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obveStilo 
izGnanceM 

Vse izgnance in 
podporne člane še 
enkrat obveščam, 

da bo  
OBČNI ZBOR  

društva izgnancev 
KO – LITIJA  

dne 28.1. 2017  
ob 11. uri v  

gostišču »KOVAČ«. 
Občni zbor bo 

potekal po točkah 
dnevnega reda, ki 
ste ga prejeli na 

vabilu.
Upravni odbor vas 

pričakuje v  
največ jem številu.

Marija Zajc

oŽivitev RUDniKa SitaRJevec
Odprtje dela rudnika bo ponudilo 
obiskovalcem ogled notranjosti 
enega najstarejših polimineralnih 
rudnikov v Sloveniji, v katerem je 
bilo najdenih preko 60 različnih 
mineralov, v opuščenih rovih pa 
bodo na ogled različne železovo-
-manganove kapniške strukture, 
ki so edinstvene in najlepše na 
širšem evropskem območju. Z 
obnovo bodo prav tako na ogled 
različni tipi rudarskih odkopov in 
podpornih konstrukcij, ki so se 
v preteklosti uporabljali v rudar-
stvu. (Več na 2. strani)

Posebna 
ponudba Tel.: 01/ 899 51 50

za 
ValenTinoVo

RazStava »litiJSKi pUStni KoRzo«  
- povabilo K SoDelovanJU

24. februarja, ob 18.00, bomo v Mestnem muzeju Litija odprli 
novo pustno razstavo, kjer bomo predstavili fotografije, filmske 
posnetke in druge predmete s pre-
teklih litijskih karnevalov ter z njimi 
osvetlili zanimive zgodbe iz zlatih 
časov litijskih pustovanj.
V ta namen prosimo občanke in 
občane, da pobrskajo doma za 
morebitnimi ostanki nekdanjih pustovanj in nam prinese-
jo originalne predmete iz teh časov: maske, kostume, re-
kvizite, plakate, filmske posnetke, fotografije ipd. ter jih 
posodijo za čas razstave.

Vljudno vabljeni k sodelovanju in ogledu razstave!

iz uredništva
Še slab mesec in začenjamo s pustnimi norčijami, zato tudi letos vabljeni 
na pustne prireditve, predvsem v Litijo. Če smo lansko leto končali dokaj 
uspešno, si v tem letu zaželimo nadaljevanje dobrih novic in s tem poveza-
no veselje. Veselje je tisto, ki nas dela zdrave, zato ob tem ne pozabimo, 
da kdaj razveselimo tudi druge! Hvala, ker ste naši zvesti bralci, hkrati pa 
nas razveseljujete s prispelimi novicami iz naše občine. Urednik 

Prispevke pošljite do 08.02.2017 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.

KUltURno in zabavno Slovo oD StaReGa leta 
S SOdeLOVANJem mNOgIh pOSAmeZNIKOV, šTeVILNIh dRušTeV, OBČINSKIh ZAVOdOV IN OBČINSKe upRAVe 

OBČINe LITIJA, SmO V meSecu decemBRu IZVedLI šTeVILNe KuLTuRNe IN ZABAVNe pRIRedITVe,  
Z NAmeNOm dOBRegA pOČuTJA IN dRužeNJA NAšIh OBČANK IN OBČANOV. S SOdeLOVANJem VSeh ZgORAJ  

NAšTeTIh, SmO VAm OmOgOČILI VeLIKO KuLTuRNegA RAZVAJANJA IN ZABAVe. 

Na najstarejši litijski stavbi - Farbarjevem Turnu smo, ob 50 letnici smrti slikarke mire 
pregelj, odkrili njen doprsni kip, delo akademskega kiparja Anžeta Jurkovška. Istočasno je 
bila v galeriji odprta razstava slikarkinih likovnih del, ki jih je pripravila muzejska svetnica 
Galerije Velenje mag. Milena Koren – Božiček. 

Ob 25 letnici samostojnosti Slovenije in v počastitev dneva 
samostojnosti in enotnosti ter v zahvalo za dejanja za sa-
mostojno Slovenijo, je Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Litija-Šmartno, skupaj z Občino Litija odkrilo ploščo, 
ki je spomin na tajno skladišče orožja in streliva enot TO občine 
Litija v zaklonišču občinske stavbe. Plošča se nahaja na steni 
pred vhodom v prostore občine Litija, poleg spominske plošče, 
ki je bila odkrita v letu 2010, v zahvalo občini Litija za preprečitev nelegalnega odvzema orožja.
podeželje v prazničnem mestu je letos potekalo v starem mestnem jedru, z raznoliko ponudbo 
na stojnicah, pestrim 
spremljevalnim pro-
gramom, s prihodom 
Dedka Mraza ter ob-
daritvijo otrok.
Na tradicionalnem 
božično-novolet nem 
koncertu pihalnega 
orkestra Litija, so se 

poleg tamburaškega orkestra iz Šmartna pri Litiji, 
predstavile tudi mlade mažoretke iz sosednje ob-
čine Šmartno.

Na novoletnem sprejemu, ki ga je župan Franci Rokavec priredil ob 
zaključku leta 2016, ob 25 letnici samostojnosti Slovenije in v počasti-
tev dneva samostojnosti in enotnosti ter kot dobrodošlico prihajajoče-
mu letu 2017, je v nagovoru 
izrazil zahvalo za opravljeno 
delo in izpostavil številne 
dosežke na področju gospo-

darstva, kulture, sociale, športa, izobraževanja. Ob tej priliki se je s spominskim 
srebrnikom Geoss zahvalil športnikoma, očetu in sinu Toniju in Gianu Povšetu iz 
Dol pri Litiji, ki tekmujeta v karate klubu KENSEI – Litija in sta na 32. Evropskem 
prvenstvu v tradicionalnem karateju v Kranjski gori postala evropska podprvaka 
v svojih kategorijah, kar velja za izjemen rezultat in uspeh. Gian je v kadetski 
skupini dosegel odlične uvrstitve; je evropski podprvak (2. mesto) v disciplini  
Fu-Ku Go, v kati posamezno je dosegel 3. mesto in Ko Go kumite tudi tretje (3.) 
mesto. Njegov oče Toni Povše je postal evropski podprvak (2. mesto) v katah 
posa mezno.

Foto: domen merzel
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ZBIRANJe mALIh gOSpOdINJSKIh 
ApARATOV IN BATeRIJ

V družbi ZEOS, d.o.o. izvajajo petletni ozaveščevalni 
projekt na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi 
baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloga-
nom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in 
Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo 
potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, 
med drugim tudi postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke 
in druge lokacije širom Slovenije. Organizirali bodo več spremlje-
valnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti projekt, omogočiti 
prijaznejša in dostopnejša mesta za oddajanje  e-odpadkov in od-
padnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovr-
stnih odpadkov pomembna za okolje. 
Lokalni partnerji projekta KSP Litija d.o.o., KSP Hrastnik d.d., javno 
podjetje Komunala Radeče d.o.o., Javno podjetje Komunala Trbo-
vlje d.o.o. in Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. so na dogodku 
na lokaciji novega zbirnega centra za ravnanje s komunalnimi od-
padki v Šmartnem pri Litiji, 07.10.2016. slavnostno sprejeli v upo-
rabo 30 uličnih zbiralnikov, njihovi predstavniki pa so za ta namen 
podpisali listine o predaji ter simbolično oddali e-odpadke v svoje 
zbiralnike.
V ulični zabojnik lahko oddamo e-odpadke v velikosti do 40 x 25 
x 25 cm:
•  mali gospodinjski aparati (električni mešalniki, likalniki, tehtnice, 

ure, grelniki vode, opekači kruha, salamoreznice…),
•  računalniška oprema in zabavna elektronika (mobilni telefoni, te-

lefoni, računalniki, tiskalniki, zvočniki, tipkovnice, radijske spre-
jemnike, kasetofone, gramofone, računalniške miške, kalkulator-
je, polnilce, fotoaparate, slušalke, DVD predvajalnike, kamere…),

•  ostala mala oprema in orodja (sušilnike, električna orodja, sesal-
nike, ventilatorje, brivnike, svetilke…),

•  igrače (vse igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo električni 
tok iz omrežja, baterij ali akumulatorjev),

•  prenosne baterije in akumulatorje (baterije AA, AAA, DC…).
Lokacije uličnih zabojnikov za male gospodinjske aparate na  ob-
močju občine Litija so:
Vače, pri PŠ Vače, Kresnice, nasproti trgovine, Gabrovka, pri ga-
silskem domu, v mestu Litija pa na Cesti komandanta Staneta, na 
Maistrovi ulici, na Trgu na Stavbah in na Kidričevi cesti.

Ulični zabojniki v Zbirnem centru za komunalne odpadke Šmartno
JP KSP Litija d.o.o. in Občina Litija

JAVNI RAZpIS ZA SOdeLOVANJe 
NA pRIRedITVI puSTNI KARNeVAL 

V LITIJI - 2017
Občina Litija objavlja javni razpis za sodelovanje na prire-
ditvi puSTNI KARNeVAL V LITIJI 2017!

pOgOJI:

1.  Prireditev bo potekala v soboto, 25.2.2017 ob 15.00 uri od 
trgovskega centra na Ježi (prijava in zbor udeležencev) po 
Cesti komandanta Staneta, ulici Mire Pregljeve, ulici Mila-
na Boriška, Valvazorjevem trgu do Jerebove ulice in naprej 
na parkirišče pred občinsko stavbo in pred športno dvora-
no Litija ter zaključek v športni dvorani.

2.  Za sodelovanje bodo vse prijavljene ekipe prejele en-
kratno pomoč; Skupine nad 10 sodelujočih, prejmejo  
150 euR (neto). Skupine z 9 in manj udeleženci prej-
mejo 100 euR (neto). 

3.  Na zaključni prireditvi v športni dvorani Litija bodo 
podeljene denarne nagrade za prve tri skupine v višini 
200, 150 in 100 euR in praktične nagrade za uvrstitev 
med četrtim in desetim mestom. 

4.  Enkratna denarna pomoč in denarne nagrade so predmet 
obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine 
plača Občina Litija, nagrajenci pa so kot zavezanci za do-
hodnino (2. ods. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni že 
ob prijavi pisno predložiti natančne osebne podatke (ime 
in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno številko, šte-
vilko transakcijskega računa) in enako velja tudi za društva 
in organizacije.

5.  do enkratne pomoči za sodelovanje so upravičene 
skupine z najmanj 6 člani.

  Vsi udeleženci karnevalske povorke prejmejo brezpla-
čen bon za topel obrok.

6.   Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe 
(društva, zavodi, združenja, organizacije…),ki se namera-
vajo udeležiti javne prireditve »Pustni karneval v Litiji ». 

7.  Prijavitelji morajo poslati prijave izključno po elek-
tronski pošti; tiskarna.aco@siol.net do vključno petka, 
17.2.2017. (Informacije Aco Jovanovič: 041 719 444).

pRIJAVA mORA VSeBOVATI 
•  Ime in priimek vodje skupine, točen naslov
•  davčna številka ter transakcijski račun 
•  število sodelujočih v skupini
•  Tema predstavitve
•  Kontaktna oseba (ime, priimek in tel. št.)

8.  Ocenjevanje sodelujočih skupin na »Pustnem karnevalu v 
Litiji«, v soboto, 25.2.2017 bo izvedla strokovna komisija, 
ki jo bo imenovala Občina Litija.

  Upoštevanje politične tematike karnevala prinaša dodatno 
število točk.

9.  Denarne nagrade bo izplačala Občina Litija na podlagi po-
ročila komisije o razvrstitvi skupin in sicer v primeru prav-
nih oseb na transakcijski račun društva, v primeru fizičnih 
oseb na TRR vodje skupine. 

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

10.  Ta javni razpis se vodi pod odložnim pogojem, da občina 
sredstva za predmetni javni razpis zagotovi v Odloku o pro-
računu občine Litija za leto 2017 na PP – Pospeševanje 
turistične ponudbe in promocije

ŽUPAN
Franci Rokavec

ČeTRTO JAVNO RAZpRAVO O cpS Je  
pOpeSTRILA RAZSTAVA 

Četrta in hkrati zadnja javna razprava v sklopu izdelave Celostne 
prometne strategije (CPS) za Občino Litija, ki je potekala 11. janu-
arja 2017 v veliki sejni sobi Občine Litija, se je pričela z odprtjem 
posebne razstave. Učenci Osnovne šole Litija in Osnovne šole Gra-
dec ter Vrtca Litija so na ustvarjalen način pokazali, kako razmi-
šljajo o mobilnosti v prihodnosti, ko bodo odrasli. Najmlajši so z 
različnimi likovnimi tehnikami predstavili svoje zamisli o tem, kako 
bomo v prihodnje potovali in kdo ima pomembno vlogo v prome-
tu. Izdelovalci CPS so razstavili tudi plakate, ki ponazarjajo namen 
CPS in vizijo mobilnosti v Občini Litija, kot je bila oblikovana na 
predhodnih srečanjih z občani in ključnimi deležniki. Razstava bo v 
avli Občine Litija na ogled še do začetka februarja.
Srečanje se je nadaljevalo z javno razpravo, v kateri so izdelovalci 
CPS (predstavniki podjetja LOCUS in Prometnotehniškega inštitu-
ta) najprej predstavili izdelano vizijo mobilnosti in strateške cilje ter 
konkretne ukrepe za dosego zastavljenih ciljev. Udeleženci so bili 
povabljeni, da dodajo še svoje predloge ukrepov in da izmed njih 
izberejo tiste, za katere smatrajo, da so najpomembnejši. 
Kot najpomembnejši ukrepi po posameznih strateških stebrih so 
bili izbrani naslednji:
hOJA: odprava nevarnih odsekov na šolskih poteh, zmanjšanje 
tranzitnega prometa skozi mesto Litija, ureditev varnih prehodov 
za pešce, povečanje udobnosti z osvetlitvijo pešpoti, postavitvijo 
urbane opreme in ozelenitvijo, odprava ovir do vseh pomembnih 
lokacij v občini za ljudi z gibalno oviranostjo.
KOLeSARJeNJe: ureditev manjkajočih kolesarskih stez v mestu 
Litija z novo peš in kolesarsko povezavo čez reko Savo, ureditve 
kolesarskih stez (oz. kolesarskih poti oz. pasov za kolesa, kjer je 
ločeno vodenje kolesarjev onemogočeno) v ostalih naseljih občine, 
pri načrtovanju novih cest ali rekonstrukcijah cest, če je le mogo-
če, načrtovati tudi kolesarske povezave, sprejetje usklajenega ali 
skupnega CPS, uskladitev na drugih dokumentih (OPN, proračun, 
prijave na razpise,…), redno sodelovanje z občinami Šmartno pri 
Litiji, Zagorje in Ljubljana glede gradnje kolesarskih povezav in sis-
temov izposoje koles.
mOTORNI IN mIRuJOČI pROmeT: Izgradnja vseh manjkajočih 
odsekov kolesarske mreže med naselji ter izboljšanje kolesarskih 
poti ter pločnikov v naseljih, poostren nadzor prometa v naseljih, 
posebej na območju vrtcev in šol, izboljšanje obstoječih cest (sana-
cija dotrajanih vozišč in mostov, povečanje nosilnosti in dovoljenih 
obremenitev vozišč in prometnih objektov – mostov, nadvozov,…, 
urejanje nevarnih odsekov, širitve z namenom povečanja pretoč-
nosti) ter umestitev ustrezne prometne signalizacije, vzpostavitev 
intermodalnih prestopnih točk. Nova parkirišča za potrebe presto-
panja med različnimi potovalnimi načini in za potrebe sopotništva, 
nadomeščanje voznega parka javnih ustanov in gospodarskih su-
bjektov z vozili na električni pogon.
JAVNI pOTNIšKI pROmeT: Izboljšanje obstoječih postajališč JPP 
(nadstrešnice, klopi, posode za smeti, stojala za kolesa, informa-
cijske table z voznimi redi, ureditev postajališč na vozišču, pribli-
žanju postajališč JPP bližje vhodom v večja podjetja in ustanove. 
Predvsem za OŠ, ki nimajo še avtobusnih postajališč – Gabrovka). 
Integracija šolskih in javnih prevozov, postajališča pri OŠ (npr. Ga-
brovka). Vzpostavitev sistema »Vožnja na poziv« za starejše in slab-
še mobilne občane ter za prebivalce brez lastnega avtomobila.
SKupNI OZ. pOdpORNI cILJI: na podlagi CPS se občina prijavi 
vsaj na vsakih 5 let na en evropski ali državni razpis s področja 
trajnostne mobilnosti, dolgoročno oz ves čas: zagotoviti kader, ki 
bo izvajal projekte s področja prijavljanja na razpise, redno zago-
tavljanje sredstev v proračunu za izvajanje ukrepov, doseči urav-
noteženost deležev investicij za posamezne prometne načine in 
razmerje 90 : 10 med investicijami v infrastrukturne ter mehke 
ukrepe, vključitev šol, vrtcev, upokojencev in turističnega društva v 
vsakoletne akcije izobraževanja o prednostih trajnostne mobilnosti 
(predavanja, zgibanke, izobraževanje,...)
Četrta javna razprava je bila zadnje posvetovalno srečanje z 
občankami in občani v okviru izdelave CPS za Občino Litija. Zbrana 
mnenja, predlogi in predstave udeležencev so bili v vsaki delovni 
fazi upoštevani pri pripravi delovnih gradiv za strategijo. Cilji in 
ukrepi, ki so bili dokončno določeni v zadnji fazi, bodo vključeni v 
akcijski načrt CPS. 
Občani in občanke, ki so se razprav udeležili, so aktivno in kon-
struktivno sooblikovali strategijo, za kar se jim iskreno zahvalju-
jemo. Vsi zainteresirani lahko izdelavo končne vsebine strategije 
spremljate na občinski spletni strani, končni dokument pa bo pred-
stavljen v posebni brošuri in na zaključni prireditvi v spomladan-
skem času. Takrat boste občanke in občani spet povabljeni k ude-
ležbi in na pogovor o tem, kako bo mogoče izdelano strategijo čim 
bolj učinkovito skupaj izvajati v praksi. Več informacij o celovitem 
poteku priprave CPS je vsem zainteresiranim na voljo na spletni stra-
ni Občine Litija.

OceNJeVANJe puSTNIh KROFOV
Z veseljem vam sporočamo, da bo med 23. in 25. februarjem 
2017 v Litiji spet veselo. Občina Litija v sodelovanju z Javnim 
zavodom ZKMŠ Litija in ostalimi deležniki prireja več dnevno 
pustno dogajanje. Vabimo vas, da tudi vi prispevate oz. se vklju-
čite v delček tega etnološko obarvanega dogodka.

Na debeli četrtek, 23. fe-
bruarja bomo v prostorih 
Turistično informacijskega 
centra Litija (TIC Litija) na 
Valvazorjevem trgu 10, izvedli 
ocenjevanje krofov. Vsi, ki 
cvrete lepe in okusne krofe vas 
vabimo, da jih prinesete na oce-

njevanje. Za vaše sodelovanje boste prijeli potrdilo. Svoje krofe 
prinesite v TIC Litija na Valvazorjevem trgu 10, v četrtek, 23. 2. 
2017 med 9.30 in 10.00. V dopoldanskem času bo ocenjeval-
na komisija opravila svoje delo. Od 12.00 do 16.00 bodo vaši 
krofi na razstavi, nato pa jih bodo obiskovalci lahko degustirali. 
Priznanja za najbolje ocenjene krofe bomo podelili na otvoritvi 
pustne razstave v Mestnem muzeju Litija v petek, 24. 2. 2017.

pogoji za sodelovanje
Na ocenjevanje prinesite 4 krofe brez sladkornega posipa. Dva 
krofa naj ne vsebujeta polnila. Strokovna komisija bo ocenjeva-
la zunanji videz izdelka, videz sredice ter okus in vonj skorje in 
sredice. 
Veselimo se vašega sodelovanja!

Več informacij in prijave na: 051 312 739 ali 
turizem@zkms-litija.si. 

(Nadaljevanje s 1. strani)

OžIVITeV RudNIKA SITARJeVec
Izkoriščanje rude na območju rudnika Sitarjevec sega že v daljno pre-
teklost. Arheološko najdišče na vrhu Sitarjevca kaže na to, da so v Litiji 
rudarili že v času Keltov. Posredno je dokazano tudi obratovanje litijske-
ga rudnika v rimskem obdobju. 
Prvo pisno dokazilo o rudarjenju v okolici Litije je nagrobni spomenik 
rudarskemu mojstru Cristofu Brukherschmidu z letnico 1537. 
Potem je rudarjenje na tem območju doživelo veliko vzponov in padcev, 
kar je bilo pogojeno predvsem s povpraševanjem in ceno na trgu za 
posamezno rudo. V rudniku Sitarjevec so kopali predvsem svinčevo, 
cinkovo, bakrovo, živosrebrno, baritno in železovo rudo. 
Leta 1886 so v litijski talilnici iz sitarjevške rude prvič pridobili tudi sre-
bro, tako so v državni kovnici na Dunaju to leto izdelali znamenite spo-
minske kovance (litijski srebrnik). 
Februarja 1965 se je v Litiji sestala komisija v zvezi s prenehanjem 
obratovanja rudnika. Nizka vsebina kovine v rudi ni več omogočala eko-
nomičnega odkopavanja, tehnična opremljenost jame je bila slaba, ru-
dna telesa so bila majhna in razsejana v prostoru, kar je onemogočalo 
posodobitev načina dela. K poslabšanju pogojev so pripomogli tudi pro-
blemi s predelovalnimi napravami in silikozna obolenja, zato je komisija 
predlagala, da se dela v jami ustavijo. Proizvodnja svinca in barita je 
životarila še do konca julija 1965, nakar so začeli obrate zapirati. Rudnik 
je uradno prenehal obstajati 28. aprila 1966 z izbrisom Eksploatacijske-
ga polja Litija v katastru pridobivalnih prostorov.
Ena od nalog Občine je tudi skrb za razvoj turizma na svojem območju. 
Odprtje dela rudnika bo ponudilo obiskovalcem ogled notranjosti enega 
najstarejših polimineralnih rudnikov v Sloveniji, v katerem je bilo najde-
nih preko 60 različnih mineralov, v opuščenih rovih pa bodo na ogled 
različne železovo-manganove kapniške strukture, ki so edinstvene in naj-
lepše na širšem evropskem območju. Z obnovo bodo prav tako na ogled 
različni tipi rudarskih odkopov in podpornih konstrukcij, ki so se v pre-
teklosti uporabljali v rudarstvu. Z odprtjem rudnika za turizem se bodo 
odprla tudi nova delovna mesta (upravljanje, vzdrževanje, vodenje). S to 
dodatno turistično ponudbo se bo privabilo več obiskovalcev, ki bodo s 
te točke obiskovali še druge že obstoječe turistične znamenitosti občine.
V ta namen je bil v preteklem letu že odkupljeno zemljišče, kjer se na-
haja vhod v rudnik, prav tako je bil izdelan rudarski projekt za izvedbo, 
z naslovom »Ureditev Rudnika Sitarjevec za namen turističnih ogledov«. 
Muzejski del rudnika Sitarjevec bo obsegal plato pred Izvoznim rovom, 
vhod v Izvozni rov (portal), Izvozni rov do vpadnika, po vpadniku do Glav-
nega rova, po Glavnem rovu do kapnikov in od Glavnega rova po kraj-
šem vpadniku do »Črne kuhinje«, vse v skupni dolžini 632 m. 
Za uresničitev ciljev bodo potrebna znatna sredstva, zato smo pristopili 
k Interreg razpisu Slovenija – Hrvaška, kjer kandidiramo na nepovratna 
evropska sredstva. Za prijavo je bilo potrebno pridobiti tudi partnerje iz 
Hrvaške. V tem razpisu sodeluje šest partnerjev, od tega trije iz Slove-
nije (Zavod za gradbeništvo Slovenije, kot vodilni partner, Občina Litija 
in Razvojni center srca Slovenije) in trije s Hrvaške (Občina Labin, La-
bin Art Ekspress in Ustanovni centar za istraživanje materiala Istarske 
županije Metris). Prijava na razpis je bila oddana v mesecu novembru, 
sedaj pa čakamo na odločitev in odgovor.
Glede na to, da je Rudnik Sitarjevec v preteklosti močno vplival na ra-
zvoj Litije, je sedaj po sedemnajstih letih prizadevanj realna možnost za 
ponovno oživitev, tokrat v turistične namene.

dRAge OBČANKe, OBČANI!
Občina Litija se priključuje akciji slovenskih občin  
OdpRTA VRATA, s katerim želimo opozoriti na števil-
ne dobre in uspešne projekte. V občini Litija si boste 
v okviru DNEVA ODPRTIH VRAT ogledali MEDGENE-
RACIJSKO SREDIŠČE ŠMELC, OSNOVNO ŠOLO LITIJA 
in CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO LITIJA.

Vrata bodo odprta v SRedO, 15.2.2017  
od 13.00 – 17.00 ure.
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SpOdBuJANJe INOVATIVNIh RešITeV  
ZA OSKRBO NA dOmu

Staranje prebivalstva je izziv za vse regije v Evropski Uniji, a hkra-
ti pomeni tudi priložnost za rast in delovna mesta, saj je v ino-
vativnih rešitvah za oskrbo na domu veliko potenciala tudi za 
mala in srednje velika podjetja. S temi izzivi se v okviru evropskega 
projekta hocare ukvarja Razvojni center Srca Slovenije.

Akterji s področja 
oskrbe za starejše so 
se v decembru sestali 
na delovnem srečanju 
v Dolskem. Prisotnih 
je bilo okrog 20 pred-
stavnikov javne sfere, 
podjetniškega sektor-
ja, institucij znanja in 
civilne družbe. Sode-
lovali so v interaktivni 

delavnici, kjer so delili svoje izkušnje iz prakse na področju uvaja-
nja novih tehnologij v domači oskrbi. 
Dr. Vesna Dolničar iz Centra za družboslovno informatiko, ki deluje 
v okviru Fakultete za družbene vede, je izpostavila prednostne osi 
9 Operativnega Programa za obdobje 2014-2020 s poudarkom na 
razvoju pilotnih IKT projektov. Na srečanju je bila prisotna tudi Dr-
žavna sekretarka iz Kabineta predsednika vlade Marija Pukl, ki je iz 
prve roke podala informacije z nacionalne ravni. Kot rezultat pro-
jekta HoCare se predvideva izboljšanje strukture upravljanja politik 
na področju oskrbe na domu. Pripravljene bodo analize stanja v 
regijah, ki sodelujejo v projektu, izvedene pa bodo tudi tri medna-
rodne tematske delavnice, na katerih bodo sodelujoči izmenjali in 
izmenjave dobrih praks na področju oskrbe na domu.

ana SAVŠEK

dOdATNA pOJASNILA O ZAKONu 
O dImNIKARSKIh STORITVAh, 
ki je stopil v veljavo s 1.1.2017

Kdaj lahko izberem dimnikarsko družbo in kakšne so dolžno-
sti uporabnika?
To določa zakon, ki pravi, da uporabnik dimnikarskih storitev iz se-
znama dimnikarskih družb, objavljenega na spletni strani mini-
strstva za okolje in prostor, najkasneje do 30. junija 2017, izbere 
dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji 
mali kurilni napravi za obdobje najmanj 12 mesecev. V primeru, če 
uporabnik ne izbere dimnikarske družbe do 30. junija 2017, se šte-
je, da je izbral izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal 
obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pre-
gledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekove-
ga zdravja in varstva pred požarom na območju, na katerem se na-
haja njegova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec 
pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev. To pomeni, 
da v primeru ne-izbire (če uporabnik ne izbere dimnikarske družbe 
do 30.6.2017) za uporabnika od 1.7.2017 do 30.6.2018 izvaja 
dimnikarske storitve dosedanji koncesionar, če izpolnjuje z za-
konom predpisane pogoje. To pomeni, da ima družba dovoljenje in 
da za to družbo dela dimnikar z licenco.
uporabnik ima dolžnost, da zagotovi opravljanje potrebnih 
storitev za oskrbovanje lastne kurilne naprave. Do sprejema 
novega podzakonskega predpisa, ki bo urejal vsebino in način iz-
vajanja dimnikarskih storitev ter potrebno pogostost oskrbovanja, 
veljajo glede pogostosti in obsega storitev aktualni predpisi.
Kako je z zaračunavanjem cen dimnikarskih storitev?
Zakon o dimnikarskih storitvah predvideva določanje zgolj maksi-
malnih dovoljenih cen, dejanske cene storitev pa so lahko pred-
met dogovora med dimnikarsko družbo in uporabnikom. Zakon 
predvideva sprejem podzakonskih predpisov, ki bodo določile urne 
postavke ter časovne normative za posamezne dele, ki jih mora 
Vlada oz minister za okolje sprejeti v roku 6 mesecev od uveljavitve 
zakona, torej najkasneje do 19.5.2017.
Do sprejema omenjenih predpisov pa se znesek za izvedene di-
mnikarske storitve oblikuje kot zmnožek cene izvajanja dimnikar-
skih storitev in dejanskega števila časovnih enot dela dimnikarskih 
storitev pri uporabniku dimnikarskih storitev, ki se mu, kadar je 
uporabnik dimnikarskih storitev oddaljen več kot 25 kilome-
trov od sedeža dimnikarske družbe, prištejejo potni stroški največ 
v višini 0,25 eura na kilometer za vsak kilometer nad 25 kilometrov. 
Najvišja dovoljena cena brez davka na dodano vrednost za iz-
vajanje dimnikarskih storitev je v tem obdobju 25,20 eura na 
uro dela dimnikarskih storitev pri uporabniku dimnikarskih  
storitev.

Za Upravno enoto Litija, mag. Marko DOBLEKAR, načelnik

OBVeSTILO O OddAJI VRTA V NAJem
Občina Litija obvešča, da na območju Trga na stavbah  
(v bližini TSC Laba d.o.o.) OddAJA V NAJem VRT v izmeri  
4,3 m x 9,1 m oziroma v skupni površini 39,13 m2.

Občina bo vrt v najem oddala prvemu interesentu, glede 
na vrstni red prispelih prijav.

Več informacij lahko pridobite na Občini Litija, Jerebova 
ulica 14, 1270 Litija, odgovorna oseba: Suzana Kukovica, 

tel. 01/8963-428 oziroma po e-pošti: 
suzana.kukovica@litija.si.

OBČINA LITIJA IN dRžAVA SKupAJ  
V ISKANJu RešITeV pROmeTNe  

INFRASTRuKTuRe.
mesto Litija je razdeljeno z dvema žilama. ena je reka Sava, 
druga glavna državna cesta g2-108. In ravno slednja je zelo 
problematična za meščane. V Občini Litija v kratkem pričaku-
jemo obisk direkcije za infrastrukturo RS in skupaj najdemo 
učinkovite rešitve.
Na tako prometno obremenjeni državni cesti čez samo mesto se je 
težko varno vključevati v promet iz stranskih ulic in cest. Posebej 
nevarna je za pešce in kolesarje, med katerimi je veliko otrok in 
starejših, ki spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. 
Zadnje čase pa se pojavlja še nova nevšečnost, na katero sem že 
večkrat opozoril. Zjutraj in popoldne se skozi Litijo vije nepretrgana 
kolona tisočerih vozil, po večini tranzitnih. Povzroča se hrup in do-
datno onesnaževanje, kajti vozila se premikajo po polžje, oziroma 
stojijo dlje časa na mestu. K temu dodatno prispeva tudi trenutna 
okvara »sistema zank« na semaforiziranem križišču Ljubljanske, 
Parmove in Ponoviške. Občina je že naročila podjetju Javna razsve-
tljava popravilo sistema »pametnega križišča« pri mostu. Pogoj za 
opravljanje del pa je temperatura višja od 5 stopinj Celzija. Dela 
bodo izvedena takoj, ko bo to mogoče.
Problematiko državne ceste smo med drugim izpostavili tudi na ne-
davnem sestanku Občine z direkcijo za Infrastrukturo RS, na 
katerem je bil prisoten direktor damir Topolko. Vsi smo se stri-
njali, da je nujno potrebna obvoznica in nov most. Čas do sprejetja 
odločitve države za gradnjo obvoznice pa po našem mnenju lahko 
skrajša tudi stalno opozarjanje in skupno iskanje končne rešitve za 
gradnjo nujne nove prometne žile mino mesta. 
Na sestanku na Direkciji smo med drugim izpostavili tudi proble-
matiko mosta v dolskem, razvrščanja v šentjakobu, problema-
tiko parkiranja na žel. postaji Litija, varno peš pot od Spodnje-
ga Loga do Savskega mosta, modernizacijo ceste v Sopoti itd. 
Dogovor z Direkcijo je, da se konec meseca dobimo v razširjeni 
sestavi v Litiji in si skupaj ogledamo izpostavljene problematične 
točke ter najdemo ustrezne in sprejemljive rešitve tudi za obvoz-
nico hotič in gabrovko ter šmartno-Litija 2. faza, reg. turist. 
cesto Kandrše-Vače-Sp. hotič, zavijalni pas na Savi, križišče 
pri SVc-ju, kolesar. pot ob lok. cesti Slap.-Jevnica-Kresnice-
-Litija, preplastitve določenih slabih odsekov na državnih  
cestah. 
Upam, da bo pogosto opozarjanje obrodilo sadove in se bodo naše 
oziroma želje občanov le uresničile. Na koncu pa je treba tudi po-
udariti, da nekaj se pa je le premaknilo in naredilo v zadnjem 
času tudi s strani države, upajmo in delamo na tem, da se bo 
še mnogo več. 

Podžupan Občine Litija
Boris DOBLEKAR
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ČAR BOžIČNO NOVOLeTNIh  
dNI NA OSNOVNI šOLI LITIJA

Osnovna šola Litija že dobro desetletje meseca 
decembra organizira delavnice Čar božično no-
voletnih dni, na katerih učenci in njihovi starši 

ustvarjajo najrazličnejše no-
voletne izdelke, čas pa name-
nijo tudi prijetnemu druženju. 
V letu 2016 smo v tednu od 
12. 12. 2016 do 14. 12. 2016 
v popoldanskem času izvedli 
12 različnih delavnic. Pekli 
smo slastne piškote in jih po-
jedli, izdelovali najrazličnejše 
voščilnice, papirnate okraske 
in darilne škatlice, si ob pokovki ogledali risanke, plesali ob božič-
ni glasbi, se sproščali ob jogi, vse skupaj pa poplaknili s slastnim 
čajem na čajanki. 
Obisk delavnic je presegel vsa pričakovanja, saj se je posamezne 
delavnice udeležilo v povprečju kar 50 učencev. Udeležili so se jih 
mlajši in starejši otroci, mnoge so spremljali starši ter se tako tudi 
sami preizkusili v ustvarjanju.  Blanka ERJAVEC, univ. dipl. ped.

ROdITeLJSKI SeSTANeK IN pRIRedITeV 
OB NOVem LeTu

V petek, 16.12.2016 je bil organiziran roditeljski se-
stanek za starše učencev Podružnice s prilagojenim 
programom. Sestanek je potekal v avli šole, saj je 

bil združen z novoletno prireditvijo. Marjeta Mlakar Agrež je star-
šem predstavila projekt Zbiram, razstavim, se učim in jih povabila 
na ogled razstave porcelana. Sandra Rihter in Renata Dimnik sta 

predstavili projekte E-
-twininga in podelili 
priznanja učencem, ki 
so v prejšnjem letu so-
delovali v njih. Območ-
no združenje Rdečega 
Križa je za vse učence 
pripravilo darila, Boži-
ček iz Gimnazije Litija 

pa jih je presenetil z obiskom in darili. 
Učenci so skupaj z učitelji pripravili bogat novoletni program, ki 
ga je koordiniral Andrej Guček. Prireditev sta vodili učenki Mateja 
Planinšek in Dijana Cerar. Sledili so razgovori in predstavitev dela v 
posameznih oddelkih. Učenci in mentorici Polona Baš Jere in Bar-
bara Klanšek so za vse starše in goste pripravili novoletna darila 
– svečke iz čebeljega voska.  Marjeta MLAKAR Agrež

pROJeKT ZBIRAm, RAZSTAVIm IN Se uČIm
V OŠ Litija, Podružnica s prilagojenim programom, so pričeli v 
mesecu decembru izvajati projekt Zbiram, razstavim in se učim. 
Namen projekta je spoznati različne zbirateljske predmete, jih raz-
staviti v šolskih prostorih in se ob njih učiti. V projekt se bodo lahko 
vključili pedagoški delavci, starši, učenci in drugi občani. 
Prvo razstavo je postavila Marjeta Mlakar Agrež, ki že vrsto let zbi-
ra porcelan. Razstavo je poimenovala Zavetišče za čajnike in druge 
reči. V zgornjem hodniku šole so razstavljeni čajniki in drugi izdelki iz 
porcelana, iz osmih držav. Razstava je dopolnjena z žigi posameznih 
tovarn, ki izdelujejo porcelan. Del razstave so delavni listi, ki jih lah-
ko učitelji uporabijo pri pouku ali pa jih vzamejo in izpolnijo učenci. 
Zakaj bi svoje zbirke skrivali doma? Če ste zbiratelj in bi se želeli 
predstaviti, vas vabijo k sodelovanju.  Marjeta MLAKAR Agrež

dRžAVNO TeKmOVANJe V pLAVANJu ppp – KRANJ 2016
V petek, 2. 12. 2016, so se štirje učenci OŠ Litija, Podružnice s 
prilagojenim programom, udeležili Državnega tekmovanja v plava-
nju, ki je potekalo na olimpijskem bazenu v Kranju. Nik Dragar in 
Urh Urbas, oba 7.r, sta nastopila v prsni tehniki, Nik Smrekar 7r. 
in Gregor Tekavec 9.r pa v prosti – kravlu. Odlično uvrstitev je s 4. 
mestom dosegel Nik Dragar, Urh in Gregor sta bila 11., Nik Smre-
kar 13. V vsaki disciplini je nastopilo več kot dvajset tekmovalcev. 
Z uvrstitvijo so bili nekateri zadovoljni, vsi pa si želijo prihodnje 
leto seveda izboljšati rezultat. S pridnim treningom jim bo zagotovo 
uspelo. Učence je spremljal učitelj Vili Guček in vsi skupaj so doži-
veli lepo športno prireditev in že sedaj komaj čakajo na prihodnje 
leto in ponoven obisk bazena v Kranju.  Vili GUČEK

šola nekoč, danes in jutri: 
40 LeT OSNOVNe šOLe NA gRAšKI dOBRAVI

Vsako leto se na novoletnem skupnem koncertu predstavijo vsi 
pevski zbori iz matične šole in podružničnih šol OŠ Gradec. Tudi 
letos je bilo tako. V telovadnici Gimnazije Litija je pelo devet pev-
skih zborov na prireditvi Šola 
nekoč, danes in jutri. Leto-
šnji koncert je bil drugačen, 
poseben, saj sta bila s svojo 
zgodbo v koncert vpeta stu-
denec in vrba, ki sta polnih 
40 let spremljala življenje in 
delo OŠ Gradec, nekoč OŠ 
Dušan Kveder Tomaž Litija.
Studenec je začel pripovedovati svojo zgodbo iz časa, ko je tekel po 
močvirnem travniku, ko so babice v njem prale perilo, kmetje napa-
jali živino, otroci pa v njem čofotali, se umivali in spuščali papirnate 
ladjice. Mimo potoka so hodili delavci v bližnjo fabriko, otroci pa v 
šolo čez železniške tire in čez star lesen most v staro OŠ v Litiji. 
Dopolnjevala ga je vrba, ki se je dolga leta sklanjala nad njim.

NOVO  NOVO  NOVO
oD SeDaJ tUDi

popRavila 
avtoMatSKiH 

MenJalniKov!!!

pRAZNIČNI decemBeR
Malo je praznikov, ki ti sežejo do srca in duše,

ki jih zaznamuje nek notranji nemir,
pričakovanja nečesa lepega, pravljičnega.

Praznikov, ko postanemo zopet ljudje,
ko si podamo roke, voščimo vse najlepše,
želimo sreče, zdravja in družinske topline!

In mesec december je najbolj čarobni praznični mesec za otroke in 
strokovne delavke. V tem mesecu nas obdaja zimska čarobnost, ki 
jo popestri tisoče lučk, obiščejo nas Miklavž, dedek Mraz in Boži-
ček. To je mesec veselja, mesec pričakovanj in mesec obdarovanj. 
K ustvarjanju naše čarobnosti so na poseben način pripomogli tudi 
starši in zunanji sodelavci, ki so s pestrimi dejavnostmi polepšali 
naše predpraznične dni. Z Metkino mamico smo spoznavali zelišča 
in pripravili čajanko. Na delavnici s starši smo ustvarjali hodulje, s 
katerimi je dedek Mraz obdaril otroke. Gledališče Mužan nam je 
odigralo krasno lutkovno predstavo. Z jelenčkom Rudolfom, ki je 
bil rdeča nit meseca decembra, smo vsak dan odpirali pisma ded-
ka Mraza, prepevali njegovo pesem, igrali igrico, ustvarjali, pekli 
piškote, izdelovali voščilnice, okrasili novoletno smreko… Leto smo 
zaključili s starši na novoletni čajanki. Za uvod so otroci odigrali 

igrico o jelenčku 
Rudolfu, v kate-
ri so sodelovali 
tudi starši. Je-
lenčku Rudolfu 
so straši poma-
gali okrasiti tudi 
smreko. Sledilo 
je druženje ob 
čaju in piškotih.
Hvala vsem, ki 
ste spremljali in 
popestrili naše 
delo skozi leto 

2016 in se radi odzivali na naša povabila. Ostanite z nami tudi v 
letu, ki prihaja.
Naj iskrice, ki so zasijale v mesecu decembru v otroških in naših 
očeh, nikoli ne ugasnejo. Srečno 2017! 
 Za male pikapolonice Marinka L. in Simona R.

OTROcI IN NAČRTOVANJe pRIhOdNOSTI
Otroški parlament OŠ Gabrovka-Dole je letos doživel organizacijsko 
novost. Prvič je namreč zasedanje mladih parlamentarcev potekalo 
na Podružnični šoli Dole. Zbrali so se v četrtek, 15. decembra 2016, 
in razpravljali o temi, ki jo vsako leto izberejo mladi na nacionalnem 
otroškem parlamentu. Za le-
tošnje šolsko leto se le-ta 
glasi Otroci in načrtovanje 
prihodnosti.
V prvem delu šolskega par-
lamenta so predstavniki 
oddelkov s pomočjo plaka-
tov, računalniških projekcij, 
ugank, pesmi in filma predstavili razmišljanje svojih sošolcev o 
izbrani temi. Slišali smo mnogo zrelih ugotovitev. V drugem delu 
je sledila delavnica, kjer so učenci od 4. do 9. razreda razmišljali 
o svetu, v katerem želijo živeti ter svoji vlogi v njem. Mlajši učenci 
pa so risali svoje želje za prihodnost. V zadnjem delu so mladi raz-
pravljalci sprejeli nekaj sklepov ter izvolili predstavnike za občinski 
otroški parlament. Letos bodo OŠ Gabrovka-Dole zastopali Brina 
Brinovec, Ana Zidar, Petra Mejaš in Mitja Prijatelj.
Če bodo mladi parlamentarci svojo prihodnost tako odločno gradili 
kot so to predstavili na šolskem parlamentu, bodo znali v življenju 
dobro poskrbeti zase.  Barbara TEŽAK

Občinski možje so ob podpori staršev in krajanov ugotovili, da levi 
breg Litije potrebuje novo šolo. 15. novembra 1976 je šolski zvonec 
prvič pozvonil v novi šoli. V to šolo so bili z občinskim samoprispev-
kom vtkani žulji delovnega človeka in skrb starejših, da bo priho-
dnost mladih lepša, bogatejša in srečnejša.
Studenec in vrba sta orisala 40-letno življenje in delo na šoli. Or-
ganizacija vzgoje in izobraževanja je potekala v novi šoli na Graški 
Dobravi in v litijski stari šoli. Skupne konference, skupne proslave, 
športne prireditve in dobro sodelovanje učiteljev, učencev, staršev 
in krajanov Litije, so šolo dvignili na visok nivo. 
1. januarja 1993 se je vodstvo šole sporazumno dogovorilo, da se 
šola razdruži. Nastala sta dva samostojna zavoda, OŠ LITIJA in OŠ 
GRADEC. Ob 20 letnici šole so na drugi strani potočka postavili 
temeljni kamen za novo gimnazijo, ki je najprej gostovala v novem 
prizidku OŠ GRADEC, v šolskem letu 2001/ 2002 pa je nova gim-
nazija odprla vrata in prostorska stiska je bila rešena. 
Stekle so priprave za uvajanje devetletke. V letu 2005-2006 je šola 
postala devetletka v celoti. Delavnice in sodelovanje s starši, delo z 
nadarjenimi, dodatna strokovna pomoč učencem, skrb za nemote-
no vzgojno-izobraževalno delo, je bilo vodilo OŠ GRADEC.
S šolo in za šolo pa so živeli tudi ravnatelji, ki so v štirih desetle-
tjih vodili šolo: g. Jože Grošelj, g. Vinko Logaj, ga. Iva Slabe in ga. 
Tatjana Gombač, ki je na koncu pozdravila vse prisotne in orisala 
svoje sedanje, desetletno vodenje. Zadonela je prenovljena šolska 

himna in pevski zbori so še zadnjič v letu s svojo pesmijo popestrili 
prireditev. 
Studenček pa zapuščeno in osamljeno teče po umazani ozki strugi. 
Njegove prijateljice vrbe ni več. Mimo drvijo avtomobili in avtobusi. 
Nihče ne sliši šumenja studenčka, le telefoni zvonijo, zvonijo in se 
zajedajo v obdobje množičnih komunikacij. 
Prireditev sta povezovala učitelja, g. Jernej Grdun in ga. Vanja Arh-
naver.  Judita NEMEČEK, avtorica veznega teksta prireditve

deFIBRILATOR NA gRAšKI dOBRAVI
OŠ Gradec nosi naziv zdrava šola in poimenovanje šola s srcem, 
zato se trudimo, da v okviru našega delovanja skrbimo tudi za »srč-
na« dejanja. Za vse učence in zaposlene je solidarnost in skrb za 

sočloveka nekaj vsakdanjega. 
Med nami je že dolgo tlela želja po nadgra-
jevanju našega dela, zato smo se odločili, 
da zberemo denar za defibrilator, ki bi ga 
za nujne primere namenili tudi okoliškim 
prebivalcem in naključnim obiskovalcem. 
Nakup defibrilatorja je precejšen zalogaj, 
zato smo se v duhu dobrososedskih odno-
sov dogovorili za sodelovanje še z Vrtcem 

Litija in Gimnazijo Litija. Akcija je bila uspešna in aparat je že na-
meščen na stavbi gimnazije Litija, Bevkova ulica 1c, Litija, ob 
vhodu za dijake in obiskovalce. Primeren je za nujno pomoč tako 
otrokom kot odraslim.
Za pomoč pri zbiranju sredstev se vsem sodelujočim v Gimnaziji 
Litija, v Vrtcu Litija in v Osnovni šoli Gradec srčno zahvaljujemo, v 
naši šoli pa moramo izpostaviti skupino prostovoljec.si z mentorico 
Aleksandro Krnc. 
Načrtujemo še izobraževanje za uporabo defibrilatorja, datum in 
kraj bo javno objavljen, in vabimo vas, da se nam pridružite. Zdru-
ženi rešujemo življenja!  Učenci in zaposleni OŠ Gradec

utrinek s pOš hotič
dOBRI mOž V hOTIČu

Prednovoletni čas nam prinaša praznovanja, lepe želje, obdarova-
nja… Čarobnost decembra se je dotaknila tudi Hotiča. Otroke je v 
Gasilskem domu obiskal eden od dobrih mož, ki razveseljuje naj-
mlajše, pa tudi malo starejše. 
Otroci so se z veliko vnemo pripravljali na prihod dedka Mraza. 
Najmlajši iz Vrtca Taček so s plesom in pesmijo pokazali svojo 
ustvarjalnost, učenci POŠ Hotič pa so z lutkovno igro predstavili 
radovedno sovico Oko, ki s svojim neizmernim pogumom doživlja 

neverjetne pustolovšči-
ne. 
S pesmijo in glasnimi 
klici so vsi otroci prikli-
cali dedka Mraza, ki jih 
je s svojim toplim spre-
jemom, hudomušnostjo 
in lepimi darili lepo raz-
veselil.  Irma NEMEC Bric, razredna učiteljica POŠ Hotič
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KdO BO KOmu RAZBIL LOBANJO?
Situla je najpomembnejša arheološka najdba na Slovenskem. Čim 
starejša je najdba in več ko pove – pomembnejša je. Najstarejša 
najdba sicer situla ni, a o zelo starih časih (500 let pred Kristusom) 
največ pove. V naših osebnih dokumentih in učbenikih je obvezno 
prisotna. Je eden od slovenskih simbolov (poleg knežjega kamna, 
zastave, lipe, GEOSSa, itd.). Ne mine leto, da bi se o njej večkrat 
ne pisalo v naših strokovnih in poljudnih časopisih. Celo na božični 
večer je bil v Slovenskih novicah izzivalen članek o njej. Situla je 
večen navdih in buri domišljijo in živce strokovni in laični javnosti 
pri nas in po svetu. Noro!!!
Poglejmo samo enega od brezštevilnih detajlov na situli(sl.)! Pa še 
tukaj se bomo posvetili (med številnimi dilemami) - samo temu, kdo 
je zmagovalec:
Zmagovalec bo tisti, ki 
bo z utežjo onesposobil 
nasprotnika (boks ali 
gladiatorske igre)!?
Zmagovalec bo tisti, ki 
bo nasprotniku zbil ute-
ži iz rok!?
Zmagovalec bo tisti, ki 
bo dlje držal utež v izte-
gnjeni roki, kot to trdi Vladislav Stres in moja malenkost!?
Se vam ne zdi (Poglej sliko!), da smo imeli že pred 2500 leti enak 
modni trend: depilacija, bodybuilding in golo telo? HA, ... kako 
zabavno je živeti to življenje!   Zvonček Norček
Veliko več na spletni strani: http://www.vace.si/dvoboj.htm 
Letos, 17. januarja, (na svetega Antona dan – ko je tudi maša na 
Slemšku) je minilo 139 let od kar je Janez Grilc izkopal situlo. Zato je 
torej navadno v januarju humoreska (kolumna, podlistek) na to temo. 

IZ FAZANOV SmO NARedILI dIJAKe
Konec decembra smo dijaki 4. letnika priredili 
krst fazanov, kar je na naši šoli tradicija že vr-
sto let. Odločili smo se, da bomo krst tematsko 
obarvali tako, da se bo vsaka naloga navezala na 
določen šolski predmet.

Najprej so nam fazani dokazali svoje (domače, seveda) slaščičar-
ske sposobnosti in na račun te naloge se je lahko posladkala cela 
šola, še posebej sladkosnedi dijaki 4. letnika in profesorji. Druga 
naloga se je navezovala na slovenščino. Vsak razred je dobil na-
logo, da uprizori eksistencialistično dramo, ki jim je bila določena 
par tednov prej. Naslednja naloga fazanov je bila petje pesmi v treh 
od štirih tujih jezikov, 
ki se jih lahko učimo 
na naši šoli. Sledilo 
je recitiranje števila 
pi, nato preverjanje 
znanja imen člove-
ških kosti, zadnja na-
loga pa je bila man-
nequin challenge.
Naši fazani (iz 1. a, 1. 
b in 1. c) so z vsemi 
na(D)logami presenetljivo dobro opravili in postali dijaki. Sledila je 
še slovesna zaprisega in razglasitev točk, ki je prinesla trojno izena-
čenje, tako da je mamljiva nagrada za zmagovalce (prednost v jedil-
nici), kot se pač spodobi, ostala v rokah nas, prekaljenih dijakov 4. 
letnika.  Maja Zajc, 4. c

RAZSTAVA O VOJNI ZA SLOVeNIJO
V zadnjih dneh decembra je na Gimnaziji Litija gostovala razsta-
va na temo slovenske osamosvojitvene vojne; vojne, s katero je 
Republika Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila na-

pad Jugoslovanske ljudske 
armade, s tem pa potrdila 
svojo neodvisnost od SFRJ.
Na šoli se trudimo na dija-
ke prenesti pomen nego-
vanja spomina na dogodke 
naše polpretekle zgodo-
vine, zato nas še posebej 
veseli, da je pobuda za 
takšno gostovanje prišla 

iz dijaških vrst. Zbiratelj eksponatov, povezanih z osamosvojitveno 
vojno, Boštjan Jakopec se je odzval našemu povabilu in pripravil 
razstavo. Vsakemu razredu posebej je predstavil razstavljene ek-
sponate, med katerimi so bile številne uniforme, čelade, medalje 
in tudi nekaj fotografskega gradiva. Z veseljem je odgovarjal na 
vprašanja dijakov, ki so za razstavo pokazali veliko zanimanje.
  Mateja GOLOUH

medNAROdNI deBATNI TuRNIR
Med 16. in 18. decembrom se je 5 ekip debatnega kluba Gimnazije 
Litija udeležilo največjega evropskega mednarodnega debatnega 
turnirja, ki se je odvijal v Zagrebu. Na turnirju je sodelovalo več kot 
100 ekip iz več kot 20 držav s štirih kontinentov. Debatirali smo na 
pripravljeni debatni trditvi »This house regrets the commercializa-
tion of feminism« in »This house believes that developing countri-
es should nationalize companies that extract their national reso-
urces« ter dve impromptu debatni trditvi (s temo debatnih trditev 
smo debaterji v tem primeru seznanjeni uro pred debato). 
Večdnevni boj z utrujenostjo (časa za spanje ni bilo veliko, čeprav 
smo bili do neke mere morda za to krivi tudi sami) se je izplačal, ker 
je bil turnir za nas nepozabna izkušnja. Debatni turnirji so vedno 
zanimivi dogodki, kjer izpopolnjujemo svoje debatno znanje, se 
srečujemo z ljudmi iz različnih držav ter spoznavamo nove kraje, ta 
turnir pa je bil za nas nekaj posebnega – ekipa Litija A (Ana Dimic, 
Eva Mlinar, Nina Zimič) se je uvrstila v osmino finala, kjer smo po 
dramatični debati izgubile proti izkušenejši ekipi iz ZDA. Turnir je bil 
uspešen tudi za druge ekipe z naše gimnazije; Maja Pavčnik, Nadja 
Strle in Taja Vidonja so zasedle 25. mesto. Tudi vse ostale ekipe 
Gimnazije Litija so dosegle nekaj zmag.  Nina Zimič, 3. c

ZImSKe deLAVNIce 
V četrtek, 15. 12. 2016 smo na Polšniku izvedli zimske delavnice za 
otroke in starše. Delavnic se je udeležilo veliko učencev in otrok iz 
vrtca, skupaj s svoji-
mi starši. Učiteljice in 
vzgojiteljice smo pri-
pravile tri ustvarjalne 
delavnice (smrečice iz 
papirja, adventni ven-
ček in praznične hiši-
ce). Otroci so skupaj 
s starši rezali, lepili in 
krasili svoje izdelke. 
Bili so ustvarjalni in praznično razpoloženi. Ves čas nas je spre-
mljala tudi božična pesem. Otroci so izdelke odnesli domov, kjer 
bodo krasili njihove sobe. Ob koncu delavnic smo se posladkali s 
suhim sadjem in čajem. Katarina jUVan

BOžIČKOV dAN
V petek, 23. 12. 2016 se je na naši šoli marsikaj dogajalo ... Zjutraj, 
ko so prišli učenci v šolo, jih je pod smrečico čakalo preseneče-

nje. Odvijanje daril je bilo raz-
burljivo in veselje neizmerno. 
Igrače so si učenci razdelili in 
se odpravili v učilnice, da jih 
preizkusijo. Pri nas smo se ta 
dan spremenili Božičke, saj so 
nas v razredu čakale kapice, 
ki smo si jih morali nadeti. 
Takoj so nastale božičkove 

delavnice in na koncu še božičkove sani. Kako zabavno je bilo, pa 
vemo samo mi.  Katarina jUVan

V hOTIČu Je SNežILO!
Koledarsko leto se počasi bliža koncu in tudi v Tač-
ku je zadišalo po prazničnih piškotih in okusnem 
čaju.
V dopoldanskem času smo v vrtcu pekli različne 
piškote, pomoč so nam nudili tudi starši. Nekateri 

so bili tako navdušeni, da so pekli še doma. Otroci s starši so na 
čajanko prišli pozno popoldan, ko se je pričelo večeriti. Ob klepetu 
in dobri volji so se posladkali s piškoti in čajem, ki so si ga sami 
izbrali in pripravili v skodelico, ki so jo prinesli od doma. Zunaj smo 
strokovne delavke prižgale svečke v lončkih, ki so jih otroci okrasili 
že prejšnje dni.
Vsak otrok je poiskal svojo »lučko«, nato pa smo odšli na 2. Tačkov 
pohod skozi vas Hotič. Naš cilj je že nekaj let na koncu vasi, kjer 
nas navdušuje barvna fontana ter božično okrašena hiša z okolico. 
Vso to zunanjo lepoto pa nadgradi izredna toplina in dobrosrčnost 

družine Karov, ki nas 
vsako leto pričakajo s 
toplim čajem in sladkimi 
dobrotami. Letos pa nas 
je čakalo prav posebno 
presenečenje. Sneg. Ne 
verjamete? Mi pa smo 
ga videli, padal je z bal-
kona na naše glave ter 
se med glasnim vriščem 
otrok prijemal na dlani 
in tla.

Žar v otroških očeh je povedal, da je presenečenje res uspelo. Za 
spomin smo se vsi skupaj še slikali, ter si obljubili da se drugo leto 
zopet srečamo.
Zahvaljujemo se družini Karov, da nas vsako leto gostijo ter poskr-
bijo za nepozabne trenutke, ki otrokom in tudi odraslim polepšajo 
že tako prijetne in čarobne predpraznične dni. 

Vesna CELAREC, pomočnica vzgojiteljice

ČAJANKA Z OSKRBOVANcI dOmA TISJe
Mesec december je mesec lepih želja, dobrih mož, želimo si zdrav-
ja, želimo si obiskati prijatelje in jim želeti vse dobro.
VV enoti Ribica si prizadevamo, da bi izkoristili možnost sobivanja 
z različnimi stanovalci 
SVC-ja oz. medgenera-
cijskega centra Šmelc. V 
začetku decembra smo 
obiskali Glasbeno šolo 
in spoznavali z različne 
instrumente in baletom. 
Redno razstavljamo iz-
delke otrok v Delavski 
hranilnici Litija. Zadnji 
teden v decembru nas je 
obiskal Dedek Mraz in razveselil otroke in oskrbovance doma Tisje. 
Vrhunec pa je bila čajanka otrok in oskrbovancev doma. Pridružili 
so se nam v zelo velikem številu. Za prijetno vzdušje je poskrbela 
flavtistka Živa Pohar. Ob njeni spremljavi smo zapeli vsi in ubrano 
petje otrok ter oskrbovancev je odmevalo po prostorih vrtca Ribi-

ca. Otroci so ob pomo-
či strokovnih delavcev 
oblikovali piškote in z 
njimi pogostili naše obi-
skovalce. Ob dišečem 
božičnem čaju in zado-
voljnih otrocih v naročju 
naših sostanovalcev je 
stekel sproščen klepet. 
Občutki so bili enkratni. 

Veselje na obrazih otrok in naših sosedov je bilo neprecenljivo. 
Le redki vrtci v Sloveniji imajo možnost takšnega sodelovanja. Z ve-
liko dobre volje, pripravljenosti in usklajevanja se Vrtec Litija trudi 
to medgeneracijsko sodelovanje poglobiti ter popestriti dejavnosti 
v vrtcu in domu Tisje ter v celi stavbi Šmelca. 
Medgeneracijsko povezovanje prinaša sodelujočemu novo kvalite-
to življenja, zagotavlja občutek sprejetosti in varnosti v kraju kjer 
živi, lajša osamljenost ter krepi duševno in telesno zdravje.

Milena BRATKOVIČ, vodja enote Ribica

umeTNOST SLIKANJA Z mARIJO pIRc
V mesecu decembru smo v vrtcu Medvedek več pozornosti name-
nili ustvarjalnim dejavnostim. Ob iztekajočem se letu se tako ali 
tako ne moremo izogniti temu, saj je ustvarjalnost čutiti, kamor 
koli se ozremo. Voščilnice, lučke, ustvarjalnost v kuhinjah, ko za-
diši po piškotih … Kar prevzame nas, zasrbijo nas prsti in začnemo 
ustvarjati. V oddelku muc so se otroci preizkusili v pravi slikarski 
likovni umetnosti. Povabilu se je prijazno odzvala Marija Pirc, de-
kle z Dawnovim sindro-
mom, slikarka, plesalka 
in ustvarjalka po duši 
in srcu. V našo igralni-
co je stopila s pravim 
slikarskim platnom in 
nam podala veliko za-
nimivih priporočil, kako 
se moramo lotiti slika-
nja. Ob opazovanju no-
voletnih smrečic, ki so 
služile za slikarski motiv, je slikala sama in ob njej hkrati otroci. Z 
zanimanjem in posnemanjem so sledili njenim besedam, pri slikanju 
vztrajali, ji sledili, dokler ni tudi sama končala s slikanjem in nastale 
so resnično čudovite upodobitve. Po končani dejavnosti, za piko na 
i, je otrokom še zaplesala ob praznični glasbi. Po koncu so se ji 
otroci pridružili in zaplesali. Ob njeni prisotnosti smo čutili sprošče-
nost in navdušenje, ki ga je izžarevala in delila, hkrati pa tudi njene 
talente za iskreno, prijazno in čuteče sodelovanje z otroki.
Mariji se za obisk iskreno zahvaljujemo in upamo, da nas še kdaj 
obišče ter nam s takšno pozitivno energijo polepša dopoldne. 

Tjaša HAUPTMAN, vzgojiteljica

NA ZALOGI TUDI: Opel Corsa 1.4 Turbo Color Edition Start Stop, letnik 2016, test-
no vozilo, cena 12.646 EUR; Opel Mokka X 1.6 CDTI Innovation Start Stop, testno 
vozilo, cena 22.400 EUR; Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI, letnik 2012, cena 6.280 EUR; 
Opel Corsa Cosmo 1.2 16V, letnik 2006, karambolirano vozilo, pokličite za ceno; Opel 
Astra 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2004, karambolirano vozilo, pokličite za ceno.

OPEL MERIVA 1.6I ENJOY Letnik: 2004, 
teh. pregled: 3/2017, prev. 109145 km, srebrna 
kov. barva, bencinski motor, 1598 ccm, 64 kW  
(87 KM), 5 vrat, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

2.770,00 EUR

OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI Cosmo  
Letnik: 2010, teh. pregled: 05/ 2018 prev. 173000 km, 
temno siva kovinska barva, diesel motor, 1956 ccm, 
118 kW  (161 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

9.600,00 EUR
OPEL ASTRA KARAVAN 1.7 CDTI ENJOY 
BLUETOOTH Letnik: 2008, teh. pregled: 11/ 2017, 
prev. 287625 km, rdeča barva, diesel motor, 1686 
ccm, 74 kW  (101 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

3.450,00 EUR

RENAULT MEGANE Authentique 1.9 DTI
Letnik: 2002, teh. pregled: 11/2016, prev. 
203398 km, bela barva, diesel motor, 1870 ccm, 
59 kW (80 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

1.800,00 EUR

OPEL CORSA ENJOY 1.2 16V  Letnik: 2006, 
teh. pregled: 09/2017, prev. 125801 km, svetlo 
modra kovinska barva, bencinski motor, 1229 
ccm, 59 kW  (80 KM), ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA.

3.660,00 EUR
OPEL ASTRA 1.6 16V Comfort
Letnik: 2002, prev. 179024 km, srebrna kovinska 
barva, bencinski motor, 1598 ccm, 74 kW (101 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

1.770,00 EUR

JANuAR V VRTcu pOLheK pOLšNIK
Po prazničnem decembrskem vzdušju in novoletnih počitnicah 
smo se vrnili v vrtec. 
Pospravili smo okra-
ske in novoletno jel-
ko. Igralnico pa smo 
okrasili z zimsko te-
matiko. Na okna smo 
prilepili pingvine, 
snežinke ter igluje, ki 
so jih otroci izdelali 
iz barvnega papirja. 
Vsak dan uživamo na 
snegu, se sankamo, 
kepamo, igramo, gra-
dimo snežake, saj je sneg pri nas pobelil vso okolico vrtca. 

Vanja KLANŠEK

pš pOLšNIK
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eROIKA NAS Je pONeSLA V pRAZNIČNe dNI  
Z OdLIČNIm KONceRTOm

V prazničnem decembru, 
15.12.2016, je dvorano Kul-
turnega centra s čudovito 
glasbo napolnila skupina 
Eroika, ki letos praznuje 
10-letnico skupnega prepe-
vanja. Melodije vseh zvrsti 
so navdušile številne poslu-
šalce. Čutilo se je, da pevci 
uživajo v prepevanju in so 

svojemu delu popolnoma predani. Kot vedno pa so svojo nalogo 

pRedAVANJe »SLOVANI,  
KAKšNI SLOVANI?«

12. januarja smo v muzeju gostili ddr. 
Vereno Perko, arheologinjo in herito-
loginjo. Predstavila je zanimivo temo o 

Slovanih ter odgovorila na nekatera vprašanja o njih. Najnovejša 
arheološka odkritja vedno znova prinašajo nove dokaze in dopol-
njujejo ali celo spreminjajo uradna zgodovinska dejstva, hkrati pa 
nas vzpodbujajo k premišljevanju o naših lastnih koreninah.

ARhIVSKA pRIZAdeVANJA muZeJA
V muzeju nadaljujemo z zbiranjem najrazličnejših starih fotografij, 
dokumentov in predmetov povezanih z litijsko zgodovino oz. zgo-
dovino okoliških krajev. Prisrčno vabljeni vsi, ki doma hranite stare 
arhive, da se oglasite pri nas in jih skupaj pregledamo. Vsak Vaš 
prispevek je nadvse dragocen kamenček v mozaiku litijske zgodo-
vine, zato že vnaprej – dobrodošli!
NOVe dONAcIJe: lansko leto je preminil vidni litijski in slovenski 
športni delavec Janez Ponebšek, ki je po 2. sv. vojni s še nekate-
rimi domačini postavil temelje športnega razvoja v Litiji. V pokoju 
je oblikoval zgledno urejen arhiv povojnega dogajanja v litijskem 
športu, predvsem atletiki, in sodeloval pri dokumentarnem filmu 
Zgodovina litijskega športa, ki smo ga pripravili ATV Signal Litija 
in Mestni muzej Litija. Soproga Janeza Ponebška je njegov arhiv 
podarila našemu muzeju, za kar se ji najlepše zahvaljujemo, saj 
bodo podatki zelo dragoceni za vse, ki bodo v prihodnosti želeli 
podrobneje raziskati to področje, kot tudi za naš muzej pri pripravi 
bodočih razstav s tega področja.

KUltURni KoleDaR
dATum uRA dOgOdeK LOKAcIJA

TOR 24.1. 18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA LITIJA
19.00 DUBAJSKI VEČER; PREDAVANJE O ŽIVLJENJU V DUBAJU, NOVINARKA MATEJA GROŠELJ-TEA KNJIŽNICA LITIJA

SRE 25.1. 18.00 DRUŽINSKI NASTOP GLASBENE ŠOLE LITIJA - ŠMARTNO DVORANA GŠ LITIJA - ŠMARTNO

ČET 26.1.

16.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA GABROVKA
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA ŠMARTNO

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
PET 27.1. 18.00 OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE GEMMA GELABERT GONZALO GALERIJA

SOB 28.1. 11.00 OTROŠKA PREDSTAVA: NODI IZGUBI ZVONČEK (GLEDALIŠČE KOLENC) DVORANA GASILNEGA DOMA HOTIČ
18.00 KUD VAJKARD,GLEDALIŠKA PREDSTAVA, KOMEDIJA, HRUP ZA ODROM KD ŠMARTNO PRI LITIJI

PET 3.2. 19.00 ŠPANSKI VEČER Z ANO GONZALES MC LITIJA
SOB 4.2. 19.00 »KONCERT: V DEŽELI KRASNI SMO DOMA« - PD ZVON ŠMARTNO Z 90 NASTOPAJOČIMI KULTURNI DOM ŠMARTNO

PON 6.2. 18.00 PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU – S KULTURO V SVET – OŠ LITIJA KULTURNI CENTER LITIJA
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA VAČE

TOR 7.2. 18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA LITIJA
20.00 OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU – KULTURA SMO LJUDJE KULTURNI CENTER LITIJA

ČET 9.2.
18.00 DEBATA DROGE IN ALKOHOL MC LITIJA
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA ŠMARTNO
18.00 U3- PREDAVANJE O MAKEDONIJI, VERICA SANDEVSKA KNJIŽNICA LITIJA

PET 10.2. 
KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE LITIJA – ŠMARTNO OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU DVORANA  GŠ LITIJA - ŠMARTNO

17.00 KULTURNI VEČER DU LITIJA: MOJE NAJLJUBŠE MODRA SOBA KULTURNEGA CENTRA LITIJA
18.30 PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU DVORANA NA POLŠNIKU

PON 13.2. 10.00 GLASBENO-PLESNA PRIREDITEV UČENCEV GLASBENE ŠOLE LITIJA – ŠMARTNO  
ZA UČENCE OŠ ŠMARTNO PRI LITIJI OŠ ŠMARTNO PRI LITIJI

TOR 14.2. 19.00
ZANIMIVA ZNANOST: DR. MARIJA TOMŠIČ, PREDSTAVITEV DOKTORATA

TEHNOLOGIJE V STAROSTI – MOŽNOST VIŠJE KAKOVOSTI BIVANJA, RABA PRIPOMOČKOV  
IN TEHNOLOGIJ PRI STAROSTNIKIH PO MOŽGANSKI KAPI

KNJIŽNICA LITIJA

SRE 15.2. 18.00 PREDAVANJE U3 DEDIŠČINA: »LITIJSKI PUSTNI KORZO« MESTNI MUZEJ LITIJA
17.00 LINKEDIN - Z DRUŽBENIM OMREŽJEM DO NOVIH PRILOŽNOSTI MC LITIJA

ČET 16.2. 18.00 PREDSTAVITEV POKLICA: ŠPORTNIK MC LITIJA
19.30 ABONMA: DIVJAK (SITI TEATER IN KREKER) KULTURNI CENTER LITIJA

SOB 18.2. 10.00 OTROŠKA MATINEJA: DOBRI SNEŽAK KULTURNI CENTER LITIJA

TOR 21.2.
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA LITIJA
19.00 VIKI GROŠELJ: 40 LET MOJIH SOOČANJ S HIMALAJO, PREDSTAVITEV KNJIGE IN RAZSTAVA KNJIŽNICA LITIJA

16.00-17.30 ŽIVE ZNAMENITOSTI VAČ IN GEOSS-A ZBOR NA TRGU VAČE PRED CERKVIJO SV. ANDREJA
SRE 22.2. 19.00  4. INTERNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE LITIJA - ŠMARTNO DVORANA GŠ LITIJA - ŠMARTNO

ČET 23.2.

16.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA GABROVKA
18.00 URA PRAVLJIC KNJIŽNICA ŠMARTNO

19.00 POTOPISNO PREDAVANJE ZVONETA ŽIGONA O BIVANJU MED ESKIMI OZ. INUITI  
(BESEDA BO TEKLA TUDI O SODOBNEM MISIJONARSTVU) KNJIŽNICA ŠMARTNO

PET 24.2. 18.00 RAZSTAVA - »LITIJSKI PUSTNI KORZO« MESTNI MUZEJ LITIJA
TOR 28.2. 19.00 POTOPIS: MALEZIJA-BRANE DRNOVŠEK KNJIŽNICA 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

pOKLONILI SmO Se mIRI pRegeLJ,  
LITIJSKI SLIKARKI

Minilo je 50 let od smrti litijske slikarke 
Mire Pregelj, ki je živela in ustvarjala v 
Farbarjevem Turnu v Litiji. Rodila se je 

13. 9. 1905 , umrla 22. 12. 1966. Farbarjeva frajla, ko 
so jo imenovali domačini, je mnogim ostala v trajnem 

spominu.
Na spominski slovesnosti 21. 
12. je obiskovalce nagovorila 
kustosinja razstave, mag. Mi-
lena Koren-Božiček. Spomine 
ljudi, ki so slikarko poznali, 
je v knjižici izdala Knjižnica 
Litija, doprsni kip slikarke, 
ki stoji v atriju Turna, pa je 
izdelal akad. kipar, Anže Jur-

kovšek. Nakup kipa je omogočila Občina Litija. V kulturnem progra-
mu je nastopila ŽVS Lipa. Obletnico so zaznamovali tudi vsi člani 
LILE, od najmlajših, do najstarejših, ki 
so ustvarjali na temo Po slikarkinih po-
teh. Z dvema razstavama so počastili 
spomin na veliko slikarko. Organizatorji 
dogodka so bili Občina Litija, ZKMŠ Liti-
ja in Knjižnica Litija. V galeriji Farbarje-
vega Turna je na ogled likovna razstava 
Mire Pregelj, ki si jo je mogoče ogledati 
po predhodni najavi (Mestni muzej Litija 

ali Knjižnica Litija). Postavitev 
razstave je omogočil slikarkin 
nečak, Mitja Pregelj. Knjižica 
spominov Mira Pregelj—spo-
mini in misli o litijski slikarki 
ob 50-letnici smrti je na voljo 
v Knjižnici Litija, po ceni 5 €. 
Hvala vsem, ki ste sodelovali 
v projektu Po slikarkinih po-
teh! Fotografija: D. Merzel

TA VeSeLI dAN KuLTuRe S FOTOgRAFOm,  
peSNIKI IN LIKOVNIKI

Prešernov rojstni dan smo v litijski knjižnici praznovali z dvema 
dogodkoma. V četrtek, 1. 12. smo v Knjižnici Šmartno odprli sa-
mostojno fotografsko razstavo lanskega nagrajenca občinskega 
natečaja, Matjaža Janežiča. V petek, 2.12. pa smo večer preživeli 
v družbi likovnikov in likovnic društva LILA, ki so razstavili dela na 
temo Po slikarkinih poteh, v spomin na slikarko Miro Pregelj. Večer 
so dopolnili Kvartopirci, štirje mladi poeti: Goran Mlakar, Rok Ber-
dajs, Jan Poglajen in Urh Props. Iskrivo, iskreno, polno, doživeto in 
neposredno so z nami delili svoje pesmi, razmišljanje in kritičnost 
do življenja.  Andreja ŠTUHEC

VIKI gROšeLJ, 40 LeT mOJIh SOOČANJ S hImALAJO, 
LITeRARNI VeČeR IN RAZSTAVA

»Nihče ni bil tolikokrat v Himalaji. Noben Slovenec ni stal na tolikih 
osemtisočakih. Stal je na najvišjih vrhovih vseh sedmih celin Zemlje. 
Nihče ni tolikim zmagovalcem najvišjih vrhov stisnil roko. Najbrž 
tudi nihče ni objokoval toliko mrtvih prijateljev in znancev, ki jih je 
pobrala Himalaja. Na kratko: nihče ni videl toliko obrazov velikanov 
Himalaje, kot prav on. Ni še konec. Nihče še ni napisal toliko knjig o 
doživetjih v najvišjih gorah sveta…« Tako je med drugim na naslov-
nici knjige Vikija Grošlja zapisal Tone Škarja in v kratkem sestavku 
zajel vso veličino alpinista, ki bo knjigo predstavil v Knjižnici Litija, v 
torek, 21.2. ob 19. uri. Po projekciji bo sledil pogovor z obiskovalci, 
ki bodo lahko uživali tudi ob fotografski razstavi o Himalaji. 

ZANImIVA ZNANOST Z dR. mARIJO TOmšIČ
Dr. Marija Tomšič je predavateljica na Zdravstveni fakulteti v Lju-
bljani, na Oddelku za delovno terapijo/katedri za delovno terapijo. 
Predstavila bo doktorat TEHNOLOGIJE V STAROSTI – MOŽNOST 
VIŠJE KAKOVOSTI BIVANJA, Raba pripomočkov in tehnologij pri sta-
rostnikih po možganski kapi, ki ga je zagovarjala pri Inštitutu Stu-
dia Humanitatis. Iz povzetka: »Doktorska disertacija je z izvirnim 
pristopom usmerjena k problemu rabe pripomočkov in tehnologij 
v starosti in posledično h ugotavljanju kvalitete življenja v starosti. 
To področje je v slovenskem prostoru povsem neraziskano. Slove-
nija bo imela do konca tretjega desetletja tega stoletja že eno naj-
starejših prebivalstev na svetu.« …Srečanje z avtorico bo v torek,  
14.2.2017, ob 19. uri v Knjižnici Litija.  Aleksandra MAVRETIČ 

Decembrska razstava SLIKARKINe 
pOTI je bila postavljena v litijski knjižnici 
v poklon slikarki Miri Pregelj. Mladi sli-
karji pa so se lotili slikarkinega portreta, 
ta del razstave je bil konec decembra na 
ogled tudi v avli občine Litija.

Za slovenski kulturni praznik bo LILA razstavila nagrajena dela iz 
leta 2016. Hkrati bo društvo izpolnilo obljubo iz leta 2016, saj bo 
nastale grafike, ki so nastale ob 130 letnici Predilnice Litija, po-
klonila Mestnemu muzeju Litija in grafični zbirki, ki nastaja pri JZ 
Bogenšperk. 
Marčevska razstava pa bo prikaz dela odraslih likovnikov v času od 
novembra 2016 do januarja 2017. Nastajajo portreti v prvinskem 
materialu - glini, portreti iz že rabljenih materialov (ready made) in 
mozaiki iz različnih materialov. Na razstavi bodo tudi nastale slike 
iz tega obdobja.  Predsednica: Joža OCEPEK

KuLTuRA SmO LJudJe
OSRedNJA OBČINSKA pRIRedITeV OB 
SLOVeNSKem KuLTuRNem pRAZNIKu

TOReK, 7. FeBRuAR 2017
20.00 – KuLTuRNI ceNTeR LITIJA

ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA

kot gostje z odliko opravile tudi pevke Ženske vokalne skupine Lipa 
Litija, ki jih vodi Ana Tori.

OTROšKe mATINeJe
21. 1. – HVALEŽNI MEDVED, Melita Osojnik
18.2. – DOBRI SNEŽAK, Igralska skupina SONČEK
Predstava govori o snežaku, h kateremu so se zatekale gozdne živa-
li, ki so zaradi snega ostale brez doma in hrane. Ker je bil dobrega 
srca, jim je pomagal. Zajčku je dal svoj nos-korenje, ptičku lase 
iz slame, da si je naredil gnezdo. Vse je razdal. Potem je posijalo 
toplo sonce in od snežaka je ostala le lužica, tudi to je sonce posu-
šilo, in kmalu je na mestu zrasel mali zvonček.

gLedALIšKI ABONmA
ČETRTEK, 26. JANUAR 2017, ob 19.30 – iLUTKA (igrata Tina Gore-
njak in Gorazd Žilavec). 
ČETRTEK, 16. FEBRUAR 2017, ob 19.30 – DIVJAK (SiTi Teater in 
Kreker)
Divjak je komedija o človeku, ki zapusti vse, za čemer se peha 
povprečen človek današnjega časa. Kariero, materialno varnost 
in družino zamenja za divjino slovenskega gozda, šotor in mlade-
ga jelenčka. Osebna revolucija antijunaka, ki se je naveličal biti 
„priden“. Njegov blago ciničen in nekorekten odnos do vsega, kar 
današnja družba poveličuje ,  nam zleze pod kožo, in nenadoma mu 
zavidamo njegovo svobodo. V nas prebudi vse, kar smo si vedno 
želeli, pa nam je za to zmanjkalo poguma. Pripravite se na dozo 
skandinavskega humorja, cepljenega na slovensko okolje v make-
donski režiji. Smeh prihaja tokrat iz nasprotne smeri, kot  bi priča-
kovali. Pozor, Divjak!
Predstavo po predlogi norveške knjižne uspešnice Doppler, avtorja 
Erlenda Loea, režira stari znanec SiTi Teatra, mednarodno priznani 
makedonski režiser in absolutni zmagovalec Dnevov komedije 2014 
(TAK SI / SiTi Teater BTC in Kreker, Misterij Buffo / SNG Drama) 
Aleksandar Popovski. V vlogi g. Divjaka se bo preizkusil Uroš Fürst, 
v vlogah palete likov, ki jim je celo v gozdu težko ubežati, pa se mu 
bosta pridružila Katarina Čas in Primož Pirnat. 
Več o predstavah na www.jzk.si. Abonenti vabila prejmete po pošti. 

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
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ZLHT - Regionalni center NVO
pRVI KORAKI NA 

pOdROČJu SOcIALNegA 
pOdJeTNIšTVA V LITIJI

Na področju socialnega podjetništva orje ledino medobčin-
sko društvo invalidov občin Litija in šmartno pri Litiji, ki je 
z uspešno kandidaturo na razpis Start up socialna podjetja, 
ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pristopilo 
k reševanju problematike zaposlovanja invalidov v lokalnem 
okolju. Tako je prvo socialno podjetje v občini Litija in eno iz-
med sedmih socialnih podjetij v zasavski regiji. 
Tina Cirar iz Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno 
pri Litiji, socialno podjetje (v nadaljevanju MDI) poudarja, da so v 
okolju prisotni številni izzivi na področju kakovosti življenja invalidov 
in sorodnih ranljivih skupin. »Slaba informiranost o pravicah invalidnih 
oseb, diskriminacija socialno šibkejših ter izrazita socialna izključe-
nost invalidov je problem, ki ga redno naslavljamo. Da bi odgovorili na 
te potrebe, smo v društvu tekom let razvili številne socialne programe 
in tudi nekatere posebne storitve. Trenutno izvajamo osem obsežnej-
ših rednih programov od katerih nekateri predstavljajo dopolnitev jav-
nim službam, kar v okolju predstavlja sinergijo med potrebami javnih 
služb in bolj aktivnim življenjem in večjo participacijo invalidov.«
Navkljub velikim prizadevanjem vodstva MDI ostaja v okolju še 
vedno precej nenaslovljenih potreb, kar izvira predvsem iz slabe 
finančne situacije društva. Zato so se v MDI odločili, da svoje dru-
štvo preoblikujejo v podjetje z družbenim učinkom, t.i. socialno 
podjetje. »Društvo vstopa v poslovno okolje, kjer bo več priložnosti 
za rast in razvoj organizacije, predvsem pa novih možnosti za osebni 
in profesionalni razvoj njihovih članov« so še poudarili namen prido-
bitve statusa socialnega podjetja v okviru MDI. 

podpisane že prve pogodbe z naročniki 
V novem socialnem podjetju nudijo storitve urejanja okolice, vzdr-
ževalna dela v večnamenskih stavbah (čiščenje poslovnih prosto-
rov), osebne storitve (manjša hišna popravila, vrtnarska dela, do-
stave življenjskih potrebščin iz trgovin ipd.) ter nekatere storitve 
informiranja in osveščanja. Na ta način skušajo zelo konkretno pri-
spevali k zmanjševanju brezposelnosti ranljivih skupin ter izboljšali 
socialno vključenost v okolju v katerem živijo in delujejo.
Njihov prvi večji poslovni partner je Medgeneracijsko središče 
ŠMELC, kjer izvajajo dejavnosti čiščenja in urejanja okolice. V 
prihodnjih letih bodo obseg poslovanja širili, zaposlovali socialno 
ranljivejše skupine, nudili različna formalna in neformalna izobra-
ževanja, predvsem pa zagotavljali možnost vključevanja ranljivejših 
skupin v aktivnosti podjetja.

Vključeni v program NVO s potencialom
MDI izvaja programe s katerimi omogočajo invalidom in njihovim 
svojcem višjo kakovost življenja. V društvu imajo trenutno 614 in-
validov in 283 podpornih članov. So močna in dobro organizirana 
skupnost, ki želi krepiti kapacitete svoje organizacije in naslavljati 
lokalne potrebe, zato so bili v okviru ZLHT - Regionalnega centra 
NVO izbrani kot NVO s potencialom. Kar pomeni, da bodo kot do-
bro delujoča organizacija z močno vizijo v prihodnosti deležni še 
bolj intenzivne podpore in bolj strukturiranega pristopa v smeri ra-
zvoja in krepitve kapacitet organizacije.
V okviru te podpore smo jim najprej v okviru pravne pomoči, ki jo 
nudimo na ZLHT – Regionalnem centru NVO, pomagali pri ureditvi 
statusa socialnega podjetja ter jim v nadaljevanju svetovali pri pri-
pravi projektne prijave na razpis Start – up socialna podjetja, ki ga je 
razpisovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z usta-
novitvijo socialnega podjetja in uspešno prijavo na razpis pa se naša 
podpora društvu nadaljuje saj jim bo v okviru programa NVO s po-
tencialom na voljo nadaljnja podpora pri razvoju dejavnosti v okviru 
socialnega podjetja kot tudi tehnična podpora pri izvajanju projekta.

 

JANuAR IN FeBRuAR V mcJu
Novo leto – novi izzivi. Tudi v letu 2017 za vas pri-

pravljamo široko paleto dejavnosti. Verjamemo, da se bo za vsake-
ga našlo nekaj. 
Vsak torek popoldne bomo imeli DIY (naredi sam) delavnice, ob 
četrtkih bomo imeli sklop pogovornih delavnic. Ob sredah nada-
ljujemo z večernim gibanjem, ob 17.30 za pičel evro in pol igramo 
odbojko v športni dvorani Gimnazije Litija.
Dogodki v januarju:
-  Petek, 27.1. ob 19.00: Otvoritev fotografske razstave Gemme Ge-

labert Gonzalo.
-  Petek, 3.2. ob 19.00: Španski večer z Ano Gonzales.
- Četrtek, 9.2. ob 18.00: Debata o alkoholu in drogah. 
-  Sreda, 15.2. ob 17.00: LinkedIn – Z družbenim omrežjem do novih 

priložnosti.
- Četrtek, 16.2. ob 18.00: Predstavitev poklica poklicni športnik.
Vabljeni tudi v naš prenovljeni dnevni center. Obiščete nas lahko 
vsak dan od ponedeljka do petka od 14.00 do 20.00.

LINKedIN - Z dRužBeNIm OmRežJem  
dO NOVIh pRILOžNOSTI

Sreda, 15.2. ob 17.00 v mc Litija
Zakaj je LinkedIn zanimiva priložnost za vse iskalce zaposlitve, 
kako ga uporabljati in kako si povečati možnosti v procesu iskanja 
službe, bodo osrednje tematike predavanja in delavnice v Mladin-
skem centru Litija.
Urnik:
17:00 - 18:00  Predavanje: LinkedIn - Z družbenim omrežjem do no-

vih priložnosti
18:00 - 19:30  Delo na posamičnih LinkedIn profilih (vzpostavitev, 

priprava tekstov, povezovanje, nastavitve).
LinkedIn je edino omrežje, ki se pr-
votno osredotoča na poslovno mre-
ženje. V nasprotju z ostalimi omrežji, 
gre tu za profesionalno usmerjeno 
vsebino, kjer se lahko povezujete 
z ljudmi iz svoje stroke na spletu in 
si gradite svoj profesionalni spletni 

ugled. Zato si vzemite čas in ga izpolnite kot se spodobi. Saj menda 
tudi življenjepisa ne pošiljate naokoli še iz leta 2008...
Delavnica je primerna za vse, ki si želite povečati svoje zaposli-
tvene možnosti in je brezplačna. Na delavnico se lahko prijaviš na 
info@mc-litija.si do petka 10.2.2017.
Delavnico bo vodil Janez Lipec iz PUNKTcc – Laboratorij za krea-
tivne industrije. 

OmOgOČAmO šOLANJe 2016
Omogočamo šolanje je humanitarna akcija, 
zbiranja zamaškov v Mladinskem centru Li-
tija in KLIŠE-ju. Z zbranimi sredstvi želimo 
pomagati mladim, ki imate zaradi izobra-
ževanja dodatne stroške, ki jih ne zmorete 

pokriti sami (prevoz, šolske potrebščine, orodje, material, šolnina). 
V ta namen smo pripravili javni razpis na katerem lahko kandidi-
raš za 200 € nepovratne pomoči. Besedilo razpisa najdeš na naših 
spletnih straneh (www.mc-litija.si, www.klise-klub.si)
Za več informacij in pomoč pri pripravi vloge piši na info@mc-litija.
si
Rok za oddajo vlog je vsakega 20. v mesecu, naslednji je 20. feb-
ruarja 2016, do razdelitve sredstev.

V KS RIBČe Od decemBRA NAmešČeNA 
dVA deFIBRILATORJA

Ideja, da se v KS Ribče kupi avtomatski eksterni defibrilator (AED), 
je stara že nekaj let. Ker pa sama KS ni imela potrebnih sredstev 
za to, je k sodelovanju povabila tudi druge organizacije in društva, 
ki delujejo na tem območju. Pobudo za nakup je letos prevzel KO 
RK Ribče in skupaj s KS pridobil sredstva za nakup kar dveh AED.
V mesecu decembru smo tako v Ribčah in Verneku namestili oba 
defibrilatorja, eden je nameščen na Kulturnem domu v Ribčah, 
drugi pa ob cerkvi v Verneku. Sredstva za nakup so prispevali: KO 
RK Ribče; Roman Koprivnikar, Get Inženiring; Krajevna skupnost 
Ribče; Krka, tovarna zdravil, Klemen 
transport. 
V četrtek, 15. decembra, je v orga-
nizaciji Rdečega križa potekal prak-
tičen prikaz uporabe defibrilatorja, ki 
se ga je udeležilo veliko število ljudi. 
Prostovoljki Rdečega križa sta naj-
prej opisali postopke prve pomoči, ki 
sta jih tudi demonstrirali, potem pa 
sta pokazali, kako uporabiti AED. Za 
prikaz sta imeli s sabo lutko in vadbeni AED. Po prikazu smo vsi 
dobili možnost, da postavimo dodatna vprašanja in tudi sami pre-
izkusimo defibrilator ter postopke oživljanja z in brez njega. Zaradi 
velikega zanimanja bomo praktični prikaz uporabe AED še ponovili 
in o tem pravočasno obvestili krajane in ostale zainteresirane.

novo leto, novi izzivi. Klub li-
tijskih in šmarskih študentov 
– KLIše z novo energijo v novo 
leto v katerem praznujemo že 
20 let delovanja.
Konec januarja je KLIŠE prevzelo 
novo vodstvo. Nov upravni odbor 

si je zadal visoke cilje, s katerimi bomo tudi v tem koledarskem 
letu skrbeli za raznolike načine preživljanja prostega časa dijakov 
in študentov upravne enote Litija. Prav tako pa bo osrednja tema-
tika leta 2017 praznovanje 20 letnice KLIŠE-ja. KLIŠE, ki je s svojo 
prvo Ustanovno sejo kluba pričel z delovanjem 21.03.1997, ostaja 
osrednja študentska organizacija v lokalnem okolišu, ob tem pa 
eden izmed 57 študentskih klubov v Sloveniji ter izmed 51 klubi 
s statusom organizacije lokalne skupnosti. Kot neprofitna in ne-
vladna študentska organizacija bomo nadaljevali tradicijo kvalite-
tnih projektov in dejavnosti, s katerimi bodo lahko dijaki in študetje 
imeli raznovrstne možnosti za ustvarjanje, delo ter zabavo. Ob tem 
naš primarni cilj prav tako ostaja odkrivanje novih priložnosti za 
različna udejstvovanja v bližnji okolici in širše – v Sloveniji in med-
narodnem prostoru.
Vse te visoko zastavljene cilje smo že začeli izpolnjevati. Tako je 
klubu še v decembru uspelo izdati svojo prvo publikacijo (Kliše-
jevih 20 let), kjer smo se dotaknili različnih perečih in pomemb-
nih vprašanj s študentsko in dijaško tematiko. Prav tako pa smo v 
publikaciji že predstavili pestro zgodovino KLIŠE-ja. Ob tem smo 
tudi že pričeli z novimi izobraževalnimi delavnicami in v januarju 
organizirali Klišejevo izobraževalno-zabavno soboto ter se podučili 
o načinih in izzivih vodenja projektov in pomenu razpisov, kamor 
med drugimi spadajo občinski, državni in mednarodni (Erasmus +). 
Prav tako bomo v zimskih mesecih ponudili snežene radosti (smu-
čanje, sankanje itd.) in tiste družabne v klubskih prostorih KLIŠE-ja. 
Spremljajte našo fb in spletno stran.

mILAVžeVANJe IN KRAJeVNI pRAZNIK  
NA KONJšIcI

Kot vsako leto smo tudi to, priklicali dobrega moža Miklavža v va-
sico Konjšica.

Miklavževanje in 
krajevni praznik 
smo praznovali 
3. decembra, po 
Sveti Maši.
Otroci so pripra-
vili zabavno igro, 
pod vodstvom 
Blažke Fele.
Po predstavi smo 
krajani nadalje-
vali druženje v 
prostorih krajev-
ne skupnosti.

Zahvaljujemo se župniku Petru Bregarju, Blažki Fele za organizacijo 
predstave, otrokom in staršem za obisk in seveda Klavdiji Vodenik 
za pripravo daril.
 Rok FELE

peTeK ZA KOFeTeK
V naši skupini (Litija) petek že od vsega začetka 
velja za dan druženja ob kavi ali čaju, ki si ju pri-
voščimo po telovadbi. Pred vstopom v novo leto 
oziroma v 7. leto naše telovadbe, je ob kavici 
stekel tudi tale pogovor.

MARJANA: Kako dolgo že telovadiš? 
ANI: K telovadbi in med vas sem prišla julija 2011. 
MARJANA: Vem, da 
se nisi nikoli ukvar-
jala s športom, si 
pa med tistimi, ki 
pri telovadbi skoraj 
nikoli ne manjkajo. 
Zakaj rada prihajaš, 
kaj ti telovadba po-
meni? 
ANI: Prihajam zara-
di rednega razgiba-
vanja na prostem, saj se zadnje čase veliko bolje počutim, seveda 
pa tudi zaradi prijetne družbe.
MARJANA: Katero vajo imaš najraje in ali ti katera povzroča težave? 
ANI: Težko bi rekla, katera vaja mi je najljubša. Meni so dobre vse, 
res pa nekatere težje izvajam zaradi težav s koleni.
MARJANA: Kaj najraje ješ? 
ANI: Najraje jem preproste jedi. Pojem veliko sadja in zelenjave, 
kar je najbolj zdravo, zato sta tudi moje počutje in zdravje boljši.
MARJANA: Kaj poleg telovadbe sicer še počneš v prostem času? 
ANI: Poleg telovadbe rešujem še križanke, veliko se sprehajam, 
ukvarjam se z obdelovanjem vrta. Saj veš, da se nekatere telovad-
ke srečujemo in družimo tudi na »angelčini njivi«. Tudi vnučka pri-
deta večkrat na obisk.
MARJANA: Kaj bi svetovala tistim starejšim, ki jih je veliko tod okoli, 
pa se nam nočejo pridružiti? 
ANI: Že marsikomu sem svetovala, naj zjutraj ne poležuje, ampak 
naj pride med nas telovadit, posebno takrat, ko ugotovi, da se so-
sedi ali znanci ne odločijo, ker so vedno polni izgovorov. Zadnje 
čase veliko bolje izgledam, kot sem včasih.
MARJANA: Kakšne so tvoje želje zase in za našo skupino v priha-
jajočem letu? 
ANI: Za našo skupino in zase želim veliko zdravja in skupnih, prije-
tnih ur pri telovadbi ter druženja ob kavi in tudi sicer. Želim si, da bi 
bili vsi tako zadovoljni, kot sem jaz.

Zapisala in spraševala: MARJANA BERLOŽNIK
Odgovarjala: Ani BALOH

PONEDELJEK, 6.2.2017, ob 16.uri

Po končanem izobraževalnem delu je sledilo še krajše druženje ob 
prigrizku.  KS RIBČE
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SOcIALNO pOdJeTJe pRIČeLO  
S SVOJO deJAVNOSTJO

Društvo je v okviru dejavnosti socialnega podjetni-
štva pričelo z opravljanjem dejavnosti - urejanjem 
okolice in manjša vzdrževalna dela v večnamenskih 

stavbah (čiščenje poslovnih in stanovanjskih objektov). 
Poleg tega smo zaposlili tri delavce, od tega dva invalida.
Poleg omenjenih storitev oz. dejavnosti, še vedno iščemo nove sto-
ritve na trgu. Predvsem si želimo, da bi v jesenskem času razširili 
storitve na področju urejanja okolice in vzdrževanja (parki, zelenice 
v mestni občini ter v okoliških krajih po lokalnih skupnostih, čišče-
nje-pometanje pločnikov, ograj, urejanje, čiščenje in vzdrževanje 
otroških igrišč, urejanje in vzdrževanje parkov, zelenic, vzdrževanje 
spomenikov ipd.) ter pričeli opravljati tudi osebne storitve (manjša hi-
šna popravila na domu uporabnikov, vrtnarska dela, urejanje in vzdr-
ževanje vrtov, obrezovanje drevja in oskrbovanje živih meja, manjša 
- vrtnarska dela na pokopališčih, košnja trave, zagotavljanje življenj-
skih potrebščin iz trgovin, organiziran prevoz do institucij, pomoč pri 
nakupovanju, dostava zdravil na dom, dostava kurjave, plina itd.).

LeTOVANJe IN SpOmLAdANSKI IZLeT
Tudi v letošnjem letu načrtujemo tradicionalno letovanje, in sicer v 
Dalmaciji (predvidoma prvi teden v mesecu septembru), za katero 
že izbiramo najugodnejšega ponudnika.
Dvodnevni oz. tridnevni spomladanski izlet je predviden na Slova-
ško in Avstrijo.

pLAVANJe IN VOdeNA VAdBA
Poteka v bazenu v Šmartnem vsako sredo, od 16. do 17. ure.
Cena je 2 EUR na udeležbo.

ReKReATIVNA VAdBA
Vabimo vas na vodeno vadbo, ki poteka ob ponedeljkih od 10. do 
11. ure v telovadnici na Tenis parku As. V prijetnem vzdušju skrbi-
mo za ohranjanje in pridobivanje moči ter kondicije celega telesa. 
Cena je 2 EUR na udeležbo.

gLedALIšKI ABONmA
Za oglede gledaliških predstav v Litiji se lahko prijavite v pisarni dru-
štva, kjer sestavljamo vrstni red za brezplačno abonmajsko karto.

SOBe V TeRmAh dOBRNA
V času od 4.4. do 14.4. 2017 ima naše društvo prosto sobo v Ter-
mah Dobrna. 
Posebni socialni program lahko koristijo ženske-onkološke bolni-
ce (ginekološka obolenja, prsa). Dokazilo: fotokopija zdravniškega 
izvida.
Program vključuje: namestitev v dvoposteljni sobi, 10 x polni pen-
zion, kopalni plašč v sobi, neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno 
vodo, 1x posvet z zdravnikom, merjenje krvnega pritiska, sladkorja 
in holesterola, vodena aerobika vsak dan, strokovno predavanje, 
pravna pomoč, jutranja telovadba, animacijski program…. Sofinan-
cirana cena je 240 eur.

Tina in Mojca

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

decemBeR V dOmu TISJe
Veseli december poskrbi, da poleg veselja in prazničnega vzdušja, 
prinese tudi raznovrstne praznične aktivnosti.
Tako smo bili stanovalci prijetno za-
posleni na ustvarjalnih delavnicah, na 
katerih smo izdelovali in ustvarjali ra-
znovrstne božične izdelke.
Prav tako smo skupaj z zaposlenimi 
krasili skupne prostore doma in novo-
letne jelke. Še posebej pa smo pono-
sni na izdelavo naših 100 novoletnih 
voščilnic.
V mesecu decembru se je v našem 
domu veliko dogajalo, bilo je polno 
dogodkov, ki so pričarali prijetno pra-
znično vzdušje. Razveselil nas je sv. 
Miklavž. Prelepo popoldne so za nas 
pripravili ubrani pevci okteta Valvasor, obiskali so nas pevci PZ Gi-
mnazija Litija in nam pričarali Božič v angleščini.
Seveda pa ni manjkala tudi novoletna zabava, katero so pripravili 
zaposleni delavci skupaj s stanovalci ter predstavili delo in življenje 
v domu na humoren način.
Z velikim veseljem smo se odzvali povabilu otrok in njihovih vzgo-
jiteljic iz vrtca Ribica, na božično čajanko. Pripravili so nam pre-
čudovit sprejem z lučkami, piškoti in čajem. Druženje smo skupaj 
prijetno preživeli ob petju. Zelo lepo dopoldne, pa smo si stanovalci 
oblikovali tako, da smo se zbrali v kapeli doma in ob spremljavi 
kitare prepevali božične pesmi.
V času pred prihodom novega leta, smo se družili v naši kavarni in 
si drug drugemu zaželeli zdravo novo leto, kar seveda želimo tudi 
vsem vam.  B.V.

BOžIČNO NOVOLeTNO pRAZNOVANJe 
Je ZA NAmI

Čas veselja in lepih želja, december, je za nami in 
prav tako lep in zabaven večer na Turistični kme-
tiji Fajdiga v Temenici. Začelo se je s kratkim in 
prisrčnim pozdravom predsednice Irene Kramar, 

nato pa je glavno vlogo prevzel ansambel Zimzelen. S poskočnimi 
melodijami nas je vabil na plesišče. In spet se je izkazalo, da leta, 
pa čeprav seniorska, niso ovira za živahnost in veselo razpoloženje.
Ko je stopil pred mikrofon naš član Mato, je zavladala tišina. »Zlati 
glas Litije« je pobožal naša ušesa in izzval dolg aplavz.
Tudi brez življenjskih modrosti nismo ostali. Natrosil nam jih je kar 
eden od domačinov z bližnjega Debelega hriba. V njegovi preobleki 
se je spet skrival Lojze, ki nam je dogajanje že nekajkrat hudomu-
šno popestril.
Obiskal nas je tudi dedek Mraz. Še vedno je zelo prijazen mož. Nje-
gova siva kučma in bela brada se v teh nekaj minulih letih, ko ga je 
nadomeščal Božiček, nista prav nič spremenili. In po stari navadi 
nas je tudi obdaril ter vsakemu stisnil roko in zaželel srečno 2017.
Odmori so bili namenjeni klepetu med prijatelji ter igram spretno-
sti. Dva para sta se pomerila v »slalomu« med steklenicami, sledilo 
pa je tekmovanje v »balinanju«. Zmagovalci so si prislužili sladke 
nagrade. Praznovanje smo zaključili s »plesom srčkov«.
Ponovno se je izkazalo, da nam takšno druženje odganja skrbi, bo-
lečine, osamljenost in tudi kakšno še neizrečeno tegobo. Tisti, ki 
jim je leto 2016 prizanašalo s problemi in težavami, pa so dobili po-
trditev, da jim njihov optimistično naravnan kompas kaže pravo pot. 
Srečno, prijatelji!  Mili ROGELJ

pOgumNO V NOVO LeTO 2017
novo leto je čas, ko se ozremo nazaj in delamo inventuro leta, ki 
se izteka. In hkrati čas, ko gledamo naprej, v prihodnost, v leto, ki 
prihaja. Obljube, zaobljube in želje, želje zase in za bližnje.

dom tisje
OB 70. OBLeTNIcI deLOVANJA dOmA 

TISJe – pOgLed V pReTeKLOST,  
SedANJOST IN pRIhOdNOST

V dimenziji zemeljskega časa je 70 let le nepomem-
ben trenutek, v dimenziji človeškega življenja pa 

predstavlja kar obsežen del prehojene poti. Prav to velja tudi za 
jubilej, 70 – let delovanja Doma Tisje, ki skrbi za starejše občane 
na področju občin Litija in Šmartno pri Litiji. Jubilej smo praznovali 
v mesecu decembru 2016. 
Začetki delovanja doma segajo že daleč v preteklost, v prvo leto 
po drugi svetovni vojni, ko so nastanitev v domu potrebovali pred-
vsem bolni, stari ljudje brez svojcev in prijateljev, reveži, ljudje z 
intelektualnim primanjkljajem, vojni invalidi, brezdomci – le 33 so 
jih sredi zime pripeljali iz tedanje hiralnice v Sostrem in jih nastanili 
v graščini. Z leti so se spreminjali vzroki za prihod starejših v dom, 
najpogostejši vzrok za namestitev v domu je sedaj osamljenost sta-
rejših in različne težave zaradi bolezni.
Z leti se je število stanovalcev večalo, stari objekti niso bili več 
primerni, zato so leta 1976 in leta 1982 zgradili dva nova objekta, 
dom je imel kapaciteto 194 namestitvenih mest. V zadnjih dveh 
desetletjih so se spreminjali tehnični standardi in normativi, zato je 
bilo potrebno obstoječe objekte prenoviti, da bodo ustrezali vsem 
sodobnim zahtevam za bivanje. Če smo pred leti tarnali, da imamo 
zaradi starosti tudi težave – podstandardne bivalne pogoje in zato 
tudi slabše delovne pogoje ter večje stroške za investicijsko vzdrže-
valna dela, lahko danes s ponosom povemo, da smo v zadnjih letih 
prenovili večino bivalnih prostorov. Matični dom deluje sicer kar v 
8 objektih, tako nas v naslednjih letih čaka še nekaj rekonstrukcij, 
da bodo bivalni pogoji v celotnem matičnem domu ustrezali vsem 
tehničnim zahtevam. Z najemom nove enote v Litiji leta 2015 smo 
pridobili objekt, ki je bil namensko zgrajen za sodobne oblike insti-

tucionalnega varstva starej-
ših. Dom ima sedaj skupno 
kapaciteto 241 namestitve-
nih mest v dveh enotah. V 
domu je zaposlenih 150 
delavcev, večina zaposlenih 
ima svoje bivališče na po-
dročju obeh občin. 
V prihodnost gledamo opti-
mistično, našim uporabni-

kom želimo sedaj in v prihodnosti zagotavljati čim bolj kvalitetne 
storitve. Izvajamo številne dejavnosti: institucionalno varstvo starej-
ših za nedoločen čas, začasno institucionalno varstvo do 3 mesece, 
dnevno varstvo za zunanje uporabnike, storitve pomoči na domu, 
socialni servis, v tem mesecu začenjamo z izvajanjem oskrbe in pa-
tronažne zdravstvene nege v oskrbovanih stanovanjih v Litiji. Poleg 
tega informiramo, usposabljamo in izobražujemo tudi občane v lo-
kalnem okolju v okviru priprave na starost – izvajamo predavanja, 
delavnice v okviru krajevnih skupnosti, območnih organizacij Rde-
čega križa, Univerze za tretje življenjsko obdobje, po posameznih 
zavodih. Postali smo pravi gerontološki center na področju UE Litija, 
za kar imamo vsa potrebna znanja, izkušnje in veščine. 
Dom stalno usposablja in izobražuje vse zaposlene. Proces uspo-
sabljanja poteka sistematično in načrtovano, saj se vsi zavedamo, 
da z znanjem in usposobljenostjo opravljamo kvalitetnejše storitve. 
Smo učna baza za številne dijake srednjih poklicnih in strokovnih 
šol ter študente zdravstvene nege, delovne terapije in socialnega 
dela.
V domu izvajamo usposabljanja v okviru aktivne politike zaposlo-
vanja, izvajamo tudi javna dela, predvsem s področja družabništva. 
Vedno smo veseli in cenimo delo vsakega prostovoljca, ki v obeh 
enotah doma opravljajo prostovoljsko delo. 
Pri izvajanju domske dejavnosti, ne skrbimo samo za izboljšanje 
bivalnih pogojev za stanovalce in zaposlene, ampak želimo, da so 
stanovalci v domu čim bolj zadovoljni. Uvajamo različne sodobne 
metode dela, ki jih uporabljamo tako za stanovalce in tudi druge 
uporabnike. Z vključitvijo v E QALIN- evropski standard kakovosti 
na področju socialnovarstvenih storitev dvigamo kakovost življenja 
in zadovoljstva stanovalcev in njihovih svojcev, kakovost bivanja in 
vseh storitev, ki jih izvajamo, povečujemo tudi zadovoljstvo in zna-
nje delavcev, se povezujemo z okoljem ter tako gradimo dom, ki se 
je in se bo tudi v priho-
dnosti sposoben prilaga-
jati sodobnemu času. 
Vsi vemo, da demograf-
ska gibanja kažejo na 
skokovito rast starih 
ljudi, zviševanje priča-
kovane življenjske dobe 
in posledično vse večje 
število kronično bolnih 
starih ljudi. Vse to pred-
stavlja problem za vso 
družbo in je svojevrsten 
izziv za vse nas, če jim bomo želeli zagotoviti dostojno in kvalitetno 
življenje. Pravzaprav ne samo njim, nam samim, saj se staramo 
vsi. Vemo, da bo potrebno spremeniti organiziranost vseh služb 
in oblikovati nove, ki skrbijo in bodo skrbele za stare ljudi. Nujno 
bo potrebno poskrbeti za ustrezne kadrovske normative, da bomo 
vsaj malo razbremenili preobremenjene zaposlene, in usposobiti 
tudi laične negovalce za oskrbo in nego na domu. Že sedaj se nam 
nakazujejo problemi pri iskanju ustreznega kadra, na trgu dela je 
vse manj zainteresiranih in hkrati primernih iskalcev zaposlitve v 
domovih, zaradi nizkih plač in težkega psihofizičnega dela. Za ljudi, 
še posebno stare, ne morejo skrbeti roboti, star človek potrebuje 
toplo dlan, potrebuje ob sebi čutečega človeka, ki ga posluša in 
razume njegove želje, stiske, bolečine. Uspelo nam bo le s solidar-
nostjo, strpnostjo, zaupanjem, spoštovanjem, poslušanjem, pošte-
nostjo, empatijo in seveda z ljubeznijo. 
Pred nami je zato še veliko ciljev, pomembno pa je, da izbiramo 
prave poti ali kot pravi v svoji knjigi POT Nejc Zaplotnik: »Kdor išče 
cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel; kdor pa najde pot, bo cilj 
vedno nosil v sebi.« 
Najlepša hvala vsem, ki ste kadarkoli in karkoli prispevali k razvoju 
našega doma!  Vida LUKAČ, Direktorica Doma Tisje

Drage članice in člani Društva upokojencev Litija, v novo leto vsto-
pamo z željo in upanjem, da bomo delali boljše ali pa vsaj tako, kot 
smo v minulem letu. Naše aktivnosti bodo usmerjene v dejavnosti, 
ki smo jih že do sedaj dobro in z veseljem opravljali.
Na kulturnem področju bosta še naprej aktivna naša pevska 
zbora, ženski pevski zbor Mavrica in mešani pevski zbor. Pogumno 
bodo vadili in nas razveseljevali naši citrarji, ki so že do sedaj želi 
lepe uspehe. Udeleževali se bomo literarnih večerov.
Člani ustvarjalnih delavnic bodo še naprej ustvarjali izdelke za 
potrebe društva, za kar smo jim neizmerno hvaležni. Socialna de-
javnost je zelo široka. V sedenjih kriznih časih pa je še bolj potreb-
no skrbeti za dobre medsebojne stike in v okviru možnosti pomaga-
ti. Naše prostovoljke bodo obiskovale starejše občane na domu, 
da jim popestrijo vsakdanjik, in da tudi najstarejši čutijo pripadnost 
društvu.
Nadaljevali bomo s projektom »Starejši za starejše«, ki ga pod-
pira ZDUS. Cilj projekta je višja kakovost življenja doma, in da si 
starejši pomagamo med sabo. Kot že nekaj let bomo tudi letos v 
oktobru pripravili srečanje starostnikov nad 80 let.
Pogovorni skupini Optimisti in Čaj ob petih se bodo še naprej 
sestajali v prostorih društva, da enkrat na teden pokramljajo in iz-
menjajo novice.
V kolikor želite biti aktivni na športnem področju, saj gibanje kre-
pi fizično in psihično moč, se priključite našim športnikom, ki so v 
lanskem letu želi lepe uspehe in bodo aktivni tudi v prihajajočem 
letu.
Navdušila vas bo tudi planinsko-pohodniška sekcija, ki vsak me-
sec pripravi po dva pohoda, tudi za tiste, ki veliko hoje ne zmorete.
Izletniška sekcija bo tudi v letošnjem letu pripravila zanimive iz-
lete.
Komisija za kadrovska vprašanja se bo še naprej trudila za pri-
dobitev novih članov, skrbela za obveščanje o delu društva, ureja-
nje spletne strani in pisanje kronike društva.
Glede na dobre izkušnje z organizacijo Tedna upokojencev v pre-
teklem letu, bomo tega organizirali tudi v letu 2017, seveda z novo 
vsebino.
To je le nekaj utrinkov naših aktivnosti, ki bodo potekale v leto-
šnjem letu.
Želimo si, da bi se v naše društvo včlanilo več mlajših upokojencev, 
ki bodo s svojimi aktivnostmi pripomogli, da bo društvo uspešno 
nadaljevalo svoje poslanstvo.
Vsi, ki se trudite za naše člane s svojim prostovoljnim delom, HVA-
LA vam, bodite to kar ste, še naprej.
Naj bo leto, ki je pred nami, pot dobre volje, ljubezni in zdravja!
predsednica Irena Kramar

NApOVedNIK
•   10. 2. 2017, literarni večer MOJA NAJLJUBŠA, ob 17. uri,  

v KC - Litija
•  12.2.2017 Pohod Vače – Sveta gora
•  25.2.2017 Štrusov pohod
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SpOmINSKA SLOVeSNOST NA TISJu
24.12.2016 ob 11. uri je ob 75 obletnici miru in naše OF ter izredno 
pomembnega našega odpora v NOB in 25 obletnici osamosvojitve, 
potekala domoljubna spominska slovesnost na Tisju, ki nas spomi-
nja na požrtvovalni boj partizanov z okupatorjevimi vojaki.

Ta spopad bo naš slo-
venski rod vekomaj spo-
minjal na dejstvo, da je 
naš narod z svojo vojsko 
II. Štajerskega bataljo-
na pod komando Franca 
Rozmana - Staneta na 
božični večer 1941 leta, 
v surovi okupaciji, v iz-
redno težkih okoliščinah 
narave in okupacije vzel 
usodo svojega naroda v 

svoje roke in z orožjem rekel »NE« Nikomur več ne bomo hlapci - v 
svoji domovini bomo gospodarji svoje usode mi sami. V srce si mo-
ramo zapisati, da je dolg in spomin do teh mož trajen.
Ob lepem sončnem in mrzlem vremenu se je pred spomenikom 
na Tisju zbralo večje število občanov iz občine Litija in Šmartne-
ga pri Litiji, med njimi tudi upokojena generala Lado KOCJAN in 
Mirko MIRTIČ, župan občine Litija Franci ROKAVEC ter podžupan 
občine Šmartno pri Litiji VAVTAR Srečo. Pozdravni govor je imel 
predsednik zveze združenj borcev za ohranjanje vrednot NOB Litija 
- Šmartno Mirko Kaplja. Letošnjega srečanja pa se ni mogel ude-
ležiti še živeči borec iz Tisja Ivan Benedik - Matiček, ki je bil na teh 
srečanjih redni obiskovalec.

Slavnostni govornik je bil komandant France SEVER- Franta, ki je v 
svojem izčrpnem govoru orisal medvojne dogodke. V svojem govo-
ru je postavil vprašanje zakaj in od kot takšna tektonska spremem-
ba in odločnost slovenskega naroda. Strnjeno rečeno zato, ker smo 
ljubili domovino in ker so nas tujci, Germani, Romani in Ogri hoteli 
pobiti, plansko uničiti in izbrisati iz obličja narodov sveta, posebno 
rigorozno in tudi uspešni so bili na Štajerskem. Zato je bila tej naši 
pokrajini potrebna pomoč, kajti velikost krivde in zločina okupator-
jev nad našim narodom v tej pokrajini je bila orjaška.
V Zagrebu so v nemškem poslanstvu z ustaši izdelali načrt za pre-
selitev 178.000 Slovencev na Hrvaško in Srbijo. Načrt je bil pred-
viden v štirih fazah, vendar je bil realiziran samo v treh tudi zaradi 
odpora.
Prvi val 4470 oseb v Srbijo, 217 duhovnikov na Hrvaško, z Gorenj-
ske 2250 oseb in 180 duhovnikov na Hrvaško, Drugi val: iz Mari-
bora in Brestanice izseljenih 15.119 ljudi. V tretjem valu izseljenih 
35.000 kmetov iz Posavja in Brežiškega področja v barake v Šlezijo 
in druge nemške pokrajine, na njihove domove pa so naselili Ko-
čevarje. Te številke se še povečajo če jim dodamo 17.000 ljudi, ki 
so zbežali in zapustili nemški okupirani prostor na Štajerskem. To 
se je vse dogajalo do tega spopada na Tisju, do katerega je prišlo, 
ker se je bataljon hotel prebiti v pomoč narodu na Štajersko. Cilj 
bataljona je bil preboj preko mostu v Litiji na Štajersko v noči na 
Božič , ko bi nemška posadka ob pomoči Luksenburžanov III. Rajhu 
nezvestih mobilizirancev, kateri so bili v sestavi posadke okupator-
jev v Litiji praznovala božični večer. Namen bataljona je bil onemo-
gočen, radi odkritja lovcev in policistov, ki so šli v lov v revir Tisje, 
radi ustrelitve divjačine za praznovanje.
Po odkritju bataljona so Nemci obkolili vas, pristopili k napadu na 
Tisje s popolnim presenečenjem bataljona, le ti pa so v izredno 
težkih okoliščinah napada uspeli organizirati obrambo, nuditi silo-
vit odpor ter se nato umaknili preko meje na italijansko stran. Ob 
zaključku je z mislijo nadaljeval,« dokler se boste ožarjenih lic in s 
takim spoštovanjem in žarom tudi z vašimi pokolenji srečevali in 
obujali ter ohranjali poštene spomine na vrednote našega boja v 
našem NOB in tudi tu na Tisju in seveda tudi v obrambi domovine, 
če bo to potrebno bo naš slovenski narod v samostojni državi živel, 
živel ponosno tudi pod 
žarom rdečih partizan-
skih zvezd in praporov, 
govoril slovenski jezik, 
pil zdravo čisto vodo 
ter pel slovenske pesi, 
tudi tiste plemenite iz 
naše borbe rojevane 
v krvavemu pravič-
nemu in poštenemu 
NOB. Ostanimo zvesti 
resnični preteklosti in 
njenim vrednotam, z 
njo ne obremenjujmo sedanjosti in bodočnosti z njeno negativno-
stjo. Borimo se za pomiritev in mir.
Srečanje je spremljal bogat kulturni program, v katerem so sode-
lovali partizanski pevski zbor, Zasavski rogisti, praporščaki, častna 
straža slovenske vojske, program pa je uspešno povezkoval Zlato 
Zavrl. Ciril GOLOUH

pIKA NOgAVIČKA pRIpeLJALA 
BOžIČKA NA pOLšNIK

Že sedmo leto zapored smo v okviru gledališke 
skupine Kulturnega društva Pavle Voje Polšnik, starši 
polšniških otrok pripravili lutkovno - igrano božično 

predstavo. Tokrat je na našo predstavo „prišla“ Pika Nogavička in 
razveseljevala najmlajše s popotovanjem vse do Božičkove dežele 
na severnem tečaju. Ker pa je pot dolga, je prepotovala skoraj cel 
svet in srečala zelo zanimive prijatelje. Posnetek si lahko ogledate 
na www.polsnik.si. Ekipa odličnih igralcev je s svojo predanostjo, 
s talentom in izvirnostjo predstavo pripravljala 7 tednov in svoje 
delo so v soboto, 17.12.2016, vrhunsko opravili. Vsaj tako so nam 

povedali naši iskreni, mladi 
gledalci, ki so res uživali ter 
seveda tudi starši, ki znajo 
ceniti to naše prostovoljno 
delo. Piko Nogavičko je 
nepozabno odigrala Petra 
Petrič, kateri je vloga res 
pisana na kožo, glavnega 
škrata v Božičkovi delavnici 
je s svojim izrednim igral-

skim talentom upodobil Evgen Povše, lutkama škratov pomočnikov 
sta glas posodili Tanja Ribič in Lidija Brudar. Navdušili pa so seveda 
tudi Anica - Tejčka Vozelj in Tomaž - Igor Poznajelšek, na harmoniko 
je zaigral in odpel gusar Simon Hiršelj, s svojo pomočnico - lutko, 
papigo Mici - Katarina Juvan ter pingvina z južnega tečaja Zdenka 
Pečnik Podrenk in Boštjan Juvan, ki sta s tehno muziko presenetila 
obiskovalce južnega tečaja. Pika se je ustavila tudi v Afriki, kjer se 
je pogovorila o njihovih težavah z nojem - Eriko Hiršelj ter žirafo - 
Tino Hribar. No, letos pa smo prvič spoznavali še tuj jezik. Pika se 
je srečala z legendarnim medvedkom Uhcem - Pavel Kvapil, ki je v 
češčini pozdravil najpogumnejšo popotnico. In, ko je v dvorano po 
glasnih klicih vstopil Božiček s polno košaro bonbonov je bil dan 
za otroke popoln! Za kostumografijo in sceno je skrbela Katja Po-
znajelšek, za luči in zvok, Tomaž Vozelj, scenarij in režija – Mateja 
Sladič – Vozelj. Otroke je v predstavo popeljala voditeljica Mia, zelo 
pa smo hvaležni tudi Slavku za „radodarno“ pomoč. Za pomoč pri 
nakupu daril se Krajevna skupnost Polšnik zahvaljuje zvestim spon-
zorjem: Lokal Polšnik, Ana Marija Kotar, s.p. Polšnik , TUŠ, Rajko 
Povše, Mizarstvo Otmar, Tatjana Mušič, s.p. Mamolj, RORC, d.o.o. 
Polšnik, Aleš Borišek, s.p. Mamolj, Tesarstvo, krovstvo Bučar, An-
ton Bučar s.p. Polšnik, Metka Končar, s.p, Polšnik, Popravilo plovil, 
Andrej Repovž, s.p., Polšnik, GMP Razpotnik Silvo, s.p. Izlake, Te-
sarstvo Hribar, Roman Hribar, s.p. Polšnik, Zeleni gaj, Miha Kos, 
s.p. Mamolj, Grega Petrič, s.p. Ljubež, Ključavničarstvo Repovš, 
Igor Poznajelšek, s.p. Polšnik, Kaplja Franci, s.p. Polšnik, Gostil-
na Juvan, Ana Majcen, s.p. Polšnik, Mizarstvo Kos, Jože Kos, s.p. 
Polšnik, Zidarstvo Bevc, Jože Bevc, s.p. Polšnik, Kombivoz, Srečko 
Sedevčič, s.p. Polšnik, Coma Commerce Ljubljana, VOM Vodišek 
Matej, s.p. Mamolj, Elektroinstalacije, Drago Repovž, s.p. Polšnik, 
Mizarstvo Medved Boštjan, s.p. Mamolj, Avdil Nercaj, s.p. Zglav-
nica, Polšnik ter polšniška društva: Prostovoljno gasilsko društvo, 
Lovska družina, Kulturno društvo Pavle Voje, Društvo podeželskih 
žena in deklet, Turistično društvo, Društvo izgnancev in KO Rdeči 
križ. Za fotografije je skrbela Barbara Bučar. Kamerman pa je bil 
tokrat Luka Bučar. In kaj naj zapišem za zaključek? Imeli smo se 
lepo. Iskrice v očeh naših najmlajših so dokaz, da smo vsi skupaj 
poskrbeli za čaroben večer, kateri nam bo vsem ostal v trajnem 
spominu. Lahko smo hvaležni in ponosni, da živimo v takšni sku-
pnosti. Zato lepo vabljeni tudi na druge naše kulturne, športne... 
dogodke, saj se imamo vedno lepo.

pOLšNIšKI BOžIČNO-NOVOLeTNI  
medgeNeRAcIJSKI KONceRT

Trije kralji so nam na Polšnik prinesli lepo darilo, nepozaben božič-
no-novoletni koncert. In tako kot trije kralji Gašper, Miha in Bolte-
žar predstavljajo tri človekove starostne dobe, smo tudi mi na nek 
način z različnimi generacijami naredili koncert bogatejši, saj le s 
povezovanjem in učenjem drug od drugega lahko rastemo. Večer 
smo pričeli vsi skupaj, s pesmijo Sveta noč, katero se po vsem 
svetu prepeva že 200 let. Pevci Moškega pevskega zbora Polšnik 
so v goste povabili kar dva zbora iz Litije. Najprej se jim je na odru 
pridružila Moška vokalna skupina Lipa iz Litije, po njihovem prvem 
delu (božičnem sklopu pesmi), pa je s svojim prepevanjem navdušili 
občinstvo navdušil Mladinski pevski zbor OŠ Gradec, ki ga vodi Ana 

Tori. Zapeli so pesem Frozen Medley (pesmi iz filma Ledeno kralje-
stvo), ob klavirski spremljavi Eve Ostanek. V drugem delu pa sta 
nas obe moški skupini razveselili še z odličnim izborom slovenskih 
pesmi različnih zvrsti. Na harmoniki je domači zbor spremljal Peter 
Završnik. Poleg medgeneracijske zastopanosti pevcev, so tudi bile 
tudi povezovalke programa različnih generacij. Izvedeli smo mar-
sikaj zanimivega o zgodovini minulih praznikov in skupaj sestavili 
celoto v čudovit kulturni večer. Hvala Moški vokalni skupini Lipa Li-
tija, da so se 
odzvali na-
šemu vabilu 
in zopet do-
kazali, da so 
odlični pev-
ci, ki znajo 
narediti pra-
vo vzdušje. 
Hvala domačim pevcem, ponosni smo na vas. Navdušili ste nas s 
pesmimi in zopet pokazali, da je prepevanje vaša velika ljubezen. 
Hvala pa seveda tudi mladim pevskim talentom iz OŠ Gradec. Vaša 
ubranost in nepozaben nastop sta obogatila naš koncert! In seve-

da teh odličnih 
pevskih skupin 
ne bi bilo brez 
njihovih vodij, 
Ane in Žige To-
rija, katerima 
je še posebej 
zahvaljujemo 
za ves trud. 
Hvala tudi Evi 

Ostanek, domačinki, ki je tokrat kot pianistka prvič nastopila na 
polšniškem odru in upamo, da nas bo kmalu razveselila še s ka-
kšnim nastopom. Program smo povezovale: Zarja, Mia, Andrijana, 
Lana, Tejčka, Vida, Barbara, Zdenka, Marija, Tanja in Mateja. Hvala 
vsem za sodelovanje. Hvala Marinki Poznajelšek za poprtnik, ki je 
krasil našo sceno (za tiste, ki ne veste, na svete tri kralje je treba 
speči in pojesti poprtnik in te tradicije smo se držali tudi mi :) ), 
Tončki Borišek za piruške ter ženam naših pevcev za sladke do-
brote. Ob koncu pa z vami delim zaključno misel predsednice KD 
Pavle Voje Polšnik, Tanje Ribič: „Naj vam čisto na koncu v imenu 
kulturnega društva Pavle Voje Polšnik v prihajajočem letu zaželim 
veliko dobrega in lepega. Naredite prostor v vaših srcih zdravju, 
sreči in ljubezni. Prav slednja naj vas spremlja na vsakem koraku. 
Kajti kot smo danes že slišali, je ljubezen središče vsega. Življe-
nje nam vsak dan ponuja nove možnosti. Na nas pa je, ali le te 
izkoristimo, ali pa gremo mimo njih in s tem mogoče zamudimo 
priložnost za nekaj novega. Bodimo zato vsi skupaj pozorni na vsak 
trenutek dneva, kajti nikoli ne veš, kaj nam ta lahko prinese. Srečno 
in kulturno novo leto 2017 in hvala za podporo kulturi na Polšniku.  
SREČNO!“ Mateja SLADIČ-Vozelj

BOžIČNO NOVOLeTNA dARILA
Dole pri Litiji, 26. 12. 2016 
Na že tradicionalnem božičnem koncertu v dvorani na Dolah so se 
zbrali številni krajani, da si olepšajo praznike ob ubranem petju žen-
skega pevskega zbora Zarja, ki vstopa že v četrto leto delovanja. 
Zbor sestavlja deset deklet in žena z Dol in okolice. Vsak teden pri-
dno prepevajo in vadijo pod vodstvom diega Barriosa Rossa. Rade 
se odzovejo na povabilo za nastop na različnih kulturnih in osta-
lih dogodkih v 
bližnji in širši 
okolici. Ta večer 
jih je na klavia-
turah spremljal 
Toni Povše.
December je en 
čudovit mesec, 
ne le da je kiča-
sto prazničen, 
tudi ljudje, ki 
jih vsakodnevno 
srečuješ, so boljše volje in prijaznejši. In prav je tako. Toliko dobrih 
želja in stiskov rok in toplih objemov je bilo izkazano tisti večer. 
V današnjem času pretiranega izobilja je še vedno veliko otroških 
želja znova ostalo neizpolnjenih, zaradi stisk tudi neizrečenih. Želeli 
smo si, da bi bili naši otroci srečni, da med njimi ne bi bilo tolikšnih 
razlik, in bi te praznike pričakali z enim velikim veseljem, ki so nam 
ga priplesale MAŽORETE pod vodstvom Branke Ajdišek in požele 
en velik aplavz.
Veliko je bilo govora o darilih. Mnogi starejši se še z nostalgijo spo-
minjamo, da nismo imeli veliko, še manj za vsakoletna božično no-
voletna darila in igrače, ko se police trgovin še niso šibile pod težo 
najrazličnejših igrač. Mama je zato darila naredila sama, spletla je 
nogavice, šal ali rokavice zraven dodala še kakšno pomarančo. 
O skromnosti pri darilih je spregovoril zborovodja Diego Barriosa 

Ross, ki prihaja iz 
čisto drugega oko-
lja, in to iz Venezue-
le. Pri izboru pesmi 
se je odločal za tra-
dicionalne božične 
in narodno sloven-
ske pesmi. Kot zah-
teven zborovodja je 
pevke izpilil do po-
tankosti, s tem pa 
so vse nas obdarili 
s posebno energijo. 

Nastopili so še učenci POŠ pod mentorstvom Marjete Mrhar, pa 
družina Povše, najmlajša Lucija Hribar in ansambel Takoj.
Darila so sporočila naklonjenosti, spoštovanja in ljubezni. Tisti ve-
čer, ko smo praznovali Štefanov dan in državni praznik dan samo-
stojnosti in enotnosti, smo prejeli čudovita darila s strani nastopa-
jočih. V imenu KUD-a Venčeslav Taufer se je zahvalil predsednik 
Jože Ajdišek. Res je, da take prireditve nastajajo precej spontano, 
potrebno pa je tudi nekaj truda. Sledilo je prijetno druženje. Skupaj 
z nastopajočimi sem se trudila  Jožica VRTAČNIK

Modna trgovina

Mojca
P.E. Ulica M. Pregljeve 4, 1270 Litija

PON. - PET.: od 8.00 do 19.00 ure
SOB.: od 8.00 do 12.00 ure
Nedelje in prazniki zaprto!
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pOLIcIJSKO VeTeRANSKO 
dRušTVO SeVeR LJuBLJANA,  

OdBOR LITIJA
Ob koncu leta je bilo nekaj pomembnih dogodkov, 

ki so zaznamovali aktivnosti v našem odboru. Dne 31.10.2016 smo 
obiskali grobove naših pokojnih članov in sodelovali na svečanostih 
ob dnevu spomina na mrtve na pokopališču Šmartno pri spomeni-
ku žrtvam 1. svetovne vojne in spomeniku NOB v Šmartnem in Liti-
ji. Udeležili smo se športnih iger na 9. memorialu Riharda Urbanca 
v Litiji. Sodelovali smo na proslavi ob dnevu Združenja SEVER v 
Krškem. V decembru smo obiskali razstavo v Gimnaziji Litija z na-
slovom Vojna za samostojno Slovenijo. Sodelovali smo pri odkritju 
spominske plošče v spomin na tajno skladišče orožja in streliva 
v zaklonišču na Občini 
Litija. Dne 24.12.2016 
smo z organizatorjem 
proslave položili venec 
pred spominskim obe-
ležjem ob 75-letnici 
bitke na Tisju in Dnevu 
samostojnosti. Proslavo 
je organiziralo Združe-
nje borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega 
boja Litija – Šmartno. Slavnostni govornik je bil komandant Franc 
Sever – Franta, legendarni komandant Menine planine. Leto smo 
zaključili dne 26.12.2016 na Malih Selih pri Vačah, kjer je bila spo-
minska prireditev ob obletnici požiga domačij in pomora krajanov. 
V letu 2016 smo izvedli vse projekte uspešno in tako bomo nada-
ljevali tudi v letu 2017.

PVD Sever Ljubljana, Odbor Litija
Dušan JOVANOVIČ

NOVIce IZ pLANINSKegA  
dRušTVA LITIJA 

V soboto 3.12.2016 je v Lendavi v potekala svečana 
podelitev najvišjih priznanj Planinske zveze Sloveni-
je. Med dobitniki je bil tudi naš član Jože Sinigoj. Jože  
Sinigoj se je pred dobrima dvema desetletjema aktivno 

vključil v delo našega društva. Desetletje je vodil organizacijo pohoda 
na Tisje, sodeloval je na številnih izletih in prireditvah. S svojo sme-
lostjo in optimizmom bogati Badjurovo krožno pot. Dobitniki priznanj 
za prehojeno pot ste deležni njegove spodbudne besede. Sodeloval 
je pri prenovi vodnika po BKP. Skupaj z zakoncema Smolej je poskr-
bel za izvirno likovno opremo vodnika, ki je tik pred izdajo. Iskrene 
čestitke in naj bo plaketa spodbuda za nadaljevanje aktivnega dela.
11.12.2016 je potekal 36. pohod na Tisje. Na startu v Litiji se je evi-
dentiralo 210 pohodnikov, vseh pohodnikov pa je bilo več kot 300. 
Na Tisju so pohodnike s kulturnim programom razveselili učenci 
POŠ Kostrevnica, navzoče pa so pozdravili predsednica PD Litija 
Alma Jere, župan občine Litija g. Franci Rokavec in podžupan obči-
ne Šmartno pri Litiji g. Srečko Vavtar. 
Planinskega izleta po BKP se je 17.12.2016 udeležilo 37 članov 
planinske sekcije »Sokol«. Obiskali so kmečki turizem na Obolnem 
(722 m), kjer so imeli zaključek nadvse uspešnega leta. Predstavili 
so tudi program izletov za leto 2017. 
Na Štefanovo, 26.12.2016 so se člani Planinske sekcije Sava, sre-
čali na tradicionalni planinski inventuri. Tokrat so si izbrali oglarsko 
pot. Na domačiji Brinovec so jim predstavili oglarstvo, ogledali pa 
so tudi Valvazorjev dvorec. Pot so zaključili na kmečkem turizmu 
Pr‘Krjan na Dobovici. 
Novoletnega pohoda na Kum se je 7.1.2017 v zelo hladnem vreme-
nu udeležilo 7 članov sekcije »Sokol«.
Člane in tiste, ki bi to radi postali, vabimo v društveno pisarno na 
Ponoviški cesti 12 v Litiji (Ukmarjeva vila) vsak četrtek od 16. do 
18. ure. V pisarni lahko poravnate članarino, na voljo pa so tudi 
programi in koledar za leto 2017. Vabljeni. 
Načrtovani Izleti v januarju in februarju 2017. 
- 14.1.2017 – Mamolj (sekcija Sokol)
- 22.1.2017 – Lisca (sekcija Sava)
- 28.1.2017 – Smokuški vrh (družinska sekcija)
- 29.1.2017 – Srečanje Prijateljev Janč – janških prijateljev
- 11.2.2017 – Trstelj (sekcija Sokol)
- 18.2.2017 – Trebeljevo (sekcija Sokol)
- 18.2.2017 – Reger (sekcija Sava)
- 25.2.2017 – 21. pohod Franca Štrusa
Program je okviren, več informacija o izletih pa dobite na društvu in 
na spletu http://www.pdrustvo-litija.si/ 

Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš PREGEL

NOVOLeTNA pOSLANIcA 
pRedSedNIKA ZdRužeNJA VSO 

ALešA hOJSA
Spoštovani članice in člani Združenja za vredno-

te slovenske osamosvojitve!
Leto, ki je za nami, je bilo petindvajse-
to, od kar je Slovenija postala samo-
stojna država. Lahko rečemo, da smo 
praznovali srebrni jubilej naše države in 
na ta jubilej smo lahko upravičeno po-
nosni. V Združenju za vrednote sloven-
ske osamosvojitve smo jubilejno leto 
primerno obeležili. Ne samo s tradici-
onalnimi prireditvami ob pomembnih mejnikih naše osamosvojitve, 
temveč tudi z vrsto drugih aktivnosti. Tako smo za naše člane prvič 
organizirali strelska usposabljanja, sodelovali pri postavitvi obeležja, 
ki sta ga bila umrla teritorialca na Cesarskem vrhu deležna šele po 
25-tih letih, v ljubljanski stolnici postavili spominsko ploščo vsem, ki 
so v naši zgodovini dali življenja za našo samostojnost, se spomnili 
posameznikov, ki so v času vojne hranili orožje ter pred praznikom 
samostojnosti odprli muzejsko zbirko slovenske osamosvojitve.
Za vse vaše napore, ideje, dejanja in veliko mero domoljubja, ki nas 
opogumlja pri našem delu, se vam, spoštovani člani in simpatizerji 
Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ob koncu leta, is-
kreno zahvaljujem. Brez vas bi marsikaj ne bilo uresničeno!
Leto, ki je pred nami ni jubilejno, a bo kljub temu priložnost, da z 
našim delom obujamo in ohranjamo vrednote, ki smo si jih v naši 
domovini prvič resnično izborili pred 25 leti!
Z DOBRIMI ŽELJAMI PA SE NA VSE ČLANICE IN ČLANE OBM. ZDRUŽ. 
VSO LITIJA - ŠMARTNO PRI LITIJI IN VSE LJUDI DOBRE VOLJE PRI-
DRUŽUJEMO TUDI ČLANI PREDSEDSTVA OBM. ZDRUŽ. VSO.

LITIJO dušIJO IN OgROžAJO NepRegLedNe 
KOLONe IN NeSReČe pO dRžAVNI ceSTI

mesto Litija je razdeljeno z dvema žilama. ena je reka Sava, 
druga glavna državna cesta g2-108. In ravna slednja je zelo 
problematična za meščane. V Občini Litija v kratkem pričaku-
jemo obisk direkcije za infrastrukturo RS in skupaj najdemo 
učinkovite rešitve.
Zelo težko se je vključevati v promet iz stranskih ulic in cest. Po-
sebej nevarna je za prečkanje pešcev, med katerimi je veliko otrok 
in starejših, ki spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. 
Manjka kar nekaj urejenih varnih prehodov čez cesto. Dolga leta 
se opozarja na nevarno prečkanje pri trgovskem centru KGZ in na 
odseku med SVC-jem ter krožiščem pri Tušu, kjer ni urejenih varnih 
prehodov. Zato tudi že kar nekaj hudih prometnih nesreč z najhujši-
mi posledicami. 
Zadnje čase pa se 
pojavlja še nova ne-
všečnost, na kate-
ro sem že večkrat 
opozoril. Zjutraj in 
popoldne se skozi 
Litijo vije nepretrga-
na kolona tisočerih 
vozil, po večini tranzitnih. Povzroča se strašen hrup in dodatno one-
snaževanje, kajti vozila se premikajo po polžje, oziroma stojijo dlje 
časa na mestu. To pa se dogaja zaradi okvarjenega »sistema zank« 
na semaforiziranem križišču Ljubljanske, Parmove in ponoviške.
Problematiko sem med drugim izpostavil tudi na nedavnem sestan-
ku Občine z direkcijo za Infrastrukturo RS, na katerem je bil 
prisoten direktor damir Topolko. Občina je že naročila podjetju 
Javna razsvetljava popravilo sistema »pametnega križišča« pri mo-
stu. Pogoj za opravljanje del pa je temperatura višja od 5 stopinj 
Celzija. Dela bodo izvedena takoj, ko bo to mogoče. Seveda to le 
začasna rešitev prometnih tegob mesta Litije. Nujno potrebna je 
obvoznica in nov most. Do takrat pa bo preteklo še kar nekaj Save 
čez mesto Litija. Čas do odločitve države za gradnjo obvoznice pa 
lahko skrajša le stalno opozarjanje in skupno iskanje končne reši-
tve za gradnjo nujne nove prometne žile mino mesta. 

Na sestanku na Direkciji 
smo med drugim izpo-
stavili tudi problematiko 
mosta v dolskem, raz-
vrščanja v šentjako-
bu, problematiko par-
kiranja na žel. postaji 
Litija, varno peš pot 
od Spodnjega Loga 
do Savskega mosta, 

modernizacijo Sopote itd. Dogovor z Direkcijo je, da se konec 
meseca dobimo v razširjeni sestavi v Litiji in si skupaj ogledamo ter 
najdemo ustrezne in sprejemljive rešitve tudi za obvoznico hotič 
in gabrovko ter šmartno-Litija 2. faza, reg. turist. cesto Kan-
drše-Vače-Sp. hotič, zavijalni pas na Savi, križišče pri SVc-ju, 
kolesar.pot ob lok. cesti Slap.-Jevnica-Kresnice-Litija, prepla-
stitve določenih slabih odsekov na državnih cestah. 
Upam, da bo stalno opozarjanje ter prošnje obrodile sadove in se 
bodo naše, oziroma želje občanov le uresničile. Na koncu pa je treba 
tudi poudariti, da nekaj se pa je naredilo v zadnjem času tudi s 
strani države, upajmo in delamo na tem, da se bo še mnogo več. 

Podžupan Občine Litija, Boris DOBLEKAR

Kud JeVNIcA Je pRIpRAVILO STROKOVNO 
pRedAVANJe ZA VRTIČKARJe

Kako si zagotoviti oskrbo z vrta 365 dni v letu
Potem ko je prenehalo delovati Turistično razvojno društvo Kampe-
ljc, 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.

NA VAČAh že 7. LeTO BReZ  
špORTNegA IgRIšČA

Na Vačah že od prenove osnovne šole leta 2010 nimamo športnega 
igrišča. Prenova stavbe je bila nujna in je omogočila nadaljevanje 9 
letnega programa v šoli ter nove prostore za vrtec, ki je prej deloval v 
neprimernih prostorih nad trgovino na Vačah. Na ta način je kraj dobil 
izjemno pridobitev in sedaj ponuja lepe možnosti za nadaljnji razvoj. 
Žal pa je ta prenova odvzela velik del športnega igrišča. Sprva je 
kazalo, da to ne bo dolgotrajna težava, saj so bili napori Občine 
usmerjeni v nakup primernega zemljišča za igrišče, do katerega 
zaradi spleta okoliščin ni prišlo. 
Ker igrišča ni, so učenci prikrajšani za osvajanje osnov iz skupin-
skih iger z žogo, krajani v popoldanskem času nimajo prostora, kjer 
bi se rekreirali. Prav tako društva iščejo alternativne možnosti za 
izvajanje svojih aktivnosti. 
Osnovna šola ne bi smela biti brez športnega igrišča, saj bi morali 
vsem otrokom nuditi enake možnosti za gibanje. Tudi krajani bi mo-
rali imeti prostor za druženje in rekreiranje. Društva bi morala imeti 
prostor za organiziranje športnih in družabnih prireditev. Predvsem 
pa bi mladina potrebovala prostor za aktivno preživljanje prostega 
časa. S tem namenom smo se vaščani v decembru 2016 združili v 
Iniciativo za izgradnjo športnega igrišča, trdno odločeni, da pospeši-
mo aktivnosti v smeri izgradnje novega igrišča. 
Svoj namen smo predstavili krajanom in dobili veliko podporo z 
njihove strani s podpisi peticije, ki smo jo posredovali Občini Li-
tija. Tudi vodstvo Podružnične šole Vače ter vsa aktivna društva 
(Gasilsko društvo Vače, Društvo žena in deklet Vače, Športno dru-
štvo Situla, Društvo za razvoj Slivne) so izkazali podporo za gradnjo 
športnega igrišča. Predvsem pa nas veseli dopis s strani župana 
g. Francija Rokavca, ki razume situacijo na Vačah in nas podpira 
pri aktivnostih v zvezi z iskanjem primernega zemljišča za športno 
igrišče. Prav tako se je zavezal, da bo projekt uvrščen v Dolgoročni 
razvojni program občine Litija 2016-2022.
Člani Iniciative za izgradnjo športnega igrišča se zavezujemo, da 
bomo poiskali primerno zemljišče za športno igrišče, s strani ob-
čine Litija pa pričakujemo, da se projekt uvrsti v Proračun občine 
Litija za leto 2017 in načrt razvojnih programov.

Iniciativa za izgradnjo športnega igrišča

ČeBeLARSKI dVOBOJ 
V decembru, ko se delo s čebelami nekoliko umiri in 
si tudi čebelarji lažje vzamemo čas za druženje, smo 
v Litiji gostili predsednika Čebelarske zveze Slovenije 
g. Boštjana Noča. Tokratni obisk pa je bil prav poseb-
ne športne narave. Gospod predsednik se je namreč 

odzval povabilu na teniški 
dvoboj z našim predse-
dnikom ČD Litija Srečom 
Rozino. V zelo napetemu 
dvoboju, katerega zma-
govalec je bil g. Noč, je 
sledila še igra dvojic ČD 
Zagorje (Noč, Pikelj) proti 
ČD Litija (Rozina, Pajer), 
kjer sta svojo premoč 
pokazala domača igralca. 
Obe igri si je ogledalo kar 
nekaj teniških in čebelar-
skih prijateljev iz ČD Litija 
ter ČD Zagorje, katere so poraženci ob koncu pogostili z odojkom 
in vrčkom piva. Dogodek je bil sicer bolj družabne narave, ker pa 
čebelarji ne moremo iz svoje kože, smo ob tem tudi temeljito ana-
lizirali preteklo čebelarsko sezono in si izmenjali nasvete za priho-
dnjo, v katero zremo z optimizmom.
Čebelarsko društvo Litija vsem članom in podpornikom želi srečno 
ter uspešno novo leto 2017!
Hkrati pa vabimo vse čebelarje in tiste, ki bi to radi postali, na 
občni zbor ČD Litija, ki bo potekal 22.1.2017 ob 9h v prostorih Ribi-
škega društva Litija.  Naj medi!   Tomaž CIRAR

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

NAZAJ K NARAVNemu  
pRIdeLOVANJu VRTNIN

V četrtek, 2. marca ob 18.00 uri v pro-
storih pgd Jablanica, nas bo ponovno 

obiskala ga. miša pušenjak specialistka za zelenjadarstvo in 
okrasne rastline, ki že 25 let dela na področju pridelovanja ze-
lenjave. Ga. Pušenjak je avtorica več knjig med drugim Knjiga ze-
lenjavni vrt, Knjiga moj EKO 
vrt, Knjiga vodnik po vrtu.
Pričakala nas bo prava za-
kladnica znanja. Na delavni-
ci se bomo dotaknili teme, 
kako naravno pridelati do-
mače vrtnine. Vloga pride-
lave vrtnin pri Slovencih je 
v zadnjih letih dobila večji 
pomen, saj se vsi zavedamo 
pridelkov domačega izvora. 
Potrošniško življenje nam 
na žalost to ne omogoča, saj vsi hitimo. Govorili bomo še o pravil-
ni pridelavi zelenjave brez kemije, organskih gnojilih, uporabi moči 
narave. Vrnili se bomo v čas, ko nas tempo življenja še ni tako pre-
ganjal in smo rastlini pustili, da je zrastla s pomočjo matere narave.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite pri delavnici Nazaj k narav-
nemu pridelovanju vrtnin. Več informacij in prijave na: 051 312 739 
oziroma na drustvo.laz@gmail.com.

Da bi za promocijo kraja, našega podeželja in kulturne krajine, na-
redili 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 inte-
resa 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 po-
bude za nove akcije.  (J. K.)
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Z veliko dobrimi željami in pozitivnim odnosom 
smo zakorakali v leto 2017, ki naj bi bil za Jev-
nico uspešnejši od preteklega. Z novimi obrazi 
in močmi novega vodstva pričakujemo hitrejše 
napredovanje v smereh, ki so si jih zastavili. Tu 
mislim predvsem na začetek gradnje garderob, 
katere res neizmerno pogrešamo, saj stare več 

ne zadoščajo pogojem in številu igralcev, ki vsak dan prihajajo na 
treninge.
Vse selekcije po programu trenerjev izkoriščajo zimski premor z tre-
ningi in igranji po turnirjih. Tako se je selekciji dečkov U-13 konec 
Decembra udeležila zelo močnega turnirja na Reki, kjer so v finalu 
s 3:1 premagali favorizirano domačo ekipo. Za najboljšega igralca 
turnirja pa je bil izbran igralec Jevnice Peter Cverle. Tudi igralci U-11 
so bili na turnirju v Ljutomeru in dosegli 2. Mesto. Za najboljšega 
vratarja je bil izbran vratar Jevnice. ČESTITAMO JIM ZA USPEH.
Ker pa je Januarja tudi zimski prestopni rok potekajo pogovori z mo-
rebitnimi novimi igralci,ki naj bi se pridružili Jevnici v nadaljevanju 
sezone.  za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

uSpešeN meSec ZA LITIJSKe 
KegLJAČe 

V decembru se je v Celju odvijal zadnji turnir v 
sklopu tekem za dečke in deklice. Matjaž Ivančič 
si je v drugi kategoriji za dečke (letnik 2005, 2006) 

priboril 1. mesto, ki si ga je, zaradi enakega števila podrtih kegljev 
v seštevku sedmih tekem, delil z Edom Bašem. Od litijskih deklic 
se je najbolje uvrstila Eva Krafogel, ki 
je v tretji kategoriji za deklice pristala 
na 7. mestu. 
V Slovenj Gradcu je 26. decembra 
potekalo državno prvenstvo v tandem 
dvojicah za mladince U23. Litijska 
predstavnika – dvojica Klemen Ivan-
čič in Kristijan Ponebšek sta po dveh 
premaganih dvojicah iz Adrie ter eni 
premagani dvojici iz Pivke tekmovanje 
zaključila na odličnem 2. mestu. 
Prav tako v kategoriji mladincev – U23 
ekipno so naši fantje po štirih odigra-
nih tekmah zaključili državno prven-
stvo na 5. mestu, vendar so za 4. me-
stom zaostali le 1 kegelj.
V decembru je v Litiji potekalo odprto 
prvenstvo Litije 2016. V finalu smo imeli kar nekaj predstavnikov iz 
Litije, pri ženskah sta se najvišje uvrstili Veronika Ivančič in Maruša 

Kokalj na 4. in 5. mestu. Pri tekmovalcih sta se najvišje uvrstila 
Slavko Poglajen in Klemen Ivančič, prav tako na 4. in 5. mestu. 
Januarja kegljači zopet pričnemo s tekmovanji za državno ligo, kjer 
imamo tri ekipe, ki predstavljajo Litijo. Kot lahko vidimo, volje in 
zagona za kegljanje našim predstavnikom ne manjka, tako da si 
tudi v prihodnje obetamo lepe rezultate in nove športne izkušnje 
ter izzive.  KK Litija 2001

22. BOžIČNI TuRNIR NA ČešKem
V decembru se je Taekwondo klub Šmartno-Litija 
odpravil še na zadnje tekmovanje v letu 2016. Odšli 
smo na 22. Božični turnir na Češko, v mesto Pelhri-
mov, kjer domuje nam že dobro znani Taekwondo 

klub Lacek. 
S klubom imamo dolgoletne prijateljske stike, srečujemo se na 
številnih tekmovanjih, poleg tega pa se tudi oni redno udeležujejo 
našega domačega tekmovanja Pokal Šmartno–Litija, ki ga organi-
ziramo vsako leto, drugo soboto v mesecu marcu. Na turnir smo 
se odpravili v bolj sproščenem vzdušju in združili prijetno druženje 
z nabiranjem izkušenj, krati pa je bilo tudi nagrada za najprizadev-
nejše borce in borke. Zato smo si vzeli tudi nekaj časa za oglede in 
videli Česke Budejovice, Prago ter 
mesto Ihlava, kjer smo tudi spali.
Tekmovanje je potekalo v nedeljo, 
11.12.2016, udeležilo se ga je 30 
klubov iz dvanajstih držav. Iz našega 
kluba so tekmovali trije kadeti in en 
član in dosegli naslednje rezultate: 
Domen Pirc – 1. mesto, Pia Smrekar 
- 3. mesto ter Aleksandra Rozina in 
Lovro Perme - 5. mesto. 
V januarju je nekaj predaha med 
tekmovanji. Ta je namenjen krajše-
mu počitku, nato polaganju višjih 
pasov in kondicijskim pripravam, ki so predpogoj za dobre rezul-
tate na tekmovanjih. Čaka nas naporen februar, saj se bodo zvrsti-
la kar tri tekmovanja za svetovni pokal, katerih se bosta udeležila 
naša reprezentanta Domen in Tadej Pirc. Prvi dve tekmi svetovnega 
pokala bosta v turški Antalyi – Evropsko klubsko prvenstvo ranga 
G1 in Odprto prvenstvo Turčije ranga G2. Naslednje pa bo Odpr-
to prvenstvo Slovenije ranga G1. Za ostale tekmovalce pa bo prvi 
mednarodni turnir M2 v hrvaškem Vrbovcu. 
Ker večini verjetno ni poznano rangiranje tekmovanj svetovnega 
pokala, naj na kratko predstavim sistem. G1, G2 do G20 so zahtev-
nostne stopnje tekmovanj svetovnega pokala. Večja kot je številka, 
zahtevnejše je in posledično dobijo tekmovalci več točk na svetovni 
in olimpijski rang lestvici. Za prvo mesto na tekmovanju ranga G1 
dobi tekmovalec 10 točk, kot najzahtevnejše tekmovanje pa je rang 
G20, to so olimpijske igre, kjer dobijo tekmovalce z osvojenim pr-
vim mestom 200 točk. Eva ŠTANGAR

BOžIČNO-NOVOLeTNI TuRNIR 
KImON 2016

V nedeljo, 18.12.2016 je v Ljubljani potekal Božic-
no-novoletni turnir Kimon 2016, kjer se je sodilo 
tako po pravilih športnega karateja (KZS), kot tudi 

tradicionalnega karateja (ITKF). Turnirja so se udeležili predvsem 
klubi, ki gojijo športni karate, sodelovalo pa je tudi kar nekaj klu-
bov, ki so usmerjeni v tradicionalni karate. Skupaj je nastopilo kar 
22 klubov in skoraj 300 tekmovalcev.
Zaradi bolezni in časovne stiske so se turnirja udeležili le štirje tek-
movalci KK Kensei, ki pa so se vsi odlično uvrstili in dosegli:
- Rok Požun 3. mesto v kati in 3. mesto v borbi (jiyu ippon kumite),
-  Nina Požun 3. mesto v borbi (jiyu ippon kumite) in 2. mesto v 

borbi (kihon ippon kumite),
- Pia Utenkar 3. mesto v borbi (jiyu ippon kumite),
- Tristan Zore 3. mesto v borbi (kihon ippon kumite),
- ter 2. mesto kata ekipno (Rok Požun, Nina Požun in Pia Utenkar).

2017 NK LITIJA ZAČeL  
S SKupšČINO

10.1.2017 je v prostorih občine potekala skupščina 
NK Litija. Ker so minila 4 leta od zadnjih volitev, se 
je večina članov odločila, da se tudi tokrat opravijo 
volitve. Za predsednika UO NK Litija je bil ponov-

no soglasno izvoljen Gregor Zavrl, za člane UO pa Igor Meserko, 
Damjan Bendra, Mitja Strmec, Aleksander Jovanovič in Marko Vor-
šič. Glede na zelo številno udeležbo s strani članov društva je pred 
upravnim odborom težka naloga, kako narediti korak naprej in še 
kaj več za litijski nogomet. Glavne naloge bodo večja pozornost 
mladinskemu pogonu, izboljšanje infrastrukture in čim boljša fi-
nančna kondicija. Ker vemo, da si litijska javnost želi, da se v Litiji 
igra dober nogomet, si bomo še naprej prizadevali v tej smeri po 
najboljših močeh. Upravni odbor si bo v naslednjih dneh zadal tudi 
konkretne naloge. 

Naj se ob tej priliki najprej zahvalimo vsem Litijanom, ki so pod-
prli litijski nogometni koledar in prispevali zanj. Koledar je dodana 
vrednost vsakega društva, zato že nekaj let delamo tudi v NK Litija 
v tej smeri. Tu se moramo zahvaliti Luki Dobrunu, vodji projekta. 
Trudili smo se tudi s pridobivanjem sredstev prek dohodnine, a na 
rezultate še čakamo, saj je rok za oddajo december.
V tem času gre v trenažnem delu za nogometni premor, saj nogo-
metaši potrebujejo počitek, hkrati pa se že peljejo aktivnosti za 
spomladanski del sezone. Letošnja novost NZS-ja je, da je presto-
pni rok 15 dni kasneje in se zaključi 15.2., tako da imajo klubi več 
časa za kadrovske rešitve. 
Vseeno pa je bil mladinski pogon NK Litija zelo aktiven, saj so se 
selekcije udeleževale raznih turnirjev in zimskih lig z namenom 
druženja in še izboljšanju nogometnega znanja. Tu sta največ dela 
opravila Mitja Strmec in Rok Mitić, katerima prav tako ogromna 
zahvala.
Izziv spomladanskega dela bo tudi članska ekipa, saj je bilo tu kar 
nekaj signalov kako je potrebno zadeve voditi in v katero smer 
mora iti članska ekipa. A za kaj več bomo morali počakati na me-
sec februar.
Ker se v decembru v občanu nismo nič oglasili, klub temu, da je 
bilo narejeno ogromno dela na mladinskem pogonu vam ob tej pri-
ložnosti v imenu NK Litija želimo ogromno sreče in zadovoljstva ter 
medsebojnega in športnega sodelovanja v letu 2017.

UO NK Litija
Gregor ZAVRL, predsednik

BOR ARTNAK OSVOJIL 1. meSTO NA 
TuRNIRJu dO 16 LeT, pOKALI TudI 

NA dRžAVNIh pRVeNSTVIh
Tekmovalni tenis – domača tekmovanja

Bor Artnak nadaljujejo z odličnimi predstavami. Tokrat se je konec 
decembra pomeril v kategoriji do 16 let – turnir serije B in gladko 
opravil tudi v konkurenci precej starejših fantov, saj jih premagoval 
vse do finala in osvojil 1. mesto. 
Za nami so tudi že prva zimska državna prvenstva. V konkurenci 
dvojic do 12 let je Jaka Tomažin osvojil pokal za 2. mesto in na-
slov državnega podprvaka. Uspešen je bil tudi med posamezniki, 
kjer se je uvrstil v četrfinale. Pri deklicah je na državnem prvenstvu 
nastopila Rina grošelj, ki se je prav tako uvrstila v četrfinale. Na 
državnem prvenstvu do 14 let je imel Bor Artnak nekoliko smole 
pri žrebu, saj se je moral že v četrfinalu pomeriti s trenutno vodil-
nim na lestvici do 14 let in leto dni starejšim Galom Emeršič Potoč-
nikom iz Maribora, ki je bil za odtenek boljši od Bora in je na koncu 
tudi osvojil naslov državnega prvaka. Je pa Bor obdržal odlično 3. 

mesto na lestvici do 14 let in 1. 
mesto med svojimi letniki. Bor 
Artnak se bo konec meseca 
pomeril na evropskem turnirje 
serije Tennis europe do 14 let 
v čeških Milovicah, kjer je že 
neposredno uvrščen v glavni 
turnir.
Kar dva pokala je na zimskem 
državnem članskem prvenstvu 
osvojila naša odlična Tina go-

dec. Tina je osvojila pokal za 3. mesto tako v igrah posamezno, 
kakor tudi v igrah dvojic. 
Mladinci so se merili na turnirju do 18 let v Ljubljani. Najbolj uspe-
šen je bil Tom Kovač Ašič, ki je osvojil pokal za 3. mesto. V polfi-
nalu je bil za odtenek boljši aktualni državni prvak do 16 let Matic 
Dimic, ki je Toma ugnal v treh nizih.
Najmlajši pa so merili moči na domačem terenu, saj je Tenis klub 
AS Litija gostil odprto prvenstvo do 10 in do 11 let. Pri fantih je v 
kategoriji do 10 let nastopil devetletni Žiga Šeško, ki je potrdil vlogo 
nespornega favorita in znova prepričljivo zmagal. V finalu je ugnal 
Suljič Svita iz Ljubljane kar s 6:0. To je že druga zaporedna zmaga 
Žige Šeško na turnirjih do 10 let, saj je zmagal tudi na prejšnjem 
v Velenju. Pri deklicah pa je svoj prvi nastop v tej kategoriji, to je 
do 10 let, zabeležila Iza grošelj. Odigrala je zelo dobro, saj se je 
po porazu s 1. nosilko v A finalu, uvrstila v B finale in tam osvojila 
2. mesto. 

Rekreativni tenis – Zmagovalca božičnega turnirja sta  
Karmen Kristan in Aleksander Farkaš

Kot vsako leto, je bila tudi letos zelo velika in pestra udeležba na 
božičnem turnirju. Letos se ga je udeležilo še posebej veliko od-

ličnih rekreativnih igralcev 
iz Litije, Ljubljane, Izlak, 
Zagorja, Trbovelj, Kisovca, 
itd. zato se je bilo za vstop 
v zaključne boje potrebno 
pošteno potruditi. Zmaga 
pa je tokrat ostala doma, 
saj sta v finalu slavila Kar-
men Kristan in Aleksander 
Farkaš, ki sta bila boljša od 
Anje Regent (LJ) in Denisa 
Uraniča (Izlake). Slikovni 
material in posnetek glas-

benega vložka Darka Vidica si lahko ogledate na naši spletni strani 
www.as-litija.si.

Rekreativna liga AS – prvi vikend v letu 2017 
V prvi ligi ni prišlo do večjih presenečenj. Končar Marjan je bil po 
težki tekmi z rezultatom 9:7 boljši od Sever Grega. Odlično formo 
in da si zasluži mesto v prvi ligi je pokazal Bric Bojan, ki je z rezul-
tatom 9:7 premagal Kogovšek Boštjana. Prvo zmago v prvi ligi je 
vknjižil Simič Dejan, ki je bil boljši od Kovačič Jerneja.
V drugi ligi je potrebno poudariti presenečenje, ki ga je pripravil 
Tič Boštjan, ki je ugnal Vidic Darka z rezultatom 9:7 ter tako po-
skrbel, da v drugi ligi ni več neporaženega igralca. V tretji ligi še 
naprej odlično formo prikazuje Klopčič Matej, ki je zabeležil novo 
zmago. Vikend pa je bil izredno uspešen tudi za Lebinger Miho, ki je 
zmagal v dveh dvobojih in vpisal nove 4 točke za letošnjo lestvico. 

športni dogodki – VABILO NA OdpRTO pRVeNSTVO  
ZA FANTe dO 18 LeT

Tenis klub AS Litija vse ljubitelje tenisa in njihove prijatelje vabi na 
ogled Odprtega prvenstva za fantej do 18 let, ki se bo odvijalo v 
dneh od 4.2.2017 do 6.2.2017. Nastopila bosta tudi oba najboljša 
tekmovalca Tenis kluba AS Litija do 18 let: Tom Kovač Ašič in Mark 
Mesarič. Vabljeni!

V okviru pravil tradicionalnega karateja sta sodila tudi naša sodnika 
Gorazd Praprotnik in Matic Logar.
Kljub izredno majhnemu številu tekmovalcev, pa se je KK Kensei 
uvrstil na skupno 16. mesto izmed 22 nastopajočih klubov. Čestit-
ke tekmovalcem. KK Kensei

Bor Artnak – zmagovalec turnirja do 16 let

Karmen Kristan in Aleksander Farkaš

Finale odprtega prvenstva Litije 2016

TANDEM dvojice U23 –  
2. mesto – Klemen Ivančič 

in Kristijan Ponebšek



Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva!

ZAHVALA
Tiho nas je zapustila naša mami, mama, sestra in tašča

ANA KRALJ

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in  
sosedom za izrečena sožalja ter darovano cvetje in sveče.
Zahvala gre tudi dr. Marku Kolšku za vso zdravstveno oskrbo, osebju 
oddelka Spominčice Doma Tisje enota Litija, župniku g. Jožetu Tomšiču 
za lepo opravljen poslovilni obred. Zahvaljujemo se tudi Predilnici Litija 
in Društvu upokojencev Litija za darovano cvetje in izrečena sožalja.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na njeno 
poslednjo pot.

Žalujoči: sin Mirko z družino

V šumenju vetra slišim tvoj glas, v šopku cvetja vidim obraz.
Srce še ni dojelo, da te nebo je k sebi vzelo.
Vem, da v resnici ostajaš pri nas - v našem srcu boš stanoval -
in naš angel varuh za vedno ostal!

ZAHVALA
V 57. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi mož, oče, 

dedi, brat, sin, tast in prijatelj

MARTIN ČOPAR
21.1.1960 – 19.12.2016
Iz Velike Kostrevnice 30.

Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej za izdatno, vsestransko po-
moč in podporo v najtežjih trenutkih. Hvala sorodnikom, vaščanom,  
prijateljem, znancem, Obrtni zbornici, poslovnim sodelavcem za  
besede tolažbe, darove, cvetje, sveče in sv. maše. Hvala pogrebni  
službi KSP Litija. Hvala gasilcem na Libergi. Hvala najbližjim prijateljem, 
ki ste ga položili v grob. Hvala gospodu Vinku za opravljen obred. Hvala  
pevcem Lipe, hvala trobentaču in govorcu Sebastjanu. Hvala vsem,  
ki ste ga tako množično pospremili na zadnji poti. 
Verjamemo, da Vam bo vsa dobrota povrnjena po drugi poti. 

Njegovi najbližji: žena Marjetka, hči Urška z družino  
in sin Miha s Katjo

Tvoje slovo nam je zarosilo oko,
da nikoli več nazaj te ne bo.
Kako je prazen dom, dvorišče
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas.
Sledi ostale so povsod,
od dela tvojih pridnih rok.

ZAHVALA
Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je po težki bolezni zapustil  

naš mož, ati, ata, brat, stric.

STANISLAV DOBLEKAR
14.11.1948 – 14.12.2016

Iz Račice 5

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,  
znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, pomoč, podarjene sveče, 
cvetje in darovane sv. maše. Posebna zahvala gre Dr. Klemnu Lipovšku 
in njegovemu osebju za njihovo pomoč. Hvala tudi pogrebni službi 
KSP Litija, pevcem, govorniku in g. župniku za lepo opravljen obred ter 
trobentaču za izvedeno njegovo najljubšo pesem. Beseda hvala velja 
tudi vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in se od 
našega Staneta poslovili v tako velikem številu na njegovi zadnji poti,  
k zadnjemu počitku ter s tem dokazali, da ste ga spoštovali in imeli 
radi. ATI HVALA TI!

Tvoji žalujoči: žena Sonja in otroci z družinami

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

V SPOMIN
Minilo je leto dni odkar nas je zapustila naša draga

ALOJZIJA KRAŠEVEC
1927 – 2016

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

Vsi njeni

ZAHVALA
Po težki bolezni nas je zapustila naša draga žena, mami in babica

ANÐA PERIĆ
5.1.1959-16.12.2016

iz Litije.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za vso pomoč, izrečene tolažilne besede, darovano cvetje in 
sveče ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala medicinskemu osebju ZD Litija, predvsem pa dr. Moniki Agrež 
za ves njen trud.

Žalujoči: mož Jevto, hčerka Božana, sin Goran,  
zet Brane, snaha Gea ter vnuki David, Darko in Gal

Bremena v življenju te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je izpila,
za tabo ostala je velika praznina,
ki z našim spoštovanjem 
in mislijo do tebe se bo polnila.

V SPOMIN
Minilo je žalostno leto odkar nas je zapustil naš

MILIVOJE KARADŽIĆ
1960 – 2016

Hvala vsem, ki se ga spominjate, ga ohranjate v lepem spominu, 
postojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče.

Njegovi najbližji

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je…

ZAHVALA
ob smrti naše drage

LEOPOLDINE HORVAT
1945 – 2016

iz Litije.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
sodelavcem za izrečena sožalja, tolažilne besede in sveče. Hvala tro-
bentaču, hiši Ljubohospic, KSP Litija, g župniku za lep pogrebni obred 
in vsem, ki ste našo Poldi pospremili na njeno zadnjo pot.

Vsi njeni

Pojdem na ravno polje,
na ravno polje, kjer žito cvete.
Naj mi pod prsti bilke šume,
naj se mi zemlja odpre.
In bom poslušal, kako drhti,
da tam, pri njej, na sredi polja,
žalost ne bo me našla.
 (Tone Pavček)

V SPOMIN
Minilo je 1 leto odkar nas je zapustil naš dragi

ROMAN PREMK
23.10.1966 – 24.1.2016.

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, 
postojite ob njegovem grobu in mu prižgete svečko.

Vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...
       (T. Pavček)

ZAHVALA
ob boleči in nenadni izgubi našega dragega moža, očeta in brata.

DARKO GROBOLJŠEK
24.1.1962 – 2.1.2017

Konjšica 25

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, kolektivu Trgograd, kolektivu MEGO – Šmartno 
in kolektivu TOMONT ter vsem krajanom za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje in sveče in za 
vso nesebično pomoč, ki ste nam jo nudili v teh zelo težkih in bolečih trenutkih.
Še enkrat se zahvaljujemo vsem njegovim sodelavcem, ki so se v velikem številu prišli posloviti od našega 
ljubljenega moža in očeta.
Še posebej hvala g. župniku Petru Bregarju za lep pogrebni obred, pevcem MoPZ Polšnik, pogrebni službi 
KSP Litija, Marjani Podrenk za prebran poslovilni govor, Barbari Fele, Gorazdu Zagorcu in Roku Fele ter 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Polona, sinova Blaž in Rok, hčerka Anja  
in sestra Zdenka z družino

V spomin RUDi pRobS
1955 – 2016

Mnogo prezgodaj si šel od nas Rudi, Kulturno športno društvo  
Velika Štanga je izgubilo dobrega člana, prijatelja, ki je bil priprav-
ljen pomagati društvu bodi si na delovni akciji, bodi si na kakšni 
prireditvi ali prijatelju. Ob vsem tem si vedno rad prihajal k nam v 
Veliko Štango, kjer smo balinali, in ob vsem tem tvojem znanju v 

balinanju,  smo se člani društva marsikaj naučili od tebe Rudi.
Ko se včasih človek sprašuje zakaj ravno ti, ne najde odgovora na to vprašanje, kajti 
življenje je kot mogočna gora, koder pričneš svojo življensko pot spodaj gore in jo 
končaš na vrhu, od koder ni več vrnitve. Bil si človek odprtega srca, odprte duše, vedrega 
nasmeha in kar je najpomembneje, znal si prisluhniti človeku.
Člani KŠD Velika Štanga se ti globoko klanjamo, vendar tudi, če te ni več med nami, boš 
v mislih ter srcih živel večno. Rudi hvala ti, ker si rad prihajal v naš kraj, hvala ti za vse 
nepozabne trenutke balinanja, ki si jih delil z nami, hvala ti iz srca, da si bil naš član in 
prijatelj.
Naj tvoj spomin ostane še dolgo med nami.

Kulturno športno društvo VELIKA ŠTANGA
Predsednik KŠD, Marjan LUKAČIČ
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Izžrebanci križanke iz meseca DECEMBRA 2016 bodo 
bodo prejeli pobarvanko iz Doma Tisje. Nagrajenci bodo 
prejeli pobarvanko v Tiskarni ACO, Litija.

1. Ciril Renko, CDK 1a, Litija
2. Ana Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji
3. Nada Setničar, CKS 18, Litija

Težje besede:  AJANTA, ARLAND, KOKILA, STOKA, 
RTIČE, PODPIH

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.2.2017 na naslov ured
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli BON 
za Frizerski salon NENA. Nagrajenci bodo prejeli BON v 
Tiskarni ACO, Litija.

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

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

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

www.gostilnakovac.si
MALICE

“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”
juha, enolončnica, 
solata in ostale jedi 

iz menija malic

Cena malice:
4,90 EUR

nepReMičnine nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 194

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 stanovanje, 58 m2, 2 nadstropje, energetsko 
zelo varčno, nizki stroški, 65.000 €. Tel.: 051 627 992.

pROdAmO stanovanje v Zagorju, 48 m2, 3. nadstropje, 
50.000 €. Tel.: 040 828 640.

pROdAm ZAZIdLJIVO pARceLO v izmeri 1.500 m2 v 
Šmartnem pri Litiji (Možna delitev parcele). Informaci-
je: 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 parceli 486m2 in 595m2 po 75 EUR/m2, 
Šmart no pri Litiji (Roje), zazidljivi in na sončni legi. Infor-
macije: Tomaž, GSM: 041 415 222

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

pROdAm 10 m2 smre-
kovih drv, cena 36,00 
€/m2 in 5,5 m2 bukovih 
drv, cena 49,00 €/m2. 
GSM: 031 604 753

SečnJa in SpRavilo leSa
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.

Les tudi odkupujemo in izdelujemo gozdne poti.
Po dogovoru možen tudi odkup na panju.

gOZdARSTVO primož žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače, gsm: 041 244 274

zunterprimoz@gmail.com

Tel.: 01/ 898 12 06
Gsm: 031 535 147

pReNehATI pITI NI dOVOLJ
»Nekaj mesecev že ne pijem,« se mi je 
pohvalil znanec.
»Bravo,« sem ga pohvalil. »Tudi na 
obrazu se ti vidi, da ne piješ. Obraz je 

prvi pokazatelj napredka,« sem mu razložil.
»Vseeno pa nisem niti najmanj zadovoljen,« je nadaljeval znanec.
»Zakaj nisi zadovoljen?« sem se začudil. Izjava se mi je zdela 
nenavadna. Navadno se vsi, ki so prenehali s pitjem, pohvalijo, da 
se je življenje popravilo na bolje.
»Doma, v družini ni nobene razlike. Še vedno se prepirava z ženo, 
otroci ne ubogajo, tast mi ne zaupa in tašča me grdo gleda,« je 
našteval.
»Razumljivo,« sem mu dejal.
Nato sem mu razložil v čem je problem. Znanec je prenehal piti. To 
je pohvale vredno. Vendar pa na žalost ni storil nič drugega. Če al-
koholik le preneha piti, je storil šele prvi korak k okrevanju. Prvega 

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 pre - 
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

ANONImNI ALKOhOLIKI SLOVeNIJe
Imate težave z alkoholom?

Morda je AA rešitev!
Kontaktni osebi: Srečko 041 717 447 in Aco 040 616 795.

Kje smo: Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, pritličje soba 101
Srečanja so: vsak torek od 18.30 do 20.00

od mnogih potrebnih. Član družine, ki je leta in leta vsem ljudem 
okoli sebe s pitjem dokazoval, da je bolan, ne bo hitro dosegel, da 
bi ljudje nanj začeli gledati kot na treznega človeka. Član družine, 
alkoholik, ki se leta in leta prepira s svojimi družinskimi člani, ne 
more pričakovati, da bo s prenehanjem pitja ta problem rešil čez 
noč.
Prekomerno pitje, alkoholizem, je le zunanji pokazatelj težav, ki le-
žijo zakopane globoko v človeku. To so tiste težave, ki jih je skušal 
utopiti. Prenehanje pitja je prvi korak, nato pa je potrebno pristopiti 
k zdravljenju duše ali psihe, kakorkoli že to imenujemo. Šele, ko se 
človek zakoplje v svojo notranjost, v kateri bo odkril kup gnojnih 
ran, nezaceljenih poškodb, zamer, jeze, napetosti in še bi lahko na-
števal, se bodo začele stvari spreminjati. 
Če alkoholik neha piti, ne naredi pa ničesar za svoje celostno 
ozdravljenje, ostane popolnoma enak. Zato se tudi domači in 
prijatelji do njega obnašajo enako kot takrat, ko je pil. Cilj je, da 
se zdravi ves človek. Šele v tem primeru bo prišlo do sprememb 
pri njem samem in pri odnosih z drugimi ljudmi. Zato imamo pri 
anonimnih alkoholikih 12 korakov, s pomočjo katerih skušamo 
ozdraviti sebe celega, z dušo in telesom.  Luka, alkoholik



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

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno
Tel.: 01 896 32 41

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

Tel.: 01 896 32 49

Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija!

ZIMSKA AKCIJA!

LASTNA PRODAJNA AKCIJA!

KGZ LITIJA Z.O.O.

Tel.: 01 896 32 36

TC Supermarket in PC Šmartno!

TC Supermarket                  PC Šmartno
DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.30-20.00

SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 6.00-19.30
SOBOTA: 6.00-18.00

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

Tel.: 01 896 32 48

Reber family: 149 €

Plastenka 5L: 
5,49 €

Za ptice 1 kg: 
1,09 €

Celi lešnik 100 g: 
0,90 €

Čokolešnik 500 g: 
2,79 €

Dva okusa 700 g: 
1,59 €

 Za steklo 1L: 
1,09 €

Akumulator
44 Ah: 49 €

(del ponudbe velja v vseh živilskih in tehničnih trgovinah KGZ Litija)

* NPK 15-15-15 Yara
*KAN in NPK Kutina Konkurenčne cene !!! Čreva svinjska 25 m od 3,25 €

Vetisa 25 kg: 3,75 € kvalitetna, š. 45 cm:
7,49 €

* kvaliteta A1:
240 €/t (3,60 €/vreča)

* kvaliteta A2:
230 €/t (3,45 €/vreča)

STROJ za VAKUMIRANJE

AKUMULATORJI                           
VESNA in BANNER AKCIJA UMETNEGA GNOJILA

OLJE SONČNIČNO

SONČNICE PISANE
ČOKOLADA 

MILKA

ČOKOLEŠNIK NAPOLITANKE AVTOČISTILO

RIŽ ZLATO POLJE MOKA ŽITO VEGETA OLJE OLIVNO

ORODJE, OPREMA in PRIPOMOČKI za KOLINE

LESNI PELETI SOL ZA POSIPANJE LOPATA ZA SNEG

R b ff il 141414149999 €€€€

STROJ za VAKUMIRANJE

* k lit t A1

V ti 25 k 33 7575 €€

AKCIJA UMETNEGA GNOJILA

k č !!! Č

,
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PPlasteenkka 5LL:

G

C li l š ik 1000 Č k l š ik 500

ČOKOLEŠNIK

D kk 700

NAPOLITANKE

Z t kl 1L

AAVTTOČISSTTILOO

Z ti 1 k

SSONČČNNICE PPISSANEE
Vrečka 800 g: 

0,99 €

Posebna bela 1 kg: 
0,69 €

Vegeta 250 g: 
1,49 €

Ex.deviško 1L: 
4,99 €

AAk l t

novoletna  
pRiReDitev nlp  

napolnila ŠD litiJa

36. SpoMinSKi planinSKi  
poHoD na tiSJe

V nedeljo 11.12.2016 je pd Litija uspešno izvedla že 36. 
spominski pohod na Tisje. Lepo vreme in množična udeležba 
sta prispevala, da je slovesnost uspela. Pohvaliti moramo PD  
Litija, da se vsako leto potrudijo za uspešno izvedbo pohoda. 

Med vsemi pohodniki je potrebno izpostaviti pet pohodnikov, 
ki se vseh 36 pohodov redno udeležujejo. Vse pohode sta 
se udeležila tudi Filip in Majda Rusjan iz Brega pri Litiji. Če-
stitke vsem petim in še mnogo pohodov na Tisje vam želijo 
udeleženci pohoda.  Nevenka J.

SpoMin na DoGoDKe
Ob 25. letnici samostojnosti Slove-
nije in v počastitev dneva samostoj-
nosti in enotnosti smo v petek 23. 
12. 2016 odkrili spominsko ploščo 
kot pomnik na dogodke v letih 1990 – 1991. Območ-
no združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmar-
tno je ob sodelovanju Občine Litija v zahvalo za dejanja 
za samostojno Slovenijo odkrilo spominsko ploščo v 
spomin na tajno skladišče orožja in streliva enot teritor-
jalno obrambe 
občine Litija, ki 

je bilo v zaklonišču stanovanjsko-poslovnega objekta na 
Jerebovi ulici 14 v Litiji.
S tem de janjem želimo sedanje in kasnejše rodove opo-
minjati na dogodke iz bližnje zgodovine naše domovine in 
izpostaviti odgovornost ter skrb, da se dejanja za samo-
stojno Slovenijo ne bi pozabila.

Slavnostni govornik 
na tej slovesnosti je 
bil predsednik Zveze 
slovenskih častnikov 
g. Alojz Šteiner, ki je izpostavil dogodke in dejanja povezana 
z osamosvojitvijo Slovenije ter ob tem poudaril, da je tem po-
trebno posvetiti več pozornosti in odgovornosti.
V kratkem kulturnem programu je sodeloval Pihalni orkester 
Litija, moška vokalna skupina Lipa iz Litije, učenci Osnovne 
šole Litija z recitalom in dijakinja Gimnazije Litija Laura Koci s 
svojo recitacijo‚ Sloveniji za 25. rojstni dan‘.

Posebne pozornosti pa so bili deležni tudi pripadniki slovenske vojske, ki so ob odkritju spominske 
plošče postavili častno stražo.
Spominska plošča je nameščena pred vhodom v poslovne 
prostore Občine Litija ob plošči, ki jo je občina Litija preje-
la kot ena od 16 občin v republiki Sloveniji, ki je preprečila 
odvzem orožja enot teritorialne obrambe v maju 1990.
Ploščo so slovesno odkrili predsednik Območnega zdru-

ženja vetera-
nov vojne za 
Slovenijo Li-
tija – Šmar-
tno g. Ivan 
Lovše, g. Mirko Kaplja – predsednik skupščnie občine 
Litija v letih 1990-1991 in sedanji župan Občine Litija 
g. Franci Rokavec.
Ob zaključku se zahvaljujemo Občini Litija, Kovinski 
galanteriji Litija z lastnikom g. Bojanom Železnikom, 
Kamnoseštvu g. Antona Laha iz Brega pri Litiji in me-
stni skupnosti Litija, ki so z materialnimi prispevki pri-
pomogli k odkritju tega spominskega obeležja, ki je 
obogatilo kulturno dediščino mesta in Občine Litija.

Karlo LEMUT

CENIK OGLAŠEVANJA 2017

Cenik velja od 3.1.2017. Glede na obseg in velikost vašega nakupa, vam nudimo 
dodatni popust!  DDV je 22%.

•  FITNES za čvrsto, vitko telo in obraz, 
izboljša srčno- žilne, dihalne funkcije …

•  JOGA OBRAZA IN TELESA za  
sprostitev, gibljivost, prožnost,  
proti stresu …

•   PLUS tehnike za notranje organe, 
čustva, vrline

Lahko izberete tudi samo eno od prvih 
dveh aktivnosti.

Zdravstveni dom Litija,  
ponedeljek 20.00-21.30

Darinka 041 397 789; www.rtr.si;  
FB Rekreacijska točka

POPOLNA 
KOMBINIRANA 
VADBA

Pohodniki na cilju. V ospredju so Filip in Majda Rusjan, ki sta 
dopolnila 36. pohod. Na sliki sta z Dušanom in Acom Jovanovi-
čem, ki že vrsto let skupaj hodijo na Tisje.

Plesno športno društvo NLP v decem-
bru sedaj že tradicionalno organizira novoletno prireditev. 
Na dogodku se predstavijo vsi plesalci društva, katerih je že 
preko 230. Prireditev je potekala v športni dvorani v Litiji, pr-
vič letos pa je bil možen tudi nakup koledarja za leto 2017, 
na katerem so vse skupine plesnega društva. Vsi tisti, ki ga 

še nimate, ga še vedno lahko naročite na psd.nlp@gmail.com 
Letošnja prireditev je bila posebna tudi zato, ker smo zopet pripra-
vili pravo plesno zgodbo. V glavni vlogi je nastopila čarovnica Win-
nie, ki se ni mogla odločiti, kateri letni čas ji najbolj ustreza. Veseli 
smo, da se je prireditve udeležilo tako veliko število gledalcev in 
upamo, da nas bo na spomladanski zaključni prireditvi še več. 

V mesecu januarju se pripra-
vljamo na pokalne turnirje. Naši 
tekmovalci bodo nabirali točke 
za državno prvenstvo, ki bo le-
tos konec junija potekalo v Hali 
Tivoli. Februarja se mladinska 
in članska sekcija odpravljata 
na priprave v Terme Olimia, 
kjer bodo trenerji poskrbeli za 
fizično in psihično pripravlje-
nost plesalcev na prihajajoča 
tekmovanja. 

Tadej PREMK

Odpiralni čas:
Od pon.- pet.: 8.00-19.00, Sobota: 8.00-12.00

•  pROdAJA IN IZdELAvA pOhIšTvA pO mERI
•  SEdEžNE 

GARNITuRE
• kUHINJE
• SpALNIcE
•  SOBNA 

vRATA

Valvazorjev trg 15,  
(stari del mesta Litije)

Tel.: +386 40 210 634
Fax: +386 1 620 86 93

dragan.trninic@gmail.com


