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V A B I L O
Vabimo vas na tradicionalno proslavo ob 78. letnici bitke  

II. štajerskega bataljona na Tisju in 75. letnici smrti  
Franca Rozmana-Staneta.

Proslava bo v torek, 24. decembra 2019, ob 11. uri,  
pri spomeniku na tisju

Slavnostni govornik bo župan občine  
Šmartno pri Litiji Rajko Meserko

V kulturnem programu bodo sodelovali: 
partizanski pevski zbor iz Ljubljane, 

 zasavski rogisti in recitatorji gimnazije Litija 

*****
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 2020 pa želimo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.
ZB za vrednote NOB Litija-Šmartno

Žive jaslice na javorju
Kulturno društvo Javorje že tradi cio-
nalno pripravlja uprizoritev živih jaslic. 
Prireditev bo na Božični dan,  
25. 12. 2019, ob 17. uri, pri gasil-
skem domu na javorju pri bogen-
šperku.
Skupaj s sveto družino, pastirji in 
angeli boste doživeli božično zgodbo 
v pesmi in besedi. Vljudno vabljeni! 
 Kulturno društvo Javorje

ne Boj se GoreTi
Litijski skavti – steg Pojočih volkov vas v ne-
deljo 22. decembra vabimo na tradicionalno 
prireditev Luč miru iz Betlehema, ki se bo 
pričela ob 18. uri pred litijsko cerkvijo. Več o 

akciji si lahko preberete na strani http://lmb.skavt.net/ ali 
spremljate naše objave preko Facebooka (@pojocivolkovi) in 
Instagrama (@pojocivolkovi). Samo ŠKraBaNJa

PiHalni oRKEStER litija
Vabi na BOŽIČNO 
- novoLetni 
koncert. 
v petek,  
27. 12. 2019, 
ob 19:00 uri.
športna 
dvorana Litija

(NAdAljevANje NA 3. STR.)

Sašo Jovanovič, urednik

IZ UrEDNIŠTVa
Leto se počasi izteka in upam, da je 
med nami še dosti takih, ki si vzamemo 
čas in napišemo na roke voščila svojim 
najbližjim. Priložite lepe misli darilom, ki 
jih boste letos podarili.
Srečno, zdravo in ustvarjalno leto vam 
želim.

Prispevke pošljite do 08.01.2020  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

tiskarna.aco@siol.net ali na naslov: 
Tiskarna Aco, c.D.K. 39, 1270 Litija.

Tel.: 01/8983-843, Gsm: 041 719 444
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izvajanje projektov v LetU 2019

oBvesTilo o 4. javni 
DraŽBi v leTu 2019

za prodajo nepremičnega  
premoženja občine Litija,

ki bo potekala v petek, 27.12.2019 ob 12.00 uri  
v veliki sejni sobi Občine Litija.
Vse podrobnosti o predmetu javne dražbe in pogo-
jih udeležbe na javni dražbi si lahko preberete na  
http://www.litija.si.

GraDnja oPTiČneGa oMreŽja 
na oBMoČju oBČine liTija

Občina Litija obvešča vse občane, da je v letu 2019 podjetje Te-
lekom Slovenije pričelo z gradnjo optičnega omrežja na območju 
KS Gabrovke in KS Dole pri Litiji, v letu 2020 pa je predvide-
na tudi gradnja na območjih KS Polšnik, KS Sava in KS Spodnji 
Log. Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina, 
ki omogoča hitrejši, zanesljivejši in varnejši prenos podatkov, 
saj optična povezava ni občutljiva na elektromagnetne motnje 
in udare strel. Optično omrežje zagotavlja kakovostno uporabo 
širokopasovnih storitev, kot so televizija, internet in internetna 
telefonija. Tako bo optično omrežje prebivalcem omogočilo viš-
je internetne hitrosti in boljšo izkušnjo spremljanja televizije. Na 
podlagi priporočil Telekoma Slovenije občanom svetujemo, da se 
za prehod na optiko odločite že v času izvedbe gradbenih del, saj 
bodo kasnejši dodatni izkopi za povezave do hiš potekali z dolo-
čenim časovnim zamikom.
Občina Litija pa je bila pred kratkim tudi seznanjena, da je pod-
jetje Eurocon, d. o. o., v sodelovanju s pogodbenim partnerjem 
rUNE posredovalo po gospodinjstvih obvestilo, da na območju 
Občine Litija pričenja z gradnjo odprtega optičnega omrežja 
rUNE, kar je do velike mere zmedlo občane naše občine, saj niso 
vedeli oz. bili seznanjeni, na koga naj se obrnejo za izvedbo hi-
šnih priključkov. V konkretnem projektu je stališče Občine Litija, 
da podpira izgradnjo optičnega omrežja v vsako vas, pri tem pa 
apeliramo na občane, da pri vsakem operaterju pridobite čim več 
informacij o ceni izvedbe hišnega priključka in ceni paketov, na 
podlagi česa se boste lahko odločili za vam najustreznejšo oz. 
najugodnejšo rešitev.

1. mestna skupnost Litija
- dokončanje izgradnje Doma invalidov,
- dokončanje urejanja kletnih prostorov v mestnem muzeju Litija,
-  izvajanje 2. faze odpiranja rudnika Sitarjevec v turistične namene v okviru 
projekta »Mine tour«,

- Izvedba projektov trajnostne mobilnosti v mestu Litija: 
-  ureditev vzporednega hodnika za kolesarje in pešce ob Zasavski cesti,
- ureditev prehoda za pešce na Zasavski cesti,
- ureditev avtobusnega postajališča ob Ljubljanski cesti,
- ureditev semaforiziranega križišča pri Šmelcu.,
-  sofinanciranje nabave večnamenskega reševalnega vozila v ZD Litija,
- sofinanciranje nabave gasilskega vozila v GD Litija,
- dopolnitev javne razsvetljave na Brodarski in Bevkovi ulici,
- urejanje novih stanovanjskih enot v Vili,
-   izdelava PZI dokumentacije za EU projekt večnamenske cestno kolesarske 
povezave Litija–Pogonik,

-  ureditev prostora za popravila in parkiranje koles pred stavbo Občine Litija,
-  postavitev mozaika LITIJSKI BrODNIK v avli Občine Litija v izvedbi društva 
LILa,

- ureditev umetne trave na nogometnem igrišču v Litiji,
-  pričetek celovite rekonstrukcije Petrol servisa z ureditvijo infrastrukture 
v mestu,

- izvajanje turističnega projekta »Visit Litija«,
-  pričetek urejanja železniškega parkirišča vključno z urejanjem statusa 
zemljišč,

-  gradnja povezovalnega voda vodovodnega sistema Podšentjur–Veliki Vrh,
-  ureditev hladilnice na litijskem pokopališču za potrebe izvajanja pokopa-
liške dejavnosti,

- odprtje novega oddelka vrtca Medvedek,
-  javno naročilo izvedbe projektno tehnične dokumentacije izgradnje nado-
mestnega vrtca Najdihojca.

2. krajevna skupnost dole pri Litiji
- celovita rekonstrukcija in adaptacija POŠ Dole,
-  asfaltiranje 3,5 km regionalne ceste po dolini Sopote, s katerim se je v 
celoti uredila asfaltna povezava Velika reka - radeče,

- asfaltiranje javne poti v naselju Preženjske njive,
- asfaltiranje javne poti v naselju Mala Goba,
-  izdelava dokumentacije za Oglarski center skupaj z gasilskim domom za 
pridobitev gradbenega dovoljenja,

-  urejanje vodovodnega sistema in pridobivanje dokumentacije za njegovo 
ureditev,

- podpora izvedbi študentske delovne brigade,
- začetek urejanja optičnega omrežja v KS Dole pri Litiji,
- nakup novega gasilskega terenskega vozila s strani PGD Dole,
3. krajevna skupnost gabrovka
- zaključevanje ureditve vodovodne povezave Gabrovka–Tihaboj,
-  odkup dotrajanih objektov v središču Gabrovke za potrebe celovitega pris-
topa ureditve krajevnega središča,

- napeljava optičnega omrežja na območju KS Gabrovka,
-  urejanje pokopališča in urejanje prenosa objekta na KS Gabrovka,
-  projektiranje modernizacije javnih poti in priprava ceste Čateška gora s 
strani krajanov,

-  začetek vodenja postopka celovite ureditve gospodarskega območja  
Presad,

-  sofinanciranje bankomata in javnega potniškega prometa Litija–Gabrovka 
in obratno,

-  sofinanciranje projektne dokumentacije za ureditev mansarde v vrtcu  
ČEBELICa.

4. krajevna skupnost polšnik
- modernizacija javne poti Velika Preska–Zglavnica,
-  sofinanciranje odkupa dodatnih poslovnih površin za potrebe gasilskega 
društva,

-  pridobitev gradbenega dovoljenja oz. PZI za izgradnjo 1. faze izgradnje vo-
dovoda Mamolj

5. krajevna skupnost spodnji Log
- dokončanje sanacije plazu Trinkavs,
-  izdelava projektne dokumentacije za ureditev JP Sp. Log z ureditvijo vo-
dotoka.

6. krajevna skupnost breg pri Litiji–tenetiše
-  izdelava dokumentacije za priključitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
na CČN Litija–Šmartno,

-  zaključek urejanja napeljave optičnega omrežja v KS Breg pri Litiji–Tene-
tiše.

7. krajevna skupnost konjšica
- asfaltiranje dela ceste Konjšica–Vrdjan s strani krajanov.
8. krajevna skupnost sava
-  zaključena celovita sanacija in obnova mostu čez reko Savo na Savi pri 
Litiji,

- izdelava PGD in PZI dokumentacije za izgradnjo vodovoda Leše,
-  izdelava projekta in pričetek izvedbe celovite rekonstrukcije LC_ Sava–Ko-
biljek–Kunštov mlin in vodotoka Kobiljek, skupaj z obnovo mostu na cesti 
Sava–Litija,

- sanacija dela vodotoka v Ponovičah,
-  sofinanciranje nabave večnamenskega gasilskega vozila PGD Sava.
9. Krajevna skupnost Vače
-  zaključek celovite obnove starega pokopališča s širitvijo in izgradnjo pos-
lovilnega objekta z večnamenskim parkiriščem,

oBvesTilo vseM ZaveZanceM Za 
PlaČilo naDoMesTila Za uPoraBo 

sTavBneGa ZeMljiŠČa v oBČini liTija
Občina Litija odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji-
šča v skladu z 62. členom Zakona o stavbnih zemljiščih in na pod-
lagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Litija (Uradni list RS, št. 82/2018 v nadaljevanju odlok).
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje neposre-
dni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe (imetnik 
pravice razpolaganja oz. lastnik, najemnik stanovanja oz. po-
slovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
15. člen odloka nalaga zavezancem, dolžnost prijaviti Ob-
činski upravi občine Litija, nastanek obveznosti plačila 
nadomestila in vse spremembe, ki vplivajo na odmero na-
domestila.
te spremembe so vse spremembe, ki nastanejo zaradi npr. 
prodaje ali nakupa nepremičnine, dedovanja po pokojni 
osebi, delitve premoženja, oddaje nepremičnine v najem 
(stanovanja ali poslovne površine)
Občinska uprava občine Litija zato naproša vse zavezance za 
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da vse 
nastale spremembe sporočijo na Občino Litija že med letom. 

vloŽiTev ZaHTevKa Za enoleTno oProsTiTev:
v 11. členom odloka je navedeno, da se za dobo enega leta 
oprosti plačila nadomestila zavezanca, ki živi z drugimi člani v 
skupnem gospodinjstvu v slabih življenjskih razmerah in izpol-
njuje eno od naslednjih meril:
•  eden izmed članov prejema denarno socialno pomoč ali var-

stveni dodatek skladno s predpisi, ki urejajo socialno var-
stvene prejemke,

•  eden izmed članov je upravičenec do subvencionirane stano-
vanjske najemnine,

•  v primeru elementarne nesreče, zaradi česar stanovanjski 
objekt ni več uporaben za bivanje, oziroma je del stanovanjske-
ga objekta huje poškodovan in zavezanec vseeno biva v njem.

Pisni zahtevek za oprostitev plačila nadomestila mora za-
vezanec vložiti najkasneje do 31. januarja za tekoče leto pri 
občinski upravi. 
K pisnemu zahtevku mora zavezanec priložiti vsa potrebna do-
kazila (odločba centra za socialno delo o prejemanju denarno 
socialne pomoči/varstvenega dodatka, dokazilo o upravičeno-
sti do subvencionirane najemnine). 
Do enoletne oprostitve je upravičen tudi zavezanec v primeru 
elementarne nesreče, zaradi česar stanovanjski objekt ni več 
uporaben za bivanje, oziroma je del stanovanjskega objekta 
huje poškodovan in zavezanec vseeno biva v njem, se zavezanca 
na lastno zahtevo oprosti plačila nadomestila, če se ugotovi, da 
bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca 
in njegove družine. oprostitev velja za dobo enega leta.

VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA PETLETNO OPROSTITEV:
Občina Litija vse lastnike novogradenj oz. novo zgrajenih objek-
tov seznanja tudi z možnostjo, da ob vselitvi v novozgrajeni 
objekt, na Občini Litija vložijo zahtevek za petletno oprostitev 
plačila nadomestila z uporabo stavbnega zemljišča, v skladu z 
59. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SrS, št. 
18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list rS, št. 24/92 – odl. 
US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr).
Do petletne oprostitve si zavezanci upravičeni, če je bil 
za novozgrajeni objekt plačan komunali prispevek in če je 
zavezanec že vseljen v objekt oziroma ima na objektu že 
urejeno in prijavljeno stalno bivališče.
Vsa vprašanja ali informacije v zvezi z odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča lahko dobite na Občini Litija, soba 
57, pri uslužbenki Kati Zidar ali na telefonu: 01-8963-436, oz. 
na elektronskem naslovu kati.zidar@litija.si.

-  izdelava projektne dokumentacije za obnovo LC ceste Spodnja Slivna–Za-
podje,

-  sofinanciranje bankomata in javnega prevoza Litija–Hotič–Vače in obratno,
-  zaključevanje celovite opremljenosti optičnega omrežja v KS Vače,
- delna sanacija kanalizacijskega sistema na Vačah.
10. Krajevna skupnost Hotič
- izgradnja 2. faze vodovodnega sistema Hotič v naselju Bitiče,
-  javno naročilo za izdelavo celovite dokumentacije za Izobraževalni center 
Hotič z večnamensko dvorano,

-  odmera cest v KS Hotič in skupaj s krajevno skupnostjo Hotič urejanje 
varne pešpoti,

-  aktivnosti občine pri optimizaciji projekta ureditve G2–108,odcepa Spodn-
ji Hotič in obvoznice skozi Zgornji Hotič,

-  subvencioniranje javnega potniškega prometa Litija–Hotič–Vače in  
obratno,

- nakup novega terenska vozila s strani PGD HOTIČ.
11. krajevna skupnost kresnice
-  dokončanje 1. faze nadgradnje vodovodnega sistema, z izgradnjo novega 
vodohrana,

-  pričetek priprave dokumentacije za izgradnjo nove čistilne naprave, kana-
lizacije in celovite ureditve komunalne infrastrukture v naselju Kresnice,

-  zaključena celovita ureditev novega optičnega omrežja v KS Kresnice,
- urejanje okolice šole skupaj s POŠ Kresnice,
-  sofinanciranje dela sredstev za nabavo in obnovo orgelj v cerkvi SV. Be-
nedikta.

12. Krajevna skupnost Ribče
-  parcelacija in urejanje lastništva zemljišča kulturnega doma ribče in ure-
ditev upravljanja le-tega,

-  zaključena celovita izgradnja novega optičnega omrežja v KS ribče.
13. krajevna skupnost jevnica
- zaključena modernizacija cestnega odseka Goliški krog,
-  nadaljevanje izgradnje povezovalnega vodovodnega omrežja Litija–Veliki 
Vrh–Golišče,

- urejevanje potniškega perona na železniški postaji Jevnica,
-  sofinanciranje obnove odrske opreme v kulturni dvorani zadružnega doma 
v Jevnici,

-  izdelava projekta Obnove JP Poljanski krog v Kresniških poljanah,
-  pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedba javnega naročila za izgradnjo 
večnamenskega objekta na ŠrC Jevnica,

- obnova spodnjega dela fasade POŠ Jevnica, ob 90 letnici šole.
Skupni projekti:
-  izvajanje prevoza za starejše s pomočjo široke skupine prostovoljcev in 
zavoda Sopotniki,

- začetek izvajanja spremembe Prostorskega načrta Občine Litija,
-  širitev ločenega zbiranja odpadkov na frakcijo odpadne papirne, kartonske 
embalaže ter papirja,

- sanacijski ukrepi na regijskem centru odpadkov Ceroz,
- sofinanciranje VEM točke na obrtniški zbornici,
- pomoč pri izvedbi Co-working prostorov rISE v Zagorici.
-  urejanje prostorov za vrnitev Upravne enote v stavbo Občine Litija,
- nakup terenskega vozila za potrebe občinske gasilske zveze.

Misli oB ZaKljuČKu leTa 2019
Začetek in konec leta 2019 imata pri slovenskih občinah zagotovo 
isti imenovalec – »manj denarja za več nalog«. Navkljub takšne-
mu odnosu države do občin pa smo v občini Litija, tudi v tem letu 
izvajali obsežne investicijske projekte. Še zlasti bi izpostavili do-
končanje asfaltiranja državne cestne povezave po dolini Sopote v 
dolžini 3,6 km, kar predstavlja nove razvojne možnosti za območje 
Polšnika, še zlasti pa za Dole pri Litiji. Nadaljuje se izjemen investi-
cijski ciklus na področju optične povezave na celotnem območju 
občine Litija v izvedbi družbe Telekom.
Med več kot 90 pomembnimi projekti, ki so se vodili v tem letu na 
celotnem območju občine Litija bi še posebej izpostavil naslednje:
-  Celovita rekonstrukcija POŠ Dole, gradnja transportnega vodo-

voda Gabrovka–Tihaboj, sanacija mostu preko reke Save na Savi 
pri Litiji, dokončanje poslovilnega objekta na Vačah vključno z 
razširitvijo pokopališča in izgradnjo večnamenskega parkirišča, 
dokončanje izgradnje Doma invalidov in predaja prostorov v upo-
rabo, odprtje kletnih prostorov Mestnega muzeja Litija, ureditev 
umetne trave na nogometnem igrišču Litija, dokončanje nadgra-
dnje vodooskrbe v Kresnicah, izgradnja povezovalnega vodovoda 
Litija–Veliki vrh–Golišče, asfaltiranje dobrih 6 km lokalnih cest in 
javnih poti…

Pomembno se mi zdi omeniti občuten porast turistične prepoznav-
nosti Oglarske dežele Dole pri Litiji, rudnika Sitarjevec in širšega 
območja Geossa. Ključni dejavniki razvoja so pozitivna demograf-
ska rast prebivalstva tudi v odročnejših krajevnih skupnostih, nizka 
raven brezposelnosti in spodbujanje trajnostnega razvoja in so za-

gotovo usmeritve, katerim moramo slediti tudi v prihodnje. Nikakor 
ne smemo prezreti izjemnih uspehov naših občank in občanov, še 
zlasti na športnem področju, kulturi, sociali, mladih ter premnogih 
aktivnostih številnih društev. Še posebej velja ZaHVaLa PrOSTO-
VOLJCEM, katerih število narašča po celotnem območju občine iz 
leta v leto in veliko pripomorejo k prijaznejšemu življenju v naši lo-
kalni skupnosti. Nikakor ne smem pozabiti na solidarnostni projekt 
brezplačnih prevozov starejših, s pomočjo številnih prostovoljcev 
in Zavoda Sopotniki ter MEDGENEraCIJSKEGa POVEZOVaNJa, ki 
dajeta vsestranske rezultate in smo dejansko pionirji na tem po-
dročju v širšem slovenskem prostoru. 
Že v letošnjem letu smo si začrtali prioritetne cilje za prihodnja 
leta, med katerimi so izgradnja nadomestnega vrtca Najdihojca v 
Litiji in izobraževalnega centra v Hotiču. Pomembna se nam zdi 
tudi naloga, da pripravimo potrebno dokumentacijo za nujno po-
trebne projekte na področju infrastrukture, za katere upamo na 
uspešno črpanje in sofinanciranje s strani Evropske skupnosti v 
naslednji finančni perspektivi.
Ob koncu leta se pregleda opravljeno delo za nazaj, hkrati se pri-
pravijo načrti za naprej, a vendar je to tudi trenutek, da se izreče 
ISKrENa ZaHVaLa vsem občankam in občanom, organizacijam in 
poslovnim partnerjem za uspešno sodelovanje, za vso pomoč pri 
našem delu za skupno dobro. Želim, da bomo uspešno in vzorno 
sodelovanje nadaljevali tudi v letu, ki je pred nami, kajti SKUPaJ 
SMO MOČNEJŠI. Vse dobro in SrEČNO 2020!

 Vaš župan FraNCI rOKaVEC

GraDnja oDPrTeGa oPTiČneGa 
oMreŽja rune

Eurocon d.o.o., Dunajska 159, 1000 Ljubljana
narocanje@eurocon.si
01 292 72 30

Spoštovani,
obveščamo vas, da se predvidoma v začetku prihodnjega leta, na va-
šem področju začenja gradnja odprtega optičnega omrežja rUNE, ki 
bo omogočalo priključitev gospodinjstev na prvi optični priključek. 
Podjetje rUNE Enia d.o.o. bo občanom, ki izpolnjujejo pogoje, zgradilo 
optično omrežje visokih hitrosti, s katerim bodo lahko prosto izbirali 
ponudnike storitev (obstoječi operaterji), ki ponujajo televizijske, tele-
fonske in internetne pakete. 
Podjetje Eurocon d.o.o. bo občanom omogočalo brezplačno po-
moč pri naročanju optičnih priključkov in naročanju telekomuni-
kacijskih storitev.
Za zagotovitev optičnega priključka bo potrebno izpeljati naročilo pri-
ključka. Enkratni strošek izgradnje optičnega priključka med gradnjo 
znaša 150,00 € (DDV vključen) za gospodinjstva in 167,13 € (DDV 
vključen) za pravne subjekte. V plačilo je vključeno tudi nadaljnje vzdr-
ževanje priključka.
Pred predvideno gradnjo bodo vsa gospodinjstva, ki so uvrščena v 
seznam izgradnje, po pošti obveščena o načinu pridobitve optičnega 
priključka rUNE.
Za vsa vprašanja in naročila se lahko obrnete na podporno ekipo pod-
jetja Eurocon d.o.o. na telefonsko številko 01 292 72 30, ali pa jim 
pošljete elektronsko sporočilo na narocanje@eurocon.si.
Priključite svoje gospodinj-
stvo na zanesljivo optično po-
vezavo in si zagotovite dostop 
do svetovnega spleta.
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sKuPaj Za KaKovosTnejŠe Življenje  
sTarejŠiH v srcu slovenije

ČaroBna liTija 2019
(nadaljevanje z naslovnice)

Litija je ta december ČarOBNO MESTO: kra-
si ga izjemno domiselna postavitev prazničnih 
luči. Praznično vzdušje dopolnjujejo številne 
prireditve – največ jih bo prav v času do no-
vega leta. Ponudili bomo vsebine za vse staro-
stne skupine in okuse. Posebej pozorni bomo 
na kulinarično ponudbo: dišalo bo po praznič-
nem čaju, vroči čokoladi, kuhančku, pečenih 
jabolkih, potici, poprtnikih, črnemu oglarske-
mu kruhu, rudarski mal‘ci in še marsičemu. Na 
stojnicah bomo skupaj kupili še zadnja božična 
in novoletna darila in poskrbeli, da se bodo bo-
gato obložene praznične mize šibile pod lokal-
nimi pridelki in izdelki. Poleg mesta bo posebej 
čaroben rudnik Sitarjevec Litija, ker bodo na 
ogled žive jaslice in tudi prve mineralne jaslice. 
RAZSTAVA BOŽIČNEGA KRUHA
otvoritev četrtek, 19. december,  
Mestni muzej Litija
Poprtnik ali božični kruh je del naše bogate kul-
turne dediščine. Staro ljudsko verovanje popr-
tniku pripisuje celo magično in zdravilno moč. 
Do 6.1.2020 bodo na ogled umetnine, ki bodo 
nastale pod rokami spretnih gospodinj. Dogo-
dek bo s strokovno razlago o dediščini poprtni-
kov obogatil eden najbolj priznanih slovenskih 
etnologov dr. Janez Bogataj. 
BOŽIČNI SEJEM
petek in sobota, 20. in 21. december
Stojnice božičnega sejma se bodo šibile od 
teže darilc in unikatnih izdelkov ter božičnih 
kulinaričnih dobrot. Čarobnost Litije bo nad-
gradil sejemski program posebej namenjen 
mlajšim: obisk Sneguljčice in palčkov, poslika-
ve obraza, spretnostne in ustvarjalne delavnice 
bodo s kolesom sreče namenile otrokom po-
sebna doživetja, prav tako eden najbolj popu-
larnih otroških TV junakov ribič Pepe, pa obisk 
dedka Mraza, ki bo obdaril vse otroke Mestne 
skupnosti Litija v starosti od enega do šeste-
ga leta. Bruhalec ognja, žongler in hodulje 
bodo navduševale vse obiskovalce petkovega 
sejma.

V soboto dopoldan bomo uličnim umetnikom 
in programom za otroke dodali zvoke številnih 
harmonik,… Vse to bo dobrodošlo v čakanju na 
Tilna Artača. Litijanom in iz Litije celi Sloveniji, 
bo namenil posebno praznično voščilo. Pravza-
prav ne ravno on - voščili nam bodo številni liki, 
ki jih on perfekcionistično in kar se da zabavno 
oponaša. Dopoldne v mesnem jedru ponuja 
priložnost za praznični »brunch« - zajtrk in ko-
silo skupaj ob druženju s prijatelji.
ŽIVE jasLice pred rUdnikom sitarjevec
25. in 26. december
ŽIVE JaSLICE so še ena od posebnosti letošnje-
ga decembrskega dogajanja v Litiji. Božično 
zgodbo v izvedbi gledališke skupine KUD Jev-
nica je režirala Irena režek, tekst in scenarij je 
pripravila Maja Morela. Na platoju pred rudni-
kom bomo postavili sceno za premierno uprizo-
ritev, dostop do rudnika pa to tokat amfiteater 
za obiskovalce. Vljudno vabljeni!
mineraLne jasLice v rUdnikU sitarjevec
26. – 29. december
Pobožični dnevi vabijo na Sitarjevec k rudniku, 
ki je eden najbogatejših mineralnih rudnikov 
v Evropi. Minerali in kamnine rudnika bodo 
osnovni naravni elementi PrVIH MINERALNIH 
jasLic. Postavila jih bosta Tone Klinc in Joži 
Jamšek. Brezplačne oglede jaslic v rudniku 
bodo 28. in 29.12. popestrili tudi nastopi Me-
šanega pevskega zbora KUD Jevnica. 
prednovoLetna zabava v ČAROBNI LITIJI
ponedeljek, 30 december 
Nastopila bo odlična zasedba DOC rOCK, z vr-
hunsko izvedbo uspešnic s področja nekdanje 
Jugoslavije in širše. Za višek večera bodo po-
skrbeli popularni žurerji mambo kings.
SILVESTROVANJE V ČAROBNI LITIJI
torek, 31. december
Najbolj veselo zabavo v letu bomo začeli z mla-
dim ansamblom Zavriskej, DJ Bucyjem, zaključili 
pa z zvezdami večera, enkratnimi modrijani.
Tudi za pestro gostinsko ponudbo bo poskr-
bljeno, tako da leto 2020 ne boste pričakali ne 
lačni, ne žejni, le malce utrujeni.
Več informacij o ČarOBNI LITIJI na: www.
zkms-litija.si, www.litija.si, FB Kulturni center 
Litija, Občina Litija, TIC Litija, rudnik Sitarjevec; 
osebno v Turistično informacijskem centru na 
Valvazorjevem trgu 10, na info@visitlitija.si ali 
na 070 700 484. Obisk vseh prireditev je za 
obiskovalce brezplačen.

Nasvidenje v ČarOBNI LITIJI.

Staranje prebivalstva predstavlja velik izziv za 
družbo, v kateri živimo. Države, družine, formal-
ni in neformalni oskrbovalci neprestano razmi-
šljajo o rešitvah, s katerimi bi starejšim omogo-
čili bolj kakovostno in dostojnejše življenje. Ta 
izziv naslavlja tudi evropski projekt EU_SHaFE, 
katerega cilj je razviti celovit pristop k pame-
tnim, zdravim in starosti prijaznim okoljem. V 
okviru omenjenega projekta je Razvojni center 
Srca Slovenije 25. novembra 2019 v samosta-
nu Mekinje v Kamniku organiziral dogodek z 
naslovom »Kako do kakovostnejšega življe-
nja starejših v srcu slovenije«. 
Dogodek je bil namenjen prepoznavanju idej, 
pobud in sogovornikov za vzpostavitev partner-
stev za manjše projekte, ki bi bili namenjeni 
konkretnemu izboljšanju življenja starejših v 
Srcu Slovenije. Na dogodek so bile vabljene 
vse institucije, ki delujejo na tem območju z 

namenom kakovostnejšega življenja starejših 
ljudi. Da gre za zelo aktualno temo, kaže tudi 
dobra udeležba na dogodku. Srečanje s 30 
udeleženci je vodil koordinator evropske mre-
že zdravstvene in socialne oskrbe ECHalliance 
gregor cuzak. 
Prvi del dogodka je bil namenjen okrogli mizi, 
na kateri so sodelovali župan Občine Litija 
Franci rokavec, župan Občine Dol pri Ljublja-
ni Željko Savič, predstavnik LaS Srce Slovenije 
Mitja Bratun, Janez Praček iz Ministrstva za 
zdravje, direktorica Doma Tisje iz Šmartnega 
pri Litiji Irena Špela Cvetežar, katja vegel iz 
Občine Kamnik, predstavnika kamniškega Za-
voda Oreli martina ozimek in roman rener 
ter vodja pomoči na domu v Zavodu Pristan 
nada jerala. Pogovor se je dotikal ključnih 
izzivov starejših, ki živijo doma, dobrih praks, 
ki jih izvajajo starejši oziroma se jih izvaja za-
nje, razvojnih idej, ki bi jih lahko izpeljali, če bi 
razpolagali z ustreznimi viri, pa tudi o načinih 
financiranja in možnostih izvedbe projektov za 
bolj kakovostno življenje starejših. 
Franci rokavec, župan občine Litija, je pred-
stavil Socialno-varstveni center in Svet za med-
generacijsko povezovanje, ki delujeta v Litiji. Iz-
postavil je, da je potrebno za kvalitetno starost 

zagotoviti čim več možnosti in povezati vse ak-
terje s tega področja. Spregovoril je tudi o pro-
jektu brezplačnih prevozov za starejše, ki jih v 
okviru Zavoda Sopotniki izvajajo v občini Liti-
ja in Šmartno pri Litiji. Z brezplačnimi prevozi 
pomagajo starejšim pri vključevanju v aktivno 
družbeno življenje ter jim nudijo vsakodnevno 
pomoč in spremstvo pri opravkih. 
Direktorica Doma Tisje Irena Špela Cvetežar 
je predstavila institucionalno varstvo, začasno 
in dnevno varstvo pa tudi storitve pomoči na 
domu, ki jih ponujajo za prebivalce občin Litija 
in Šmartno pri Litiji v enoti Socialno-varstve-
nega centra v Litiji. Izvrstno okolje so razvili 
tudi v podporo bolnikom z demenco. Gre za 
področje, ki ga želijo razvijati tudi v prihodnje, 
zato se na tem področju neprestano izobražu-
jejo. Izpostavila je še pomembnost izboljšanja 
bivalnih pogojev starejših na domu in možnost 

lokalne oskrbe 
s hrano. Opo-
zorila je na zelo 
prisotno nasilje 
nad starejšimi, 
ki ga opažajo v 
tesnem sodelo-
vanju s patro-
nažno službo 
in s Centrom za 
socialno delo. 
Izzive celovite 
oskrbe ranljivih 
skupin, med 
njimi tudi sta-

rostnikov, naslavlja tudi strategija lokalnega 
razvoja LaS Srce Slovenije, temeljno vodilo za 
izvajanje projektov za razvoj podeželja na ob-
močju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, 
Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Cilj je 
povečati delež neformalne oskrbe in število re-
šitev za oskrbo na domu. Predstavnik LAS Srce 
Slovenije mitja bratun je ob koncu povzel, 
da potrebujemo na območju vseh omenjenih 
občin krovno povezovanje na tem področju s 
ciljem vzpostavitve delujočega sistema, kar pa 
brez sodelovanja med vsemi akterji ne bo mo-
goče. 
Drugi del je bil namenjen delavnici, na kate-
ri so udeleženci v skupinah razvijali ideje za 
skupne projekte na področju bivalnega okolja, 
socialnega vključevanja, komuniciranja in in-
formiranja, zdravja in potreb po lokalnih stori-
tvah. Delavnice se je udeležila tudi podžupanja 
Občine Litija Lijana Lovše. Zbrani predlogi so 
lahko osnova za pripravo skupnega projekta v 
okviru izvedbe strategije lokalnega razvoja za 
območje LaS Srce Slovenije, ki bi bil namenjen 
izboljšanju kakovosti življenja starejših na tem 
območju. 

Anita MOLKA, 
Razvojni center Srca Slovenije

Spoštovane občanke in občani!

Voščimo vam mirne in blagoslovljene božične praznike, ponosno praznovanje dneva 
samostojnosti in enotnosti ter uspešno in z domoljubjem prežeto novo leto 2020!

Ob izteku starega in začetku novega leta se iskreno zahvaljujemo vsem veteranom, ki 23. decembra 
1990 na plebiscitu glasovali ZA samostojno in neodvisno Slovenijo, veteranom za uspešno obrambo 

naše države v vojni za Slovenijo 1991 ter vsem vam, spoštovani domoljubi, ki vam vrednote slovenske 
osamosvojitve predstavljajo navdih delovanja ter nas pri našem delu podpirate.

Naše dogodke lahko spremljate preko socialnih omrežij Facebook in Twitter  
ter spletne strani www.vso.si.

Vabljeni na obisk v Muzej slovenske osamosvojitve, Cankarjeva 11 v Ljubljani, torek in četrtek  
med 10-14.00 ter ob sredah med 13-17.00.

Bog živi, Slovenijo!

Območni odbor VSO Litija, Šmartno pri Litiji
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Šolski parlament: Moja poklicna prihodnost
Predstavniki oddelkov od 4. do 9. razreda matične in podružnične šole OŠ Gabrov-
ka - Dole so se v četrtek, 5. 12. 2019, zbrali na šolskem parlamentu. V uvodu sta jih 

pozdravili pomočnica ravnateljice, Tadeja Jesenšek, in mentorica šolskega parlamenta, Barbara 
Težak, ter jim zaželeli uspešno delo. Letošnje 
srečanje sta vodili učenki devetega razreda, 
Zala Pavlin in Zala Zidar.
Učenci so najprej predstavili svoje razmišlja-
nje o letošnji temi, o kateri so se pogovarjali 
na kulturnem dnevu. Med drugim so izpostavili, 
da je pri odločitvi za svojo poklicno prihodnost 
potrebno dobro poznati samega sebe, obenem 
pa tudi poklic, ki ga želiš opravljati. Šolanje je 
pomemben dejavnik za dosego željenega cilja, 
potrebna pa sta tudi zaupanje vase in vztraj-
nost. 
V nadaljevanju sta voditeljici šolskega parla-

menta izvedli debato, pri kateri so se učenci razdelili na dve skupini. Ena skupina je zagovarjala 
stališče, da je za odločitev pri izbiri poklica pomembnejša dobra plača, druga skupina pa je zago-
varjala stališče, da je pomembnejše veselje do poklica. Učenci obeh skupin so vneto zagovarjali 
svoje stališče, četudi se z njim niso povsem strinjali.
Na koncu so razmišljali tudi o področjih, ki se bodo v prihodnosti razvijala in kjer bo priložnost za 
zaposlovanje. Izvolili so še predstavnike za občinski otroški parlament. Letos bodo OŠ Gabrovka 
- Dole zastopali Zala Celestina, Miha Brinovec, Sara Uštar in Satja Vogrin. 

Barbara TEŽaK, mentorica šolske skupnosti

Tržnica lokalno pridelane hrane in prireditev ob dnevu hrane
Tako kot vsako leto, smo v Gabrovki 
tudi letos pripravili dobrodelno prire-
ditev ob svetovnem dnevu hrane, in 
sicer v obliki tržnice lokalno pridela-
ne hrane. Z vsemi prodanimi izdelki 
smo zbirali prispevke za šolski sklad 
Osnovne šole Gabrovka - Dole.
Prireditev je potekala v četrtek, 14. 
11. 2019, začeli pa smo jo z nastopi 
učencev Osnovne šole Gabrovka – 
Dole in vrtičkarjev iz vrtca Čebelica. 
Vsi otroci so prisrčno nastopili in na-
redili odličen uvod v tržnico lokalno 
pridelane hrane. Po prireditvi se je 

začela prodaja izdelkov, ki so bili raz-
stavljeni v telovadnici osnovne šole. 
Na voljo so bili pekovski izdelki, vlo-
žena zelenjava, domače marmelade, 
med, izdelki učencev ... S prostovolj-
nimi prispevki smo za šolski sklad 
zbrali preko 2.800 evrov. 
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili 
vsem, ki so: 
•  sodelovali pri pripravi in izvedbi 

prireditve ter jesenske tržnice lo-
kalno pridelane hrane,

• izdelovali in darovali izdelke,
• obiskali prireditev,
•  s prostovoljnim prispevkom daro-

vali v šolski sklad.
Učenki 8. razreda in učiteljica  

Tjaša BrINOVEC Obolnar

ogled vojaškega parka 
v Pivki in vojaškega 

muzeja v kraju lokev
V letošnjem šolskem letu na OŠ Gradec po-
sebno pozornost posvečamo obeležitvi sloven-
skih praznikov. Na dan rudolfa Maistra, 23. 
11., smo se skupaj s starši in z učenci od 5. 
do 9. razreda odpravili na zgodovinsko obarva-
no ekskurzijo. Pot nas je najprej vodila v Piv-
ko, kjer smo si ogledali vojaško zgodovino in 

orožje iz različnega obdobja. Še posebno nas 
je pritegnila notranjost podmornice, ki je bila 
rekonstruirana leta 2011. Del vojaškega par-
ka je posvečen osamosvojitvi Slovenije in te-
ritorialni obrambi. V popoldanskem času smo 
občudovali največjo zasebno zbirko uniform 
in vojaških predmetov iz časa I. in II. svetovne 
vojne v Evropi. Gospod Srečko v kraju Lokev 
nas je popeljal skozi enkratnost svoje zbirke, ki 
jo je predstavil na zelo zanimiv in z zgodbami 
podkrepljen način. Dan smo sklenili z mislijo, 
da je bil slovenski prostor, čeprav tako maj-
hen, vseskozi v središču političnih dogajanj, in 
slovenski narod, čeprav maloštevilen, je vedno 
sodeloval v politično zgodovinskih premikih. 
 Anita MIrJaNIć

uspeh učiteljice Maje Bregar
Učiteljica 1. razreda, Maja Bregar, je na po-
delitvi nacionalnih nagrad jabolka kakovosti 
2019, ki jih že 15. leto podeljuje Center rS za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja 
in usposabljanja skupaj z MIZŠ, prejela zlati 
kabel za najboljši etwininng projekt v sta-
rostni skupini od 7. 
do 11. let. V projektu 
Math in motion so so-
delovale 4 šole s sku-
pnim ciljem spodbuditi 
učenje matematike 
prek gibanja in spo-
znavanja tujih držav. Na OŠ Gradec so bili v 
aktivnost vključeni učenci 1. razreda, ki jih je 
mentorica s sodobnimi pedagoškimi metodami 
na vsaki stopnji projekta spodbujala k aktivni 
participaciji. S smotrno uporabo izbrane IKT so 
podprli izvedbo projekta in doseganje njegovih 
ciljev. Nabor uporabljene IKT je bil primeren za 
izbrano starostno skupino, še najbolj pohvalno 
pa je, da so uporabljali takšnega, ki ni del obi-
čajne rabe. Projekt predstavlja inovativno pra-
kso medpredmetnega povezovanja in učenja 
z vključevanjem pravega sodelovalnega dela. 
Poleg vsega projekt odlikuje še izvedena eval-
vacija.  Jana ISOSKI

Prednovoletni bazar 
Učenci OŠ Litija, POŠ Sava in Pol-
šnik ter Podružnice s prilagoje-
nim programom so v četrtek, 28. 
11. 2019, povabili njihove starše, 

dedke, babice, bratce in sestrice ter tudi ostale 
občane na prednovoletni bazar. Za obiskovalce 
so pripravili čudovite izdelke za novoletna da-
rila, ročno izdelane voščilnice, bogat srečelov, 
rute in šale za ponovno uporabo in zavetišče 
za plišaste živali. Obiskovalcem so bile na voljo 
tudi okolju prijazne vrečke z logotipom šole. Za 
praznični vonj na bazarju so poskrbele kuha-
rice s slastnimi palačinkami in učenci iz NaJ 

skupine s prijetno čajanko. Otroški in mladin-
ski pevski zbor sta pripravila božično glasbo, 
skupina »Neuradno zasačeni« pa zabavno ani-
macijo. Obiskovalci bazarja so lahko spoznali 
prostovoljce Evropske solidarnostne enote, ki 
delajo na šolah v naši okolici, predstavil se je 
tudi evropski projekt Joga za face. Dekleta so 
si lahko uredila nohte v kotičku za manikuro, 
gostje pa so si v mali telovadnici ogledali tudi 
plesne nastope. Mlajši otroci so imeli prilo-
žnost fotografiranja z Božičkom. Učenci so se 
razveselili vsakega obiskovalca in prostovoljnih 
prispevkov, s katerimi so obogatili šolski sklad. 
Iskrena hvala!  Katarina KOS

novice s PoDruŽniČne Šole PolŠniK
Kaj se je na Polšniku dogajalo v mesecu novembru?
V sredo, 6. 11. 2019, smo si kulturnem domu Španski borci v Ljubljani ogledali plesno predstavo 
z naslovom Hud pesjan.
V petek, 15. 11. 2019, smo si na naši šoli privoščili 
zajtrk. Učenci, učitelji, otroci iz vrtca in vzgojiteljice 
smo zjutraj skupaj pojedli zdrav slovenski zajtrk, in 
sicer mleko, kruh, maslo in med ter jabolko. Po zaj-
trku nas je obiskal čebelar Srečko rozina, ki nam je 
lepo opisal delo čebelarja. S seboj je prinesel čebe-
larske pripomočke in panj. Otroci so z navdušenjem 
spremljali razlago. Po malici smo v razredu ustvarjali 
namizno dekoracijo.
V petek, 15. 11. 2019, smo na Polšniku pripravili bo-
žično-novoletni bazar. Zakaj tako zgodaj? Ker smo 
imeli zvečer že tradicionalno srečanje družin, ki ga 
vsako leto organizira KO RK Polšnik.
V četrtek, 28. 11. 2019, smo sodelovali na prednovo-
letnem bazarju, ki ga je organizirala OŠ Litija. S svojimi izdelki smo popestrili ponudbo na bazarju 
in s svojim prispevkom pomagali polniti šolski sklad.
Zdaj pa uživamo v decembrskem času. Malo bomo počivali in si napolnili baterije za novo leto, ki 
prihaja. Vsem želimo lep decembrski čas in prelepe praznike, v novem letu pa vse dobro!

Katarina JUVaN

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

VRTEC POLHEK - POLŠNIK

MeD in ČeBele v noveMBru v vrTcu PolHeK PolŠniK
V tem mesecu smo z otroki spoznavali pomen medu in čebel v 
življenju človeka. Izvedli smo poskus z zaznavanjem medu s svo-
jimi čutili, spoznavali smo opremo in vlogo čebelarja pri čebelah. 
Ob tem nas je 15. novembra, na tradicionalni slovenski zajtrk 
obiskal tudi čebelar, ki nam je pokazal veliko zanimivosti. Izvaja-
li smo dejavnosti preko vseh področij dejavnosti v vrtcu. Izdelali 
smo satov-
nico, v kate-
ro so pridne 
čebelice no-

sile medičino, izdelali smo čebelice, preizku-
sili smo se v izdelavi svečk iz čebeljega voska, 
pripravili smo panjske končnice in čebelnjak, 
se učili novih pesmi in izvajali gibalne igre na 
temo čebelic. Mesec smo zaokrožili s peko 
medenjakov, ki so zadišali po celotnem vrtcu 
in šoli. Skozi celoten mesec smo spoznali ve-
liko zanimivosti, pri katerih so otroci uživali in 
krepili svoje spretnosti.

Patricija MEDVED

OŠ GABROVKA - DOLE OSNOVNA ŠOLA GRADEC

uspešno izveden Poklicni bazar 
za osnovnošolce 

OŠ Litija, OŠ Gradec in Podjetniški rISE Šmart-
no Litija, z.b.o. smo 21. novembra 2019 na OŠ 
Litija organizirali poklicni bazar. Namen ba-
zarja je bil seznanitev bodočih dijakov z mo-
žnostmi nadaljnjega izobraževanja in opravlja-
nja poklicev v lokalni skupnosti. 
Na bazarju so se predstavile različne srednje 
šole iz osrednjeslovenske, zasavske in jugo-
vzhodne regije. Vseh skupaj je bilo 29. 
V letošnjem letu smo k sodelovanju povabili 
tudi 31 lokalnih podjetij v večini iz litijske in 
šmarske občine. Podjetja so predstavila svoje 
delo in poklicne profile, ki jih iščejo in jih bodo 
v prihodnosti v svoji dejavnosti najbolj potre-
bovali. Hkrati so udeležencem bazarja omogo-
čili, da se dogovorijo za skupinsko voden ogled 
posameznega podjetja, da bi šolarji dobili ce-
losten vpogled v delo poklica, za katerega se 
zanimajo. 
Bodočim dijakom smo s tem dogodkom omo-
gočili, da so na enem mestu pridobili vpogled v 
programe več srednjih šol, ki jih zanimajo. Prav 
tako so obiskovalci imeli možnost vzpostavi-
ti kontakte z lokalnimi podjetji, s katerimi se 
bodo lahko v prihodnje dogovorili za opravlja-
nje prakse, počitniškega dela ipd. Šolarji so se 
na ta način še pred spomladanskimi informa-
tivnimi dnevi spoznali s programi srednjih šol 
in pridobili informacije, ki jim bodo olajšale pot 
v svet zaposlovanja. 
Organizatorji ocenjujemo, da se je Poklicnega 
bazarja udeležilo okrog 450 obiskovalcev (šo-
larjev in njihovih staršev). Nad številom obisko-
valcev so bili po naših informacijah pozitivno 
presenečeni predvsem lokalni podjetniki, ki so 
sodelovali na bazarju. 
Odziv šolarjev in staršev je bil pozitiven, saj jim 
je bazar omogočil, da so začeli bolj poglobljeno 
razmišljati o poklicnih možnostih, ki so jim na 
voljo. 
Zahvaljujemo se vsem srednjim šolam, ki so 
predstavile svoje programe, vsem udeležencem 
bazarja ter vsem podjetjem, ki so sodelovala. 
Ta so: Trgograd, d.o.o., PINO Gradbeni inženi-
ring, d.o.o., Ostrešje d.o.o., Pohištvo Erjavec 
d.o.o., Mizarstvo Kos – Jože Kos s.p., Lesokras 
d.o.o., Šekli& Kukovica Veterinarska ambulan-
ta, d.o.o., Veterinarska ambulanta Gaber, Eva 
Lesjak s.p., Okrepčevalnica Kuhla, Omahen-
-Transport d.o.o., Herz d.o.o., Prigo, d.o.o., Ge-
odetski biro Jože Cestnik s.p., ISKra, d.o.o., PE 
Baterije in potenciometri, Ministrstvo za notra-
nje zadeve – Policija, KOPIT d.o.o., KGL d.o.o., 
KOVIKOr d.o.o., aS GrM d.o.o., Kmetijsko goz-
darska zadruga Litija, z.o.o., rožica Si, Petra 
Planinšek s.p., VrTTIM Timotej Medved s.p., Hi-
permarket Spar Litija, Center za socialno delo 
Litija, ŽELVa d.o.o., PEGO PLUS d.o.o., Elektro-
nabava d.o.o., Predilnica Litija d.o.o., Frizerstvo 
Meta, Marjetka Groboljšek s.p. in MEGO d.o.o. 
Se vidimo spet prihodnje leto!
 Katarina POGLaJEN

Zdrav življenjski slog  
in fitnes

V petek, 15.11. in soboto 16.11., je v Laškem 
potekala delavnica zdrav življenjski slog in fi-
tnes. Delavnica je bila izvedena preko Zveze 
Sožitje in je bila namenjena športnikom in 
trenerjem Specialne Olimpiade. V Laško so se 
odpravili z vlakom in bivali so v hotelu Therma-
na zdravilišče Laško, kjer so se imeli priložnost 
tudi kopati v bazenih. Delavnice so se udeležili 
trije učenci in športniki Specialne Olimpiade. 
Prvi dan so imeli predavanje o pomembnosti 
zdrave prehrane. Sledil je praktični del, na 
katerem so se razdelili v skupine in pripravili 
nekaj zdravih obrokov in napitkov. Drugi dan 
je bil posvečen fitnesu, kjer so se naučili po-
membnosti vsakodnevne vadbe. Delavnice 
so bile odlično organizirane. Pozno popoldne 
so se naši tekmovalci utrujeni, vendar polni 
lepih doživetij in novih znanj vrnili z vlakom  
domov.   Igor MIHaILOVIć

1. Mednarodna otroška  
grafična kolonija

V sredo, 6. 11., sta se učenca Jan Murko in 
Tina Zakšek z mentorico renato Dimnik ude-
ležila mednarodne grafične kolonije EKralj na 
temo ‚Po sledeh‘ na OŠ Toneta Čufarja Mari-
bor. Takoj ko so prišli v šolo so jih veselo poz-
dravili, namestili v razrede in razdelili material 
za ustvarjanje. Naredili so kratek kulturni pro-
gram, z govorom ravnateljice in pevskim zbo-
rom. Po prireditvi so najprej poslušali predava-
nje mojstra za globoki tisk Bogdana Renka in 
se nato lotili dela. Najprej sta učenca morala 
narediti skico, nato pa s suho iglo mehansko 
risati na aluminijasto ploščo. Jan in Tina sta 
se lotila slike portala in vrat. Izdelala sta ma-
trice. Čas je hitro minil, saj je bilo dela dovolj. 
Organizacija mednarodne grafične kolonije 
je bila odlično izpeljana. Povabili so jih še na  
razstavo.  Renata DIMNIK



ŠOLSTVO 

Servis in popravilo 
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po 
TIM-ECKART metodi

OD SEDAJ
TUDI

SERVIS 
HIBRIDNIH IN 

ELEKTRIČNIH 
AVTOMOBILOV

SNA ZALOGI TUDI: BMW serija 4: 420d Gran Coupé Sport Line, letnik 2016, 
prev. 73572 km, diesel motor, 1995 ccm, 140 kW (190 KM), avtomatski 
menjalnik, bela barva, 28.900,00 €; OPEL Za ra Enjoy 1.6, letnik 2006, prev. 
255914 km, bencinski motor, 1598 ccm, 77 kW (105 KM), ročni menjalnik 
(5 pr.), beige kovinska barva, 2.480,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

OPEL Mokka 1.4 Turbo Drive Letnik: 2015, 
teh. pregled 4/2021, prev. 69421 km, bela kovin-
ska barva, bencinski motor, 1364 ccm, 103 kW  
(140 KM), SUV, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

12.880,00 EUR

CITROEN C4 1.6 VTi Tendance Letnik: 
2011, teh. pregled 3/2020, prev. 133790 km, 
siva kovinska barva, bencinski motor, 1598 ccm, 
88 kW (120 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

5.150,00 EUR
BMW serija 1: 116i  Let nik: 2012, prev. 
112626 km, bela barva, bencinski motor, 
1598 ccm, 100 kW (136 KM), ročni menjal-
nik (6 pr.), KLIMA.

9.280,00 EUR

OPEL Astra Karavan 1.6 16V Enjoy  Let nik: 
2006, teh. pregled 3/2020, prev. 187506 km, sv. 
modra kov. barva, bencinski motor, 1598 ccm, 
77 kW (105 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

2.480,00 EUR

OPEL Corsa 1.3 CDTI Enjoy  Let nik: 
2016, teh. pregled 7/2020, prev. 116474 km, 
bela barva, diesel motor, 1248 ccm, 55 kW  
(75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

7.740,00 EUR
RENAULT Clio dCi 75  Let nik: 2016, teh. 
pregled 7/2022, prev. 106118 km, bela barva, 
diesel motor, 1461 ccm, 55 kW (75 KM), ročni 
menjalnik (5 pr.),  KLIMA.

6.970,00 EUR

Prednovoletni bazar na oŠ litija
Učenci Osnovne šole Litija, podružnic Sava in Pol-

šnik ter Podružnice s prilagojenim programom so v četrtek, 28. 
11. 2019, povabili starše, dedke, babice, bratce in sestrice ter 
tudi ostale občane 
na prednovoletni 
bazar. Za obisko-
valce so pripravili 
čudovite izdelke za 
novoletna darila, 
ročno izdelane vo-
ščilnice, bogat sre-
čelov, rute in šale 
za ponovno upora-
bo in zavetišče za 
plišaste živali. Obi-
skovalcem so bile 
na voljo tudi okolju prijazne vrečke z logotipom šole. Za praznični 
vonj na bazarju so poskrbele kuharice s slastnimi palačinkami in 
učenci iz NaJ skupine s prijetno čajanko. Otroški in mladinski pev-
ski zbor sta pripravila božično glasbo, skupina »Neuradno zasače-
ni« pa zabavno animacijo. Obiskovalci bazarja so lahko spoznali 
prostovoljce Evropske solidarnostne enote, ki delajo na šolah v 
naši okolici, predstavil se je tudi evropski projekt Joga za face. 
Dekleta so si lahko uredila nohte v kotičku za manikuro, gostje pa 
so si v mali telovadnici ogledali tudi plesne nastope. Mlajši otroci 
so imeli priložnost fotografiranja z božičkom. Učenci so se razve-
selili vsakega obiskovalca in prostovoljnih prispevkov, s katerimi 
so obogatili šolski sklad. Iskrena hvala!  Katarina KOS

srebrno priznanje iz znanja logike  
na državnem tekmovanju 

Na Onovni šoli Šmartno je v soboto 19.10.2019 potekalo držav-
no tekmovanje iz znanja logike. Udeležila sta se ga 2 učenca 
Osnovne šole Litija: Jaka Polesnik iz 7.a in Daniil Gainullov iz 9.a 
razreda. Srebrno priznanje je prejel Daniil Gainullov. Na tekmo-
vanje jih je pripravljala mentorica angela Marolt.

1. mesto na področnem tekmovanju v rokometu
V torek 3. 12. 2019 so rokometašice Osnovne šole Litija sodelovale 

na področnem tekmovanju 
v rokometu v Šmartnem pri 
Litiji. Odigrale so dve tekmi 
z nasprotnicami iz Šmartne-
ga in iz Zagorja. Prvo tekmo 
z ekipo Osnovne šole Šmar-
tno so zmagale z rezultatom 
18:12, drugo proti Osnovni 
šoli Ivana Skvarča iz Zagorja 
pa 24:22. Tako so postale po-
dročne prvakinje in se uvrsti-

le v četrtfinale državnega tekmovanja. Bravo, dekleta!
 Zbrala in uredila Petra PaVLICa

OSNOVNA ŠOLA LITIJA Začelo se je v lanskem septembru, ko mi je sodelavka Betka 
predlagala, naj se s skupino dijakov udeležimo 24. slovenskega 
festivala znanosti z mednarodno udeležbo Narava, človek in 
eksperimenti v organizaciji Ustanove Slovenske znanstvene 

fundacije. Tam naj bi prikazali delovanje fizikalnega sefa, s katerim smo se pred dvema letoma 
udeležili tekmovanja Videl, premislil, odklenil!, ki ga vsako leto organizira Hiša eksperimentov. Za 
priprave ni bilo obilo časa, zato sem v kakršen koli uspeh predstavitve rahlo dvomil, a dijaki so stvar 
vzeli zelo resno, z iskanjem znanja po svetovnem spletu naštudirali delovanje sefa in ga potem 
predstavili pred mednarodno komisijo.
Predstavitev je bila popoln uspeh in projekt je bil izbran za predstavitev na festivalu Science on 
Stage 2019 (Znanost na odru 2019) v portugalskem mestu Estoril, nedaleč od Lizbone. Festival je 
zamišljen kot srečanje učiteljev vse Evrope z gosti iz raznih koncev sveta; kot neke vrste priložnost 
za prikaz in izmenjavo najrazličnejših idej za poučevanje naravoslovja. To je pomenilo, da bi se ga 
kot mentor udeležil samo jaz. Sledilo je naporno dopisovanje in prepričevanje organizatorja, da je 
ključni sestavni del projekta prav način pridobivanja znanja dijakov in njegov prikaz. Letos spomladi 
sem končno dobil odgovor, ki je omogočil, da sem lahko svoje mlade znanstvenike razveselil z 
vestjo, da gremo na Portugalsko vsi skupaj.
In smo šli. Ampak prej je bila na vrsti še obilica dela. Organizacija prevoza in nočitev ter priprava 32 
replik našega fizikalnega sefa, saj sem na odločno prigovarjanje slovenskih delegatov Science on 
Stage pristal na izvedbo predstavitve v obliki delavnice za učitelje.
Priprave so, tudi med počitnicami, tekle vse do nekaj dni pred odhodom, ko smo vse pripomočke 
in prtljago poslali za zahod. Pri organizaciji prevoza nam je na pomoč priskočil Matej Sirk, ki se je, 
v lastni režiji, pridružil naši odpravi, in se izkazal še kot naš neuradni donator in 
organizator.
Odhod kombija izpred gimnazije je bil 29. oktobra ob 4.30. V Lizbono smo iz 
Benetk prileteli okrog 14. ure in se po dobre četrt ure vožnje z metrojem vselili 
v začasni dom v centru mesta. Naslednji dan smo izkoristili za ogled prelepe 
prestolnice. Kar vsak obiskovalec zagotovo najprej opazi, so fasade zgradb. 
Keramične ploščice, keramične ploščice … in keramične ploščice, zato je bil prvi 
ogled – muzej keramičnih ploščic. Ne da se spregledati tudi z belimi kamnitimi 
kockami tlakovanih površin za pešce.
Sledil je dan priprave razstavnega prostora v kongresnem centru v Estorilu in 
priprave na našo delavnico naslednji dan. Kar precej dela smo imeli, saj čisto 
vsega zaradi tehničnih lastnosti sefa nismo mogli postoriti že doma. Pošteno 
smo se razbohotili po sejemskem prostoru in je šlo. Z uradnim odprtjem festivala 
se je končal še en dan.

Končno smo dočakali dogodek, zaradi katerega smo pravzaprav prišli 
– predstavitev v obliki delavnice. Udeležba je bila sicer malo manjša,
kot je bilo napovedano, a to nam ni pokvarilo razpoloženja. Ko sta Gala 
in Nina zvabili za naše mize še tri goste s Kitajske, smo bili res pisana 
druščina. Potem pa, kot da naši mladi znanstveniki to počnejo vsak dan: 

O naši »znanstveni odpravi« v skoraj neznano je bilo že mnogo povedanega in k sreči tudi zapisanega. Veliko poguma, energije, sodelovanja in tudi trme je bilo 
potrebno, da se je dveletno delo na projektu uspešno zaključilo. Čestitke prav vsem članom odprave, predvsem pa mentorju Branku. Iskrena hvala za pomoč 
našim razumevajočim donatorjem. Skupno vodilo nam vsem so bili dijaki; za njih se trudimo in tako bo tudi v prihodnje. Želim vam vse dobro in srečno v 2020.

Vida Poglajen, ravnateljica

Znanost na odru 2019

samozavestno, s popolno suverenostjo in obvladanjem jezika ter vsakršne 
situacije so predstavili fizikalne lastnosti našega sefa in izvedli praktični 
del ter pomagali udeležencem delavnice. Od enega do drugega so hodili; 
droben nasvet tu, dodatna razlaga tam, namig, pomoč. Kot da se samo 
malo igrajo in šalijo – pa se niso; vse njihovo znanje je plod resnega 
dela. Nik je s svojo razlago nekaj obiskovalcev popolnoma navdušil za 
programiranje mikroprocesorjev. Vzdušje je bilo prav zares neverjetno 
prijetno in sproščeno.
Že ob zaključevanju delavnice smo od udeležencev poslušali samo 
pohvale, kasneje pa so nas obiskovali tudi na razstavnem prostoru in tja 
vabili še druge udeležence. Jakob si je po predstavitvi kot kak (iz)redni 
profesor na razstavnem prostoru vzel kar nekaj ur časa in vztrajno razlagal 
obiskovalcem, kako stvari delujejo. In potem še enkrat in še enkrat …
Nik, Gala, Jakob in Nina, z vami si upam iti na kaj podobnega spet kadar 
koli in kamor koli!
Med festivalom smo delo na stojnici še popestrili s promocijo slovenske 
kulinarike: žena Angelca je obiskovalcem ponudila okrog 1000 z domačim 
medom slajenih orehovih štrukeljcev, nekakšnih mini potičk moje mame Fani. 
Gostje so bili navdušeni tudi nad sladko dobroto in štrukeljci so izginili do 
zadnjega.
Po koncu festivala smo pospravili razstavni prostor in se 
odpravili na novo raziskovanje. Do konca odprave smo si 
razen Lizbone ogledali še rt Cabo da Roca – najzahodnejšo 
točko celinske Evrope, in mesto Sintra, ki se ga nikakor ne 
sme izpustiti. Če bi moral ta kraj in tamkajšnje posebnosti 
opisati v le par besedah, bi rekel, da so bili graditelji zares 
zelo bogati odrasli otroci. Zadnji dan je nekaterim uspelo 
priti še k veličastnemu mostu Vasco da Gama, nekaterim 
na grad São Jorge, potem pa na metro, na letalo in v kombi. 
Domov smo prišli 6. novembra malo pred polnočjo.
Gibanje po Lizboni in bližnji okolici se je izkazalo za popolno lahkoto. Razvejana 
mreža podzemne železnice deluje brezhibno, a tudi tramvajem in avtobusom 
ni kaj očitati. Z vlakom malo dlje, do Cascaisa ali Sintre, ravno tako ni bila 
nikakršna težava.
Celotna odprava je bila, relativno seveda, zajeten finančni zalogaj. Kljub 
višini zneska so se starši dijakov strinjali, da so pripravljeni za izobraževanje 
svojih otrok takšen znesek plačati, a za pomoč sem se obrnil na lokalne 
skupnosti in podjetja, saj so naši dijaki v tujini navsezadnje le ambasadorji 
našega izobraževanja in okolja, v katerem živijo. Vsakokrat in vedno znova 
me vzradosti spomin na to, kakšen je bil odziv, ko sem zamisel predstavil. 
Prekrasen je občutek, da so v naši deželi na odgovornih mestih v gospodarstvu 
in negospodarstvu ljudje, ki menijo, da je znanje vendarle vrednota, v katero 
je vredno vlagati. Vsakomur je bilo jasno, da od tega neposredno ne bo imel 
koristi, a sta nas z neskromnima zneskoma osrečili občini Litija in Šmartno pri 
Litiji (sredstva naj bi bila nakazana še letos) ter podjetja Predilnica Litija, KGL, 
Trgograd, Pino in Mizarstvo Kos, s steklovino pa Steklarna Hrastnik.
Spoštovani donatorji, vsi člani odprave in starši naših dijakov se vam iskreno 
zahvaljujemo, da ste nas podprli pri našem ne povsem običajnem projektu.
Tudi brez podpore kolektiva Gimnazije Litija bi bila izvedba odprave samo 
utopija. Vida, Jasmina, Metod, Mateja, Nives, Irena…, hvala.

Branko Koprivnikar

Gala začne predstavitev kot pravljico o princu in princeski. Rešitev fizikalnih 
ugank sefa pomeni uspešno rešitev princeske.

Nina pojasni izdelavo 
mikroskopa z vodnimi 
kapljicami.

Jakob razloži 
sovpliv trajnega in 
elektromagneta.

Nik navduši z razlago 
o mikroprocesorjih.

Naš 
fizikalni 
sef za
SonS 
2019.

Več o dogajanju na Portugalskem in o vtisih naših mladih dijakov znanstvenikov si lahko ogledate in preberete na spletni strani Gimnazije Litija.
Neposredna povezava: http://gimnazija-litija.splet.arnes.si/files/2019/08/Portugalska-WWW.pdf
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seks po slovensko 
– vid valič

v kulturnem centru - pe-
tek, 24. januarja, ob 19h! 

Seks je nekaj kar povezuje vse ljudi. Zaradi 
seksa obstajamo. Vendar je zanimivo, da vsak 
narod gleda na seks malce drugače. Kako pa 
seksamo Slovenci in Slovenke? Vid Valič v svoji 
novi predstavi z naslovom »Seks po slovensko« 

govori o svojih seksualnih in aseksualnih anek-
dotah, ki jih je bilo za nekatere malo, za druge 
veliko, spet za tretje pa tam tam. Obenem pa 
pogleda na seks tudi bolj na široko. Kakšen je 
vpliv seksa na slovensko družbo, gospodarstvo, 
politiko in naše vsakdanje življenje. Zakaj neka-
teri moški pridržijo vrata samo njim privlačnim 
ženskam, druge pa ignorirajo? Več: www.kcli-
tija.si. Vstopnice na že v prodaji v KC in TIC 
Litija! Cena v predprodaji 16€, na dan dogodka 
19€. Informacije: kulturnicenter@zkms-litija.si! 

Približevanja z zakoncema 
Štremfelj

V ponedeljek, 18. novembra smo urico na Pri-
bliževanjih preživeli v družbi izjemnih zakoncev 
Štremfelj, ki sta nas navdušila. Iz pogovora, ka-
terega je vodil Gorazd Mavretič se je čutilo, da 
vse kar delata, delata s srcem in predanostjo. 
Sta prva zakonca, ki sta osvojila Mount Everest 
in se zapisala v Guienessovo knjigo rekordov, 

poleg številnih priznanj pa je leta 2018 g. an-
drej kot prvi slovenski alpinist prejel Zlati cepin 
za življenjsko delo. Izvedeli smo veliko zanimi-
vega iz njunih popotovanj po osemtisočakih, o 
družini in njunem delu, ko nista v gorah. ampak 
urica je bila občutno prekratka, saj bi ju številni 
obiskovalci, kar poslušali in poslušali. Zahvalju-
jemo se ga. Mariji in g. Andreju za iskrivo in po-
učno urico, katero sta preživela z nami. Želimo 
jima zdravja in še veliko osvojenih vrhov.

Gostja v januarju – vika Potočnik
V mesecu januarju se bomo na Približevanjih 
27.1.2020 srečali z VIKO POTOČNIK, bivšo 
županjo Ljubljane, mladinsko aktivistko, funk-
cionarko, poslanko Slovenije v Jugoslovan-
skem parlamentu v najbolj burnih časih, se-
daj pa direktorico Pionirskega doma – Centra 
za kulturo mladih, ko zadnje desetletje zopet 
deluje v svoji stroki. V intervjuju v reviji Zarja 
so zapisali, da je: » Vika ženska več obrazov, 
toda ne, ima le enega, prijaznega, poštenega 
in – še vedno – otroško radoživega.« Vabljeni v 
modro sobo KC Litija ob 19h. 

vabilo na odprtje razstave čipk – 
srčevke v Kulturnem centru

V ponedeljek, 13. januarja 2020, vas ob 19h 
vabimo na odprtje razstave ČarOBNI raST-
LINSKI SVET – Društva zasavskih klekljaric Sr-
ČEVKE! Vabljeni na srečanje z ustvarjalkami, ki 
se tokrat predstavljajo s čarobnimi čipkami v 
obliki rož in zdravilnih rastlin. 

Zadovoljstvo na 
otroških matinejah

Obisk otroških matinej v tej 
sezoni podira rekorde, kar nas 
zelo veseli. Radosti nas tudi 

dejstvo, da otroci uživajo, se veliko smejijo in 
vedno naučijo nekaj novega! radostno je bilo 
tudi v soboto, 7.12., ko je številne obiskovalce 
obiskal Božiček, še prej pa so si ogledali pred-
stavo Nagajivi ledeni škrat Polde (Gledališče 
Kolenc) in tako je bilo sobotno dopoldne po-
polno. 
V mesecu januarju pa se zopet snidemo in sicer 
soboto, 18. janUarja, ko si bomo ogledali 
zimsko predstavo prav posebno dariLo, 
v izvedbi gledališča Pravljičarna: zajec Beni je 
lačen, prezebel in čisto sam tava po gozdu. Ne 
želi si veliko, morda le to, da v dolgih zimskih 

KNJIŽNICA LITIJA

ruski film
Cikel ruskega filma, ki je po slo-
venskih knjižnicah potekal v letu 

2019, bomo zaključili s tragikomedijo Cik cak 
sreče. Film je leta 1968 režiral Eldar rjazanov, 
traja pa 83 minut. Filmski večer v Knjižnici Liti-
ja bo v sredo, 8. 1. ob 19. uri. 

Predstavitev knjige Konodonti in 
razstava Barbare jurkovšek

Knjiga Konodonti Slovenije predstavlja temelj-
no znanstveno delo s področja paleontologije 
in biostratigrafije na ozemlju Slovenije. Avtor-
ja sta priznana raziskovalca, doc. dr. Tea Kolar 
Jurkovšek, znanstvena svetnica na GeoZS in 
ena vodilnih evropskih raziskovalk konodontov, 
ter dr. Bogdan Jurkovšek, upokojeni znanstveni 
svetnik, paleontolog in regionalni geolog. Gre 
za izvirno delo, po katerem bodo poleg paleon-
tologov nedvomno posegali tudi geologi drugih 
vej geologije ter vsi, ki jih zanima življenje v 
starem in srednjem zemeljskem veku, hkrati pa 
bo pripomoček študentom geologije pri pouku 
paleontologije, regionalne geologije in biostra-
tigrafije paleozojskih in triasnih plasti Sloveni-
je. Knjiga je napisana vzporedno v slovenskem 

in angleškem jeziku. (vir: Geološki zavod Slove-
nije). Barbara Jurkovšek, ki je 2009 na ljubljan-
ski Likovni akademiji magistrirala iz slikarstva 
pri prof. Metki Krašovec, bo pripravila likovno 
razstavo. Prireditev bo v Knjižnici Litija, v torek, 
14. januarja 2020, ob 19. uri. 

Potopisno predavanje v januarju
Na januarskem predavanju se bomo skupaj s 
Francijem Horvatom podali na Filipine. Potopis 
bo v torek, 21. 1. ob 19. uri, v Knjižnici Litija.

Zanimiva znanost
Prvo srečanje z domačim diplomantom v letu 
2020 bomo pripravili v torek, 28. 1. ob 19. uri, 
v Knjižnici Litija. Kristina rovšek bo predstavila 
magistrsko delo: Primerjava variant HE Litija z 
vidika vplivov na prostorski razvoj mesta Litija. 

Voščilo: Knjiga je steber. V stebru so črke. Ob 
rojstvu črke sestavijo ime in postanemo Nek-
do. Črke se združijo v besede, besede v stav-
ke, stavki v knjige. Ljudje se povežemo, v roke 
jemljemo knjige. Postanemo knjige. Knjige smo 
mi. In vi. Tudi v letu 2020. Naj ostanemo spre-
mljevalci na vaših poteh, srečno! Vaša Knjižnica 
litija  Aleksandra MaVrETIČ

#lisT
projekt, ki bo v Litijo pripeljal  

second hand trgovino!
Pred približno dvema letoma se je v našem lo-
kalnem okolju, v Litiji, skupini aktivistk porodila 
ideja o odprtju second hand trgovine (trgovina 
ponovne uporabe) v namen ozaveščanja lokal-
ne skupnosti o okoljskih tematikah, spremembi 
življenjskega stila in vsakdanjih navad v smeri 
trajnosti, pridobitve novih spretnosti in tehnič-
nih znanj o popravljanju in predelavi oblačil in 
predmetov, zmanjšanju odpadkov in možnosti 
osnovnih življenjskih potrebščin po dostopnih 
cenah: oblačila, osnovno pohištvo, tehnika za 
kuhinjo, otroška oprema...
V letošnjem letu pa je ideja uvidela luč sveta v 
partnerskem projektu Zavoda Knof so.p., dru-
štva Lojtra in Kluba litijskih in šmarskih študen-
tov, pod imenom #LIST – litijski inkubator za 
skupnost in trajnost, ki je sofinanciran s strani 
Ministrstva za javno upravo. 
Tako se je v mesecu novembru uradno začel 
27-mesečni projekt #LIST, ki bo poleg delova-
nja omenjene trgovine informiral in ozaveščal 
o tematikah projekta v lokalni skupnosti in šir-
še, usposabljal in povezoval akterje v lokalnem 
okolju, razvijal in izvajal programe neformalne-
ga učenja z mladimi in aktivnosti lastnih pro-
duktov ter trženja.
Naš namen je v lokalni skupnosti ustvariti pro-
stor, kjer bomo povzdignili ponovno uporabo 
na višji nivo, v njem uporabiti tehnična znanja 
in ustvarjalno žilico za popravilo rabljenih izdel-
kov – obnova rabljenega pohištva, prodaja ra-
bljenih izdelkov, popravljalnica rabljenih oblačil 
– posledično zmanjšati količino odpadkov, saj 
se oblačila in predmeti prekmalu zavržejo v da-
našnjem potrošniškem življenjskem stilu.
Potreba po transformaciji življenjskega stila 
izhaja iz podnebne krize, izkoriščanja poceni 
delovne sile, onesnaževanju okolja in številnih 
izzivov, s katerimi se danes soočamo kot druž-
ba. To transformacijo lahko dosežemo z oza-
veščanjem, izobraževanjem ter alternativami 
izbire, kot so trgovine ponovne uporabe, upo-
raba lokalnih storitev in sprememb v navadah 
lokalne skupnosti.
Tako smo zaposleni v/na projektu #LIST pri-
dno zavihali rokave in skovali načrt programa, 
ki bo vsem lokalnim prebivalcem nudil izbiro 
pri svojih potrošniških odločitvah, osveščal o 
vročih temah trajnosti in nudil možnost prido-

dneh ne bi bil tako sam. a ko že vse kaže, da 
tudi letošnji rojstni dan ne bo nič posebnega, 
Benija preseneti prav posebno darilo …

Prva abonmajska 
predstava  

v novem letu
Četrta predstava v sezoni 

bo na sporedu v ČETrTEK, 16. JaNUarJa 
2020 in sicer si bomo ogledali komedi-
jo i Love njoFra, v kateri glavno vlogo 
igrata gojmir Lešnjak gojc in vlado no-
vak, v produkciji Mestnega gledališča Ptuj! 
O predstavi: 80. leta prejšnjega stoletja. 
Še je živ tovariš Tito, še imamo rešpekt do 
Ljudske milice, Jugoslovanske ljudske armade, 
še se ve, kdo pije in kdo plača in kdo ali kaj 
je zunanji sovražnik. On, morda »gradjansko 
lice na službi u JNa«, naturaliziran Mariborčan 
(Vlado Novak), in Ona, morda Ljubljančanka z 
meščanskim, intelektualnim pedigrejem (Goj-
mir Lešnjak Gojc). Nekega jutra On pri britju 
zagleda z rdečo šminko na ogledalo napisano 
sporočilo njegove ljube hčerkice: – Njofra! Hči 
je zbežala od doma – ker se bo poročila! In to 
skrivaj! Abonenti vabila prejmete po pošti! 

Dediščina povezuje 
šolarje in člane 

društva u3
14. 11. je potekala delavni-

ca izdelovanja skutinih namazov, pri kateri 
so se učenci preizkusili v pripravi različnih na-
mazov, zraven pa so se naučili tudi uporablja-
ti različna domača zelišča. Naslednji dan so v 
okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka 
postregli s čajem, ki so ga naredili iz zelišč, ki 
so zrasle na vrtu njihove šole. Predpraznično 
decembrsko vzdušje se je začelo 25. 11., ko 
smo z učenci prilagojenega programa pekli 
različne vrste piškotov, kot so medenjaki in 
janeževi upognjenci.

Hrana tudi kot tema raziskovanj
Hrana je bila tudi tema mesečnega predavanja 
28. 11., ki je ponovno napolnila predavalnico 
našega muzeja. Kustosinja muzeja, dr. Tina Šu-
štaršič, je s temo »Kaj so jedli ter kako in kje 
kuhali? Prehrana in samooskrba na prehodu iz 
19. v 20. stoletje« predstavila vsakdanje in pra-
znične jedi naših prednikov in način priprave. 
Po predavanju je sledila pogostitev z jedmi, ki 
smo jih pripravili po receptih Valentina Vodnika 
in Magdalene Pleiweis. 

Muzejske delavnice za odrasle  
in otroke

21. 11. smo v prenovljeni kleti stare sodnije 
prvič pekli kruh, in sicer kruh z drožmi. Vese-
li smo bili odlične udeležbe in dobrega kruha. 

Delavnico bomo ponovili predvidoma v mesecu 
februarju. 
Dve delavnici smo pripravili za otroke. Učenci 
iz OŠ Litija - Podružnica Sava so 3. 12. ob sta-
rih razglednicah Litije sami izdelali svojo raz-
glednico z motivi iz zgodovine Litije. Pri drugi 

delavnici pa so izdelovali božične okraske iz 
filca. Nastali so čudoviti izdelki!

razstava o Pevskem  
društvu Zvon 

V soboto, 7. 12. smo v Šmartnem pri 
Litiji otvorili razstavo o Pevskem dru-

štvu Zvon, ki naslednje leto praznuje svoj visok 
jubilej. razstavo si lahko ogledate na Stareto-
vem trgu 12 po predhodnem dogovoru na tele-

fonski številki 041 760 824 (predsednik Pev-
skega društva Zvon, Maksimilijan Klančnik).
Delavnice, predavanje in otvoritev razstave so 
potekali v okviru operacije »Dediščina nas po-
vezuje«, ki je sofinancirana s strani republi-
ke Slovenije in Evropske Unije iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 

v temnih globinah sitarjevca
3.12.2019 smo v Mestnem muzeju Litija pred-
stavili knjigo »V temnih globinah Sitarjevca« 
avtorice Darinke Kobal, ki preko zgodbic in 
odličnih ilustracij anite Vozelj pripoveduje 
zanimive zgodbe o posebnostih našega rud-

nika in ljudeh, ki so tam delali. Knjigo lahko 
kupite v TIC Litija in stane 4,99 €. 

Dve leti rudnika sitarjevec litija
3.12. je bilo dve leti odkar se je za turis-
tične namene odprl rudnik Sitarjevec. V 
spomin na ta dogodek smo povabili bivše 
zaposlene in potomce nekdaj zaposlenih 
na srečanje v muzej. Z nami so delili svoje 
izkušnje z delom in življenjem v in ob rudni-
ku. zbrane informacije so neprecenljive in 
bogatijo izkušnjo rudnika, preko pripove-
dovanj turističnih vodnikov tudi zdajšnjim 
obiskovalcem. zbrane je nagovoril in se jim 
zahvalil za njihov prispevek pri ponovnem 
delovanju rudnika Sitarjevec tudi župan Ob-
čine Litija, gospod Franci Rokavec.

bitve bistvenih spretnosti za kreacijo lastnega 
življenjskega sloga s pomočjo unikatnih izdel-
kov in poljubnih kombinacij.

misli globalno, deluj lokalno!
Poslanstvo našega konzorcija je spodbuja-
ti trajnostne odločitve prebivalcev in krepiti 
zavest o trajnostnemu razvoju skupnosti z 
namenom spreminjanja življenjskega stila po-
sameznikov. Štiri področja, ki jih naslavljamo 
so: trajnostna potrošnja, trajnostna pridelava 
hrane, mladinsko delo in izobraževanje za traj-
nostni razvoj (razumljeno v najširšem smislu, 
učenje z globalno dimenzijo, zavedanje o med-
sebojni povezanosti sveta, o neločljivosti pla-
neta in sobitij, o soodgovornosti za naš skupen 
planet).
Konzorcij bo v sklopu projekta #LIST – litijski 
inkubator za skupnost in trajnost zaposlil štiri 
osebe. Namen je povezovanje znanja in izku-
šenj posameznih partnerskih organizacij:
•  KNOF Zavod za kreativni razvoj Posavja, 

socialno podjetje,
•  Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj 

mladih,
•  Kliše - klub litijskih in šmarskih  

študentov,
za zagon skupnega prostora v skupnosti, ki 
bo na eni strani Litiji ponudil prvo trgovino s 
predmeti za ponovno uporabo (prenos dobre 
prakse Stara šola) in na drugi strani prostor 
usposabljanj, priložnosti neformalnega učenja, 
načrtovanj skupnostnih akcij, kampanj ozave-
ščanja, okroglih miz ipd.
Glavni cilji projekta so:
-  Vzpostavitev #LIST - litijski inkubator za sku-

pnost in trajnost;
-  Informiranje in obveščanje o tematikah pro-

jekta v lokalni skupnosti in širše;
-  Usposabljanje in povezovanje akterjev v lokal-

nem okolju za krepitev kapacitet;
-  Razvoj in izvajanje programov neformalnega 

učenja z mladimi;
- aktivnosti lastnih produktov in trženje.
#LIST ima za razvoj in nadgradnjo zelo močno 
podporo v lokalni skupnosti. Pridruženi part-
nerji so: Občina Litija, Mestna skupnost Litija, 
razvojni center Srca Slovenije, ZLHT (regi-
onalno stičišče NVO, Osnovna šola Gradec, 
Osnovna šola Litija - Podružnica s prilagojenim 
programom, Društvo Sožitje Litija in Šmartno 
pri Litiji - društvo za pomoč osebam z motnjo v 
duševnem razvoju, Knjižnica Litija, Javni zavod 
za kulturo, mladino in šport Litija, Komunalno 
stanovanjsko podjetje Litija in Združenje soci-
alne ekonomije Slovenije. Močno partnerstvo 
bo omogočilo povezano komuniciranje pro-
jekta, širok doseg ciljnih skupin in trajnost  
projekta.
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BilTen »oD MlaDosTi Do MoDrosTi  
sToPaMo sKuPaj«

jesensKo/ZiMsKi PoDjeTniŠKi veČeri  
v PoDjeTniŠKi rise ŠMarTno liTija

aDvenTni venČKi sKlenili siMBoliKo  
sKlenjeneGa KroGa

sliKarsKa raZsTava Marije uranKar Murn - MiŠe
V sredo, 11. de-
cembra 2019, je v 
Galeriji Zdravniške 
zbornice Slovenije 
Domus Medica po-
tekala otvoritev raz-
stave slikarke Ma-
rije Urankar Murn 
- Miše, članice Dru-

štva Lila. razstavila je sedemdeset svojih del v dveh nadstropjih 
impozantne stavbe, ki je z Mišinimi slikami in skulpturami oži-

vela na svojstven način. 
Prireditev je povezovala   
dr. Nada Puharič, s svojo 
prisotnostjo pa je umet-
niški dogodek počastil dolgoletni mentor Društva Lila, 
mag. Zoran Poznič. Številni obiskovalci, prijatelji, zdravniki 

in člani Društva Lila, smo lahko občutili energijo prostora, 
ki so ga napolnile raznolike Mišine slike, polne čutnosti in 
barvitosti.  Društvo LILA

V četrtek, 14. 11. 2019, je v polepšani avli Občine Litija potekala prireditev ob 
predstavitvi biltena od mladosti do modrosti stopamo skupaj, ki ga je v nakladi 

250 izvodov izdal Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija.
Predstavitev biltena se je zgodila eno leto po ustanovitvi Sveta za medgeneracijsko povezovanje v 
Občini Litija. Župan Občine Litija Franci rokavec ga je namreč ustanovil s sklepom 15. 11. 2018, 
določene so bile naloge in tudi sestav. Pred-
sednik sveta Karlo Lemut in člani sveta so se 
odločili tudi za izdajo biltena, s katerim bi ne-
kako obeležili prvo leto delovanja.
Uvodne misli za bilten je zapisal g. Karlo Le-
mut, o življenju skozi čas je razmišljala ga. 
Milena Dimec. Sledijo poglavja: Otroštvo, 
Mladostna igrivost, Ustvarjanje pogojev za 
osebno rast, Socialna varnost, Gibanje je 
vir zdravja, Sožitje med generacijami, Vloga 
in pomen medgeneracijskega povezovanja, 
Kako osmisliti življenje, Jesen življenja, Kako 
do višje kvalitete življenja, V besedi in sliki – 
prikaz medgeneracijskega povezovanja. Zno-
traj poglavij so prispevki različnih avtorjev, ki 
so vsak na svoj način odstirali svoj pogled na 
različna življenjska obdobja, aktualno problematiko starajoče se družbe, tretje življenjsko obdobje 
oz. medgeneracijsko povezovanje in njegov pomen za vse generacije. Predstavljena so tudi med-
generacijska srečanja v l. 2019 in seveda festival medgeneracijskega povezovanja, ki se je zgodil 
v septembru. V zaključnem poglavju so zbrane misli in mnenja nekaterih posameznikov o pomenu 
medgeneracijskega povezovanja in o vlogi sveta. Bilten je z ilustracijami obogatila ga. Marija Smo-

lej, fotografije je prispeval g. Milan amon, za oblikovanje je 
poskrbela ga. Sabina Rovšek.
Prireditev ob predstavitvi biltena se je začela z nastopom 
Učiteljskega pevskega zbora KUD Litus OŠ Litija. V pro-
gramu sta nastopila tudi dijaka Gimnazije Litija, pod men-
torstvom profesorice Tajane Logaj, ki sta interpretirala  
Pavčkove pesmi, svojo pesem pa je predstavila tudi ga. 
Jolanda Kocjančič, stanovalka litijske enote Doma Tisje, ki 
je sodelovala na spomladanskem literarnem natečaju. 
Utrinke o prvem 
letu delovanja 
sveta je računal-
niško oblikoval 

in predstavil g. adi Slabe, o biltenu je spregovoril g. Karlo 
Lemut, prisotne na prireditvi je nagovorila tudi ga. Lijana 
Lovše, podžupanja. Vse skupaj je v lepo celoto poveza - 
la ga. Iva Slabe. Program se je zaključil s pesmima uči-
teljskega zbora, zah valo vsem za sodelovanje pri vseh 
dogodkih in seveda z željo, da bi dejavnosti, kot so se le-
tos začele, tekle tudi v prihodnje in se, v okviru možnosti 
seveda, tudi nadgradile. Anica rESNIK

Na Dolah je že tradicionalno potekala delavnica v izdelova-
nju adventnih venčkov. V dvorani se je 29. 11. zbralo veliko 
število prostovoljk Društva 
podeželskih žena in deklet, 
ki želijo svoj dom okrasiti 
ključno po svojem navdi-
hu. Izdelki so namenjeni 
tudi prodaji, saj jim vsako 
leto uspe prodati okoli 60 
venčkov. in kaj navdihuje 
članice društva? Veselje 
do okraševanja, dovršen 

videz, tradicija, druženje in prenos veščin na mlajšo generacijo. 
Tudi letos je bilo tako, saj je bilo mogoče opaziti kar nekaj najmlajših. Pri adventnem venčku so 
se poigrale z naravnimi materiali, različnimi barvnimi svečkami, ličnim dekorjem. Seveda pa je vse 
navduševala, kot že tolikokrat okrogla oblika, ki je simbolika sklenjenega kroga, ki je seveda spo-
ročilo vsakega venčka. Poizkušale so se tudi v drugih sodobnejših oblikah, raznih aranžmajih, od 
ovalnih oglatih, podolgovatih. Važno je predvsem, da končni 
izdelek služi namenu, da je estetsko dovršen. S tem so se 
nekako uprle pospeševanju potrošništva, saj so želel s svo-
jim delom in trudom prispevati pravemu pomenu praznika. 
Božično praznovanje je intimna zadeva, bližine človeka, prija-
teljstva, družine in kraja 
v katerem živijo. aktiv-
no se že pripravljajo na 
obisk Miklavža, prižig 
lučk in s tem obogatiti 
življenje na vasi lepše in 
duhovno bogatejše.
  Jožica VrTaČNIK

V okviru serije dogodkov “Lokalno je zmagovalno” se je tokrat predstavila Domačija 
paternoster iz vasi Tenetiše pri Litiji. Na domačiji, ki je bila dolga leta sirarna in pre-
jela zlata priznanja za predelavo mleka ter štiri znake kakovosti za svoje mlečne 

izdelke, so se preusmerili v čebelarstvo in ponudbo prostorov za prosto preživljanje časa, spanje 
na seniku, glamping, degustacije... 
Gostili smo tudi Majo Kumelj, ki se je po sedmih letih življenja v Združenih državah amerike 
vrnila v rodno Slovenijo in začela s svojim življenjem povsem na novo. Uporabila je znanje, ki se 
ji je nabralo v letih in ustvarila svojo blagovno znamko pie shop – peče čisto prave ameriške 
pite, v enem letu je njeno podjetje zraslo tako, da zdaj že lahko zaposluje, njene pite pa pozna že 
praktično vsa Slovenija.
Veliko zanimanja je poželo predavanje “kako z ilustriranjem zgraditi svoj mali imperij”, na 
katerem je ilustratorka Nina Kovačič opisala svojo pot od študija fizike, opravljanja službe kot 
natakarica pa do svojega imperija razglednic in voščilnic. 
V novembru smo skupaj z osnovno šolo Litija in osnovno šolo gradec organizirali poklicni 
bazar za osnovnošolce, h kateremu smo poleg srednjih šol iz področja celotne Slovenije prite-
gnili tudi lokalna podjetja, ki so predstavila svoje delo, poklicne profile, ki jih iščejo in jih bodo v 
prihodnosti v svoji dejavnosti najbolj potrebovali. Hvala vsem srednjim šolam, ki so predstavile 
svoje programe, vsem udeležencem bazarja 
(po naših ocenah okrog 450 ljudi) in še pose-
bej hvala podjetjem, ki so sodelovala! 
Izredno zadovoljni smo bili z obiskom preda-
vanja prevzemimo odgovornost za svoje 
zdravje in življenje – kako nevidno vpliva 
na vidno, kar pomeni, da si občani še kako 
želijo narediti nekaj zase in za svojo dušo. 
Predavali so Gregor Berčon (Kozmotek-
ton), Špela Vozelj (Aryani) in klavdija to-
mažič (Medivet).
Za mlade podjetnike je bilo zanimivo tudi 
predavanje 10 neromatičnih spoznanj 
o biznisu in oblikovanju, na katerem 
je gostujoča predavateljica Nina Malovrh povedala, kaj se je naučila na projektih v prete-
klih 10 letih, kako se pravilno postavi ceno izdelkom, kje vse se lahko zatakne pri marketin-
gu, kje iskati inspiracijo za razvoj izdelka, mali triki za sodelovanje s kitajskimi dobavitelji... 

za konec decembra pripravlja-
mo še delavnico polstenja, na 
kateri lahko izdelate darila zase ali 
svoje bližnje, okraske za praznično 
jelko... polstenje z iglo ali suho 
filcanje je ustvarjalna tehnika, pri 
kateri se uporablja posebna igla za 
polstenje volne. Tehnika ni zahtev-
na, zato je primerna tudi za zače-
tnike. Pri tej tehniki uporabljamo 
posebno iglo, ki ima kavlje, s ka-
terimi zajemamo volnena vlakna in 
jih potiskamo med druga vlakna. 
Vabljeni!

Če vas zanima naš program ali uporaba prostorov (na voljo je konferenčna dvorana s pro-
jektorjem, sejna soba, stalne delovne postaje, čajna kuhinja), nas lahko obiščete ali najavite 
svoj obisk na info@rise.si ali tel. št. 041 76 79 75 (Nina). 
Vabimo vas, da redno spremljate naše dogodke na spletni strani www.rise.si ali Facebook strani 
www.facebook.com/podjetniskirise.  Nina PENHOFEr
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Zdravstveno predavanje
Vabimo vse člane društva in občane obeh ob-
čin Litije in Šmartno pri Litiji na zanimivo in po-
membno zdravstveno predavanje za sladkorne 
bolnike,
v ponedeljek 27.1.2020 ob 16.00 uri, v knjižnici 
Litija z naslovom vpLiv sLadkorne boLezni 

NA OČI. Predavala nam bo ga. Petra  
mihalek novak, dr. med. spec. oftalmologije.

Merjenje sladkorja krvnega tlaka, 
holesterola in trigliceridov

V društveni pisarni bo merjenje v sredo, dne 
8.1.2020 in 5.2.2020 od 8. do 10. ure.

Plavanje in vadba
Na plavanju in vadbi v bazenu Pungrt Šmart-
no pri Litiji, se prvič v letu 2020 dobimo  
08.01.2020 in nadaljujemo ob sredah od 16. do 
17. ure. pod strokovnim vodstvom skupaj z MDI.

Telovadba
Telovadba poteka pod strokovnim vodstvom 
vsako sredo ob 19. uri, v Športni dvorani Litija. 
Lahko se nam še pridružite, vabljeni. Karte lah-
ko kupite pri vaditeljici v dvorani. v letu 2020 
začnemo 8.1.2020 in nadaljujemo po ustalje-
nem urniku.

Pohodi
Skupaj z MDI vsak četrtek organiziramo poho-
de v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na la-
stno odgovornost v primerni obutvi in opremi. 
Za pohode v okolici se prijavite v društveni pi-
sarni najkasneje dan pred pohodom. Za ostale 
pohode ki so organizirane avtobusni prevozi, se 

morate prijaviti v društveni pisarni teden dni pred 
odhodom z obveznim plačilom akontacije.

JaNUar

16.01.2020 Vintarjevec–Obolno 
8.00 uri.

Hauptman 
Lojze

23.01.2020 Izlake–Sveta gora–Vače 
8.00 uri

Groboljšek 
Jože

30.01.2020 Pustov mlin–Javorski pil 
8.00 uri Pavli Jože 

Kopanje
v dolenjskih toplicah, talaso strunjan in 
šmarjeških toplicah. Nudimo vam nakup 
celodnevnih kopalnih kart v vseh treh desti-
nacijah, katere lahko koristite med tednom od 
ponedeljka do petka.

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

Plačilo članarine
Članarina za leto 2020 znaša 13,00 EUr. Po-
ravnate jo lahko v društveni pisarni v času ura-
dnih ur v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure 
ali na Trr: SI56 0311 0100 0021 983.

Društvo diabetikov Litija in Šmartno
Mihaela aMrŠEK, predsednica

PreDavanje o ProMeTni varnosTi
V ponedeljek 18.11.2019 ob 17. uri je avtomoto društvo Litija organiziralo predavanje na temo 
»PrOMETNa VarNOST«. Predavanja se je udeležilo več kot 60 voznikov in voznic, starejših in 
mlajših, ki so dvorano napolnili do zadnjega kotička.

Predavanje je vodil Marko BraČIČ, in-
struktor varne vožnje aMZS-Center varne 
vožnje VraNSKO.
Tema predavanje je bila zelo zanimiva, 
kajti v svojem izvajanju je zajel celoten 
sklop od vožnje in ponašanja na cestah, 
posebno še na cestah rezerviranih za 
motorna vozila, avtocesti, in vožnja v raz-
ličnih križiščih, posebno še v krožiščih z 
enem ali več voznimi pasovi, katerih je ve-
dno več. Novost v teh krožiščih, pa je, da 
so vozni pasovi ločeni z robniki. Postavlja 
pa se vprašanje ali poznamo pomen vseh 
prometnih znakov, ki danes stojijo na ce-
stah, mnogo jih vidimo, toda pomena teh 

ne razumemo. Npr. Znak za cesto rezervirano za motorna vozila in avtocesto sta si eneka po 
obliki, po barvi pa različna prvi je modre barve. Prometni znak v križišču (puščica za zavijanje 
v desno«, razlika od sedanjega znaka puščice desno na semaforju, pri tej lahko zavijemo v de-
sno takoj, ko se prižge zelena luč, pri pro-
metnem znaku pa se moraš prepričati če to 
lahko storiš.
Poseben poudarek je namenil vožnji v različ-
nih križiščih, križišča kjer velja desno pravi-
lo, križišča kjer je promet urejen s semafor-
ji, in križišča kjer promet ureja policist. Kako 
se ravnati na avtocesti ko pride do prome-
tne nesreče, kdaj uporabiti luči meglenke in 
s kakšno hitrostjo voziti v takih razmerah, 
(označbe na vozišču, ki voznika opozarjajo 
na hitrost vožnje).
Na varnost v prometu moramo biti pozorni 
na pravilno uporabo varnostnega pasu, na 
pravilno namestitev otroškega sedeža, posebno še na pravilno namestitev varnostnega pasu.
Na sploh pa je v prometu voziti s takšno hitrostjo, da lahko v danem trenutku pravočasno ustavi-
mo in preprečimo nesrečo ali drug dogodek. Vozi defenzivno, odstopi prednost, če vidiš, da drug 
voznik grobo krši pravila cestnega prometa in tako preprečiš nesrečo.
Predavanje je trajalo tri ure in v tem kratkem članku se ne da opisati vseh stvari in odgovorov na 
vprašanja, ki so jih postavljali udeleženci predavanja.
Ob zaključku bi poudaril, da si udeleženci takšnih predavanj želijo več, kajti tematika prometne 
varnosti se tiče nas vseh kot drugih uporabnikov (pešci, kolesarji, vozniki skirojev-že tudi na 

električni pogon, uporaba telefonov v avtu, 
kolesarji, pešci pri prečkanju vozišč s tele-
foniranjem ali poslušanjem glasbe) kar vse 
vpliva na varnost v prometu.
Hvala organizatorju avto moto društvu Li-
tija, kateremu bi morala družba dati več 
poudarka in pomoči ljudem, ki delajo na 
področju o varnosti v cestnem prometu.
Udeleženci tega predavanja so bili enotne-
ga mnenja, da bi takšnih oblik izobraževa-
nja moralo biti več, kajti v današnjem času 
mora biti voznik seznanjen z obilico predpi-
sov ki, urejajo in seznanjajo udeležence o 
novostih s tega področja.

Ciril GOLOUH

»veselje srca je ČloveKovo Življenje, 
njeGova veselosT Mu DaljŠa Življenje«

DOM TISJE

KuD liPa vaČe na anDrejeveM sejMu

DRUŠTVO DIABETIKOV

Ob triinsedemdeseti obletnici delovanja doma 
in prvi obletnici rastoče knjige Dom Tisje smo 
se povezali z okoljem, odprli vrata doma in tako 
gradili dobre medsebojne odnose, kulturo do-
brote, pravičnosti, spoštovanja in solidarnosti, 
skratka spletli pravo prijateljstvo, ki bogati ce-
lotno skupnost. Slavljenje je bilo popolno, saj v 
tem času praznujemo tudi občinski praznik in 
žegnanje v šmarski župniji, katere zavetnik je 
sveti Martin. 
S tradicionalnim koncertom Mešanega pevske-
ga zbora Sončni žarek iz sosednje fare, Šent-
vida pri Stični, smo otvorili praznovanje doma. 
V goste smo ob jubileju povabili najbolj plo-
dovitega slovenskega pisatelja, gospoda mag. 
Ivana Sivca. Presenečeni nad njegovo pozitiv-
no, toplo, skromno in sočutno človeško naravo, 

smo navdušeni poslušali predstavitev njegovih 
knjižnih del. V njih opisuje človeške vrednote in 
s tem dokazuje poznavanje duše slovenskega 
človeka. Na naš praznik je predstavil svoja dela 
že tisoč devetinosemdeset krat. 
radi imamo lepo slovensko besedo, zato ust-
varjamo in pišemo rastočo knjigo Doma Tisje. 

Vsak dan se zbiramo in poskrbimo za razve-
drilo malo drugače z zavestjo, da je za zdravje 
telesa urjenje spomina enako pomembno kot 
fizična aktivnost. Za začetek smo v knjigo zapi-
sovali besede in s to zanimivo igro povečali po-
zornost, ter tako obudili ustaljene spominske 
poti pri posameznikih, ki so različno ohranjene. 
Odpirali smo različna čutila in poskrbeli za ve-
čjo zbranost. 
rastoči knjigi abeceda vrednot odličnosti, moj-
strstva in etike Doma Tisje smo ob ob letnici 
dodali prvi list poimenovan abeceda odlično-
sti. Slovesnosti se je udeležil tudi idejni pobu-
dnik rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič. Z nav-
dušenjem je povedal: » Knjiga vsebuje veliko 
elementov inova-
tivnosti, spodbu-
ja in širi besedni 
zaklad, omogoča 
bogatenje kogni-
tivnih sposobno-
sti. Naj Dom Tis-
je resnično cveti, 
raste in se razvija 
še naprej, tudi s pomočjo filozofije in tehnolo-
gije rastoče knjige.«
Sestavni del praznovanja je bilo tudi petje 
domskega mešanega pevskega zbora Tisa in 
ples Folklorne skupine Nasmeh iz Trebnjega.
Tako, kot smo obeležili dan odprtih vrat in prvo 
leto delovanja rastoče knjige, si želimo graditi 
našo dejavnost v prihodnje: z medgeneracijskim 
povezovanjem vseh, ki se pridružujejo sporočilu 
sožitja, strpnosti in skupne rasti v prihodnosti.

Renata OZIMEK, delovna terapevtka
Alenka rOZINa, delovna inštruktorica

»Andrejev sejem sodi med naj-
pomembnejše dogodke v kraju, 
saj z njim oživljamo in ohranja-
mo nesnovno kulturno dedišči-

no, ki so nam jo zapustili naši predniki. Prav je, 
da se zavedamo svojih korenin, ker je to, kar 
se je dogajalo v preteklosti, tudi del nas. Naše 
babice in dedi so bili 
ustvarjalni, samozave-
stni, odločni, gospodar-
ni, pridobitni in so se za 
svoje pravice znali boriti 
in pogajati. Če hočemo 
ohraniti to dediščino, ki 
nas dela ustvarjalne, sa-
mobitne in zadovoljne in 
jo prenesti v naslednje 
rodove, se moramo za 
to potruditi. To je naša 
odgovornost,« je v uvo-
du povedala predsedni-
ca KUD Lipa Vače, Irena Špela Cvetežar. 
V nadaljevanju so članice Gledališča GEOSS tr-
žanom in tržankam Vač ter številnim obiskoval-
cem in prodajalcem na stojnicah, predstavile 
tudi tržne pravice Vač, ki segajo v srednji vek. 
O njih je pisal dr. Josip Mal v zapisu Izvestja 
muzejskega društva za Kranjsko (1912), poso-
dobila pa jih je etnologinja anka Kolenc. Opisu-
je, da so bile Vače trg, kjer so imeli prebivalci 
Vač kar precej olajšav in pravic, le davščine 
so plačevali graščaku gradu v Lebeku. Že leta 
1479 so imeli pravico, da so vo-
lili sodnika. V znak svojega do-
stojanstva je nosil žezlo in je za 
Vačane in tudi druge prebivalce 
predstavljal sodno oblast. Tržani 
so imeli kar nekaj olajšav: ni jim 
bilo potrebno opravljati ponižu-
joče službe lovskih gonjačev, 
oproščeni so bili preganjanja in 
zasledovanja hudodelcev. Privi-
legirani so bili tedenski sejmi in 
še trije veliki sejmi ter pravica 
do pobiranja prispevka za štante 
(štantnine). 
Dovoljenje se ni ohranilo, ampak 
so se Vačani nanj sklicevali v 
vseh kasnejših prošnjah, rekoč, 
da so jim ob napadu Turkov, leta 
1479, le-ti dovoljenje zažgali. 
Trške pravice je bilo treba pri 
vsakem vladarju obnoviti. Leta 
1573 so Vačani prosili nadvoj-
vodo Karla za potrditev starih 
pravic, vendar je bila prošnja od-
bita. Vztrajni Vačani so takoj vlo-
žili ponovno prošnjo (leta 1581). 
Želeli so potrditev 6 sejmov, saj 
»jih imajo že od pamtiveka, kar 
je po celi deželi splošno znano«. 
Želeli so prosto kupovati in pro-

dajati vse, tako živino in kramarijo, kar dotlej ni 
bilo v navadi. Cesar Leopold je leta 1667 Vača-
nom potrdil »vse pravice in svoboščine, ki so 
jih predniki pridobili in so jih doslej nemoteno 
uživali«. 
Tudi v tistih časih so bili različni pridobitni inte-
resi okoliških prebivalcev (Kamnika, Ljubljane, 

Višnje gore) pa tudi gra-
ščakov - zlasti lebeškega 
in ponoviškega. Le-ti so 
delali sebi v prid in tako 
so na cesarstvo roma-
la slaba priporočila za 
ohranitev trških pravic. 
Nekako pa je deželi gla-
var le napisal pismo za 
ohranitev trških pravic 
Vačanom, kar je pripo-
moglo k potrditvi. Tako 
imamo originalno listino 
Marije Terezije in Jožefa 

II iz leta 1748, v kateri so zapisane pravice in 
svoboščine, da so Vače tržni in privilegiran trg. 
Program so sestavljale tudi pevske točke čla-
nov Moškega pevskega zbora GEOSS, KUD 
Lipa Vače, ki ohranja pevsko kulturo že 110 let. 
Sejem ne bi bil popoln, če ne bi objavili novic 
iz vaškega »ustnega časopisa« Vaških klepetulj, 
ki še danes vedo za vse novice in dogodke se-
jemske preteklosti. 

Predsednica KUD Lipa Vače:  
Irena Špela CVETEŽar
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Delavnice programa neon na Gričku
V letošnjem šolskem letu so se prve izvedbe delavnic NEON programa pričele v enoti na Gričku. 
Strokovni delavci v vrtcu prepoznavamo pozitivne učinke preventivnega programa za preprečeva-
nje nasilja v predšolskem obdobju. Besede »to mi 
ni všeč« so po izvedbi programa večkrat slišane 
med igro otrok. Otroci poskušajo samostojno, z 
besedami preprečiti neprimerno vedenje s strani 
vrstnika. 
Delavnice se v naših vrtcih izvajajo že nekaj let. 
Otroci aktivno sodelujejo, naučili so se štiri pra-
vice, ki jih znajo gibalno ponazoriti. Povedo, da 
so varni, močni, močni v srčku in svobodni, znajo 
razložiti pomen. Po delavnicah smo se pogovarjali 
kaj vse nam ni všeč in prišli do zaključka, da nikoli 
ne naredimo prijatelju tistega, kar mi ne želimo, 
da nam nekdo stori. npr, če ne želim, da mi nekdo 

vzame igra-
čo, tudi jaz ne smem nekomu vleči igračo iz rok … Prav 
tako opažamo, da je po delavnicah manj tožarjenja. Ker so 
otroci v kombinirani skupini, kjer so vključeni otroci različ-
nih starosti, svoje znanje prenašajo na mlajše otroke. Do 
njih so zelo zaščitniški in tolerantni. V času izvajanja de-
lavnic so spoznavali različna čustvena stanja in preko igre 
prikazali njihovo počutje v različnih situacijah. Pomagali 
smo si z zgodbami in preko pravljičnih likov prepoznavali 
primerno in neprimerno vedenje. Otroci so ob tem doži-
vljali ugodje in se vživljali v pravljične like. Pomembno je, 
da tudi starši poznajo vsebino delavnic. Posredovana jim 

je bila preko projekcije in kratkega filma na oddelčnih sestankih. Po prejetih anketnih odgovorih 
ocenjujemo, da so tudi starši prepoznali kakovost programa. renata MLINar

Predavanje dr. Tine Bregant
V našem vrtcu se zaposleni vsako leto udeležujemo predavanj, ki jih za nas izvedejo strokovni 
predavatelji iz različnih področij. V ta namen smo v oktobru 2019 zaposleni poslušali strokovno 
predavanje z naslovom »Kar otrok želi, ni nujno tudi tisto, kar potrebuje za zdrav razvoj«. Predava-
teljica doc. dr. Tina Bregant je otrokov gibalni in čustveni razvoj podkrepila z razlago s področja 
nevroznanosti in medicine. Zaposleni smo tako pridobili nova znanja s področja razvoja možga-
nov in čustvovanja, hkrati smo osvežili že poznane vsebine.
Predavateljica je za starše pripravila predavanje z istim naslovom a v bolj aktivni in zanimiv obliki, 
vsebino je prilagodila vprašanjem in dilemam staršev. Prisotni so tako pridobili konkretna pripo-
ročila, kaj otrok v čustvenem izbruhu potrebuje in kaj se z njim dogaja, kaj otrok potrebuje za 
zdrav razvoj in kako lahko spodbujamo otroka za čim večji uspeh v njegovem življenju.
Popolnih staršev ni in glede na raziskave dober starš naredi vsaj 25 vzgojnih napak na dan. Vse-
eno pa lahko starši z ljubečim, toplim in spoštljivim odnosom do otroka kljub našim občasnim 
»napakam« otroka uspešno vodimo po njegovih poteh življenja. Vsebinski povzetek predavanja je 
dostopen na spletni strani vrtca.  Katja HraSTar Belšak

Leto 2019 – jubilejno leto vrtca litija
Zaključuje se jubilejno leto, v katerem smo praznovali 90 let organizirane predšolske vzgoje v 
občini Litija. Z otroki smo pripravili koledar za leto 2019 ter izvedli tri velike in odmevne dogodke. 
V januarju smo v gimnazijski dvorani, s programom zaposlenih in podelitvijo zahvalnih plaket za 
več kot 30-letno delo v Vrtcu Litija pripravili slavnostno akademijo. V aprilu smo izvedli prireditev 
DaN VrTCa z naslovom Praznovanja nas povezujejo. Nastopilo je več kot 200 otrok, z obiskom 
nas je počastil tudi predsednik rS Borut Pahor. Prireditev je odmevala v mnogih pohvalah, saj 
so obiskovalci prepoznali kakovost našega dela, povezanost kolektiva, domiselnost in igrivost 
vseh nastopajočih. V septembru smo pripravili dvodnevni festival in ga poimenovali Mavrično 
igrišče. Ustvarjalne delavnice in še veliko drugega dogajanja na igrišču na rozmanovem trgu so 
pritegnile malčke in njihove starše v velikem številu. Tudi ta dogodek so pohvalili mnogi z željo, da 
se še kdaj ponovi. Leto 2019 v vrtcu zaključujemo z mnogimi dobrimi občutki, ki potrjujejo naše 
dobro in zavzeto delo. Povzetek celoletnega dogajanja bomo v sliki in besedi v obliki biltena izdali 
v januarju 2020 ter tako strnili in zaključili nadvse uspešno leto. HVaLa vsem za podporo, ki ste 
jo izkazovali na različne načine, predvsem pa se zahvaljujem vsem svojim sodelavcem za njihov 
prispevek v jubilejnem letu.  Liljana PLaSKaN, ravnateljica

TuriZeM, PoTencialna GosPoDarsKa PanoGa 
PriHoDnosTi TuDi v liTiji

Litija in njena okolica postaja iz leta v leto privlačnejša in prepoznavna za izle-
tnike, popotnike in druge vrste turistov. V letu 2019 je bilo preko ZKMŠ Litija 
(Turistično informacijskega centra Litija) izpeljanih 25 enodnevnih turističnih 
programov za zaključene skupine, preko katerih je Litijo obiskalo 834 izletnikov. 
Največ zanimanja in povpraševanja je po trenutno paradnemu konju turizma 

v Litiji, rudniku Sitarjevec Litija. Tega se bo v letošnjem letu ogledalo preko 3000 obiskovalcev 
od tega 222 tujcev iz 16 različnih držav sveta. Lepe rezultate obiskanosti dosega tudi obnovljen 
Mestni muzej Litija, ki se lepo vklaplja v turistično ponudbo mesta. Na podlagi usmerjene širitve 
turistične ponudbe občine ter turistično zaokroženih območij se napredek kaže v ponudbi širšega 
območja Vač in oglarske dežele na Dolah pri Litiji.
Živahno pa je tudi v starem mestnem jedru Litije, kjer se nahaja Turistično informacijski center 
(TIC) Litija. TIC je stičišče meščanov, ki želijo biti na tekočem in v trendu z lokalno turistično 
ponudbo. Največ obiskovalcev TIC-a je prav občanov, sledijo jim izletniki kot so zaključene druž-
be, ki se sprehodijo po Valvazorjevem trgu, družine, kolesarji in tuji turisti. Slednjih je letos do 
decembra prestopilo prag TIC-a 114, kar ni zanemarljiva številka. Vseh obiskovalcev do decembra 
pa je bilo 1535. 
Sprehajalce Litije pa najbolj privlačijo go-
stujoče razstave lokalnih ustvarjalcev in 
rokodelcev v izložbi. Vabimo vas, da si jo 
ogledate tudi v decembru, ko je butična 
trgovinica še posebej dobro založena s 
primernimi izdelki za simbolična praz nična 
darila. 
Uradne ure TIC Litija:
Torek od 10. do 16. ure 
Sreda od 9. do 17. ure 
petek od 9. do 15. ure in 
sobota od 9. do 12. ure
Kontakt: info@visitlitija.si,  
070 700 484, 5051 312 739
FB: rudnik Sitarjevec Litija, Turizem Litija.
Na zgornjih kontaktih se lahko najavite za ogled Rudnika Sitarjevec Litija.

Predilnica Litija
je del Litije od leta 1886, že 133 let. 

Skupaj smo se razvijali v srcu mesta: 
organizirali smo prvi vrtec v Litiji, gradili nova stanovanja,
zagotavljali delovna mesta širši okolici, premagali raznovrstne krize.

Ves čas pa smo rasli. 

Danes ustvarjamo visokotehnološke specialne preje s posebnimi
lastnostmi za izdelke, od katerih so pogosto odvisna celo življenja.
Naše preje prinašajo toplino v domove po vsem svetu, ščitijo gasilce,
policaje in vojake v različnih tveganih okoliščinah, uporabljene so v
industrijskih filtrih, ki so kritični v najzahtevnejših pogojih delovanja.

Naša rast temelji na tesnem sodelovanju s svetovno uveljavljenimi
dobavitelji in kupci z mednarodno uveljavljenimi blagovnimi znamkami.
Priznani smo kot ena vodilnih evropskih predilnic tako po kakovosti kot po
zahtevnosti naših izdelkov. Imamo najsodobnejšo tehnološko opremo v
proizvodnji prej.

Vse to ustvarja stimulativno okolje za nenehno osebnostno in strokovno
rast, kjer se v domačem okolju dnevno srečujemo s široko paleto mednaro-
dnih kontaktov, z zahtevnimi izzivi mednarodne prodaje in trženja ter
potrebami po inovativnih sistemskih, procesnih in informacijskih rešitvah. 

Za nenehno optimizacijo tehnoloških procesov in doseganje visoke ravni
kakovosti in zanesljivosti potrebujemo znanje sodelavcev različnih strok,
ki bi timsko delovali v uigrani strokovni ekipi.

Praznični čas pričakovanja
je čas nranje topline in velja.
Hvala vsem, ki ste kadarkoli
s svojim delom pripomogli k naši rasti,
vsem, ki dan s svojim delom
soustvarjate naš razvoj,
in tistim, ki nas preprosto sprejemate
k del svojega domačega okolja.
Mi smo radi tu.

Želimo vam vel božič
in srno novo lo!

POSTANITE DEL NAŠE ZGODBE

Poglejte aktualne razpise na www.litija.com
samostojni tržnik, vodja prodajne podpore,
sodelavec v prodajni podpori, vzdrževalec, programer 

MOŽNOST SODELOVANJA:
ZAPOSLITEV
STROKOVNE PRAKSE
ERAZMUS MEDNARODNE IZMENJAVE 
ŠTIPENDIRANJE
VODENI OGLEDI PROIZVODNJE - učenci s starši

POŠLJITE NAM SVOJO PREDSTAVITEV
po elektronski pošti na naslov zaposlitev@litija.com
ali nas pokličite na telefonsko številko 01 899 02 88
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Člani TurisTiČneGa DruŠTva v ZaGorju

KrvoDajalsTvo
rks oz Litija kot javno pooblasti-
lo poleg ostalih opravlja naslednjo 
nalogo – izvaja akcije za pridobi-

vanje krvodajalcev in organizira krvodajalske  
akcije.
Tretja letošnja redna krvodajalska akcija je  
bila 27.11. in 28.11.2019 v Zdravstvenem domu 
Litija. 
Krvodajalske akcije se je udeležilo 267 krvoda-
jalcev, od tega kar 32 novih.
RKS Območno združenje Litija se vsem kr-
vodajalcem zahvaljuje za udeležbo in darovano 
kri, Zdravstvenemu domu Litija pa za sodelo-
vanje pri uspešno izvedeni krvodajalski akciji. 

akcija Manj sveČK  
Za Manj GroBov

V dobrodelni akciji Manj svečk za manj grobov 
so se na pokopališčih zbirala sredstva za na-
kup terapevtskega kolesa MOTOMED za Dom 
Tisje, za nakup terapevtskega masažnega sto-
la in ergonomske delovne stole za uporabnike 
VDC ter za defibrilatorje po različnih krajih. Pri 
zbiranju sredstev so sodelovali tudi prostovolj-
ci iz naših krajevnih organizacij rdečega križa. 
Hvala vsem, ki ste darovali.

Zdraviliško letovanje socialno 
ogroženih starejših

V Mladinskem zdravilišču in letovišču rKS 
na Debelem rtiču pri ankaranu je od 11.11.–
18.11.2019 brezplačno letovala že 22. skupina 
udeležencev (iz našega območja 4). Za vse je 
bil organiziran brezplačen prevoz iz Litije in na-
zaj. V času letovanja jim je bilo zagotovljeno: 7 
– dnevni oddih s polnim penzionom (nastanitev 

v hotelu Bor, prehrana, kopanje v pokritem 
bazenu z morsko vodo), voden ogled zdra-
vilišča, organizirane prostočasne aktivnosti 
(1x predavanje z zdravstveno vsebino, 1 x 
dihalne vaje, animacija in zabavni večer, 
sprehod v resljev gaj, nočno kopanje v pe-
tek in soboto, telovadba v bazenu, predsta-
vitev recepta iz naše kuhinje in slavnostna 
večerja).
Območno združenje Rdečega križa Litija 
projekt »zdravstveno letovanje starejših in 
invalidnih oseb« prioritetno namenja dolgo-
letnim aktivistom na področju humanitarnih 
dejavnosti, ki so primernega zdravstvene-
ga stanja in nimajo ustreznih materialnih 
sredstev, da bi si lahko to v celoti zagotovili 
sami. Prepričani smo, da tudi na ta način 
bistveno prispevamo k dvigu kvalitete življe-
nja vse večjega števila starejših na našem  
območju.

1. december – sveTovni Dan 
Boja ProTi aiDs-u

Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu se že 
vrsto let v Območnem združenju Rdečega 
križa Litija pridružujemo globalni kampanji, ki 

se je začela leta 
2005 z geslom 
»Držimo oblju-
bo – ustavimo 
aids«. Izbrano 
vsebino v Slo-
veniji dopolnju-
je geslo »Uni-
verzalni dostop 
in človekove 
pravice«. Aids 

ogroža ljudi po vsem svetu in ni samo problem 
okuženih in bolnih, ampak je svetovni globalni 
problem, ki se lahko dotakne vsakogar izmed 
nas. HIV okužba je velikokrat posledica neve-
dnosti, neznanja in neodgovornosti.
Kot že v preteklih letih, smo tudi letos v Gimna-
ziji Litija postavili stojnico z letaki in brošurami 
o zdravem načinu življenja in preventivi.

akcija ZBiraMo Hrano.  
lahko prispevaš? Hvala.

V začetku decembra smo ponovno sodelovali v 
vseslovenski akciji rKS Zbiramo hrano. Lahko 
prispevaš? Hvala. V Mercatorju na Ježi so pro-
stovoljke kork Litija zbirale hrano in ostale 
potrebščine za družine in posameznike v stiski. 

V vozičkih se je nabralo precej hrane z daljšim 
rokom uporabnosti, kot tudi toaletnih in higi-
enskih pripomočkov ter sladkih dobrot. Hvala 
vsem, ki ste darovali!

Za RKS OZ Litija: Irena VIDEC

o Delu KorK jevnica v leTu 2019

javni PoZiv Za novo/-eGa PreDseDnico/-Ka 
DruŠTva PrijaTeljev MlaDine liTija

DPM Litija je neprofitna prostovoljska organizacija z dolgoletno tradici-
jo v našem mestu. Njen primarni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, 

mladostnikov in družin. V preteklosti smo izvajali različne dejavnosti od katerih so na-
jbolj poznani kopalni izleti (takrat še v Medijske toplice), športna prireditev ‘Veter v 
laseh’, obdarovanje otrok v decembru in seveda tradicionalni otroški parlament.
Ker je društvo tik pred zaprtjem, smo se člani odločili, da pozovemo vse zainteresirane 
občanke in občane, ki bi želeli zasesti mesto predsednika društva. V primeru, da ga ne 
novega vodstva najdemo, se bo društvo zaprlo.
Več informacij: 041-388-661, maktito@gmail.com (Kaja Mlakar agrež)

Podprite lokalne organizacije, namenite jim del dohodnine
Vsak zaposleni ima možnost, da sam odloči, komu bo namenil 0,5% svoje plačane doho-
dnine in to tako, da iz seznama upravičencev izbere eno do največ pet organizacij, katerih 
delovanje želi podpreti. Takšna donacija vas nič ne stane, organizaciji pa dodatna sred-
stva veliko pomenijo. Lansko leto se je iz tega naslova v sloveniji razdelilo 5 mio eUr. zato 
podprite organizacije iz lokalnega okolja in jim omogočite, da pridobijo dodatna sredstva 
za svoje delovanje in izvajanje aktivnosti, ki lepšajo naš vsakdan.
Komu lahko doniram? Pripravili smo seznam organizacij iz občine, ki so upravičene do donacij 
za leto 2019. Izberete lahko eno do največ pet organizacij in med njimi razdelite 0,5% dohodnine. 
Posameznemu upravičencu lahko tako namenite od 0,1% do maksimalno 0,5% dohodnine, sešte-
vek vseh pa ne sme presegati 0,5%. 
Kako to uredim? Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga 
oddajte osebno ali po pošti na pristojni finančni urad ali preko e-davkov (Doh-Don). Vložena 
zahteva velja za nedoločen čas in je ni potrebno vlagati vsako leto. V primeru, da želite svojo od-
ločitev spremeniti in donacijo nameniti nekomu drugemu, je potrebno vložiti novo zahtevo, ki bo 
razveljavila staro. Vloge oddane do 31. decembra 2019 bodo upoštevane za plačano dohodnino 
v tem letu.

Vodstvo turističnega društva Litija je v soboto, 
23.11.2019 organiziralo ekskurzijo v rudarsko 
mesto Zagorje, ki je po 250 letih rudarjenja 
1995 leta nehalo z rudarjenjem. rudnik je v 
svojih najboljših časih zaposloval 2.200 rudar-
jev, ki so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja 
nakopali 700.000 ton premoga,
Rudarjenje je bilo opaziti na vsakem koraku in v 
zadnjih sto letih je zaradi nesreč umrlo 130 ru-
darjev, največ pa leta 1963, ko je v nesreči umr-
lo 13 rudarjev. rudarstvo je v Zagorski dolini za-
pustilo mešano zapuščino. Na eni je zgodovina 
rudarjenja zapustila ogromno degradiranih po-
vršin, na drugi strani pa pestro rudarsko dedi-
ščino, ki ponuja priložnost za razvoj na področ-
ju gospodarstva, kulture in turizma in kak šno je 
danes Zagorje. Že ob prihodu v Zagorje o rudar-
jenju ni sledu, le dober poznavalec kraja opazi 
pozitivne spremembe na vsakem koraku, ki so 
nastale po zaprtju rudnika, kar smo opazili, ko 
smo se peljali skozi mesto do »Evroparka RUAR-
DI.« Tu nas je sprejel Franc BrINOVEC- rudarski 
inženir in nas popeljal po parku, ki meri 36 ha.
To je primestno rekreacijsko območje, ki je bilo 
v postopku površin rudnika Zagorje že delno 
sanirano. (Vsi se še dobro spominjate plazu, 
je odnesel več stanovanjskih hiš, zasul cesto 
Trbovlje–Zagorje in podrl del obrata Jutranjke, 
ki se je sprožil ravno iz tega območja, kjer je 
danes »Evropark«.)
V parku sta dva ribnika s parkiriščem, loko-
strelsko vadišče, vzletna pristajalna steza, 
otroško igrišče, pomožno nogometno igrišče, 
kolesarska steza in sprehajalne poti. Del parka 
je tudi poseben vrt »JOHaNCE, ki je dobil ime 
po znani zeliščarki v Zagorju.

Nato smo se popeljali po lepi asfaltirani cesti 
do upravne zgradbe rudnika, ki stoji naspro-
ti trgovine »Špar«, nato pa smo si še ogledali 

nekdanjo rudarsko kopalnico, ki je bolj znana 
kot »Vašhava«, katera je bila ob vhodu v nekda-
nji rudnik. V kopalnici je veljal poseben režim, 
prostor za obleke, vsak rudar je imel na verigi 
obešeno delovno obleko, ko je prišel na delo 
je to odklenil in spustil izpod stropa, ko se je 
preoblekel pa je dal na verigo obleko v kateri je 
prišel na delo in jo zopet potegnil pod strop ter 
zaklenil. Kopanje je bilo urejeno pod tuši sku-
pinsko, kjer so rudarji pomagali drug drugemu 
pri umivanju.
Nato nas je pot vodila v Kisovec, kjer smo si 
ogledali rudarski muzej. Muzej se nahaja v 
strojnici jaška Loke pri Kisovcu, ki je delovala 
do leta 1995. Po tem muzeju sta nas popeljala 
ing, rudarstva Franc Brinovec in Milan razbor-
šek umetniški vodja »Slikarske kolonije Izlake.«
Tu je nazorno prikazan rudniški rov z lesenimi in 
železnimi oporniki, ter oporje na čelu, kjer se je 
izvajal odkop. Od tu so premog transportirali z 
verižnim transporterjem do jaška, iz katerega so 
premog nalagali na vozičke in nato transportirali 
na separacijo. V strojnici jaška se nahaja origi-
nal naprava ameriške izdelave, ki so jo vse do 

zaprtja uporabljali za transport ljudi in premoga 
iz globine cca. 200 metrov. V tem prostoru je 
razstavljeno orodje, luči in drugi pripomočki, ki 
so jih rudarji uporabljali neposredno ali posre-
dno pri delu. Celotno rudarjenje pa je prikazano 
z neštetimi slikami. Kako pa je rudarjenje pote-
kalo v jami pa je prikazano s kratkim filmom (Ru-
darjenje v Zagorju) od začetka do zaprtja.
Čas je kar prehitro minil, ko smo se morali po-
sloviti iz Zagorja, ki smo ga spoznali povsem v 
drugi luči kot je bilo nekoč. Žal je lahko vsem 
tistim, ki so bili vabljeni na ta izlet, da se tega 
niso udeležili.  Ciril GOLOUH

Strojnica (ameriške izdelave) ki je delala vse do 
zaprtja rudnika 1995 leta, z njo so prevažali ljudi 
in premog iz globine cca 200 m.

Rudarske svetilke, ki so bile namenjene samo 
merjenju in ugotavljanju  metana v jami.

V krajevni organizaciji rdečega kri-
ža Jevnica smo bili tudi letos dejav-
ni. Naše osnovno poslanstvo je še 

vedno pomoč ljudem v stiski in razdeljevanje 
prehrambnih paketov. Le-te smo v letošnjem 
letu razdelili petkrat in sicer trikrat pakete z 
osnovnimi živili in dvakrat tako 
imenovane FIHO pakete.
V začetku leta smo v sodelo-
vanju z OZRK Litija organizirali 
predavanje in praktični prikaz 
na temo »Temeljni postopki oži-
vljanja z uporabo defibrilatorja«, 
ki se ga je udeležilo preko tride-
set krajanov.
V marcu je potekalo tradicio-
nalno srečanje starejših kra-
janov in članov KOrK Jevnica. 
Pripravili smo kulturni program, 
srečanje pa smo zaključili s po-
gostitvijo in druženjem.
V prvi polovici leta smo štirim socialno najbolj 
ogroženim družinam pomagali z enkratno fi-
nančno pomočjo.
18. maja smo se odpravili na ekskurzijo na Go-
renjsko. Obiskali smo Brezje, avsenikov muzej 
v Begunjah, dolino Drage in radovljico, kjer 
smo zaključili s kosilom.
Konec oktobra smo sodelovali v akciji »Manj 
svečk za manj grobov«. Letos so se nam pri-
družile prostovoljke iz KOrK Kresnice. Osnovni 
namen akcije je osveščanje k zmanjševanju 
porabe sveč.

V novembru smo organizirali kuharski tečaj 
»Enolončnice in sladice« pod strokovnim vo-
denjem kuharja roberta Merzela , ki se ga je 
udeležilo dvajset krajank. V začetku decembra 
pa je v Zadružnem domu potekalo predavanje 
»Poznavanje demence v skupnosti« v sodelova-

nju s Slovenskim združenjem za pomoč pri de-
menci »Spominčica« in predavateljico alenko 
Virant, mag. prof. andr. Predavanje je naletelo 
na zelo dober odziv, saj se ga je udeležilo čez 
40 poslušalcev. 
Do konca leta bomo obiskali in obdarili starejše 
krajane nad 80let in tiste, ki so v domovih Tisje 
in Šmelc.
Ob koncu leta se zahvaljujemo članov za po-
moč in podporo, vsem krajanom pa želimo lepe 
praznike, v novem letu pa predvsem zdravja in 
miru, malo skrbi in veliko sreče.  JK
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PreDlaGajTe ProsTovoljce  
in ProsTovoljsKe orGaniZacije 

ZasavsKe reGije 2019
Na Regionalnem centru NVO smo 6.12.2019 objavili natečaj Prostovoljec zasavske regije 
2019 za izbor najzaslužnejših prostovoljcev in prostovoljk iz posamezne občine (Zagorje 
ob Savi, Litija, Hrastnik, Trbovlje) ter prostovoljske organizacije iz zasavske regije v letu 
2019.  Namen javnega natečaja je podelitev priznanj tistim posameznikom in organizaci-
jam, ki opravijo največ prostovoljnega dela in dosegajo največje učinke ter s svojim delo-
vanjem pripomorejo k promociji in spodbujanju prostovoljstva v zasavski regiji.
Koga se lahko predlaga?
V izboru lahko sodelujejo prostovoljci in prostovoljke vseh 
starostnih skupin, ki prihajajo ali delujejo v občinah Zagor-
je ob Savi, Litija, Trbovlje in Hrastnik ter organizacije, ki v 
svoje dejavnosti vključujejo prostovoljce in imajo sedež v 
občinah Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje ali Hrastnik. 
Kdo so lahko predlagatelji?
Predlagatelj je lahko posameznik ali katerakoli organizacija 
zasebnega ali javnega prava. Vabimo nevladne organizacije, javne in zasebne institucije, nefor-
malne skupine in posameznike, da predlagajo posameznike in posameznice ter organizacije, ki v 
svoje dejavnosti vključujejo prostovoljce za prejem priznanja Prostovoljec zasavske regije 2019 
in Prostovoljska organizacija zasavske regije 2019. 
Kje in do kaj lahko oddamo predloge?
rok za oddajo predlogov je petek, 3.1.2020. Predloge lahko oddate preko obrazca predlaganje 
prostovoljcev in prostovoljskih organizacij, ki sta dostopna na spletni strani www.consutla.si, kjer 
je objavljeno tudi celotno besedilo natečaja.  Klara KrŽIŠNIK

Za konec leta 2019 želimo člani društva lojTra  
z vami deliti trenutke, ki nam ostajajo v spominu  

in na katere smo najbolj ponosni.

reTrosPeKTiva leTa 2019 sKoZi oČi  
MlaDinsKeGa cenTra liTija

MLADINSKI CENTER LITIJA

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

NAJSREČNEJŠI DAN V EVROPI! 7. maj 1945
NAJSREČNEJŠI DAN ZA NAŠ PLANET! 2. september 1945

To se imenuje pasje veselje! Pes je najbolj vesel, ko ga nehamo pretepati! Ljudje smo dočakali 
ekstazo sreče, ko je bilo konec vojne. Potem smo pozabili na blažen občutek sreče. Slabo je zato, 
da uniči sebe in nas uči, da obstaja le ljubezen. 
Morda pa le ne potrebujemo vojne, da ob kon-
cu, če preživimo, dočakamo srečo. Morda pa 
potrebujemo samo še več čarobnih besed: lepo 
te je videti; srečen sem, ker ste; zaradi tebe je 
svet srečnejši; lepo mi je, če le pomislim nate; 
ti si meni zelo ljuba oseba; … in še več čarobnih 
gibov: nežen pogled, božanje, objem.. Čarovnija 
je vse, s čimer pokažemo svojo veliko ljubezen, 
saj smo narejeni v ljubezni, za ljubezen. 
Hvala vsem, ki ste pristopili k meni in mi zau-
pali, da vam ti članki veliko pomenijo. Članki 
v decembru so še posebej posvečeni ljubezni, 
saj vse kaže, da je to mesec, ko si to najlaže 
povemo. 
Hvala Društvu GEOSS za pobude in Družinske-
mu gledališču Kolenc za organizacijo in izvedbo 
čudovitih dogodkov na GEOSS-u, na Vačah, po Sloveniji in v tujini, ki dvigujejo srčno zavedanje 
svoje narodne identitete in poglabljajo ljubezen med nami na narodni in mednarodni ravni (za 
to sem zelo hvaležen tudi svoji ženi anki). Hvala tudi vsem drugim društvom in posameznikom, 
ki nas povezujejo in nam omogočajo ljubečo rast in razvoj! Želim nam srečno 2020 ob čudoviti 
dekoraciji (sl. BTC City – hala a ), ki jo vsako leto z ljubeznijo pripravlja moja prijateljica z Vač. Več 
slik je na spletni strani tega članka http://www.vace.si/andrade.htm

Naj bo vsak danes najsrečnejši dan! ZVONČEK NOrČEK

Že od samega začetka delovanja se v Loj-
tri zavedamo pomena razvoja mehkih veščin 
med mladimi. Tako smo še posebej ponosni 
na sodelovanje z OŠ Gradec in projekt Izkusi 
Erasmus+, kjer smo preko celotnega šolske-
ga leta na tedenski ravni delali s skupino 13 
osnovnošolcev in jih 
11 brezplačno peljali 
na mednarodno učno 
izkušnjo v Romunijo. 
Omenjeno udejstvo-
vanje in delo je obro-
dilo sadove tudi z na-
daljevanjem projekta 
z OŠ Gradec, saj smo 
pridobili sredstva za 
brezplačno učno iz-
kušnjo učncev v tujini 
tudi v letu 2019/20.
Prav tako smo v dru-
štu izredno ponosni 
na sodelovanje s Klu-
bom litijskih in šmar-
skih študentov KLIŠE, 
na vzpostavitev ekipe 
mentorjev ter prostora za druženje mladih, kjer 
se skupina 13-14 letnikov tedensko srečuje 
pod vodstvom mentorja. Sodelovanje s KLIŠE-
jem pa bo zelo delovno in proaktivno tudi v letu 
2020.
V letu 2019 smo uspešno zaključili projekt GE-
aGOra, projekt pa se je uvrstil med 20 naj-
boljših projektov globalnega učenja v Evropi 
in celo med 5 najboljših projektov globalnega 
učenja na svetu po izboru aPCEIU-UNESCO.
Naše uspešno delo na evropskih projektih se 
izraža tudi z nominacijo projekta do it yourself: 
facilitate learning experiences za nagrado Ključ 
do učenja, ki ga podeljuje Zavod MOVIT, naci-
onalna agencija za upravljanje s programoma 
Erasmus+ in ESC v Sloveniji
V prihodnje še bolj odmeven pa bo zagotovo 
tudi konzorcij partnerjev Lojtra - Kliše –Knof, 
ki je bil ustanovljen na našo pobudo in ki je 

že uspešno prijavil projekt #List na razpis 
Ministrstva za javno upravo. V okviru razpisa 
smo v Litiji zagotovili 4 nove zaposlitve za 27 
mesecev. Ustanovljen je Litijski inkubator 
za skupnost in trajnost, v kratkem bo med 
drugim zaživela trgovina s stvarmi za ponovno 

uporabo.
a ker močno verja-
memo v sodelovanje 
različnih akterjev lo-
kalnega okolja, želimo 
izpostaviti tudi močne 
vezi z nekaterimi dru-
gimi skupinami, ki si 
prizadevajo za dvigo-
vanje kvalitete bivanja 
v skupnosti. Tako smo 
podprli Festival F52 in 
dogodek Kliše rocks, 
kjer je nastopila Sidd-
harta. 
Sodelovali smo tudi s 
skupino študentov, ki je 
nagovarjala migracije 
kot realnost prihodno-

sti in iskala možne sprejemljive rešitve za vklju-
čene deležnike. V okviru projekta Evropske so-
lidarnostne enote #SkrbZa pa smo se vključili 
v akcijo #za Savo in v tednu Save organizirali 
številne dogodke. Na skupnostnem vrtu še na-
prej pridelujemo zelenjavo in jo delimo z našimi 
člani, v letu 2019 smo organizirali več kot 20 
delovnih akcij in delavnic na vrtu, dva vikenda 
oddiha v naravi ter številne online in ulične akci-
je ter aktivnosti. Leto 2019 društvo Lojtra tako 
zaključuje zelo uspešno, s še razširjeno ekipo, 
saj število članov in aktivistov vztrajno raste, 
vsako leto (so)organiziramo nove akcije in po-
bude, ki jih izvajamo v lokalnem okolju. Vse to 
nam ostaja vodilo tudi za delo in udejstvovanje  
v letu 2020.

Želimo vam srečno in uspešno leto  
polno novih izzivov. #Lojtra

Leto se bliža koncu in to je idealni 
čas, da se ozremo na preteklih 365 dni. Pa po-
glejmo kaj smo počeli mladinci v mladinskem 
centru. 
Štartali smo takoj januarja. Ker smo bili de-
cembra 2018 polno zaposleni s prireditvami 
smo pravo novoletno druženje organizirali šele 
po novem letu ☺ 18. janurja smo se družili 
na PONOVOLETNEM druženju za prostovoljce 
MCja. Večer je bil mešanica hip hopa in elek-
tronske glasbe. Zimskega spanca si nismo pri-
voščili, že v prvem mesecu leta smo pozdravili 
novo EVS prostovoljko anjo iz Nemčije, ter kot 
se spodobi za vse goste, pripravili spoznavni 
večer. 
Februar je tradicionalno kulturno obarvan tudi 
v naši vili. Na večeru poezije smo se zbrali, da 
počastimo spomin na našega velikega France-
ta. Večer je bil mednarodno obarvan, svojo naj-
ljubšo poezijo so brali mladi iz različnih držav. 
Da je bilo še bolj zanimivo so vse pesmi brali v 
svojih jezikih. 
Februar je bil mesec, ko smo razvijali tudi od-
nos do lastne dediščine. Pod vodstvom mento-
ric Univerze za tretje življenjsko obdobje smo 
se učili ličkanja in izdelali prav luštne male pe-
harje. 
Marca so se naši EVS prostovoljci odločili pri-
praviti dogodek ob mednarodnem dnevu žena. 
Otvorili so razstavo na temo ženskih pravic, 
skupaj z obiskovalkami in obiskovalci so si 
ogledali film »Zakaj ženske zaslužijo manj« ter 
o temi diskutirali na okrogli mizi. 
aprila smo se počasi zavedli, da se poletje ne-
zadržno bliža in da je zadnji čas, da se malo 
razmigamo. In smo se. Na skupinski vadbi joge, 
ki jo je vodila Tina Pegan. aprila pa smo zače-
li tudi s serijo dogodkov Story telling, kjer so 
mladi delili različne zgodbe iz svojega življenja. 
Dotikali smo se tem kot so: delo v tujini, zgo-
dovina glasbenih festivalov v Litiji, večmesečna 
solo potovanja, izkušnje maratonskega tekača, 
ipd. Največji dogodek meseca aprila je bil DaN 
ZA SPREMEMBE. Letos smo se skupaj z dru-
štvom SLOMO lotili skupnostnega sadovnjaka 
na ulici Solidarnosti in zasadili kar 7 novih sa-
dnih dreves. Vsi sodelujoči smo se držali mota 
#posadi drevo, ne predsodka, stereotipe in 
predsodke smo tisti dan razbijali tudi ob pomo-
či ŽIVE KNJIŽNICE, ki so jo izvedli prostovoljci 
društva SLOMO. Ob delu seveda ni manjkalo 
glasbe. Sadovnjak se je skupaj s prostovoljci 
in naključnimi mimoidočimi pozibaval v elektro 
tonih fantov iz KLUBSKE SCENE. 
Komaj smo malo zadihali že je bil tukaj maj 
in NaŠ rOJSTNI DaN! 25. maja se vsako leto 
srčno veselimo. To je dan za nas in naše pro-
stovoljce. Piknik ob veselem dnevu smo pri-
pravili na dvorišču pred našo vilo. Če te ni bilo 
si zamudil. Tako to je! Maja pa smo zagodli še 
eno sodelovanje. Z društvom LILA in mladima 
umetnicama Lauro ambrož in Majo Cvetežar 
smo otvorili likovno razstavo v naši galeriji. Do-
godek, ki kar kliče po več sodelovanja z ome-
njenim društvom. Namignemo vam, da za leto 
2020 že snujemo načrte. 
Junija, še predno je v naše malo mesto poletje 
pridrvelo s polno paro, smo si s prostovoljci 
nabirali nova znanja in moči na tradicionalnem 
taborjenju prostovoljcev. Letos smo šotore 
zamenjali za hišo, reko Nadižo pa za Pokljuko 
in Bohinjsko jezero. Osvojili smo Viševnik, se 
hladili v jezeru, raziskovali naše vloge znotraj 

MCja in se intenzivno pripravljali na začetek 
poletnega programa. 
Julij in avgust sta za nas ena izmed najbolj de-
lovnih mesecev. Pripravili in izvedli smo več kot 
250 ur športnega programa in več kot 200 ur 
programa za mlade s področja ustvarjalnosti, 
ročnih spretnosti, kulinarike, multimedije in 
glasbe. Pomagali smo tudi pri organizaciji glas-
benega festivala F52, ki se je letos zgodil na 
našem dvorišču. Uf, vroče poletje. 
Pričakovali bi, da bomo zato septembra malo 
počivali. Pa nismo. Izvedli smo delavnico digi-
talne fotografije, ki jo je vodil anže Malis, na 
gimnaziji Litija pa smo sodelovali na EKO dnevu 
z delavnico na temo pridelave in predelave hra-
ne. Podporo in prostor smo nudili tudi mladim 
dijakom pri pripravi transparentov za udeležbo 
na Podnebnem štrajku. September je bil za nas 
tudi malo žalosten mesec. Počasi so se poslo-
vili vsi EVS prostovoljci. Najprej smo v slovo 
pomahali anji, sledila sta ji David in MichaŁ, ob 
koncu septembra sta odšli še Liga in Camile. 
Slovo je po enem letu vedno težko, a obenem 
polno pričakovanj. Mi pričakujemo nove pro-
stovoljce, »stari« pa se podajo v lov za novimi 
izzivi in izkušnjami. 
Oktober je v našo vilo, tako kot že nekaj let do-
slej, prinesel nov val mladosti. Pridružili so se 
nam Lynn, Morizt, Felix, Noemi in Yegor. Naj-
prej s(m)o si vzeli 14 dni časa za spoznavanje 
okolja in bodočih sodelavcev, obiskali so tudi 
vse OŠ kjer bodo prostovoljci opravili večino 
svojega dela. Potem pa je sledilo delo. S polno 
paro. Prvič smo se resno predstavili občanom 
Šmartnega pri Litiji. Organizirali smo prireditev 
za mlade HENGaJ Z NaMI, kjer smo mladim 
predstavljali aktivnosti, ki so namenjene prav 
njim. Komaj smo dobro pospravili oder že je 
bil pred nami še en pomemben dogodek za 
naš MC. HIŠa STraHOV je strašila 30. in 31. 
oktobra. Obiskovalcev je bilo ogromno njihovi 
odzivi pa ekstremno pozitivni. Sicer utrujeni, a 
polni zagona smo že začeli načrtovati kaj vse 
bomo obiskovalcem ponudili drugo leto. Pripra-
vite se, zopet bomo strašili. 
Predzadnji mesec leta smo z dijakinjo Mašo 
Cvetežar zaključili literarno likovni natečaj PO-
ZOr, huda Zemlja! Življenje na lastno odgovor-
nost! Projekt nastaja in se izvaja pod taktirko 
gibanja Mladi za podnebno pravičnost z našo 
polno podporo. November je, poleg slabega 
vremena, v našo hišo prinesel tudi fotografsko 
razstavo aleksandra Zarića Portretni nasmehi. 
Na ogled bo do konca leta.
In tu je, december. Polno leto je za nami. Vča-
sih kar pozabimo koliko vsega smo naredili in 
kje vse smo se pojavili. Pa tale zapis sploh ne 
pokrije vseh naših aktivnosti in programov. Kar 
nekaj zelo pomembnih smo izpustili, pa naj bo 
čas zanje kdaj drugič. 
Naši dragi, predragi prostovoljci in vsi, ki sode-
lujete z nami, sami ali v okvirih svojih organi-
zacij, še enkrat se vam zahvaljujemo, da nam, 
mladim, vsakič znova, ko skupaj stopamo na 
pot sodelovanja, izkažete spoštovanje in zau-
panje. Kot smo zapisali že ob mednarodnem 
dnevu prostovoljstva: » Brez Vas, ne bi bilo nas. 
Povsem preprosto.« Še enkrat HVaLa KEr STE. 
Ob koncu leta nam tako preostane le še, da 
Vam vsem skupaj zaželimo mirne praznike in 
srečno Novo leto.

  Leto 2019 je povzela: Tjaša VIDErGar

PoZor HuDa ZeMlja!
Mladi za podnebno pravičnost Litija smo organizirali razstavo na temo okoljske krize z naslovom 
“Pozor huda Zemlja! Življenje na lastno odgovornost”. 
Likovna in literarna dela so pri-
spevali učenci OŠ Litija, člani 
društva Lila in samostojni avtorji. 
Prejeli smo veliko del, narejenih iz 
odpadnih materialov.
V sredo 13.11. ob 17.30 smo v 
Knjižnici Litija razstavo otvorili s 
krajšim kulturnim programom. S 
plesno točko, ki govori o proble-
matiki požiganja gozdov, so so-
delovale plesalke Glasbene šole 
Litija. V govoru smo izpostavili 
kritičnost trenutnega stanja in 
ljudi spodbudili k ukrepanju. Za-
ključili smo z recitacijo pesmi, ki 
se prek odgovornosti človeka in 
konkretne problematike dotikajo 
podnebne krize. Prebrali smo tudi 
literarno delo “Čudoviti”, ki si ga 
lahko ogledate na razstavi. Obisk 
nas je pozitivno presenetil.
Po kulturnem programu smo po 
krajšem premoru v sodelovanju z 
Univerzo tretjega življenjskega obdobja izvedli posvet na temo “O podnebni krizi na okrogli mizi”, 
kjer smo se poleg splošne problematike poglobili v težave na lokalni ravni.
razstavo ste si lahko ogledali v kletnih prostorih Knjižnice Litija do 28. novembra, od 29. novem-
bra do 20. decembra bo razstava stala v avli Občine Litija. Vabljeni vsi, ki vam je mar!

Zapisala: Maša CVETEŽar

Utrinek iz otvoritve razstave Pozor, huda Zemlja! Življenje na lastno 
odgovornost
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KliŠe KluB

KliŠe rocKs in WaKe uP eKiPa vsaKo leTo veČja,  
vsaKo leTo GlasnejŠa!

v soboto 30. novembra je bilo v dvorani pungrt glasno, vroče, nabito z energijo 1500 obisko-
valcev in prežeto z nepozabnimi napevi največje slovenske rock zasedbe. Vsako leto večji, 
vso leto bolj nepogrešljivi in nepozabni. klub kLiše in Wake Up ekipa sta tudi letošnje leto 
presegla mejnike organizacije koncertov v lokalnem okolišu. v dvorani pungrt so ne na odru 
zvrstili nekateri najbolj odmevni predstavniki slovenske rock glasbe, s SIDDHARTO na čelu in 
nepogrešljivimi lokalci avven. 
Lumberjack in Joker Out na odru zvenijo kot 
znanilci pomladi slovenske glasbene scene. 
Mladostna sproščenost, energija na odru, 
spevni komadi in simpatični člani obeh za-
sedb, so s svojim nastopom naše vabilo več 
kot upravičili. Luberjack je zasedba, ki je 
prekipevala od energije na odru, kar je do-
datno poudarilo »hard rock« vložke njihove-
ga nastopa. Joker Out so s svojim že dobro 
poznanim repertoarjem zvabili prvo glasno 
prepevanje iz dvorane, z nastopom pa potr-
dili svojo vse bolj prepoznavno vlogo na kon-
certih odrih po Sloveniji.
Višek večera je bila seveda SIDDHarTa. 
rock zasedba z več kot 20 letno tradicijo in neverjetno glasbeno dovršenostjo, je svoj program za-
čela v svojem slogu – glasno, melodično, karizmatično in »rockovsko«. Celoten dvourni program so 
prekipevali od energije, pesmi so se prelivale ena v drugo, publika se je z vsako bolj glasno odzivala 
in prepevala stare in nove komade. Težko bi opisali višek nastopa, če vas ni bilo, vam je lahko žal.
Lokalni mački aVVEN so live nastope večera zaključili s svojimi ritmi, rock in folk metal glasbo, ki nas 
je pustila brez besed že dve leti nazaj. Tudi letos so brezkompromisno in v svojem slogu predstavili 
svoje največje hite. Večer se je nadaljeval do poznih jutranjih ur, publiko pa je zabaval DJ Berny White.
Hvala vsem, ki ste prišli, glasno prepevali, se zabavali do jutranjih ur in nas podprli pri organizaciji 
že tretjega rock koncerta v Šmartnem pri Litiji. Vsako leto dobimo nov zagon, še več idej in željo po 
organizaciji novih, večjih, glasnejših dogodkov. a tako kot vedno, tudi tokrat ne moremo brez po-
sebne zahvale vsem, ki nam vsako leto pomagate pri organizaciji. Brez vseh lokalnih podpornikov in 
sponzorjev takšen koncert ne bi bil mogoč. Vsi, ki ste nam finančno ali organizacijsko pomagali - vam 
vsem, ISKrENa HVaLa. Verjamemo, da smo tudi tokrat upravičili vaše zaupanje. 
Za več informacij o prihodnji dogodkih spremljate FB profil – Wake Up Events.  anamarija KaMIN

Vabilo na plesno predstavo levji kralj
Pred nami je nova tradicionalna novoletna prireditev, kjer bodo zaplesali čisto vsi 
naši plesalci. 
Lansko leto smo 

za vas prvič pripravili našo različico 
kultnega muzikala, letos pa nadalju-
jemo s predstavami, ki vas popeljejo 
v filmske vode. Tokrat si boste lahko 
ogledali plesne točke, na temo Lev-
jega kralja, ki so jih pripravili trenerji 
in plesalci. 
Prireditev bo 22.12.2019 ob 17:30 uri, potekala pa bo v Športni dvorani Litija. VSTOP JE PrOST!

uspešno izvedena druga plesna infuzija
V soboto, 23. 11. 2019, je v Plesnem športnem dru-
štvu NLP potekala druga plesna inFuzija. Prvi del je 
bil namenjen najmlajšim. Zaplesali so pravljico Mi-
šek Miško in Belamiška, prirejeno po pravljici Ferija 
Lainščka. Pravljica govori o belih miškah, ki živijo v 
mestu in sivih miškah, ki živijo na vasi. Med seboj 
se ne marajo najbolj. In vsi se jezijo, ker sta Bela-
miška iz mesta in Mišek z vasi najboljša prijatelja. 
Pravljica se seveda končna srečno.
Drugi del je bil namenjen sodobnemu plesu, saj si 
želimo, da naši plesalci spoznajo čim več plesnih 
zvrsti. Povabili smo Uršo rupnik, ki je v prejšnjem 
letu že izvedla plesno delavnico v našem društvu. 
Urša je plesalka, koreografinja ter plesna pedagogi-
nja in je ena izmed najbolj prepoznavnih ustvarjalk 
na področju sodobnega plesa v Sloveniji. Pripravila 
je dve delavnici: začetno za mladince in napredno 
za člane. Vsi udeleženci so se spoznali s tehnikami 

sodobnega plesa in se naučili kratko kombinacijo. V decembru načrtujemo že tretjo plesno inFu-
zijo, spremljajte informacije na spletu!  Tadej PREMK

MiKlavŽevanje Po »BiZonsKo«
Ker se leto nagi-
ba h koncu, smo 
Bizonke sklenile, 
da ga zaključimo 
času primerno. 

Prav vse, vključno z našimi Bizoni, 
smo se zbrali v prijetnem doma-
čem ambientu Gostilne Berdajs 
na Savi, kjer je bilo poskrbljeno 
za popolnoma vse….izvrstno hra-
no, pijačo, glasbo, preplesavanje, 
ter celo presenečenje. Lahko bi 
rekla, da smo imeli »all inclusive«. 
Ker se bližajo dobri možje, in ker 
je mesec december sila kratek in 
naporen, je dobri mož po imenu 
Miklavž malo pohitel, in med pr-
vimi obiskal prav nas. Izgleda, da 
smo zelo pridni! Med nas je stopil 
z zvrhanim košem daril, a enega 
smo bili še posebej izjemno vese-
li, to je koledarja B&B, ki že kra-
si naš najljubši prostor v svojem 
domu in kamor si bomo zabeležili 
pomembne dogodke. Dragi Mi-
klavž – iz srca hvala! Druženje se je nadaljevalo ob ritmih glasbe, plesa, zabave in pozitivnega 
vzdušja, za kar vedno znamo poskrbeti. 
Naj ob zaključku leta vsem vam zaželim obilo zdravja in osebne sreče. Leto pa naj prinese čim 
več veselja za tiste trenutke, ob katerih se počutimo najlepše. Srečno!

Tatjana PrIMC, članica Društva U3 Litija in Šmartno

SPOŠTOVANE 
BRALKE IN BRALCI

Kot bel list papirja
pred nami je leto,
skrivnostno, neznano
in polno vprašanj.

Naj čas nanj zapiše
vam srečne trenutke,
uspehov, zdravja in
novih spoznanj.

Lepe 
Božične praznike 
in vse dobro 
v Novem letu 2020 
Vam želi
  
Uredništvo Občana
in Tiskarna ACO

16. novembra je v KC Litija potekala 
že druga kino sobota, obiskovalci so 
spet presenetili s svojim množičnim 

obiskom, energijo in tudi navdušenjem, da je 
kino svoje mesto spet dobil tudi v Litiji.
Tokrat se je na filmskem traku poleg dveh ri-
sank, Bacek Jon Film: Farmagedon in Pri ad-
damsovih, zavrtel še naslednji del legendar-
nega Terminatorja, Temačna usoda in težko 
pričakovani psihološki triler Joker. Filmsko 
zgodbo seveda nadaljujemo in sicer 19. janu-
arja 2020 in 14. marca 2020.
Tudi letos je bil Kliše zbirno mesto za božičke 
za en dan. Od 15. novembra do 2. decembra 
smo zbirali darila, vsem, ki ste sodelovali pa se 
zahvaljujemo, da ste nekaj otrokom polepšali 
praznične dni. 

27. in 28. novembra smo sodelovali na krvo-
dajalski akciji »častim pol litra«, 6.12. pa smo 
organizirali drugi del delavnice »V sožitju z na-
ravo«. Po prvi delavnici, kjer smo izvedeli osno-
ve o zdravilnih zeliščih, smo se vrnili na zeli-
ščarsko pot z izkušeno zeliščarko Jožico Bajc 
Pivec- Zeliščarstvo Domačija Pivec. Tokrat smo 
izvedeli vse o izdelovanju zdravilnih mazil.
21.12. se bomo odpravili na sedaj že tradicio-
nalni praznični enodnevni izlet, tokrat na vzhod, 

v Budimpešto - po Klišejevsko Budimfešto. Bu-
dimpešta slovi po svojem božičnem dekorju 
in prazničnem vzdušju. Božični sejem na trgu 
Vörosmarty je bil pa pred leti izbran za enega 
izmed najlepših. Trg v predbožičnem času na-
polnijo lesene hišice, v katerih prodajajo spo-
minke, darila in pijačo. Na slavni budimpeštan-
ski kavarni Gerbeaud pa je prikazan adventni 
koledar. Malo daljša vožnja ne bo težka, saj je 
dobra družba zagotovljena. Prijave na izlet po-
tekajo na: jasna.s@klise-klub.si ali osebno na 
Klišeju v času uradnih ur, kjer tudi plačate pri-
spevek (15€ za člane in 28€ za nečlane).
Vsi, ki imate nove, atraktivne ideje ali pa si le 
želite druženja, ste vabljeni vsako prvo soboto 
v mesecu, ob 19:00, na mesečne seje kluba! Z 
nami pa ostajajo tudi stalne ugodnosti: S ku-
pončkom, ki ga prejmeš na Klišeju, te mesec 
joge v art Caffeju stane le 24€, ugodno fotoko-
piranje, fitnes, pro jumping, Lamfit bootcamp 
in odbojka. Ceneje se lahko včlanite v Knjižnico 
Litija, v Optiki Manja pa dobite poseben Kliše 
popust! Še vedno nudimo tudi inštrukcije an-
gleščine, slovenščine, matematike in nemšči-
ne.  Manca PLaNINŠEK
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ZGoDilo se Bo

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

ČePrav sPaKa, je Moja MaMa ZlaTa …

leTovanje v leTu 2020

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Staro leto se bo spet od nas poslovilo, 
novo nas bo z upanjem razveselilo! 

Naj bo novo leto polno upanja, sreče, zdravja!

Srečno 2020!

Predsednik MDI Litija-Šmartno, socialno podjetje
Bogomir VIDIC

smučarsko rekreacijski center Dole pri litiji
PriPrave na sMuČarsKo seZono 2020

Zunaj se sliši glas božičnih pesmi,
v domovih prižigajo se praznične luči.
Naj v naša srca naselita se mir in toplina.
Naj čarobnost božiča in novega leta 
še dolgo živi.
(neznani avtor)

38. BoŽiČno 
novoleTni 

ŠaHovsKi Turnir
V organizaciji Društva invalidov Litija – 
Šmartno pri Litiji je 7. decembra potekal 
v novem domu društva tradicionalni Bo-
žično novoletni turnir v hitro poteznem 
šahu. Tekmovanja se je udeležilo 19 ša-
histov iz društev invalidov in upokojencev 
iz Zasavja in Posavja.
Turnir je bil že 38. po vrsti. Društvo tako 
že 17. leto ohranja tradicijo Šahovskega 
kluba Litija, ki v zadnjem obdobju ne izvaja te dejavnosti. S turnirjem smo hkrati obeležili 3. de-
cember svetovni dan invalidov.

Pred samim pričetkom tekmovanja sta vse pri-
sotne pozdravil predsednik MDI Litija – Šmartno 
pri Litiji g. Bogomir Vidic ter poslanec DZ g. Boris 
Doblekar.
Sodnik g. Marko Jurič je določil, da bo tekmovanje 
potekalo po švicarske sistemu in to sedem kro-
gov. V prijetnem okolju in po zanimivih igrah je 
zmagal Hinko Jazbec iz DU Trbovlje.
Trije prvouvrščeni šahisti so prejeli lepe pokale - 
Šahisti in organizacijski odbor so se ob zaključku 

zbrali na kratkem druženju v bližnjem gostišču, kjer jim je organizator pripravil topli obrok.
Sicer, pa je samo tekmovanje potekalo nemoteno in v pravem športnem vzdušju.
rezultati: 1. Jazbec Hinko 6,0 točke, 2. Benko Boštjan 5,5, 3. Kotnik Franc 5, 4. Milinkovič Neboj-
ša 4,5… 6. Berložnik adolf 4, 13. Možina Franc 3, 14. Skomina Zvone 3, 15. Sekulič Nedjeljko 3, 
18. Plaznik Mirko 2 točke.

Sedela sem v parku in ne-
hote opazovala skupino 
mladih. Med njimi je bil mla-
denič na vozičku, ki ga je 

peljala ženska. Sklepala sem, da je bila to sku-
pina s posebnimi potrebami, saj je bila njihova 
drugačnost zlahka prepoznavna. Smejali so se, 
nenadoma pa je med njimi nastal prepir. Vpili so 
drug prek drugega in slišati je bilo nekako tako:
»Utihni, butec! Ti nimaš pojma!«
»Če boš ti mene zmerjal z butcem, ti bom jaz 
rekel pokveka krevljasta!«
»Ste slišali kdo koga zmerja?« se je zdaj oglasi-
lo temnolaso dekle.
»O, ja. Zdaj se oglašaš ti, ki si šepavka. Šepaš 
in se ziblješ kot stara raca.«
Za skupino je ves čas hodila deklica, približno 
desetih let. Nekaj časa jih je poslušala, potem 
je izbruhnila v glasen jok. Zdaj je skupina pred 
njo utihnila in se zazrla v otroka za njimi. Spra-
ševali so jo zakaj joka, a jih je odrivala in se 
umikala. Potem so se naveličali tiščati vanjo in 
odšli so svojo pot.
Tedaj je deklica počepnila in si glavo prekrila z 
rokami. Nisem se mogla vzdržati, vstala sem in 
stopila do nje. Dolgo je molčala, potem je med 
jokom začela kričati:
»Zdaj vem, zakaj moja mamica noče v šolo na 
govorilne ure. Zdaj vem, zakaj nikoli noče z me-
noj na igrišče!«
Ko sem jo vprašala zakaj, je zadirčno odgovorila:
»Zato ker so ljudje hudobni, »žleht«. Vem, da bi 
jo žalili tako, kot so se ti pred menoj. Vem, da 
bi jo bilo sram in bi jokala, jaz pa jo imam tako 
zelo, zelo rada.«
Preplašena sem jo poslušala in gledala vso ob-
jokano, potem sem rekla:
»Vem, da se lahko umiriš, saj si modra deklica. 
Če mi boš v miru povedala kaj več, ti bom mor-
da lahko pomagala.«
res se je umirila in mi začela pripovedovati o 
mamini nesreči. Imela sem občutek, da poslu-

šam vsebino grozljivke, zato je dovolj da vam 
povem, da se je kot vzgojiteljica v vrtcu vračala 
s sestanka. Zamišljena in ne prisebna na vo-
žnjo in cesto. Glede na večer in noč je vozila 
prehitro, zato se ni mogla izogniti nesreči, ki je 
ni predvidela. Traktorju, ki je vozil sušice dre-
ves brez označbe. različno dolge suhe prekle 
so molele iz prikolice. Res je bilo kot v grozljiv-
ki, saj je najdaljša sušica razbila vetrobransko 
steklo in prebodla obraz mlade žene. V hipu, v 
enem samem trenutku je njeno življenje viselo 
na nitki. Komaj so jo rešili, življenje, obraza ne. 
Kljub mnogim operacijam je njen obraz ostal 
neprepoznaven in grozljiv, zato si ne upa več 
stopiti na cesto.
»Je res tako?« me je zanimalo.
»res, a jaz sem navajena nanjo. Lepo mi je ko 
pridem iz šole, pa me vedno pričaka doma. 
Hiša ni prazna in nikoli nisem sama. Lepo je 
ker me zna objeti in mi pripovedovati čudovite 
zgodbe.«
»Jo imaš rada?« sem jo vprašala.
»Zelo, zelo, pa še kako! Čeprav je videti kot 
spaka,« mi je odgovorila in me pogledala tako 
prisrčno, da sem tudi jaz začutila njeno ljube-
zen in nehote sem pomislila:
‚O, kako lepo bi bilo, če bi si ob novem letu 
tudi mi znali povedati nekaj lepih besed. Tako 

iskreno in ljubeče 
pogledati v oči, da 
bi vsak med nami 
začutil, da je lju-
bljen in neskončno 
dragocen za nas, 
ne glede na zunanji 
videz in pomanjklji-
vosti, ki jih ima.‘

(Ilustracija je iz moje 
pravljice)

Darinka KOBAL

V letu 2020 bomo letovali v hotelu Hvar*** 
v Jelsi na otoku Hvaru od 30.8. do 6.9. 
2020. 
CENA NA OSEBO VKLJUČUJE:
-  sobe z balkonom brez klime, ima stropni ven-

tilator, s pogledom v park, senčna stran hote-
la 449,00 eUr

 -  sobe z balkonom s klimo, pogled na morje: 
469,00 eUr

Za nečlane je cena 20,00 EUR višja. Hotel 
ima dvigalo in zunanji bazen.
podrobna vsebina ponudbe 
 7 X ALL INCLUSIVE: (samopostrežni zajtrk, 
kosilo in večerjo, popoldansko kavo, domače 
brezalkoholne in alkoholne pijače v all inclusi-
ve baru ,od 10.00 do 23:00 ure in v restavra-
ciji ob obrokih),1 x živa glasba, predstavnika, 
ki bo skrbel za jutranjo telovadbo, animacijo, 

športne aktivnosti, avtobusni prevoz iz Litije do 
hotela, coris zavarovanje, turistično takso in 
odpovedni riziko. Ta velja, za primer smrti, ne-
sreče ali nepričakovano poslabšanje zdravstve-
nega stanja, hujše nesreče ali smrti ožjih svoj-
cev, kar zavarovancu onemogoča potovanje. 
Oseba o tem prinese potrdilo zdravnika speci-
alista, pristojne institucije. Ob prijavi sporočite 
s kom boste v sobi. Doplačilo za enoposteljno 
sobo znaša 175,00 EUr. 
Popust za sobo z dodatnim ležiščem 30,00 
EUr / osebo.
Rezervacija velja ob vplačilu akontacije 
100,00 eur/ osebo, do zasedbe mest.
Prvi obrok 100 eur bomo sprejemali do 20. 
marca , drugi obrok 100 eur do 20. maja in tre-
tji obrok 149 eur oz. 169 eur do 21. avgusta. 
2020.

ZGoDilo se je
Državno prvenstvo upokojencev slovenije v balinanju - ženske ekipno

Ženska ekipa balinark DU Litija, v sestavi Marija 
Molka, Marija Lambergar, Marina Probs, Darja 
Celestina in Helena Nemeček, je na državnem 
prvenstvu upokojenk Slovenije v izredno močni 
konkurenci osvojila tretje mesto.
Na državnem prvenstvu je sodelovalo 12 po-
krajinskih prvakinj, lanski državni prvak in do-
mača ekipa s strani organizatorja DU Postojna.
Naše balinarke so za osvojitev bronastih me-
dalj potrebovale 12 ur balinanja v lepi športni 
dvorani v Postojni. Tekmovanje se je pričelo ob 
deveti uri dopoldne in končalo ob devetih zve-
čer. Na koncu se je izplačal ves celodnevni na-

por, vztrajnost in ekipni duh. Trud je bil poplačan ko so dobile okrog vratu bronaste medalje 
in pokal. Iskrene čestitke!  Miro PLaZNIK

naših 35 let
15. novembra je v polni dvorani KC zadonela pesem MePZ DU Litija. Naš zbor je v Zasavski pokra-
jinski zvezi najstarejši in na to smo ponosni. Upokojenski pevski zbori širom Slovenije doživljajo 
krize in menjave članov veliko pogosteje kot mlajši zbori in tudi nam, predvsem v zadnjih dveh 
letih, ni bilo prizaneseno. Z voljo, vztrajnostjo in pevskimi prijatelji, ki so v najtežjih trenutkih pri-
skočili na pomoč, pa je bil uspešen slavnostni koncert nagrada za ves vloženi trud. Hvala vsem, 
ki ste nam kakorkoli pomagali in še posebej vsem vam, ki ste nas prišli poslušat, nam namenili 
nekaj vzpodbudnih besed in nam tako dali voljo tudi za delo v prihodnje.
  Za MePZ DU Litija Iva SLABE

vače – slivna – Moravška Gora
Skupinica enaindvajsetih, hoje željnih, se je 23. novembra, kljub slabšemu vremenu odločila, da 
obišče moravško planinsko kočo na 660 m nadmorske višine. Moravška planinska koča se ob 
lepem vremenu ponaša z izredno lepim razgledom na Kamniško Savinjske vrhove. To je prava 
kolisa gorskih vrhov, ki nas vabi v svojo bližino. Tokrat jih je žal zakrila gosta megla. Prijazno 
osebje v koči in dobra ponudba pa je dvigala naše razpoloženje. Ko pa so bili želodčki polni in 
mera kramljanja zadostna, smo vidno dobre volje krmili proti domu. Hvala naši anici za dobro 
organizacijo in prijetno vodenje.  Mila GrOŠELJ

Martinovanje
Tudi letos smo se člani DU Litija pridružili sv. Martinu in mu pomagali pri njegovi čarovniji. Dogo-
dek spreminjanja mošta v vino smo proslavili štirinajstega novembra v Gostilni Janc na Studencu. 
Bilo je veselo, kot že dolgo ne.  Milka rOGELJ

Na Dolah smo že vsi na trnih in v veselem pričakovanju snega, z njim pa seveda 
nove smučarske sezone. Kot vsako leto, smo bili tudi letos zelo pridni v pripravi 
na sezono. To leto smo posodobili razsvetljavo na smučišču in s tem še dodatno 

pripomogli za varnost naših smučarjev, ter dodaten užitek v nočni smuki. Ne smemo pozabiti 
tudi dodatnih topov na smučišču, ki nam omogočajo hitrejše zasneževanje in s tem podaljšane 

smučarske sezone.
Počaščeni smo tudi, da veliko staršev ceni in podpira 
naš trud ter nam zaupa v varstvo svoje otroke, kjer se 
s profesionalnimi učitelji učijo smučanja in obnašanja 
na smučišču. Šola smučanja je predvidena tudi za le-
tošnjo sezono.
Predvideni obratovalni čas našega smučišča ostaja 
enak prejšnjim sezonam:
•  od ponedeljka do petka od 17:00 do 21:00 (nočna 

smuka)
•  sobota od 9:00 do 16:00 (dnevna smuka) in od 

17:00 do 21:00 (nočna smuka)
• nedelja od 9:00 do 16:00 (dnevna smuka)
V času praznikov in šolskih počitnic od 9:00 do 
16:00 in 17:00 do 21:00 (dnevna in nočna smuka).
Več na: www.smucisce.dole.si
Za organizirane skupine smučišče deluje tudi izven 

red nega obratovalnega časa ob predhodnem dogovoru.
Tudi cene naših smučarskih vozovnic v sezoni 
2019/2020 ostajajo enake. Za otroško dnevno 
ali nočno smuko boste odšteli le 5 €, odrasla 
dnevna ali nočna smuka 10 €.
Vse tekoče informacije o razmerah na smuči-
šču dobite na Snežnem telefonu in pa na Face-
book strani: Smučišče Dole pri Litiji. Lahko pa 
pokličete tudi na telefonsko številko 031 264 
808, ali pišete mail na: smucisce@dole.si
Smučišče trenutno ŠE NE OBraTUJE, takoj ko 
bodo pogoji primerni pa se bomo potrudili, da 
ga primerno zasnežimo.
Vsem obiskovalcem že sedaj želimo uspešen 
vstop v 2020 in čim več užitkov na snegu.

Ekipa Športnega društva Dole pri Litiji. 

Vsi najlepši dogodki tega meseca so že za nami. Januar pa 
je tokrat še zelo daleč, šele prihodne leto, zato naj bo naš 
skupni največji dogodek tako v društvu kot doma, čim lepši 
Božič in kar najbolj veselo in prijetno praznovanje novolet-
nih praznikov.
Vsem vam, dragi naši člani in vsi, ki nas berete in boste morda 
vstopili v naše vrste, pa velja naš nasvet. 

Leto, ki se končuje, 
ni vedno bilo nam prijazno. 
Nam veliko je vzelo 
in tudi veliko nam dalo  
in bili so dnevi, ko nas je razveseljevalo.

Za leto, ki je pred nami, naša bo želja tokrat NASVET: 
ne pozabite nase, imejte se radi, in pridite med nas, 
ki iščemo srečo v majhnih stvareh in toplih ljudeh.

MIRNE BOŽIČNE  
PRAZNIKE  

IN VSE DOBRO  
V LETU 2020!

Vesele božične praznike in
srečno novo leto 2020 želimo
pevcem, prijateljem, občanom

in vsem, ki nas podpirate in
spremljate na naših koncertih!

Pevke in pevci MePZ Zvon Šmartno in zborovodkinja Marija CELESTINa
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»lila« Ponovno oDliČna
V Društvu Lila (Litijski likovni atelje) nadaljujemo s svojim delom na likovnem in lite-
rarnem področju. V obdobju od septembra do decembra 2019 smo bili zelo aktivni; 

pripravili smo vrsto razstav in tako privabili številne ljubitelje umetnosti. V četrtek, 12. septembra 
2019 je v Knjižnici Litija - Enoti Šmartno potekala otvoritev razstave predsednica Društva Lila, 
Jelke Jantol. Številni obiskovalci so lahko uživali tako v slikah kot v avtoričinih pesmih. Prireditev 
je s kitaro popestril Bor Palčič.
V ponedeljek, 7. oktobra 2019, je v Mestnem muzeju Litija, nekdanji Osnovni šoli Litija, potekala 
otvoritev razstave Gabrijele Hauptman, nekdanje ravnateljice te šole. Z razstavo »Nostalgija« je 
otvorila novo galerijo v Mestnem muzeju Litija. Prireditev je pod okriljem muzeja vodila dr. Tina 
Šuštaršič, sodelovali so: Vokalna skupina učiteljev in učiteljski pevski zbor Osnovne šole Litija 
ter plesna skupina odraslih članic Društva Univerze za 
tretje življenjsko obdobje (U3). Slike, kipi in pesmi so 
še na ogled.
V ponedeljek, 14. oktobra 2019, je v avli Občine Litija 
potekalo slovesno odkritje mozaika »Litijski brodnik« 
v izmeri 3 x 2 metra. S kamenčki smo pod mentor-
stvom Zorana Pozniča in ob podpori Občine Litija člani 
Društva Lila ustvarili edinstveni mozaik, sestavljen iz 
60.000 lastno izdelanih in ploščic. Ob tem dogodku 
so potekale še spremljajoče dejavnosti kot so likovna 
razstava Mostovi čez Savo v litijski občini pod okriljem 
JSKD, predstavitev Kataloga 3. slikarske poti v Občini 
Litija ter likovna razstava likovnih skupin Cici Lila in Mala lila v izložbah mestnega jedra Litija. 
V ponedeljek, 4. novembra 2019, je v Kulturnem centru Litija potekala otvoritev razstave mo-
zaikov člana Društva Lila, andreja Hostnika. razstavil je trideset čudovitih mozaikov iz barvnih 
steklenih koščkov. Umetniški večer sta dopolnila pevec Matej Prevc in instrumentalist Matjaž 

Hostnik. Z delom nadaljuje literarna sekcija »Lila piše«. Njeni člani, 
ki so večinoma tudi člani likovne sekcije Lila, se v okviru JSKD tudi 
strokovno izpopolnjujejo. V četrtek, 14. novembra so se v Domu 
starejših občanov Izlake udeležili 16. Območnega srečanja litera-
tov seniorjev Zasavja 2019 - » jesenske misli«. 
V soboto, 23. novembra 2019, je v Delavskem domu Trbovlje v okvi-
ru Zveze likovnih društev Slovenije potekal zaključek celoletnega 
projekta zlata paleta (že 21. leto). V letu 2019 so člani iz likovnih 
društev po vsej državi oddali 589 svojih del v različnih predpisa-
nih tehnikah. Od teh del je bilo s certifikatom kakovosti nagrajenih 
43 del. V Lila smo bili ponovno zelo uspešni. Prejeli smo sedem 
certifikatov kakovosti na naslednjih področjih: osnovne tehnike: 
Jelka Jantol, grafika: Jelka Jantol, roman Kovačič in andrej Hostnik, 
sodobno slikarstvo: Marija Urankar Murn, fotografija: andrej Hostnik 
in kiparstvo: Gabrijela Hauptman. Izmed omenjenih 43 podeljenih 
certifikatov kakovosti, ki so bili tudi razstavljeni na tej zaključni 
slovesnosti, so bile podeljene še bronaste, srebrne in zlate palete. 
srebno paleto za fotografijo je prejel andrej Hostnik, zlato paleto 

za grafiko pa Jelka Jantol. V projektu Zlata paleta se ocenjujejo tudi društva glede na število in 
uspešnost oddanih del. Lila je zasedla tretje mesto (lani prvo) in prejela bronasto paleto, kar je v 
izjemni konkurenci velik uspeh. Po velikem uspehu društva in njegovih posameznikov, so potekale 
še tri nadaljnje prireditve. V ponedeljek, 2. decembra 2019, je v Knjižnici Šmartno potekala pred-
stavitev pesniške zbirke članice Društva Lila, Marije Smolej; stene knjižnice so dodatno krasile fo-
tografije iz 5. natečaja Občine Šmartno pri Litiji »Skriti kotički okoli nas«; razglasili so tudi najboljše.
V torek, 3. decembra 2019, je v Knjižnici Litija potekala prireditev »Ta veseli dan kulture«, kjer 
se je društvo Lila predstavilo s svojo literarno dejavnostjo – s poezijo in prozo na temo reke 
Save in njenih mostov. Knjižnica Litija je ta dela izdala v novi številki revije Regrat. Stene pa so 
okrasili s slikami mostov nad reko Savo. V sredo, 11. decembra 2019, je članica Društva Lila, 
Miša Urankar Murn, v Ljubljani, v Zdravniški zbornici Slovenije, pripravila obsežno razstavo svojih 
likovnih del. Številni obiskovalci so lahko uživali ob ustvarjalnih in čutnih slikah avtorice razstave.
Ponosni smo na naše delo, dosežke in povezovanje ljudi.   Društvo LILa

25 leT v saMosTojni sloveniji
V soboto, 23. 11. 2019 je v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru potekala slavno-
stna akademija ob 25. obletnici delovanja Zveze slovenskih častnikov v samostojni 
Sloveniji.
Ob tej priložnosti je izšel 

zbornik ZSČ– 25 let na braniku domovi-
ne. Pihalni kvintet Slovenske vojske in 
Pevski zbor Združenja vojaških gornikov 
Gorščaki sta izvedla pester program. 
Skupaj s praporščaki in zastavonošami 
domoljubnih in veteranskih organizacij 
ter združenj Zveze slovenskih častnikov 
so dali pomembno težo slavnostnemu 
dogodku, ki je potekal prav na državni 
praznik ob Dnevu rudolfa Maistra. Slav-
nostni govornik je bil Karel Erjavec, mi-
nister za obrambo Republike Slovenije. 
Članom združenj, ki delujejo pod okri-
ljem Zveze slovenskih častnikov, je čestital ob jubileju in izrazil spoštovanje in zadovoljstvo, da so 
v dvorani v tako velikem številu prisotni prapori domoljubnih in veteranskih organizacij. Poudaril je 

pomen delovanja pripadnikov pri širjenju domoljubja in ugleda pripadnikov 
Slovenske vojske v civilni družbi. Ob koncu so bila podeljena priznanja za 
izjemne dosežke v ZSČ. V dopoldanskem času je predsedstvo Zveze sloven-
skih častnikov organiziralo simpozij z vodstvi 
združenj in urjenje zastavonoš in pripadnikov 
častne enote. Namen simpozija je bil sezna-
nitev občinskih, območnih in interesnih zdru-
ženj ter predstavnikov organov in delovnih 
teles ZSČ s plani za leto 2020, predstavitev 
dobrih praks v ZSČ, medsebojno informira-
nje, izmenjava mnenj, pobud in predlogov ter 
predstavitev zbornika. Veselijo primeri dobrih 
praks, ki kažejo na ponovno zanimanje vod-
stev osnovnih in srednjih šol za seznanjanje 

mladih z vsebinami iz vojaških strokovnih znanj in domoljubnih vse-
bin, kar obeta svetlejšo prihodnost pri pridobivanju novih kadrov 
v Slovenski vojski. Namen usposabljanja zastavonoš in pripadni-
kov častne enote je bil, da se z usposobljenostjo in pojavljanjem 
v javnosti ob različnih priložnostih dosežeta večja prepoznavnost 
in ugled Zveze slovenskih častnikov na lokalni in državni ravni ter 
izboljšata njihova opremljenost in urejenost. Simpozija, usposablja-
nja in slavnostne akademije ob 25. obletnici delovanja v samostojni 
Sloveniji so se iz Območnega združenja slovenskih častnikov Litija 
in Šmartno pri Litiji udeležili predsednik Ladislav Muzga, podpredsednik in zastavonoša Silvester 
Muzga in anton Plankar, sekretar združenja.  anton PLaNKar

MiKlavŽevanje in PriŽiG luČK na DolaH Pri liTiji
V soboto 7. decembra je bilo na Dolah zelo 
veselo. 
Organizirali smo Miklavževanje s sejmom do-
brot, za novo smučarsko sezono pa smo pri-
pravili tudi smučarski sejem. Stojnice so se 
šibile pod težo domačih piškotov in peciva v 

organizaciji lokalnega Društva podeželskih žena, 
mesnih izdelkov družine Vresk, lesenih izdelkov 
družine Povše, ni pa manjkalo tudi toplih napitkov 
in prigrizkov za obiskovalce. Ob 16.00 uri je sledi-
la Sv. Maša, po maši pa nas je obiskal prvi decem-
brski dobri mož Sv. Miklavž v spremstvu parkljev 
in angelov. Program so obogatila tudi dekleta iz 
POŠ Dole z nastopi mažoretk. Sledil je prižig lučk, 
ki bodo Dole za en mesec spremenile v praznično oglarsko deželo. Več o dogajanju na Dolah v 
decembru: www.dole.si  Alja PETErLIN, TIC Dole pri Litiji

srečanje družin - sTrPnosT
STrPNOST-s prejemanje, sobivanje, soobčutenje, soustvarjanje neke skupne celote, 
energije. To je del občutkov, ki so bili prisotni na petkovi prireditvi Srečanje družin, 
katero smo organizirali pri KOrK Polšnik. Vsi nastopi so bili sprejeti s prisrčnim aplav-
zom. Tako tisti, ki so bili izvedeni 

skoraj profesionalno, kot oni, ki so se temu po-
izkusili približati. Tudi tehnične motnje nas niso 
motile, sprejeli smo jih kot del vsakdana in vse 
je steklo, kot je treba. Prav tako, kot je v življe-
nju takrat, ko vsako stvar, ki se nam dogodi, 
prijetna, ali malo manj prijetna, sprejmemo kot 
tisto pravo, saj se v bližnji ali pa malo daljni pri-
hodnosti itak izkaže kot najbolj prava. Strpnost 
je pomembna v našem življenju. Z njo dovolimo 
energiji, da steče v pravi tok, v naš tok in s tem 
dobimo nov zagon in veselje do dela in tako gra-
dimo prijetnejše življenje. Naj se na tem mestu še enkrat zahvalim vsem ustvarjalcem večera: 
vzgojiteljicam, učiteljicam, otrokom iz vrtca, učencem; pa Vidi, Nadi, Jerci, Hani Viti, anji, Zdenki, 
Izi, Špeli, Katji, Tomažu, ter Mateji, ki je sestavila scenarij, prav tako pa anji in Darku, ki sta ustva-
rila duo in nam pripravila koncert po koncertu. Hvala pa tudi agi, Boži in Izi, ter vsem ostalim, ki 
ste pomagali pri pripravi in pospravljanju dvorane. Želim vam prijetne praznike, v novem letu pa 
čim več strpnosti okoli vas. Olga REPOVŠ

Manj svečk za manj grobov - za defibrilator v renkah 2019
Vseslovenska akcija Manj svečk za manj grobov že nekaj let po-
teka tudi na Polšniku. Zbrana sredstva smo namenjali za nakupe 
defibrilatorjev v KS Polšnik, saj so zaselki pri nas kar oddaljeni. 
Letos so se povezali vaščani renk in složno pristopili k izvedbi. 
Družine Bregar, Žurga, renko, Vozelj, Povše, Jamšek in Škerbec 
so svoj praznični prosti čas namenili za prijazno besedo vsem, 
ki so pristopili k stojnici. Mnogi ste prispevali za defibrilator v 
renkah tudi v Gostilni Majcen na Polšniku (ana Majcen s.p.) ter 
na stojnici Cvetličarstva rožica si (Petra Planinšek, s.p.) v Litiji.  
Zbrali so 1.285,50€, za kar so vsem, ki ste darovali in pomagali pri 
akciji zelo hvaležni. Sedaj vaščane renk čaka še zaključna faza in 
verjamemo, da jim bo v najkrajšem času uspelo. Nekaj sredstev 
sicer še manjka za nakup, zato bodo veseli vsakega evra.

Na pokopališču na Polšniku so zastavice zamenjale marsikatero svečko, ampak še vedno je preveč 
plastike. Ni bilo še dovolj jasno povedano, da akcija nima namena le zbiranje dobrodelnih sredstev, 
ampak je bila prvotno namenjena čistejšemu okolju. Namen je, da po grobovih ne bilo več ali pa 
le ena svečka in še ta je lahko solarna, ki bo svetila veliko, veliko dlje kot navadna svečka. Manjka 
nam še nekaj let in veliko pogovarjanja o tej temi. Na Facebooku sem zasledila zanimivo misel: 
»Niti milijon svečk na grobovih ne zmore svetiti tako močno, kot lahko sveti naša lepa, vsakdanja, 
iskrena in srčna misel na nekoga, ki ga ni več ob nas.« razmislite.  Mateja SLaDIČ Vozelj

Ob zaključku leta se našim poslovnim partnerjem zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje in 
tudi v prihajajočem letu želimo: novih poslovnih priložnosti, sveže energije, uspehov in sreče.

Vesel božič in srečno novo leto 2020!

Imate veselje in ročne spretnosti? 
Preiskusite se in dokažite da zmorete!

V NAŠ KOLEKTIV VABIMO NOVE SODELAVCE:• KERAMIČARJE oz. osebe z znanjem polaganja keramičnih oblog
• DELAVCE za VZDRŽEVALNA keramičarska dela• POMOŽNE DELAVCE (možnost priučitve za samostojno delo)

Nudimo vam: delo v podjetju s številnimi referencami, 
možnost takojšnje zaposlitve, redno stimulativno plačilo,…

BoŽiČKi na KolesiH BoDo oBDarovali oTroKe
Kolesarsko društvo Litijski Tempomat poleg športnih aktivnosti organizira tudi dogodke z  
dobrodelno noto. Litijo in Šmartno bodo tako že tretjič zapored preplavili božički na kolesih.  
Božična kolesarska etapa se bo zgodila v nedeljo, 22.12.2019. Božički na kolesih bomo od  

11. ure naprej na-
redili pot iz Litije, 
preko Stavb, Gra-
ške dobrave, roz-
manovega trga, Gr - 
binske ceste do 
Šmartna. Obdaro-
vali bomo pridne 
otroke, ki nas bodo 
pričakali na naši 
poti in pocukali za 
rokav. HO-HO-HO, 
otroci, pričakajte 
nas ob poti, da vas 
razveselimo s ka-
kšnim darilcem!

Več informacij o do-
godku najdete na 
naši spletni strani 
www.litijskitempo-
mat.si in na face-
book strani www.
facebook.com/
litijskitempomat.

»Litijski brodnik«

Zlata in srebrna paleta 2019:  
Jelka Jantol in Andrej Hostnik, LILA
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PrireDiTev v HvaleŽnosT jeseni v jevnici
razstava »naj pridelkov«, zraven še čebelarski posvet in čebelarska razstava

v GaBrovKi veČer Po DoMaČe
Prireditev Večer po domače, ki jo je zadnjo soboto v novembru organiziral KUD Fran Levstik iz 
Gabrovke, je tako kot že neštetokrat pokazala, da si v kraju želijo dogodkov, kjer se poje, igra, smeje 
in druži.
Dvorana je bila do zadnjega ko-
tička polna in v več kot dvournem 
programu so nastopili mladi in 
manj mladi pevci ter instrumenta-
listi, tako iz domačih kot tudi okoli-
ških krajev. Letošnja nit prireditve 
so bile kmetijske dejavnosti, ki jih 
je že utečena štiričlanska voditelj-
ska ekipa prikazala na zabaven in 
humoren način, vsak s svojo edin-
stveno vlogo na odru. Nastopilo je preko 60 nastopajočih, za dodatno popestritev pa je tokrat s 
humoristično točko poskrbel » Pumpekov Srečko«. Po prireditvi je sledilo druženje s pogostitvijo, 
kjer ob prigrizku ni manjkalo dolenjske kapljice in dobre volje.
Zbrane donacije podjetij in podjetnikov (po abecedi): AGM Anžur d.o.o., Avtoprevozništvo - Kraševec 
Sandi s.p, Cvetlični darilni boutique Tila, Logar Branko s.p., Darinka Strajnar, nosilka dop. dej. na 
kmetiji, Dom Servis Lado Jerič s.p., Frizeraj Saška, Resnik Saša s.p., Frtica d.o.o., Gostilna Ravnikar, 
Bojana Ravnikar-Zagorjan s.p., Graden d.o.o., Gradbena mehanizacija Resnik Zvonko s.p., Izdelava 
ostrešij Andrej Bajc s.p., Kamnoseštvo Boštjan Zagorc s.p., KLINC KPE d.o.o., KOVIT projekti d.o.o., 
M.Resnik d.o.o., Mehatronik Lenart Srečo s.p., Mesnine Bajec, Natalija Bajec, s.p., Mizarstvo Vrana 
Stanislav s.p., Montaža stavbnega pohištva Uroš Kramberger s.p., Paan-Paan d.o.o., Pinacea d.o.o., 
Slikopleskarstvo Franc Zavrl s.p., Šekli & Kukovica d.o.o., Zaključna dela v gradbeništvu Anton Perko 
s.p. so bile porabljene za nakup reflektorjev s pripadajočo opremo, ki so še dodatno obogatili 
vzdušje prireditve. Obiskovalci so s prostovoljnimi prispevki in aplavzi organizatorjem in nastopa-
jočim sporočili, da so na pravi poti in da si v kraju želijo takih dogodkov, ki povezujejo skupnost in 
polepšajo vsakdan, saj že od nekdaj velja, da je dobra volja najboljša, smeh pa čudežno zdravilo.

Alenka MESOJEDEC

TEMaTSKI VEČErI V ŽUPNIJI KrESNICE
KulTurni veČer s PisaTeljeM ivanoM sivceM

Že drugič v letošnjem letu nas je obiskal najbolj plodovit slovenski pisatelj, gospod Ivan Sivec. Na-
zadnje smo se podružili z njim v dneh pred kulturnim praznikom, ko nam je spregovoril o življenju 
in delu dr. Franceta Prešerna, tokrat je bil z nami 2. decembra. Gospod Sivec je napisal 158 knjig 
in je najbolj bran slovenski pisatelj. Navdušil nas je s svojo iskrivostjo, hudomušnostjo, dobro voljo 

in nalezljivo življenjsko ener-
gijo, ki mu omogoča njegovo 
ustvarjalnost. V polni župnijski 
kapeli smo prisluhnili predsta-
vitvi njegovih zadnjih dveh knjig 
Obračuna ob polni luni, ki se 
dogaja v naši bližini, nedaleč 
stran na Vačah, a v oddaljeni-
mi davnini ter najnovejšo Ko se 
dotakneš neba. adventni čas je 
čas, ko se v dolgih nočeh pri-
povedujejo zgodbe in večer z 
gospodom Sivcem je bil prav  
tak.
  Leonida raZPOTNIK

KoncerT ljuDsKiH 
Pevcev na DolaH

V petek 29.11.2019 smo na Dolah pripra-
vili tradicionalni nastop pevcev in godcev. 
Skupina moških ljudskih pevcev, ki deluje 
od lani, je povabila v goste kvartet Jarica 
(iz Sevnice) in domače godce. Nastopi-
lo je tudi nekaj učencev Mateja Glinška, 
ki na Dolah poučuje inštrumente. Slišali 
smo nekaj bolj ali manj znanih ljudskih 
pesmi v avtentični izvedbi in nekaj ljud-
skih viž. Za zaključek je zvenela pesem 
skupine harmonikarjev. Po koncertu smo 

se ob prigrizku in kozarčku še družili ob slovenski pesmi.
 KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji, Stane KMETIČ

PGD BreG Pri liTiji oB ZaKljuČKu leTa

Minulo je leTo in KaKo naPrej?
Leto je obdobje, je čas, ko se človek uzre nazaj in obudi dogodke, ki so ga še posebej 
zaznamovali. Tako je tudi v organiziranih skupinah med katere sodi tudi Svet za med-
generacijsko povezovanje v občini Litija, ki je 15. 11. 2019 obeležil prvo leto svojega 

delovanja.
Naloge, ki so navedene v sklepu o ustanovitvi sveta so obsežne in zahtevne. Posegajo na področje 
povezovanja med generacijami, povezovanja in usklajevanja nalog ter koordinacijo dela za bolj učin-
kovito reševanje socialnih in materialnih stisk posameznikov ter družin. Vse to z namenom lajšanja 
stisk, preprečevanja osamljenosti in izboljšanja kvalitete življenja najbolj ranljivih skupin ljudi (sta-
rostniki, težje bolnih in invalidnih oseb). 
V sodelovanju z občino in njenimi organi, zavodi, društvi in organizacijami, ki na območju občine 
Litija skrbijo in izvajajo aktivnosti na področju socialne dejavnosti, so člani sveta prepoznali slabosti 
pri izvajanju njihovih nalog.
Po razpravi na sejah Sveta za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija je svet do sedaj sprejel 
23 predlogov za učinkovitejše reševanje problematike starejše populacije, težje bolnih in invalidnih 
oseb, ter te predloge posredoval županu občine in nosilcem nalog na področju socialne dejavnosti 
v občini.
 Pri spremljanju uresničevanja le teh v svetu ugotavljamo: 
-  Da se je izboljšala koordinacija dela med nosilci nalog in izvajalci na področju socialne dejavnosti,
-  Z uvedbo brezplačnega prevoza za starejše, ki nimajo lastnega prevoza, se je starostnikom omo-

gočil prevoz do zdravnika, trgovine, srečanj s prijatelji, …,
-  Z organiziranjem medgeneracijskih srečanj v KS in MS se je povečala možnost vključevanja staro-

stnikov v različne dejavnosti, kar je tudi prispevalo, k preprečevanju osamljenosti. Teh srečanj je 
bilo 13, najmanjša udeležba je bila 31, največja 158 povprečno pa je na teh srečanjih sodelovalo 
71 oseb iz treh generacij. Na Polšniku pri spoznavanju zdravilnih rastlin pa so se udeležile štiri 
generacije,

-  V postopku je odpravljanje ovir za lažjo gibljivost invalidov na invalidskih vozičkih, v izdelavi pa je 
tudi projektna rešitev za namestitev dvigala v več stanovanjskih objektih,

- V pripravi je projektna dokumentacija za ureditev sprehajalnih poti in namestitev klopi,
-  V okviru humanitarnih organizacij in pri izvajanju projekta ˝starejši za starejše˝ se je povečalo 

tudi število obiskov starejših oseb na domu, saj vsi starostniki ne potrebujejo materialne pomoči 
in jim obiski, pogovori ter pomoč pri nekaterih gospodinjskih opravilih veliko pomenijo, 

-  Vzpostavljeno je konstantno medgeneracijsko sodelovanje; med otroci iz vrtca, učenci glasbene 
šole, gojenci VDC, stanovalci Doma Tisje -enota Litija in stanovalci oskrbovanih stanovanj v med-
generacijskem središču ŠMELC, skupna srečanja, prireditve, delavnice.

To so le nekateri podatki, da se odnos in skrb za najranljivejše skupine ljudi izboljšuje in premika v 
pravo smer. a na tem področju v skrbi za starejše nas čaka še veliko dela.
Svetu za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija pa je v tem letu do sedaj uspelo povezati kar 
84 različnih subjektov (zavodov, društev, organizacij in skupin) v medgeneracijsko sodelovanje.
Na zaključni prireditvi festivala "Od mladosti do modrosti stopamo skupaj" se je v izvajanje progra-
mov vključilo 1049 oseb vseh 
generacij. To si svet šteje za 
velik dosežek.
Svet je izdal strokovno publi-
kacijo "Bilten – od mladosti 
do modrosti stopamo sku-
paj" v katerem je prikazana 
dejavnost sveta v letu 2019. 
Pri vsebini tega biltena je so-
delovalo 42 različnih piscev 
besedil.
V letu 2020 želimo, da sku-
paj z vsemi izvajalci nalog na 
področju socialne dejavnosti 
še izboljšamo učinkovitost 
reševanja socialnih in materi-
alnih stisk posameznikov ter 
družin.
Od območnega združenja 
rdečega križa Litija-Šmartno 
pa pričakujemo, da bo v letu 
2020 okrepil organizacijsko 
in kadrovsko krajevne orga-
nizacije rK, ki naj bi s svojim 
delom bile aktivno prisotne 
na celotnem območju občine.
Veliko dela nas še čaka, a 
sem prepričan, da s skupnim 
delom, medsebojnim zaupa-
njem in spoštovanjem posto-
poma lahko za vse generacije 
ustvarimo pogoje za lepši ju-
trišnji dan.  Karlo LEMUT 

Veliko sreče in lepih sanj, 
Naj vam prinese božični dan
In novo leto naj zažari, 
Radosti polno, brez solz in 
skrbi.

Vse najlepše  
v letu 2020 vam želi 

Svet za medgeneracijsko 
povezovanje v občini Litija

  Predsednik sveta 
Karlo LEMUT

Organizatorji že vrsto let kar nekaj truda vlagajo v 
to, da bi prireditev popestrili še s kakšnim drugim 
spremljevalnim dogodkom. Letos jim je uspelo 
k sodelovanju pritegniti čebelarje iz čebelarskih 
društev Litija in Dolsko, ki so se udeležili posveta 

o problematiki čebelarjenja, ob 
tem pa pripravili tudi svoj raz-
stavni kotiček z naborom če-
belarskih izdelkov in delovnih 
orodij. Njihova predstavitev je 
požela precej zanimanja, zato 
organizatorji že razmišljajo še 
o drugih morebitnih zanimivih 
»gostih« na prihodnjih priredi-
tvah. Ne gre pa spregledati tudi 
stalnih sopotnikov in ustvarjal-
cev prireditve. Redno s svojim 
razstavnim kotičkom sodeluje-
jo učenci podružnične osnovne 

šole, s svojimi kreacijami pa se predstavljajo tudi 
šivilje, ki obiskujejo šiviljski tečaj v Jevnici.
Omenimo še, da so v kulturnem programu na 
sklepni prireditvi nastopili učenci podružnične 
osnovne šole, folklorna skupina iz Dolskega in 
moška pevska skupina KUD Jevnica.
  Janez KUKOVICa

Prireditev V hvaležnost jeseni – njen tradicional-
ni datum je prva nedelja v novembru - ima med 
vsemi prireditvami v jevniški krajevni skupnosti 
daleč najdaljši staž. Letos so jo organizatorji – 
člani tamkajšnjega kulturno-umetniškega dru-
štva oziroma njene sekcije za 
razvoj podeželja in turizem – 
pripravili že osemindvajsetič. 
Osrednji del prireditve je bila 
tradicionalna razstava kme-
tijskih pridelkov (in izdelkov). 
Svoje pridelke in izdelke je 
tokrat na ogled postavilo 20 
kmetij in posameznikov, med 
njimi pa je ocenjevalna komisi-
ja izbrala tri, ki so z razstavlje-
nimi pridelki najbolj izstopali 
in jim je zato podelila prizna-
nja za »naj pridelek«. In sicer 
so »naj« priznanja dobili kmetija Franca Firma iz 
Podšentjurja za celovito predstavitev kmetije in 
za največjo krmno peso, kmetija Pr‘ Marjan‘ iz 
Kresniških Poljan za največji peteršilj in svinjsko 
bučo ter Marija Jerebič iz Jevnice za poseben pe-
teršilj na steblu, česen »slonovo uho« in za veliko 
zbirko buč.

Leto 2019 je bilo za naše društvo 
posebej dejavno, saj je obeležilo in 
praznovalo kar 100. obletnico delo-

vanja. Obletnico smo obeležili na sončno nedel-
jo, 26.5.2019, kjer smo slovesno razvili nov dru-
štveni prapor, ki smo ga razvili po 34 letih. Na 
sprednji strani je vtkan venec lipovih listov ter 
predpisan gasilski znak v zlati barvi z imenom 
društva, zadnja stran prapora pa predstavlja 
svetega Florijana, zaščitnika gasilcev, ki bdi nad 
našim gasilskim domom. Prapor krasi 9 trakov 
ter 76 žebljičkov. 
Na tem mestu se želimo zahvaliti vsem druš-
tvom GZ Litija in sosednjima društvoma PGD 
Jablanica in PGD Šmartno, ki so se udeležila in 
sodelovala v sami gasilski paradi, pihalnemu or-
kestru Litija za odlične glasbene vložke ter vsem 
povabljenim gostom državnih organov, organom 
Gasilske zveze Slovenije in Gasilske zveze Litija 
za samo udeležbo na dogodku. 
Za sodelovanje in pomoč pri delovanju društva 
ter donacije se še posebej zahvaljujemo članom 
društva, krajanom ter podjetnikom, podjetjem in 
lokalnim društvom: 
POUČEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE TRIBUNUŠA ANU-
ška pogLajen s.p.; LUmenia d.o.o.;  s t r i p ‘ s 
d.o.o.; koLesarski servis France vidic, s.p.; dU-
šan dobravec s.p.; brUšenje šULigoj, marjan šU-
Ligoj s.p.; radio geoss d.o.o.; ks breg tenetiše

Ob razvitju novega prapora smo kot društvo 
prejeli novo energijo in zagon za nadaljnje delo-
vanje gasilske službe v korist sočloveka in s tem 
želimo nadaljevati pot, ki so nam jo zarisali naši 
pradedje, dedi in očetje. 
V nadaljevanju leta smo se udeležili članskega 
tekmovanja, ki je bilo organizirano na Savi; prav 
tako smo se udeležili več obletnic društev, pre-
vzema vozila GZ Litija; redno smo se udeleževali 
sej, ki so potekale skozi leto. Na intervencijah 
smo posredovali vedno, ko so nas potrebovali. 

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Breg pri 
Litiji vsem krajanom in krajankam, v najlepšem 
mesecu leta želimo praznike polne družinske 
topline, upanja in neizmerne sreče ter srečno 
novo leto 2020! Rebeka DrNOVŠEK 

PONED. 13.1. 2020,   ob  16. uri

Celovita predstavitev kmetije -  
Franc Firm iz Podšentjurja
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Xii. MeMorial riHarDa urBanca – ŠPorTno sreČanje

in memoriam – angela juvan
1940 – 2019

Spoštovani veterani vojne za Slovenijo, občanke in občani, ob izteku leta se vam zahvaljujemo  
za vaše sodelovanje in pomoč pri uresničevanju naših nalog.

V letu 2020, 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

Predsednik Ivan LOVŠE

Območno združenje veteranov vojne za Slo-
venijo Litija-Šmartno vsako leto organizira 
"memorial riharda Urbanca" v spomin na 
pokojnega predsednika.

V soboto 16. 11. 2019 je v Litiji potekal že dvanajsti, udeležili 
pa so se ga veterani iz območnih združenj pokrajinske ZVVS 
Ljubljana-okolica, poleg teh pa še člani odbora "Sever" Litija in 
člani območnega združenja slovenskih častnikov Litija-Šmar-
tno. Udeleženci, bilo jih je več kot 100 so tekmovali v: strelja-
nju z zračno puško, malem nogometu in kegljanju.

V streljanju z zračno puško, tekmovalo je 47 strelcev so 
bili doseženi sledeči rezultati :

V ekipnem tekmovanju:
1. OZVVS Kamnik-Komenda, 500 krogov
2. OZSČ Litija-Šmartno, 462 krogov
3. OZVVS Grosuplje, 448 krogov
Med posamezniki:
1. ČErŠa Pavel, OZVVS Kamnik- Komenda, 177 krogov
2. GOrJaNC Jože, OZVVS Grosuplje, 174 krogov
3. UraNKar Zdravko, OZVVS Kamnik-Komenda, 172 krogov
V malem nogometu so bili doseženi naslednji rezultati :

1.  Ekipa OZVVS Kočevje,  
9 točk

2.  Ekipa OZVVS Logatec,  
6 točk

3.  Ekipa OZVVS  
Litija-Šmartno, 3 točke

Govor predsednika OZVVS  
Litija-Šmartno Ivana Lovšeta.

Prejemniki pokalov  
tekmovanja v malem 

nogometu.

Vse ekipe malega nogometa v Športni dvorani v Litiji.

Malo nogometna ekipa OZVVS Litija-Šmartno.

Prejemniki pokalov v kegljanju.

Vse udeležence je nagovoril tudi predsednik 
PO ZVVS Ljubljana-okolica Janez Gregorič.

Govor župana Franca Rokavca.

V kegljanju pa so bili rezultati takšni, tekmovalo je 5 ekip:

v ekipnem tekmovanju
1. OZVVS Litija-Šmartno ekipa 1, 1029 kegljev
2. OZVVS Kočevje, 1022 kegljev
3. OZVVS ribnica, 1002 keglja
med posamezniki
1. TrDaN Tone, OZVVS ribnica, 291 kegljev
2. GrIČar Igor, OZVVS Kočevje, 279 kegljev
3. JaLOVEC anton, OZVVS Kočevje, 275 kegljev
Skupni zmagovalec memoriala, glede na dosežene rezultate v 
vseh treh disciplinah, je OZVVS Kočevje, ki je osvojilo prehod-
ni pokal.

Na svečanem zaključku so Matjaž, sin pokojnega Urbanca, 
predsednik PO Ljubljana-okolica Janez Gregorič in Ivan Lovše, 

predsednik OZVVS 
L i t i j a -Šmar tno , 
podelili diplome, 
medalje in pokale 
najbolje uvrščenim 
ekipam in posame-
znikom, posebna 
delegacija pa je 
odnesla ikebano 
na grob riharda 
Urbanca. 

Pozdravne besede sta 
udeležencem XII. Memo-
riala izrekla tudi župan 
občine Litija Franci ro-
kavec in predsednik PO 
ZVVS Ljubljana-okolica 
Janez Gregorič
Sledilo je družabno sreča-
nje in povabilo na udelež-
bo v letu 2020.

 Karlo LEMUT

V meglenem, turob-
nem jutru je hotiški 
zvon nam naznanil, da 
je Ela izgubila težko 
bitko z boleznijo. Pre-
stala si kar nekaj težkih 

bolezni in si vse premagala s svojo po-
zitivno energijo, veseljem, nasmehom, 

seveda pa s tvojo družino. Tokrat je bila 
bolezen močnejša.
Zelo kmalu, pri petih letih, si izgubila 
mamo. Kmalu si dobila mačeho, ki pa je 
bil prava »mačeha«. Po smrti očeta, pri 
šestanjstih letih si odšla od doma in se 
zaposlila.
Kmalu si spoznala moža Janeza, s kate-

rim sta si ustvarila družino s tremi otro-
ki. Zgradila sta si svoj dom, kjer sta oba 
sprejemala svoje prijatelje, ki jih ni bilo 
malo.
Ko so otroci odrasli in si imela več časa, 
si vstopila kot prostovoljka v odbor RK 
Hotič. Tu si delala preko 20 let in bila 
tudi dolgoletna krvodajalka. Zelo rada 

si obiskovala starejše in 
bolne v celoti krajevne 
skupnosti in jih razveselila  
s svojo pozitivno nara - 
vo.
Vsi, ki smo sodelovali s te-
boj v odboru rK, te bomo 
zelo pogrešali. Enaka pra-
znina bo ostala tudi pri 
vseh krajanih Krajevne 
skupnosti Hotič.
Mirno počivaj na hotiškem 
pokopališču.

  KOrK Hotič

Solze napolnile naše so oči,
obdala nas boleča je tišina,
v prsih žalost nas duši,
a v srcih neizmerna bolečina.

ZAHVALA
Od nas se je poslovil naš dragi

AVGUŠTIN SAVŠEK
7.8.1931 – 23.10.2019

iz Zgornjega Loga

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom 
za izrečene besede sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala KSP Litija, 
trobentaču in vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.  

Vsi njegovi

Hvala ti Tine, za delo, veselje.
Hvala za čast, ljubezen, skrbi.
Hvala za bisere stkane v trpljenje.
Tine, naj večna ti lučka gori.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega brata in strica

MARTINA BABŠKA
iz Gobnika 20, Gabrovka

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za vsa izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga 
poznali in ste ga z nami pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Ne bomo tožili, ker si odšla,
hvaležni smo, ker si bila.

ZAHVALA
Odšla je naša mama, stara mama in prastara mama

PAVLA JERELE
30.3.1927 – 27.11.2019

Moravška gora 23, Gabrovka

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili, darovali cvetje, sveče in svete 
maše. Zahvaljujemo se vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem za vso pomoč. Hvala gospodu župniku Škufci za lepo 
opravljen obred, gospe Heleni za ganljive besede slovesa, pogrebni 
službi KSP Litija in pevcem za sočutno zapete pesmi.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam na kakršen koli način pomagali in 
vsem, ki ste jo imeli radi in boste nanjo obujali lepe spomine.

Vsi njeni

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina, 
ki močno boli. 
       (T. Pavček)

ZAHVALA

ANGELA JUVAN
5.6.1940 – 15.11.2019

Ob boleči izgubi drage žene, mame, babice in prababice se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče ter za darove za svete 
maše. Hvala osebju ZD Litija in Doma Tisje za lajšanje zadnjih dni 
življenja naše mame. Hvala g. župniku za ganljivo slovo in pogrebni 
službi za organizacijo slovesa. Hvaležni smo vsem, ki so jo obiskovali 
v bolnišnici in doma, ter jo bodrili v težkih časih. Hvala za tolažilne 
besede in iskren stisk rok, vsem, ki ste bili z nami v času slovesa.
Verjamemo, da bodo spomini nanjo ostali živi in dolgotrajni.

Pogrešali te bomo.

mož Janez, sin Janko in hčeri Darija in Tatjana z družinami
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Odšel si ata, tiho in počasi, 
odšel po poti v neznani svet,
kot, da na sprehod greš po vasi,
odšel spokojno brez besed.
Star klobuk visi na steni,
palica prislonjena je v kot,
a komaj še pred nekaj dnevi,
vandrala s teboj sta vsepovsod.

Na Gori zvon zapel je pesem milo,
Stari Boršt v soncu se budi,
oko pa naše se je zarosilo,
ker tebe ata, tam več ni.
Odšel si ata, tiho in počasi,
odšel spokojno brez besed,
po stezi proti rajski jasi,
tam nekoč, snidemo se spet.

ZAHVALA
V 83. letu nas je zapustil naš dragi oče, ata, brat, stric in tast

IVAN ZUPANČIČ
13.12.1936 – 14.11.2019
iz Gabrske gore, Gabrovka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega ter ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja ter za darovana sredstva za 
gasilsko društvo, cvetje, sveče, svete maše in darove za cerkev. Zahvaljujemo 
se pogrebni službi Vrhovec, gospodu župniku Stanislavu Škufci za lepo 
opravljen obred ter cerkvenemu zboru za zapete pesmi. Posebna zahvala pa 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gabrovka za vso organizacijo pogreba 
ter ostalim gasilskim društvom za udeležbo. Zahvaljujemo se govorcem za 
besede slovesa in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali ob njegovem slovesu. 

Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami.

Vsi njegovi

Bele ceste, ljubice moje,
zveste ste bile mnogo mi let.
Z vami na šoferski sem poti,
z vami jutri bom spet.

Vedno kadar se na pot podam,
svojo družino, brate in prijatelje v mislih imam.
Jaz sem šofer in to bom ostal,
vedno čez okno tovornjaka bom gledal
in z vami ostal!

ZAHVALA

VIKTOR OVEN
17.2.1950 – 24.11.2019

»Zdaj odšel si na pot, kjer ni več nezgod,
Viki naš… dragi mož, oči, dedi, brat, prijatelj…. 

Srečno pot!
Ko domov boš zavil, pri nas se vedno boš lahko spočil.«

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se od njega poslovili 
in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Iskrena hvala šoferjem tovornjakov, ki ste ga z glasovi hup 
pospremili na najlepši možni način. 

Žalujoči vsi njegovi.

Prehitro mine čas, minevajo leta,
ko tebe več ni,
a v naših srcih vedno boš ti.

V SPOMIN

ŠTEFAN BELOŠEVIČ
14.7.1937 – 16.12.1999

V mesecu decembru mineva dvajset let 
odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi mož, 

oče in dedi. 

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi njegovi

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

V SPOMIN
16. decembra je minilo tri leta 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

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja
išče pot.
Ostala pa je bolečina
in tiha solza
večnega spomina.

ZAHVALA

MARJAN OKORN
1.9.1969 – 14.11.2019

Ob prerani, nenadni izgubi našega dragega moža, očeta, sina in brata 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem ter 
sokrajanom za sočutje in podporo v teh težkih trenutkih, za izrečena 
sožalja, cvetje, sveče, denarno pomoč in svete maše.
Hvala ekipi NMP ZD Litija, gospodu župniku Jožetu Tomšiču za lepo 
opravljen pogrebni obred, pogrebnemu moštvu, celotnemu kolektivu 
KSP Litija, Ireni in Branetu Logar, Boštjanu Zagorcu, pevcem Spomin 
in trobentaču Gašperju, gospodu Petru Avblju za lep poslovilni govor, 
sodelavcem Predilnice Litija ter sošolcem in kolektivu Gimnazije Litija.
Posebno se zahvaljujemo prijateljema Antonu Hauptmanu in Andreju 
Jerantu ter sosedoma Petru in Gregorju za vso nesebično pomoč v 
tej hudi stiski. Hvala tudi vsem, ki ste našega dragega Marjana v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marinka, hči Laura, sin Timi, mama Ani 
ter sestri Mojca in Silva z družinama

Zlato je srce zaspalo,
našlo zaslužen je spokoj,
v nas spomini so ostali
in misli mama,
da enkrat,
tam nekje,
ko pride čas- spet bomo s teboj.
Vedno boš v naših srcih.

ZAHVALA

LJUDMILA OBLAK
15.9.1932 – 15.11.2019

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice, se iskreno 
zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.

Hvala gospodu župniku Jožetu za lepo opravljen pogrebni obred, 
pogrebni službi KSP Litija, pevcem, trobentaču in Alenki Pikovnik za 
prebrani govor. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Ko bolečina je prevelika,
se tudi solza posuši,
le srce nemo kliče,
zakaj, tebe mama, med nami več ni?

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage mame in tete

FRANČIŠKE JAKOŠ

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, sveče, svete maše in 
denarno pomoč. Še posebej se zahvaljujemo ge. Faniki Lah in Joži Gorenc 
za vso pomoč pri domači oskrbi. Ravno tako tudi osebju Doma Tisje in 
patronažni sestri Mateji Okrogar. Zahvala tudi ge. Tini in Jožetu Oblak 
ter Joži za prisotnost in tolažbo v času slovesa iz domače hiše. Hvala 
gospodu župniku, pevcem iz Polšnika, zastavonošam, pogrebni službi 
KSP Litija in Ireni Bostič za izrečene besede slovesa.

Vsem res iskrena hvala.

Žalujoči: Marija z družino in Danica z Nejcem

Ne stoj na mojem grobu
in ne jokaj!
Ni me tu…ne spim.
Sem tisoč vetrov, ki pihajo.
Sem diamantni lesk snega.
Sem sončni žarek na zrelem žitu.
Sem jesenski dež…
Ko se zbudiš v jutranji tihoti,
sem uren, dvigajoč polet ptic
krožečih v zraku,
njih vesel ščebet
sem zvezde, ki sijejo v noči…

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega

IZTOKA PEČNIKA
iz Litije

1962 – 2019

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in so-
delavcem za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče in za vso 
pomoč. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo 
pot.

Vsi njegovi domači

Ni več sreče, ni več dni,
ko skupaj srečni smo bili.
A usoda kruta je tako hotela,
da te v rosnih letih nam je vzela.

V SPOMIN
4.11.2019 sta minili dve leti odkar nas je zapustil

BOŠTJAN MARTINČIČ
20.2.1987 – 4.11.2017

iz Tenetiš

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Pogrešamo te.

Vsi njegovi

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 dve leti

odkar nas je zapustila

MARIJA KISOVEC
iz Jevnice

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

njenem grobu. 

Vsi njeni

Moja pogumna, najlepša mami. 
Mirno spi in pridi mi v sanje, 
da te objamem in ti povem 
kako rada te imam 
in da smo vsi v redu. 

Počivaj v miru, 
tvoji Sabina in Sanja

ZAHVALA
Po hudi bolezni je za zmeraj zaspala naša draga mami, 

babica, tašča

KOVILJKA MARINOVIĆ
11.4.1966 - 2.11.2019

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob boleči izgubi sočutno 
stiskali roke, izrekali sožalja, darovali cvetje in sveče. Še posebej bi 
se zahvalili vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, 
nam nudili pomoč in oporo ter nam pomagali pri izvedbi pogrebne 
slovesnosti. Posebna zahvala tudi pogrebni službi KSP Litija.

Vsi njeni

.... smrt življenje sklene v mir,
v solze smeh,
v noč dan zamre,
jutro sklene se v večer ....

ZAHVALA
ob izgubi

ANE LOVŠE
17.7.1935 – 3.12.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče 
in denarne prispevke. Še posebna zahvala kolektivom Gimnazije 
Litija, Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, Občine Litija ter 
krajanom Zgornjega Loga in članom ŠD Zgornji Log. Hvala g. župniku 
dr. Božidarju Ogrincu, pevcem, trobentaču, Malovrh Poldetu ter 
pogrebni službi JP KSP Litija.

Vsem skupaj iskrena hvala!

Vsi njeni
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nastja Kolar v polfinalu 
v cairu, Žiga Šeško v 
polfinalu v ljubljani

Večina igralcev Tenis kluba aS Litija je novem-
brski mesec izkoristila za priprave na bližajoča 
se zimska državna prvenstva konec decembra 
in januarja prihodnje leto.
Nekateri pa so vendarle odigrali tudi nekaj tur-
nirjev in to precej uspešno. Na mednarodnem 
ITF turnirju z nagradnim skladom 10.000$ se 
je nastja kolar uvrstila v polfinale in dosegla 
končno 3.-4. mesto. V polfinalu jo je ugnala 
romunska igralka Oana Georgeta Simion, ki je 
bila boljša z rezultatom 3:6 2:6. Nastja bo do 
konca leta v Cairu odigrala še en turnir.
Na domačih tekmovanjih je znova odličen re-
zultat dosegel mladi Žiga Šeško, ki se je na 
turnirju do 12 let, turnir serija a, v Ljubljani, 
uvrstil v polfinale in osvojil pokal za 3. mesto. 
Pri deklicah je na a turnirju prvič nastopila tja-
ša ravnikar, a je žal izgubila v kvalifikacijah. V 
Litiji pa so prav tako na turnirju do 12 let, serije 
B, svoj prvi nastop v tej kategoriji zabeleži novi 
mladi upi Tenis klub aS Litija. Pri dečkih sta 
nastopila david bric 
in Tilen Mešič-Bori-
šek. bric david je bil 
v prvem krogu prost, 
v drugem pa se je za 
preboj v četrtfinale 
meril z Lun Jarcem iz 
Polzele. Izkušnje so 
tokrat prevagale in je 
zmagal Lun Jarc z re-
zultatom 6:3 6:3, kar 
je za Davida, glede 
na dejstvo, da je bila to njegova prva tekma, 
odličen rezultat. Tilen Mešič-Borišek se je v 
prvem krogu pomeril s Skalicky Črtom iz Ma-
ribora, ki se sicer dobil prvi niz 6:4, nato pa je 
Tilen vzel stvari v svoje roke in slavil 6:3 6:3. 
Trije nizi v prvi tekmi so botrovali temu, da mu 
je na drugi tekmi, ki je sledila že čez nekaj ur, 
zmanjkalo moči in je moral priznati premoč 
Yuriju Chumakovi iz Olimpije Ljubljana. Obema 
fantoma iskrene čestitke za njun prvi nastop! 
Čestitke gredo tudi obema dekletoma in sicer 
maruši vodišek in taji juvan. maruša vodi-
šek je v prvem krogu ugnala Hano radikovič iz 
Triglav Kranj z rezultatom 7:5 6:2, v drugem pa 

nato tesno v treh nizih 
izgubila od Lene Bratič 
in Topten Koper z rezul-
tatom 7:5 4:6 6:2. Tek-
mo za četrtfinale je prav 
tako v teh nizih izgubila 
taja juvan, ki je bila v 
prvem krogu prosta, v 
drugem pa ji žreb name-
nil Niko Matevžič-Bašelj, 
hčerko ene nekdaj naj-

boljših slovenskih tenisačic Maje Matevžič, ki 
je bila od Taje boljša z rezultatom 0:6 6:3 6:2. 
Nika Matevžič-Bašelj je na koncu tudi zmagala 
turnir v Litiji.

rekreacija – zimska liga as  
v polnem teku

V prvi ligi sta v tem vikendu po dve tekmi odi-
grala Južnik Božo ter Savšek Janez. Savšek Ja-
nez je v izgubil vsega tri igre – boljši je bil od 
Božjak Izidorja ter Kovačič Jerneja. Južnik Božo 
pa je dosegel polovični uspeh. Z rezultatom 9:7 
je bil boljši od Kogovšek Boštjana, v tekmi z 
ašič alojzem pa mu je uspelo dobiti štiri igre. 
Simič Dejan je bil boljši od ahčin aleša. Zelo 
napeta je bila tekma med Begič Jasminom ter 
Smrkolj alojzem – boljši je bil slednji z rezulta-
tom 9:7. Smrkolj je z lepo zmago kar malce pre-
senetil, saj je bil Begič pred sezono en glavnih 
favoritov za najvišja mesta. Očitno bo velika 
gneča za prva mesta.
V drugi ligi je bilo v trem vikendu odigranih kar 
nekaj tekem. Koprivnikar Matjaž je priletel di-
rektno iz vroče Tajske in z rezultatom 9 proti 
6 ugnal Podbregar Miloša. Tič Boštjan je po 
težki tekmi ugnal Bukovec Boštjana. Dve tekmi 
in dve zmagi je v tem vikendu dosegel Rovšek 
Damjan, bil je boljši od Mittoni Tadeja ter Ko-
govšek Toneta. Zmagali so še Kozlevčar Bojan, 
Končar Marjan ter Špehar andrej.
V tretji ligi je v tem krogu zablestel Zore De-
jan, ki je nasprotniku zavezal »kravato«. Novo 
zmago je dosegel tudi Perišič Milan, ki je bil 
boljši od Mali Marjana z rezultatom 9:6. Novak 
Janez je premagal Grzin rajka, Jerič Grega pa 
je bil boljši od Dobčnik Simona. Krištof Matej je 
Bohnec Gregorju prepustil le eno igro. Gladko 
zmago proti Petrovčič Janu je dosegel tudi Pin-
tarič Peter. V tem vikendu so zmage zabeležili 
še Kudra Sandi, Detič Matej in Smrekar Matjaž.

Melita POGLaJEN

TENIS KLUB AS

neKaj ŠPorTniH in osTaliH novic iZ PoD KaMPloveGa HriBa
Naj prvo povem, da smo člani društva in krajani v tem letošnjem letu bili nad vse prizadevni v re-
alizaciji zastavljenih ciljev, katere smo si zadali v začetku leta 2019. Ob samem balinišču po desni 
strani smo utrdili rob balinišča z betonom, nadalje smo pripravili utrditev za asfalt pod bodočim 
nadstreškom, v kulturnem domu smo namestili tako potrebno kuhinjo za potrebe samega doma, 
položili smo asfalt pod nadstreškom, postavili smo temeljne za nove veceje, tudi za invalide. V 
aprilu smo gostili KUD Jevnica z igro mama je umrla dvakrat, izpeljali smo čistilno akcijo očistimo 
Slovenijo, pozidali smo temeljne za vece, kupili les za nadstrešek balinišča, priredili vsako letno 

kresovanje, položili keramiko in namestili 
streho na veceju, ravno tako smo namestili 
ostrešje na nadstrešek in ga pokrili z poli 
karbonsko kritino, katero je namestil in pri-
peljal Franci Kremžar za kar se mu društvo 
zahvaljuje. Pričeli smo spomladanski del 
balinanja OBrL lige 2018/19, ravno tako 
so pričeli nogometaši v OLMN ligi. Po kon-
čanem jesensko spomladanskem tekmova-
nju v balinanju in nogometu 2018/19, je v 
balinanju ekipa V. Štange 1. zasedla odlično 

drugo mesto, pred prvo uvrščeno ekipo Športnega društva Golišče, v drugi ligi OLMN je nogometna 
ekipa zasedla odlično sredino dvanajstih ekip. Za odlične dosežke vsem igralcem čestitke.
Med vsemi temi aktivnosti smo se balinarji na povabilo, udeležili širom Slovenije, osmih balinarskih 
turnirjev, kjer smo dosegali odlične rezultate. Vrh vsega smo organizirali tradicionalni balinarski 
antonov turnir za prehodni pokal, v Veliki Štangi, katerega je osvojila ekipa Velike Štange1., drugič 
zapovrstjo. Za potrebe društva smo kupili hladilno vitrino in puhalnik za odstranjevanja listja. Me-
seca Novembra gostimo gledališko skupino iz Zagradca z veselo igro ZaGraŠKa MaMa. Za vse 
napisano in omenjeno gre predvsem zahvala vsem članom društva, kakor tudi krajanom, posebej 
pa upravnemu odboru Kulturnega Športnega društva Velika Štanga. 
Toliko iz pod Kamplovega hriba za sedaj, naslednjič pa ob tako intenzivnejšemu delu, samega dru-
štva, kaj več.  Marjan LUKaNČIČ, Predsednik KŠD Velika Štanga

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO VELIKA ŠTANGA

Mednarodni turnir v tradicionalnem karateju: 
PoKalni Turnir liTija 2019!

V nedeljo, 17.11.2019 je Slovenska zveza tradicionalnega karateja v sodelovanju z 
našim domačim klubom Karate klub Kensei, Litija, organizirala Pokalni turnir Litija 
2019. Tekmovanje je potekalo v športni dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji. Na 

tekmovanju smo videli čez 310 karate nastopov, nastopilo je čez 200 tekmovalcev iz 19 različnih 
klubov, udeležili so se ga tudi tekmovalci iz Bosne in Hercegovine in Italije. 
Iz našega kluba se je turnirja udeležilo 10 tekmovalcev, ki so se izjemno izkazali. V svojih katego-
rijah so dosegli:
-  Zore Tristan 1. mesto v kati, 1. mesto v 

jiyu ippon borbi,
-  Balta Lea 2. mesto v jiyu ippon borbi, 

4. mesto v kati,
-  Nina Požun 2. mesto v prosti borbi, 3. 

mesto v fuku-go disciplini,
-  Šifrer Matic 3. mesto v prosti borbi, 4. 

mesto v kati,
-  Zidar Tjaž 3. mesto v kati, 5. mesto v 

jiyu ippon borbi,
- Kračan Konjar Januš 3. mesto v kati,
- Požun rok 4. mesto v kati,
- Hasanbegović Ervin 4. mesto v kati,
- Završnik Nejc 5. mesto v kati,
- Utenkar Pia 5. mesto v prosti borbi. 
Skupno pa je 1. mesto zasedel Karate klub Grade, 2. mesto TKS Samurai Koper in 3. mesto Ka-
rate klub Tora. Naš klub je skupno dosegel 7. mesto. 
Zahvaljujemo se tudi vsem donatorjem, ki so prispevali za Pokalni turnir Litija 2019: Toplotne čr-
palke ATLAS-TRADING D.O.O., PREDILNICA LITIJA D.O.O., HIŠA NEPREMIČNINE 1 D.O.O., PU-
STOLOVSKI PARK GEOSS, RTV SLOVENIJA, CHIPOLO D.O.O., OPTIWEB D.O.O. 
Zahvale gredo tudi županu občine Litije g. Franciju Rokavcu (levo na sliki) in podžupanu Šmar-
tnega pri Litiji g. Janezu Tomažiču (desno na sliki) za slavnostni govor pri otvoritvi POKaLNEGa 
TUrNIrJa LITIJa 2019 ter Toniju Povšetu za glasbeno točko. Zahvaljujem se tudi vsem staršem, 
domačinom in ostalim navijačem za podporo na tribunah, ter prostovoljcem, ki so pomagali pri 
organizaciji turnirja. Turnir je potekal v mirnem in prijateljskem vzdušju, bilo je zabavno, poučno, saj 
smo videli kar nekaj izvrstnih karate nastopov.  KK Kensei

Vse selekcije so končale je-
senski del tekmovanja. Uvr-
stitev ekip je v pričakovanju 
in tudi članska ekipa se je po 
malo slabšem začetku zbrala 

in začela zmagovati.
Mlajše selekcije so se preselile v telovadnice, 
malo starejši pa trenirajo na umetni travi in 
ploščadi, kje se pod vodstvom svojih trenerjev 
predvsem posvečajo delu z žogo in koordina-
ciji. Prekinitev treningov je predvidena le za 
Božično novoletne praznike, potem pa nazaj v 
ustaljeni ritem. V zimskem obdobju bodo mlaj-

še selekcije odigrale nekaj dvoranskih turnirjev 
in sodelovale v zimski ligi.
Ob zaključku leta 2019 se zahvaljujemo vsem 
igralkam, igralcem, trenerjem, donatorjem, re-
darjem, strežnemu osebju, urejevalcem igrišč, 
pobiralcem žog, ljudem ki skrbijo za organiza-
cijo 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 po-
poldansko večernih ura.

za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

Prvo MesTo na veliKeM 
MeDnaroDneM  

PoKalu naGaoKa
V soboto, 16.11.2019 so judoisti Judo kluba 

Litija nastopili na velikem, že 56. zaporednim mednaro-
dnem judo 
prvenstvu 
NaGaOKa, 
ki ga je 
odlično iz-
peljal Judo 
kluba Olim-
pija.
V čisto novi športni 
dvorani je nastopilo 5 
tekmovalcev Judo klu-
ba Litija, ki so se zares 

odlično borili in zasedli dobre uvrstitve. Izmed 479 tekmovalcev, 60 
klubov iz 6 držav so naši judoisti združeni z bratskim klubom Judo klub 

Komenda v kategoriji U12 zasedli 
EKIPNO 1. MESTO. Skupno smo 
osvojili 2 zlati, 3 srebrne in 1 bro-
nasto kolajno ter 2 četrta, 3 peta in 
2 sedmi mesti.
rezULtati Litjanov - U12: Tevž 
Kristan - 2. mesto; Tian Cizerle - 2. 

mesto; Filip 
Meglič - 2. 
mesto; Ta-
dej Martin 
Povše - 4. 
mesto; rua 
Kvapil – 
10. mesto

Katarina 
KUMER

novice iZ noGoMeTneGa KluBa Kresnice

Vsem igralcem mlajših selekcij, njihovim staršem ter članski selekciji 
in vsem ostalim simpatizerjem NK Litija, želimo veliko zdravja, 
zadovoljstva ter športnih uspehov v novem letu 2020!

UO NK Litija

NK JEVNICA želi vsem občankam, občanom in prijateljem športa 
ZDRAVO, ŠPORTNO in USPEŠNO NOVO LETO 2020.

Vse ekipe so v mesecu novembru 
zaključile s tekmovanjem. Člani so 
osvojili sedmo mesto, kar je manj 

od pričakovanj. Najmlajši cicibani so v splo-
šnem napredovali, mlajši pa se v ligi težko ko-
sajo z naboljšimi ekipami iz Ljubljane pa vendar 
je napredek napram lanskemu letu. V mesecu 
decembru je bila seja Upravnega odbora klu-
ba, ki je bil seznanjen s tekmovalnimi uspehi 
splošnem stanju v klubu. Splošna ugotovitev 
je bila da je v bodoče treba vlagati v športno 
infrastrukturo, saj ta zastarela in potrebna 

obnove. Jesenski čas se je izkoristil za obno-
vo tribune za gledalce. Nameščene so klopi za 
120 gledalcev in uredila se je pot do tribune iz 
obeh strani igrišča. V zimskem premoru bodo 
mlajši dečki tekmovali v Zimski ligi v Ljubljani. 
Vse ekipe imajo termine v Športni dvorani za 
redno vadbo.
Ker zaključujemo tudi koledarsko leto, vodstvo 
kluba želi vsem podpornikom kluba igralcem 
za delo v klubu VESELE PraZNIKE, SrEČNO 
NOVO LETO in nadaljnega sodelovanja v priho-
dnjem letu.  Jurij KOVIČ
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kUpim razne stare pred-
mete, odlikovanja, medalje, 
značke, bajonete, čelade, 
sablje, uniforme, stare raz-
glednice, kipce, slike, nakit, 
kovance, knjige in druge 
starejše drobnarije, ki jih 
morda ne potrebujete več. 

 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 od-
kup na panju.

gozdarstvo  
Primož Žunter s.p.

Mala sela 5b, 1252 Vače,  
gsm: 041 244 274

zunterprimoz@gmail.com

Izžrebanci križanke št. 228 bodo prejeli stenski koledar 
2020 Tiskarne ACO, Panorama Litije z okolico. Koledar 
bodo prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Janez Skubic, Ponoviče 17, Sava pri Litiji
2. Darko Kranjc, Sp. Jelenje 7, Dole pri Litiji
3. Alenka Lovše, Slivna 11, Vače

Težje besede:  AMIRA, AIKEN, NKOMO, BAJT, ELTON, 
RAPE

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 229 pošljite najkasneje do 8.1.2020 
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo 
prejeli stenski koledar 2020 Tiskarne ACO, Panorama 
Litije z okolico. Koledar bodo prejeli v Tiskarni ACO v 
Litiji.

nagradna križanka SESTAVIL: Jože Vizlar ŠTEVILKA: 229

22. ČRKA 
ABECEDE

IZDELEK 
IZ MLEKA

NAŠA 
TOVARNA 

TOALETNEGA 
PAPIRJA

NEMŠKA 
SMUČARKA 
(MARTINA)

UŽIVANJE 
OB ŠKODI 
DRUGEGA

NADALJE-
VANJE
GESLA

IME 
KOŠARKAŠA 

TUŠKA

ANGLEŠKI 
PEVEC
JOHN

ITALIJANSKI 
NOGOMETNI 

VRATAR 
(FRANCESCO)

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 
AMERICIJ

OLEG
VIDOV

OČKA

IME 
SMUČARKE 

DREV

ŽUPANČIČ 
OTON

IME AMERIŠKEGA 
IGRALCA PITT-A

SESTAVNI 
DEL

PESMI

ENOTA ZA 
JAKOST ZVOKA

OGRADA ZA 
ŽIVALI

25. ČRKA 
ABECEDE 

SREDSTVO 
ZA

NARKOZO

IME PEVCA 
NABER-JA

IME 
KOŠARKAŠA 
LAKOVIČA

KAREL 
ERJAVEC KRAJ PRI 

LJUBLJANI
NIKELJ

ORIGINAL 
LISTINA 
UNIKAT

SLOVENSKI 
KRITIK (DRAGO)

PREBIVALEC 
RAVENE

PRISTAŠ 
LAMAIZMA

KAVBOJSKE 
IGRE

MAJHNA
KEPA

AZIJSKA 
DRŽAVA 

(BAGDAD)

GRŠKI 
BAJESLOVNI 

LETALEC

EDEN 
SOKRATOVIH 

TOŽNIKOV

IME
SLIKARJA 
STERNENA

NEMŠKI 
ZGODOVINAR 
(KARL VON)

RUMENO
RJAVA 
BARVA

DEL VODOVOD. 
NAPELJAVE

JAPONSKA 
ISKALKA 
MORSKIH 
BISEROV

KENIJSKI 
ATLET

IME 
FILMSKE 
IGRALKE 
(DEREK)

BALETNI 
PLESALEC 

OTRIN

KOŽNO 
VNETJE

JEZERO V 
TIBETU

KVIZ TV 
LJUBLJANA

BREZALKO-
HOLNO PIVO

BERILO ZA 
ČITANJE

ESKIMI

AMERIŠKI 
PESNIK 

(CONRAD 
POTTER)

SREDIŠČE, 
CENTRALA

ZIMBAB-
VEJ SKI 
POLITIK 

(JOSHUA)

PIANIST 
BERTONCELJ

LJUDSKA 
PRITRDIL-

NICA

ŽE 21 LET Z VAMI!

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

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

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

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

Naklada: 5.850 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.

prodam
CVIČEK lastne  

pridelave iz okolice  
Šentjerneja.  

Cena 10L = 12 €, 100 L = 
100 €. Dostava v Litijo in 
okolico, kontakt Jure F.  

031 619 467.

v najem oddamo dve garaži v Litiji.
GSM: 031 767 554

MeD 25. noveMBroM in 10. DeceMBroM 2019,  
Dnevi Boja ProTi nasilju naD ŽensKaMi!

Nasilje nad ženskami je ena od najbolj razširjenih in skritih oblik kr-
šitev človekovih pravic. Temelji na neenakovrednih družbenih odno-
sih med spoloma, izvira iz neenakomerne porazdelitve zasebne in 
družbene moči med spoloma, iz kulturnega okolja in sistema vzgo-
je. Nasilno vedenje je največkrat naučeno in se prenaša iz genera-
cije v generacijo. Ženske krivdo za nasilje, ki ga doživljajo s strani 
partnerja, pogosto pripisujejo sebi. V svojih značilnostih ali vedenju 
vidijo razlog, da partner nad njimi izvaja nasilje. Pri nasilju gre za 
nadzor nad drugo osebo, ki ga povzročitelj nasilja učinkovito vzdržuje 
z uporabo fizičnega, psihičnega, spolnega, ekonomskega nasilja. 
Nasilni partner se odloči za zlorabljanje in se nasilno vede zato, da 
izkazuje svojo (pre)moč nad žensko. Za povzročanje nasilja ni nikoli 
kriva žrtev, vedno je odgovoren izključno in samo povzročitelj nasilja. 
Nasilno vedenje je izbira, zato ga ne moremo opravičiti s kakršnim 
koli ravnanjem žrtve. Lahko razumemo, da za to izbiro obstajajo neki 

dejavniki tveganja (brezposelnost, revščina, alkoholizem, stres ipd.), vendar ni zaradi tega nasilje 
nič bolj sprejemljivo in odgovornost povzročitelja ni manjša. (Brošura; Slišite? Prijavite nasilje nad 
ženskami)
Da lahko policija posreduje in žrtvam zagotovi pomoč, svetujemo, da vsako nasilje prijavite in sicer na 
telefonski številki policije za klic v sili 113, na lokalni policijski postaji, na policijski upravi ali na pristojnem 
okrožnem državnem tožilstvu. Lahko tudi anonimno na 080 1200. 

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Za vaŠo varnosT - PaZljivo s PiroTeHniKo!
dana pa je tudi posest takšnih pirotehnič-
nih izdelkov. V policiji ugotavljamo, da je 
največ poškodb ravno pri takšni prepove-
dani uporabi izdelkov in uporabi piroteh-
ničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v pro-
dajalnah z dovoljenjem pristojnega organa 
oz. so bili kupljeni na črnem trgu.

-  Pirotehničnih izdelkov kategorije F1, kate-
rih glavna značilnost je pok, ni dovoljeno 
uporabljati v strnjenih stanovanjskih na-
seljih, v zgradbah in vseh zaprtih prosto-
rih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sred-
stvih za potniški promet in na površinah, 
na katerih potekajo javni shodi in javne  
prireditve.

-  Uporaba pirotehničnih izdelkov katego-
rije 1, katerih glavni učinek je pok, je 
dovoljena le od 26. decembra do vključ-
no 1. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov 
ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stano-
vanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zapr-
tih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih 
sredstvih za potniški promet in na površi-
nah, na katerih potekajo javna zbiranja. V 
stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih 
prostorih je dovoljeno uporabljati le ognje-
metne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni 
takšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi  
označeni.

Nepremišljena, neprevidna in objestna upo-
raba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči 
telesne poškodbe (opekline, raztrganine 

rok, poškodbe oči itd.), moti ži-
vali ter onesnažuje okolje.
Policisti bodo dosledno ukrepali 
proti vsem, ki bodo kršili 
določbe o uporabi pirotehničnih 
izdelkov (Zakon o eksplozivih 
in pirotehničnih izdelkih). Za 
posameznike je predvidena glo-
ba od 400 do 1200 evrov.
Neprimerna uporaba piroteh-
ničnih izdelkov je problem vseh, 
zato prosimo starše, skrbnike, 
učitelje in vzgojitelje, da opo-
zarjajo na nevarnosti in možne  
posledice.

Policisti Policijske  
postaje Litija  

želimo vsem občanom mirno 
praznovanje in SREČNO  

v letu 2020!

Danijel STaNOJEVIČ
pomočnik komandirja PP Litija

Ker je v prihajajočih prazničnih dneh aktu-
alna uporaba pirotehničnih sredstev, Vam v 
nadaljevanju posredujemo informacije s tega  
področja:

Kaj je dovoljeno in kaj ne?
-  Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 

F1 ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja 
pirotehničnih izdelkov kategorije F2 pa ni 
dovoljena mlajšim od 16 let. Izdelkov kate-
gorije F3, F4, P2 in T2 ni dovoljeno proda-
jati 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 kupujejo, posedu-
jejo 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 pirotehničnih izdelkov zaradi 
povečanega učinka je prepovedana! Prav 
tako sta prepovedani uporaba izdelkov v 
drugih predmetih in preprodaja. Prepove-



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.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
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!

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

»TOP CENE ŽIVILSKIH TRGOVIN«

»TOP CENE TEHNIČNIH TRGOVIN!«

 PELETI DRAU HOLZ 
* 4,19 €

SONČNICE 1 kg
1,09 €

PELETI RED DEVIL
* 3,89 € 

A2 RAZRED A1 RAZRED, DIN plus

KOCKE ZA VŽIG
0,65 €

ČIST. AVTOSTEKLA 1L
1,09 €

DASH kapsule 37
8,99 €

MILKA ml. 100 g
0,75 €

WC BREF 3/1
3,49 €

DOMAČICA 275 g
1,29 €

PERSIL GEL 3 L
9,99 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

Mehč. LENOR 1,8 L
3,59 €

PRŠUT KRAS
16,99 €/kg

MEGA JAR 90 tbl
15,99 €

KOVČEK ROVELLI 200 g
2,59 €

* CENA VELJA ZA PALETNI NAKUP


