
Iz urednIštva ...
Zaključuje se leto 2018. Zazrite se v pretek
lo leto in si za novo zaželite vse tisto, kar 
v tem niste uspeli uresničiti ali doživeti. 
Predvsem pa obilo zdravja in osebne sreče.  
SREČNO V LETU 2019.

 Sašo Jovanovič, urednik

DECEMBER 2018• številka 12 • leto 20 www.obcan-litija.si noviCE iz oBčinE litija

IZ VSEBINE …
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uprave
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aktivni v klubu 
kliŠe
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izidi lokalnih 
volitev 2018

STRAN 8 – 9

dogajanje v ks 
PolŠnik

STRAN 10

Pazljivo s 
Pirotehniko

STRAN 15

Prispevke pošljite do 8.1.2019  
po e-pošti: obcan@siol.net ali 

Žive jaslice  
na javorju

Kulturno društvo Javorje ponovno 
pripravlja uprizoritev živih jaslic. 
Prireditev bo na Božični dan, 25. 
12. 2018, ob 17. uri, pri gasilskem 
domu na Javorju pri Bogenšper
ku. Skupaj s sveto družino, pa
stirji in angeli boste doživeli bo
žično zgodbo v pesmi in besedi. 
Vljudno vabljeni!  KD Javorje

v a B I L O
Vabimo vas na tradicionalno proslavo  

ob 77letnici bitke II. štajerskega  
bataljona na Tisju.  

Proslava bo 

v ponedeljek, 24. decembra 2018  
ob 11. uri pri spomeniku na tisju

Slavnostni govornik bo župan občine Litija  
Franci ROKAVEC

V kulturnem programu bodo sodelovali 
Partizanski pevski zbor iz ljubljane, 

 zasavski rogisti in recitatorji. 
Program bo povezoval Zlato Zavrl.

*****
Ob tej priliki vsem občankam in občanom 
občine Litija želimo prijetno praznovanje 

božičnih in novoletnih praznikov, 
čestitamo ob državnem prazniku – Dnevu 
samostojnosti in enotnosti, v Novem letu 

2019 pa želimo obilo zdravja, sreče in 
osebnega zadovoljstva.

ZB za vrednote NOB LitijaŠmartno

  

  

  
 

  

liTijsKi Karneval 2019
December je čas veselja, praznovanj in druženja. Posebej prihajajoči dnevi. 
Še malo in v Litiji bomo dobremu razpoloženju dodali še polno mero norčavosti in pripravili 
LITIJSKI KARNEVAL 2019. Osrednje prireditve bodo ponovno:
28.2. na debeli četrtek popoldan prevzem pustne oblasti in tekmovanje za naj pustni krof, 
2.3. na pustno soboto dopoldan otroški pustni živ žav,  popoldan velika karnevalska povorka in 

zvečer pustni ples s Tanjo Žagar.
Po novem letu bomo organizatorji začeli z zavzetimi pripravami. Vabimo 
vas, da tudi vi razmislite o pustni opravi, sodelovanju v povorki, na tek
movanju krofov in seveda udeležbi na vseh dogodkih.

in organizacijski odbor Litijskega karnevala 2019
vam želimo srečno in veselo celo devetnajsto. 

Spoštovane občanke in občani!

Naj bodo božični prazniki, Dan samostojnosti  
in enotnosti ter Novo leto 2019 napolnjeni 
z zdravjem, srečo, veseljem, medsebojnim 

spoštovanjem in zaupanjem !

Župan Občine Litija
Franci Rokavec

s sodelavci in člani občinskega sveta

društvo tombas vabi na 
novo premiero izrednega 
teatra, komedijo Vedrane 
Grisogono Nemeš z naslo
vom delamo na sebi. 
Sobota 19.1.2019 ob 19.30 
v Kulturnem centru Litija, 
vstopnina 5 €
delamo na sebi, le sebe 
imamo, z izklesanim tele-
som se najbolje prodamo!
Igrajo: Maša Soršak, Neli 
Mlinar, Renata Jančar, Bran
ka Hočevar, Urh Props, Žiga 
Rappl, Gal Mavretič, Jan 
Merčon, Maks Kovič in Jure 
Podkrajšek.
Režija: Marko Djukić

PiHalni oRKEStER litija
vabi na boŽično 
- novoletni 
koncert. 
v četrtek,  
27. 12. 2018, 
ob 19:00 uri.
ŠPortna 
dvorana litija
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MoDerniZacija oBČinsKiH cesT  
in javniH PoTi 

Občina Litija je modernizirala in asfaltirala JP Mala Dolga noga 
 Jevnica v dolžini 667 m. 

GraDnja PoslovilneGa oBjeKTa  
na vaČaH

Na Vačah je Občina Litija pričela z dolgo pričakovano gradnjo 
poslovilnega objekta. Izvajalec del je Trgograd  d.o.o. in v sklopu 
investicije se bo izgradil poslovilni objekt, uredile nove pokop ne 
površine z obzidjem ter parkirišča. Prav tako bo potrebno uredi
ti dostopno pot do pokopališča.

PriŽiG PraZniČniH luČi v MesTu 
Občina Litija in ZKMŠ sta v sredo, 5.12.2018 prvič pripravila do

godek »Prižig prazničnih 
luči v mestu«, ki so ga 
v kulturnem programu 
popestrili pevke in pev
ci MeMPZ Gimanzije 
Litija in ženska vokal
na skupin Lipa. Za pri
jetno presenečenje Sv. 
Miklavž s svojim sprem
stvom.

oB oBleTnici oDPrTja ruDniKa 
siTarjevec

3. decembra je minilo 
leto dni od odprtja rudni
ka Sitarjevec v turistične 
namene, zato je župan 
Franci Rokavec, ob tej 
priložnosti povabil vse 
še živeče, ki so bili zapo
sleni v rudniku Sitarjevec 
in njihove potomce, na 
sprejem v rudnik Sitar

jevec. Srečanje je bilo 
popestreno s kulturnim 
programom. Udeleženci so 
prižgali lučko pri kipu Sv. 
Barbare – zavetnice rudar
jev, ki goduje 4. decembra 
in se družili ob rudarski 
malici.

sveT Za MeDGeneracijsKo 
PoveZovanje 

V začetku meseca decembra se je sestal Svet za medgeneraci
jsko povezovanje v občini Litija, kateremu predseduje g. Karlo 
Lemut. Člani sveta so se seznanili z reorganizacijo centrov za 
socialno delo, ter z delom nove enote VDC, ki deluje v Šmelcu 
od začetka leta 2018. Obravnavali so osnutek programa dela 
sveta za leto 2019 in prioritetno izpostavili željo, da bi svet za 
medgeneracijsko sodelovanje pomagal iskati rešitve pri lajšanju 
težav starejših in invalidnih oseb.

V KS Gabrovka se je  
as faltirala javna pot 
proti vodohranu Rigel.

V KS Polšnik se je izvedla preplastitev lokalne ceste v okolici 
mrliške vežice ter od lovske koče proti Stranskemu vrhu.

PoGleD na leTo 2018
Ob pogledu na iztekajoče leto 2018, z veseljem ugotavljam, da 
je bilo za našo občino Litija zelo uspešno. Z vzpostavitvijo Enote 
varstveno delovnega centra v Šmelcu, je bil v celoti popolnjen 
program Medgeneracijskega središča, na katerega smo lahko 
zelo ponosni.
Na področju turizma smo z odprtjem 1.faze rudnika Sitarjevec 
in povezovanjem turistične destinacije z GEOSS – om in Oglar
sko deželo, dosegli zavidljive rezultate. Nadaljnji razvoj turizma 
ostaja naša prednostna naloga. Sprejeta je bila sprememba 
občinskega prostorskega načrta, ki daje dodatno možnost za 
razvoj gospodarstva, kar se že kaže v nizki 5 % brezposelno
sti. Velik napredek smo naredili pri širitvi optičnega omrežja in 
veliki pripravljenosti družbe Telekom za sodelovanje in upamo, 
da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnjem letu. V Gabrovki 
smo pridobili težko pričakovane prostore za predšolsko varstvo 
in jih predali v uporabo našim najmlajšim prebivalcem. Nadalju
jemo s postopki za izgradnjo novega vrtca Najdihojca v Litiji ter 
izobraževalnega centra v Hotiču. Pozitivna demografska rast v 
naši občini je gotovo tudi odraz ustrezno zagotovljene družbene 
infrastrukture po celotni občini.
V letošnjem letu smo glavno skrb namenili urejanju vodooskrbe, 
kar bo naša prednostna naloga v prihodnje, poleg urejanja ob
sežne cestne infrastrukture.
Na področju kulture je bila glavna investicija namenjena uredi
tvi kletnih prostorov v Mestnem muzeju Litija, prav tako smo na 
področju športa pristopili k urejanju infrastrukture v vseh treh 
centrih; Litija, Jevnica in Kresnice. Tudi Dom invalidov dobiva 
svojo končno podobo. Park ob Ulici Mire Pregelj je obogaten s 
kipom Naceta Simončiča, ob katerem smo se spomnili 100 – 
letnice rojstva našega rojaka in velikega umetnika.
V veliko veselje mi je, da se tudi ob koncu letošnjega leta lahko 
dotaknem in spomnim na velike dosežke in uspehe naših dru
štev in posameznikov. Zbor Sv. Nikolaja in zborovodkinja Helena 
Fojkar Zupančič so bili najboljši na mednarodnem tekmovanju 
v Riminiju, Tone Vrhovec je ponovno osvojil naslov svetovnega 
prvaka v Jiujitsu, v svoji kategoriji. Naslov svetovnega prvaka je 
osvojil tudi plesalec društva NLP Jaša Končar in sicer v katego
riji street dance, seveda pa so bili odlični tudi ostali plesalci na 
svetovnem prvenstvu na Češkem. 
Vsem iskrene čestitke in zahvala za tako imenitno promocijo 
naše občine. Zahvala velja tudi vsem članom in članicam, ki delu
jejo v več kot 150  tih društvih na območju občine Litija. Skupaj 
smo močnejši, še zlasti takrat, ko želimo drug drugemu in sku
pnosti samo dobro. Vsem občankam in občanom iskrena hvala 
za vse kar ste dobrega storili za našo občino Litija v letu 2018!

Franci ROKAVEC
Župan Občine Litija

iZvajanje ProjeKTov v leTu 2018
Tudi v letošnjem letu je pred vami pregled izvajanja nalog oziroma 
projektov, ki jih je izvajala občina Litija, posamezne krajevne sku
pnosti, mestna skupnost Litija, javni zavodi, podjetja in družbe, dru
štva ter posamezniki. Pregled jasno kaže na dokončno izvedbo veli
kih projektov in vključevanje zelo obsežnega dela občank in občanov 
pri prostovoljnem zbiranju sredstev in virov za izvedbo projektov, ki 
predstavljajo pomembno dodano vrednost v posameznem okolju.
1. Mestna skupnost litija
 Odprtje Varstveno delovnega centra v Šmelcu
  Pridobitev EU sredstev za nadaljevanje urejanja Rudnika Sitarjevec 

in izvedba javnega naročila za izvedbo del
 Zaključevanje ureditve novega Doma invalidov 
 Celovita ureditev dela kletnih prostorov Mestnega muzeja Litija
  Sofinanciranje ureditve igrišča z umetno travo pri nogometnem 

igrišču Litija 
  Zaključevanje celovite ureditve optične povezave v mestu Litija – 

Zg. Log in Podšentjur
 Ureditev sekundarne kanalizacije na območju Stavb
  Celostna obnova komunalne infrastrukture in modernizacija ulic na 

Gričku
  Začetek izgradnje povezovalnega vodovoda Beden – Veliki Vrh – 

Golišče
  Izdelava idejnega projekta večnamenske cestno kolesarske pove

zave LitijaKresnice
 Ureditev ploščadi v medetaži občinske zgradbe
  Izdana brezplačna stavbna pravica MSL za postavitev kapelice ob 

Savski cesti Izdelava idejne zasnove ureditve parkirišča pred želez
niško postajo v Litiji

  Sofinanciranje ureditve in postavitve spominskega obeležja ob 
100. Letnici rojstva Naceta Simončiča

2. krajevna skupnost dole
  Celovita ureditev krajevnega središča z asfaltiranjem dela lokalne 

ceste
  Celovita modernizacija odseka regionalne ceste v dolini Sopote v 

dolžini 3 km
  Izdelava projektne dokumentacije za širitev vodovoda Dole – Gra

dišče
  Izdelava dokumentacije za celovito obnovo POŠ Dole z izvedbo jav

nega naročila
 Izdelava PGD dokumentacije za nov Oglarski center
3. krajevna skupnost gabrovka
 V teku je izgradnja vodovodnega sistema Gabrovka Tihaboj 
  Dokončanje izgradnje nadomestnega vrtca Čebelica in obnova pro

storov za delovanje krajevne skupnosti
 Asfaltiranje javnih poti v Gabrski gori, Pečicah in odsek Rigelj
 Preplastitev regionalne ceste na odseku KlanecRigelj
 Preplastitev JP Tlaka
 Sanacija plazu Moravška gora
 Sofinanciranje obnove zvonika na Vodicah in Brezovem
 Sofinanciranje bankomata
 Sofinanciranje javnega prevoza LitijaGabrovka
4. krajevna skupnost Polšnik
 Asfaltiranje javne poti MamoljSirk
 Obnova dela lokalne ceste na Mamolju
  Obnova dela lokalnih cest v naselju Polšnik in Polšnik Stranski vrh
5. krajevna skupnost konjšica
 Preplastitev dela lokalne ceste RenkeKonjšica
6. krajevna skupnost sava
  Izvedba javnega naročila za celovito obnovo mostu in izbira izvajal

cev del
  Intervencijska sanacija komunalne infrastrukture ob neurju 13. julija
7. krajevna skupnost spodnji log
 Asfaltiranje odseka ceste Hauptman
 Začetek sanacije II. Faze plazu Trinkavs

8. krajevna skupnost breg -tenetiše
 Izgradnja optičnega omrežja
 Urejanje dostopne poti za avtobuse v naselju 
9. krajevna skupnost hotič
 Sanacija vodovodnega sistema
 Preselitev prostorov vrtca v gasilski dom Hotič
 Izdelava variant obvoznice Zgornji Hotič
 Izdelava PZI za križišče v Spodnjem Hotiču
 Izgradnja optičnega omrežja
 Variantna izdelava idejne zasnove novega izobraževalnega centra
 Sanacija plazu ob lokalni cesti JesenjeZapodje
10. krajevna skupnost vače
 Preplastitev dela regionalne ceste Hotič – Vače
 Asfaltiranje javne poti proti naselju Tolsti Vrh
 Sofinanciranje bankomata
 Sofinanciranje javnega prevoza Litija Hotič – Vače  Slivna
  Začetek izgradnje poslovilnega objekta in širitev pokopališča na 

Vačah
 Obnova obzidja na pokopališču Vače
 Sofinanciranje obnove vodovoda Cirkuše
 Začetek izgradnje optičnega omrežja
11. krajevna skupnost ribče
  Urejanje projektne dokumentacije za varno ureditev križišča v Zg. 

Ribčah
12. krajevna skupnost kresnice
  Celovita izgradnja novega optičnega omrežja v Kresnicah in Kresni

škem vrhu
  Obnova dela lokalne ceste Kresnice – Kresniški vrh in del JP v Spo

dnjem Kresniškem vrhu
 Izgradnja novega povezovalnega vodovoda do novega vodohrama
  Sofinanciranje postavitve otroškega igrala in urejanje igrišča NK 

Kresnice
  Izdelava dokumentacije za celovito ureditev komunalne infrastruk

ture in čistilne naprave v Kresnicah
13. krajevna skupnost jevnica
  Oddano javno naročilo za izbor izvajalca del izgradnje športnega 

objekta
 Obnova obstoječega športnega doma
  Asfaltiranje javne poti v Zgornji Jevnici in asfaltne prevleke v Jevni

ški dolini
 Vgradnja novih oderskih zaves v dvorani Zadružnega doma
 Sofinanciranje nabave igral na POŠ Jevnica
skuPni Projekti:
 Odmera cest po občini Litija
  Sprejetje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 

občine
 Izvajanje turistične strategije občine Litija
 Podpora izvajanju LAS projektov 
  Sofinanciranje vgradnje IKT omrežja na vseh osnovnih šolah
  Nabava vozila za delovanje medobčinskega inšpektorata in redar

stva
  Izdelava projektne dokumentacije na področju trajnostne mobilnosti 
Vsem občankam in občanom ter sodelavcem na občinski upravi in 
v JP KSP Litija se še enkrat iskreno zahvaljujem za sodelovanje pri 
izvedbi omenjenih projektov.

Franci ROKAVEC
Župan Občine Litija
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Mesec oktober je bil na Območni obrtnopodjetniški zbornici 
Litija v znamenju volitev.
V sredo 17.10.2018, so člani OOZ Litija izvolili 19člansko 
skupščino, ki je nato v sredo 28. novembra 2018 zaključila s 
konstitutivno sejo, kjer je izvolila novo vodstvo zbornice za na
slednje 4letno mandatno obdobje. Novo izvoljeni predsednik 
OOZ Litija je Lokar Simon, za podpredsednico pa je imenoval 
Borišek Natalijo. 
Poslanci skupščine so potrdili 9 članski upravni odbor in 3 
članski nadzorni odbor.
Člani upravnega odbora so poleg predsednika in podpredse
dnice še: Hribar Roman, Rozina Blaž, Kranjc Uroš, Zaman Jan
ko, Balant Drago, Poglajen Klemen in Dragar Janez.
Člani nadzornega odbora so: Skubic Janez, Poglajen Marijan 
in Povše Viktor.

Rosana ŠKULJ

sPoMinsKi KoncerT na MaTa savŠKa

ZaHvala
V sredo, 14. novembra 2018 je DU Litija priredilo spominski 
večer na mojega očeta Mata Savška. Iskreno in iz srca bi se 
rada zahvalila DU Litija, ki je spominski večer organiziralo, 
vsem sodelujočim, ki so v KC Litija na tako čustven in prelep 
program obudili spomin nanj in na njegovo dolgoletno petje. 
Hvala tudi vsem, ki ste se spominskega večera tako množič
no udeležili.
Njega in njegovega petja ne bomo nikoli pozabili.

Hči Mateja Uršič in ostali sorodniki.

Podjetnicam in podjetnikom, njihovim 
družinam in upokojencem ter ostalim 

občanom želimo vesele božične in 
novoletne praznike.

V prihajajočem novem letu pa vam želimo 
vse lepo, veliko poslovnih uspehov in 

osebnega zadovoljstva.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Litija

Sredin večer, 14. november 2018, je bil za 
mnoge povsem običajen. Za vse nas, ki 
smo se srečali na Spominskem koncertu 
na dolgoletnega člana in odličnega pevca 
našega društva Mata Savška, pa povsem 
drugačen, poln spominov in lepih pesmi.
Koncert je pripravila Kulturna sekcija DU 
Litija v Kulturnem centru Litija in zelo smo 
se razveselili polne dvorane Matovih soro
dnikov, prijateljev in someščanov.
Prireditev je pričel Mato sam, saj se je ob 
njegovi sliki na panoju po dvorani zaslišala 

pesem En hribček, ki jo je Mato letos maja zadnjič zapel z našim 
citrarskim orkestrom Srebrne strune v prekrasni viteški dvora
ni brežiškega gradu in doživel spontan, prisrčen aplavz polne 
dvorane.

za vse, kar s tabo v dolgih letih je bilo, 
za vse dobro, kar si storil 

preden si postal nebo, 
nocoj ti rekli bomo hvala Mato, s pesmijo.

In tako je tudi bilo. Skozi ves koncert se je igralo in prepevalo, 
največkrat pesmi, ki so bile Matu najljubše in jih je vsa leta tudi 
sam prepeval. Na odru so po desetih letih, ob pomoči njihovega 
bivšega zborovodje ivana kolarja, znova zapeli pevci nekda-
nje lipe. Zapeli so tudi mladi pevci Moške vokalne skupine 
lipa, ki so ravno v tem času praznovali svojo deseto obletnico 
prepevanja in seveda njegovi pevci, pevci Mešanega pevskega 

zbora du litija, z zborovodkinjo Marjano kolar. V tem zboru 
je Mato najdlje pel, skoraj 30 let.
Pogosto pa je zapel tudi v duetu, tako s Pavlo Pavlin kot jane-
zom Prašnikarjem. Tokrat pa sta dve, Matu še posebej ljubi 
pesmi, ob spremljavi harmonikarja dušana kotarja in kitari-
sta Petra Pirca, zapela le onadva.

Na koncertu so sodelovali tudi citrarji, tako vrhunska mojstra 
citer Peter napret in janja brlec, kot člani Srebrnih strun, Mili 
Penčur, Pavla Pavlin in Marinka Vahčič. Z njimi sta pela beti in 
janez Prašnikar.

Nekaj iskrenih 
besed o našem 
druženju je Matu 
namenila Mila 
grošelj, prav ta
ko dolgoletna, 
nepogrešlj iva 
članica našega 
društva in pou
darila, da Mato 
ni pesmi samo 
zapel, znal jih 
je oplemeniti s 

harmonijo čustev, emocije in iskrenega veselja.
Poleg petja je Mato tudi veliko ustvarjal in svoje unikatne izdel
ke iz lesa, školjk in drugih naravnih materialov podarjal vsem, 
ki so tako ali drugače prišli z njim v osebni stik. Ustvarjal pa je 
več kot podaril, zato so bila na odru in na mizicah v preddver
ju razstavljena darilca, namenjena obiskovalcem, ki so jih z 
veseljem vzeli za spomin.
S pesmijo hvala ti, s prirejenim besedilom, so skupaj zapeli 
vsi nastopajoči, ob spremljavi harmonike, kitare, citer in violine 
in se tako še zadnjič zahvalil za vse dobro, kar je Mato storil kot 
pevec in človek.
Ker pa je bil vesele narave, se je tudi koncert zaključil z veselo 
in poskočno pesmijo, Lepo je biti muzikant. Matu pa je bilo naj
lepše biti pevec.
Sama dodajam samo še dejstvo, da je z ljudmi, ki so pripravlje
ni storiti nekaj dobrega tudi za druge, lepo sodelovati, zato v 
imenu organizatorjev prav vsem nastopajočim še enkrat hvala.

Iva SLABE, voditeljica koncerta
Fotografije: Milan AMON
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PreDnovoleTni BaZar  
na oŠ liTija

Učenci OŠ Litija, POŠ Sava in Polšnik ter 
Podružnice s prilagojenim programom so v 
četrtek, 29. 11. 2018, povabili njihove starše, 

dedke, babice, bratce in sestrice ter tudi ostale občane na pred
novoletni bazar. Za obiskovalce so pripravili čudovite izdelke za 
novoletna darila, ročno izdelane voščilnice, bogat srečelov, rute 
in šale za ponovno uporabo, rabljene knjige in zavetišče za pli
šaste živali. Prvič so bile na voljo tudi okolju prijazne vrečke z 
logotipom šole. Za praznični vonj na bazarju so poskrbeli učen
ci kuharskega krožka s slastnimi palačinkami in učenci iz NAJ 
skupine s prijetno čajanko. Mladinski pevski zbor je pripravil 
božično glasbo, skupina »Neuradno zasačeni« pa animacijo za 
obiskovalce bazarja. Učenci so se razveselili vsakega obisko
valca in prostovoljnih prispevkov, s katerimi so obogatili šolski 
sklad. Iskrena hvala!

Katarina KOS

uČenKe oŠ liTija soDelovale v KulTurneM ProGraMu 
PrireDiTve jaBolKa KaKovosTi

V sredo 5. 12. 2018 je v Ljubljani pote
kala prireditev JABOLKA KAKOVOSTI, 
na katerem CMEPIUS podeli nagrade 
najbolj izstopajočim zgodbam med
narodnega sodelovanja. Priznanja 
sta podeljevali državna sekretarka na 
MSŠ ga. Martina Vuk ter direktorica 
centra ga. Alenka Flander.  OŠ Litija  
je dobitnica 2 priznanj iz preteklih let, 
tokrat pa so učence naše šole pova
bili k sodelovanju v kulturnem progra
mu. Tako so se dekleta, ki sodeluje
jo pri Kulturnih uricah, ter Vokalčki 
predstavili  z recitalom Moč besede, 
vanj so vpletli tudi dve glasbeni toč
ki. Dekleta so bila na odru suverena, 
besede (tekste je zbrala Jana Štojs) in 
glasba (ob spremljavi Sandre Rihter 
in Vilija Gučka) tokrat nikogar, ki je 
zapuščal dvorano Hotela Union, niso 

pustile ravnodušnega. Namesto avtogramov so prosili za besedila in spletne naslove, koder bi se 
dalo njihov nastop ponovno pogledati.  

ProjeKTni TeDen seDMoŠolcev oŠ liTija v cŠoD PlaniKa  
na PoHorju

V času med 26.11. in 30.11.2018 se je šestintrideset učencev 7. razredov OŠ Litija in trije učitelji 
udeležilo projektnega tedna na Pohorju. Delo je potekalo v prijetnem in sproščenem vzdušju in 
realizirana sta bila dva tehnična in dva športna dneva ter en naravoslovni dan. Učenci so spoznali 
možnosti preživetja v naravi, preizkusili so se v orientaciji s karto in brez nje, ukvarjali so se z 
ekologijo, spoznali različne rastline za prehrano in zdravje, reševali so naloge iz geologije in se 
preizkusili v plezanju na steni in v pustolovskem parku ter se z nordijskimi palicami povzpeli do 
Bolfenka. Učenci so uživali v naravi in združili prijetno s koristnim. V prostem času so se družili, 
igrali namizni tenis, košarko, družabne igre in za zaključek plesali ob modernih ritmih.

Zbrala in uredila Petra PAVLICA

Kaj BoDo Pa ljuDje reKli!
Čutim, da bi se tokrat 

morala najprej opraviči
ti. Tako se mi zdi, vam 
pa, razumljivo, ni jasno 
zakaj.

Zato, ker sem poleti prisluškovala pogovoru 
mame in hčere. Izbirali sta šolsko torbo in se 
polglasno prepirali:

»Vse mora biti po tvoje! Nisem si mogla sama 
izbrati čevljev ne mobitela, zdaj pa spet hočeš 
to siromašno šolsko torbo.«

»Ni siromašna! Res ni draga, a ima vse po
trebno in njena cena je ugodna. Sama veš, da 
ti ne morem kupiti take, kot bi jo želela ali iz
brala ti.« 

»Kaj bodo pa sošolke rekle?! Spet se bodo 
norčevale iz mene!« je zakričala. 

Tu sem ju zapustila in odšla svojo pot. A sta
vek KAJ BODO PA LJUDJE REKLI mi ni dal miru, 
moj spomin pa tudi ne. Nehote sem se vrnila v 
otroška leta, ko sem podobno odgovarjala svo
jim staršem:

KAJ BODO REKLI, če bodo izvedeli, da mo
ram »s kurami spat«?

KAJ BODO REKLI, če me bodo videli z vama 
pri maši?

KAJ BODO REKLI, če mi ne bosta kupila ja
ponk? Vsi jih že imajo!

Kako sva se pomenila z očetom, se ne spo
mnim, dobro pa se spomnim, da mi je čez ne
kaj let prišla v roke knjiga ameriške pisateljice, 
ki je pisala o kakovosti in svobodi življenja. 
Vem tudi to, da sem takrat hodila v 7. razred. 
V spominu mi je ostala zato, ker sem jo zara
di strogosti očeta brala z odejo na glavi in si 
svetila z baterijo.

Zapisala je, da je to, kaj bodo o vas rekli lju
dje, povsem njihova reč. To se vas ne tiče, kajti 
življenje je vaše in samo vi ste odgovorni za 
lep, vesel in radosten dan. Če hočete življenje 
živeti po svojih željah in ne životariti, potem je 
popolnoma vseeno, kaj bodo rekli ljudje.

Opisala je tudi primer z oslom: 
Nekoč je bil v družini s petimi otroki najsta

rejši sin sila samovoljen. Ni se ravnal po očeto
vih naukih, ampak vedno po svoje. Kadarkoli so 
mu želeli kupiti kakšno reč, ki mu ni bila všeč, 

je vedno odgovarjal: ‚Nočem je! Kaj bodo pa 
rekli ljudje?‘ Starša mu nista mogla dopove
dati, da mu kupijo, kar pač morejo, zato se je 
oče odločil, da mu bo pokazal, KAJ BODO RE
KLI LJUDJE! Vzel je osla in odšla sta na tržnico, 
polno ljudi. 

Prvi dan je oče vlekel osla, sin je smehlja
je sedel na oslu. Ko so ju zagledali ljudje, so 
glasno govorili: ‚POGLEJ, KAKO JE MULC VZGO
JEN! ON KRALJEVSKO SEDI, TA STAR PA VLEČE 
OSLA!‘

Drugi dan je 
sin vlekel osla, 
oče pa je sedel 
na njem. Ko so ju 
zagledali ljudje, 
so govorili: ‚PO
GLEJ TA STARGA! 
SIN KOMAJ VLE
ČE OSLA, ON PA 
SEDI IN SE NE 
MENI ZANJ!‘

Tretji dan sta si 
oba oprtala osla 
na ramo, ljudje 
pa so rekli: ‚NO, 
PA SO TRIJE OSLI 
NA KUPU. LE 
KDO JE ŽE VIDEL 
KAJ TAKEGA!‘

Četrti dan sta oba sedla na osla in šla mimo 
ljudi, ki so glasno komentirali: ‚TA DVA STA PA 
RES PREDRZNA! PRAV NIČ SE JIMA NE SMILI 
UBOGA ŽIVAL. PRIJAVITI BI JU MORALI!‘

Ko sta prišla domov, očetu ni bilo potrebno 
ničesar več reči, saj je sin spoznal življenjsko 
resnico:

karkoli narediŠ, nikoli ne bo vŠeč 
vseM ljudeM. vedno se bo naŠel kdo, 
ki bo iMel PriPoMbe ali te bo celo uŽa-
lil. Življenje je last PosaMeznika, ki 
Mora Živeti Po vesti in svojih Željah.

Naj bodo vaše odločitve v prihodnjem letu 
tako premišljene, da se vam bo uresničilo čim 
več želja! Naj bodo pogumne, samozavestne in 
polne ljubezni!

Darinka KOBAL

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

november na PŠ Polšnik

veseli DeceMBer Pri PolHKiH
Pa smo ga dočakali – veseli, praznični decem
ber je potrkal na naša vrata. To je mesec poln 
pričakovanj, zato skušamo tudi v našem vrtcu 
pričarati čimbolj čarobno vzdušje. 
Z otroki smo si uredili igralnico. Izdelali smo 
zimsko dekoracijo, uredili pravljični kotiček in 
okrasili našo jelko. V prihajajočih dneh otroke 
čaka še igrana igrica strokovnih delavk, obisk 
knjižničarke, rajanje ob božičnonovoletni glasbi 
in delavnice s starši.
December je magični čas, ko se veselimo s prija
telji in svojimi bližnjimi. Potrudili se bomo, da bo 
v našem vrtcu tudi v prihodnjih dneh pravljično, 
čarobno in polno presenečenj. Da bomo zaklju
čili staro leto v prijetnem vzdušju in polni energije zakorakali v novo leto.

Barbara KUNC Rašetarević

VRTEC POLŠNIK

VRTEC LITIJA

soDelovanje v ciciDojeveM naTeČaju TuDi Pri nas 
PriPoveDujeMo Pravljice

V letošnjem letu smo se v enoti Kekec strokovne delavke odločile, da otrokom popestrimo dejav
nosti s celoletnim projektom Pravljična dežela v vrtcu. V začetku leta si je vsak otrok izbral svojo 
pravljico. Izdelali smo simbole, ilustracije pravljic ter z njimi označili obešalnike, ležalnike, šči
palke s katerimi označujejo prisotnost, dežurstvo … Skratka ti simboli nas spremljajo vsepovsod 
v vrtcu. Vsakodnevno prebiramo pravljice v jutranjem krogu, v času med počitkom, v knjižnem 

kotičku, ob praznovanju rojstnih dni. Teden dni 
pred svojim rojstnim dnevom otroci domov 
odnesejo pravljico svojega simbola, skupaj 
s starši jo preberejo in na temo pravljice tudi 
ustvarjajo. Nato v mapo naredijo zapis, ki otrok 
predstavi skupini. Mlajšim otrokom pomagava 
vzgojiteljici, starejši pripovedujejo samostojno. 
Pripovedovanje izbranih pravljic sva povezali 
tudi s projektom Cici bralna značka. Ob prebra
nih pravljicah pa v vrtcu še izdelujemo lutke, s 
katerimi zaigramo igrico, pripravljamo »kostu

me« za dramatizacijo in dramatiziramo, ilustriramo …. 
Ob dvajsetem rojstnem dnevu je revija Cicido razpisala natečaj Tudi pri nas pripovedujemo pra
vljice. Ker smo na to temo v vrtcu že tako veliko naredili, smo se odločili, da se prijavimo ter 
pošljemo kratko poročilo, ki opisuje naše delo.
V natečaju je sodelovalo 139 vrtcev, šol in družin. 
Izbranih je bilo štirinajst. In na veeeliikooo pre
senečenje so bili to otroci iz skupine Žabice, iz 
enote Kekec. Povabili so nas na knjižni sejem v 
Ljubljano, da prejmemo knjižno nagrado. 
Tako smo se v petek, 23. novembra, odpeljali v 
Cankarjev dom. Sprehodili smo se po sejmu in si 
ogledali knjige. Na prireditvi so se nam predsta
vili pisatelji in ilustratorji, ki ustvarjajo za Cicido, 
Cicidojeva urednica Maja Žugić pa nam je povedala pravljico Tralala hopsasa tu je Cicido doma. 
Sledila je podelitev nagrad. S ponosom smo čakali, da bodo poklicali ime našega vrtca. Prejeli 
smo nekaj otroških knjig, ki bodo bogatile našo vrtčevsko knjižnico.
Preživeli smo lep, nepozaben, knjižni dan.  Vesna ŠPARLEK in Zdenka JOVIČIć

"FilMsKi DoseŽKi v naŠi reGiji"
Mineva natanko 20 let od nastanka nagrajenega kultnega dokumentarnega 
filma "Trip srca motorista". Jani Vrtačnik se je z filmom uvrstil na festival Ne
odvisnega filma Slovenije in prijel prvo nagrado, nato pa je bil film uvrščen 
še v redni spored na festival Slovenskega filma v Portorožu in v redni spored 
Slovenske Kinoteke leta 1999. V Litiji je za ta dosežek prijel priznanje "Listino 
Petra Jereba" od zveze kulturnih društev Litija na podelitvi "Naši dosežki" za 

kulturni praznik. Jani je bil dolgoletni mentor in umetniški vodja v KUD Art Club Litija. 
Film prikazuje legendarnega vodjo motoristov "Pilkota". Na mojo pobudo je  iz filmskega gradiva 
posnetih moto zborov, ki jih je snemal z VHS kamero znamke Panasonic, zmontiral v dokumen
tarni film o ikoni in legendi Pilkotu, ter ga poslal na FNF Slovenije. Zvone VRTAČNIK

V petek,16. 11. 2018, smo imeli na Polšniku 
tradicionalni slovenski zajtrk. Učenci so pri
pravili mize in pogrinjke. Pridružili so se nam 
tudi otroci iz vrtca. Razdelili smo zajtrk in pri
čeli zajtrkovati. Kot vsako leto, smo tudi letos 
jedli lokalna živila: mleko, jabolka, med, kruh 
in maslo. Otrokom je bil zajtrk zelo všeč. Ko so 
se najedli, so pospravili mize in odšli v učilnico. 
Tam smo se pogovorili o zdravi prehrani. Učen
ci so izdelovali plakate na temo, kaj je zdravo 
in kaj ne. Izdelali so tudi prehransko piramido 
ter poudarili pomen gibanja za zdravo življenje. 
Naredili smo nekaj vaj oz. pet minut za zdravje.
V torek, 27. 11. 2018 smo pekli piškote. Naša 

kuharica Urša Majcen nam je pokazala, kako 
se zamesijo in spečejo piškotki razpokanci. 
Učenci so pri delu zelo uživali in piškote tudi 
pokusili.
Tudi učenci s Polšnika ter otroci iz vrtca Pol
hek so bili v mesecu novembru zelo ustvarjalni 
ter pridni. Bili so tudi solidarni, saj so z izdelki 

zbirali prostovoljne prispevke za šolski sklad. 
Bazar na OŠ Litija je potekal v četrtek, 29. 11. 
2018. In kaj vse se je našlo na naši prelepi stoj
nici? Magnetne pikapolonice za srečo, metin 
čaj ter domači piško
ti, božični aranžma
ji, sladki bonboni na 
palčkah, prelepi sveč
niki, adventni venčki, 
božično žito ter okra
ski za smrečico. Vse to 
smo v mesecu novem
bru skrbno pripravljali 
za ta dogodek. Skupaj 
s šolo Sava smo tako 
pripravili lepo božično stojnico, kjer so naši 
trije učenci Tinkara, Jan in Lovro pridno čakali 
stranke ter jim prijazno pomagali pri izbiri da
ril. Vmes nas je razveselil šolski zborček, kjer 
so prav lepo pela tudi naša dekleta s Polšni
ka. Lepo smo se imeli in zbrali smo kar nekaj 
denarja za šolski sklad, kar nam zares veliko 
pomeni. V petek, 30. 11. 2018 pa smo nada
ljevali s svojimi dobrimi deli. Na Polšniku smo 
pripravili še en bazar, kamor smo odnesli vse 
svoje izdelke. Učenci so pomagali pri pripravi 
miz in kmalu se je vse svetilo, tako kot se v tem 
času tudi mora.
Za obiskovalce tega večera, zvečer je namreč 
sledila prireditev z naslovom Srečanje družin, 
smo pripravili res lepo obložene mize različnih 
izdelkov. 

Katarina JUVAN
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ogled rudnika sitarjevec
v torek, 13. 11. 2018, je pote
kal naravoslovni dan. Učitelji in 
učenci Po
družnice s 

prilagojenim programom 
so odšli na ogled Rudni
ka Sitarjevec. V rudnik 
so odšli v dveh skupinah. 
Pred vstopom v rudnik je 
vsak izmed učencev in 
učiteljev dobil svojo če
lado. Ob ogledu rudnika 
jim je vodička pripove
dovala o delu rudarjev 
in o njihovem življenju. 
Ogledali so si rove, ru
darsko opremo in ka
mnine, ki so jih rudarji kopali v tem rudniku. 

Predstavljena jim je bila tudi sv. Barbara, ki je 
zavetnica rudarjev. Skupino mlajših učencev je 

obiskal tudi škrat. 
Razredniki so po 
ogledu pripravili 
učno uro o Rudni
ku Sitarjevec, zno
traj katere so se z 
učenci pogovarjali 
o vtisih in njiho
vem poznavanju 
rudarskega dela in 
življenja rudarjev. 
Učenci so narisali 
tudi risbo z moti
vom povezanim z 
rudarstvom. 

 Ajda FELKL

Tradicionalni slovenski zajtrk in počastitev evropskega  
dne invalidov in oseb s posebnimi potrebami

Kot že nekaj let, so na Podružnici s prilagoje
nim programom tudi v tem šolskem letu obe
ležili Tradicionalni slovenski zajtrk, v okviru 
Dne slovenske hrane, 16. novembra. Izvedli 
so ga v sklopu tehničnega dne za vse učence. 
Letošnji poudarek je bil na prednostih lokalno 
pridelanih živil, spomnili pa so se tudi pravil

nega ravnanja z odpadki, racionalne uporabe 
embalaže ter pomena zdrave prehrane in gi
banja v njihovem življenju. Vse to so zaokrožili 
z zdravim, okusnim zajtrkom, sestavljenim iz 
kruha, masla, medu, mleka in jabolk lokalnih 
pridelovalcev. 
Drugi del tehničnega dne so v okviru projek
ta Erasmus+ KA2, Shering the world, namenili 
bližajočemu se Dnevu invalidov in oseb s po
sebnimi potrebami, ki bo 3. decembra. V svojo 
družbo so povabili dva gosta, ki sta povabilo 
prijazno sprejela in s tem zelo obogatila izved
bo tega dne. 
Prva gostja je bila Tina Cirar, ki je predstavila 
življenje z okvaro vidne funkcije, s katero se 
sooča že od ranega otroštva. Učence je pre

senetila z dejstvom, da ji to ni preprečilo se 
ukvarjati z različnimi hobiji in da se tudi ose
be z okvaro vida lahko uspešno ukvarjajo s 
športom, hodijo v hribe, živijo pestro življenje. 
S pomočjo pripomočkov, ki so na voljo slepim 
in slabovidnim oziroma osebam z okvaro vidne 
funkcije, so učenci in učitelji na delavnici, s 

prevezo na očeh, občutili delček 
tega, s čimer se soočajo le te. 
Drugi gost je bil Benjamin Hriber
nik, katerega gibalna oviranost 
kroji njegovo pot in pot njegove 
družine že vrsto let. Z očetom 
sta zelo nazorno in zanimivo opi
sala vsakdanje tegobe življenja 
gibalno ovirane osebe. Benjami
nova pozitivna energija, humor 
in volja do aktivnega življenja, 
je navdušila in prevzela prav vse 
prisotne. Prav tako so občudova
li iznajdljivost in spretnost njego

vega očeta, pri izdelavi pripomočkov. Učenci 
so poizkusili voziti invalidski voziček oziroma 
se sami peljati z njim. Ob tem lahko izpostavi
mo problematiko nedostopnosti pripomočkov 
in spremljevalcev, ki bi osebam s posebnimi 
potrebami omogočile premagati marsikatero 
prepreko, a so postopki in kriteriji pridobitve le 
teh zelo zahtevni in pogosto nerazumljivi, cene 
pa astronomsko visoke.
Učenci devetega razreda so se ta dan udele
žili predavanja v obliki stand up predstave na 
temo Droge, alkohol in zasvojenost ter Vzgoja 
za zdravo spolnost in odnose med spoloma. 
Zaključili so z mislijo, da je treba vsak dan ži
vljenja ceniti in ga skušati, ko je le mogoče, 
čim bolj uživati.  Polona BAŠ Jere

Spoštovane članice in člani Združenja VSO,  
občanke in občani.

Spoštujmo vrednote s katerimi so se že naši predniki skozi zgodovino, 
skozi različna, tudi zelo težka obdobja in politične sisteme, trudili in 

postavljali temelje današnji samostojni in neodvisni Sloveniji.
Te neprecenljive vrednote in Vrednote Slovenske Osamosvojitve so temelj  

za nadaljevanje našega obstoja in samobitnosti.

Naj vam spoštovane in cenjeni, voščimo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, 
zaželimo vesele božične praznike, v letu 2019 pa vse dobro, pred vsem zdravja, 
medsebojnega razumevanja in osebne sreče.

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

Območno združenje VSO Litija in Šmartno pri Litiji,
predsednik Boris Doblekar

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Fcl delavnica v Bruslju
V novembru sem se s še dvema 
udeležencema iz Slovenije udele

žila Future Classroom Lab delavnice (Laborato
rij učilnice prihodnosti) z naslovom »Digital citi
zenship for the future classroom: Digital Skills« 
(Digitalno državljanstvo za učilnico prihodnosti: 
digitalne veščine). Na delavnicah smo spozna
vali različna družabna omrežja, različne spletne 

brskalnike, njihove 
prednosti in slabosti. 
Udeležila sem se kon
ference Safer Inter
net Forum 2018, kjer 
je potekala razprava 

o vplivu tehnologije na otroke, mladostnike in 
družbo. Z izobraževanja sem prišla polna novih 
znanj in spoznanj. Zavedam se, da razvoja te
hnologije ne moremo zaustaviti, niti ne moremo 
preprečiti otrokom, da bi jo uporabljali. Lahko 
pa se odrasli bolje poučimo o varni rabi inter
neta in svoja (spo)znanja prenesemo na otroke.
Začnite že danes! Mag. Maja BREGAR

obeležitev 120-letnice šolske zgradbe
V novembru smo na POŠ Hotič obeležili 120le
tnico šolske zgradbe.
V šolski kroniki je zapisano, da so 14. maja 1897 
postavili temeljni kamen za novo šolsko poslo
pje in naslednje leto, 14. novembra 1898, se je 
v novi zgradbi pričel pouk.

Kot je zapisala učenka 5. razreda Lučka, »je šo-
lanje v Hotiču je potekalo v učilnici in šola je bila 
enorazrednica. V šoli je bilo okoli 70 pa do 100 
učencev. Učenci so se učili matematiko, sloven-
ščino in druge predmete. Večino predmetov so se 
morali naučiti na pamet.
Včasih so pisali s črnili, kasneje pa so si pomagali 
s peresi. Imeli so od enega pa do tri učbenike. Po-
učeval je en učitelj. Učitelj je bil strog. Priljubljeni 
vzgojni sredstvi sta bili koruza in osel. Poredni 
otroci so sedeli v kotu in se počutili osramoče-
no«.
Ob pomembni obletnici smo skupaj z učenci 
izvedli vrsto različnih aktivnosti v spomin na do
godek, ko so otroci dobili novo šolo. Zaključili 

smo ga z obiskom gospe Štefke Okorn, nekdan
je učiteljice, ki je na tej šoli poučevala številne 
generacije, tudi dedke, babice in starše današ
njih učencev. Z zanimivim pripovedovanjem je 
učence popeljala v preteklost. 
»Šola v Hotiču je ne glede na svojo starost 
ustanova, ki je skupaj z učitelji, učenci in lokalno 
skupnostjo izjemnega pomena za razvoj in 
napredek. Izšolala je številne generacije učencev, 
ki danes zavzemajo pomembne položaje v 
družbi. Ne glede na majhnost šole pa je njena 
prednost ravno v majhnosti, dinamičnosti, 
povezanosti in predanosti učiteljev in učencev. 
Hotiška šola je v svoji stari obleki in bo v svoji 
novi obleki stičišče znanja, razvoja in napredka,« 
je zaključila. učenka Lučka ROTAR

Elizabeta Bučar, POŠ Hotič

Zaključek projekta Kompost gre  
v šolo in podelitev nagrad 

Na OŠ Gradec smo sodelovali v projektu Kompo
st gre v šolo, ki ga je organiziral Inštitut za traj
nostni razvoj. Konec 
septembra je na šoli 
potekala delavnica 
kompostiranja, ka
tere se nas je ude
ležilo več učiteljic iz 
matične šole in na
ših podružničnih šol 
ter učiteljica iz OŠ 
Šmartno pri Litiji. Delavnico je vodila učiteljica 
permakulture in glavna strokovna sodelavka In
štituta za trajnostni razvoj pri programu Šolski 
ekovrtovi, gospa Jožica Fabjan. Z inštituta smo 
prejeli dva kompostnika, ki smo ju postavili blizu 
šolskega vrtička. S kompostiranjem seznanja
mo učence v podaljšanem bivanju. Učimo jih, 
zakaj je kompostiranje pomembno in kaj sodi na 
kompost. 
V okviru tega projekta smo sodelovali tudi v 
natečaju za oblikovanje logotipa projekta na 
temo Deževnik. Strokovna komisija je izbrala en 
izdelek kot idejno zasnovo za logotip za izobra
ževalna in promocijska gradiva. Izbrala je tudi 
najboljše izdelke glede na starostno skupino 
otrok. Izmed vseh prispelih prispevkov sta kar 
dve naši učenki prejeli nagrado. Med prvošolčki 
je prvo nagrado prejela Ela Trombevski, od vseh 
drugošolcev pa je strokovno komisijo najbolj 
navdušila Julija Eltrin. Učenki sta nagrado prejeli 
na zaključnem posvetu projekta, ki je bil 4. 12. 
2018 v Kristalni palači v Ljubljani. Prav tako so 
simbolično darilo prejeli ostali sodelujoči učen
ci, saj so s sodelovanjem izkazali veliko mero 
zavzetosti za temo. Obema nagrajenkama še 
enkrat čestitke.

Mentorica projekta Ines ŠTAUT

GoliŠČe naD jevnico
30. Novembra sta KO ZZB za vrednote NOB Kresnice in Jevnica ob 
finančni podpori krajevnih skupnosti Kresnic in Jevnice v športnem 

parku vrh Golišč pripravili tradicionalno slovesnost v spomin na žrtve zločinov, ki so se zgodili 29 in 30 
Novembra 1944. Slovesnosti so se udele
žili vsi učenci z učiteljicami podružničnih 
osnovnih šol iz Kresnic in Jevnice pod vod
stvom Angelce Koprivnikar in Darje Rajšek. 
Učenci obeh šol so se med pohodom, ki je 
trajal dve uri, ustavili pri spomenikih in se 
poklonili žrtvam, katerih imena so vklesa
na na njih. Na spominski svečanosti so bili 
župan občine Litija. Franci Rokavec, pred
sednica KS Kresnice Lidija Grešak, pred
sednik območnega združenja borcev za vrednote NOB Mirko Kaplja, predsednik KO ZZB iz Jevnice Jože 
Godec. Vse navzoče je pozdravil predsednik KO ZZB Kresnice Bojan Cimerman. Po slavnostnem govoru in 
pozdravnem govoru župana občine Litije so program letošnje prireditve oblikovali mešani pevski zbor Miha 
Vahen pod vodstvom Natalije Šuštar, učenci obeh podružničnih šol pod vodstvom mentoric, ki so nam 
zapeli partizanske pesmi, recitirali so učenci OŠ Kresnice in dramski igralec Jože Mraz, na harmoniko je 
zaigral Roman Jakoš Slavnostne proslave so se poleg že naštetih udeležili tudi aktivisti in borci, člani ZZB, 
in krajani obeh KS.
Srečanje poteka vsako leto ko
nec Novembra v spomin na tra
gedijo, ki se je zgodila med NOB 
leta 1944. Gorele so domačije z 
gospodarskimi poslopji vred v 
teh poslopjih pa so zgoreli tudi 
ljudje med njimi tudi otroci, naj
mlajši je imel komaj 6 let. Ta te
ror nad temi nedolžnimi ljudmi 
je izvajala zloglasna SS divizija. 
Kako so vedeli, kje naj požiga
jo in katere ljudi naj pokončajo, 
saj je večina prebivalstva sode
lovala v narodno osvobodilnem 
gibanju. Izstopale so domačije tu 
po obronku, ki so večkrat nudile 
zatočišče borcem in drugim ude
ležencem NOB. Niso požigali kar 
na slepo, nekdo jim je dal točne 
podatke, katere hiše so za uničit 
in koliko je njihovih članov.
Danes ko živimo v svobodi je to 
težko razumeti, zato je prav, da 
ohranjamo spomenike in obelež
ja katera nas opominjajo na tiste 
čase NOB in da pripovedujemo 
našim potomcem, da se kaj take
ga ne bi nikoli več ponovilo.

Bojan CIMERMAN
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Prednovoletno 
dogajanje v čarobni, 

praznični litiji
Program o dogajanju v mestu 

si lahko ogledate na naslovnici. Če pa bi želeli več 
izvedeti o zanimivih izvajalcih, si lahko preberete 
na kclitija.si! DOBRODOŠLI! 

vaBilo na ogled predstave z 
ladom Bizovičarjem – odlično 

novoletno darilo! 
v petek, 25. januarja, bo v kulturnem centru 
litija na ogled nova predstava lada bizovičar-
ja Predstava za vsako PriloŽnost. 
Vstopnice po 18€ so na voljo v KULTURNEM CEN
TRU LITIJA, vsak delovnik od 8.0012.00, v času 
dogodkov in po dogovoru. Več na: kulturnicen
ter@zkmslitija.si, 018900200, 041992143.
In v TIC LITIJA: torek: 10:00 – 16:00, sreda: 9:00 – 
17:00, petek: 9:00 – 15:00, sobota: 9:00 – 12:00
O predstavi: na slovenske odre prihaja nova pred
stava druščine, ki je ustvarila uspešnico Sloven
ska muska od A do Ž, Jureta Karasa, Gašperja 
Konca in Lada Bizovičarja. Naj praznujete rojstni 
dan, obletnico, veseli december, silvestrovo, va
lentinovo, obletnico podjetja ali zgolj dejstvo, da 
ste končno uspeli partnerja zvleči v gledališče  
vsaka priložnost je prava za ogled Predstave za 
vsako priložnost! Nekdo v občinstvu ima rojstni 
dan. Ker se Lado ne more upreti priložnosti, da bi 
proslavil tako pomemben dogodek, in ker zelo rad 
govori, nam bo v svoji novi predstavi povedal vse, 
kar ve, pa tudi vse, česar ne ve o veselju, sreči, 

ljubljanskih 
ženinih, mo
dernih otro
ških imenih, 
fankliščinah, 
seksu po tri
desetem in 
nasilnih cve
tličarjih. Ob 
živi glasbeni 

spremljavi bo poskušal odgovoriti na težka vpra
šanja, kot so „kaj je najslabše darilo na svetu“, 
„kaj imajo čaplje z vzgojo otrok“ ter „koliko kitic 
ima pesem Kolk‘r kapljic?“ Kot se za rojstni dan 
spodobi, bo tudi kakšno zapel. Za trenutek od
ložite delo in skrbi, čas je za Predstavo za vsako 
priložnost!

Komedije v gledališkem abonmaju
V novembru sta nas nasmejali kar dve komediji in 
sicer odlični Dekliščina iz Špas Teatra ter Župano
va Micka SNG Drama Ljubljana, obe z igralsko eki
po, ki vedno navduši. Polno smeha pa je bilo tudi 
na decembrski predstavi, ko je v KC Litija prišel 
na obisk poštar Slavko Golob oz. nepozabni Boris 
Kobal (Špas Teater), ki nas nikoli ne pusti ravnodu
šne. V januarju se bomo srečali v četrtek, 10. janu
arja, ko gostimo Šentjakobsko gledališče s pred
stavo O mrtvih samo dobro. Več na naši spletni 
strani kclitija.si, vabila pa abonenti dobite po pošti. 

otroške matineje v novem letu
V letu 2018 smo se imeli imenitno. Smeh, zaba
va, nova znanja, bombončki in zadovoljni otroški 
obrazi ter seveda s tem tudi obrazi staršev. Hvala 

vsem! Na otroški matineji se ponovno snidemo v 
soboto, 19.1.2019, z odličnim gledališčem CIZA
MO in predstavo Sirkec, Sirkec. Več o predstavi 
si lahko preberete na naši spletni strani kclitija.si. 
Predstave so na sporedu ob sobotah, ob 10. uri! 
Več na naši spletni strani: kclitija.si

odličen sogovornik na 
Približevanjih – saŠo HriBar

V ponedeljek, 10. decembra nas je v Litiji, na 
Približevanjih obiskal Sašo Hribar, odlični radijski 
voditelj in humorist, ki je popestril čarobni de

cember. Urica smeha in 
iskrenosti je prehitro mi
nila, saj je odličen sogo
vornik in je z nami delil 
marsikatero zanimivost. 
G. Sašo, hvala za iskrivo 
urico in obisk v Litiji. NA 
Približevanjih se bomo 
v januarju srečali z ADI
JEM SMOLARJEM. Za
beležite si v koledarček: 

PONEDELJEK, 28. JANUAR 2019, ob 19h, v modri 
sobi Kulturnega centra Litija! 
vabljeni na ogled razstave - srce v srcu 
slovenije s zasavskiM klekljarskiM dru-
ŠtvoM srčevke do konca januarja 2019.

Zbirka savskih 
prodnikov

Geološka razstava Zbirka sa
vskih prodnikov Društva za ra

zvoj podeželja LAZ je v novembru našla svoje za
časno bivališče v Mestnem muzeju Litija in bo na 
ogled naslednjih 6 mesecev. Obiskovalci si lahko 
poleg najlepših primerkov vulkanskih in drugih 
kamnin z območja reke Save med Litijo in Ljublja
no ogledate tudi informativne panoje, ki posredu
jejo dodatne informacije o geoloških posebnostih 
savskih prodnikov in o splošni geološki zgodovini 
te regije. Vabljeni k ogledu!

razstava antičnega stekla –  
prvič v litiji!

Do 15. januarja 2019 si lahko pri nas ogledate ču
dovite arheološke primerke izdelkov izpod spre
tnih rok antičnih steklarskih mojstrov. Ste vedeli, 
da so v rimskih časih pepel umrlega stresli kar 
v stekleno žaro? Kako so izgledale ogrlice iz ste
klenih jagod, ki so jih nosile germanske ženske? 
Kje so rimske ženske hranile parfume? Vse to in 
še več lahko izveste na tej edinstveni razstavi, za 
katero sta predmete posodila Gorenjski muzej, 
Pokrajinski muzej Ptuj, Dolenjski muzej Novo me
sto, Tolminski muzej in Goriški muzej.

Predavanje stara sodnija se 
predstavi; zgodovina stavbe

Stara sodnija, v kateri danes deluje tudi Mestni 
muzej Litija, je eno najbolj prepoznavnih stavb v 
Litji. Zgrajena je bila leta 1905, zanimivi arhivski 
podatki pa nam razkrivajo kdo vse je pri gradnji 
sodeloval. Že ime pove, da je bila zgrajena kot 
sodišče, v katerem niso smeli manjkati tudi za
pori. Med 2. svetovno vojno sta si jo za svoj štab 
prisvojili nemška vojska in SS, po končani vojni pa 
se je prelevila v šolsko poslopje. Več o zanimivi 

zgodovini stare sodnije in arhi
tekturi iz začetka 20. stoletja 
nam bo razkrila kustodinja dr. 
Tina Šuštaršič na predavanju v 
četrtek, 17. januarja 2019, ob 
18. uri. Vljudno vabljeni!
Predavanje poteka v okviru 
projekta »Dediščina nas pove
zuje«, ki je sofinanciran s strani 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Republike Slovenije.

arhivska prizadevanja 
muzeja

Litija skozi zgodovino in pred
vsem po drugi svetovni vojni ni 
imela posebne sreče z arhivi, 
saj je bila večina uničenih ali 
kako drugače izgubljenih, posle
dično pa je bilo izgubljenih tudi 
veliko podatkov in zgodb iz naše 
lokalne zgodovine. V muzeju 
si že vrsto let prizadevamo za 
dokumentiranje in ohranjanje 
litijske preteklosti za bodoče 
generacije, zato vljudno vabimo 
vse občane, da pobrskajo po 
domačih arhivih in nam prinese
jo na vpogled stare fotografije, 
dokumente in druge predmete 
povezane z litijsko bližnjo in 
daljno preteklostjo. Hvala vsem 
vnaprej za sodelovanje!

Božično-novoletno 
voščilo

Na svetu je mnogo dobrih ljudi  
in mnogo velikih otrok  

in toliko malih, neznatnih stvari  
in toliko dobrih rok.  

(Kajetan Kovič)

SREČNO 2019!

PONED. 7.1.2019, ob 16.uri

MLADINSKI CENTER LITIJA

slovenski tradicionalni zajtrk na oŠ Šmartno
17.11.2018 so se pro
stvoljci Evropske pro

stovojske službe predstavili na OŠ 
Šmartno, kjer je potekal Slovenski 
tradicionalni zajtrk. Prostovolci iz 
tujine so tudi letos predstavili jedi, 
ki jih za zajtrk jedo v njihovih drža
vah. Letos gostimo mlade iz Špani
je, Poljske, Latvije in Francije, zato 
je bila paleta okusov na njihovi 
mizi zelo raznolika. 
Slovenski zajtrk, malo po medna
rodno s strani MC Litija, je bil velik 
uspeh, sploh sodeč po nasmeških 
in pohvalah obiskovalcev. Tudi mi 
smo se imeli super. Mednarodna miza Lige, Camille, Davida in Michała 

obišči nas na Podeželju v prazničnem mestu
V petek 21.12. med 15.00 in 20.00 nas lahko pozdravite na stojnici v stari Litiji, v sklopu prire
ditve Podeželje v prazničnem mestu. Pogreli se boste lahko z vročim čajem in piškotki ter se 
obdarili s kakšnim božičnim okraskom izpod rok pridnih prostovoljskih škratkov, ki so v mese
cu decembru ustvarjali v našem dnevnem centru. 

veČerno GiBanje Z Mcjem
Ko se v našo deželo priplazijo mrzli meseci je čas, da se mladinci razmigamo v dvorani. Kot 
prejšnja leta tudo letos organiziramo Večerna gibanja. Ampak pozor, preselili smo se iz telo
vadnice Gimnazije Litija v Športno dvorano Ambient, ki se nahaja le streljaj od naše vile, na 
naslovu Ponoviška cesta 11d. K gibanju z nami ste lepo vabljeni vsak ponedeljek med 20.00 in 
21.30. Vaš prispevek ostaja 1,5€ na posamezno vadbo. 

soBa PoBeGa (escape room)
V okviru MCjeve hiše strahov je naš EVS prostovoljec Michał zasnoval Escape room. Zaradi res 
dobrih odzivov smo se odločili, da ga obdržimo tudi v mesecu januarju ter tako čim večjemu 
številu obiskovalcev omogočimo, da se preizkusijo v reševanju zadanih nalog.
Escape room je zasnovan za 5 oseb, priporočamo, da ste vsi obiskovalci starejši od 15 let, saj 
uganke in naloge niso najlažje. Mlajši ste prav tako vabljeni, vendar poskrbite, da bodo z vami 
prišli tudi starši.
Obiščete nas lahko 9.1., 16.1., 23.1. ali 30.1., med 13.30 in 18.00. Svoj termin morate vnaprej 
rezervirati, to pa lahko storite s klicem na 051 443 410 ali z elektronskim sporočilom na info@
mclitija.si. Vabljeni v našo sobo pobega!

Mc KluB prostor za vadnico glasbenikov
Mladim nadobudnim litijskim glasbenikom že vrsto let nudimo prostor za brezplačne vadbe. 
Trenutno v kleti MC Litija vadi več glasbenih skupin, prostore lahko uporabljate tudi za ustvar
janje elektronske glasbe ter inštrukcije igranja na razne inštrumente. V kolikor doma nočejo 
več poslušati tvojega ropotanja na bobne in klarinet, nas pokliči na 051 443 410, piši na info@
mclitija.si ali pa se oglasi osebno, vsak delovnik med 14.00 in 20.00 v MC. Na urniku bomo 
zagotovo našli prostor tudi zate.
Prostor mladi lahko uporabljajo brezplačno, vse kar pričakujemo od tebe je, da za prostor 
skrbiš, kot da bi bil tvoj. 

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

ZaKaj iMaŠ vse raD?
To me je nekoč vprašala Francozinja Peggy MARTINEAU na Mednarodnem dnevu 

prijateljstva na GEOSSu. Zaradi šibkega znanja angleščine sem ji obljubil, da ji bom nekega 
dne odgovoril. Tu je odgovor in nekdo mi ga bo prevedel, potem ji ga bom pa poslal:
Vsa bitja se razvijamo. Da lahko psihično zdravo obstajamo, ima na vsaki razvojni stopnji vsak 

svojo najbolj pametno pamet, ki je vključena v njegovo 
pozitivno samopodobo. 
Vsaka žival pa tudi človek razmišlja s svojo glavo. Vsa 
dejanja so posledica tega razmišljanja, prepletena z 
vplivi okolja, nagonov, navad, učenja, genov, … Ali je 
naše obsojanje česarkoli potem sploh smiselno, saj 
se človek sploh ni mogel drugače odločiti, kot tako, 
kot mu je pokazala njegova trenutna »zdrava« pamet? 
Tako ima vsako bitje svojo najbolj pametno pamet, ki 
se razlikuje od drugih najbolj pametnih pameti in jo 
celo življenje še izpopolnjuje. Nekateri bi naredili prav 

vse, da bi se izpolnila njegova najbolj resnična resnica. Ljudje pa razumemo nam nasprotno ali 
celo nam življenjsko nevarno resnico in dejanja drugih za sovraštvo, zato jih ne ljubimo, jih so
vražimo in jih poskušamo uničiti ali onesposobiti ali pa se nevarnemu konfliktu izogniti (begun
ci)... Preprosto – kar je nam nasprotno – zamenjujemo z nečim, kar je nasprotno od ljubezni in  

tistega že ne bomo 
ljubili. Vendar je kon
flikt samo rezultat 
naših najbolj pame
tnih pameti, ki so 
pač takšne, kot so 
se izoblikovale. Za
kaj bi torej karkoli 
zamerili? A ukrepaj
mo spravno, za svojo 
varnost in poskušaj
mo kaj spremeniti na 
bolje po svoji najbolj 
pametni pameti. 
Pa zaključimo Prešer
no in ob Novem letu 
nazdravimo vsem, 

 saj dobro, V SRCU, 
MISLIMO! 

Zvonček Norček
Več na spletu z naj
bolj ekstremnimi pri
meri: http://www.
vace.si/peggy.htm 



NA ZALOGI TUDI: OPEL Meriva 1.6 CDTI Enjoy Start Stop, letnik 2014, prev. 
130200 km, diesel motor, 1598 ccm, 81 kW (110 KM), ročni menj. (6 pr.), 
temno siva kovinska barva, 8.290 €; OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI, letnik 
2003, prev. 292320 km, diesel motor, 2172 ccm, 92 kW (125 KM), ročni 
menj. (5 pr.), srebrna kovinska barva, 1.280 €; ter še nekaj testnih vozil.

RENAULT Clio dCi 75 Expression Letnik: 
2016, teh. pregl. 6/2020, prev. 111280 km, bela 
barva, diesel motor, 1461 ccm, 55 kW (75 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), NAVIGACIJA, KLIMA.

7.550,00 EUR

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Essentia  
Letnik: 2008, teh. pregled 5/2019, prev. 237034 
km, bela barva, diesel motor, 1686 ccm, 74 
kW (101 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

3.280,00 EUR
CITROEN C3 1.4 HDi Attraction Let nik: 
2015, teh. pregled 3/2019, prev. 115330 km, 
bela barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW  
(68 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.220,00 EUR

OPEL Insignia 2.0 CDTI Cosmo Bluetooth  
Letnik: 2010, teh. pregled 6/2019, prev. 261000 
km, srebrna kov. barva, diesel motor, 1956 ccm, 
118 kW (161 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

7.800,00 EUR

CHEVROLET Aveo 1.4 16V LSp Bluetooth  
Let nik: 2012, teh. prev. 133667 km, bela barva, 
bencinski motor, 1399 ccm, 74 kW (101 KM), roč-
ni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

4.380,00 EUR
CITROEN C3 1.4 HDI Attraction  Let nik: 
2015, teh. pregled 2/2019, prev. 104428 km, 
temno modra kov. barva, diesel motor, 1398 ccm, 
50 kW (68 KM), ročni menjalnik (5 pr.),  KLIMA.

6.440,00 EUR

KluB KliŠe 

KliŠe rocKs !! 
klub litijskih in šmarskih študentov 
ter njegova ekipa Wake uP events, 
ponovno napolnila dvorano Pungrt 
in organizirala nepozaben rockov-
ski koncert.
Koncert je 1. decembra v dvorano 
Pungrt v Šmartnem pri Litiji pritegnil 
1000 obiskovalcev vseh generacij 

željnih rockovske glasbe. Dogodek je 
ponudil pravi spektakel z dovršeno 
odrsko produkcijo in kvalitetnim ozvo
čenjem, ki je vsem nastopajočim po
nudil neverjetni nastop, obiskovalcem 
pa večer odlične zabave. Na koncertu 
so se občinstvu predstavile kar štiri za
sedbe; Flirrt, zmelkoow, zaablujena 
generacija in zaklonišče prepeva. 
Flirrt je v goste prišel s pomlajeno 
zasedbo, z dvema novima članoma, 

ki prihajata iz naših doma
čih koncev in predstavil, po
leg vseh starih iz železnega 
repertoarja, tudi skladbe iz 
nove diskografije.Večer se je 
stopnjeval z vsakim nasto
pajočim in z vsako skladbo. 
Težko govorimo o vrhuncu 
večera, saj so zvezde veče
ra zmelkoow, zaablujena 
generacija in zaklonišče 
prepeva svoj sloves »starih« 
nostalgičnih rokerjev upra
vičili z vsakim komadom in 
neverjetno odrsko energijo. V 
Sloveniji ni bilo koncertov, ki 
bi na enem mestu združili te 
tri slovenske bande, kar se je 
poznalo tudi v dvorani. Zahva
la za gravitacijo, smisel ži-
vljenja, Patricijo, računajte 
na nas in Pozitiv vabrejšan 
in obiskovalcem za glasno 
prepevanje in energijo!
Ob tem so za ekipo WAKE UP 
najbolj pomembni odzivi obi
skovalcev in z veseljem izpo
stavimo, da prejemamo samo 
pozitivne pohvale. A tako kot 
vedno, tudi tokrat ne moremo 
brez zahvale vsem, ki ste nas 
tudi letošnje leto podprli in 
nam pomagali pri organizaciji 
dogodka. Brez vseh lokalnih 
podpornikov in sponzorjev ta
kšen koncert ne bi bil mogoč. 
Verjamemo, da smo tudi to
krat upravičili vaše zaupanje. 
In k temu bomo strmeli tudi v 
prihodnje  zagotovo že nasle
dnje leto!
Za več informacij o prihodnjih 
dogodkih spremljate na:
Kliše WakeUp Events: www.
f a c e b o o k . c o m / Wa ke U 
pAndMove in www.WakeU
pParty.si.

Anamarija KAMIN

aKTivnosTi veTeranov GZ liTija v leTu 2018
Delovanje sekcije veteranov GZ Litija je bilo v letu 
2018 zelo pestro. Veterani v društvih aktivno sodelu
jejo tako po programih PGD kot tudi po programu GZ 

Litija. Izvedenih je bilo več aktivnosti, varovanje otrok v začetku 
šolskega leta, aktivnosti v mesecu požarne varnosti in aktivnosti 
ob dnevu mrtvih z obiskom grobov in obujanju spominov na po
kojne gasilce.
Septembra so aktivno sodelovali na regijskem srečanju veteranov 
regije Ljubljana III v Termah Snovik. Srečanja se je udeležilo 70 
članov iz GZ Litija. Tekmovalo je preko 50 ekip v dveh disciplinah 
in sicer zbijanju tarče z uporabo ročne črpalke in raznoterostih. Iz GZ Litija je tekmovalo 9 ekip, 
ki so se dobro uvrstile, posebno še veteranke PGD Sava z zasedenim 1. mestom v svoji kategoriji.
Organizirana je bila strokovna ekskurzija “LJUBLJANA – PIVKA – POSTOJNA” z udeležbo kar 63 
članov. V Ljubljani se jim je v vojašnici Edvarda Peperka s svojim programom predstavila Gar

da Slovenske vojske, v Postojni so 
si ogledali Gasilsko– reševalni cen
ter, sledil je ogled vojaškega muzeja 
v Pivki, ekskurzijo pa so zaključili z 
večerjo v gostilni “Kimovec” v Hotiču.
Uspešno leto so zaključili v gasilskem 
domu v Gabrovki, ki se ga je udeleži
lo 106 članov. Najprej je bil izveden 
tekmovalni del, kjer so se veterani 
pomerili v znanju iz zgodovine svojih 
društev, v splošnem znanju s podro

čja gasilstva in s praktičnimi nalogami. Najboljši so bili veterani PGD Sava, drugo in tretje 
mesto so si delili veterani PGD Kresnice in Hotič. Po tekmovalnem delu so obujali spomine ob 
gledanju posnetka in slik z letošnje strokovne ekskurzije, nato pa si ogledali še Gasilski muzej 
v Gabrovki. Po razglasitvi je sledila večerja in druženje ob glasbi.
 Predsednik komisije, za delo z veterani pri GZ Litija: Jože HRIBAR

TrGovina vDc - enoTa 
liTija

V Varstveno delovnem centru v enoti Litija 
lahko kupite darilo za svoje najdražje. Vsi naši izdelki so unikatni, upo
števamo tudi vaše želje. Na izdelke lahko vključimo ime, kar darilo 
naredi še bolj osebno. Iz tekstilnega usnja izdelujemo hišne copate, 
toaletne torbice, torbice za ličila, peresnice, drobižnice in še marsikaj. 
Na voljo imamo mnogo različnih vzorcev. Pri nas najdete tudi ročno 
poslikane in zašite voščilnice za različne priložnosti, nakit in druge uporabne predmete. Obiščete 
nas lahko na božičnem sejmu Podeželje v prazničnem mestu, v Litiji, 21. in 22. decembra. In se
veda v naši trgovini v Šmelcu.   Želimo vam, da praznike preživite v krogu najdražjih.

VDC  enota Litija 

usPeŠno leTo 2018 v DruŠTvu uPoKojencev liTija

Spoštovane občanke, občani, cenjene državljanke in državljani.

»Voščim vam vesele božične praznike, čestitam za Dan samostojnosti in 
enotnosti.

V letu, ki prihaja, pa vam želim obilo zdravja, zadovoljstva, medsebojnega  
spoštovanja ter naklonjenosti do bolnih, zapostavljenih in pomoči potrebnih  
ter 365 veselih dni s svojimi najdražjimi.« Vaš poslanec

Boris Doblekar
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November je za nas potekal poučno, 
zabavno in aktivno. Od 7. do 18. no
vembra smo sodelovali pri medna
rodnem filmskem festivalu LIFFE v 
Ljubljani, ki je ponujal pester nabor 

filmov. 7.11. smo si tako v Kosovelovi dvorani 
Cankarjevega doma ogledali film Donbas, ki 
je na festivalu Cannes 2018 osvojil nagrado za 
najboljšo režijo v sekciji 
Poseben pogled. 24.10. 
smo imeli izobraževalni 
KIZS, kjer smo se na 
delavnici učili o uporabi 
Photoshopa. V kolikor 
ste željni novih znanj, 
nam sledite na naši fa
cebook strani, za pri
hodnja KIZS izobraže
vanja. Veseli december 
smo otvorili z mega koncertom KLIŠE ROCKS, 
kjer so letos nastopili Zmelkoow, Zablujena ge
neracija, Zaklonišče prepeva, FLIRRT in Berny 
White. Do 4.12. ste lahko obdarovali otroke, saj 
smo bili tudi letos na Klišeju zbirno mesto daril 
projekta ‚Božiček za en dan‘, kjer smo skupaj z 
vami zbrali kar okoli 100 daril.  
15. 12. je potekal letni zbor članov, kjer je bilo 

predstavljeno delovanje kluba v letu 2018 ter 
vsebinsko in finančno poročilo. Poleg tega so 
potekale tudi volitve svetnika ŠKIS in ŠOLS. Po 
uradnem delu smo se odpravili še na večerjo 
za aktiviste kluba. 22.12. vas vabimo tudi, da 
se nam pridružite na prazničnem enodnevnem 
izletu v predbožično Bratislavo, lahko pa nas bo
ste obiskali tudi na stojnici v našem starem me

stnem jedru, v času pra
znične Litije, kjer bomo 
tudi letos delili kuhano 
vino. 
Vsi, ki imate nove, atrak
tivne ideje ali pa si le že
lite druženja, ste vabljeni 
vsako prvo soboto v me
secu, ob 19:00, na me
sečne seje kluba! Z nami 
ostajajo stalne ugodno

sti: ugodno fotokopiranje, fitnes, pro jumping, 
Lamfit bootcamp in odbojka. Ceneje se lahko 
včlanite v Knjižnico Litija, v Optiki Manja pa do
bite poseben Kliše popust! Še vedno nudimo 
tudi inštrukcije angleščine, slovenščine, mate
matike in nemščine. Da česa ne zamudiš, redno 
spremljaj našo facebook, spletno ali instagram 
stran!  Manca PLANINŠEK

V letu 2018 se lahko pohvalimo, 
da smo dosegli vse cilje, ki smo si 
jih zadali v začetku leta.
v marcu smo izvolili nove or-

gane društva za štiriletno mandatno ob-
dobje, podelili 10 priznaj zaslužnim članom 
in dva naziva za častnega člana. Vložili smo 
vlogo pri Ministrstvu za delo in družinske 
zadeve, da društvo deluje v javnem inte-
resu, za kar pričakujemo ugodno rešitev.  
du litija pa je za 
svoje delo prejelo 
priznanje za naj-
boljše društvo v 
zasavski regiji, saj 
je vsaka naša sekcija 
na svojem področju 
uspešno izpeljala 
svoj program.
socialna sekcija je 
praznovala 20. let 
delovanja, podel
jena ji je bila zahvala društva. Prostovoljke so 
preko celega leta obiskovale starejše občane. 
V ustvarjalnih delavnicah smo izdelovali najraz
ličnejše izdelke, ki jih razstavljamo po vsej Slo
veniji, zelo aktivni smo na medgeneracijskem 
sodelovanju, Obiskali smo najmlajše v OŠ Vače 
in Litiji, udeležili smo se festivala za tretje živl
jenjsko obdobje v Cankarjevem domu, sodelova
li na medgeneracijskem druženju na GR. Izvedli 
smo varovanje šolarjev. Vsako prvo sredo izvaja 
medicinska sestra merjenje tlaka, sladkorja in 
holesterola. Obiskali smo zeliščarsko domačijo 
Pivec.
Tudi kulturna sekcija je celo leto odlično de
lovala. Ženski pevski zbor Mavrica in Mešani 
pevski zbor so preko celega leta vadili, nasto
pali za potrebe društva in Občine. Letos smo 

svečano obeležili 20 let organizacije pevskih 
zborov zasavja in Posavja. V mesecu marcu 
je literarna skupina pripravila prireditev za žen
ske v domu Tisje, izdala foto knjigo z inicialkami 
in zapisi o Savi, ter organizirala strokovno ek
skurzijo po Cankarjevi mladostni poti, obiskala 
gledališče Studenec, opravili smo bralno značko 
za odrasle. V mesecu novembru je organizirala 
spominski koncert na našega dolgoletnega čla
na in pevca Mata Savška. citrarski orkester 

je v mesecu maju organi
ziral samostojni koncert v 
KC, nastopali so še v Vi
teški dvorani v Brežicah in 
Domžalah. Športna sekcija 
je v okviru ZPZ sodelovala 
na športnih tekmovanjih, 
ženska ekipa v balinanju 
se je uvrstila na državno 
prvenstvo ZDUS. Organizi
rali smo državne športne 
igre zdus v pikadu. izlet-

niška sekcija, je organizirala 4 izlete in 5 sre
čanj. Planinsko pohodniška sekcija je izvedla 
16 krajših in daljših pohodov. Tudi kadrovska 
in stanovanjska komisija sta opravljali svoje 
delo, obveščali člane na oglasni deski in glasilu 
Občan in skrbeli za spletno stran. Že tretje leto 
smo uspešno organizira teden upokojencev z 
bogatim programom. 
To je le nekaj kratkih utrinkov našega dela v letu 
2018. Pripravili smo tudi že program dela in fi
nančni načrt za prihodnje leto.
naj vam v teh hladnih dneh ne ugasnejo is-
krice v očeh, topli stisk roke in lepe besede 
prijatelju.

V novem letu vam želim: SREČO, ZDRAVJE  
IN POLNO POZITIVNIH MISLI !

Irena KRAMAR, predsednica DU
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Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07ZLVUPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija  
Občine Litija na svoji seji z dne 20.11.2018 ugotovila izid glasovanja za župana Občine Litija na rednih lokalnih volitvah 2018,  

ki so bile dne 18. novembra 2018 in sprejela

PoroČilo o iZiDu reDniH loKalniH voliTev  
Dne 18. noveMBer 2018 v oBČini liTija

Skupni rezultat udeležbe: 
  Skupno število volivcev z območja občine: 12579
  Skupaj glasovalo po imeniku: 6072
  Skupaj glasovalo s potrdili: 0
  Skupaj glasovalo: 6072
  Procent udeležbe v občini: 48,27% 

volitve ŽuPana
Izid skupnega rezultata glasovanja za župana v Občini Litija je bil sledeč: 

Mesto kandidat Predlagatelj Št. 
glasov

odstotek 
glasov

1. Franc rokavec sls - slovenska ljudska stranka 3.211 53,59 %

2. dušan 
hauptman anej jovanovič in skupina volivcev 1.121 18,71 %

3. boris doblekar sds - slovenska deMokratska stranka 943 15,74 %

4. aleksander 
gombač sd - socialni deMokrati 275 4,59 %

5. kaja Mlakar 
agrež levica 258 4,31 %

6. tomaž 
dernovšek

kristijan adamlje in skupina  
volivcev 184 3,07 %

Za župana Občine Litija je bil na rednih volitvah dne 18. novembra 2018 izvoljen: 
Franc rokavec, roj. 12.09.1963, zgornja jevnica 12, 1281 kresnice. 

volitve članov občinskega sveta  
občine litija 

Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: 

volilna enota 1

Mesto ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

odstotek 
glasov Št. mandatov

1. sls - slovenska ljudska stranka 615 22,91 % 3
2. sds - slovenska deMokratska stranka 519 19,34 % 2
3. lista duŠana hauPtMana 518 19,30 % 2
4. levica 255 9,50 % 1
5. sd - socialni deMokrati 202 7,53 % 1

6. desus - desus - deMokratična stranka 
uPokojencev slovenije 195 7,27 % 1

7. sMc - stranka Modernega centra 129 4,81 % 1
8. nsi - nova slovenija - krŠčanski deMokrati 121 4,51 % 1
9. lista toMaŽa dernovŠka 68 2,53 % 0

10. sns - slovenska nacionalna stranka 62 2,31 % 0

volilna enota 2

Mesto ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

odstotek 
glasov Št. mandatov

1. sls - slovenska ljudska stranka 790 39,03 % 3
2. sds - slovenska deMokratska stranka 321 15,86 % 1
3. lista duŠana hauPtMana 263 12,99 % 1

4. desus - desus - deMokratična stranka 
uPokojencev slovenije 193 9,54 % 1

5. sd - socialni deMokrati 179 8,84 % 0
6. lista toMaŽa dernovŠka 93 4,59 % 0
7. sMc - stranka Modernega centra 83 4,10 % 0
8. nsi - nova slovenija - krŠčanski deMokrati 60 2,96 % 0
9. sns - slovenska nacionalna stranka 42 2,08 % 0

volilna enota 3

Mesto ime liste/predlagatelja Št. 
glasov

odstotek 
glasov

Št. 
mandatov

1. sls - slovenska ljudska stranka 570 46,76 % 2
2. sds - slovenska deMokratska stranka 221 18,13 % 1
3. lista duŠana hauPtMana 126 10,34 % 1
4. sd - socialni deMokrati 92 7,55 % 1

5. desus - desus - deMokratična stranka 
uPokojencev slovenije 116 9,52 % 0

6. nsi - nova slovenija - krŠčanski deMokrati 45 3,69 % 0
7. sns - slovenska nacionalna stranka 29 2,38 % 0
8. sMc - stranka Modernega centra 20 1,64 % 0

Člani Občinskega sveta Občine Litija, izvoljeni na rednih volitvah dne 18. novembra 2018 
so: 

volilna enota 1: 
 1. Dušanka Klančar, roj. 14.12.1959, Brodarska ulica 16, 1270 Litija
 2. Kaja Mlakar Agrež, roj. 14.09.1980, Cesta Dušana Kvedra 2, 1270 Litija
 3. Bojan Železnik, roj. 28.11.1955, Sitarjevška cesta 25, 1270 Litija
 4. Lijana Lovše, roj. 05.04.1961, Zgornji Log 17, 1270 Litija
 5. Marko Zajc, roj. 15.07.1965, Graška cesta 50a, 1270 Litija
 6. Dušan Hauptman, roj. 17.09.1960, Grbinska cesta 66a, 1270 Litija

 7. Renata Razboršek, roj. 03.07.1959, Prisojna ulica 10, 1270 Litija
 8. Rudolf Kozlevčar, roj. 17.04.1957, Tenetiše 24, 1270 Litija
 9. Boris Doblekar, roj. 04.07.1970, Grbinska cesta 34a, 1270 Litija
 10. Petra Bukovšek Batič, roj. 09.02.1976, Ulica Luke Svetca 7, 1270 Litija
 11. Aleksander Gombač, roj. 11.12.1963, Loška ulica 4, 1270 Litija 
 12. Srečko Primož Kobilšek, roj. 23.08.1976, Zgornji Log 5, 1270 Litija 

volilna enota 2: 
 13. Miloš Kimovec, roj. 13.03.1976, Slivna 14a, 1252 Vače
 14. Matjaž Gospeti, roj. 21.12.1969, Ribče 60, 1281 Kresnice
 15. Franc Rokavec, roj. 12.09.1963, Zgornja Jevnica, 1281 Kresnice
 16. Marija Osolnik Bajde, roj. 06.08.1958, Spodnji Hotič 10, 1270 Litija
 17. Karel Jurjevec, roj. 25.08.1981, Vače 70, 1252 Vače 
 18. Miha Jančar, roj. 17.05.1976, Kresnice 72, 1281 Kresnice

volilna enota 3: 
 19. Filip Fele, roj. 21.08.1971, Polšnik 2, 1272 Polšnik
 20. Irena Bostič, roj. 09.04.1976, Zavrh 3, 1273 Dole pri Litiji
 21. Anton Korimšek, roj. 01.01.1953, Borovak pri Polšniku 3, 1272 Polšnik
 22. Tomaž Lihtenvalner, roj. 04.04.1983, Jelenska Reber 7, 1273 Dole pri Litiji
 23. Alenka Mesojedec, roj. 21.03.1965, Gabrovka 85, 1274 Gabrovka

volitve članov svetov Mestne in  
krajevnih skuPnosti 

Člani svetov mestne in krajevne skupnosti v Občini Litija, izvoljeni na rednih lokalnih voli
tvah 18. novembra 2018

Mestna skuPnost litija 
○ v edini volilni enoti 
  Dušan Hauptman, rojen 17.09.1960, Grbinska cesta 66a, 1270 Litija
  Klemen Grošelj, rojen 20.02.1951, Ježa 1c, 1270 Litija
	  Boris Doblekar, roj. 04.07.1970, Grbinska cesta 34b, 1270 Litija
	  Marjan Sonc, roj. 18.08.1949, Prisojna ulica 8, 1270 Litija
	  Peter Rutar, roj. 29.12.1972, Loška ulica 9, 1270 Litija
	  Aleksander Gombač, roj. 11.12.1963, Loška ulica 4, 1270 Litija
	  Kaja Mlakar Agrež, roj. 14.09.1980, Cesta Dušana Kvedra 2, 1270 Litija 

krajevna skuPnost breg – tenetiŠe 
○ v edini volilni enoti
  Vera Videc, roj. 01.02.1957, Breg pri Litiji 42, 1270 Litija
  Andrej Marn, roj. 29.11.1970, Breg pri Litiji 11, 1270 Litija
  Jože Kežar, roj. 22.11.1953, Breg pri Litiji 13a, 1270 Litija 
  Gregor Drnovšek, roj. 25.02.1985, Breg pri Litiji 39a, 1270 Litija 
  Marjan Šuligoj, roj. 07.04.1981, Breg pri Litiji 41, 1270 Litija 
  Katarina Možina, roj. 03.09.1980, Breg pri Litiji 33, 1270 Litija 
  Aleksander Jančič, roj. 25.12.1980, Tenetiše 21, 1270 Litija

krajevna skuPnost dole
○ v 1. volilni enoti 
  Irena Bostič, roj. 09.04.1976, Zavrh 3, 1273 Dole pri Litiji
  Tomaž Lihtenvalner, roj. 04.04.1983, Jelenska Reber 7, 1273 Dole pri Litiji
  Luka Jesenšek, roj. 26.09.1989, Dole pri Litiji 11a, 1273 Dole pri Litiji 
○  v 2. volilni enoti 
  Robert Cimeman, roj. 16.12.1980, Dobovica 2a, 1273 Dole pri Litiji
○ v 3. volilni enoti 
  Špela Povše, roj. 14.03.1993, GradiščeK.o. Št. Lovrenc 9, 1273 Dole pri Litiji
  Martin Sevšek, roj. 02.06.1990, Prelesje 6, 1273 Dole pri Litiji 
○ v 4. volilni enoti 
  Leopold Štempihar, roj. 24.06.1975, Mala Goba 1, 1273 Dole pri Litiji 

krajevna skuPnost gabrovka 
○ v edini volilni enoti 
  Uroš Resnik, roj. 02.07.1988, Tlaka 5, 1274 Gabrovka 
  Janez Ribič, roj. 09.03.1982, Vodice pri Gabrovki 18, 1274 Gabrovka 
  Alenka Mesojedec, roj. 21.03.1965, Gabrovka 85, 1274 Gabrovka 
  Simon Poterbin, roj. 18.01.1991, Čateška Gora 1, 1274 Gabrovka 
  Vanja Lovše, roj. 01.06.1975, Hohovica 10, 1274 Gabrovka 
  Martin Gracar, roj. 16.04.1993, Gornje Ravne 5, 1274 Gabrovka 
  Mateja Blažič, roj. 09.04.1971, Moravška Gora 77, 1274 Gabrovka

krajevna skuPnost hotič
○ v 1. volilni enoti 
  Leopold Malovrh, roj. 16.03.1966, Zgornji Hotič 35, 1270 Litija 
  Metka Küzmič Zupančič, roj. 02.10.1982, Zgornji Hotič 1a, 1270 Litija 
○ v 2. volilni enoti 
  Franc Boncelj, roj. 15.02.1961, Spodnji Hotič 2a, 1270 Litija 
  Andraž Bajde, roj. 10.04.1988, Spodnji Hotič 10, 1270 Litija
  Vanja Kadak, roj. 30.01.1965, Spodnji Hotič 22a, 1270 Litija 
○ v 3. volilni enoti 
  Peter Koci, roj. 29.06.1954, Jesenje 2, 1281 Kresnice
○ v 4. volilni enoti 
  Tadej Koželj, roj. 01.08.1977, Konj 12, 1270 Litija

krajevna skuPnost jevnica 
○ v 1. volilni enoti 
  Tomo Jerebič, roj. 23.01.1972, Jevnica 46, 1281 Kresnice 
  Viktorija Benčič, roj. 28.03.1953, Jevnica 72, 1281 Kresnice
  Klemen Cerar, roj. 10.04.1985, Jevnica 83, 1281 Kresnice 
○ v 2. volilni enoti 
  Jernej Kukovica, roj. 22.08.1956, Kresniške Poljane 26, 1281 Kresnice 
  Damjan Zupančič, roj. 08.01.1973, Kresniške Poljane 65, 1281 Kresnice
  Tea Rozina, roj. 26.10.1991, Kresniške Poljane 62, 1281 Kresnice 
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○ v 3. volilni enoti 
  Marija Klopčič, roj. 18.11.1960, Golišče 12, 1281 Kresnice 
  Niko Krajnčič, roj. 26.12.1965, Golišče 26, 1281 Kresnice 
○ v 4. volilni enoti 
  Jani Jerant, roj. 06.09.1957, Zgornja Jevnica 18, 1281 Kresnice 

krajevna skuPnost konjŠica
○ v edini volilni enoti
  Rok Groboljšek, roj. 12.01.1997, Konjšica – del 25, 1272 Polšnik
  Igor Fele, roj. 20.11.1988, Konjšica –del 9, 1272 Polšnik 
  Gorazd Zagorc, roj. 25.06.1985, Ravne 9, 1272 Polšnik 
  Damjan Kotar, roj. 31.08.1984, Konjšica – del 15, 1272 Polšnik 
  Matej Špehar, roj. 15.04.1989, Ravne 3, 1272 Polšnik 
  Barbara Repovž, roj. 12.03.1987, Konjšica – del 10, 1272 Polšnik 
  Monika Fele, roj. 02.06.1990, Konjšica – del 21, 1272 Polšnik 

krajevna skuPnost kresnice 
○ v edini volilni enoti
  Roman Ponebšek, roj 06.09.1969, Kresnice 128a, 1281 Kresnice
  Danijel Lenart, roj. 19.11.1965, Kresniški vrh 28, 1281 Kresnice 
  Blaž Bizjak, roj. 06.12.1979, Kresnice 128c, 1281 Kresnice 
  Miklavž Šef, roj. 05.12.1978, Kresnice 36b, 1281 Kresnice
  Mojca Bratun, roj. 20.05.1977, Kresnice 48a, 1281 Kresnice 
  Sašo Jovanovič, roj. 20.05.1977, Kresnice 6, 1281 Kresnice 
  Marija Urankar Murn, roj. 28.12.1960, Kresnice 7, 1281 Kresnice 

krajevna skuPnost PolŠnik 
○ v 1. volilni enoti 
  Ana Marija Majcen, roj. 26.08.1981, Polšnik 11, 1272 Polšnik 
  Anton Košir, roj. 10.02.1964, Preveg 3a, 1272 Polšnik
○ v 2. volilni enoti 
  Janez Kotar, roj. 08.07.1956, Stranski vrh 9, 1272 Polšnik
○ v 3. volilni enoti 
  Darko Povše, roj. 21.10.1970, Renke 10, 1282 Sava 
○ v 4. volilni enoti 
  Franci Kaplja, roj. 25.01.1961, Velika Preska 11a, 1272 Polšnik
○ v 5. volilni enoti 
  Tomaž Vozelj, roj. 04.12.1973, Tepe 30a, 1272 Polšnik
  Bogdan Trelec, roj. 23.10.1967, Tepe 37, 1272 Polšnik
○ v 6. volilni enoti 
  Marjan Mušič, roj. 21.06.1976, Mamolj 8d, 1272 Polšnik 
  Marko Verbajs, roj. 10.02.1971, Mamolj 18d, 1272 Polšnik 

krajevna skuPnost ribče 
○ v edini volilni enoti 
  Martina Bizjak, roj. 08.11.1976, Ribče 22, 1281 Kresnice 
  Stojan Kovič, roj. 02.06.1962, Ribče 56, 1281 Kresnice
  Jože Smrekar, roj. 11.01.1957, Ribče 8, 1281 Kresnice 
  Jolanda Pavliha, roj 20.06.1959, Ribče 32a, 1281 Kresnice 
  Matjaž Gospeti, roj. 21.12.1969, Ribče 60, 1281 Kresnice 
  Angela Cividini, roj. 10.05.1973, Ribče 34d, 1281 Kresnice 
  Mihael Cerar, roj. 12.05.1948, Vernek 10, 1281 Kresnice 

krajevna skuPnost sava
○ v 1. volilni enoti 
  Matej Vozel, roj. 12.07.1982, Sava 36, 1282 Sava 
  Vida Lukač, roj. 18.03.1958, Sava 10a, 1282 Sava 
  Mateja Savšek, roj. 26.11.1987, Sava 43, 1282 Sava
○ v 2. volilni enoti 
  Anton Lokar, roj. 07.03.1961, Ponoviče 22b, 1282 Sava
  Janez Zupančič, roj. 22.07.1968, Ponoviče 19b, 1282 Sava
○ v 3. volilni enoti 
  Robert Štrus, roj. 22.12.1978, Leše 12, 1282 Sava

krajevna skuPnost sPodnji log 
○ v edini volilni enoti 
  Miha Simončič, roj. 12.06.1982, Spodnji Log 12, 1282 Sava
  Sandra Petrič, roj. 13.03.1991, Spodnji Log 2, 1282 Sava 
  Roman Matoz, roj. 30.01.1965, Spodnji Log 59, 1282 Sava 
  Branko Hauptman, roj. 02.10.1961, Spodnji Log 22a, 1282 Sava 
  Cvetko Benčič, roj. 11.02.1958, Spodnji Log 40, 1282 Sava
  Tina Smuk, roj. 06.11.1991, Spodnji Log 5a, 1282 Sava 
  Ružica Tadić, roj. 28.01.1971, Spodnji Log 60, 1282 Sava 

krajevna skuPnost vače 
○ v edini volilni enoti 
  Brigita Plemenitaš, roj. 10.06.1982, Ržišče 14a, 1252 Vače 
  Miloš Kimovec, roj. 13.03.1976, Slivna 14a, 1252 Vače 
  Anže Indof, roj. 05.07.1982, Vače 68, 1252 Vače 
  Tomaž Cirar, roj. 19.04.1990, Klenik 1a, 1252 Vače 
  Boštjan Tič, roj. 17.05.1985, Vače 77, 1252 Vače 
  Danijela Indof, roj. 01.12.1984, Ržišče 17, 1252 Vače 
  Ana Vrhovec, roj. 25.08.1981, Vače 69, 1252 Vače 

V Litiji, 21. november 2018

Marko Godec 
 predsednik občinske

 volilne komisije
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Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
tiM-ECKaRt metodi

oD seDaj 
TuDi 

servis 
HiBriDniH in 

eleKTriČniH 
avToMoBilov

veČer s Pevci in GoDci
Sekcija godcev in pevcev, pri KUD Venčeslav 
Taufer Dole pri Litiji, se trudi ohranjati ljudsko 
petje in igranje. V soboto 1.12.2018 smo se v 
dvorani na Dolah predstavili domači pevci in 
godci, v goste smo povabili Fante s Preske. No
silec prireditve je bila novo ustanovljena skupi
na moških pevcev (Vinko, Ivan, Stane Š., Zvone 
in Stane K.). Predstavili so se nam godci: Zvone, 
Jože, Dušan in Lidija. Program so popestrili mla
di kitaristi in pevci: Hana, Miha in Neža. Največ 
pozornosti je bilo namenjeno uveljavljeni skupi
ni ljudskih pevcev, Fantje s Preske. Vse skupaj 

je s podatki o razvoju slovenskega večglasnega petja lepo povezala Vesna Kores. Ob koncu smo 
se vsi prisotni družili ob prigrizku in zapeli še nekaj priljubljenih.  Stane KMETIČ

veČer Po DoMaČe v GaBrovKi
v soboto, 24. novembra 2018, se je v gabrovki tudi letos, tako kot že nekaj zadnjih let zapo-
redoma po večletnem premoru, zgodil večer po domače. tradicionalna prireditev, ki vedno 
znova privabi in navduši domačine, poleg njih pa tudi obiskovalce iz sosednjih krajev, tako 
da dvorana oŠ gabrovka komaj sprejme vse.

ProsTovoljci KorK Dole in GraDiŠČe oBisKali 
sTarejŠe in Bolne Člane

Kot vsako leto smo tudi letos v KORK Dole in Gradišče pozornost namenili našim sta
rejšim in bolnim članom. Člane smo obiskali v času miklavževanja na njihovih do

movih, kot v domovih starejših občanov v domu Tisje v Črnem potoku, v Loki pri Zidanem mostu 
in v Varstveno delovnemu centru Zagorje ter jih 
skromno obdarili. 
V domu Tisje v Črnem potoku, kjer je največ na
ših članov, smo prostovoljci obeh KORK izvedli 
obisk 5. decembra. Članom smo pripravili pre
senečenje, saj je bilo srečanje obogateno z na
stopom ljudskih pevcev in godcev z Dol. Osebje 
doma Tisje nas je prisrčno sprejelo v prijetno 
okrašenem prostoru, kjer je novoletna jelka že 
naznanjala, da se bližajo prazniki. 
Postregli so nam z domskimi dobrotami in poskrbeli, da smo popoldan preživeli s člani v prijateljskem 
vzdušju. Ljudski pevci in godci pa so z igranjem in ubranim prepevanjem starih ljudskih pesmi 
oskrbovance popeljali v praznični december. Prisluhnili pa so jim tudi ostali oskrbovanci doma in 
nekateri so z njimi tudi zapeli. Predsednik KORK Dole Jože Lušina in predsednica KORK Gradišče 
Barbara Knez sta vse lepo pozdravila, zaželela vesele praznične dni in veliko zdravja in dobrega po
čutja v domu tudi v bodoče. Zahvalila sta se je osebju doma Tisje za prisrčen sprejem ter pevcem 
in godcem za nastop.  Ana KOTAR

PGD Polšnik na obisku v 
jesenju na Hrvaškem

V soboto, 27.10.2018 smo se člani 
PGD Polšnik odpravili preko meje 

k našim bratom »vatrogascem« na Hrvaško. 
Za to pot smo se odločili, ker so bili nekateri 
gasilci iz Jesenja letos pri nas na pohodu Od 
cerkvice do cerkvice. Tako je bila naša prva po
staja ogled enote poklicnih gasilcev JVP Kra
pina, Pot smo nadaljevali v muzej Krapinskih 
neandertalcev Hušnjakovo, Iz Krapine smo se 
odpravili še v Gornje Jesenje, kjer so nas gasilci 
DVDa pričakali z obilnim kosilom in s sreča
njem v vinski kleti z degustacijo vin in glasbo 
V poznih popoldanskih urah smo se ustavili v 
Podčetrku, kjer nas je na Domačiji Haler Olimi
je čakala večerja, ogledali pa smo si še, kako 
izdelujejo pivo. Na poti proti domu na avtobusu 
ni manjkalo dobre volje. Za odličen izlet se 
moramo zahvaliti Štefanu Logarju, ki nam 
je ponovno pripravil izlet, v katerem je lahko 
užival vsak posameznik.  Barbara BUČAR 

v Tepah imamo defibrilator
S pomočjo akcije Manj svečk za manj grobov, 
v Tepah že imamo defibrilator! Na stojnicah 
ob prvonovembrskih praznikih je ekipa pro
stovoljcev (akcijo je vodila Barbara Bučar) žr
tvovala svoj prosti čas in s pomočjo številnih 
darovalcev na stojnici ter podjetnikov iz Tep se 
je zbralo 2.155,03€, kar je bilo dovolj za hiter 
nakup. V nedeljo, 18.11. se je skoraj 50 kra
janov Tep odzvalo povabilu na izobraževanje 
o uporabi, ki ga je izvedel Blaž Vozel, ki nam 
je tudi priskrbel nov defibrilator. Verjamemo, 
da je bilo izobraževanje uspešno, saj vprašanj 
ni manjkalo, vendar upamo, da tega znanja ne 

bo treba nikoli uporabiti. Hvala sponzorjem (ki 
so darovali večji znesek): RORC, d.o.o., Zidar
stvo in fasaderstvo Bevc Jože s.p., LMA, Matjaž 
Klavs, s.p., Gašper Vrhovec, Animalia, Špela 
Vodlan, s.p., Tesarstvo, krovstvo Anton Bučar, 
s.p., Vida in Jože Sladič, Popravila plovil Andrej 
Repovš, s.p.. defibrilator je pritrjen na ske-
denj pri bučarjevih (po domače Žontovih) v 
tepah št. 12. - ob cesti, srednje tepe - te-
sarstvo, krovstvo, anton bučar, s.p. Odlična 
ekipa in razumevanje sta pogoj za dobre rezul
tate projektov, ki se jih lotevamo. In ta je bil 
eden uspešnejših, saj smo s skupnimi močmi 
naredili nekaj dobrega za sočloveka in za našo 
naravo.  Mateja SLADIČ Vozelj 

skupni ritem = vir za notranji 
mir 6. srečanje zakonskih parov 

projekta Pot spoznanj  
na Polšniku

106 zakonskih parov iz vse Slovenije in dva 
para iz tujine, se je priključilo projektu, ki ga 
že šesto leto vodita Breda in Jože Kos. Namen 
projekta je podpirati tradicionalne vrednote, ki 
v današnjem času izginjajo, vendar so velikega 
pomena za rast in razvoj osebne in posledično 
družbene odgovornosti. Hkrati pa je zaveza do 
partnerja, katera »zlati obroč« zavezuje iskanju 
skupnega, usklajenega ritma »levice in desni
ce«. Vsako leto večer temelji na drugi misli in 
letos, 24. novembra smo skupni zakonski ritem 
povezali z notranjim mirom. Vendar ni bilo vse 
zelo mirno, saj smo poleg nepozabnih vokalnih 

nastopov naših gostov uživali tudi v bobnanju. 
Preko 80 prisotnih je bilo navdušenih nad pre
pevanjem kvarteta Strmole iz Trebnjega, lepo 
je bilo prisluhniti zakonskima paroma Strmole 
in PavličKos. Damir Pavlič nas je navduševal z 
vibracijami bobnarskih ritmov in nasmejala nas 
je polšniška vaška klepetulja Rozi, ki jo odlično 
odigra Vida Sladič. V drugem delu večera pa 
nas je s kratkim koncertom razveselil osrednji 
gost letošnjega srečanja, Gianni Rijavec, ki 
poleg glasbi, svoj čas namenja še dobrodelni 
fundaciji Beli golob. Kvalitetne glasbe poln ve
čer je dopolnil kuharski mojster Lojzi Čop, ki 
nas z ljubeznijo skozi želodec bogati že šest let. 

Breda in Jože sledita vrednotam, ki so jima bile 
privzgojene in s svojo vztrajnostjo ter pozitivno 
naravnanostjo stopata po poti novih spoznanj 
in ob tem povezujeta vedno več različnih lju
di, zakoncev, ki delijo svoje znanje in izkušnje 
med soljudi. Tako se ustvarjajo nove, pozitivne 
sredine, katerih del je lahko vsak. Vsak, ki ceni 
in dela na osnovnih vrednotah, ki temeljijo na 
ljubezni, odgovornosti in spoštovanju. HVALA 
SPARU LITIJA za nepozabno torto in hvala vsem 
domačinom za organizacijo dogodka. 
 Mateja SLADIČ Vozelj 

Klepetali smo o odnosih
Srečanje družin smo v tem letu (30.11.2018) 
posvetili pogovoru o odnosih vseh vrst, ki nas 
spremljajo v življenju. Besede smo obogatili s 
prepevanjem, plesom, igro in igranjem na in
strumente številnih nastopajočih. Povezovalke 
večera, šestošolke Hana, Manja, Maša, Sume
ja in Zarja so popestrile večer, saj so skupaj 
z nastopajočimi sestavile „seminarsko nalogo“ 
o odnosih in vsi smo se naučili nekaj novega. 
Tudi letos smo bili zelo veseli nastopa harmo
nikarke Nade Lamovšek in pianistke Jerce La
movšek. Prvič so na odru skupaj zapeli Ljudski 
pevci iz Dol in Polšnika in ob spremljavi har
monike premagali začetniško tremo. Odlično je 
pesem Nuše Derende Hana Vita in navdušila 
poslušalce. Vedno se potrudijo šolarji in otroci 
iz vrtca, ki so plesali, deklamirali in igrali. Radi 
klepetamo, radi se družimo in seveda zato tudi 
letos to ni manjkalo. V vsak nastop, v vsak do

godek je potrebno vložiti energijo in predanost, 
da minute delitve talenta med soljudi dosežejo 
svoj namen. Ni potrebno veliko. Le delo z dobro 
voljo in pozitivni odnos do nastopajočih in po
slušalcev. Vsak človek je pomemben in odnosi 
so tisti, ki nas „naredijo“. Takšne in drugačne, 
zadovoljne ali ne, pozitivne ali ne, srečne ali 
ne...  Mateja SLADIČ Vozelj 
Podrobno o dogodkih si lahko preberete na naši 
spletni strani www.polsnik.si, kjer je tudi veliko fo
tografij, za katere skrbi Barbara Bučar. 

v sPoMin naŠi Članici  
DraGici sverŠina

Poslovili smo se od naše drage in legendarne 
tajnice društva upokojencev Litija, gospe Dragi
ce Sveršina. V društvu je sodelovala že od vsega 
začetka in bila duša društva, saj je opravljala šte
vilne zahtevne in odgovorne naloge.

Zaradi svoje aktivnosti in lepega odnosa do soljudi, je bila spo
štovana, tako v Društvu, kot v kraju in občini. Poleg tajniških na
log v letih 1982 do 2000 je sodelovala še v posameznih sekcijah 
in dejavnostih, ki so takrat nastajale. Pomagala je pri delu social
ne sekcije, sekcije za šport, planinske sekcije, sekcije za socialno 
delo, literarnemu krožku, raznih delavnicah, skratka aktivna je 
bila v vseh dejavnostih društva. Posebej se je izkazala pri usta
novitvi pevskega zbora, kjer je dolga leta tudi pela. Aktivna je 
bila pri organizaciji izletov, ki jih je tudi vodila. Leta 2011 je pre
jela zlato plaketo društva, leta 2008 pa priznanje Zveze društev 
upokojencev Slovenije. Posebej moramo poudariti njeno delo na 
področju likovnega ustvarjanja. Njene slike so bile na več razsta
vah, veliko slik je podarila, nekaj jih še vedno visi v pisarni dru
štva. Gospe Dragice se bomo spominjali z vsem spoštovanjem. 
Žal nam je, da je njena bolezen v zadnjem času omejevala stike z 
njo, vendar nam je bila vedno blizu in pogosto je bila v naših mi
slih. Spominjali se je bomo kot eno najaktivnejših članov društva.

V imenu DU Litija, Ivan BLAŽIČ

Ljudski pevci z Dol, foto: Barbara Bučar

Na odru se je zvrstilo veliko nastopajočih, pre
vladovale so seveda pevske oz. glasbene točke, 
letos je bilo med nastopajočimi tudi več mlajših. 
Kot izvrstni pevci in glasbeniki so se ponovno 
predstavili člani »razširjene družine Grm« (Grm 
iz Moravške Gore, Grm iz Hohovice, Dremelj iz 
Moravč, Rebolj iz Migolice). Pojejo tako rekoč 
vsi, mlajši, starejši, igrajo na instrumente, ima
jo celo ansambel (»Zavriskej«), ki ga sestavljajo 
Nuša in Manca Grm ter Žiga in Jan Dremelj. Ve
čera se je aktivno udeležil tudi Nejc Grm, ume
tnik na harmoniki, ki trenutno študira v Baslu in 
Freiburgu. Zapeli so tudi domača pevska zbora, 
MPZ in ŽPZ Fran Levstik Gabrovka, kvartet mla
dih deklet iz Šentruperta pod vodstvom doma
činke Anite Medvešek, kitarista in pevca Andrej 
Zupančič s sinom ter Vili Lušina. S harmoniko 
se je predstavil tudi Gabrijel Voje. Nastopil je še 
pevski zbor OŠ Gabrovka, zapela je petošolka 
Julija Cilenšek, zaplesala sta četrtošolec Domi
nik Cilenšek in njegova soplesalka Inka Klinc 
Karničnik, poleg vseh sta navdušila tudi najmlaj
ša nastopajoča pevca s kitarama Lovro Hribar 
in Jaka Resnik Ilnikar. Leon Ciglar je bil pravo 
presenečenje večera, ko se je kot Serpentinšek 

pojavil na odru. Spregovoril je, kot je bilo priča
kovati, o ženskah. Zaključil pa je, tudi pričakova
no, z mislijo o politiki: da je težko vanjo vstopiti, 
še težje pa, ko se enkrat navadiš nanjo, iz nje 
izstopiti. Tudi zapel je in zaigral na harmoniko. 
Nasmejal je vse prisotne v dvorani. Tako kot tudi 
vsi štirje povezovalci programa, ki so modrovali 
o moških in ženskah, o podobnostih in razlikah 
med njimi in še čem: Vesna Hribar in Matej Grm, 
že uigran voditeljski par, ter Taja Kraševec in Jan 
Martinčič, ki sta se letos v tej vlogi izkazala dru
gič. Jesensko obarvan ter barvno osvetljen oder 
sta zasluga Eve in Simona Potrbina. Pod scenarij 
večera se je podpisala Magda Grm, predsednica 
KUD Fran Levstik Gabrovka, ki s svojo pozitivno 
energijo pripomore k temu, da vse poteka, kot 
je treba. Večer, ki je poskrbel za zabavo in spro
stitev, se je nadaljeval s pogostitvijo in veselim 
druženjem. Naj zaključim z zahvalo vsem na
stopajočim, predsednici društva in vsem, ki so 
pomagali pri organizaciji ter izvedbi prireditve, 
ki jo domačini vsako leto z veseljem in nestrpno 
pričakujemo.  Anica RESNIK
Fotografija Večer po domače, Gabrovka, novem-
ber 2018 (avtorja Hana Doblekar, Martin Golob)
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72. oBleTnica Delovanja DoMa Tisje

Srečno, zdravo in veselo naj vam novo 
leto bo, da bi dobro se začelo  

in končalo prav tako!
Srečno 2019 ! 

Predsednik MDI LitijaŠmartno,  
socialno podjetje, Bogomir VIDIC 

Mednarodni dan invalidov
Geslo letošnjega mednarodnega dneva invalidov je 
»Moving foward thogether« oz. »Skupaj gremo naprej«.
V okviru letošnjega mednarodnega dneva invalidov, 
ki ga praznujemo 3. decembra, smo ga v MDI Litija
Šmarno, so.p. obeležili skupaj z Osnovno šolo Litija 
– podružnico s prilagojenim programom, ki prav tako 3. 
decembra obeležuje mednarodni dan posebnih potreb.
Otrokom smo v okviru dveh delavnic predstavili izzive 
s katerimi se srečujejo spoprijemajo slepe in slabovi
dne osebe (gibalne in komunikacijske ovire). Slepi in 
slabovidni imajo različne odstotke ostanka vida in zato 
potrebujejo različne prilagoditve in pripomočke, ki jim 
lajšajo izobraževanje in vsakdanje življenje.
S pomočjo predstavitve tehničnih pripomočkov, ki jih 
slepi in slabovidni uporabljajo, smo učencem poskušali 
približati kako poteka dan nekoga, ki slabše vidi oz. je 
slep. Učenci so se lahko preskusili v hoji z belo palico, 
otipali taktilni zemljevid, spoznali brajevo pisavo in pre
skusili ročno in elektronsko lupo. 

letovanja v letu 2019
v letu 2019 bomo letovali  z agencijo turizem, pre-
vozi, prah sevnica, v vela luki na otoku korčula, 
hotel Posejdon*** od 28.8. – 4.9. 2019. Hotel je 
10 metrov od plaže. 
cena na osebo: 440 eur, za nečlane je cena višja 
20 eur. vse sobe so klimatizirane in imajo franco-
ski balkon. 
Cena po osebi vključuje: 7 X ALL INCLUSIVE: sa

mopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, odmor za kavo 
(kava in piškoti), domače brezalkoholne in alkoholne 
pijače v All inclusive baru (od 10.00 do 22:00 ure) in 
v restavraciji ob obrokih, živa glasba, predstavnika, 
ki bo skrbel za jutranjo telovadbo, animacijo, športne 
aktivnost, avtobusni prevoz do hotela, s trajektom iz  
Splita.
V ceno je vključeno tudi Coris zavarovanje ter odpo
vedni riziko, ki velja za primer smrti, nesreče ali ne
pričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, hujše 
nesreče ali smrti ožjih svojcev, kar zavarovancu one
mogoča potovanje. Oseba prinese potrdilo zdravnika 
specialista, pristojne institucije. Prosim, da ob prijavi 
sporočite s kom boste bivali v sobi. 
Doplačila: turistična taksa 1,10 EUR na osebo na dan 
za osebe, ki nimajo statusa invalida. Vsi invalidi pa ob
vezno vzemite člansko izkaznico.
Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 130 EUR, dopla
čilo za sobo s klasičnim balkonom 20 eur/ na osebo, 
doplačilo za balkon s pogledom na morje 40 EUR/
osebo.
rezervacija velja ob vplačilu akontacije 100 eur/
osebo, zaželeno je plačilo do 4.2. 2019.
Prvi obrok 100 EUR bomo sprejemali do 20. marca , 
drugi obrok 100 EUR do 20. maja in tretji obrok 140 
EUR do 20. avgusta.

ekskurzija ob praznovanju  
8. marca

Dvodnevna ekskurzija z agencijo Toni Turizem vključu
je:
1 dan: odhod avtobusa iz Litije ob 7. uri. Ogled zname
nitosti  Pule, nadaljevanje proti Labinu in Rabcu do Lo
vrana kjer bo večerja ob živi glasbi in nočitev v hotelu.
2. dan: po zajtrku v hotelu kavica na »rivi«. Sledi vo
žnja s postankom v Opatiji, nato mimo Reke na otok 
Krk do Baške. V mestecu Vrbnik bo kosilo v vinariji  Ka
tunar. Ob kosilu bo pijača All inclusive. Po kosilu bo 

v vinski kleti pokušina 
treh vrst vina, domače
ga pršuta in sira. Sledi 
vožnja proti domu.
cena je 95 eur in se 
plača na dan odhoda 
predstavniku agencije. 
Prijave zbiramo v dru
štveni pisarni.

rekreativna 
vadba

Z novim letom (predvi
doma 3. januarja 2019, 
ob 10 uri), bomo ponov
no pričeli z rekreativno 
vadbo v Novem domu 
invalidov.

MDI LitijaŠmartno, 
so.p.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

srečanje krvodajalcev
V četrtek 22.11.2018 so RKS Ob
močno združenje Litija, v gostišču 
Pustov mlin pričakali krvodajalce 
– jubilante.

Povabljenih je bilo 48 tistih krvodajalcev, ki so 
kri darovali 50, 60, 70, 80, 90, 100 x. Vse zbra
ne je poleg sekretarke nagovoril tudi g. Boštjan 
Novak, strokovni sodelavec za krvodajalstvo. 
V imenu Občine Litija je krvodajalce pozdravila 
ga. Lijana Lovše, podžupanja, jim čestitala in se 

zahvalila za njihovo humanitarnost, pozdravil in 
čestital jim je tudi g. Boris Doblekar, poslanec 
v DZ. 

Nastopila je moška pevska skupina Lipa in har
monikar Marko Krebs. 
Dobitniki priznanj za največkrat darovano so Re
snik Milan, Lokar Alojz, Hostnik Martin za 80 x, 
Resnik Milan za 90 x in Groznik Anton za 100 x.

sPoŠtovani krvodajalci !
HVALA V IMENU VSEH TISTIH,  

KI JIM JE PRAV VAŠA KRI
POMAGALA PRI OHRANITVI ZDRAVJA  

IN ŽIVLJENJA.

rožnati oktober
Rak dojke je pri ženskah še vedno naj
pogostejša oblika raka. V primeru, da 
je bolezen dovolj zgodaj odkrita, je v 
visoki meri ozdravljiva. Preventivno 

delovanje je zato zelo pomembno. Gospa Jože
fa Kežar, dr. med.,spec.gin. in porod., ter gospa 
Neja Perič, dipl.med.sestra, sta nas povabili k 
sodelovanju, da skupaj obeležimo Rožnati okto
ber in s tem naredimo nekaj dobrega za zdravje 
žensk.
Program aktivnosti:
 Predavanje in učna delavnica z naslovom Sa
mopregledovanje dojk, kjer so udeleženke poleg 
teoretičnega dela lahko tipale spremembe v doj
ki na silikonskem. 
 Pregledi dojk in po potrebi UZ dojk – v gineko
loškem dispanzerju
Območno združenje Rdečega križa Litija v ime
nu prostovoljk zahvaljuje za prijazno povabilo na 
brezplačne učne delavnice in preglede dojk z 
ultrazvokom dojk. Delavnice so v celoti dosegle 
namen – povečale osveščenost o pomembnosti 
samo pregledovanja. 

„Drobtinica“
V okviru svetovnega dneva hrane, 
smo tudi letos organizirali akcijo 
„Drobtinica“, Naši prostovoljci in 
učenci iz OŠ Litija, PPP so zbirali 
prostovoljne prispevke v zameno 

za kruh, in pecivo, ki nam ga je velikodušno poda
rila trgovina Spar, ter prostovoljke iz KO RK Ribče  
Zbrana sredstva smo v celoti namenili OŠ Litija 
PPP. 

srečanje starejših v krajevni 
organizaciji rK litija levi breg

Krajevna organizacija Rdečega križa Litija je 
povabila na srečanje starejše članice in člane v 
gostišče Pustov mlin. Po kulturnem programu 
in pozdravu ga. Lijane Lovše in g. Borisa Doble
karja se je druženje nadaljevalo. Zaželeli smo 
jim vse lepo v prihajajočem letu. 

Danica SVERŠINA

ZaKljuČen Prvi Del PrvensTva

ŽENSKI ROKOMET

Topli, s soncem obsijani novembr
ski dnevi so nam vlili polno optimiz
ma in delovne volje za pripravo na 
praznovanje 72. obletnice doma. 

Začetek delovanja doma sega v leto 1946, 16. 
novembra. Letos smo na ta dan pripravili slove
snost. Poleg kulturnega programa smo gostom 
pokazali tudi prenovljene prostore enote Nagelj, 
kavarno in knjižnico s čitalnico. Knjižnico s čital
nico smo poimenovali »Ob Potoku« in jo uredili v 
grajskih prostorih v sodelovanju s Knjižnico Litija. 
Praznovanje obletnice se je pričelo z nežnimi 
zvoki citer gospe Milice Penčur in gospe Pavle 
Pavlin. Z globokim občutkom za lepo slovensko 
besedo, je program povezovala, direktorica Knji
žnice Litija, gospa Andreja Štuhec. Spregovorili 
sta nam novo imenovana direkto
rica, gospa Irena Špela Cvetežar 
in upokojena direktorica, gospa 
Vida Lukač. 
V domu se veliko prepeva. Niti 
prijateljstva je stkal domski pev
ski zbor Tisa, v sodelovanju s pro
stovoljcem Vilijem Lušino. Dober 
recept za pozitivne misli je ples. 
Zaplesala nam je Otroška folklor
na skupina OŠ Šmartno Javorje, 
ki jo vodi gospa Bernarda Smre
kar. Veseli smo bili obiska župana 
Občine Šmartno pri Litiji, go
spoda Rajka Meserka in župana 
Občine Litija, gospoda Francija 
Rokavca. 
Z nagovorom ob slovesnosti nam je dr. Janez Ga
brijelčič opisal pomen projekta »Rastoča knjiga«. 
S postavitvijo »Rastoče knjige Dom Tisje« smo 
začutili, da na ta način lahko tudi zaposleni in 
stanovalci gradimo odličnost, mojstrstvo in etiko. 
Ženska vokalna skupina Gartrožce, Etnološke
ga društva Jurija Humarja Primskovo, ki jo vodi 
gospa Rahela Sinigoj, je z Venčkom narodnih 
ustvarila vzdušje in povezala vse navzoče. Zlata 
nit rastoče knjige izhaja prav iz skupine Gartrož
ce, gospa Marinka Vidgaj, pobudnica za prvo ra
stočo knjigo v naši občini, nam je dodala noto k 
rasti naše knjige.
Ubrano petje zakoncev Prašnikar, Betke in Jane
za, s spremljavo citer smo zaključili slovesnost. 
Sledil je ogled doma. Po enotah so potekale raz
lične delavnice, z namenom ustvarjanja domač
nosti. V sodelovanju s prostovoljci OŠ Šmartno 
in gospo Vlasto Tacer so igrali družabne igre, 
prostovoljci OŠ Gradec, z gospo Aleksandro 

Krnc, so v novi čitalnici skupaj s stanovalci brali 
Lahkonočnice. Po prostorih doma je zvenel pri
jeten zvok harmonike Anžeta Zamana in Petra 
Ponebška, učenca Glasbene šole Bučar.
Večkrat nam obuja spomine na stare čase, s 
svojim znanjem in kreativnim ustvarjanjem, 
predsednica društva Univerze za tretje življenj
sko obdobje gospa Milena Dimec. Je tudi prosto
voljka doma. Tokrat je sodelovala pri snovanju 
rastoče knjige in pripravila kreativno delavnico 
izdelovanje različnih izdelkov iz ličja.
V okviru delovne terapije, s sodelovanjem z dru
žabniki, smo predstavili polno življenje in delo v 
domu. Med nami je družabnik, mojster in ume
tnik Jože Ambrož, v njegovih rokah les izpovedu
je neverjetne zgodbe in občutke vredne ogleda. 

V letu Evropske kulturne dedi
ščine smo pristopili k mednaro
dnemu projektu in s tem ople
menitili življenje stanovalcev in 
zaposlenih z rastočo knjigo, kot 
drugi dom v Sloveniji. Oče pro
jekta, gospod dr. Janez Gabri
jelčič, je pripravil idejni osnutek 
in projekt poimenoval Rastoča 
knjiga  Dom Tisje. To je izvirni 
slovenski projekt, ki nosi veliko 
sporočilno vrednost za priho
dnost. Smo majhen narod, in z 
rastočo knjigo želimo sporočati, 
da imamo sposobnosti, veliko 
znanja in visoko kulturo, ki jo 
bomo ohranjali in tudi razvijali. 

Rastoča knjiga  Dom Tisje je mesto navdiha in 
ustvarjalnosti. Je vodilo za večanje znanja in bo
gatenje duha. Tako stanovalci, kot zaposleni se 
bomo ob predvidenih ciljih navduševali in iskali 
moč in energijo za svojo nadaljnjo strokovno ter 
življenjsko pot. Želimo, da naša knjiga raste s 
povezovanjem stanovalcev, zaposlenih, svojcev, 
prostovoljcev in drugih, ki prihajajo v Dom Tis
je. Da nas to vodi k usklajenosti v medsebojnih 
odnosih, sožitju ter humanemu razvoju. Sleherni 
izmed nas lahko z voljo, znanjem in ljubeznijo 
doda zapis v rastočo knjigo, saj je to knjiga, ki 
raste iz dobrega k boljšemu do najboljšega. Ob 
tem pa nastaja nekaj novega, dobrega, potreb
nega in koristnega za vse nas danes in za tiste 
v prihodnosti. 

Renata OZIMEK,  
diplomirana delovna terapevtka

Alenka ROZINA, delovna inštruktorica

Jesenski del prvenstvenih tekem 
so ekipe ŽRD Litija v večini že odigrale. Do sre
dine decembra je bilo v vseh selekcijah skupno 
odigranih 41 tekem, doma ali v gosteh. 
Pripravili smo nekaj izsekov o dosežkih ekip ŽRD 
Litija iz dosedanjega dela tekmovalne sezone:
članice igrajo v 1.b članski rokometni ligi v 
konkurenci petih ekip. V prvem delu so odigrale 

osem tekem, na katerih so dosegle 6 zmag in 2 
poraza. Ekipo sestavljajo v večini mlade igralke, 
ki si s tekmovanjem v članski konkurenci nabi
rajo izkušnje za nadaljnjo športno pot in nekaj 
starejših, ki svoje izkušnje prenašajo na mlajše.
Mladinke so s dvema zmagama in dvema po
razoma trenutno na četrtem mestu lestvice. V 
sredini januarja nadaljujejo z drugim krogom 
prvenstva. 
kadetinje v letošnjem letu 
nabirajo izkušnje za naprej. V 
konkurenci so najmlajše, saj v 
kategoriji letnika 2002/2003 
tekmujemo z ekipo sestavlje
no iz nekaj igralkami letni
ka 2003, ostale pa so letnik 
2004. V decembru bodo od
igrale še nekaj zaostalih te
kem.
starejše deklice a so do 
sredine decembra odigrale 5 
tekem, zabeležile 2 zmagi, 1 
neodločen rezultat in 2 pora
za. Na lestvici zasedajo 4. me
sto. Prvenstvo se tudi za njih 
nadaljuje 12.1.2019, med tem 
časom pa bodo še bolj zavzeto 
trenirale. 
Mlajše deklice a so si na do
sedanjih 6 tekmah priigrale 5 
zmag in 1 neodločen rezultat. 
Dekleta zavzeto trenirajo, kar 
se kaže na tekmah.
Mlajše deklice b, ki so naj
mlajša selekcija, ki igra v dr
žavnem prvenstvu, si resne 
tekmovalne izkušnje šele pri
dobivajo. Doslej so odigrale 
sedem tekem in le eno izgu
bile. 

Željni novih rokometnih veščin pa so tudi naj
mlajši rokometaši in rokometašice, ki dvakrat na 
teden pridno vadijo na OŠ Litija in na OŠ Gradec 
in se udeležujejo turnirjev v mini rokometu.
Spremljajte naše tekme naših ekip. Koledar 
tekem in druge informacije najdete na spletni 
strani društva www.zrdlitija.si ali na Facebook 
strani.

0,5% dohodnine – 
nič vas ne stane, 
če jih namenite 
Ženskemu roko-
metnemu društvu 
litija. Društvo je na 
seznamu upravičen
cev, ki izpolnjujejo 
pogoje in so upravi
čeni do namenitve 
0,5% dohodnine. Iz
polnite obrazec (naj
dete ga naši spletni 
strani) ali v sistemu 
portala edavki. Vsak 

zaposlen, lahko nameni največ 0,5%, kar ga nič 
ne stane. Nerazporejen del od 0,5% dohodnine 
ostane državi. Veseli bomo če jih podarite nam, 
nam pomeni veliko. Vsi, ki boste omenjeni obra
zec izpolnili in posredovali vaši finančni izposta
vi do 31.12.2018, boste že z dohodninsko napo
vedjo za leto 2018 (ki se oddaja do 31.3.2019), 
namenili del sredstev našemu društvu.
Športni pozdrav in srečno 2019!



FoToKnjiGa – sPoMinsKi PoHoDi na TriGlav
Zakaj ta knjiga? Zato ker že od 1998 na tem pohodu redno sodelujejo tudi člani Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno.

Pohodniško skupino našega veteranskega združenja na tem po
hodu kakor tudi na drugih že vsa leta skrbno in varno vodi Rado 
Poglajen. 
Začelo se je v letu 1986, v 
letu 2018 pa je bil izveden 
že 33 spominski pohod na 
Triglav. 
Ta knjiga pa tudi zato, ker 
je spominski pohod na Tri
glav simbolno, zgodovinsko, 
osvobodilno in osamosvoji
tveno, vzdržljivostno, kultur
no in nacionalno najodmev
nejše ter najpomembnejši 

rekreativno spominski pohod v Sloveniji.
V spomin na vse te dogodke in ohranjanje spomina na prete
klost je predsedstvo Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Litija – Šmartno, dne 12.09.2018 sprejelo sklep, 
da se izdela fotoknjiga Spominski pohodi na Triglav. Izdana je 
bila 19.11.2018.  Karlo LEMUT 
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Xi. MeMorial riHarDa urBanca liTijsKa GoDBa

Člani oZsČ liTija in ŠMarTno Pri liTiji na 
PoHoDu‚ "Po PoTeH soŠKe FronTe"

Na vsakoletno povabilo častniškega združenja Nova Gorica na tradicionalni pohod‚"Po 
poteh soške fronte", so se pohoda udeležili tudi člani Območnega združenja sloven
skih častnikov Litija in Šmartno pri 

Litiji. Pridružili so se jim člani Planinskega društva 
Litija. Letošnji pohod je bil organiziran prvo sobo
to v mesecu Decembru. Gre za tradicionalni že 20. 
po vrsti zanimiv in poučen pohod, povezan z druže
njem častnikov, podčastnikov in družinskih članov 
iz vse Slovenije. Za letošnji dogodek je organizator 
pripravil pohod iz vasi Kojsko v Goriških Brdih do 
vrha Sabotin (609 m). Skupaj se je zbralo preko 
500 pohodnikov. Pot je potekala po obronku Gori
ških Brd, na koncu pa so pohodniki v strelskih jarkih 
prispeli na cilj. Med potjo so se pohodniki ustavljali na točkah, na katerih so člani združenja OZSČ 
Nova Gorica razlagali dogajanja pred 100 leti na tem področju. Na cilju so prijazni domačini poskr
beli tudi za odlično okrepčilo. Pohodniki so si lahko ogledali manjšo muzejsko zbirko iz 1. svetovne 
vojne. Delegacija Zveze slovenskih častnikov je položila venec ob spominskem obeležju vsem pa
dlim vojakom v prvi svetovni vojni na območju Sabotina. Po koncu družabnega srečanja in klepetu 
ob čakanju na avtobuse za povratek domov, so vsi udeleženci pohoda bili enotnega mnenja, da se 
ponovno udeležijo dogodka tudi prihodnje leto.  Anton PLANKAR

Fotografiji: Arhiv ZSČ

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev,
je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.

ZAHVALA
Zapustil nas je dragi brat in stric

MILAN ČEŠEK
po domače Lukežev Milan iz Jablaniških Laz.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, cvetje, sveče ter dar za svete maše. Hvala gospodu 
župniku za molitve in slovesno opravljen obred. Zahvaljujemo se 
tudi trobentaču ter pevcem za obogatitev svete maše ter zapete 
žalostinke. Za vso pomoč iskrena hvala tudi Tonetu Hauptmanu.

Brat Slavko z ženo Mileno ter nečaka in nečakinje z družinami

V domu tvojem je praznina,
v srcih naših bolečina,
spomin na tebe pa živi,
čeprav te več med nami ni.

V SPOMIN
Minilo je žalostno leto odkar nas je mnogo prezgodaj  

zapustil naš dragi

TONI JOZELJ

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu  
in prižigate svečke.

Zelo te pogrešamo.

Vsi tvoji

V času ponemčevanja slovenskega naroda na preho
du v 20. stoletje, so kot odpor raznarodovanju pri
čela nastajati slovenska kulturnoprosvetna društva. 
Obujanje narodne zavesti se je krepilo tudi z usta
novitvijo Družbe sv. Cirila in Metoda. Podpredsednik 
leta 1885 ustanovljene litijske podružnice je postal 
luka svetec-Podgorski, oster nasprotnik nemške 
politične in kulturne nasilnosti. V okrilju te podružni
ce so zavedni domačini ustanovili tudi Pevsko dru-
štvo lipa in gasilsko društvo. Od tu ni bilo daleč do 
nastanka gasilske godbe leta 1899, s prvim kapel
nikom skladateljem Petrom jerebom, ki je godbo 
vodil do začetka prve svetovne vojne leta 1914. Že 
okrog datuma njenega nastanka se porajajo dileme, 
saj preberemo v glasilih tedanjega časa razne član
ke, ki opisujejo koncerte in prireditve s sodelovanjem 
litijske godbe. »Slovenski List« je julija 1898 poro
čal, da je prikorakala na slavnostni prostor »litijska 
godba«. Še prej je »Slovenski narod« omenil, da so 
na Jurčičevi slavnosti 15. avgusta 1882 na Muljavi 
sodelovali »rodoljubi iz Litije in Šmartna s svojimi za
stavami in »litijsko godbo«. Še starejšega datuma 
pa je članek »Slovenskega naroda« (20. julija 1880), 
ki opisuje dogajanja v Litiji, o rudokopnem društvu in 
njihovi »knapski godbi«.
Litijska godba je skozi desetletja me
njala imena od knapske, gasilske, pre
dilniške, sindikalne, pihalne… a vedno 
je bila in ostaja nepogrešljiva, marljiva, 
požrtvovalna, zvesta in predvsem Naša 
godba. Kot so se menjavali (prilagajali) 
nazivi, imena, naslovi, so se menjava
li tudi njeni kapelniki. V času ene od 
manjših kriz je leta 1964 vlogo godbe 
prevzel amaterski plesni orkester, ki 
ga je na željo takratnih manjših glasbe
nih skupin ustanovil in vsa tri leta nje
govega delovanja vodil jože dobravec, 
zabavni muzikant po srcu, poklicu, s podedovanimi 
glasbenimi geni. Po obuditvi Sindikalne godbe leta 
1966 je sprejel vlogo njenega kapelnika. Uspelo mu 
je pomnožiti in strokovno okrepiti zasedbo tudi z 
vključevanjem podmladka iz Nižje glasbene šole (Liti
jaŠmartno), kjer je bil tudi ravnatelj. Žal pa se v Litiji 
že leta trud okrog tega vira mladih instrumentalistov, 
ki je povsod »baza« za črpanje mladih (novih) aktivnih 
glasbenikov, nekako ne izide. Ni pravega sodelovanja 
in ni razumevanja, bodisi glasbene šole ali staršev, 
da ne rečem tudi »oblasti«, ki je šolo ustanovila. Od 
upokojitve Jožeta Dobravca je leta 1995 za štiri leta 
prevzel taktirko pedagog ivan kolar in jo 1999 zaradi 
bolezni do nadaljnjega predal akademskemu glasbe
niku vasji namestniku. 
Taktirka je kratka paličica, s katero kot podaljšek 
prsta, predvsem na koncertih dirigent vodi orkester. 
Kadar pa nastopajo na promenadi, ulici, v povorki 

pa kapelnik vodi, daje ritem koračnicam in ustvarja 
vzdušje z mogočnejšo in bolj vidno»palico«. Takšna 
palica krasi sobo litijskih godbenikov in je bila povod, 
da smo se oglasili pri Jožetu Dobravcu, pravemu za
kladniku litijske pol preteklosti.
Del te pol pretekle zgodovine so tudi pustni karne
vali. Posebno znan je bil Karneval ciganov (1927), ko 
so se Litijani in Šmarčani (takrat je bilo sodelovanje 
med obema krajema še trdnejše) s povorko iz Šmar
tnega ustavili v Litiji pred »Rebecom« na Frtici, kjer 
je bilo tiste čase središče vseh dogajanj. Tam je bil 
leta 1922 tudi resničen spopad udeležencev, ki so se 
pošalili na račun japonskokitajske vojne. Za ta kar
neval je znani litijski gostilničar, kulturni delavec in 
zanesenjak Franc Pleničar v Celovcu nabavljal razne 
(papirnate) instrumente, ustnike, piščalke; poznane 
so bile njegove papirnate kape, transparenti, okraski, 
tudi še za velike povojne karnevale. Seveda pri tako 
pestrem, glasnem, odmevnem dogajanju ni šlo brez 
krajevne godbe. Da je bila tudi na videz opaznejša, 
je za kapelnika Franca dobravca, Jožetovega oče
ta, posestnika in dimnikarskega mojstra s koncesijo, 
strugar edvard-edi kralj pri podjetju Kunstler (Mizar
stvo in razrez hlodovine) izstružil palico s pozlačeno 

konico na vrhu. Ta palica je bila potem 
vse do leta 1968 na Dobravčevem pod
strešju, ko je Jože zamenjal konico na 
vrhu z glavo lutke Gašperčka. In kako je 
prišel do nje?
Med vojno so imeli Nemci v Sokolskem 
domu (danes v lasti Centromerkur
ja) skladišče pšenice. Litijski pobalini 
so kmalu našli luknjo, da so se lahko 
vtihotapili in raziskovali notranjost. V 
zgornjih prostorih so odkrili zametano 
shrambo lutk sokolskega lutkovnega 
gledališča in jih nekaj sunili. Jože se je 
zapičil v lutko Gašperčka, ki se mu je 

zaradi šegavosti najbolj vtisnil v zavest iz predvojnih 
lutkovnih predstav.
Palica je nato ostala takšna in je spremljala Jožeta na 
čelu godbe skoraj do konca njegove dolgoletne diri
gentske kariere. Sedaj v godbeni sobi s stene opomi
nja mlade godbenike, da so podedovali že obdelano 
ledino, ki so jo zorali nekdanji godbeniki, dirigenti, 
podporniki, prijatelji… Dolžni so jo vsaj takšno, boga
to in oplemeniteno negovati zase in za naše zanamce. 
To jim vsekakor uspeva, kar nam nenehno dokazujejo 
s svojimi nastopi, ko nas njihovi ubrani zvoki popelje
jo iz žal vse bolj sprte sedanjosti v vedrejšo, strpnejšo 
prihodnost. 
Tudi na njihovem tradicionalnem božično novole-
tnem koncertu v Športni dvorani v litiji, 27. de-
cembra bomo mladim zanesenjakom s svojo udelež
bo izrekli priznanje in zahvalo za prijetno sprostitev 
ob njihovih ubranih melodijah! Vicarius, 2018

Spoštovani veterani vojne za Slovenijo, občanke in 
občani, ob izteku leta 2018 sem vam zahvaljujemo za vaše 

sodelovanje in pomoč pri uresničevanju naših nalog. 
V letu 2019, ki prihaja pa vam Območno združenje 

veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno želi zdravja, 
medsebojnega razumevanja in spoštovanja ter dobrega 

sodelovanja za naš skupni napredek.

območno združenje veteranov vojne za slovenijo 
litija - Šmartno

V soboto 17. novembra 2018 je Ob
močno združenje veteranov vojne 
za Slovenije Litija – Šmartno or

ganiziralo in izvedlo že XI. spominski memorial 
Riharda Urbanca v spomin na pokojnega pred
sednika. 
Ob tej priliki je naše Območno združenje pripra
vilo in izdalo tudi brošuro »10 let – memorial Ri
harda Urbanca«, 
ki so jo prejeli vsi 
udeleženci tega 
srečanja. 
Na tem sreča
nju so sodelovali 
veterani iz 9 Ob
močnih združenj 
in območja Ljubljana okolice ter odbor »Sever« 
Litija in Območno združenje Slovenskih častni
kov Litija – Šmartno, skupaj 111 udeležencev.

Druženje veteranov pa je popestrilo tudi tekmo
vanje v malem nogometu ter ekipno in posamič
no tekmovanje v kegljanju in streljanju z zračno 
puško. 

V malem nogometu je sodelovalo 5 ekip. Prvo 
mesto je dosegla ekipa OZ VVS Kočevje, drugo 
mesto ekipa iz 
OZ VVS Litija 
 Šmartno, tre
tje mesto pa 
ekipa OZ VVS 
Logatec. 
V kegljanju so 
sodelovale 4 
ekipe. Prvo 
mesto je do
segla ekipa 
OZ VVS Litija 

– Šmartno s 1.101 podrtim kegljem, druga je bila 
ekipa iz OZ VVS Kočevje s 1.062 podrtimi keglji, 
tretja pa je bila OZ VVS Ribnica s 847 podrtimi 

keglji. Med 
posamezni
ki je prvo 
mesto dose
gel Ludvik 
Novak iz OZ 
VVS Litija 
– Šmartno 
297 podr
timi keglji, 

drugi je bil Stane Kovač iz OZ VVS Kočevje s 
292 podrtimi keglji, tretje mesto pa je dosegel 
Marjan Jerič iz OZ VVS Litija – Šmartno s 289 
podprtimi keglji. 
V strelja
nju z zrač
no puško 
ekipno je 
prvo me

sto dosegla ekipa OZ VVS Kamnik  Ko
menda s 496 krogi, druga je bila ekipa 
Območnega združenja Slovenskih ča
stnikov Litija – Šmartno s 484 krogi, 
tretje mesto pa je dosegla ekipa OZ 
VVS Grosuplje s 795 podrtimi keglji. 

Med posamezniki je prvo mesto dosegel Franci 
Koncilja Odbor »Sever« Litija s 177 krogi, drugi je 
bil Pavel Serša OZ VVS Kamnik – Komenda s 175 
krogi, tretje mesto pa je dosegel Jože Gorjanc 

OZ VVS Grosuplje s 172 krogi. Na tem 
tekmovanju je sodelovalo 45 strelcev. 
Glede na dosežene rezultate v vseh 
treh športnih disciplinah je prvo mesto 
doseglo OZ VVS Kočevje, ki je poleg 
prehodnega pokala prejelo pokal v 
trajno last. 
Na svečanem zaključku so sin pokoj
nega Urbanca Matjaž, predsednik Po
krajinskega odbora zveze veteranov 
vojne za Slovenijo Ljubljana okolica 

Janez Gregorič in predsednik OZ VVS Litija – 
Šmartno Ivan Lovše podelili; zahvale, medalje in 

pokale za so
delovanje in 
najbolje uvr
ščenim eki
pam ter posa
meznikom.
Posebna de
legacija pa ja 
na grob Ri
harda Urban
ca odnesla 
Ikebano.
Ude leženc i 
srečanja sta 
p o z d r a v i l a 
župan Občine 
Litija Franci 
Rokavec in 
predsednik 
pokrajinske
ga odbora Ja
nez Gregorič. 
Pokraj inski 
odbor je bil 

tudi pokrovitelj tega srečanja.
Po končani slovesnosti je sledilo družabno sre
čanje. 
 Karlo LEMUT

Dobitniki pokala za mali nogomet

Vsi udeleženci na zaključku

Vse ekipe malega nogometa v Športni dvorani v Litiji

Ekipa OZ VVS Litija-Šmartno v 
malem nogometu

Karlo Lemut in preds. Ivan Lovše z litijskimi kegljači

OZ VVS Kočevje je prejelo prehodni 
pokal v trajno last



ZAHVALA
V 96. letu nas je zapustila naša draga mama

DRAGICA SVERŠINA

Iskrena zahvala za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebna 
zahvala velja strežnemu osebju Doma Tisje enota Litija, pevcem 
DU Litija ter govornikoma Mirku Kaplji in Ireni Kramar za izrečene 
poslovilne besede.

Sinova Tone in Drago z družinama ter ostalo sorodstvo

Je čas, ki da in je čas, ki vzame.
Je tudi čas, ki celi rane
in je čas, ki nikoli ne mine, 
ker s sabo nosi vse spomine.

ZAHVALA

JOŽE PEVEC - RORC
1958 – 2018

Težko je sprejeti, da smo se morali od njega prezgodaj posloviti,    
zato hvala vsem za izrečena sožalja, naša globoka hvaležnost vsem,     
ki ste lajšali našo bolečino in iskrena hvala LD Polšnik in g. župniku    
za opravljen obred, lovskim kolegom in vsem ostalim, ki ste z svojo    
prisotnostjo prispevali, da smo se poslovili od Jožeta.

Mira, Lovro, Srečko in Suzana z družinama

Ni smrt tisto, kar nas loči,
In življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.
( M. Kačič )

ZAHVALA
Za vedno se je poslovil od nas

IVAN TOMAŽ ŽNIDAR
6.11.1930 – 20.11.2018

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
tople stiske rok in vso nesebično pomoč v teh žalostnih dneh. Hvala 
dr. Benedičiču in patronažni službi ZD Litija za njihovo požrtvovalnost. 
Hvala tebi, Mia, za izjemno skrb in pomoč v zadnjem letu. Hvala  
g. Kaplji za lep pogrebni govor in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Za vedno bo ostal v naših mislih in srcih.

Vsi njegovi

Nasmešek tvoj nikoli v nas ne bo zbledel,
tvoj obraz v spominu nam večno bo živel.

V SPOMIN
7.12.2018 je minilo tri leta odkar si odšel

LUKA DJUKIČ

Pogrešamo te tvoji najdražji.

Ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA
Zapustila nas je žena, sestra in teta

JOŽEFA - PEPCA JELNIKAR

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje in 
sveče. Posebna zahvala ordinaciji dr. Ptičar, g. župniku Jožetu Tomšiču 
za lepo opravljen obred, g. Zdravku Špesu za poslovilne besede, 
Predilnici Litija, pevcem Lipe, trobentaču g. Namestniku in pogrebni 
službi KSP Litija. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
na zadnji poti.

Mož Tone, sestra Vera, Meta, Jan, Sara, Žana in ostalo sorodstvo

Kruta je resnica,
da te med nami več ni.
Upam, da si nekje med zvezdami
brez bolečin in mirno spiš.

V SPOMIN
16. decembra je minilo dve leti odkar nas je zapustila naša ljuba 

žena, mama, tašča in babica

ANÐA PERIĆ
iz Litije

1959 – 2016

Hvala vsem, ki se je spominjate in molite za njeno večno srečo  
in mir, ji prižigate sveče in prinašate cvetje na njen grob.

Vsa ljubezen in toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči mož Jevto, hčerka Božana in sin Goran z družinama

ZAHVALA
Sporočamo žalostno vest, da nas je 13.11.2018 mnogo prezgodaj 

zapustila naša draga žena in mami 

DANICA KUDER
rojena 23.5.1955

s Stranskega vrha pri Polšniku

Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih, 
nam izrekali sožalja, ji poklonili cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.
Za njo je ostala velika praznina, tako v naših srcih, kot tudi v okolici, 
toda v naših srcih jo bomo ohranili za vedno.

Vsi njeni

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

V SLOVO
10.12.2018 se je tiho poslovil

CIRIL JEREBIČ
1950 – 2018

iz Jevnice

Hvala vsem, ki se ga boste kakorkoli spominjali.

Njegovi sorodniki

ZAHVALA
Po dolgotrajni in hudi bolezni nas je za vedno zapustil dragi mož, 

oče, dedek in pradedek

PETER MATOZ
1942 – 2018

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, cvetje in sveče. Hvala skrbnemu osebju Doma Tisje, pevcem in 
g. župniku za opravljen obred. Posebno zahvalo izrekamo njegovim 
srčnim planincem za ganljivo slovo. Hvala vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Zapustila nas je v 88 letu starosti naša draga mami,  

babi in prababi

IVANKA LAP

Iskreno se zahvaljujemo Mii, osebni zdravnici dr. Hauptmanovi, 
patronažnim sestram ZD Litija, sestram Karmen, Sandri, Tini ter 

Natji. Hvala tudi urgentni službi ZD Litija.

Hči Tatjana

Ni te več na vrtu, ne v hiši, 
nič več glas se tvoj ne sliši,  
če lučko na grobu upihnil bo vihar
 v naših srcih je ne bo nikdar.

V SPOMIN
10. decembra je minilo eno leto odkar nas je zapustila

MARIJA KISOVEC
iz Jevnice

Hvala vsem, ki se jo spominjate,
prižigate sveče in postojite ob

njenem grobu. 

Vsi njeni

Stari oreh zdaj sameva,
tvoj glas več ne odmeva,
ostali so le lepi spomini,
ki se ne bodo nikoli pozabili.

ZAHVALA
Zapustila nas je draga mama

PAVLA LUKANČIČ
18.6.1941 – 5.11.2018

iz Podšentjurja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
vsem ostalim za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete 
maše. Lepa zahvala tudi g. župniku Tomšiču za lepo opravljen obred, 
pevcem ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi, ki smo te imeli radi
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sTeFan joKsiMoviĆ BalKansKi PrvaK v KaraTeju PrijaTeljsKa noGoMeTna TeKMa  
nK Kresnice – nK oliMPija

V soboto,17.11.2018 je bil v športnem parku Kresnice pomemben dan za naša klub. 
Našemu vabilu se je med reprezentančnim odmorom odzvala NK Olimpija aktualni slo

venski državni prvak, kar nam je v veliko čast. Olimpija je prišla v skoraj v popolni postavi, tako da se 
je obetala lepa tekma. V domačo ekipo smo povabili še nekaj bivših igralcev, ki sedaj igrajo v drugih 
klubih. Pričakovano je bilo, da bodo gostje nadigrali naše fante, vendar so se prvi polčas kar dobro 
upirali, tako, da se je leta končal z 4:0 za goste. V drugem polčasu je domača ekipa popustila in 
smo prejeli še sedem zadetkov, tako da je bil končni rezultat 11:0 za goste iz Ljubljane. V športnem 
parku se je zbralo približno 150 gledalcev. Vreme tudi ni bilo najbolj ugodno za obisk tekme saj je pi
hal močan veter, primerno temu pa je bila tudi zelo nizka temperatura zraka. Po tekmi smo goste in 
domače pogostili, za vse navijače pa je bilo tudi nekaj čas za slikanje in avtograme z igralci Olimpije.
Zahvala NK Olimpiji, da se je odzvala našemu vabilu in odigrala tekmo v Kresnicah.
Strelci: 2x Savić, 2x Lukanović, Putinčanin (11m), Kronaveter, Lupeta, Kapun, Valenčič, Kobiljar, 
Zarifović (11m).

Postava NK Kresnice:
Erčulj, Bajde A., Klebčar, Draksler, Krhlikar, Perme, Mlade
novič, Čančar, Milčevski Verbajs Ž.
Igrali so še: Škrinjar, Hasanagič, Rajterič, Brčina, Bajde M., 
Budimlič, Dobravec, 
Verbajs G., Šubar
Postava NK Olimpije:
Vidmar, Gasser, Bag

nack, Štiglec, Jurčević, Kapun, Putinčanin, Lupeta, Kronave
ter, Črnic, Vombergar.
Igrali so še: Boakye, Ilić, Zarifović, Krefl, Valenčič, Avramov
ski, Suljić, Kobiljar, Savić, Lukanović.
Ker se bliža konec leta, bi vsem članom in navijačem NK Kresnice zaželeli vesele praznike in srečno 
novo leto 2019.  Kovič JURIJ

usPeŠna jesensKa Bera MeDalj

juDoisT Tian ciZerle Prvi na MeDnaroDneM  
Turnirju »cuP liKa« v ZaGreBu 

V soboto, 24.11.2018 se je sedem odlično pripravljenih judoistov 
Judo kluba Komenda in podružničnega kluba Litija ter njihov trener 
Boštjan Veinhandl udeležilo močnega mednarodnega turnirja »Cup 
Lika« v Zagrebu. Tekmovanja se je udeležilo kar 83 klubov in 805 
tekmovalcev. Ekipno so judoisti, le s 7 tekmovalci v starostnih kate
gorijah U10 in U12, osvojil 25. mesto. Čestitke vsem tekmovalcem, 
ki so požrtvovalno in srčno zastopali barve svojega kluba. Litijan 
Tian CIZERLE, ki je prvič oblekel kimono in spoznal judo komaj fe
bruarja letos, je premagal vse svoje nasprotnike v kategoriji U10 in 
suvereno osvojil 1. mesto. Odlično se je boril tudi tevž kristan, ki 
se letos bori v kategoriji U12 kot leto mlajši in ima zelo težko delo. 
Stopničke so se mu za las izmuznile, a je vseeno pokazal, da je že 
letos trd oreh nasprotnikom.  Katarina KUMER

BoŽiČno-novoleTni Turnir KiMon 2018

TENIS KLUB AS

MarK MesariČ in Tina KrisTina GoDec na ZMaGovalniH 
sToPniČKaH, Bor arTnaK ProGlaŠen Za PeTrolov uP leTa

Teniška zveza je pričela konec novembra z novo sezono teniških tekmovanj. Igralci Tenis kluba AS 
Litija so bili uspešni že na uvodnih tekmovanjih. V članski kategoriji v Mengšu so pri moških nasto
pili luka vodnik, tom ašič kovač in Mark Mesarič, ter v ženski kategoriji tina kristina godec 

in laura cerovšek. luka vodnik se je preko kvali
fikacij prebil v glavni turnir, kjer sta bila neposredno 
že uvrščena tom ašič kovač in Mark Mesarič. luka 
vodnik je bil nato uspešen tudi v 1. krogu, kjer je s 62 
60 ugnal Tima Rangusa iz Portovalda. Laura Cerovšek 
je izgubila žal že v 1. krogu, Luka in Tom v 2. krogu, 
veliko bolje pa sta se odrezala Mark Mesarič in tina 
kristina godec, ki sta se povzpe
la na zmagovalne stopničke. Mark 
Mesarič je osvojil 3. mesto, potem 
ko je tesno, s 46 64 61 izgubil od 
kasnejšega zmagovalca in 1. nosilca 

turnirja Tina Kovačiča iz Maribora. Korak dlje je šla tina kristina godec, ki je 
osvojila 2. mesto, v finalu jo je s 61 75 ugnala Pia Lovrič iz Domžal.
Svoj prvi reprezentančni nastop je uspešno opravil desetletni Žiga Šeško, ki se 
je z reprezentanco Slovenije do 11 let udeležil Iger treh dežel v Italiji, kjer je Slo
venija osvojila 1. mesto, Žiga Šeško pa je zmagal prav vse tekme ! Čestitamo !
Teniška zveza Slovenije je na zaključni prireditvi leta nagradila najuspešnejše 

slovenske tekmovalce. Priznanje je kot najboljši v ka
tegoriji do 14 let prejel bor artnak. bor artnak je bil proglašen tudi 
za Petrolov up leta. Bor se trenutno nahaja v ZDA, kjer čaka na svoj 
nastop na prestižnem svetovnem Orange bowl turnirju.
kolar nastja je nastopila na 25.000$ vrednem turnirju v Indiji, kjer se 
je prebila do polfinala, tam pa izgubila po trdem boju od slovakinje Mi
halikove Tereze s 64 67 57. Nastja se počasi a vztrajno vzpenja po WTA 
lestvici, kjer je trenutno na 322. 
mestu, ter na 10. mestu ITF le
stvice.

nik razboršek je po zmagi v Antalyi, Turčija, ostal še na 
enem turnirju z nagradnim skladom 15.000$, kjer se je uvr
stil v polfinale, tam pa, tako kot Kolarjeva, tesno izgubil v 
z rezultatom 67 64 57 od italijana Danteja Gennaro. Nik je 
trenutno na 414. mestu ATP lestvice.
Tenis klub AS Litija bo v decembru gostil dva turnirja TZS 
in sicer v začetku meseca v kategoriji do 14 let in ob koncu 
leta, natančneje v dneh od 26.12. do 30.12.2018 še Od-
prto prvenstvo za fante do 16 let, kjer se pričakuje še 
posebej močna udeležba, saj je to zadnji turnir pred janu
arskim državnim prvenstvom – vse ljubitelje tenisa vabimo 
na ogled tekem.
25.12.2018 pa bo na sporedu že tradicionalni božični 
šampanjec teniški turnir, s pričetkom ob 15,30 uri, ka
mor vabimo vse rekreativne igralce in tudi njihove navijače! 
 Melita POGLAJEN

Vse selekcije so končale jesenski 
del tekmovanja. Uvrstitev ekip je v 
pričakovanju, le članska selekcija 
je malo preveč pri dnu lestvice. Za 
nadaljevanje sezone se bo potrebno 

bolj zbrati in angažirati.
Mlajše selekcije so se preselile v telovadnice, malo 
starejši pa trenirajo na umetni travi in ploščadi, kje 
se pod vodstvom svojih trenerjev predvsem posve
čajo delu z žogo in koordinaciji. Prekinitev treningov 
je predvidena le za Božično novoletne praznike, po
tem pa nazaj v ustaljeni ritem. V zimskem obdobju 
bodo mlajše selekcije odigrale nekaj dvoranskih 
turnirjev in sodelovale v zimski ligi.
Ob zaključku leta 2018 se zahvaljujemo vsem 

igralkam, igralcem, trenerjem, donatorjem, re
darjem, strežnemu osebju, urejevalcem igrišč, 
pobiralcem žog, ljudem ki skrbijo za organizacijo 
tekem, navijačem in simpatizerjem za trud, ki so 
ga vložili v klub in s tem pripomogli, da smo se v 
jesenskem delu imeli lepo.
Tudi letošnje leto smo izdali klubski koledar, ki ga 
lahko dobite v Š. D. Jevnica vsak dan v popoldan
sko večernih ura.

nk jevnica želi vsem občankam,  
občanom in prijateljem športa 

zdravo, ŠPortno in usPeŠno  
novo leto 2019.

za NK Jevnica, Marjan MEDVED  Medo

ČaroBni isTanBul MaraTon
Zadnjo nedeljo v oktobru, tako kot vsako leto, smo šiltovi 
tekači v močnem dežju odtekli ljubljanski maraton. Kljub 
nemogočim razme

ram smo bili v cilju vsi zado
voljni in srečni. Čisto drugače 
pa nas je v svoj objem sprejel 
Istanbul. Vroče sonce, čudovi
to mesto in prijazni ljudje, ki so 
poskrbeli, da smo tekači iz vse
ga sveta doživeli eno čudovito 
pravljico  MARATON. Mia LOC

Od 30. novembra do 2. decembra 2018 je v 
Dubrovniku potekalo Mladinsko balkansko pr
venstvo. Na prvenstvu se je zbralo 843 tekmo
valk in tekmovalcev iz 12 držav.
Stefan Joksimović, član Karate kluba Trbovlje, 
je poskrbel za zgodovinski rezultat slovenske 
reprezentance. V kategoriji mlajših članov nad 
84 kilogramov je po prostem prvem krogu, 
po vrsti premagal Hrvata, Bosanca in Turka. 
V finalni borbi se je pomeril znova s turškim 
reprezentantom, trikratnim nosilcem medalj 
iz evropskih prvenstev in ga premagal ter tako 
ponesel naslov balkanskega prvaka.

Za Stefana je ta zlata medalja še toliko bolj 
žlahtna, saj se je s tem tekmovanjem poslovil 
od Mladinskega balkanskega prvenstva. Se
veda pa ga čakajo nastopi na članskih prven
stvih. Pred tem pa še nastop na Evropskem 
mladinskem prvenstvu na Danskem, ki se bo 
odvijalo v mesecu februarju 2019. Osvojeno 
prvo mesto na Balkanskem prvenstvu pomeni 
veliko motivacijo in zagon za nadaljnje treninge 
in tekmovanja.

Ob tem nadvse veselem in za vse nas, ki Ste
fana spremljamo 14 let na njegovi športni poti, 
ponosnem dogodku in izjemnem dosežku, ne 
morem mimo kritike in ogorčenja do Občine Li
tija in njenemu vodstvu 
zaradi brezbrižnega in 
zanemarljivega odnosa 
do mladine, športnikov 
in prihajajoče genera
cije, katerim so ravno 
takšni primeri lahko naj
boljši vzorniki. V trinaj
stih letih, kar smo v Litiji, 
se za mladino in šport ni 
popolnoma nič naredilo 
in kot s(m)o se občani 
in občanke očitno odločili, se še nadaljnjih štiri 
leta ne bo nič spremenilo. Mladini bodo še v 
nadalje, namesto urejenih športnih igrišč, po
ligonov in tekaških stez, na voljo in izbiro zgolj 
lokali. Hvala mesto Litija. Hvala tudi gospodu 
Borisu Doblekarju za vse všečke na družbenem 
omrežju Facebook. V času zbiranja glasov za 
poslansko kandidaturo je zelo lepo pisal o Ste
fanu. Zahvaljujoč matičnemu klubu Karate klu
bu Trbovlje, Stefana pozna celo Zasavje, pozna 
ga tudi Ljubljana, sedaj ga pozna tudi Balkan, 
le mesto Litija, ne.
Iskreno in od srca hvala Gimnaziji Litija, ki 
spremlja in s ponosom objavlja Stefanove do
sežke. Tudi mi smo veseli in ponosni, da je bil 
dijak Gimnazije Litija.

Biljana JOKSIMOVIć

Jesen se je za Taekwondo klub 
Šmartno Litija začela intenzivno, 
udeležili smo se treh tekmovanj in 

z rezultati smo lahko zadovoljni, saj nam vlivajo 
dodatni zagon za nadaljevanje sezone.
V Ljubljanski Hali Tivoli so se 13.10.2018 zbrali 
taekwondoisti na tekmovanju 4. Gaiana Ljubl
jana Trophy. Udeležilo se ga je 317 tekmoval
cev iz osmih držav. Naš klub 
je zastopalo 8 tekmovalcev. 
V kategoriji otroci do 34 kg 
je zasedel prvo mesto Noel 
Saje, drugo pa Miha Ga
rantini. Pri mlajših kadetin
jah nad 51 kg je zasedla 3. 
mesto Žana Velagić Jereb. 
Med kadeti do 41 kg je bil 
Daniel Babić drugi. Izkušeni 
mladinki Pia Smrekar (63 
kg) in Aleksandra Rozina 
(+68 kg) pa sta obe zasedli 
1. mesto. Sodelovala sta tudi Jošt Smrekar in 
Edina Duraković, ki pa sta tokrat izpadla v eli
minacijskih borbah. 
27. in 28.10.2018 se je v Beogradu zbrala 
taekwondoistična elita na tekmovanju za sve
tovni pokal ranga G1, 17. Galeb Belgrade Tro
phy. V srbsko prestopnico je odpotovalo kar 
sedemnajst slovenskih reprezentatnov (kadeti, 
mladinci in člani), skupno pa je bilo preko tisoč 

tekmovalcev. Med njimi je zastopal naš klub 
Domen Pirc, ki je po štirih mesecih ponovno 
stopil na tekmovalni tatami. Boril se je v kate
goriji članov do 74 kg. V žrebu je bil postavljen 
kot 9. nosilec kategorije in to tudi opravičil, saj 
je na koncu zasedel solidno deveto mesto in 
pridobil nove 1,51 točke na svetovni lestvici.
Med krompirjevimi počitnicami se je klub od

pravil še v Mostar, na tek
movanje 10. Mostar Open. 
Odpravila se je ekipa petih 
tekmovalcev in še številč
nejša spremljevalna ekipa 
navijačev in staršev. To tek
movanje vedo predstavlja 
tudi izlet ter druženje med 
tekmovalci in starši. Za še 
večje zadoščenje pa so 
se borci odrezali več kot 
odlično in zasedli nasled
nja mesta: Miha Garantini 

(dečki do 33 kg) 2. mesto, Nika Babić (deklice 
do 21 kg) 2. mesto, Žana Velagić Jereb (mlajše 
kadetinje nad 51 kg) tudi 2. mesto. Tretje mesto 
sta zasedla Pia Smrekar (mladinke do 63 kg) in 
Lovro Perme (mladinci do 63 kg). Na 5. mestu 
je pristal Daniel Babić.
Vsem tekmovalcem čestitamo in želimo še ve
liko odličnih rezultatov.
 Eva ŠTANGAR

V nedeljo, 9. 12. 2018 je v Ljublja
ni potekal že tradicionalni Božicno
novoletni turnir Kimon 2018, kjer 

se je sodilo tako po pravilih športnega karateja 
(KZS), kot tudi tradicionalnega karateja (ITKF). 
Turnirja so se udeležili predvsem klubi, ki gojijo 
športni karate, sodelovalo pa 
je tudi kar nekaj klubov, ki so 
usmerjeni v tradicionalni ka
rate. Skupaj je nastopilo kar 
28 klubov in skoraj 300 tek
movalcev. 
Turniraja se je udeležil tudi 
naš klub KK Kensei z deseti
mi tekmovalci, ki so bili zopet 
zelo uspešni ter dosegli odlič
ne rezultate:
  Matic Šifrer 2. mesto v kati, 2. mesto v prosti 

borbi, 1. mesto v jiyu ippon kumite borbi, 2. 
mesto v kogo kumite borbi,

  Tilen Šifrer 2. mesto v jiyu ippon kumite borbi,
 Tjaž Zidar 3. mesto v jiyu ippon kumite borbi,
 Pia Utenkar 3. mesto v kati, 2. mesto v jiyu 

ippon kumite borbi, 3. mesto v kogo kumite 
borbi,
  Tristan Zore 1. mesto v kihon ippon kumite in 1. 

mesto v jiyu ippon kumite,
  Nejc Završnik 3. mesto v kati in 3. mesto v ki

hon ippon kumite,
  Nina Požun 3. mesto v kati, 

2. mesto v prosti borbi in 3. 
mesto v kogo kumite borbi,

  Imeli smo tudi dve ekipi kata 
ekipno: 1. mesto so dosegli 
Nina Požun, Matic Šifrer in 
Pia Utenkar, 3. mesto pa do 
zasedli Tristan Zore, Tilen Ši
frer in Tjaž Zidar.

Odlične nastope so prikazali 
tudi Lea Balta, Anis Jusić in Ažbe Tristan, vendar 
je bila konkurenca prehuda za odličja. Tako je 
KK Kensei med 28 klubi dosegel skupno odlično 
6. mesto, Na tekmi sta sodila tudi naša trenerja 
Gorazd Praprotnik in Toni Povše. 
Čestitke vsem tekmovalcem, oss!
  KK Kensei

nk kresnice

nk olimpija

Vsem staršem otroških selekcij, članom in ostalim igralcem 
ter vsem simpatizerjem kluba NK Litija, želimo veliko zdravja, 
zadovoljstva in športnih uspehov v novem letu 2019!

UO NK Litija
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kuPiM razne stare predmete, odliko
vanja, medalje, značke, bajonete, čela
de, sablje, uniforme, stare razglednice, 
kipce, slike, nakit, kovance, knjige in 
druge starejše drobnarije, ki jih morda 
ne potrebujete več.  051 740 430

MALI OGLASI

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

Izžrebanci križanke iz meseca novembra 2018 bo do pre jeli 
pizzo, ki jo prispeva Restavracija MONA LISA. Bon za 
pizzo bodo prejeli v Tiskarni ACO, Litija.

1. Dušan Mandič, Cesta Zasav. bataljona 7, Litija
2. Ana Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji
3. Sonja Slabe, Ponoviška 9, Litija

Težje besede:  EINO, ECON, NASOVČE, ADRAŠ, OLIB, 
ZVEST

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.1.2019 na nas lov ured -
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli 
stenski koledar akademskega slikarja Jožeta Megliča, 
ki ga je izdala Tiskarna ACO. Koledar prejmejo v Tiskarni 
ACO v Litiji.

nagradna križanka SESTAVIL: Jože Vizlar ŠTEVILKA: 217

22. ČRKA 
ABECEDE

OSTANKI 
PODRTE 

ZGRADBE

SLOVENSKI 
POLITIK 

KARDELJ

GRM S 
TRDIM 
LESOM

NASELJE 
PRI 

KAMNIKU

NADALJE-
VANJE 
GESLA

VRSTA 
HRASTA, 
ČRNIKA

SLOVENSKI 
SLIKAR 

(APOLONIO)

SLOV. IGRALEC

RUSKI PISA -
TELJ (VSEVOLOD)

IZOLA 
ITALIJANSKO

NORVEŠKI 
JEZIKO-
SLOVEC
(AASEN)

VATROSLAV 
OBLAK

STARA 
DENARNA 

ENOTA

ČEDO 
ORLOVIĆ

PREBIVALEC 
SRINAGARJA

PAS PRI 
KIMONU

OKR. IME 
SEBASTIAN

GRŠKA
ČRKA

ITAL. PISATELJ
(UMBERTO)

22. ČRKA 
ABECEDE

ZABRANJEN 
LOV

PRIPADNIKI 
AONOV

NAČRTO-
VALEC

4. ČRKA 
ABECEDE

HOKEJIST 
MURŠAK

VRSTA 
GLASBE 
IN PLESA

IZBOLJŠANJE 
RAZMER

REVOLVERAŠ 
HOLYDAY

ITALIJANSKI 
POLITIK 

(ROMANO)

ZORMANOVA 
LITERARNA 
JUNAKINJA

TURISTIČNI 
KRAJ PRI 
UMAGU

BIBLIJSKA 
OSEBA

OTOK PRI 
ZADRU

FINSKI 
PESNIK 
(LEINO)

KOREOGRAF 
OTRIN

BUCIK

JAPONSKI 
SM. SKAKAČ 
(TAKANOBU)

POT, ZNOJ 
(LJUDSKO)

PREDMESTJE 
LJUBLJANE ITALIJANSKI 

IGRALEC 
(FRANCO)KRAJ PRI LITIJI 

(SITULA)

NACE
OKORN

MEŠANICA 
ZAČIMB, 
DODATEK 

JEDEM

PAPEŠKA 
DRŽAVA MONGOLSKI 

VLADARVELETOK 
V AFRIKI

UKRAJINSKA 
ROKOMETA-

ŠICA 
(JAČENKO)

POPAREK, 
DEKOKT

ARABSKI 
ŽREBEC

PISEC 
KRATKIH 
NOVIC

NABIREK, 
ZBIRKA

NADALJE-
VANJE 
GESLA

NEMŠKA 
KNJIŽNA 
ZALOŽBA

2019

ŽE 20 LET Z VAMI

na kMetiji Šraj iMaMo  
naProdaj jarkice  Mlade ko-
koŠi tik pred nesnostjo, cep ljene proti 
osmim boleznim, so mirne narave in nava

jene na ljudi. Trenu
tno so na voljo rjave 
in Grahaste. Nudimo 
tudi brezplačno do
stavo v Litijo in po 
dogovoru na dom.
Naročila in informa
cije: 031 751 675.

Kmetija Šraj, Poljčane.

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: 01/8983843 

• glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Naklada 5850 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  

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

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

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

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

GSM: 031 630 931

Za vaŠo varnosT - PaZljivo s PiroTeHniKo!
Ker je v prihajajočih prazničnih dneh aktualna uporaba pirotehničnih sredstev, Vam v nadaljeva
nju posredujemo informacije s tega področja:

kaj je dovoljeno in kaj ne?
  Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1 ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehnič

nih izdelkov kategorije F2 pa ni dovoljena mlajšim od 16 let. Izdelkov kategorije F3, F4, P2 in T2 
ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam.

  Pirotehnične izdelke kategorij F1 in F2 lahko uporabljajo mladoletniki, stari do 14. oziroma do 
16. leta starosti, vendar le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

  Baterije in kombinacije iz 3. kategorije do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontane iz 
kategorije do 750 g neto mase eksplozivnih snovi lahko kupu
jejo, posedujejo in uporabljajo tudi osebe starejše od 18 let.

  Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorij F2 
in F3, katerih glavni učinek je pok (gre predvsem za petarde 
različnih oblik in moči), je prepovedana (foto priloga).

  Lastna izdelava pirotehničnih sredstev in predelava piroteh
ničnih izdelkov zaradi povečanega učinka je prepovedana! 
Prav tako sta prepovedani uporaba izdelkov v drugih pred
metih in preprodaja. Prepovedana pa je tudi posest takšnih 
pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, da je največ 
poškodb ravno pri takšni prepovedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki 
niso bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili kupljeni na črnem 
trgu.

  Pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavna značilnost je pok, ni dovoljeno uporabljati 
v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v 
prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne 
prireditve.

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

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne 
poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali, ter onesnažuje okolje.
Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdel
kov (Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih). Za posameznike je predvidena globa od 400 
do 1200 evrov.
Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato prosimo starše, skrbnike, uči
telje in vzgojitelje, da opozarjajo na nevarnosti in možne posledice.

Policisti PP Litija želimo 
vsem občanom mirno  

praznovanje in SREČNO  
v letu 2019!

Danijel STANOJEVIČ
pomočnik komandirja  

PP Litija

novice iZ PlaninsKeGa DruŠTva liTija
V soboto 10.11.2018 je v Semiču potekalo 30. regijsko tekmovanje Mladina in gore. PD Litija se 
je na tekmovanje podalo s tremi ekipami, dve iz OŠ Gradec in ena iz OŠ Litija. Vse tri ekipe so se 
uvrstile na državno tekmovanje, ki bo 26.1.2019 v Podnanosu. Najbolje se je uvrstila ekipa »Litij
ski orli« (Jurij Cvikel, Ažbe Turkovič, Nuša Babnik Mravlja, Klara Mahkovic Lamovšek) iz OŠ Litija 

pod vodstvom mentorice Ljudmile Intihar in sicer je osvojila odlično drugo mesto med 61 ekipami. Po uspehu 
nista veliko zaostajali tudi ekipi OŠ Gradec pod mentorstvom Maje Bregar in sicer je ekipa »Svinjske nogice« 
(Pia Pregel, Sara Emilija Jere, Nuša Šef in Eva Škrabanja) osvojila osmo mesto, ekipa »Mutantske krave na 
kubik« (Pina Golouh, Maša Kristina Jere, Maj Jovanovič, Jan Ponebšek) pa deseto mesto. Priprave na tekmova
nje so se izvajale tudi v društveni pisarni, kjer so mladim znanje delili vodniki Alma Jere, Aleš Pregel in Roman 
Ponebšek. 16.11.2018 je 16 pohodnikov sekcije »Sokol« osvojilo zasavski Triglav – Kum (1219 m). Na vrh 
so se podali iz Hrastnika. Preko Čebulove doline so sestopili v Trbovlje. 1.12.2018 je 15 pohodnikov sekcije 
»Sokol« sodelovalo na »vojaškem« pohodu po poteh Soške fronte na Sabotin. Ogledali so si zunanje ostanke 
1. svetovne vojne in muzej. Po vrnitvi so pohodnike počastili s pršutom in enolončnico iz vojaškega kotla.
Načrtovani izleti in akcije v novembru in decembru 2018: 22.12.2018 – Miklavž (sekcija Sokol), 26.12.2018 – 
planinska inventura (sekcija Sava)
Program je okviren, več informa
cija o izletih pa dobite na društvu 
in na spletu http://www.pdru
stvolitija.si/ 

Obvestila PD Litija povzel  
Aleš PREGEL

ProdaM peč na pelete, 7.5 kw, bordo 
rdeče barve, stara dve leti. Cena 450 
EUR, inf.: 051/826658.

Nekaj prepovedanih  
pirotehničnih izdelkov



KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 41 Tel.: 01 896 32 49
TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-13.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-13.00

Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48
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

Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija!

TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

»TOP PONUDBA ŽIVILSKIH TRGOVIN«

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

SIR EDAMEC
4,99 €/Kg

TUNA v OL. OLJU 6/1   
6,29 €

JAFFA KEKSI 1 kg
2,99 € 

MILKA LEŠNIK 270 g
2,29 € 

BARCAFFE  400 g
3,99 €

ČOKO 500 g   
3,19 €

PIVO UNION 0,5 L 
0,87 €

SLADKOR  1 kg
0,59 €

OLIVNO OLJE 1 L
6,99 € 

BANANICE 17/1 
1,29 €

ČISTILO STEKLA  1 L
1,09 €

KOCKE ZA VŽIG
0,65 €

ANTIFRIZ 100%  1 L
2,59 €

SONČNICE  1 kg
1,09 €

VSE ZA
KOLINE - 
AKCIJA! 

PONUDBA VELJA DO RAZPRODAJE ZALOG!


