še
ni odšel v gozd, je lahko to storil zdaj. In ja, medvedi so bili povsod
okoli nas. :-)

GOSTILI SmO ČEBELARjA IN jEDLI zDRAV zAjTRK
V četrtek, 17. 11.
2016 nas je obiskal
čebelar,
gospod
Srečko Rozina. Pripovedoval nam je o
čebelah in s seboj
prinesel zanimive
predmete, ki so po

IGRAČE SO ODŠLE NA POČITNIcE

vezani s čebelarjenjem. Tako smo si ogledali
panj, satnice in čebelarski klobuk. Gospod
Srečko nam je podaril tudi med ter zahvalo za
10 letno sodelovanje s čebelarji, saj je letos
10 let odkar so čebelarji prvič ponudili medeni zajtrk v šolo in vrtce. Naslednje jutro smo
tako kot otroci po vsej Sloveniji jedli slovenski
tradicionalni zajtrk. Kruh, maslo, med, mleko in jabolka so nam dobro teknila. Skupaj z
vrtcem smo pojedli slasten zajtrk in se nato
posvetili zdravi prehrani in zdravemu načinu
življenja. Iz starih škatlic smo izdelali prikupne
čebelnjake in jih razstavili v avli šole.
Katarina JUVAN

Prav ste prebrali. Igrače v enoti Kresnička so v začetku meseca novembra odšle na počitnice. Zakaj? Zato,
ker smo vzgojiteljice otrokom želele
pokazati, da se iz odpadnega mate
riala, z malo domišljije in ustvarjal
nosti, lahko izdelajo zanimive igrače. Obenem pa so otroci razvijali
predstavo o nastajanju odpadkov in
možnosti predelave le-teh.
Skupaj z otroki in starši smo zbirali
odpadno embalažo in naravni material ter začeli z ustvarjanjem. Potrebno je bilo veliko kreativnosti in
spretnih rok, da so iz kartonskih škatel, tulcev, lončkov, plastenk in
papirja nastale zanimive igrače in izdelki: čarobni grad, igra Človek
ne jezi se, gosenica Tinka, maketa Kresnic, labirint, Hrustavček …
Otroci so pri igri z nestrukturiranimi materiali razvijali svojo domi
šljijo, se urili v motoričnih spretnostih, razvijali čustvene, socialne
in fizične sposobnosti in se pri tem naučili, da dobre igrače ni potrebno kupiti ampak jo lahko ustvarijo kar sami.
Strokovne delavke enote Kresnička

10 OBLETNICI MEDENEGA ZAJTRKA NA ROB !
Ali kako naj kreativnost postane vrednota naših otrok.

18. Novembra je po vsej državi v šolah in vrtcih potekal medeni zajtrk, ki je bil nekaj posebnega, saj je označeval 10.
obletnico prvega takega zajtrka. ja to pa ja ni nič takega, bi
pripomnil marsikdo. morda res ne, za nekatere. Tiste prave
vzgojitelje in učitelje, ki pa so to po naravi in res pravi pedagogi, tiste, ki po srcu želijo otrokom dati posebne vrednote
kot so kreativnost, znanje življenja z naravo in tiste, ki jim
ni mar v kakšnem okolju živimo in kaj počno naši otroci,
vsem tistim je bil 18. november 2016 res velik dogodek.
Učitelji, vzgojitelji vrtcev in šol Litijske občine so skupaj s čebelarjem, avtorjem tega zapisa, pripravili program, ki otrokom
in učencem na njim primeren način približa skrivnosti življenja
čebel, njihovo urejenost, pomembnost čebel za pridobivanje
hrane z opraševanjem, skrivnosti čebeljega pika in še marsikaj.
V kolikor je snov podana na otrokom primeren način, se ti poistovetijo s čebelarjem in intenzivno sodelujejo z njim. Program
je potekal v vseh vrtcih Litijske občine od Gabrovke, do Litije in
se nadaljeval v osnovnih šolah. Zaključek pa je združil vse učence šol, otroke iz vrtca s prisotnimi vzgojitelji in učitelji tako, da

Grbinska cesta 20, Litija
P.E. Ulica m. Pregljeve 4, Litija

Vsem st�ankam želimo
vesele božične praznike
in Srečno v let� 2017

V VRTcU jE zADIŠALO PO mEDU ….
Življenje, narava, zdravje in tradicija so vrednote,
ki si podajajo roko. Skupaj tvorijo trden steber
vseslovenskemu projektu Tradicionalni slovenski
zajtrk, ki poteka že od leta 2011.
Sam zajtrk je le en košček mozaika, dopolnjujejo
ga dejavnosti, ki osveščajo o zdravem načinu življenja, pomembnosti lokalne samooskrbe, doma
če pridelave in predelave živil
in opozarjajo na pomen kme
tijstva in čebelarstva.
Projekt Tradicionalni sloven
ski zajtrk ponuja izhodišče za
načrtovanje dejavnosti iz področij narave, gibanja, jezika
in umetnosti, odlično pa se
dopolnjuje tudi z vsebinami iz Eko projekta, Zdravja v vrtcu in Etika
in vrednote. Nešteto možnosti za oblikovanje bogatega vsestranskega programa.
Otroci so tako spoznavali panj, različne vrste medu, obiskal jih
je čebelar, pekli so kruh, likovno poustvarjali vsebine, prepevali
pesmi o čebeli, poskrbeli za gibanje in sprehode, obiskali kmetijo, ločevali odpadke, skrbeli za čisto okolico, se vživljali v vloge
čebelarja, kmeta … in se seveda posladkali z okusnim zajtrkom, ki
ga sestavljajo: kruh, med, maslo, mleko in jabolko.
Za piko na i, pa
je enota Medve
dek sodelovala
v generacijsko
pisanem zboru,
skupaj z OŠ Gradec in Gimnazijo
Litija. Vrtičkarji,
šolarji in gimna
zijci so se zbrali
na igrišču ter s
kupnimi močmi,
ob spremljavi harmonike, zapeli Slakovo pesem Čebelar. Bilo je
lepo.
Dunja GORIŠEK Simončič, dipl. vzg.

Foto: Marinka Lenart vrtec Gabrovka

je iz okoli osemstoterih grl zadonela Slakova pesem Čebelar in
dejansko 18. November obeležila kot velik dogodek, ki ga bodo
otroci pomnili vse življenje. Dogodku sta prisostvovala tudi g.
župan Franci Rokavec in ga. podžupanja Lilijana Lovše.
Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da so posamezne enote ome
njenih izobraževalnih in vzgojnih enot izkazali razumevanje tako,
da so omogočili potek izvajanj na kar cel teden, kar je omogočilo sodelovanje več oddelkov, več otrok in pridobivanje več
znanja.
Pričujoča fotografija malčka kako zavzeto posluša čebelarja ni
osamljen primer. Vsi otroci resnično sodelujejo z njim s svojsko zavzetostjo.
Podoben primer
je tudi v šolah,
kjer je program
potekal na osnov
ni šoli Gabrovka, osnovni šoli
Litija in osnovni
šoli Gradec. Nekatere učence na
Osnovni šoli Litija
sta dve uri življenja s čebelami
tako prevzeli, da
so se predavate
Foto: ga. Slavi Hostnik
lju spontano sami
zahvalili za učinkovito in strokovno izvajanje ter pri tem izkazali
veliko navdušenje. Kar pa je na koncu koncev veliko priznanje
pedagogom in čebelarju, da so na pravi poti. To pa nam dokazuje, da mlajše generacije le niso izgubljene, da jim je kreativnost
vrednota in, da je vredno delati z njimi.
Vsem vodstvom ustanov, učiteljem, vzgojiteljem in ostalim za
dobro organizacijo, hvala!
Franci GROŠELJ
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December 2016
Večno mladi iz Maribora prinesli sporočilo v Litijo

Predstava Večno mladi je na drugi abonmajski
predstavi (24.11.) z odličnimi glasbenimi nasto
pi, vrhunsko igralsko ekipo ter s sporočilnostjo
predstave navdušila naše abonente. Igralci SNG Maribor so za
predstavo pre
jeli številna pri
znanja doma in
v tujini. Litijski
gledalci pa so jo
nagradili z veli
kim aplavzom,
saj je s svojo
drugačnostjo
na oder prinesla
kvaliteto, ki jo
naša publika ve
dno bolj ceni. Hvala celotni ekipi SNG Maribor za nepozaben večer.

Boris in Tin nasmejala abonente
v predstavi Staro za mlado
V četrtek, 8. decembra 2016, smo na tretji abonmajski predsta
vi gostili Borisa Kobala in Tina Vodopivca, ki sta nasmejala naše
abonente v prazničnem decembru. Predstava, ki temelji na stand
-upu, nas je skozi oči prekaljenega igralca z veliko izkušnjami in
mladega talenta, popeljala do humornih pogledov na življenjske
situacije mlade in stare generacije.

ABONMA V JANUARJU
V četrtek, 26.1., ob 19.30, si bomo ogledali četrto komedijo leto
šnje sezone. Predstava iLUTKA, ki navdušuje po Sloveniji, je atrak
tivna gledališka predstava, polna odličnih dramskih obratov, na
trenutke nevsiljivo interaktivna, z očarljivo zgodbo in zapleti, ki gle
dalca nasmejijo in zabavajo. Hkrati pa jim ponudi paleto čustvenih
doživetij in odličnih življenjskih nasvetov. Marko (Gorazd Žilavec) je
40-letni javni uslužbenec, ki ima za seboj 7-letno razmerje s „pravo
žensko“. Kljub temu, da mu je njegova bivša zadnji dve leti posku
šala razložiti, kaj v njunem razmerju „ne štima“, je začuden in raz
očaran, da ga je zapustila „tako na hitro“. Na razpisu za poskusne
lutke, ki so jih izdelali na Institutu Jožef Stefan, pa se mu končno
nasmehne sreča. Za šest mesecev dobi v preizkus najnovejši mo
del - lutko (Tina Gorenjak), ki bo v prihodnosti morda lahko odlična
zamenjava za prave ženske.

PRIBLIŽEVANJA z DRAGOM BULCEM
V ponedeljek, 12. decembra, smo se srečali z zelo zanimivim go
stom, Dragom Bulcem. Novinar, ki je vso svojo poklicno pot na
menil promociji naše lepe
dežele. Dejal je, da turistični
delavec ni samo služba,
temveč je to poslanstvo oz.
način življenja. Sodeloval je
pri mnogih projektih, ki so
dober glas Slovenije ponesli
v svet. Z nami je delil zani
miva razmišljanja in poglede
na dogajanje v naši državi in
nam dal upanje, da je tokra
tna politika na dobri poti, da dvigne razvoj turizma na višjo raven.
Hvala, g. Bulc, za zelo poučen in pester večer.

BOŽIČEK
OBISKAL
OTROKE NA
OTROŠKI
MATINEJI

ARHIVSKA PRIZADEVANJA
MUZEJA
V muzeju nadaljujemo z zbiranjem najra
zličnejših starih fotografij, dokumentov in
predmetov povezanih z litijsko zgodovino
oz. zgodovino okoliških krajev. Prisrčno vabljeni vsi, ki doma hra
nite stare arhive, da se oglasite pri nas in jih skupaj pregledamo.
Vsak Vaš prispevek je nadvse dragocen kamenček v mozaiku litij
ske zgodovine, zato že vnaprej – dobrodošli!
Še posebej bomo veseli fotografij, video posnetkov in različnih
predmetov ter dokumentov v povezavi z preteklimi LITIJSKIMI PUSTNIMI KARNEVALI. Naslednje leto nameravamo namreč v pu
stnem času pripraviti pustno razstavo, ki bi vključevala poleg foto
grafij tudi originalne pustne predmete, zato bo vsaka informacija
še kako dobrodošla!

PUSTOLOVŠČINA POLJUBOV
Od 28. novembra v muzeju gostimo fotografsko razstavo Muzeja
novejše zgodovine Slovenije z naslovom Pustolovščina poljubov, ki
s prisrčnimi fotografijami in zanimivo spremno besedo obiskoval
cu posreduje delček zgodovine poljubljanja na Slovenskem. Toplo
povabljeni, da si jo pridete ogledat, saj bo razstava odprta še do
konca leta.

CESAR FRANC JOŽEF IN SLOVENCI
Kdo je bil pravzaprav eden najbolj priljubljenih avstrijskih cesarjev
Franc Jožef I.? Kakšno je bilo njegovo zasebno življenje? Je bil res
tako hladen in nezanimiv, kot ugotavlja večina piscev in zgodovi
narjev? O tem in še mnogočem drugem smo slišali na predavanju
zgodovinarja dr. Petra Vodopivca, ki smo ga v muzej povabili 17.
novembra. Zelo smo se razveselili velikega števila obiskovalcev, saj
je to pokazatelj še živega zanimanja Litijanov ne le za lokalno zgo
dovino, temveč tudi za občo.
NAPOVEDUJEMO…

SLOVANI, KAKŠNI SLOVANI?
12. januarja 2017, ob 18. uri, bo v Mestnem muzeju Litija zani
mivo predavanje o Slovanih. Zanesljivega odgovora na vprašanje,
kaj je spodbudilo selitve ljudstev ob koncu Rimskega imperija žal
nimamo, imamo pa številne zgodovinske in arheološke dokaze o
selitvenih valovih v drugi polovici prvega tisočletja, ko se je na naša
tla naselil slovanski živelj. Eno najpomembnejših arheoloških naj
dišč te dobe je Kranj s tisoči grobov, odkritimi okoli farne cerkve in
v neposredni okolici mesta.
Predavala bo muzejska svetnica ddr. Verena Vidrih Perko.

22.12.

Dubajski večer

Novinarka Mateja Grošelj, ki je vrsto let delovala na radijskih valo
vih, bila dopisnica več slovenskih časnikov, bo obiskovalcem spre
govorila o Dubaju, ki ga je v zadnjih štirih letih zaradi osebnih stikov
dobro spoznala. Tako se bomo lahko prepričali, da to mesto ni le
pojem zunanjega blišča (v turističnih presežkih), pač pa skozi zaho
dno-evropske oči ostaja še vedno zaostal in nerazvit. V mešanici
kultur prebivalcev z vsega sveta je Dubaj mesto, ki nikoli ne spi, je
mesto brez klošarjev, a v njem žive novodobni sužnji.
Mateja Grošelj – Tea na dubajski večer prihaja z dišečimi, okusnimi
in estetskimi značilnostmi tega emirata, hkrati pa ohranja trezno
pronicljivost kritične, a objektivne opazovalke, ki s sogovorniki želi
deliti svoje izkušnje. Srečanje, ki ne bo potopisno predavanje, bo
gotovo zanimivo za tiste, ki v Dubaju še niste bili, vsekakor pa tudi
za tiste, ki ste ga turistično ali poslovno že doživeli.
Dubajski večer bo torek, 24. januarja 2017, ob 19. uri, v Knjižnici Litija.

Razstava De rosis

20. letni Tilen Dominik Perko iz Šmartnega pri Litiji je odraščal v 9
članski družini. Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo,
likovna smer, študij nadaljuje na umetnostni zgodovini, na Filozof
ski fakulteti v Ljubljani. S svojimi likovnimi
izdelki, kjer je poudarek na svetlobnem
kontrastu, vzbuja precej zanimanja, zato
se bo javnosti predstavil z razstavo, ki jo
je poimenoval De rosis, kar v latinščini
pomeni O rožah/vrtnicah. Za risanje upo
rablja rotring, tehnično pisalo na črnilo
in svinčnike. Motive za svoje slike išče v
vsakdanjem življenju, obrača se k naravi,
saj želi gledalca opozoriti na lepote narave, ki jih danes ne opa
žamo več toliko. Motiv nastane iz pikic, ki si jih lahko razlagamo
tudi kot drobne elemente narave (žuželk, listov, rastlin…), ki tvorijo
celoto, torej naravo. Srečanje z avtorjem razstave bo v četrtek, 26.
januarja 2017, ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno pri Litiji.

Voščilo ob novem letu

Življenje prinaša dogodke, če bi jih zapisali, bi vsak imel svojo knjigo. Vsi smo žive knjige, naše zgodbe se odvijajo včasih bolj, včasih
manj dobro. Ob koncu leta zaključimo poglavje, z naslovom Leto
2016. Živite novo poglavje v knjigi življenja čim boljše, uspešno in
tako dobro, da se bo znašlo v knjigi, ki jo pišete! Srečno! Zaposleni
Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič
Knjižnice Litija!

Uradni čas ogledov:
ponedeljek in sreda: 10h –12h in 17h -19h; sobota: 10h -12h
Informacije in najave skupin:
gsm: 031/689-160 ali e-pošta: mestnimuzej@zkms-litija.si

URA

V petek, 13. 1. 2017, na prvi petek ob prvi polni luni v
novem letu, ste ob 20.00 uri vabljeni, da se v soju mesečine in bakel podate na Nočni pohod v Gradišče pri Litiji.
Na pohod se lahko odpravite s treh začetnih zbirnih mest:
- ob 19.30 se bomo odpravili z Brega pri Litiji in Tenetiš (pri kole
sarskem servisu v Tenetišah),
- ob 20.00 iz Gradiških Laz (pri kapelici) ter prav tako
- ob 20.00 iz Zgornje Jablanice (pri kašči v Zgornji Jablanici).
Pot bomo nadaljevali proti cerkvi svete Magdalene v Gradišče pri
Litiji. Pri cerkvi se pohodniki iz več smeri snidemo okoli deve
tih zvečer in ponudimo drug drugemu, kar smo prinesli s seboj v
nahrbtniku. Nato se bomo odpravili v vas, kjer nam bodo odprli
svoja vrata na ekološki kmetiji Pr' Kokol (ogled jaslic). Kot je že
tradicija, se bo veselo druženje nadaljevalo na ekološki domačiji
Vovk. Lačni in žejni ne boste ostali!
Društvo za razvoj podeželja Laz, Mojca Hauptman

KULTURNI KOLEDAR

DOGODEK
LOKACIJA
PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU: BRIGITA ŠULER, MOŠKA VOKALNA SKUPINA LIPA LITIJA,
VALVAZORJEV TRG –
NOREIA (IRSKA GLASBA)
STARO MESTNO JEDRO
V PRAZNIČNEM MESTU: MEPZ GIMNAZIJA LITIJA, UČENCI GŠ LITIJA ŠMARTNO, MEPZ DU LITIJA, MOPZ
VALVAZORJEV TRG –
PET 23.12.
13.00-18.00 PODEŽELJE
GABROVKA, PIHALNI ORKESTER LITIJA; OBISK DEDKA MRAZA V MESTU, PREDSTAVA PIKA ČAKA DEDKA MRAZA
STARO MESTNO JEDRO
NED 25.12.
19.30
BOŽIČNI KONCERT ZBORA SV. NIKOLAJ LITIJA
CERKEV SV. NIKOLAJA LITIJA
CERKEV SV. MARTINA,
PON 26.12.
10.00
IGRANJE BOŽIČNIH PESMI, KULTURNO DRUŠTVO TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO
ŠMARTNO
TOR 27.12.
19.00
NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA LITIJA
ŠPORTNA DVORANA LITIJA
ČET
5.1.
19.00
RAZSTAVA OB 40-LETNICI VRTCA V ŠMARTNEM PRI LITIJI
KNJIŽNICA ŠMARTNO PRI LITIJI
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT NA VEČER PRIHODA TREH KRALJEV: ME PZ KRES ČATEŽ, ŽVS LIPA
CERKEV SV. KRIŽ
18.00
LITIJA, MOŠKI IN ŽENSKI ZBOR KUD FRAN LEVSTIK GABROVKA
GABROVKA
PET
6.1.
19.00
NOVOLETNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA POLŠNIK Z GOSTI: MOŠKA VOKALNA SKUPINA LIPA LITIJA DVORANA NA POLŠNIKU
PON
9.1.
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA VAČE
TOR
10.1.
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA LITIJA
ČET
12.1.
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
TOR
17.1.
19.00
POTOPIS: FRANCI HORVAT-TAJSKA
KNJIŽNICA LITIJA
SOB
21.1.
10.00
OTROŠKA MATINEJA: HVALEŽNI MEDVED, MELITA OSOJNIK
KULTURNI CENTER LITIJA
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA LITIJA
TOR
24.1.
19.00
DUBAJSKI VEČER; PREDAVANJE O ŽIVLJENJU V DUBAJU, NOVINARKA MATEJA GROŠELJ-TEA
KNJIŽNICA LITIJA
16.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA GABROVKA
18.00
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
ČET
26.1.
18.00
RAZSTAVA DE ROSIS (O ROŽAH/VRTNICAH): RISBE IN SLIKE S TEHNIČNIM PISALOM, SVINČNIKOM, TILEN DOMINIK PERKO
KNJIŽNICA ŠMARTNO
19.30
ABONMA: ILUTKA (GORAZD ŽILAVEC IN TINA GORENJAK)
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
ČET

Jubilej vrtca Ciciban

Ob 40. letnici delovanja vrtca v Šmartnem bo v
Knjižnici Šmartno v četrtek, 5. januarja odprta
razstava o zgodovini vrtca v Šmartnem. Odprli jo
bomo ob 19. uri.

3.450,00 EUR

V soboto, 10.
decembra,
smo si ogledali
interaktivno,
zabavno praz
nično predsta
vo Rudolf in
praznične
kremšnite, ki jo je izvedlo Miškino gledališče. Plesalo se je in pelo
in seveda smo pridni pričakali tudi obisk Božička, ki je razveselil
številne obiskovalce naših matinej.
Z otroškimi matinejami bomo v novem letu pričeli v soboto,
21.1.2017. Ogledali si bomo predstavo HVALEŽNI MEDVED v izved
bi Melite Osojnik. Lepo vabljeni.
DATUM

MALA LILA RAZSTAVLJA V AVLI KC- JA
V avli Kulturnega centra nas z novoletno razstavo razveseljujejo
mladi likovniki. Člani CICI in MALE LILE so pod mentorstvom Dani
Kunc slikali božične in novoletne motive, ki krasijo našo avlo. Lepo
vabljeni k ogledu.

Pokličite za ceno!
OPEL ASTRA KARAVAN 1.7 CDTI ENJOY OPEL ASTRA 1.7 CDTI Enjoy

Letnik:

BLUETOOTH Letnik: 2008, teh. pregled: 11/ 2017, 2004, prev. 152000 km, srebrna kov. barva,

prev. 287625 km, rdeča barva, diesel motor, 1686 diesel motor, 1686 ccm, 74 kW (101 KM), ročni
ccm, 74 kW (101 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA menjalnik (5 pr.), vozilo je karambolirano.

3.660,00 EUR

1.770,00 EUR

OPEL CORSA ENJOY 1.2 16V Letnik: 2006, OPEL ASTRA 1.6 16V Comfort Letnik:

teh. pregled: 09/2017, prev. 125801 km, svetlo 2002, prev. 179024 km, srebrna kovinska barva,
modra kovinska barva, bencinski motor, 1229 bencinski motor, 1598 ccm, 74 kW (101 KM),
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 59 kW (80 KM) , ročni menjalnik (5 pr.).

17.00 – 20.00

12.646,00 EUR
6.280,00 EUR
OPEL CORSA ENJOY 1.3 CDT Letnik: OPEL CORSA 1.4 Turbo Color Edition Start Stop
2012, prev. 107358 km, bela barva, die- Letnik: 2016, teh. pregled: 10/2020, prev. 2500
sel motor, 1248 ccm, 55 kW (75 KM, 3 km, bela barva, bencinski motor, 11364 ccm, 74
kW (101 KM) , ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
vrata, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: Opel Mokka X 1.6 CDTI Innovation Start Stop, testno
vozilo, cena 22.400 EUR; Opel Corsa 1.4 Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno;
Opel Meriva 1.4 Turbo Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Mokka 4x4
1.6 CDTi Cosmo Start Stop, novo vozilo, pokličite za ceno; Renault Megane
Authentique 1.9 dTi, letnik 2002, cena 1.800 EUR ter še nekaj testnih vozil.

ŠOL ST VO / M LADI
ZBIRALNA AKCIJA PLASTIČNIH
ZAMAŠKOV

Gimnazija Litija v sodelovanju s športno-humanitar
nim društvom NEVER GIVE UP do sredine decembra
pomaga zbirati plastične zamaške za pomoč šestle
tni Najdi, ki se že vse od prezgodnjega rojstva bori s cerebralno
paralizo, atrijsko septum napako in redkim Bohring-Opitzovim sin
dromom. Zato Najda potrebuje (drage) dodatne terapije in pripo
močke, ker še ne govori, ne sedi in ne hodi. Zabojnik za plastične
zamaške je postavljen v jedilnici, dijaki pa jih lahko prinašajo tudi v
šolski laboratorij. Po zaključeni akciji se bodo zbrani zamaški odda
li na zbirno mesto društva. 
Iztok Černe, prof.

Polet

V preteklem šolskem letu sem se udeležil tekmovanja v izdelavi
papirnatih letal, ki ga vsako leto prireja naša gimnazija. Ker sem
končal na prvem mestu, sem prejel priznanje. Nagrada za prva tri
mesta je bil tudi polet z leta
lom, na katerega smo morali
počakati do 15. septembra.
Tega jutra smo se s profesor
jem Štrusom odpravili proti
letališču v Slovenj Gradcu, ka
mor smo prispeli okoli 8. ure.
Najprej smo spoznali našega
pilota, nato pa hitro vzleteli.
Leteli smo do Gimnazije Litija,
kjer naj bi iz zraka pozdravili
naše sošolce. To žal ni bilo
možno, ker je Litijo prekrivala gosta megla. Razočaranje ni trajalo
dolgo, saj je pilot z letalom trikrat prikazal prosti pad. Ta izkušnja je
bila zame zelo zanimiva, saj z malim letalom doslej še nisem letel.
Upam, da mi bo uspelo zmagati tudi letos.
Matej Turk, 3.B

nakup Defibrilatorja

Polavtomatski zunanji defibrilator je pomemben del opreme za
prvo pomoč. Zato smo se na Gimnaziji Litija skupaj z OŠ Gradec
in Vrtcem Litija odločili za nakup defibrilatorja za uporabo celotne
Graške Dobrave. Na Gimnaziji Litija smo denar zbirali z zbiranjem
prostovoljnih prispevkov dijakov in profesorjev na šoli, naši dijaki
pa so zbirali prostovoljne prispevke tudi na bencinski črpalki Petrol
v Litiji. Zbiranja prispevkov na takšen način smo se na naši gimnazi
ji lotili prvič, zato je bila za sodelujoče dijake to zanimiva nova izku
šnja. Med delom so naleteli na prijazen odziv ljudi, ki so bili zelo ra
dodarni. Defibrilator je za reševanje življenj še posebej pomemben
zaradi enostavnosti uporabe ter zaradi možnosti hitrega dostopa
(če je defibrilator v bližini), saj se pri srčnem zastoju možnost pre
živetja z daljšanjem časa dokler bolnik ne dobi pomoči drastično
manjša. Z njegovo pomočjo lahko vsak, ki se ga nauči uporabljati
pripomore k reševanju življenja. Da bi ga znali uporabljati tudi dijaki
Gimnazije Litija, v bližnji prihodnosti, ko bo defibrilator nameščen,
načrtujemo tudi predavanje zdravnika, na katerem bomo izvedeli
vse potrebno za njegovo učinkovito uporabo.

DEBATNI TURNIR

V soboto, 19. 11., je Gimnazija Litija gostila drugi letošnji srednje
šolski debatni turnir. Na turnirju je sodelovalo 22 ekip na sloven
skem in 12 ekip na angleškem delu turnirja.
Pripravljena trditev, na katero smo debaterji debatirali, je bila »Po
ročanje medijev o terorističnih dejanjih naredi več škode kot kori
sti«, impromptu trditev, na katero smo se v eni uri pripravili sami,
pa se je glasila »Otroška literatura bi morala imeti realistične na
mesto srečnih koncev«.
Najuspešnejša ekipa na slovenski strani turnirja je bila ekipa iz Gi
mnazije Ptuj, na angleški strani pa ekipa iz Gimnazije in srednje
ekonomske šole Trbovlje. Med litijskimi debaterji je najboljše me
sto zasedla Nadja Strle, ki se je uvrstila na 9. mesto med posame
znimi govorci. 
Jerneja Logaj, 2. b

GLASBENA NOSTALGIJA NA GIMNAZIJI LITIJA

December se je v litijski gimnaziji začel glasbeno, s samostojnim
koncertom gimnazijskega zbora z naslovom Glasbena nostalgija.
Pod vodstvom zborovodje Blaža Rojka je zbor odlično zazvenel, z
izborom pesmi - mešanica pop priredb različnih glasbenih žanrov pa so poskrbeli, da je vsak obiskovalec našel nekaj zase.

Za razgibanost programa je poleg pestrega izbora pesmi poskrbel
tudi nabor plesnih točk. Nastopili sta plesna skupina naših dijakinj
in skupina plesne šole NLP.
Letošnji koncert nam je pomenil še toliko več, saj je bil to prvi
večji nastop v novi, razširjeni zasedbi - z novim šolskim letom smo
pridobili veliko svežih pevcev iz vrst “fazanov”. Ti so se že na prvi
preizkušnji odlično izkazali, mnogi so imeli celo solistične točke,
kar pomeni, da je lepa prihodnost zbora praktično že zagotovljena.
Razveselili so nas številni pozitivni odzivi na koncert, ljudje so z nje
ga odšli nasmejani in dobro razpoloženi, kar pomeni, da smo pevci
opravili svojo nalogo, namreč obiskovalcem polepšali dan.
Seveda pa je bila to tudi izjemno koristna izkušnja za nas - z inten
zivnimi pripravami na koncert in dodatnimi vajami smo se zbližali
- ne le v glasbenem smislu, da smo se približali končni izvedbi, am
pak predvsem kot skupnost. Iz skupine pevcev smo postali skupina
prijateljev. Vsi upamo, da bomo to vzdušje v zboru obdržali tudi v
prihodnje. Priložnosti za še več druženja med vajami bo zagotovo
dovolj, saj ima
mo že za pra
znični čas na
povedanih več
nastopov, v januarju pa se
obeta tudi pono
vitev decembr
skega koncerta
- lepo vabljeni!

December 2016
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POROČILO Z EKSKURZIJE V BELGIJO 2016

V ponedeljek, 7. 11. 2016, smo se po pouku odpravili proti Belgiji
in po trinajsturni vožnji v jutranjih urah prispeli v Bruselj. Najprej
smo si ogledali Evropski parlament, kjer nas je sprejela slovenska
poslanka Patricija Šulin. Skupaj s svojim asistentom sta nam pred
stavila organizacijo, delo in pristojnosti Evropskega parlamenta in
ostalih organov
Evropske unije.
Predstavitev se je
zaključila z ogle
dom sejne dvora
ne. Profesorja sta
nas nato vodila
po Bruslju: mimo
kraljeve palače,
mestnega parka
in katedrale do
muzeja stripov. V
njem smo spoznali razvoj in nastajanje stripov, kot so Tintin, Smrk
ci in Garfield. Obiskali smo tudi glavni mestni trg, okoli katerega so
bogati meščani in ne nazadnje tudi mestna uprava postavili svoje
razkošne hiše, ki so pričale o njihovi blaginji. Čeprav je bil leta 1695
zbombardiran in požgan, danes obnovljen ostaja srce Bruslja ter
najljubše shajališče Bruseljčanov in turistov, saj podnevi in ponoči
sproščeno urbano življenje utripa v številnih restavracijah, barih in
gostilnah. V starem mestnem jedru smo poskusili svetovno zna
ne belgijske vaflje, čokolado in poseben ocvrti krompirček. Bruslja
nismo mogli zapustiti brez ogleda kipa fantka, ki lula (Manneken
Pis). Kip je postal simbol mesta in ga ob različnih praznovanjih in
obletnicah tudi oblačijo.
Naslednji dan smo si ogledali še en spomenik Bruslja – futuristični,
102 metra visok Atomium, ki so ga postavili ob Svetovni razstavi
leta 1958. Pot nas je nato vodila v Ghent, kjer smo se sprehodili
skozi ulico, v celoti poslikano s samimi grafiti.
Zvečer smo prispeli v še eno flamsko mesto – Antwerpen. Tam smo
obiskali interaktivni MAS muzej. Iz najvišjih nadstropij muzeja se
nam je odprl pogled na pristanišče, ki je drugo največje v Evropi
in četrto največje na svetu. Kip Brabo, Sint-Annatunnel in mestno
jedro so bile še zadnje postojanke pred vrnitvijo domov.
Anja Šurina, 4. c

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

V tednu pred krompirjevimi
počitnicami smo dijaki 3.
letnikov sodelovali v zbiralni
akciji starega papirja. Na
men akcije je bil zmanjšanje
stroškov ene izmed ekskurzij
v tem šolskem letu. Vsi sku
paj, v sodelovanju s starši,
strici, tetami, zaposlenimi na
šoli smo uspeli zbrati 3 tone
odpadnega papirja. Morda je
to le drobec v našem mozai
ku, a mi smo zadovoljni. Star pregovor namreč pravi: Zrno na zrno
pogača, kamen na kamen palača. 
3. letniki Gimnazije Litija

S KLIŠE-jem aktivno,
ustvarjalno in dobrodelno
v prazničnih dneh
Za študenti, dijaki in aktivisti Kluba litijskih
in šmarskih študentov je aktivno, zabavno in
izzivov polno koledarsko leto. Naše leto so zaznamovali številni projekti, več njih smo izvedli prvič in s tem ponudili še
več adrenalinskih, športnih, kulturni in socialnih projektov. Z
novimi in stalnimi projekti se je tako vsak mesec zvrstilo več
dejavnosti, kjer smo se študentje in dijaki družili in aktivno
preživljali naš prosti čas.
Praznični mesec december smo začeli z aktivnim ozaveščanjem
mladih ob svetovnem dnevu boja proti aids-u. Izobraževalni del me
seca pa nadaljevali s klišejevo izobraževalno soboto, kjer smo se
stari in novi aktivisti podučili o pomenu kluba KLIŠE v lokalni sku
pnosti, o strukturi dela v klubu, pomenu motivacije med aktivisti in
izzivih, s katerimi se KLIŠE sooča.
A kot se za december spodobi, smo na KLIŠE-ju poskrbeli tudi za
dobrodelno noto. Letošnje leto smo se tako prvič pridružili projektu
Božiček za en dan – majhna škatla za velik nasmeh. S tem pro
jektom je KLIŠE postal zbirno mesto, kamor smo številni prinesli
darila in z ustvarjalnostjo in humanitarnostjo izkazali pozornost do
otrok z različnih koncev. Ob tem lahko z veseljem izpostavimo, da
je bilo naše zbirno mesto do dobrega napolnjeno z darili. Prav tako
pa smo pred prazničnimi dnevi oblikovali projekt Prazniki za vse, s
katerim smo obdarovali varovance doma starejših občanov Tisje.
Konec koledarskega leta pa je tokrat za KLIŠE predstavljal tudi sim
bolični nov začetek. Tako smo 16. decembra izvedli občni zbor vseh
članov, kjer je bilo izvoljeno novo predsedstvo za leto 2017. Novo
vodstvo bo seveda poskušalo prevzeti vse tradicionalne projekte,
dodati še številne nove dejavnosti za mlade ter se še bolj povezovali
na projektih z lokalnimi društvi, saj je povezovanje ključ do uspeha
in dobrega razvoja lokalne skupnosti. Tako, da bo naslednje leto še
bolj zabavno in pestro.
Ob tej obljubi ter v duhu prazničnega časa pa želimo klišejevci za
želeti delovno in polno izzivov, zdravja, uspehov, znanja, smeha in
zabave novo leto.
Anamarija Kamin - KLIŠE

DECEMBER/JANUAR V MCJU
V MCju gremo s polno paro čez december v januar.
Vsak torek popoldne bomo imeli DIY (naredi sam) delavnice. Ob
sredah nadaljujemo z večernim gibanjem, ob 17.30 za pičel evro
in pol igramo odbojko v športni dvorani Gimnazije Litija. Ob četrt
kih bomo imeli sklop pogovornih popoldnevov. Obiščite naš dnevni
center, vsak dan od ponedeljka do petka od 14.00 do 20.00.
Ob tej priliki vam vsi iz Mladinskega centra Litija želimo lepe Božič
ne praznike in nadvse srečno ter uspešno novo leto 2017.

ŽIVA KNJIŽNICA V LITIJI kot primer dobre prakse
medsektorskega povezovanja
17. novembra je v Ljubljani, na Fakulteti za družbene vede potekal
medsektorski posvet z naslovom Ključ do vključenosti, ki ga je or
ganiziral zavod Movit, v sodelovanju z Uradom republike Slovenije
za mladino. Na posvetu se je predstavilo 6 primerov dobre prakse
medsektorskega povezovanja in med njimi je bil tudi MC Litija s
projektom Živa knjižnica - Ne sodi knjige po platnicah.
Z živo knjižnico smo začeli v Društvu Slomo, ki povezuje aktivne
državljane in deluje na področju trajnostnega razvoja. Ideja je bila
predstavljena Mladinskemu centru Litija in Klubu litijskih in šmar
skih študentov. Obe organizaciji sta projekt podprli, tako idejno kot
finančno. S strani MCja smo v projekt vključili neorganizirano mla
dino in prostovoljce. Kliše nam je zagotovil drugo skupino mladih,
in sicer študente, dijake in njihove aktiviste. Pomembno vlogo pri
iskanju živih knjig, so imele tudi osebne socialne mreže vseh vklju
čenih. Živo knjižnico smo vključili v že obstoječe dogajanje in sicer
smo jo v sodelovanju z Medgeneracijskim glasbenim društvom Liti
ja umestili v dvodnevni rock Festival F52.
Sestavni del Žive knjižnice so knjižni katalog, knjižnične izkaznice
in ostali vizualni elementi. Pri grafični podobi in vizualnih materia
lih, so nam pomagali lokalni kreativci, združeni v družbeno odgo
vorno podjetje ZADRUGA.TRAPARIJ.
Gre za klasično delo s prostovoljci, ki je dostikrat nepredvidljivo,
sploh ker gre za delo z ranljivimi skupinami in mladimi z manj prilo
žnostmi. Bistveno je povezovanje in vključevanje na osebni in tisti,
zelo osnovni ravni, ko prostovoljci, žive knjige, knjižničarke, infor
matorji in tudi bralci preživljajo čas skupaj, se zabavajo in soustvar
jajo. Naloga nas, mladinskih delavcev je, da iščemo in ustvarjamo
te povezave. Tako mladim zagotavljamo več možnosti za vključeva
nje in participacijo. Sploh pa je to pomembno v majhnih skupno
stih, kjer ni veliko možnosti in priložnosti. Naša komunikacija je
bolj učinkovita in pristnejša, opažamo tudi boljše sodelovanje med
deležniki na večih področjih. Z Živo knjižnico smo spodbudili dialog
med vpletenimi organizacijami in celo še več, spodbudili smo dia
log in sodelovanje med prostovoljci različnih organizacij, ne glede
na nalepke in osebne okoliščine.

MOJ KORAK NAPREJ
Je usposabljanje za mlade med 15. in 29. letom, ki končujete šo
lanje, iščete zaposlitev ali name
ravate stopiti na pot podjetništva.
Potekalo bo v torek in sredo, 20.
in 21. 12. 2016, od 9.00 do 16.00
v Mladinskem centru Litija na Po
noviška cesta 12. Vodila ga bosta
Sašo Kronegger in Špela Peterlin.
Vsi sodelujoči boste imeli možnost nadaljevalnih usposabljanj in
vključitve v inkubator. Celotno usposabljanje je BREZPLAČNO.
Informacije so na voljo na 041 611 961 (Matija), litija@inkubator40.
si; splošne informacije o projektu Inkubator 4.0 pa na: www.inku
bator40.si/o-projektu, FB: Inkubator 4.0, Twitter: @inkubator40.
Kaj dobiš na usposabljanju?
•	Razumevanje pomembnosti dejavnikov, ki vplivajo na poklicni
uspeh in notranje zadovoljstvo;
•	čas in orodja, da spoznaš sebe, ugotoviš, kaj si želiš in razmisliš
o svojem osebnem poslanstvu;
•	nova znanja in informacije za lažji in boljši prehod na trg dela;
•	prostor, kjer lahko začneš razmišljati o svoji poslovni ideji ali pa
razvijati idejo, ki jo že imaš;
•	priložnost, da se vključiš v Inkubator 4.0, ki te bo podpiral in ti
omogočal rast na tvoji poklicni poti;
• širšo socialno mrežo;
• kavo in rogljiček.
Pridi – ponujamo ti 16 ur perfektne investicije v tvojo (in našo
skupno) prihodnost!

Pravljični december v vrtcu Polhek Polšnik
Mesec obdarovanj, »dobrih
mož«, lepih misli in želja je
tudi k nam prinesel praznič
no vzdušje. Postavili in okra
sili smo novoletno jelko. In
ne boste verjeli, tako smo bili
pridni, da nas je obiskal in
obdaroval prvi izmed »dobrih
mož«. Vsako jutro skupaj pri

žgemo lučke
na jelki, raja
mo ob glasbi
in poslušamo
pravljice. Na
pisali smo pi
smo Božičku
in ga poslali
po pošti.
Vanja
Klanšek
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DRUŠT VA / ZAN IMIVOSTI
RUBRIKA
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»SVET V KATEREM ŽELIM ŽIVETI« je bil na
slov 7. likovne ustvarjalnice, ki so se je 29.
novembra 2016 udeležili učenci OŠ Litija,
PPP, OŠ Šmartno in OŠ Gabrovka. Ustvar
jalnico je organiziralo društvo LILA v svojih
prostorih v KC Litija. Sodelovale so tudi šolske likovne pedagoginje
in mentorici Danijela Kunc in Joža Ocepek iz društva LILA. Mladi
ustvarjalci so si ogledali tudi LILIN atelje pod odrom. Nastali izdelki
bodo razstavljeni prihodnje leto na litijski občini in v prostorih so
delujočih šol.
»TA VESELI DAN KULTURE« je bil 2. decembra v organizaciji li
tijske knjižnice. LILA se je na likovni razstavi pred
stavila polnoštevilno, razstavljali so odrasli in mladi
likovniki. V kulturnem programu so presenetili štir
je gostje - pesniki KVARTOPIRCI.
Razstava nosi naslov PO SLIKARKIN
POTEH in je spomin na akademsko
slikarko Miro Pregelj. Projekt z istim
naslovom je potekal že spomladi, v
maju je bil z JSKD OI Litija organiziran ex tempore.
Tokrat je razstava odraslih likovnikov popestrena še
z deli članov CICI LILE in MALE LILE. Vsi so delali
slikarkin portret. Nastala so izjemna in zanimiva dela. V Knjižnici
Litija si jih lahko ogledate še do konca decembra.
RAZSTAVLJAJO
LILA - odrasli : Lavra AMBROŽ, Nubia ANŽEL, Marko BEGIČ, Darja
BERNIK, Miroslav DEBELAK, Gabrijela HAUPTMAN, Jelka JANTOL,
Roman KOVAČIČ, Danijela KUNC, Aleksander LAVRENČIČ, Tatja
na MARTINČIČ, Marjeta MLAKAR AGREŽ, Marija MURN URANKAR,
Joža OCEPEK, Sonja PERME, Jelka POLAK, Marija SMOLEJ, Pavel
SMOLEJ, Anita VOZELJ, Jelka ZAJC, Roža ZORC
MALA LILA: Kim ANŽEL LARA, Vita ANŽEL LARA, Alex ANŽEL
LARA, Živa BUČAR, Maša CVETEŽAR, Ruby ERJAVEC, Pina Lucija
GOLOUH, Iris GOMBOC, Jakob IBIŠI BERCIERI, Meta KRALJ, Tim
RASPOTNIK, Eva ROZINA, Ajda SVETLIN, Eva ŠIROK, Špela ŠIROK,
Naja ŠIRCA, Špela ŠKARJA, Pia TOMAŽIČ, Naomi TANCER, Neli
TANCER, Ksenija VOJTJAKOVA, Vera VOJTJAKOVA
CICI LILA: Pia DRAŽUMERIČ, Julija ELTRIN, Jakob ERJAVEC DE
NIŠA, Filip ISKRA, Lucija ISKRA, Ajda JAKOPINN, Vita KIRM, Kaja
KOS, Maša MIRTIČ, Iman OSHISH, Evelin POTISEK, Tija RIHAR, Li
jana SAVŠEK, Tereza STOPAR, Maja TOMAŽIČ, Naja VATOVEC LO
VŠE, Ela ZUPAN, Mia ZUPAN
MALA LILA in CICI LILA sta s svojimi izdelki tudi okrasili praznično
avlo Kulturnega centra.
Napovedujemo:
•	Za slovenski kulturni praznik bo LILA razstavila nagrajena dela iz
leta 2016
•	LILA - odrasli pripravlja kiparsko razstavo: postavljene bodo male
plastike in ready made instalacije
•	Nadaljevali bomo projekt SAVSKE LEGENDE , eksponate bodo
postavljeni v parku ŠMELC.
V LETU 2017 ŽELIMO VSEM VELIKO ZDRAVJA,
SREČE IN USPEHOV!

Predsednica: Joža Ocepek

LEGENDA VSEH LEGEND

Ne pomnimo, kdaj se je prvič pojavil. Vemo pa za gotovo, da nas
od samega začetka ni nikoli pustil na cedilu. Med drugo svetovno
vojno se je s svojim spremstvom v zavetju temne noči pred Nemci
skrival v gostem grmovju; po vojni pa se je skrival pred miličniki (po
licaji, kiflci ), ki so dobili nalog, da ga preganjajo. Zdaj je svoboden,
ne skriva se več. Zdaj hodi
ponosno z mitro in palico in
nam vliva v srce ljubezen
in upanje. Opravlja svoje
vzgojno poslanstvo. Bil je
prvi med dobrimi možmi
in hkrati spodbuda za po
javnost Božička in dedka
Mraza. Noben sistem se ni
hotel odpovedati dobremu
možu, ki kaže našo globo
ko ljubezen - predvsem do
otrok.
Narodna šega je postala popolna: Med vojno se ni bilo potrebno
dogovarjati. Kar vedelo se je, da bo Miklavž prišel k tisti hiši v vasi,
kjer so se zbrali otroci. S svojim spremstvom, angelčki in parkelčki
(,ki so rožljali z verigami pred hišo) je bil nagrada za pridne in hkrati
grožnja ali celo kazen za poredne. Prinesel je darila za vsakega.
Pogosto je Miklavževo skupino grelo žganje in včasih ga je bilo pre
več…
V današnjem času pa je pri nas vse drugače: Na plakatu piše, kdaj
bo Miklavž hodil po domovih. Objavil je tudi telefonsko številko, po
kateri ga starši naročimo in mu sporočimo vse podrobnosti, da jih
potem prebere iz svoje velike knjige. Alkohola ni; tudi to kronično
grdobijo smo ukinili.
V cerkvi ali v Domu sv. Andreja priredimo igrico o Miklavžu in na
koncu pride še sv. Miklavž. Do zdaj so te igrice prirejali: amaterska
gl. skupina iz Peč, otroška dramska skupina Gledališča GEOSS z
družinskim gledališčem Kolenc ali pa skupina, ki se je za to prilo
žnost posebej zbrala.
Vse kaže, da še vedno potrebujemo dobrega moža, zato da skozi
tretjo osebo izrazimo svojo ljubezen. Zelo lepo! Vendar se duhovno
razvijamo, v neposredni bližini imamo tudi GEOSS, kjer vsak na
ročen obisk pomeni pravo šolo, kako osebno povedati bližnjemu,
da ga imamo radi ali da ga ljubimo, kako ga objamemo ali še kako
drugače pokažemo svojo neskončno ljubezen iz katere smo rojeni!
Ko bi vedeli, kako zelo nas imam rad!!! Zvonček Norček
Več na: http://www.vace.si/miklavz.htm

Naši mlajši gasilci
DRŽAVNI PRVAKI!
Z zmago na regijskem tekmovanju na Dolah v ok
tobru so si naši mladi gasilci Andrijana Nograšek,
Mia Vozelj in Jon Juvan, pod mentorstvom Katarine
Juvan, prislužili priložnost za tekmovanje na 36. državnem srečanju
DRUŠTEV MLADI GASILEC slovenskih osnovnih šol, v Kidričevem,
19.11.2016. Priprave so bile temeljite, delovne, polne iskrene želje
po visoki uvrstitvi. Nič niso prepuščali naključju, izpilili so vse teh
nične vaje in se „napiflali“ vso teorijo. Vedeli so, da potrebujejo le
še srečo. Poleg znanja pa so morali
s seboj prinesti tudi maketo doma
čega gasilskega doma in naša je
bila deležna veliko občudovanj, saj
je bila iz lego kock. Že jutranje son
ce (ja, tam je sijalo, pri nas pa de
ževalo) jim je dalo dodatno energi
jo in tekmovanje so z minimalnimi
kazenskimi točkami več kot uspe
šno izpeljali. Čakanje na rezultate
se je vleklo neskončno dolgo. Vsaj
tako se jim je zdelo. „Četrti nismo“
je prišlo SMS sporočilo. Potem pa
„dolgo“ nič. Spraševali smo se ali
so pozabili nanje na razglasitvi? In
potem sporočilo „DRŽAVNI PRVA
KI!“ In tako so naši pridni gasilci
postali prvi Polšničani - državni
prvaki! Čestitke so se vrstile in zasluženo so skupaj z navijačema
Lano in Gajem ter mentorjema Ka
tarino in Boštjanom odšli na razva
janje v Terme Ptuj, kjer so preživeli
čudovite urice, katere so si gotovo
zaslužili. No, doma pa se je tudi do
gajalo. Na pobudo poveljnika PGD
Polšnik, Štefana Logarja smo pri
pravili nepozaben „vodni“ sprejem naših prvakov, s torto, zdravico
in „fotoshootingom“ z vsemi prisotnimi. Sprejema se je udeležil
tudi ravnatelj OŠ Litija, g. Peter Strle, čigar čestitke so bili prvaki
še posebej veseli. Presenečenje je uspelo! Hvala PGD Polšnik za
finančno in moralno podporo, hvala vsem obiskovalcem, da ste si v
lepem nedeljskem popoldnevu vzeli čas in prišli čestitat. Še enkrat
pa čestitke ANDRIJANI, MII IN JONU, TER MENTORJEMA KATARINI
IN BOŠTJANU za ves trud in pozitivno energijo, ki ste jo vložili v to
nepozabno izkušnjo! 
Mateja Sladič-Vozelj

Srečanje družin 2016
Petkov večer, 2. decembra, smo se zopet zbrali v dvorani na Polšni
ku, katero smo za ta večer priredili za prireditev Srečanje družin.
Ker je najprijetnejše, če se družina zbere okrog ognjišča, smo tudi
tokrat stole razpostavili v krog, toploto ognjišča pa so nam posre
dovali nastopajoči. Mlajši osnovnošolci so se predstavili z dekla
macijo o gluhoti, starejši šolarji pa z nazornim prikazom v dialogu
Kako poslušati. Skupaj so nam zaplesali Kuža nima repka več in
Ob bistrem potoku je mlin, kjer so smo jih občudovali v prijetnih
oblačilih. Nato pa nam je zapel še pevski zborček, pesmici Kje živi
pravljica in Hrček. Večer so nam polepšali tudi nastopi posamezni
kov: mlada pevka Nada je za svoj nastop izbrala zahtevno pesem
in jo tudi korajžno zapela do konca, prav tako je njena sestra Marija
lepo predstavila svo
je začetne korake
učenja na klavirju.
Prav nič pa ni zao
stajala Hana na svoji
harmoniki. Tudi Ja
kob nas je ob očijevi
spremljavi s kitaro
lepo popeljal v Kek
čevo deželo. Največ
veselja in topline pa
so seveda prinesli naši najmlajši iz vrtca, ki so s svojim nastopom
pokazali, da so naša prihodnost, ter se predstavili z deklamacijo
Januarska. Kot vsako leto smo tudi letos imeli temo večera. To
kratna je bila POSLUŠANJE. Svoje razmišljanje o temi so z nami
delili Vida Sladič, zakonca Breda in Jože Kos in Mateja Sladič-Vo
zelj. S svojim nastopom so se druščini pridružili tudi Ljudske pevke
in godci in tako prijetno popestrili večer. Prijetna in za poslušanje
zelo zanimiva pa je bila predstavitev Pavčkove pesmi Pobarvaj svoj
svet, katero so doživeto predstavile Katarina, Mateja in Tanja. Pa
da na pozabim na naši mladi voditeljici večera, Andrijano in Mio,
ki sta svoje začetne korake v tej vlogi odlično opravili. Poslušanje
je za naše življenje zelo pomembno, saj nam pomaga bogatiti vsak
trenutek našega življenja in narediti naš vsak dan čudovit, sobiva
nje pa bolj prijetno. Hvala vsem, ki ste s svojim trudom pomagali
pripraviti ta večer. 
Olga Repovš

ZLHT - Regionalni center NVO
Izbrani so predstavniki NVO v
Komisiji za razvoj NVO
v občini Litija
V novembru je potekal izbor predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za razvoj NVO v občini Litija. Glavni namen komisije je vzpostavitev učinkovitega partnerskega sodelovanja
med nevladnim sektorjem in občino.
V komisiji bo sodelovalo sedem predstavnikov, poleg treh predstav
nikov NVO bodo sodelovali še trije predstavniki Občine Litija in en
predstavnik ZLHT - Regionalnega centra NVO. Predstavniki nevla
dnih organizacij imenovani v Komisijo za razvoj NVO v občini Litija
so: Katarina Možina (predlagatelj: OZ RK Litija), Tina Cirar (predla
gatelj: MDI Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje) in Lovro
Mandelj (predlagatelj: Karate Klub Kensei). Zavzemali se bodo za
krepitev in izboljšanje položaja NVO v občini, boljše sodelovanje
med NVO in skrbeli za pretok informacij med občino in NVO.

Kakšen razpis na področju turizma si želimo
nevladne organizacije?
Po več letih prizadevanj in predvolilni županovi obljubi, se
nevladnim organizacijam za leto 2017 prvič obeta razpis na
področju turizma. Občina Litija je prepoznala turizem kot pomembno panogo in priložnost za občino, z iskreno željo, da se
mesto Litija z okolico razvije v pomembno turistično destinacijo, da postane lepo in urejeno mesto, ki diha in je navdih za
prebivalce in obiskovalce.
Kaj pa k razvoju turizma lahko prispevamo nevladne organizacije?
Na posvetu z nevladnimi organizacijami, 1. 12. 2016 smo identifi
cirali več področij, ki naj bi jih razpis za nevladne organizacije sofi
nanciral. Ker pa je za leto 2017 predviden razpis v višini 3.000 EUR
smo na posvetu določili dve prednostni področji za katera menimo,
da bi NVO kar največ prispevale k razvoju turizma v občini. To sta:
promocija območja in izdelava promocijskega materiala. Predlogi
so bili posredovani na Občino Litija. Prepričani smo, da so tako
usklajeni predlogi prava podlaga za izvedbo razpisa saj odražajo
realno potrebo nevladnih organizacij in s tem tudi njihovo večjo
pripravljenost pri pripravi predlogov ter sami izvedi projektov.
Konec januarja 2017 bomo v okviru ZLHT – Regionalnega centra
NVO organizirali delovno srečanje na temo turizma z nevladnimi or
ganizacijami, ki so iz občine Litija ali delujejo na njenem območju.
Spremljajte naša obvestila ali nam sporočite vaš interes za sodelo
vanje na klara.krzisnik@consulta.si.

Komu pa vi namenite 0,5% dohodnine?
V letošnjem letu so po podatkih FURS nevladne organizacije, s sedežem v zasavski regiji prejele dobrih 50.000,00 EUR
donacij iz dela dohodnine. Donacije je 102 nevladnim organizacijam nakazalo dobrih 6.000 zavezancev za dohodnino. Več
kot 70 odstotkov vseh zavezancev pa takšne zahteve še ni
izpolnilo zato njihovih 0,5% plačane dohodnine ostane v državnem proračunu.
Če še ne veste komu nakazati 0,5% dohodnine, vam je v pomoč
seznam 48 nevladnih organizacij iz občine Litija, ki so upravičene
do donacij in ga najdete na naši spletni strani www.consulta.si. Na
strani boste našli tudi obrazec in navodila, kako to naredite. Nič vas
ne stane, če 0,5% že tako plačane dohodnine namenite nevladnim
organizacijam. Vlogo oddajte do 31. 12. 2016 na FURS.
Ekipa ZLHT – Regionalnega centra NVO vam želi uspešno leto
2017 in si želi tudi v prihajajočem letu skupaj z vami ustvarjati
uspešne zgodbe.

TOREK, 10.1.2017, ob 16.uri

DRUŠ T VA

December 2016
ZDRAVSTVENO PREDAVANJE

Vabimo vas na dva zanimiva predavanja, ki bodo
v knjižnici Litija in sicer:
- v torek 10.1.2017 ob 16.30. uri: naslov preda
vanja bo Vpliv antioksidantov, ksantonov za
izboljšanje poteka bolezni pri sladkornih bolnikih, predavala
bo ga. mag. dr. Janja Blatnik.
- v torek 21.2.2017 ob 16.00 uri: naslov predavanja bo Vloga vitamina D in omega 3 maščobnih kislin, predavala bo ga. Hribar
Tatjana.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA
IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo, 4.1. in 1.2.2017 od 8.00 do
10.00 ure.

KOPANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH, STRUNJANU
IN ŠMARJEŠKIH TOPLICAH
Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart 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 ponede
ljek in sreda ob 19.00 uri. Vljudno vabljeni!
Obveščamo vas, da v ponedeljek 30.1. 2017 in sredo 1.2.2017
odpade telovadba.
Prav tako odpade telovadba še v ponedeljek 20.2.2017, sreda
22.2.2017 in ponedeljek 27.2.2017. Hvala za razumevanje.

POHODI
12.1.2017
19.1.2017
26.1.2017
9.2.2017
16.2.2017
23.2.2017

Litija- okolica Gabrovke ob 8. uri
Litija- Dragošek- Blaj ob 8. uri
Litija- Štanga- Janče ob 8. uri
Litija- Preska nad Kostrevnico ob 8. uri
Litija- Konj- Svibenj ob 8. uri
Litija- Vače- Sveta gora ob 8. uri

Hauptman Lojze
Groboljšek Jože
Lamovšek Ivan
Hauptman Lojze
Groboljšek Jože
Lamovšek Ivan

Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj s člani MDI vsak četrtek
organiziramo pohode v naši bližnji in daljni okolici. Zbor je po objavljenih urah, pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na
vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni
obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni najka
sneje dan pred odhodom!!!

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Z MDI skupaj nadaljujemo vodeno vadbo v bazenu Pungart pod
strokovnim vodstvom, vsako sredo od 16.00 do 17.00 ure.
Vljudno vabljeni.

USTVARJALNE DELAVNICE
Veseli bomo, če se nam boste pridružili pri ustvarjalnih delavnicah,
ki potekajo vsak četrtek ob 17.00 uri v društveni pisarni.

PLAČILO ČLANARIN
Članarina za leto 2017 znaša 12 EUR. Poravnate jo lahko v dru
štveni pisarni v času uradnih ur ali na TR 03110-1000021983.

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 programsko še bogatejše.
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lah
ko jih tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.

RAZNA OBVESTILA
•	BREZPLAČNA ZAMENJAVA MERILNIKOV JE ŠE MOŽNA.
	Vsi, ki imate merilnike za sladkor, ki so stari ali v okvari, kate
rekoli znamke, jih lahko prinesete v društvo in vam jih bomo
BREZPLAČNO zamenjali z novimi merilniki.
• Naročanje lističev za aparate:
Januar naročilo do 4.1.2017, prevzem v 11.1.2017
Februar naročilo do1.2.2017, prevzem v 9.2.2017

Uradne ure:
Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure.
V TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR
Pripravila: 
Danijela Stojančič

Predsednica DD Litija in Šmartno
Rudolfa Pogačar:

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI, SOCIALNO PODJETJE

V DRUŠTVU SO NAS OBISKALI ŠPORTNIKI
UDELEŽENCI PARAOLIMPIJSKIH IGER
Športniki iz našega Društva se udeležujejo tekmovanj v sedmih pa
nogah: balinaje, šah, pikado, kegljanje, namizni tenis, strelstvo ter
ribolov. Območna tekmovanja organizira zveza delavnih invalidov,
državna pa Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komi
te. Naši predstavniki dosegajo vidne dosežke, predvsem pa sodijo
med najboljše v Sloveniji po udeležbi. Z namenom, da bi dvignili
raven športa v Društvu in v svoje vrste povabili mlade invalide, ki bi
sodelovali v športu smo organizirali srečanje z nekaterimi sloven
skimi udeleženci na Paraolimpijskih iger v Riu. Vabilu so se odzvali:
kolesar Primož Jeralič, Strelec Franc Pinter, igralca namiznega te
nisa Bojan Lukežič in Primož Kancler, ter predsednik tekmovalne
komisije pri ZŠIS – POK , g. Jože Okoren.
Primož Jeralič je razložil organizacijo in vsebino tekmovanja špor
ta, igralca namiznega tenisa in strelec pa so izvedli demonstracijo.
Srečanja v novem domu invalidov se je udeležilo 45 športnikov- in
validov našega Društva.

PREDNOVOLETNO DRUŽENJE
Druženje invalidov, njihovih družinskih članov, prijateljev in gostov
je postalo tradicionalno.
Zaradi številčne udeležbe, tokrat se nas je zbralo 110 udeležencev,
ostaja edini primerni prostor v gostilni Kovač.
Ob prijetni glasbi, plesu ter klepetu, smo si izmenjavali izkušnje
iz preteklega leta ter kovali načrte za prihodnost. Poudarili smo,
da kljub temu, da se z vpisanimi člani, približujemo številki 900
(točno 882),
imamo v Društvu še dovolj« prostora« za vse, ki bi se nam želeli
pridružiti. 
Miro Vidic

TRADICIONALNI ŠAHOVSKI TURNIR, V BODOČE
MEMORIALNI PO FRANCIJI ING. PRETTNERJU
Vladimir Hrešč zmagovalec 35. Božično novoletnega turnirja.
V organizaciji MDI Litija - Šmartno pri Litiji je potekal tradicio
nalni tokrat že 35. Božično novoletni turnir, ki je potekal v gostilni
Kovač v Litiji. Na turnirju je sodelovalo 28 šahistov ter 4 šahistke,
ki so prispeli iz raznih krajev Slovenije. Konkurenca je bila močna
saj je nastopil tudi velemojster Marko Tratar ter še vrsta znanih
slovenskih igralcev kot so Marjan Črepan, Evald Ule in ostali. Na
turnirju je sodelovala tudi ekipa iz društva invalidov Litija, kjer sta
v močni konkurenci izstopala Nebojša Milinkovič in Srečko Obol
nar. Iz Zagreba je prispel mednarodni mojster Vladimir Hrešč, ki
je postal tudi zmagovalec tega jubilejnega turnirja. Organizacija in
izvedba samega turnirja je bila na visokem nivoju za kar je poskrbel
sodnik Marko Jurič ter organizatorji iz vrst društva invalidov Litija Šmartno pri Litiji.
Udeleženci tekmovanja so z (veliko večino) potrdili predlog, da se
v bodoče turnir poimenuje memorialni v spomin enega od prvih in
zadnjih udeležencev in organizatorjev, Francija ing. Pretterja.
Končni vrstni red : 1. Vladimir Hrešč - 7,5 točke, 2. Marko Tratar – 7
točk, 3. Evald Ule – 7 točk, Marjan Črepan – 6 točk, … 10. Srečko
Obolnar – 5 točk, 11. Nebojša Milinkovič – 5 točk.
Mirko Plaznik

Vsem invalidom in občanom želimo vso srečo
v letu 2017, predvsem pa zdravja.
Predsednik MDI Litija- Šmartno, socialno podjetje
Bogomir Vidic

Spomin na žrtve zločinov pred 72 leti
30. Novembra sta KO ZZB za vrednote NOB Kresnice in Jevnica v
športnem parku vrh Golišč pripravili tradicionalno slovesnost v spo
min na žrtve zločinov, ki so se zgodili 29.-30. novembra 1944. Slo
vesnosti so se udeležili učenci z učiteljicami podružničnih osnovnih
šol iz Kresnic in Jevnice pod vodstvom Angelce Koprivnikar in Darje
Rajšek. Učenci obeh šol so se med pohodom, ki je trajal slabi dve
uri, ustavili pri spomenikih in se poklonili padlim borcem in žrtvam,
katerih imena so vklesana na njih. Na spominski svečanosti so bili
podžupanja občine Litija ga. Lijana Lovše, predsednica KS Kresni
ce ga. Lidija Grešak, predsednik območnega združenja borcev za
vrednote NOB tov. Mirko Kaplja, ki je bil tudi slavnostni govornik in
predsednik KO ZZB iz Jevnice tov. Jože Godec.
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dom tisje
NIMFA PIKA – nova prebivalka
v Domu Tisje, enota Litija
Ena od možnosti za kvalitetnejše življenje v starosti
je tudi stik z živalmi. Živali imajo zelo ugoden vpliv
na njihovo počutje in zdravje.
Tako je nekega hladnega dne,
skozi okno v naš dom priletela
papiga nimfa in se usedla na
ramo enemu od naših stano
valcev. Bila je zelo prestrašena.
Tako je tisti dan ostala pri nas,
saj smo ji takoj priskrbeli zača
sno bivališče – kletko, vodo in
hrano.
Ker se kljub oglasu o pogrešani
papigi, lastnik ni našel, je postala naša.
Stanovalci so jo toplo in z navdušenjem sprejeli. Po kratkem času
smo ji priskrbeli večjo kletko, z gugalnico in ogledalom.
Stanovalci jo radi razvajajo s
sadnimi dobrotami, korenjem
in peteršiljem. Prav tako so ji
nadeli ime Pika in sedaj je
stalna prebivalka na enoti
Lipa.
Stanovalci se vsakodnevno
srečujejo s Piko, radi so v
njeni družbi, in jim daje opo
ro v vsakdanjem življenju.
Pika stanovalce razveseljuje
s svojim lepim petjem, še po
sebej ko oznanja, da je zunaj
jutro.
Prav tako je Pika velikokrat
tema pogovora in stanoval
cem daje občutek medseboj
ne povezanosti.
Verica Sandevska

V prestolnici kakija
Kaki, eksotični sadež, zelo zdrav in sladko vabljiv.
Največ kakija v Sloveniji pridelajo v Strunjanski
dolini. Pridelovalci tega čudovitega sadeža so se
spraševali, kako ga približati ljudem, saj ga večina
Slovencev bolj slabo pozna. Skupaj s strokovnjaki Kmetijske sve
tovalne službe so prišli do zamisli o prazniku kakija. Že več let ga
organizirajo v sredini novembra. Trije dnevi so prepleteni s strokov
nim, kulturnim in zabavnim programom.
Letos smo se praznika udeležili tudi člani DU Litija. V Strunjan smo
se odpeljali v petek, 18. novembra. Ob morju, na glavnem parkiri
šču, se nam je korak najprej ustavil ob stojnicah, ki so, kljub oblač
nemu vremenu, žarele v oranžni barvi. Kamor si se ozrl, povsod
kaki. Kogar je zanimalo, je lahko izvedel veliko zanimivega o njem
in tudi o njegovi pridelavi. Ugotovili smo, da ga res slabo poznamo.
Vemo, da so kakiji trdi in trpki in mehki umedeni. Vse drugo so za
nas že pretirane podrobnosti. Pa smo izvedeli, da po svetu raste
2000 sort, Strunjančani pa jih poznajo okoli 20. Najpogostejša je
sorta TIPO.
Strunjanske žene in dekleta so pod belo platneno streho velikega
šotora poskrbele za kulinariko: kakijeva krostata, kakijev štrudl,
kakijev sladoled, kakijev narastek, kakijeva marmelada, kakijev
čips,… V ponudbi so bili tudi bomboni s kakijevim polnilom in čoko
lada s kakijem. Bogato je bila založena tudi stojnica s soljo, ki so jo
pridelali v obnovljenih strunjanskih solnih poljih.
Zanimivo je bilo prisluhniti otvoritvenim govorom. Vsi po vrsti so iz
ražali potrebo po boljšem poznavanju in prodaji kakija na domačem
trgu. V blagoslov tega sadeža pa je bila vpletena želja po ohranja
nju narave in Zemlje, kot edinem skupnem domu vseh nas.
Po ogledu obnovljene solinarske hiše in kratkem sprehodu ob mor
ju smo se odpeljali v Hrastovlje, kjer nas je čakalo okusno istrsko
kosilo. Kdor je želel, si je lahko ogledal tudi Mrtvaški ples v njihovi
cerkvi sv. Trojice.
Ob vračanju domov je v prtljažniku avtobusa prevladovala oranžna
barva. S hrano bogov, kot tudi imenujejo kaki, se bomo sladkali
vse tja do zime, samo malo bo treba potrpeti, da se sadež omehča.
Zapisala Milka Rogelj

Vesela jesen – vesel dogodek

Vse navzoče je pozdravil predsednik KO ZZB Kresnice Bojan Ci
merman. Po slavnostnem govoru tov. Mirka Kaplja, so program le
tošnje prireditve oblikovali Mladinski pevski zbor OŠ Gradec pod
vodstvom ga Ane Tori in kot vsako leto učenci obeh podružničnih
šol pod vodstvom mentoric, ki so nam zapeli partizanske pesmi,
recitiral je dramski igralec tov. Jože Mraz.
Slavnostne proslave so se poleg že naštetih udeležili tudi aktivisti
in borci ter številni krajani obeh KS in člani ZZB. Zahvaljujem se
KS Kresnice in KS Jevnica za finančno pomoč. Iskrena hvala vsem
nastopajočim in tudi tistim, ki so kakor koli pripomogli k uspešni
organizaciji proslave.
Predsednik KO ZZB za vrednote NOB
Bojan Cimerman

Za nami je zadnja večja prireditev DU Litija v letu 2016, Vesela
jesen, kjer sta se s sproščenim programom predstavila oba zbora,
Mavrica in MePZ, ki ju vodi Marjana Kolar. V goste so pevci tokrat
povabili Igralsko skupino DU Mirna, k je s svojo pristno govorico,
sproščeno igro in primerno vsebino iz našega vsakdana, res nav
dušila. Očitno smo mi vsi potrebni »Bosanske energije« , kot je bilo
naslov njihove predstave, ali vsaj sproščujočega smeha, ki prav
gotovo nikomur ne škodi. Prepričani smo, da smo vsem navzočim
polepšali turobno novembrsko soboto.
V imenu vseh pevcev, Iva Slabe
Naj prinese novi čas,
vse kar je staro leto zamudilo,
zdravja, veselja in druženja obilo.
V želji da bilo bi vam pri nas lepo,
vam miren božič in srečno novo leto voščimo.
Društvo upokojencev Litija
NAPOVEDNIK:
2.1.2016 - indiv. Pohod na KUM

DRUŠT
RUBRIKA
VA

10 December 2016
SE ŠE zNAmO VESELITI PRAzNIKOV?
Dole, od 24. do 27. novembra 2016
V teh dneh je Društvo podeželskih deklet in žena Dole prisrčno
vabilo na delavnico in zaključno razstavo adventnih venčkov. Sedaj, ko so trgovine polne božičnih in novoletnih okraskov in dobrot,
lepot in kričečega
kiča že več kot mesec pred božičem, se
marsikje na izvirnost
adventnega časa pozabi. Advent, po latinsko adventus, pomeni
prihod, to je čas štirih
nedelj pred božičem.
Za večino Evropejcev
je to priprava na velik
krščanski praznik, na
božič. To je čas spletanja venčkov, ki naj
bi spominjali na štiri
tisočletja od Adama
do Kristusa. Adventni venček naj bi imel štiri svečke in vsako nedeljo naj bi prižgali eno, na božič pa naj bi ga nadomestilo božično
drevo.
To je čas, ko se ljudje radi spominjajo svoje mladosti, ko smo te praznike
preživljali doma. Pri tem pa se je čar
božične noči in veselega pričakovanja prenesel iz starejše generacije
na mlajšo generacijo. Obuditev te
tradicije smo ustvarile članice Društva podeželjskih žena in deklet, ki
smo se zbrale in iz različnih materialov spletale venčke za svoje domove
in prodajno razstavo. Pod budnim in kritičnim očesom članice mire
Novak so nastali čudoviti izdelki.
Kar veliko naravnih materialov nam
je pripravila, znala je svetovati, se
zagnano lotila dela, in na prodajni
razstavi je bilo kaj videti in proda
ti. Delavnic se je udeležilo okoli 30
članic, razveseljivo pa je dejstvo, da
so se mamicam pridružili tudi otroci. Pa naj kdo reče, da se ne znamo
na podeželju veseliti praznikov.
Jožica VRTAČNIK

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

2017

pa predvsem zdravja, zadovoljstva
osebne in družinske sreče
DESuS OO LITIJA
Predsednik
Milan ZMRZLAK

zGODOVINSKO LETO zA
PGD GABROVKA
Ali veste, kaj počne gasilska mladina čez celo
leto? V PGD Gabrovka so otroci aktivni celo
leto. V zimskih mesecih se učijo in opravljajo
značke s pomočjo učiteljice Brede, ko se malo ogreje pa pričnejo
pod budnim očesom mentorjev vaditi za razna tekmovanja, ki se
vrstijo od pomladi preko celega poletja do pozne jeseni. Letos
smo se tako udeležili treh občinskih, dveh regijskih in kar treh
državnih tekmovanj. Na vseh osmih tekmovanjih smo odlično zastopali naše društvo. Domov smo prinesli 17 pokalov, ki že krasijo police v gasilnem domu.
Seveda moram na tem mestu
še posebej pohvaliti dve ekipi,
ki sta bili letos res vrhunski. To
je ekipa mladincev (Anže, Jan,
Timotej), ki so postali državni
podprvaki v gasilski orientaciji
in ekipa mladink (Lana, Marija,
Rosana), ki so osvojile kar dve
lovoriki. Postale so državne prvakinje v gasilski orientaciji in
državne prvakinje v srečanju
DMG. Preko celega leta je obiskovalo gasilske vaje in se udeleževalo tekmovanj kar 25 pionirjev, 20 mladincev in 4 pripravniki. Tako je, imamo 49 otrok, ki se
urijo, da nas bodo nekoč reševali in varovali.
Kljub natrpanemu urniku tekmovanj in vaj smo bili aktivni tudi
na drugih področjih. Otroci so sodelovali na občnem zboru, pri
izvedbi veselice, na sektorski vaji operativnih članov, pomagali pri
svečani otvoritvi muzeja in sodelovali pri vodenju dobrodelnega
koncerta.
V spomladanskih mesecih smo mentorji in ostali člani društva
izvedli tekmovanje. Da bi bil naš društveni podmladek tekmoval
v enotnih barvah, smo se odločili in izvedli nakup novih majic. V
njih smo letos izvedli res neponovljivo gasilsko zgodbo.
Letošnje leto se bo zapisalo v zgodovino društva, kajti bilo je res
izjemno. Nepozabno leto ste nam pomagali napisati vsi otroci, ki
pridno sodelujete na vajah in se na tekmovanjih borite za najboljše uvrstitve. Velik delež so dodali vsi mentorji, ki so pripravljeni
popoldneve preživljati na gasilskem dvorišču ter ob sobotah hoditi po celi Sloveniji in spremljati otroke na tekmovanjih. Velika
zahvala gre staršem, ki nam zaupajo otroke in nas vedno znova
ob prihodu s tekmovanj pričakajo pri gasilnem domu. donatorji, ki
so nam omogočili nove tekmovalne majice in seveda vsem osta
lim, ki so kakorkoli pripomogli, da se je skozi celo leto pisala ta
neverjetna zgodba. Vsem še enkrat hvala.
V imenu celotne ekipe gasilske mladine PGD Gabrovka vsem želim mirne praznike in varno leto 2017.
Za PGD Gabrovka: Klara HOSTNIK

DRžAVNO SREČANjE DmG
Na deževno soboto, 19.11.2016 je v OŠ Kidričevo potekalo Državno srečanje Društvo mladi gasilec. Tekmovanje, ki poteka v
okviru osnovnih šol, ima dolgo tradicijo, saj je potekalo že 36.
srečanje. V letošnjem letu smo se ga udeležili tudi mi z ekipo
starejših (Lana, Rosana, Marija), saj smo z 1. mestom na regijskem srečanju izpolnili glaven pogoj za sodelovanje. Po prijavi,
kjer je bilo potrebno oddati maketo svojega gasilnega doma, in
uvodnem pozdravu, so se ekipe podale na posamezne naloge,
med katerimi so teoretični testi (preventiva, prva pomoč), praktična prva pomoč, vezanje vozlov, spoznavanja gasilskega orodja
in spajanje cevi na trojak. Po začetni nervozi pred tekmovanjem
so punce zelo suvereno opravile z teoretičnim delom in se tako

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
• VELIKA IzBIRA zLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• POPRAVILO RABLjENEGA NAKITA
• ODKUP ALI PREDELAVA zLATEGA
IN SREBRNEGA NAKITA
• IzDELAVA NAKITA PO VAŠIH žELjAH
• IzDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAjA NALOžBENEGA zLATA
• NIzANjE OGRLIc

optimistično podale na prvo pomoč ter nato na ostale praktične
vaje. Že med tekmovanjem se je po odličnih časih vaj slutilo, da
bo končni rezultat spet dober, zato smo nestrpno pričakovali zaključek. Vse skupaj smo se malo sprostili na strelišču, kjer smo
streljali z zračno puško (tudi tukaj smo tekmovali med osnovnimi
šolami), nekateri so odkrili nov talent, drugi pa pač ugotovili, da
puška ni za njih. Po sproščanju pa je sledila zaključna prireditev,
kjer so razglasili rezultate. Najprej so podelili nagrade najboljšim
v streljanju, kjer smo se že takoj sprijaznili, da nismo ravno vrhunski. Nato je sledila podelitev nagrad najboljše izdelanim maketam
gasilnih domov. Tukaj smo potihoma pričakovali nagrado za najboljše makete, vendar pa so sodniki ocenili drugače. Nazadnje pa
je sledila razglasitev najbolj pričakovanih rezultatov. In splačalo
se je čakati. Naše društvo oz. OŠ Gabrovka je ponovno posegla
po samem vrhu. Lana, Rosana in Marija so po „prestolu“ v gasilski orientaciji posegle še tukaj in drugič letos osvojile naslov državnih prvakinj. Neverjetno. Kar se da najbolje so zaključile težko
ponovljivo in zgodovinsko leto za naše društvo.
Za PGD Gabrovka: Martin GRACAR

(Nadaljevanje s 1. strani)

zADNjE TEKmOVANjE
V KOLEDARSKEm LETU zAKLjUČILI
z EVROPSKIm PRVENSTVOm

Z udeležbo na evropskem prvenstvu na Poljskem smo v Plesnem
društvu NLP zaključili s tekmovanji za leto 2016. Mala skupina Vilinke, ki je zadnjič tekmovala v mladinski jazz kategoriji je zasedla
11. mesto. Evropsko prvenstvo je potekalo v mestu Mikolajki, kjer
organizatorji že nekaj
let zapored poskrbijo za
odlično organizacijo. Tekmovanje je potekalo kar v
hotelu, ki pa je tako velik,
da sta v dveh različnih
sejnih sobah potekali kar
dve različni tekmovanji.
V januarju bomo našo
ponudbo nadgradili z no
vimi tečaji. Pričenjamo z
novo vadbo za odrasle TNZ, ki bo poskrbela za fit postavo in dobro
počutje, pridružite se nam lahko na začetnem ali nadaljevalnem
tečaju družabnih plesov, prav tako pa začenjamo z rekreativnim
tečajem hip hopa, kjer bodo lahko vsi otroci in mladi od 10. leta
starosti dalje enkrat tedensko zaplesali v ritmih moderne glasbe
in se naučili osnovnih hip hop korakov. Več informacij o tečajih in
dogodkih v NLP pa se nahaja na www.psdnlp.com

NA OBISKU V DOmU
STAREjŠIH OBČANOV
28.10.2016 je župan občine Litija Franci
ROKAVEC v domu starejših občanov v enoti
Doma Tisje v Litiji prižgal prvo svečko na torti in otvoril slavnostno
prireditev, na kateri so počastili enoletno delovanje te enote v Litiji.
V domu so našli svoj drugi dom številni občani Litije ter občani iz
drugih krajev. Tu imata svoj drugi dom zakonca Stane UPELJ in njegova žena Marija. Stane je že pravi starosta saj bo v marcu dopolnil
častitljivih 94 let, njegova žena pa je tri leta mlajša,.
V sredo 7.12.2016 so ga obiskali člani Desus Litija, med njimi predsednik Milan ZMRZLAK in podpredsednik Leopold Žnideršič katere
je z velikim veseljem in radostjo sprejel v svojem novem domu.
Kajti Stane UPELJ je bil ustanovitelj Demokratične stranke upokojencev - Območne
organizacije Litija in njen prvi
predsednik (22.5.1991 leta),
prav tako pa se je v Desus
včlanila žena Marija in sta
vse do danes ostala zvesta
člana, čeprav ne moreta več
aktivno sodelovati.
V razgovoru je izrazil veliko
zadovoljstvo nad svojim no
vim domovanjem in oseb
jem, ki skrbijo za stanovalce
Upelj Stane in žena Marija.
doma.
V ozadju Milan Zmrzlak in
Leopold Žnideršič
Kot vedno rad obuja spomine
na prehojeno pestro in zanimivo življensko pot. Ob nekaterih dogodkih, ki jih v živo pripoveduje so za današnji čas smešni, toda v
času ko so se dogajali pa so bili zelo resni zato mnoge te spomine
pospremi z šalami, ki jih prav v posebnem tonu zna interpretirati.
Pri teh letih Stanetu služi neverjetno čist spomin, ki v svojem opisovanju dogodkov navaja imena in priimke oseb in tudi datume.
Čas je kar prehitro minil, pogovor bi se še lahko nadaljeval, kajti
Stane bi nam še marsikaj razkril in zaupal veliko zanimivih dogodkov, ki jih je doživel na pestri življenski poti. Tudi danes je z današnjo politiko na tekočem, s katero pa ni najbolj zadovoljen.
Ob odhodu vse najlepše želje za bližajoče se Božične in Novoletne
praznike z obljubo, da ga bomo še obiskali.
Ciril GOLOUH
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LOKALNO PRIDELANA HRANA NA mIzAH
TUDI V LITIjSKIH ŠOLAH IN VRTcIH
Po slovenskih vrtcih in šolah je 18. novembra 2016 potekal Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je eden od pomembnejših načinov
spodbujanja vključevanja lokalno pridelane hrane v te institucije
ter hkrati osveščanja o zdravem načinu življenja in naši kulinariki.
V Srcu Slovenije je zadruga jarina letos s sestavinami za zajtrk
oskrbela več kot 20 šol in vrtcev in izvedla šest dogodkov na šolah.
Ob priložnosti Tradicionalnega slovenskega zajtrka šole in vrtci organizirajo različna predavanja, dogodke ali naravoslovne dneve na
temo hrane in zdravega življenja. Ti potekajo na šolah, pogosto pa
tudi na kmetijah, ki so živila za zajtrk pridelale.
Zadruga Jarina je letos na temo lokalno pridelane prehrane izvedla
več dogodkov tudi na litijskih šolah. Na OŠ Litija so na primer z
učenci 7. in 9. razreda razmišljali o vplivu lokalne hrane na lokalno
ekonomijo ter »zasnovali« podjetje za izdelavo posebnega bezgo
vega soka v embalaži primerni za gostinstvo. Z učenci in učitelji so
testirali zdrav prigrizek: na palčke narezana sveža repa z medom
ter ugotovili, da le-ta ni dovolj zanimiv za trg. Z izdelki naših lokalnih
dobaviteljev smo sodelovali tudi na tržnici lokalno pridelane hrane
v OŠ Gabrovka – Dole in tako pomagali zbrati sredstva namenjena
šolskemu skladu.
Podobni dogodki in delavnice potekajo celo leto v okviru Konzorcija vrtcev in šol Srca Slovenije, katerega pobudnik in vodja je
Razvojni center Srca Slovenije. Kaj v praksi pomeni »trajnostni
razvoj« in katere družbene, gospodarske in okoljske vidike je pri
tem potrebno upošte
vati je bila osrednja
tema terenskega po
uka v okviru izbirnega
predmeta Okolje na
Gimnaziji Litija, ki
je oktobra, potekal v
Oglarski deželi v Dolah
pri Litiji. Na domačiji
Medved in Brinovec
Gimnazija Litija na obisku Oglarske de- so predstavili kako se
žele, pogostitev s kostanjem in čajem. oglarjenje povezuje z
drugimi njihovimi dejavnostmi na kmetiji ter poskrbeli za pogostitev s kostanjem in čajem ter pokušino neobičajnega, a zelo zanimivega kruha z ogljem.
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V PGD jEVNIcA KUPILI
GASILSKO VOzILO GVc 24/50
Dolgoletna želja, da bi staro gasilsko cisterno AC
16/50 TAM 130, letnik 1982 zamnejali z novejšo se
nam je končno izpolnila.Kupili smo rabljeno gasilsko vozilo GVC
24/50, Mercedes Benz 12-22, 4x4, letnik 1997. Vozilo smo kupili
z lastnimi sredstvi in seveda s
pomočjo prispevkov naših sokrajanov in donatorjev. Cena
vozila je bila 23.000€.
Prednosti novejšega vozila so
zelo zmogljiv motor, pogon
na vsa štiri kolesa, pravšnja
višina vozila (podvoz Kresniške Poljane – Kresnice) in kar
6500 litrov velika cisterna iz
INOX materiala, kar ustreza zahtevam za prevoz pitne vode.
V oktobru – mesecu požarne varnosti smo za ogled sokrajanov
organizirali gasilsko vajo – gašenje osebnega vozila. Po vaji smo
jih povabili na predstavitev gasilskih vozil v gasilski dom in ogled
samih prostorov gasilskega doma, v katere smo v zadnjih letih vložili veliko truda in finančnih sredstev. V zahvalo za pomoč smo jih
postregli tudi z golažem in pijačo.

Za večkratno pomoč pri uresničitvi naših potreb, se lepo zahvaljujemo našemu glavnemu sponzorju Betonarni in TGM Šuštar Trans
d.o.o. Prav tako se zahvaljujejmo tudi ostalim zvestim sponzorjem
GET inženiring d.o.o., Mesarstvo Godec Jurij s.p., Tesarstvo Nagode
s.p., OPA d.o.o., Domen Cerar zasebni zobozdravnik, ...
Še posebej pa se zahvaljujemo za pomoč sokrajanom in sokrajankam KS Jevnica, ki nam vedno pomagajo v obliki prostovoljnih
prispevkov, s katerimi lahko zagotavljamo večjo požarno varnost v
naši KS in tudi širše.
Vsem, ki nam kakorkoli pomagate se iskreno zahvaljujemo za
pomoč in vam želimo srečno zdravo in varno novo leto 2017.
Na pomoč!
PGD Jevnica

KUD jEVNIcA jE PRIPRAVILO STROKOVNO
PREDAVANjE zA VRTIČKARjE

Gimnazija Litija na obisku Oglarske dežele.
Trenutno v Konzorciju formalno sodeluje 14 vzgojno-izobraževalnih
zavodov iz območja Srca Slovenije, med njimi 5 litijskih: OŠ Litija,
OŠ Gradec, OŠ Gabrovka–Dole, Gimnazija Litija in Vrtec Litija.

žIVE jASLIcE
Na Božič 25.12.2016 ob 17.00 uri Kulturno društvo javorje tudi
letos pripravlja že tradicionalno uprizoritev žIVIH jASLIc.
Preko 60 nastopajočih, starih med pet in osemdeset let nam bo uprizorilo nepozabno svetopisemsko zgodbo o rojstvu Jezusa in življenje podeželskega človeka nekoč. Vzdušje
bo popestrilo otroško zborovsko
petje božičnih pesmi. Poleg kmečkega vsakdana, bo letos prikazano
pripravljanje neveste na poroko in
odhod od doma.
Predstava traja 45 minut. Po kul
turnem programu si bo moč ogledati prizorišče z domačimi živalmi.
Predstava je navadno v vsakem
vremenu. Parkirnih mest je neposredno ob prizorišču malo, zato pridite pravočasno. Vstopnine ne bo, zbirali se bodo prostovoljni prispevki.
Lepo vabljeni! Povabite tudi svoje prijatelje!
Kontakt: 031 636 981

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 5800 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

Kako si zagotoviti oskrbo z vrta 365 dni v letu
Potem ko je prenehalo delovati Turistično razvojno društvo Kampeljc, se trudi praznino na tem področju, kolikor je mogoče, zapolniti
Kulturno-umetniško društvo Jevnica. Letos je že drugič pripravilo
tradicionalno prireditev V hvaležnost jeseni, povsem nov dogodek
pa je bil organiziranje predavanja agronomske strokovnjakinje Fan
či Perdih. Omenjeno predavanje je bilo v soboto, 3. decembra, v
gasilskem domu v Jevnici, na njem pa je predavateljica občinstvu
predstavila možnosti oskrbe z vrtninami z domačega vrta 365 dni
v letu, s poudarkom predvsem na spoštovanju ekoloških načel
pridelave. Več kot 30 udeležencev predavanja – kar je preseglo
pričakovanja organizatorja - je na koncu strokovnjakinjo zasulo z
raznovrstnimi vprašanji in ker za odgovore na vsa od njih ni bilo
dovolj časa, bo kulturno-umetniško društvo v prihodnje pripravilo
še kakšno podobno predavanje, po možnosti z bolj specializiranimi
strokovnimi temami.

POLIcIjSKO VETERANSKO
DRUŠTVO SEVER LjUBLjANA,
ODBOR LITIjA
Dne 1.12.2016 je bila v Krškem proslava ob dnevu
Združenja SEVER. Na poti smo si v Družinske vasi ogledali postopek mletja v mlinu Košak. Ob manjšem prigrizku smo lahko kupili
številne vrste moke. Pot smo nadaljevali v Šentjernej, kjer smo si
ogledali vinoteko Otilija. Znana je po zbirki več kot 500 petelinov
zbranih iz celega sveta in zbirki okrog 150 starih instrumentov, ki
prav tako prihajajo iz številnih držav. Preko multivizije smo se seznanili z lepotami in značilnostmi teh krajev in na koncu imeli še degustacijo štirih priznanih vinarjev s
tega območja. Po
končani degustaciji smo nadalje
vali pot proti Ko
stanjevici na Krki,
kjer smo imeli v
gostilni Žolnir kosilo. Ob 17.00 uri
smo se v kultur
nem domu Krško
udeležili proslave ob dnevu združenja in 27. obletnice akcije Sever.
Bežen pogled ob iztekajočem letu na delovanja PVD SEVER Odbor
Litija pokaže na nekaj pomembnih dogodkov, ki so zaznamovali delovanje: udeležba na slovesnosti na Javorskem Pilu ob dnevu upora proti okupatorju in 75. obletnice ustanovitve OF slovenskega
naroda, 9. ribiško tekmovanje na Mačkovni, razgovori s člani UO
Društva GEOOS glede stalne postavitve zastave Združenja SEVER
Ljubljana na GEOOS-u, tradicionalno srečanje članov Odbor SEVER
Litija na Grilovcu, udeležba komemoracij v občini Litija in Šmartno, udeležba na odkritju spominske plošče v Šmartnem, v spomin
na trajno skladiščenje orožja in streliva enot teritorialne obrambe
občine Litija v pred 25. leti, udeležba na športnih igrah Memorial
Riharda Urbanca. Dne 24.12.2016 bomo na Tisju skupaj z veterani
vojne za Slovenijo in veterani slovenskih časnikov položili venec
borcem 2. Štajerskega bataljona.
VSEM ČLANOM DRUŠTAVA »PVD SEVER LJUBLJANA ODBOR
LITIJA« ŽELIM V LETU 2017 SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO LETO.
Dušan JOVANOVIČ

DOBRODELNI KONcERT V GABROVKI
V petek, 2. 12. 2016 je v Gabrovki v telovadnici OŠ Gabrovka potekal dobrodelni božično-novoletni koncert. Prečudovit večer so s
slovenskimi popevkami ter z božičnimi in ostalimi znanimi skladbami pričarali Orkester slovenske vojske, sopranistka Eva Pavli, Moška vokalna skupina Lipa in domači virtuoz na harmoniki Nejc Grm.
Za vse, ki so se udeležili koncerta in s tem darovali za nakup
opreme je bil to nepozaben večer in edinstven uvod v praznični
december.

Nastopajoči: Nejc Grm, MVS Lipa in Big band ORK SV
Hvala za obisk, organizatorjem za izvedbo in nastopajočim za vrhunsko predstavo.
PGD Gabrovka

Da bi za promocijo kraja, našega podeželja in kulturne krajine, naredili še kaj več, vabi KUD Jevnica k sodelovanju vse zainteresirane
krajane. Želja je, da bi se v okviru KUD-a ustanovila (specializirana)
sekcija, ki bi morda kasneje – če bo seveda med ljudmi dovolj interesa in pripravljenosti za delo  preoblikovala v samostojno društvo.
Zainteresirani se obrnite na predsednika KUD-a Jožeta Gorenca
(mobi: 041 804 062), hkrati lahko prispevate tudi predloge in pobude za nove akcije. (J. K.)

GOTOVINSKI POPUST do konca leta
15% na SREBRO in 10% na zLATO!

Vsem strankam, poslovnim partnerjem
in prijateljem želimo vesel Božič ter
srečno in uspešno leto 2017!

DRUŠT VA /RUBRIKA
ŠPORT

12 December 2016
„Znojenje in zorenje napolnjuje
življenje“ - Pot spoznanj - Zakonci –
POLŠNIK 2016
Martinova sobota, dvanajstega novembra na Polšniku. Mlado vino
je s pomočjo svetnika res dozorelo v vino, vendar se je pri nas
dogajalo veliko več. Četrto srečanje zakonskih parov, ki so se pri
ključili projektu Pot spoznanj-zakonci, je preživelo bogat večer ob
odličnih gostih. Letos nas je vodila misel: „Znojenje in zorenje na
polnjuje življenje“. Projekt vodita Breda in Jože Kos in z vztrajnostjo
povezujeta zgledne zakonce, ki s svojim življenjem dajejo skupnosti
nekaj več in si tudi zase želijo rasti. Letos se je projektu priključilo
osem novih parov iz različnih krajev Slovenije in njihove ploščice so
že del parka, ki nastaja v centru Polšnika.
Večer je bil nepozaben. Z izjemno glasbo sta
nas počastila pevka Jadranka Juras in njen mož,
pianist Milan Stanisavljević. Jadranka je diplo
mantka Univerze za glasbo in odrsko umetnost
v Gradcu, obožuje jazz in klasiko, je avtorica
številnih besedil in glasbe, izdala je tri samo
stojne albume. Poznamo jo kot žirantko šova
X faktor, v letu 2012 je postala Femme fatal,
slovenski javnosti pa je poznana kot velika za
govornica pravic živali. Poleg prepevanja smo
skozi intervju izvedeli zanimivosti iz njunega ži
vljenja in spoznali kako preprosta, vendar velika
človeka sta zakonca Juras - Stanisavljević. Nav
dušeni smo bili nad predstavitvijo življenja in dela zakoncev Marije
in Andreja Štremfelj, ki sta nas skozi fotografije popeljala vse do
najvišjega vrha sveta, Mt. Everesta, katerega sta osvojila kot prva
zakonca na svetu. Odprtih ust smo strmeli v fantastične fotografije
poti do osvojenih vrhov in bilo je prekratko, zato smo se dogovorili,
da se kmalu spet oglasita pri nas. Kljub nevarnostim, v katere se
podajata, je na prvem mestu vedno družina. Predana sta ji z vsem
srcem. Priznana alpinista in gorska vodnika pa sta tudi profesorja,
ki s svoja znanja delita najstnikom, kar je zanje gotovo privilegij.
Spoznali smo srčnost dveh velikih osebnosti, ki razumevanje življe
nja iščeta na drugih ravneh, visoko v gorovjih, kjer se srečujeta z
nepredstavljivimi doživetji. In ta različnost nas vse bogati. Po ve
čerji smo spoznali člane ansambla Bitenc iz Dobrove pri Ljubljani,
ki s svojim štiriglasnim prepevanjem nadgrajujejo narodno zabavno

glasbo, saj so si prislužili že številna priznanja (zmagali na tekmo
vanju Slovenski slavček- prestižni Diamantni slavček, Srebrni zmaj
in Šifrerjevo plaketo za najbolj ubrano štiriglasno petje). Vsem čla
nom ansambla glasba zelo veliko pomeni, čeprav dajejo prednost
svojim družinam in delu. Jože, ki je vodil intervjuje z gosti, je člane
ansambla dodobra izprašal in tako smo spoznali, da so čudoviti
ljudje, ki s svojim delom v lokalnemu okolju prinašajo veliko lepega.
Seveda pa nas je že četrtič obiskala klepetava polšniška Rozi (Vida
Sladič) in nas navdušila z odlično igro in humorjem. S svojim na
stopom med drugim opiše tudi različne dogodke, ki se odvijajo v
kraju. Tudi letos smo uživali v odlični večerji, ki so nam jo pripravili
Čopovi s Podkuma. Počaščeni smo bili, da nam je jedilnik predsta
vil sam kuharski mojster Lojzi Čop in nas popeljal v čarobni svet
kulinaričnih okusov. Čast prvega zareza v slavnostno torto je letos
pripadala dvema paroma. Prav ta dan sta obletnico poroke prazno
vala Mili in Stane Kmetič iz Dol pri Litiji, letos pa 40-obletnico Ana
in Ivo Jelančič iz Sevnice. Torta je bila odlična in tudi letos se zanjo
zahvaljujemo SPAR-u LITIJA! Breda in Jože Kos sta poskrbela za vso
organizacijo dogodka, na pomoč pa smo priskočili tudi domači za
konci, priključeni projektu. Zahvaljujemo se tudi sponzorju - DELA
VSKI HRANILNICI LITIJA.
Zanimiva druščina zakoncev je po končanem programu klepetala
še pozno v noč. Kar ni zmanjkalo tem in videti je bilo, da smo si
v marsičem podobni. Druži nas dejstvo, da nam ni vseeno za vre
dnote in da to želimo deliti tudi med druge. Želimo si kvalitetnega
druženja med ljudmi, ki verjamejo v dobro tega sveta. Hvala vsem
sončnim ljudem letošnjega srečanja za srčno iskrenost ob našem
druženju. 
Mateja Sladič Vozelj

Društvo ŠILT
Januarja 2017 mineva 2 leti od ustanovitve društva
ŠILT (Šmarski in Litijski tekači). Namen ustanovitve
društva je bil druženje tekačev in skupinsko udej
stvovanje na tekaških prireditvah. Tako imamo še
vedno vsak ponedeljek skupinski tek od Šmartna
do Litije v razdalji od 5 do 10 km. Skozi celo leto
uvajamo nove člane in jih postopoma pripravljamo na rekreacijske
tekaške prireditve.
Leto 2016 so zazna
movale številne zah
tevne tekaške pre
izkušnje, katerih se
je udeležilo večina
članov. Med zahtev
nejše lahko našteje
mo 100 KM proge
kot so 100 milj Istre,
ultramaraton Passa
tore, SLO 100 trail,
ultramaraton Čazma in trail Pohorje. Za 42 KM in 21 KM maratonu
je bilo skozi celo leto veliko prireditev, katerih se je udeležilo večina
članov. To so bili teki: Istrskem maratonu, Radenci, Zagreb, Brioni,
Crikvenici, Trst, Bovec, Banja Luka,Ljubljana…Posebno pozornost
kot promocijo teka smo namenili Litijskemu teku kot najštevilčnej
ša ekipa.
V decembru smo imeli praznično novoletno srečanje, kjer smo v
sproščenem ozračju izmenjavali izkušnje na športnih prireditvah,
pozdravili nove člane in se prijetno zabavali.
Vsi tekači, ki še niste naši člani in si to želite postati, se nam pri
družite vsak ponedeljek ob 18.00 uri pred Osnovno šolo Šmartno.
Lahko ste tudi začetniki, saj se v spremstvu naših izkušenih teka
čev postopoma uvajate v krajše razdalje teka.
VSEM ČLANOM DRUŠTAVA »ŠILT« IN LJUBITELJEM TEKA ŽELIMO V
LETU 2017 SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO TEKAŠKO LETO.
Tekaški pozdrav!
Dušan Jovanovič

9. MEMORIALNI TURNIR DRAGIŠE ŠARIĆA V
BEOGRADU in SPOMINSKA TEKMA V LITIJI
V petek, 25.11.2016 smo se udeležile 9. memorialnega turnirja Dra
giše Šarića v Beogradu. V veselem razpoloženju smo krenili na pot
in ne glede na postanke smo dokaj hitro prispeli v Zemun do hotela
Lav, kjer so nam gostitelji rezervirali prenočišča. Z iskanjem ulic
po Zemunu ni bilo problemov, saj smo imele super šoferja Petra,
ki se znajde vsepovsod. Na turnirju je sodelovalo 12 ženskih in 46
moških ekip, kar pomeni preko 600 sodelujočih. V kategoriji 45 +
so poleg naše ekipe igrale še veteranke Kranja iz Slovenije, zdru
žena evropska ekipa Fimbe ter Novi Sad, s katerimi smo odigrale
uvodno srečanje. V prvi in zadnji četrtini smo Litjanke prikazale
zelo dobro igro, kar se je poznalo tudi pri rezultatu v našo korist,
2. in 3. četrtina pa sta pripadli našim nasprotnicam, v katerih so
si zahvaljujoč predvsem svoji višini priigrale odločilno prednost za
končno zmago. Po skupni večerji, srečanju z ostalimi ekipami in
zabavi nas je naslednji dan ob 10. uri čakala tekma z ekipo Kranja.
Nismo se obremenjevale s precejšnjo starostno razliko med njimi
in nami ter odigrale srečanje po svojih zmožnostih. Tokrat sta se
končali v našo korist 2. in zadnja četrtina, v 3. predvsem pa 1. so
si Kranjčanke s hitro igro priigrale dovolj visoko prednost za končni
uspeh. Tako naš trener Pero kot vse igralke smo bile zelo zadovolj
ne s prikazano igro v obeh tekmah ne oziraje se na rezultat. Glede
na to, da nam je ostalo še kar nekaj prostega časa, smo se spreho
dili ob reki Savi ter si na enem od splavov privoščili dišečo kavico.
V popoldanskih urah smo se odpravili na Avalo, kjer nas je dodobra
prepihala hladna košava. Ker se je počasi večerilo je bil stolp s tiso
čerimi lučkami še toliko bolj veličasten. Po povratku je sledila sku
pna večerja, kjer smo prejele priznanje oziroma pokal z medaljami
za sodelovanje na turnirju. Velika imena Yugo, Srbske in Evropske
košarke, in sicer gospod Bora Stanković, Dušan Duda Ivković, Dra
žen Dalipagić Praja, Miško Marić, Biljana Majstorović ....so s svojo
prisotnostjo počastili turnir. Le ta pa je imel tudi humanitarno noto,
kjer je glavni organizator Bojan Spasojević predal denarno pomoč
organizaciji ''Dečje srce''. V nedeljo dopoldan smo krenili proti Slo
veniji in v popoldanskih urah prispeli v Litijo. Veteranke se zahvalju
jemo Petru za varno vožnjo,vodenje ekipe na igrišču, potrpežljivost
in sponzorstvo. Da pa
smo lahko nasprotni
cam predale v spomin
lepa darila, namenja
mo vse zahvale spon
zorju Tampotisk Pavli
ca s.p., Litija.
Z željo, da na najboljši
možen način zaključi
mo sezono 2016, smo
3. decembra pripravile
prijateljsko tekmo v
spomin na Toneta Lebingerja in Verija Kolmana. V goste smo pova
bile naše dolgoletne prijateljice veteranke Zagreba, s katerimi smo
daljnega 1984 leta stkale globoke vezi tako na kot izven igrišča..
Odigrale smo zanimivo in borbeno tekmo. V 1. In zadnji četrtini
smo domačinke rezultatsko nadigrale gostje, v 2. in 3. pa so si
Zagrebčanke priigrale manjšo prednost, ki pa jim je zadostovala za
končno zmago. Po tekmi smo se odpravile na pokopališče, od tam
pa se napotile na skupno kosilo, ki je ob prijetnem druženju hitro
minilo. Pred samim odhodom gostij smo se dogovorile, da bomo
tudi v bodoče nadaljevale s prijateljskimi tekmami v spomin tako na
Ružico Meglaj Rimac v Zagrebu kot na Toneta in Verija v Litiji. Vse
pohvale in zahvale, ki smo jih prejele s strani gostij pa enakovredno
delimo z našim sponzorjem Tampotisk Zlato Pavlica za lepa darila,
sodnikom Igorjem Medvedom, Petrom za pomoč pri organizaciji,
zapisnikarsko mizo ter vsemi navijači in navijačicami. S to tekmo
smo uspešno zaključile našo igralsko sezono, sredi decembra pa
nas čaka še tisti zabavnejšii del, kjer se bomo na sproščen, vesel
in družaben način poslovile od tega leta. Za konec pa dodajamo še
priljubljen izrek naše predsednice Mojce: Punce, v slogi je moč, kar
vsekakor drži, kajti s skupnimi močmi smo na najlepši možni način
izpolnile plan, ki smo si ga zadale.
Ker se leto 2016 približuje koncu, vsem občanom in občankam že
limo predvsem zdravo, prijazno, optimistično in z nasmehi obdano
prihajajoče leto. 
Veteranke Litije

BOR ARTNAK OSVOJIL 2. MESTO
NA TURNIRJU DO 14 LET
Tekmovalni tenis – domača tekmovanja
Odlično je novo tekmovalno sezono začel Bor Artnak. Bor Artnak
je na prvem turnirju nove sezone v kategoriji do 14 let, ki je bil naj
višjega 1. Ranga, pokazal odlično igro in se uvrstil v finale, kjer je
bil za las boljši 1. nosilec turnirja Šuntar Jon iz Kranja. Bor je tako
osvojil pokal za 2. mesto in hkrati prevzel tudi trenutno 1. mesto
na on-line teniški lestvici TZS v tej
kategoriji. Čestitamo !
Na turnirju do 10 let je bil tokrat
brez konkurence Žiga Šeško in je
gladko osvojil 1. Mesto. Ta rezultat
pa dobi še posebno težo ob podat
ki, da ima naš Žiga Šeško komaj 8
let! Da je Žiga res izreden talent pa
priča še podatek, da se je tudi na
Round Robbin tekmovanju do 12
let, torej med kar 4 leta starejšimi
tekmovalci uvrstil v A finale, po
tem ko je osvojil 2. mesto v svoji
skupini. Bravo Žiga !
S pokalom se je vrnil s turnirja v
Mariboru Mark Mesarič, ki je tur
nirju do 18 let osvojil 3. mesto. Bor Artnak in Jon Šuntar –
Mark,, ki na turnirju ni bil med no finalista turnirja do 14 let
silci, se je v polfinale prebil z zmago nad postavljenim igralec Bez
jak Gašperjem iz Maribora, četrtfinalu pa je premagal Tomac Maja
iz klub Max Ljubljana. V polfinalu pa je bil uspešnejši
2. nosilec turnirja Filip-Jeff Planinšek iz Ptuja.
Uspešen začetek nove sezone in uvrstitev v četrtfinale sta na tur
nirjih zabeležili še Rina Grošelj na turnirju do 12 let in Pia Poglajen na turnirju do 16 let.
Rekreativni tenis
Kot se spodobi je po prvem odigranem krogu nove sezone, lanski
zmagovalec 1. lige Denis Uranič, prinesel nazaj PREHODNI PO
KAL v skrb TK AS Litija. Ta tako že čaka na zmagovalca v sezoni
2016-2017! Glede na odigrani prvi krog, bodo med največjimi fa
voriti za končno zmago lanskoletni zmagovalec Denis Uranič, Ašič
Alojz, Štrus Dušan ter novinec v prvi ligi »neustrašni« Smrkolj Alojz.
Vsi štirje so namreč zabeležili gladke zmage proti svojim naspro
tnikom, kdo se jim bo pridružil oziroma če bodo držali formo do
konca, pa bodo pokazale prihodnje tekme.
Športni dogodki – VABILO NA BOŽIČNI TENIŠKI TURNIR
Tenis klub AS Litija vse ljubitelje tenisa in njihove prijatelje vabi
na tradicionalni Božični teniški turnir – šampanjec turnir naključno
izžrebanih dvojic, ki bo v nedeljo, 25.12.2016 od 16. ure dalje. Pri
javite se lahko na oglasni deski TK AS Litija ali na mail: tk.aslitija@
gmail.com. Poskrbljeno bo za tenis, pijačo, hrana in seveda tudi za
glasbene vložke, saj bo tudi tokrat z nami Darko Vidic s prijatelji!
Vabljeni vsi, tako tenisači kot gledalci!

32. Evropsko prvenstvo
v tradicionalnem karateju –
občina Litija ima dva
evropska podprvaka!!
Na 32. Evropskem prvenstvu v tradicionalnem karateju, ki je pote
kalo od 23. do 26. novembra v Kranjski gori, je slovenska izbrana
vrsta dosegla odlične uvrstitve. Skupno je reprezentanca SZTK do
segla 4 zlate, 10 srebrnih in 13 bronastih medalj, kar jih je povzpelo
na odlično skupno 4 mesto med 14 državami.
Iz našega kluba je na Evropskem prvenstvu sodelovalo kar nekaj
članov:
- za Slovensko reprezentanco sta tekmovala Gian Povše in Toni Po
vše. Gian je v kadetski skupini dosegel odlična mesta, bil je evrop
ski podprvak (2. mesto) v disciplini Fu-Ku Go, v kati posamezno
dosegel 3. mesto in Ko Go kumite tudi 3. mesto. Prav tako je Toni
dosegel odlično uvrstitev, postal je evropski podprvak (2. mesto) v
katah posamezno. Iskrene čestitke, obema!
- poleg tekmovalcev pa smo na EP iz našega kluba imeli tudi so
dnika Gorazda Praprotnika, pri organizaciji pa so pomagali še: Rok
Požun, Nina Požun, in Pia Utenkar.
Po končanem Evropskem prvenstvu, ki je potekal v športnem duhu
in odličnih tekmovalcih, je v nedeljo 27. novembra sledilo še odprto
pokalno prvenstvo SZTK v Kranjski gori, ki je potekalo pod sodni
škim vodstvom našega trenerja Gorazda Praprotnika. Na prvenstvu
je sodelovalo več različnih karate zvez iz Slovenije in drugih držav
(Slovenija – JKA, SZTK, SKIF, Bosna in Hercegovina, Italija, Velika
Britanija, Srbija, Makedonija ...). Tako je nastopilo čez 370 tekmo
valcev, v 65 različnih kategorijah, iz 20 klubov.
Med tekmovalci so nastopili tudi naši člani kluba, ki so dosegli uvr
stitve:
- Povše Gian, 3. mesto
v kati posamezno,
- Šifrer Matic, 2. mesto
v Jiyu ippon kumite,
- Jusič Anis, Juvan Aljaž,
Šket Mark, 2. mesto v
kati ekipno,
- Povše Gian se je pri
kati ekipno priključil
še dvema tekmoval
cema iz karate kluba
Kimon in dosegli so 2.
mesto.
Iz našega kluba pa so tekmovali tudi Alibeg-Šešok Lan, Zidar Tjaž,
Šifrer Matic, Juvan Mitja, Balta Lea, Žirovnik Zala, Juvan Aljaž, Jusič
Anis, Šket Mark, Zore Boštjan in Zore Tristan v kati posamezno, v
borbi pa še Zidar Tjaž (Kihon ippon kumite), Zore Tristan (Jiyu ippon
kumite), in Povše Gian (Ko-go kumite).
Večino tekmovalcev je nastopilo prvič, in žal zaradi premočne kon
kurence niso prišli do medalj. Vsem tekmovalcem pa čestitamo!
KK Kensei
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KONČANA jE NOGOmETNA SEzONA jESEN
2016/17 V mNz LjUBLjANA

KRESNIŠKI NOGOmETAŠI
zADOVOLjNI z REzULTATI
TEKmOVANj V jESENSKEm DELU
NOGOmETNE SEzONE.
Člani so zasedli drugo mesto V REGIONALNI nogometni ligi Ljubljana, kjer nastopa 12 ekip iz osrednje Slovenije. Po slabšem začetku
se je sezona končala proti pričakovanjem, za kar so zaslužni igralci
in trener. Realno je na lestvici tretje mesto, zaradi neodigrane tekme Litije - Arne Tabor.

Vzdušje v ekipi je odlično, moštvo je homogeno v igri, disciplinirano,
izpolnjujejo vsa navodila trenerja. Prav te odlike so ekipo pripeljale
na odlično drugo mesto. V moštvo se vključujejo tudi mlajši igralci,
ki se učijo od starejših igralcev. Večina igralcev je domačinov oz.
iz naše bližnje okolice. Nekaj pa jih prihaja tudi iz drugih krajev. Za
prihodnjo pomlad ne pričakujemo večjih igralskih sprememb.
MLAJŠE SELEKCIJE cicibani lepo napredujejo in tudi številčno se
jih je v jesenskem delu močno povečalo. V jeseni je bilo na novo
registriranih 10 cicibanov. Treningi in tekme so trikrat tedensko, v
zimskem času pa
treningi potekajo
v dvorani. Za ve
liko angažiranost
in potrpljenje pri
vzgoji mladih kadrov se imamo za
hvaliti trenerjema
Nejedly Joškotu in
Kocjančič Darku.
V zimskem odmo
ru se bodo udeležili turnirjev, ki jih razpisujejo klubi. Klub je poskrbel tudi za novo športno opremo vseh ekip.
Večni problem je financiranje športnih društev predvsem manjših,
kjer sponzorji nimajo interesa in ne vidijo učinka na dobiček,kar
je njihov edini pokazatelj. Kaj pa vlaganje v socialno okolje v katerem delujejo? Država pa tudi odlaša s sprejetjem zakona o športu
v katerem bi sistemsko rešila športna društva, predvsem pa njihov
razvoj in obstoj. Ne pozabimo današnja društva bazirajo na volonterstvu in zagnanosti posameznikov .
Bližajo se prazniki in z njimi se poslavljamo od starega leta, zato
vsem navijačem kluba, simpatizerjem staršem, igralcem in sponzorjem želimo vesele Božične praznike in srečno Novo leto.
Predsednik kluba
Jurij KOVIČ

Vse selekcije so končale jesenski del tekmovanja. Članska ekipa je malo pod pričakovanji, a
vseeno je dokazala, da se v tretji ligi da igrati.
Za nadaljevanje bo pač potrebno še marsikaj
postoriti se organizirati in nadaljevat tekmova
nje v začrtani smeri. Čeprav je na voljo malo
časa upamo, da nam bo uspelo.
Mlajše selekcije so se preselile v telovadnice, malo starejši pa
trenirajo na umetni travi in ploščadi, kje se pod vodstvom svojih
trenerjev predvsem posvečajo delu z žogo in koordinaciji. Svoje
pridobljeno znanje pokažejo na raznih turnirjih v okolici in tudi v
tujini, predvsem v Avstriji.
Ob zaključku leta 2016 se zahvaljujemo vsem igralkam, igralcem,
trenerjem, donatorjem, redarjem, strežnemu osebju, urejevalcem
igrišč, pobiralcem žog, ljudem ki skrbijo za organizacijo tekem, navijačem in simpatizerjem za trud, ki so ga vložili v klub in s tem
pripomogli, da smo se v jesenskem delu imeli lepo.
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 2017.
za NK Jevnica
Marjan MEDVED  Medo

DOBRODUŠNOST mALIH KONj
OSVAjA OTROŠKA SRcA
Smrčkov brlog na vodenem jahanju
na Lopati – 12.11.2016
Dan pred dogodkom »D«. Kljub sivini na nebu in težkim dežnim
kapljam, vodi v škornjih in rdečih noskih, so se štiri nadobudne jahačice v Smrčkovem brlogu trudile kar najbolje skopati in pripraviti
svoja konja na tekmo vodenega jahanja, ki je 12.11.2016 potekala v
Centru konjeniškega športa na Lopati.
Haflingerica Nelly in šetlandka Luna sta potrpežljivo prenašali urejanje kopit, razčesavanje grive in repa, glajenje dlake… Pia Okrogar,
Nastja Pavlica Požlep, Stefi Zdovc in Anamarija Bokal so v napetem
pričakovanju druga drugo opominjale, spodbujale, hvalile in grajale
in zdelo se je, da jih turobno čmokanje pod nogami prav nič ne
moti.
Dekleta, stara osem let, se s konji srečujejo že dlje časa, spretnosti
v sedlu pa se učijo različno dolgo. Njihovi ljubljenki sta dobrodušni kobilici, ki »z nasmehom na obrazu« sledita jahačevim željam,
prisluhneta velikim skrivnostim otroških src, ponudita svoj varen
in zanesljiv korak ob prvih nebogljenih poskusih učenja jahalnih
veščin. Pia, Nastja, Stefi in Anamarija želijo postati dobre jahalke
in odlične konjarke. Z nižjimi, svoji velikosti, starosti in zrelosti primernimi konjički, pridobivajo odločnost, samozavest in odgovornost. Z veliko mero naštetega se tudi v vsakdanjem življenju vedno
uspešneje spoprijemajo z izzivi, strahovi in obveznostmi.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Večji del jesenskega kroga prvenstvenih tekem so
ekipe ŽRD Litija že odigrale. Do sredine decembra
je bilo v vseh selekcijah skupno odigranih 27 tekem, doma ali v
gosteh.
Pripravili smo nekaj izsekov o dosežkih ekip ŽRD Litija iz dosedanjega dela tekmovalne sezone:
Članice igrajo v 1.b članski rokometni ligi v konkurenci petih ekip.
Na zadnji tekmi
v letu 2016, tek
mi proti ekipi RK
Naklo, so z igro
tako v napadu kot
v obrambi navdu
šile in premagale
vodilno ekipo lige.
Z igro so doka
zale, da s pravim
pristop lahko premagajo katerokoli
ekipo 1.b lige. Prvenstvo se za člansko ekipo nadaljuje 22.1.2017, z
domačo tekmo proti ekipi iz Hrpelj - Kozine.
Kadetinje, so s šestimi zmagami, enim neodločenim izidom in tremi porazi trenutno na četrtem mestu lestvice. Že v decembru so začele z drugim krogom prvenstva. Prvenstvo nadaljujejo 14.1.2016 z
domačo tekmo proti ekipi Vrhnike.
Starejše deklice B imajo v prvih dneh decembra za sabo 5 tekem.
Na lestvici zasedajo 6 mesto, imajo 2 zmagi in 3 poraze. Prvenstvo
se za njih nadaljuje 21.1.2017, med tem časom pa bodo še bolj
zavzeto trenirale.
mlajše deklice B, ki so najmlajša selekcija, ki igra v državnem prvenstvu, si resne tekmovalne izkušnje šele pridobivajo. Doslej so
odigrale šest tekem, le eno tekmo pa so izgubile. Premagale so
ekipe Nakla, Krima B, Olimpijo, Ljubljano in Krko. Z prvenstvom
nadaljujejo v januarju, natančneje 21.1.2017 ko doma gostijo ekipo
Tržiča.
Spremljajte naše tekme naših ekip. Koledar tekem in druge informacije najdete na spletni strani društva www.zrdlitija.si.
0,5% dohodnine – nič vas ne stane, če jih namenite ženskemu rokometnemu društvu Litija. Društvo je na seznamu upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje in so upravičeni do namenitve 0,5%
dohodnine. Izpolnite obrazec (najdete ga naši spletni strani) ali v
sistemu portala e-davki. Vsak zaposlen, lahko nameni največ 0,5%,
kar ga nič ne stane. Nerazporejen del od 0,5% dohodnine ostane
državi. Veseli bomo če jih podarite nam, nam pomeni veliko. Vsi,
ki boste omenjeni obrazec izpolnili in posredovali vaši finančni izpostavi do 31.12.2016, boste že z dohodninsko napovedjo za leto
2016 (ki se oddaja do 31.3.2017), namenili del sredstev našemu
društvu.
Športni pozdrav in srečno 2016!

KONEc jESENI PESTRO TEKmOVALNO
OBDOBjE V TAEKWONDO KLUBU
ŠmARTNO LITIjA

zAKLjUČEK jESENSKEGA DELA
SEzONE zA LITIjSKE KEGLjAČE
Litijski kegljači so zaključili jesenski del državne lige,
kjer se prva moška ekipa nahaja na trenutnem 7. mestu, druga moška ekipa je na odličnem tretjem mestu, prav tako je
tudi ženska ekipa na tretjem mestu pred nadaljevanjem v spomladanskem delu sezone.
Konec oktobra je v Kamniku potekalo državno prvenstvo za članice
v sprintu (tekmovanju na izpadanje). Litijanka Maruša Kokalj je po
zaključnem dvoboju z Nino Modrinjak končala tekmovanje na 3.
mestu. Čestitamo!
Pri najmlajših kategorijah na vrhu lestvice ves čas vztraja Matjaž
Ivančič, v decembru pa bomo na zaključnem turnirju za pionirje videli, na katerem mestu bo zaključil sezono – na prvem ali drugem.
Možnost osvojitve medalje ima tudi Eva Krafogel.
V mladinski kategoriji – ekipno, je naša ekipa mladincev trenutno
po dveh tekmah na 4. mestu, ekipa pa mora odigrati še dve tekmi
v januarju, kjer se bodo borili za višja mesta, saj za tretjim mestom
zaostajajo le 20 kegljev.
Trenutno v Litiji poteka odprto prvenstvo Litije, med ženskami vodi
predstavnica litijskega kluba – Saša Burja (603 podrtih kegljev),
med tekmovalci pa Klemen Mahkovic s 632 podrtimi keglji.
KK Litija 2001

ČLANSKA EKIPA z zmAGO
zAKLjUČILA jESENSKI DEL
SEzONE

Končno je prišla težko pričakovana sobota. Že več ur pred načrtovanim odhodom so deklice z obema vodnicama pripravljale opremo, poskrbele, da so konji pravočasno dobili zajtrk in se jezile, ko
so ugotavljale, da sta Luna in Nelly ponoči ležali ter tako pridobili
nekaj neželjenih madežev.
Ob prihodu na mesto prireditve je radovednost in nestrpnost le še
naraščala. Velika želja pokazati, kaj že znajo, koliko o konjih že vedo,
se primerjati z vrstniki, predvsem
pa uživati v družbi konj in prijateljev, je ure čakanja na nastop
spremenila v sekunde. Iskreno
so se veselile uspehov ostalih
nastopajočih, kritično opažale
napake in pomanjkljivosti, vzdi
hovale nad lepoto in urejenostjo
ponijev ter se izmenjevale v nad
zorovanju naših konjičkov.
Prireditev je bila zelo všečna, dobro organizirana, stvari so tekle
gladko in otroško razigrano. Pre
jete rozete na uzdah in medalje
okoli vratu prvih treh jahačev so
bile le pika na i. Ponos, spoštova
nje, sodelovanje in samostojnost, kar mladim prinaša druženje s
konji, je bilo čutiti na vsakem koraku. Te vrednote ostajajo za vse
življenje in bogatijo otroški in odrasli svet. Stefiino 1., Anamarijino
3. mesto s hafinško kobilo in Piino ter Nastjino 4. mesto s šeti ponico, so potrditev, da ure in ure ob konjih, tako v sedlu kot v hlevu,
obrodijo uspeh.
In mnenje naših udeleženk:
»Končno žurka za nas, tamale! Poniji so zakon. So prijazni, radi se
igrajo, naredijo, kar hočemo, so navihani, tako kot me… Super je,
ker jih lahko same čistimo, zasedlamo in zauzdamo. Ugotavljamo,
da so bili na tej tekmi najuspešnejši haflingerji, ki so s svojimi jahači dosegli največ 1., 2. in 3. mest. Komaj čakamo naslednje prireditve!«
Mislim, da so dekleta na odlični poti, da postanejo prave konjarke.
Za Smrčkov brlog: Dunja POŽARŠEK

V mesecu novembru 2016 sta potekali za naš klub dve pomembni
tekmovanji.
Prvo je bilo 22. Croatia Open, tekmovanje za svetovni pokal, ki je
potekalo v Zagrebški Areni. To je eno močnejših prvenstev v Evropi,
saj je na njem tekmovalo 1091 taekwondoistov iz 31 držav. Naš
klub je zastopal le Domen Pirc, ki je bil v Zagrebu v okviru Slovenske članske reprezentance. Tekmoval je v kategoriji do 74 kg, v kateri je bilo skupno 41 taekwondoistov. Domen je suvereno v prvem
krogu premagal
Nizozemca Koubio, v drugem je
bil močnejši od
Hrvata Brciča, v
tretjem krogu pa
je po začetnem
vodstvu in po
škodbi noge na
koncu moral pri
znati minimalno
premoč Poljaka
Szaferskega in
tako zaključil tekmovanje v osmini finala. S tem si je priboril dodatnih 1,51 točke na svetovni lestvici, po kateri se vztrajno vzpenja in
je trenutno na 130. mestu.
Naslednje tekmovanje, katerega se je udeležil naš mladinec Tadej
Pirc je, je bilo svetovno mladinsko prvenstvo v kanadskem Burnabyju, ki je potekalo od 16. – 20.11.2016. To je bilo enajsto tovrstno tekmovanje, na katerega se je prijavilo 839 taekwondoistov
iz 101 države. Slovenske barve so zastopali le štirje najboljši mladinci, med njimi Tadej Pirc, ki je tekmoval v kategoriji do 59 kg.
Na to tekmovanje se je pripravljal celotno obdobje od poletja dalje in odšel preko luže vrhunsko pripravljen. V njegovi kategoriji je
tekmovalo 61 taekwondoistov iz prav toliko držav. V prvem krogu
je Tadej premagal nasprotnika Chana iz Hongkonga, v naslednjem
krogu pa se je boril s skoraj za glavo večjim Irancem Jamshidijem.
Tadej ga je prvi dve rundi uspešno obvladoval, na koncu tretje run
de pa je zaradi majhne nepazljivosti Iranec povedel z udarcem v
glavo in tako na koncu dobil dvoboj. Tadej je s tem zaključil tekmovanje v osmini finala. Sicer nekoliko razočaran, vendar z novo dodatno samozavestjo in izkušnjami, ki mu bodo še kako prav prišle
naslednje leto na mladinskem evropskem prvenstvu.
Prvo nedeljo v decembru pa smo se zbrali taekwondoisti na že
tradicionalnem turnirju v Ivančni Gorici, v organizaciji kluba Kang.
Udeležilo se ga je 25 klubov iz petih držav. Za naš klub je tekmovalo
11 tekmovalcev. Rezultati: Tinkara Perme 1. mesto, Adnan Oshish,
Aleksandra Rozina, Tai Cerar, Maj Verhovnik Marovšek in Ana Lisa
Širok so osvojili 2. mesto in Matevž Smrekar, Amin Oshish ter Pia
Smrekar 3. mesto. Tekmoval je tudi Jošt Smrekar, Lovro Perme pa
zaradi poškodovane roke ni stopil na tatami.
Eva ŠTANGAR

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš
vedno zažarijo.

Solze žalost naj blažijo,
a spomin naj ne zbledi,
vsi, ki v večnosti živijo
na svetu puščajo sledi.

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
pa čeprav spokojno v grobu spiš,
z nami še naprej živiš.

V S P O M IN
Minilo je 30 let in 7 let odkar sta mnogo prezgodaj
odšla od nas naša draga

Z A H VA L A

Z A H VA L A

V 85. letu starosti nas je zapustila mama, babica in prababica

Za vedno je zaspal naš dragi ata

MARIJA BERDAJS

ANTON STRAH

rojena Hočevar
15.7.1931 – 7.11.2016
iz Leskovice 4.

IVAN
BERDAJS

MIHA
BERDAJS

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

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala g.
Vinku za duhovno oskrbo na domu, g. Janezu in vsem sodelujočim za
lepo opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se tudi osebju ZD Litija,
dr. Kokotovi in dr. Koprivi, patronažnima sestrama Tini in Tatjani in
delavkam Doma Tisja za izvajanje pomoči na domu. Hvala Avtotransportu Kastelic in Pogrebni službi Perpar.

Njuni domači

Njeni domači

in

10.2.1935 – 21.11.1986
iz Leskovice 4

14.2.2008 – 21.7.2009

22.5.1930 – 6.11.2016
Tihaboj 10

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za vsa izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. Hvala župnikoma Stanislavu Škufci in Alojzu Glavanu za spoštljiv cerkveni obred.
Zahvaljujemo se tudi gospe Heleni Perko za besede slovesa, gospodu
Ivanu Sotlarju, pevcem Lipe, trobentaču, Komunalni službi Litija, in
PGD Tihaboj.
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi
»Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu...«
(T. Pavček)

»Vesele tvoje so bile oči, ko v gozdu si utrgal jurčke tri.
Vedno boš z nami ostal ti in tvoj smeh bo spremljal
nas vse dni«. Srce nas boli, ko vemo da te med nami več ni.
Tako mirno si zaspal, niti zbogom nisi rekel, niti roke nam
nisi podal, a v naših srcih za vedno boš ostal.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Ob boleči in nenadni izgubi našega dragega moža, očeta in dedka

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 85. letu zapustil naš dragi
mož, oče, brat in dedi

ANTONA SOBOČANA
9.1.1960 – 13.11.2016

Vinko DAMJAN

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečena
sožalja, podarjene sveče in cvetje in za vso pomoč, ki ste nam jo nudili v teh zelo
težkih in bolečih trenutkih. Hvala vsem, ki ste nam s stiskom rok izrazili sožalje
in ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti k njegovemu
večnemu počitku. Hvala vsem našim sodelavcem iz podjetja Lek, da ste se v tako
velikem številu prišli posloviti od našega atija in nam še danes pomagate in stojite
ob strani. Hvala ZD Litija, dr. Moniki Agrež in njenemu takratnemu osebju za
hitro pomoč na naš klic, ki je bila kljub temu prepozna in našega očeta nismo
mogli več zbuditi nazaj. Hvala gospodu Jožetu za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču in pogrebni službi. Najlepša hvala Manci in
Amadeju Voje za prelep govor in še lepšo podarjeno pesem na grobu. Mnogo je
še tistih, ki vas nismo poimensko omenili, pa Vam izrekamo našo zahvalo iz vsega
srca, našli se boste med temi besedami, ki se nas spominjate in nam stojite ob
strani ob naši žalosti. Na koncu pa gre največja zahvala tebi, ljubljeni in dragi ata,
oči in mož, hvala ker si bil naša luč na poti. Hvala za vse nepozabne trenutke, ki si
nam jih dal, hvala za tvoj nasmeh, ki nas bo spremljal za vedno. Vedno te bomo
pogrešali in nikoli te ne bomo pozabili. Sedaj bomo hvaležni našemu najlepšemu
Angelu, ki nas bo čuval in blagoslavljal iz neba.

27.3.1932 – 23.11.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala g. župniku Jožetu
Tomšiču za obred, g. Mirku Kaplji in g. Romanu Ponebšku za ganljiva poslovilna govora, Planinskemu društvu Litija in praporščakom za
izkazano čast ob zadnjem slovesu ter pevcem društva Lipa in pogrebnikom KSP Litija.
Hvala tudi delavcem ZD Litija in patronažni službi Doma Tisje, ter vsem,
ki ste ga bodrili in obiskovali v času njegove bolezni, ga imeli radi in
Vam bo naš Vinko ostal v trajnem spominu.
Njegovi: Vera, Branka, Aleš z družino

Žalujoči: vsi njegovi najdražji

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

Z A H VA L A

Ne jokajte na grobu,
nisem tam, ne spim.
Sem v pomladni sapi vetra,
v zimskem snegu se iskrim,
sem sončni žarek v žitnem polju
in dežna kaplja na jesen.
Sem zjutraj ptica v mirnem letu,
zvečer kot zvezda zažarim.
Ne stojte ob mojem grobu,
nisem tam, ne spim.

Z A H VA L A

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 97. letu starosti za večno
zapustila naša ljuba mama, babi in prababi

Po težki bolezni nas je zapustil mož, oče in ata

FANI JUVAN

ZDRAVKO UČAKAR

9.1.1920 – 21.11.2016
iz Zg. Hotiča.

11.12.1954 – 29.11.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, za poklonjeno cvetje in
sveče in darovane svete maše. Zahvala tudi g. župniku za lepo opravljen
cerkveni obred, zastavonošam, pevcem za zapete pesmi, g. Juvančiču
za izrečene besede slovesa, pogrebcem, trobentaču in vsem, ki ste bili
z nami v najtežjih trenutkih in nam stali ob strani.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, se je spominjate ter
postojite ob njenem grobu.

Hvala vsem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in
sosedom, ki ste nam pomagali in nam stali ob strani. Hvala KSP Litija
in vsem bivšim sodelavcem, še posebej pa hvala dr. Klemnu Lipovšku,
patronažni sestri Karmen ge. Marjani iz Hospica, z vašo pomočjo so bili
zadnji dnevi veliko lažji.

Žalujoči: vsi njeni

Njegovi najbližji

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(Svetlana Makarovič)

Z A H VA L A
Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 65. letu prenehalo biti
plemenito srce naše ljube žene in mame

Ljudmile Jakoš

rojene Povše, po domače Kavškave Mili iz Spodnjih Jelenj, Dole pri Litiji.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem
in sodelavcem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, podarjeno cvetje in sveče
ter darovane svete maše. Zahvala gospodu Jožetu Plutu in Robertu Friškovcu za vodene molitve v poslovilni vežici, gospodu Stanetu Kerinu in patru
Andreju Bendi za lepo opravljeno pogrebno mašo, govornici Ireni Bostič za
izrečene besede slovesa in pevcem pevskega zbora Lipa iz Litije za sodelovanje pri sveti maši in lepo zapete pesmi, še posebej njej najljubšo pesem
Rdeči cvet Beneških fantov ter vsem tistim, ki ste se prišli in se v tako velikem
številu poslovili od naše mami.
Ob tej priložnosti se želimo posebej zahvaliti gospe Cvetki Cerar za vso skrb
in nesebično pomoč v času mamine bolezni, zdravstvenemu osebju Onkološkega inštituta ter ginekološkega in negovalnega oddelka SB Trbovlje za
vso skrb in nego v času zdravljenja. Vsa ljubezen in toplina njenega srca bo
ostala vedno z nami.
Žalujoči: mož Branko, hčerki Magda in Elizabeta
ter sinova Primož in Jernej z družinami

V naših srcih še naprej živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer v tišini spiš.

Z A H VA L A

V S P O M IN

V S P O M IN

Svojo življenjsko pot je zaključil naš dragi

2. decembra sta minili 2 leti odkar je odšel v večnost
naš dragi

11. decembra je minilo leto dni odkar nas je zapustila draga

IVAN BIZJAK st.
25.12.1925 – 23.11.2016
iz Vač.

MILAN DOBLEKAR

ANGELCA SLADIČ
1927 – 2015

Hvala vsem, ki ste mu na kakršen koli način osvetlili njegovo pot
in mu življenje naredili prijaznejše. Iskrena hvala za pozornost,
ki ste jo izkazali ob njegovem slovesu.

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate,
mu prižgete svečko
ali postojite ob njegovem grobu.

Hvala vsem, ki se je spominjate,
postojite ob grobu ali prižgete svečko.

Vsi njegovi

Vsi njegovi

Vsi njeni

OBV E ST IL A / K R I Ž AN KA
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NE P R EM I Č N I N E

nagradna križanka

Na izjemni lokaciji v Litiji, prodamo opremljeno
enonadstropno hišo (218m2), na parceli 753 m2, cena
195.000,00 EUR. Hiša je primerna tudi za dve družini.
Vseljiva je takoj, informacije na 040 73 66 37 ali info@
lastovka-nepremicnine.si
PRODAM starejšo kmečko hišo z gospodarskim poslop
jem, možno tudi 7 arov zemlje. Prodam tudi zazidljivo
parcelo 1250 m2, možna je tudi obrt ob zasavski cesti.
GSM: 031 670 737

Star mizarski ponk, skrinje,
omare, mize, voziček lojtrnik,
cizo in ostale stare predmete
kupim.  031 878 351

KUPIM razne stare pred
mete, odlikovanja, me
dalje, značke, bajonete,
čelade, sablje, uniforme,
stare razglednice, kip
ce, slike, nakit, kovance,
knjige in druge starejše
drobnarije, ki jih morda
ne potrebujete več.
 051 740 430

PRODAM zazidljivo parcelo v izmeri 1.500 m2 v
Šmartnem pri Litiji (Možna delitev parcele). Informacije: 031/794 473, 031/630 931.
PRODAM stanovanjsko hišo in 2 ha zemlje ob hiši, 17
km iz Litije v vasi Zglavnica 5, 1272 Polšnik. Informacije:
Erjavec, GSM: 041 856 261 in Nesta d.o.o., Tel.: 01
898 11 56, GSM: 041 733 669.

PRODAM 10 m2 smre
kovih drv, cena 36,00
€/m2 in 5,5 m2 bukovih
drv, cena 49,00 €/m2.
GSM: 031 604 753
PRODAM parceli 486m in 595m po 75 EUR/m ,
Šmartno pri Litiji (Roje), zazidljivi in na sončni legi. Infor
macije: Tomaž, GSM: 041 415 222
2

2

24. ČRKA
ABECEDE

Podarite odvečne knjige,
priročnike. Pokličite, pridem
z veseljem, jih odpeljem in
ohranim.  030 996 225

Prodam stanovanje, 58 m2, 2 nadstropje, energetsko
zelo varčno, nizki stroški, 70.000 €. Tel.: 051 627 992.

2

PRODAM 1500 m2 zemlje na Spodnjem Logu pri Litiji
na kateri stoji tudi stanovanjska gradnja do prve plošče.
Telefon: 01 890 01 00

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

PAZLJIVO S PIROTEHNIKO!
Ker je v prihajajočih prazničnih dneh aktualna uporaba pirotehničnih sred
stev, Vam v nadaljevanju posredujemo informacije s tega področja:
•	Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati mlajšim
od 14 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo majhno ne
varnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi
v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni
uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični iz
delki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice,
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 bakle, baterije in kombinacije, rakete itd.

Jože Vizlar številka: 193
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Težje besede: ARNIK, ALINA, BILINA, EZOP,
GABALDON, ARNESEN
Izžrebanci križanke iz meseca NOVEMBRA 2016 bodo
prejeli veliko pizzo gostilne Maček. Nagrajenci bodo
prejeli bon za pizzo v Tiskarni ACO, Litija.

1. Sonja Slabe, Ponoviška 9, Litija
2. Majda Požaršek, Ržišče 9, Vače
3. Drago Belja, CKS 15, Litija

•	Izdelkov kategorije P 1, T 1 ni dovoljeno 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 str
njenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prosto
rih, 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 dovoljeno
uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna
izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov. V policiji ugo

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.1.2017 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli pobarvanko iz Doma Tisje. Nagrajenci bodo prejeli pobarvan
ko v Tiskarni ACO, Litija.

tavljamo, da je največ poškodb ravno pri takšni prepovedani uporabi
izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajal
nah z dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili kupljeni na črnem trgu.
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov
pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, po
škodbe 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 pirotehničnih iz
delkih). Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1200 evrov.
Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato pro
simo starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na nevar
nosti in možne posledice.
Policisti PP Litija želimo vsem občanom mirno praznovanje in SREČNO
v letu 2017!

Danijel STANOJEVIČ, pomočnik komandirja PP Litija

V srcu žalost,
na grobu tišina,
v našem domu velika praznina.

www.gostilnakovac.si

MALICE
“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”

V S P O M IN

LUKI DJUKIČU

juha, enolončnica,
solata in ostale jedi
iz menija malic

7.12.2016 je minilo leto dni,
odkar si za vedno odšel.

Daleč je nebo ...

OTROŠKA IGRALA
Pogrešamo te: Katarina, Manuela, Zoran

PRENOČIŠČA

Cena malice:
4,90 EUR

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

IX. MEMORIAL
RIHARDA URBANCA

V soboto, 19. novembra 2016, je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmart
no izvedlo že IX. Memorial Riharda Urbanca. To druženje je v
Litiji potekalo pod pokroviteljstvom Pokrajinske zveze za območje
Ljubljana-okolica. Udeležilo se ga je več kot 100 veteranov iz 10ih
območnih združenj ter veterani odbora »Sever« Litija in člani Ob
močnega združenja slovenskih častnikov Litija-Šmartno.
Poleg druženja je potekalo tudi športno tekmovanje v malem nogo
metu, v streljanju z zračno puško in v kegljanju.

Vse nastopajoče ekipe v malem nogometu in predsednik
območnega združenja Ivan Lovše ter sodnik Aco J.

Na turnirju v malem nogometu, ki je potekal v športni dvorani
v Litiji so sodelovale tri ekipe, ki so dosegle sledeča mesta:
1. mesto - ekipa Območ
nega združenja vetera
nov vojne za Slovenijo
Kočevje,
2. mesto - ekipa Območ
nega združenja vetera
nov vojne za Slovenijo
Litija-Šmartno in
Ekipa OZVVS Litija-Šmartno

3. mesto - ekipa
odbora »Sever«
Litija.

Ekipa odbor
Sever Litija

Tekmovanje v streljanju z zračno puško ekipno in posamezno
je potekalo v strelskam domu v Šmartnem, udeležilo pa se ga
je 47 strelcev.
Med ekipami so prva
tri mesta dosegle:
1. mesto - ekipa Ob
močnega združenja
veteranov vojne za
Slovenijo Grosuplje
s 493 krogi,
2. mesto - ekipa Ob
močnega združenja
Tekmovanje v streljanju z zračno puško
veteranov vojne za
Slovenijo Kamnik s 489 krogi in
3. mesto - ekipa Območnega združenja veteranov vojne za Slove
nijo Ribnika s 486 krogi.
Med posamezniki pa so pri streljanju z zračno puško prva tri
mesta dosegli:
1. mesto - Albin Centa iz Območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo Ribnica s 174 krogi,
2. mesto - Uroš Kneževič iz Območnega združenja slovenskih ča
stnikov Litija-Šmartno s 171 krogi in
3. mesto - Edo Goršič iz Območnega združenja vetranov vojne za
Slovenijo Grosuplje s 177 krogi.

Tekmovanje v kegljanju je potekalo na kegljišču Kegljaškega
kluba Litija, sodelovalo pa je pet ekip.
Med ekipami so prva tri
mesta dosegle:
1. mesto - ekipa 1 Ob
močnega
združenja
veteranov vojne za Slo
venijo Litija-Šmartno s
1088 podrtimi keglji,
2. mesto - ekipa Območ
nega združenja vetera
nov vojne za Slovenijo
Kočevje s 1074 podrti
Tekmovanje v kegljanju
mi keglji in
3. mesto - ekipa Območnega združenja veteranov vojne za Slove
nijo Ribnica s 1071 podrtimi keglji.
Med posamezniki pa so prva tri mesta dosegli:
1. mesto - Kunstelj Ferdo iz Območnega združenja veteranov vojne
za Slovenijo Litija-Šmartno s 290 podrtimi keglji,
2. mesto - Trdin Anton iz Občnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo Ribnica s 286 podrtimi keglji in
3. mesto - Novak Ludvik iz Območnega združenja veteranov vojne
za Slovenijo Litija-Šmartno s 278 podrtimi keglji.
Vsa sodelujoča združenja, ki so sodelovala na IX. Memorialu Rihar
da Urbanca so prejela pisne zahvale.
Sin pokojnega predsednika, g. Matjaž Urbanc je ob prisotnosti
predsednika pokrajinske zveze g. Janeza Gregoriča in predsednika
našega območnega združenja g. Ivana Lovšeta, najboljšim ekipam
in posameznikom podelil pokale oziroma medalje.
Glede na dosežene rezultate je skupni zmagovalec IX. Memoriala
Riharda Urbanca
Območno združe
nje veteranov voj
ne za Slovenijo
Litija-Šmartno, ki
je prejelo nado
mestni prehodni
pokal.
Ob zaključku tega
druženja je spre
govoril tudi pred
sednik pokrajinske
Skupni zmagovalec IX. memoriala je OZVVS Litija- zveze in župan Ob
-Šmartno, ki je prejela nadomestni prehodni pokal.
čine Litija g. Franci
Rokavec, ki sta pohvalila taka druženja in obujanje spomina na deja
nja za samostojno Slovenijo.
Udeleženci so enoglasno izrazili željo, da bi bilo takih srečanj več in
da se v letu 2017 ponovno vidimo na X. memorialu.
Karlo LEMUT

KGZ LITIJA Z.O.O.

Tel.: 01 896 32 36

TC SUPERMARKET Litija
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.30-20.00
SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-11.30

Tel.: 01 896 32 48

PC Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 6.00-19.00
SOBOTA: 6.00-18.00
NED.-PRAZ.: 7.30-11.30

PRAZNIČNA PONUDBA!

MILKA LEŠNIK 100 g

PRŠUT SK - NOGA

ZELENI
ZELEN
ZEL
ENI
EN
NI SI
S
SILVANEC
LVANEC KRŠKO 0
0,75
75 l

MILKA NOISETTE 300 g

1,99 €

PRŠUT BK - KOSI
že od 8,99 €/kg

BELI PINOT KRŠKO 0,75 l

MILKA LEŠNIK 300 g

SUHA CELJSKA DOMAČA

CHARDONAY KOPER 0,75 l

0,90 €

2,99 €

7,99 €/kg

2,19 €

3,49 €

9,99 €/kg

3,99 €

SEZONSKA PONUDBA!

TEKOČINA
TEKOČ
TEK
EKOČ
OČI
O
ČIINA
A AVT
A
AVTOSTEKLA
VTOST
STEKL
ST
TEKL
EKLA 1 L 1
1,09
09 € KOC
KOCKE
KE ZA
A VŽIG
V G 48
VŽ
VŽI
48 kkos.
os 0
0,69
69 €

AKUMULATOR 12v - 44 Ah

49 € !

LESNI PELETI - KV. RAZRED A1

Tel.: 01 896 32 41

TC AGROMARKET Litija

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-14.00

230 €/tona

PISANE
PIS
P
IS
SANE
ANE
E SO
S
SONČN
SONČNICE
ONČN
NICE
CE 1 Kg 1
1,09
09 €

LED
L
ED LUČKE
LUČKE
LU
K ZA
A NA
N JELKO
JELK
JE
LKO
KO
O
100-500 lučk že od 9,49 €

Tel.: 01 896 32 49

PC DOM MARKET Šmartno
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-14.00

Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija!

