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Sašo Jovanovič, urednik

IZ UREDNIŠTVA
V januarju se še vedno oziramo nazaj in 
se z veseljem spomnimo vseh božič no- 
-novoletnih prireditev. Vse pohvale orga-
nizatorjem in pa množičnem obisku. Z 
dobro udeležbo nagradimo trud orga-
nizatorjev in pa krepimo povezanost 
skupnosti. Rad bi pohvalil lepo okraše-
no Litijo, predvsem lepo osvetljen most 
je pričaral čisto drug pogled na mesto. 
Lepo bi bilo, da se ta praksa nadalju-
je tudi na drugih občinskih mostovih. 
Komaj smo zaključili pestri mesec, pa 
že vstopamo v februarska pustna doga-
janja. Vabljeni, želim pa vam tudi lepo 
preživete zimske počitnice. Predvsem z 
obilico snega, bi se kar spodobilo.

Prispevke pošljite do 08.02.2020  
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

SVET ZA MEDGENERACIJSKO  
povezovanje v občini Litija 

VABI
V sredo, 29. januarja 2020 ob 17. uri,  

v veliko sejno sobo Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija na

STROKOVNO PREDSTAVITEV UPORABE PREDPISOV  
O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Predavateljica bo odvetnica mag. Rosana Lemut Strle iz Odvetniške 
družbe Pirc Musar & Lemut Strle o.p. 
Svet bo to predstavitev organiziral kot pomoč zavodom, društvom in 
organizacijam s področja družbenih dejavnosti pri pravilni obdelavi in 
uporabi osebnih podatkov.  Vljudno vabljeni!

DRUŠTVO  
GEOSS IN  

DRUŽINSKO  
GLEDALIŠČE 

KOLENC

Vas vabita na

35. SLOVENSKI  
KULTURNI PRAZNIK,
PRAZNIK SRČNE POTRDITVE,  

TEGA, KAR SMO, PRAZNIK  
DRUŽINE, ŠOLE IN ŽIVLJENJA!

VABIMO VAS, DA GA TUDI  
LETOS PREŽIVIMO SKUPAJ,

NA GEOSS-U,
V NEDELJO, 2. FEBRUARJA 

2020, OB 15.30 URI.
Tudi 35. tradicionalna prireditev ob  

slovenskem kulturnem prazniku bo na 
prostem, pred pomnikom GEOSS,  
ne glede na vremenske razmere. 
Letošnji slavnostni govornik bo  

najbolj plodovit slovenski pisatelj 

IVAN SIVEC,
KI BO PO PRIREDITVI, V GOSTILNI  
VRABEC, PREDSTAVIL TUDI SVOJ  

NAJNOVEJŠI ROMAN OB POLNI LUNI. 
pRiSRčno vabLjeni!

BOŽIČNO NOVOLETNI SPREJEM  
PRI ŽUPANU FRANCIJU ROKAVCU

Na tradicionalnem božično novoletnem sprejemu je župan izposta-
vil številke projekte, dosežke in uspehe, ki smo jih soustvarjali in 
kreirali občanke in občani v letu 2019. Posebna priznanja je podelil 
športnikom, ki so tudi v mednarodni konkurenci odlično zastopali 
svoja društva, klube in seveda občino Litija.  (Več na 2. strani)

RAZSTAVA BARBARE JURKOVŠEK  
V AVLI OBČINE LITIJA

V avli občine Litija si 
lahko vse do petka 
24.1.2020 ogledate 
zanimivo likovno raz-
stavo Barbare Jurko-
všek. Avtorica je bila 
prisotna ob razis-
kavah sitarjevškega 
rudnika, v katerem 
je nabrala različne 
pigmente in jih upo-
rabila za svoje ilu-
stracije. Upodablja nekdanjo zamočvirjeno pokrajino, v kateri 
so pred več kot 300 miljoni let nastajale kamenine Sitarjevca.

Od leve; podžupanja Lijana Lovše, podžupan Filip Fele, predstavniki  
nogometašev U15 NK Jevnica, Jaša Končar, Vid Ponebšek, Toni Povše, 
Anja Gorta in Maša Štrus, župan Franci Rokavec

ŠPORTNA DVORANA

PRI SPOMENIKU NOB
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OBČINA LITIJA OBJAVLJA 
JAVNI RAZPIS za sodelovanje 

na prireditvi 
LITIJSKI KARNEVAL 2020 

POGOJI RAZPISA: 
1.  Povorka bo potekala v soboto, 

22. februarja 2020 s pričet-
kom ob 15. uri v centru mesta 
do zaključka v športni dvora-
ni. 

2.  Za sodelovanje bodo vse prija-
vljene skupinske maske s 6 ali 
več člani prejele enkratno po-
moč 150 EUR. Vsi udeleženci 
karnevalske povorke prejmejo 
brezplačen topel obrok. 

3.  Na zaključni prireditvi v Špor-
tni dvorani Litija bodo pode-
ljene denarne nagrade za prve 
tri skupine v višini 500, 300 in 
200 EUR. Prvič bo podeljena 
nagrada najboljši skupini po 
izboru obiskovalcev karnevala v višini 200 EUR. 

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

5.  Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne ose-
be (društva, zavodi, združenja, organizacije,…), ki se 
nameravajo udeležiti javne prireditve »Litijski karneval 
2020«. 

6.  Prijavitelji morajo poslati prijave izključno po elek-
tronski pošti; turisticnod.litija@gmail.com do vključno 
četrtka, 13.2.2020. Za dodatne informacije lahko po-
kličete Matejo Šteferl na 040 847 213.

7. PRIJAVA MORA VSEBOVATI:
 -  ime skupine, 
 -   ime in priimek vodje skupine, točen naslov in 

telefonska številka ali elektronski naslov, 
 -  davčna številka ter transakcijski račun, 
 -  število sodelujočih v skupini, 
 -  tema in opis predstavitve,
 -   podatek ali se bo skupina predstavila na prevo-

znem sredstvu.
8.  Ocenjevanje sodelujočih skupin na »Litijskem karne-

valu 2020«, bo izvedla komisija, ki jo bo imenovala 
Občina Litija. Upoštevanje nosilne tematike karnevala 
prinaša dodatno število točk. 

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

10.  Ta javni razpis se vodi pod odložnim pogojem, da 
občina sredstva za predmetni javni razpis zagotovi 
v Odloku o proračunu občine Litija za leto 2020 na  
PP – Pospeševanje turistične ponudbe in promocije. 

Župan 
Franci ROKAVEC

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠI  
PUSTNI KROF 2020

bo potekalo v okviru Litijskega karnevala 2020 na de-
beli četrtek, 20. februarja v prostorih Turistično informa-
cijskega centra Litija (TIC Litija) na Valvazorjevem trgu 10.
Vse gospodinje, gostince, članice društev kmetic, članice/
člane drugih društev in ostale občane vabimo, da nam v 
TIC Litija 20.2.2020 do 10. ure prinesete po 4 krofe. Med 
10. in 14. uro bo 
strokovna komisija 
ocenila krofe in iz-
brala naj pustni krof 
2020. Najboljši trije 
sodelujoči prejmejo 
nagrade v zneskih 
70 / 50 / 30 EUR, 
vsi sodelujoči pa 
potrdila o sodelova-
nju. Nagrade in pri-
znanja bodo podeljena isti dan ob slovesnem prevzemu 
pustne vlade na Valvazorjevem trgu ob 18.00 uri. 

Več informacij na zkms-litija.si, litija.si
Prijave do 13.2.2020 v TIC Litija: info@vizitlitija.si,  

05 99 405 03, 070 700 484

(Nadaljevanje s 1. strani)

LITIJSKI KARNEVAL 2020 
PREdSTAVLJA LETALSKO dRUŽBO 

LITIJA AIRWAYS
Litija ima več kot 170 – letno pustno tradicijo. Karnevalski 
dogodki so bili vezani na temo aktualnih gospodarskih in 
političnih dogajanj in tudi letos bo tako. Litijani smo za pu-
sta vedno vizionarji in tudi letos bomo naredili to kar naši 
vladi ne uspe – 22.2.2020 natančno ob 15.00 bomo lansi-
rali novo letalsko družbo LITIJA AIRWAYS.
Litija je bila že leta 1950 svetovna velesila v letalstvu. 
Tega leta je Milan Borišek, Litijan, prejel bronasto meda-
ljo na prvem svetovnem prvenstvu v jadralnem letenju na 
Švedskem. Letos mineva 100 let od njegovega rojstva. 
Leta 1928 smo predstavili prvo slovensko potniško letalo 
Frtiški vrabec – na karnevalu seveda. Nova slovenska le-
talska družba obljublja udobne, točne, cenovno ugodne 
in sploh najboljše dnevne polete v vse svetovne prestol-
nice in top turistične destinacije ter prevoz tovora na vse  
celine.

DOGODKI LITIJSKEGA KARNEVALA 2020:
30.1. Razstava in predavanje, Mestni muzej Litija

18.00 Damjana J. Ovsec predavanje o pustu, s poudarkom na 
kulinariki in otvoritev razstave »Iz Litije v nebo«, kustodinji dr. 
Tina Šuštaršič in Maša Bračič

5. februar, občina Litija
12.00 razstava fotografij Litijskih karnevalov »Mi Litijani smo 
veseljaki«, kustodinja Helena Hauptman

DebeLi četRtek, 20. februar, valvazorjev trg
10.00 tekmovanje za naj pustni krof 
Vabimo vas, da do 10.00 v TIC Litija prinesete 4 krofe na oce-
njevanje. Več o sodelovanju na tekmovanju izveste na spo-
dnjih naslovih.
17.00 pustni sejem in otvoritev razstave krofov
18.00 prevzem pustne oblasti
Na nevarno resnem in hkrati noro zabavnem prevzemu oblasti 
se bodo srečali tako občinski kot državni veljaki. Predstavili 
bodo svoje programe. Obiskovalci bodo odločili kdo bo v pu-
stnem času vladal Litiji. Glavni gosti programa bodo Mama 
Manka, imitator elvisa presleya in seveda Litko. Razglasili 
bomo naj pustni krof 2020 in se sladkali s pustnimi dobrotami.

PUSTNA SOBOTA, 22. februar 
10.00 otroški živ žav s SUpeR kRiLi in alenko kolman, 
športna dvorana Litija 
Tradicionalno najboljša in največja zabava za otroke v mestu. 
15.00 KARNEVALSKA POVORKA
Skupinske maske v povorki bodo predstavile konstruktorske 
in logistične inovacije, ki bodo tvorno prispevale k novi, ra-
zvojno naravnani slovenski letalski družbi. Več kot dobrodošle 
bodo tudi vse ostale skupine. Razpis za skupine z natančni-
mi navodili je objavljen na zkms-litija.si in litija.si. Karneval 
bo potekal po isti trasi kot lani. Ob trasi pa ponudba pustnih  
dobrot.
16.30 zaključna prireditev karnevalske povorke in alex 
volasko, športna dvorana Litija
Komisija bo razglasila najboljše skupinske maske. Podeljena 
bo tudi nagrada najboljši skupini po izboru obiskovalcev kar-
nevala. Več o tem izveste na spodnjih naslovih.
20.00 karnevalski ples s skupino čUki, športna dvorana 
Litija 
Veliki finale karnevalskih dogodkov – nora zabava z eno naj-
boljših žurerskih skupin v Sloveniji – skupino ČUKI. Kot vsako 
leto bomo podelili nagrade za najboljše maske. Dj Berny, ki 
vedno poskrbi za fantastično vzdušje, bo tudi tokrat ogreval 
občinstvo pred, med in po nastopu ČUKOV.

PUSTNI TOREK, 25. februar
9.00 pravljični pust v knjižnici Litija
Za najmanjše Litijane knjižnica pripravlja branje pustnih zgod-
bic in prijetno pustno druženje.
10.00 otroški karneval, športna dvorana Litija
Za otroke od prvega do vključno 5. razreda osnovnih šol ter 
najstarejše skupine vrtcev v Litiji in Šmartnem pripravljamo 
tradicionalno rajanje z animacijskim programom, Litkom in 
Tačkom. Tribune dvorane so odprte za obiskovalce.

pepeLnična SReDa, 26. februar
9.00 – 18.00 pečenje postrvi v Ribiškem domu 
13.00 pokop Pusta, parkirišče ŠMELC Litija
Litijski karneval 2020 je dobrodelen. Na otroškem živ žavu in 
v karnevalski povorki bomo s srečolovom zbirali denar za še 
več uspehov Ženskega rokometnega društva. Obisk vseh pri-
reditev je brezplačen.

Več informacij: zkms-litija.si in litija.si,  
www.facebook.com/litijski.karneval
TIC Litija, Valvazorjev trg 10, 1270 Litija, 070 700 484,  
info@visitlitija.si
Prijava za tekmovanje za naj krof 2020 do četrtka, 13.2.:  
070 700 484, info@visitlitija.si

Prijave skupinskih mask do četrtka, 13.2.2020:  
turisticnod.litija@gmail.com, Mateja Šteferl: 040-847-213.

Organizatorji pustnih prireditev Občina Litija, ZKMŠ Litija,  
Turistično društvo Litija

(Nadaljevanje s 1. strani)

BOŽIČNO NOVOLETNI SPREJEM  
PRI ŽUPANU FRANCIJU ROKAVCU

Priznanja so prejeli:
•  plesalki skupine nLp, anja Gorta in anja Štrus za osvo-

jitev naslova svetovnih prvakinj v STREET DANCE SHOWU 
– PARI MLADINKE,

•  član karate kluba KENSAI TONI POVŠE je v Braziliji, 
v začetku meseca decembra postal svetovni prvak v 
tradicionalnem karateju, disciplini KATA, veterani.

•  jaŠa končaR je postal viceprvak v kategoriji STREET 
DANCE SHOW SOLO. 

•  VID PONEBŠEK iz KEGLAŠKEGA KLUBA Litija je na 
dveh tekmah svetovnega pokala osvojil prvo mesto,

•  ekipa Dečkov U 15 iz nogometnega kluba jevnica je 
na mednarodnem turnirju v Franciji osvojila prvo mesto. 
To so obetavni igralci letnika 2004 in 2005.

OBVESTILO O OBJAVI JAVNIH 
RAZPISOV V OBČINI LITIJA  

ZA LETO 2020
obveščamo vas, da so bili v Uradnem listu RS,  

št. 80/2019, z dne 27. 12. 2019,  
objavljeni naslednji razpisi:

-   za sofinanciranje LETNEGA PROGRAMA športa 2020
-   za sofinanciranje KULTURNIH programov/PROJEKTOV 

2020
-   za sofinanciranje programov/projektov socialnega 

varstva 2020
-   ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV/

PROJEKTOV 2020
Razpisne dokumentacije in obrazci za prijavo so na voljo 
na spletni strani Občine Litija: www.litija.si. Dodatne in-
formacije lahko dobite preko e-pošte: marjana.weilgoni@
litija.si ter karmen.merela@litija.si. 
Rok za oddajo prijav na razpis za šport je 24. 1. 2020.
Rok za oddajo prijav na razpis za kulturo in socialno 
varstvo je 31. 1. 2020.
Rok za oddajo prijav na razpis za mlade je 7. 2. 2020.

ČLOVEK ČLOVEKU SOPOTNIK – 
PREVOZI STAREJŠIH V OBČINI LITIJA

Ob zaključku leta 2019 smo na občini Litija organizirali srečanje 
prostovoljcev, ki izvajajo prevoze starejših in so srce Zavoda So-
potniki. S skromnim darilcem smo se jim zahvalili za trud, skrb-
nost in srčnost pri delu z našimi uporabniki. Pozdravila sta jih tudi 
župana obeh očin g. Franci Rokavec in g. Rajko Meserko in se 
jim zahvalila za njihovo nesebično prostovoljno delo. Še posebej 
sta izpostavila pomembno vlogo šoferjev prostovoljcev v projektu 
brezplačnih prevozov, kot tudi odlično koordiniranje vseh nalog, 
ki ga zavzeto izvaja uslužbenka občinske uprave Andreja Jerant.

Vsi prisotni so izrazili veliko zadovoljstvo in zahvalo tudi gostišču 
Maček iz Šmartna pri Litiji, Gostilni Kovač iz Litije in Okrepče-
valnici Kuhla iz Sp. Loga za brezplačne malice za prostovoljce.

CESTA V ZGLAVNICO
V zadnjih mesecih leta 2019 je občina Litija dokončala asfaltira-
nje ceste v Zglavnico. Od odcepa na Veliki Preski pa do zadnje 
hiše v vasi Zglavnica smo položili asfaltno prevleko v dolžini 
1850 metrov. Širina asfalta je v povprečju 3 metre. Na celotni 
trasi ceste so krajani pripravili spodnji ustroj cestišča, cesto 
ustrezno razširili, izdelali propuste in odvodnjavanje ceste.



Ribič Pepe in dedek Mraz sta na pet-
kovem božičnem sejmu med otroke 
prinesla veliko sreče in veselja. Bogato 
obložene stojnice so pričakale številne 
obiskovalce, ki so lahko uživali ob odlič-
nem programu Pihalnega orkestra GŠ 
Litija Šmartno, njihove jazz skupine ter 
Pihalnega orkestra Litija. S prazničnimi 
zvoki zvonov pa so občinstvo nagradili 
tudi pritrkovalci Šmartin iz Šmartna. 
Otroški kotiček s palčki in Sneguljčico 
je bil polno zaseden, saj so otroci uživali 
v ustvarjalnici, na športnem poligonu in 
v sukanju kolesa sreče. Navdušil jih je 
tudi mož na hoduljah in bruhalec ognja. 

Dogodke Čarobne Litije 
smo nadaljevali na Si-
tarjevcu. Dva dneva so 
številni obiskovalci ob-
čudovali Božično zgod-
bo živih jaslic v izvedbi 
gledališke skupine KUD 
Jevnica. Najlepša hva-
la vsem sodelujočim v 
predstavi. Pričarali ste 
nam prvovrstno božič-
no doživetje kakršnega 
v Litiji še nismo imeli.  
K temu je prispevala 
tudi narava pred vho-

dom v rudnik Sitarjevec. Zlasti pa 
mineralne jaslice. Te so ponujale 
neizmerno in bleščeče bogastvo 
mineralov rudnika na način, ki je 
navdušil prav vse obiskovalce. 
Ravno tako kot petje Mešanega 
zbora KUD Jevnica. Številni smo 
skupaj z njimi peli božične pesmi.
Dogodke v Čarobni Litiji smo za-
ključili s prednovoletno zabavo z 
skupinama Doc rock in popularni-
mi žurerji Mambo kings. Vzdušje 
je bilo nadvse prešerno, a le uvod 
v silvestrovanje, ko je to doseglo 
vrhunec. Na silvestrski večer so 
nas najprej zabavali DJ Bucy in an-

sambel Zavriskej. O sle-
dnjih bomo v prihodnje 
še veliko slišali. Nato pa 
so množico obiskoval-
cev naravnost navdušili 
Modrijani s kar štiri ur-
nim nastopom, med ka-
terim so si vzeli premor 
le v času županovega 
novoletnega voščila. 
Tako smo veličastno 
vstopili v leto 2020 v 
katerem vam organiza-
torji Čarobne Litije želi-
mo vse dobro. 
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BOŽIČKI NA KOLESIH 
SO OBdAROVALI 

LITIJSKE OTROKE
V Litiji se je na predbožično ne-
deljo pojavilo nenavadno veliko 
število Božičkov na kolesih. Bo-
žički, člani kolesarskega društva 
Litijski Tempomat, so že tretjič 
zapored obdarovali veliko otrok, 
ki so jih pričakali na njihovi trasi. 
Tokratno deževno vreme ni usta-
vilo bradatih mož pri deljenju da-
rilc in raznih dobrot najmlajšim. 
Poleg deljenja darilc otrokom ob 
poti pa so Božički letos še posebej razveselili 3 družine in jim donirali darila v vrednosti 1.200€ [
Zahvaljujemo se Občini Litija za sodelovanje pri donatorstvu ter Osnovni šoli Gradec in ostalim 
sodelujočim za pomoč pri organizaciji dogodka. Posebna zahvala gre tudi vsem našim sponzor-
jem ter posameznikom, ki so pomagali z donacijami denarnih sredstev in daril. Brez njih Božički 
na kolesih ne bi bili takšni, kot so bili. 
Sponzorji Božičkov na kolesih so bili: E.Leclerc Ljubljana, Podravka Slovenija, Okrepčevalnica 
Kuhla, Gostilna pri Mačku, Gostilna pri Rozi.  Predsednik društva, Samir HANDANAGIć

BOŽIČEK ZA EN dAN 2019
vseslovenski dobrodelni projekt že 8. leto zapored. božički so darila pripravili 
tudi za otroke in odrasle iz Litijske in Šmarske občine.
Začne se vsako leto, tam nekje sredi novem-

bra, z MAJHNO ŠKATLO (za čevlje ali nekaj podobnega). 
Dobrodelni Božički širom Slovenije škatle nato skrbno 
napolnijo s potrebščinami in dobrotami (in resnično 
se potrudijo) ter s svojimi darilci vsako leto otrokom 
in odraslim iz materialno in socialno šibkejših okolij ter 
osebam s posebnimi potrebami pričarajo VELIK NA-
SMEH. Tak je tudi moto vseslovenskega dobrodelnega 
in v celoti prostovoljnega projekta BOŽIČEK ZA EN DAN 
– »Majhna škatla za velik nasmeh.« V ozadju zgodbe 
stojijo Zavod 364, skupina prostovoljcev in južnoafri-
ška različica projekta - The Shoebox Project. Na uradni 
strani slovenskega projekta lahko letos najdemo poda-
tek, da so Božički do sedaj obdarili že preko 52000 otrok in 1600 odraslih.

Litijska enota Centra za socialno 
delo Osrednja Slovenija – vzhod se je 
tudi letos že tradicionalno, z velikim 
navdušenjem, predvsem pa z misijo, 
da našim družinam pričaramo praznič-
no vzdušje, vključila v projekt, ki v je v 
Sloveniji potekal že 8. leto zapored. Na 
praznični prireditvi, ki se je odvijala v 
sredo, 18. 12. 2019, v Kulturnem domu 
Šmartno pri Litiji, je svoja darilca pre-
jelo 164 otrok ter 29 odraslih iz Litijske 
in Šmarske občine.
Center se ob tem iskreno zahvaljuje 
vsem sodelujočim: Zavodu Bogenšperk 

za najem Kulturnega doma Šmartno pri Litiji, Anji Trebec za karizmatično vodenje prireditve, 
vzgojiteljicam Vrtca Litija za odlično igrano predstavo Škrat Kuzma dobi nagrado, podjetju Ter-
mogradnje Inženiring d.o.o. za prevoz daril, Lučkini pekarni Piškotek za sladko pogostitev otrok 
in Okrepčevalnici Kuhla za pogostitev nastopajočih. Bralcem pa v novem letu želimo vse dobro. 
Srečno! (Fotografiji: Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Litija)

Kolektiv zaposlenih, CSD enota Litija

OOZ LITIJA ORGANIZIRA 
STROKOVNA 

IZOBRAŽEVANJA:
		LETNI DOPUST 2020 – preveč ali  

premalo???
Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s 
sklenitvijo delovnega razmerja. Delodajalec 
pa mora vsakemu delavcu vsako leto po-
sebej odmeriti, koliko dopusta mu pripada 
v posameznem koledarskem letu, to pa mora 
storiti najkasneje do 31. marca v tekočem 
koledarskem letu ter ga o tem obvestiti. Da 
boste to letos naredili pRavočaSno in PRA-
VILNO, vas vabimo na delavnico, kjer se boste 
seznanili s/z:
•  pravno podlago za pripravo odmere letnega 

dopusta (kratko, jedrnato, brez odvečnega 
balasta, ki ga večina ne razume),

•  kako mora to področje urejeno v VAŠEM 
PODJETJU (pravilnik o letnem dopustu, obve-
stilo o odmeri),

•  kriteriji in merili za odmero letnega dopu-
sta, 

•  vzorcem obvestila o odmeri letnega dopu-
sta ter pripomočki za tehnično izvedbo, 

• pravili koriščenja letnega dopusta, 
•  izjemami, posebnostmi in dobrimi praksa-

mi na področju letnega dopusta,
• posledicami, če vsega tega ne naredite,
• odgovori na večna vprašanja o odmeri in 
koriščenju letnega dopusta.
Delavnica je namenjena delavcem, ki v manjših 
in srednjih podjetjih opravljajo kadrovska opra-
vila, tajnicam in poslovnim sekretarkam, skrat-
ka »odgovornim » za delo s kadri v podjetju.
Potekala bo v četRtek 30.01.2020 ob 10.00 
uri v predavalnici OOZ Litija, Jerebova ulica 12, 
Litija. Delavnico bo vodila LILIJANA MANDELJ 
iz firme INVITA NOVA.

		REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV 
ZA LETO 2020

v Soboto 01. februarja 2020 ob 7.30 uri 
v veliki sejni sobi Občine Litija organiziramo  
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA 
LETO 2020.
Izvajalec usposabljanja bo tako kot lani Obrt-
no-podjetniška zbornica Slovenije.

		SeMinaR S pRaktičniMi napotki 
za izpoLnitev DavčneGa 
obRačUna za Leto 2019 in 
nekateRe Davčne novoSti po 
1.1.2020,

ki bo v četRtek 13. februarja 2020 ob 10. 
uri v sejni sobi OOZ Litija 
Program:
•  obrazec davčnega obračuna za s. p. in 

pravne osebe – pomen izpolnjevanja 
osnovnih podatkov in roki za predložitev 
FURS-u;

•  poročanje ajpeS – u in izjeme ter letna 
poročila;

•  pregled posameznih postavk davčnega 
obračuna

•  posebnosti za davčne zavezance, ki ugo-
tavljajo osnovo na podlagi normiranih od-
hodkov in način obdavčitve;

•  Ugotovitev dokončne davčne osnove, 
davčne obveznosti in nove višine akonta-
cij davka za leto 2020;

•  Davčne novosti, ki se uporabljajo od 
01.01.2020 (omejitev olajšav in efektivna 
obdavčitev, spremembe stopenj pri cedular-
nih obdavčitvah);

•  odgovori na vprašanja in pisno gradivo; 

Seminar bo trajal 4 šolske ure, predavala bo Du-
nja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI, z 
dolgoletnimi izkušnjami na področju davkov in 
računovodstva ter avtorica številnih člankov. 
Dodatne informacije in prijave za vsa tri 
usposabljanja sprejemamo na OOZ Litija  
osebno ali po telefonu na številki 01/8980-210 
ali po e-mailu rosana.skulj@ozs.si.

ČAROBNA LITIJA 2019 - ČAROBNO dOGAJANJE  
OB KONCU LETA 

SponzoRji čaRobne Litije: MoL SLovenija d.o.o., tRGoGRaD d.o.o. Litija, pino d.o.o. 
Litija, GEOPLAN, GEODETSKE STORITVE, ROBERT ROVŠEK s.p. Litija, RUDI TURS d.o.o. 
Šmartno pri Litiji, AGROLIT d.o.o. Litija, KSP Litija, SPAR Litija, ŠUŠTAR TRANS d.o.o. 
kresnice, MeSaRija FRtiCa d.o.o. Litija, SpeCtRa 9 d.o.o. čemšenik 

Foto: Aco J.
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ŠOLA V NARAVI
V ponedeljek, 2. 12. 2019, so se učenci 3.a 
in 3.b razreda Osnovne šole Litija ter učitelji-
ce spremljevalke polni pričakovanj odpeljali v 
CŠOD Čatež – DOM Čebelica.
Dejavnosti so potekale tako v učilnici kot tudi 
v naravi, saj je narava naša najboljša učiteljica. 
Učenci so se preizkusili v lokostrelstvu, razisko-
vali vreme, spoznali nekaj iger dedkov in babic, 
pekli medenjake in se z njimi tudi posladkali, se 
gibali v gozdu in premagovali naravne ovire, s 
pomočjo načrta iskali zaklade in se igrali različ-
ne naravoslovne igre. Na zaključnem večeru so 
se predstavili z zanimivimi točkami in nato še 
zaplesali. Zadnji dan so se povzpeli do cerkvice 
na Zaplazu in med potjo opazovali naravo.
Učenci so se trudili pri urejanju svojih sob in 
najuspešnejši so zadnji dan prejeli priznanje. 
Bili so pridni, motivirani, vedoželjni. Zvečer so 
zaradi utrujenosti hitro zaspali.
V sredo, 4. 12. 2019, so se polni vtisov, veseli 
in zadovoljni vrnili v Litijo, kjer so učence priča-
kali njihovi starši. Andreja Fele

Uspešno zaključen mednarodni 
projekt KA1 – RAZLIČNOST NAS 

POVEZUJE
Od leta 2017 do 2019 je na OŠ Litija potekal med-
narodni projekt v okviru programa Erasmus+. V 
projektu so aktivno sodelovali strokovni delavci 
šole (Barbara Babnik Mravlja, Renata Dimnik, 
Tjaša Dražumerič, Maja Gelb, Simona Hribar, Ta-
nja Kocmur, Sabina Krajnc Dular, Helena Kreže, 
Nevenka Mandelj, Marjeta Mlakar Agrež, San-
dra Rihter, Peter Strle in Alenka Vidgaj). Projekt 
je bil sklenjen s CMEPIUSOM – centrom RS za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja 
in usposabljanja ter Nacionalno agencijo na 
podlagi prenosa pristojnosti Evropske komisije. 
Izvedenih je bilo 24 mobilnosti v tujino (Ciper, 
Češka Republika, Grčija, Hrvaška, Italija, Malta, 
Portugalska, Španija, Turčija, Združeno Kralje-
stvo), kjer so se učitelji strokovno izobraževali 
ter ob enem širili strokovno prakso iz Slovenije 
na področjih medkulturnega izobraževanja ter 
migracij in migrantov; inkluzije in učencev s po-
sebnimi potrebami; IKT tehnologije ter timske-
ga dela in sodelovanja. Nova znanja in izkušnje 
so udeleženci prenesli na in delili z ožjo in širšo 
okolico, z učenci, kolegi sodelavci ter tudi v slo-
venski in mednarodni prostor:

Širjenje rezultatov med šolami in 
organizacijami znotraj občine

Izvedli so tri delavnice za učitelje OŠ Gradec, 
OŠ Šmartno in OŠ Litija. Na delavnicah z na-
slovom Uporaba IKT, IKT za popestritev pouka 
in IKT za učence s posebnimi potrebami so pri-
sotne seznanili z računalniškimi programi, ki so 
primerni za delo z učenci, hkrati pa so učitelje 
sosednjih šol ozaveščali o priložnostih, ki jih 
ponujajo različne evropske platforme. 
Za strokovni aktiv NIS in PPP ter za OŠ Gradec 1. 
triada so pripravili predavanje, kjer so predstavili 
inkluzivno prakso o izobraževalnem sistemu na 
Portugalskem ter izvajanje Etwining projektov, ki 
bogatijo vzgojno izobraževalno delo na šoli. 
V domu starejših občanov Tisje in v bližnjih vrt-
cih so nastopali z večjezično gledališko pred-
stavo Trije prašički, v kateri so nastopali učenci 
priseljenci. 
Na občnem zboru Društva Sožitje so predsta-
vili novosti s področja inkluzije, nove možnosti 
vključevanja oseb z motnjami v duševnem ra-
zvoju v vrtce, šole in na različna delovna mesta. 
Na območni plesni reviji so predstavili 3 plesne 
skupine OŠ Litija in se z eno plesno miniaturo 
uvrstili na regijsko plesno revijo v Ljubljani. 

Širjenje rezultatov izven občine 
oziroma na državnem nivoju 

Večjezična gledališka skupina je predstavila ve-
čjezično gledališko predstavo na 16. festivalu 
gledaliških sanj, ki ga organizira center za kul-
turo mladih, ter na srečanju gledaliških skupin, 
ki ga organizira Javni sklad RS za kulturne dejav-
nosti. S skupino učencev iz vseh programov OŠ 
Litija in učenci tujci so pripravili skupno plesno 
miniaturo, s katero so se predstavili na plesni re-
viji, ki jo organizira JSKD Repub-
like Slovenije. 
Plesna skupina Face (plesalci 
s posebnimi potrebami) na OŠ 
Litija je na državni plesni reviji 
prejela Zlato priznanje. 
Pedagoškim delavcem vrtca in 
šole Trebnje so predstavili delo 
otrok s posebnimi potrebami. 
Predavanje je obsegalo vrste 
težav in motenj otrok ter metod 
dela, ki so jih spoznali na izobra-
ževanjih KA1. Predstavitve z de-
lavnicami, v katerih so pedagoški 
delavci razmišljali in iskali ideje o 
načinih inkluzije, se je udeležilo 
50 pedagoških delavcev. 
eTwinning ambasadorka je nji-
hovo pot in tim delavcev od  

eTwinninga do Erasmus+ KA2 in KA1 predsta-
vljala na eTwinning delavnicah. eTwining projekt 
Vsi drugačni, vsi enaki so predstavili na Etwining 
srečanju slovanski držav v Ljubljani. 
Za študente Pedagoške fakultete, smer Special-
na in rehabilitacijska pedagogika so izvedli ho-
spitacijski nastop in odprte učne ure. Predstavili 
so način poučevanja, metode dela ter prilagodi-
tve pri predmetu slovenščina. Pri analizi so pred-
stavili tudi inkluzivno prakso otrok s posebnimi 
potrebami na Portugalskem. 
Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani so 
pripravili tematsko predavanje v okviru predmeta 
Didaktika. Predstavili so pomen usposobljenosti 
pedagoških delavcev kot del njihovega profesio-
nalnega razvoja za celostno vključevanje otrok 
priseljencev v vzgojno-izobraževalni prostor. 
Za študente predšolske vzgoje pri predmetu 
Šolska pedagogika z didaktiko so pripravili pre-
davanje z naslovom Integracija učencev prise-
ljencev in didaktični pripomočki. Predstavili so 
primere dobre prakse iz Grčije, Velike Britanije, 
Cipra in Španije. 

Širjenje rezultatov v  
mednarodnem prostoru 

MEDNARODNE ZNASTVENE KONFERENCE:
•  Eduvision - predstavili so uspešne metode 

Inkluzije preko plesa (vključevanje učencev s 
posebnimi potrebami in učencev priseljencev). 

•  Jezik, književnost i obrazovanje, ki je pote-
kala na UFZG, Odsjek u Čakovcu – aktivno 
so sodelovali na okrogli mizi, na temo vloge 
učitelja pri vključevanju učencev priseljencev 
v vzgojno-izobraževalni proces. 

•  MakeLearn and TIIM v Piranu – aktivno so 
sodelovali s predstavitvijo samostojnih pri-
spevkov z naslovom: Forms of Collegial Co-
operation of Pre-School Teachers, Raising 
Peer Awernes Abput Syscalculia in Foreign 
Students. 

•  Sem, vem, znam na SŠTS Šiška v Ljubljani 
– predstavili so samostojna referata z naslo-
vom Individualizacija ocenjevanja znanja za 
učence priseljence in Razvijanje s kretnjami 
podprte komunikacije pri dečku s težjo mo-
tnjo v duševnem razvoju. 

V okviru KA2 projekta Sharing the world: di-
sability and displacement so mednarodnim 
partnerjem iz Romunije, Francije, Turčije, Por-
tugalske, Slovaške in Latvije preko delavnic in 
raznih dogodkov izpeljali in pokazali znanje, 
pridobljeno z mobilnostmi KA1. 
Izvedli so odprte učne ure na temo Priprava 
UPP na zaposlitev in vključevanje v širše okolje. 
Izvedli so štiri delavnice s predstavitvijo didak-
tičnih pripomočkov in informacijsko-komunika-
cijske tehnologije ter predstavili CAP program.
Nacionalna agencija je po pregledu zaključne 
dokumentacije in poročila projekt ocenila z oce-
no odlično: „Osnovna šola Litija je odlično izvedla 
projekt Različnost nas povezuje…Ob zaključku 
ocenjujemo, da je pogodbenik s pričujočim pro-
jektom uspešno nadgradil predhodne medna-
rodne projekte in mu ob enem želimo še veliko 
uspeha pri nadaljevanju, povezovanju in širjenju 
mednarodnih projektnih aktivnosti v prihodnosti.“
Mag. Simona HRIBAR, koordinatorica projekta

Praznični december v 1. razredu  
OŠ Litija

Prvošolci in prvošolke so si praznične decem-
brske dni popestrili z različnimi aktivnostmi. 
Vsak dan so odprli adventni koledar, ki jim je 
dal novo nalogo. Prepevali so zimske in pra-
znične pesmi in na njih tudi zaplesali. Izdelovali 
so voščilnice, brali pravljice, se o njih pogovar-
jali in jih likovno poustvarjali. Imeli so dan obje-
mov, dan nasmehov, dan lepih besed. Doma so 
pomagali pri hišnih opravilih. Imeli so igralne 
dneve. Obiskali so matično knjižnico, kjer jim 
je knjižničarka predstavila knjižnico in prebrala 
pravljico. S starši in učiteljicami so se družili 
na ustvarjalni čajanki (še enkrat hvala vsem za 
prijetno druženja in okusne prigrizke). Pekli so 
piškotke s pomočjo učiteljice Katje in starejših 
učenk Neje, Nine, Sabine in Sonje. Zadnji dan 
v letu 2019 so imeli kulturni dan, ki je bil name-
njen praznovanju in dnevu samostojnosti. 
Vsem želimo še veliko prijetnih dni tudi v  
novem letu!

OSNOVNA ŠOLA LITIJA Tekmovanje MATP
V soboto, 30.11.2019 so v Dvora-
ni Golovec v Celju, potekale 12. 
državne igre v M.A.T.P. Prijavilo 
se je 111 tekmovalcev iz 30 ekip. 

Organizator iger se je zelo potrudil in pripravil 
zelo zanimiv ter pester program. Po otvoritveni 
slovesnosti so naši tekmovalci odšli na vadbe-
ne postaje in odlično opravili vse zahtevane 
vaje. Po končanem tekmovanju je sledila po-
delitev kolajn. Podeljevalca sta bila olimpijska 
zmagovalka v judu Urška Žolnir in košarkar Edo 
Murić. Tekmovanje je bilo odlično pripravljeno 
in je potekalo brez večjih zapletov. Po konča-
nem tekmovanju so se polni lepih izkušenj vr-
nili domov.  Igor MIHAILOVIć

Mesec kitajske kuhinje v PPVI 4
Na Osnovni šoli Litija že od oktobra deluje pro-
stovoljec Felix Heinzel iz Nemčije. Star je 19 let 

in poleg nemšči-
ne, tekoče govo-
ri tudi angleško, 
špansko in kitaj-
sko (po mamini 
strani ima kitaj-
sko poreklo). V 
mesecu decem-
bru so se učenci 
v oddelku po-
sebnega prog-
rama vzgoje in 
izobraževanja 4 
odločili, da jim 
Felix predstavi 
ki tajske jedi.

Tako so učenci s pomočjo prostovoljca in učite-
ljev pripravili pekočo omako z govedino in ara-
šidi ter zelenjavno omako z zeljem in korenjem. 
Seveda zraven nista smela manjkati riž in riževi 
rezanci. Pripravili so tudi tradicionalno kitajsko 
sladico – kroglice iz riževe moke, napolnjene 
s sezamovo pasto, sladkorjem in svinjsko ma-
stjo. Verjemite, zares je dišalo po šoli. 

Katarina KOS

PEKA BOŽIČNIH PIŠKOTOV
V učnem stanovanju Podružnice s prilagojenim 
programom je v decembru še posebej lepo 
dišalo. Tam so namreč učenci prvih razredov 
ob pomoči svojih učiteljic Tjaše Dražumerič, 
Karoline Aškerc in Mojce Žugič Perič ter učenk 
in učenca iz PPVI3 
in 4, Nine, Sabi-
ne, Neje, Sonje in 
Ažbeta, pekli bo-
žične piškote. Sta-
rejše učenke in 
učenec so uživali 
v vlogi mentor-
jev, mlajši učenci 
pa so z veseljem 
tehtali sestavine, 
gnetli testo, valjali 
in izrezovali z mo-
delčki, na koncu 
pa degustirali svo-
je izdelke. Gre za primer dobre prakse inkluzije 
učencev rednega programa z učenci posebne-
ga programa vzgoje in izobraževanja. Skupaj 
res zmoremo več in se imamo lepo. 

Katarina KOS

PEVSKI ZBOR GIMNAZIJE LITIJA
V zadnjih dneh novembra so pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Gimnazije 
Litija pod vodstvom zborovodje Blaža Rojka ponovno pripravili že tradicionalen letni 
koncert.

Za tokratni nastop so pripravili nov 
izbor zborovskih skladb in priredb 
popularne glasbe. Rdeča nit leto-
šnjega koncerta je bila popularna 
glasba 20. stoletja. Med drugim so 
obiskovalci lahko slišali glasbo kar 
iz dveh muzikalov z Broadwaya: Fan-
toma iz opere ter Levjega kralja, ob 
zaključku pa so gimnazijski pevci 
zbrane v športni dvorni Gimnazije Li-
tija popeljali v sedemdeseta leta, ko 
je na svetovnih glasbenih lestvicah 
kraljevala švedska glasbena skupina 
Abba.
Po koncertu za pevce in pevke še ni 

sledil počitek, saj so že v začetku decembra s krajšim programom sodelovali tudi na prižigu no-
voletnih lučk v Litiji.  Maja DENIŠA

OBISK dEdKA MRAZA
PODRUŽNIČNA ŠOLA HOTIČ

NOVO LETO, NOVE PRILOŽNOSTI – Brezplačni tečaji  
za odrasle na IC GEOSS

Na Izobraževalnem centru Geoss smo v letu 2019 izvedli 18 brezplačnih izobra-
ževalnih programov v okviru projekta KORAK- Kompetence za Razvoj Kariere, v 

katerega smo že vključili okoli 200 udeležencev iz občin Litija, Šmartno pri Litiji in širše. Programi 
so namenjeni zaposlenim in nezaposlenih osebam, starejšim od 45. let, z največ srednješolsko 
izobrazbo. Udeleženci se izobražujejo na področjih tujih jezikov, računalništva in mehkih veščin 
(komunikacija, zdrav življenjski slog, itd.). 
Tudi v letošnjem letu bomo izvajali brez-
plačne izobraževalne programe tujih je-
zikov, računalniških znanj in programov s 
področja zdravega življenjskega sloga, ko-
munikacije, lahko pa tudi sami predlagate 
področje s katerega bi se želeli dodatno 
izobraževati. 
Pričnemo v mesecu februarju. Če bi se 
nam pridružili tudi vi, pišite na info@ic-
-geoss.si ali pokličite na 031 759 355.
Projekt KORAK sofinancirata Republika 
Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport in Evropska unija iz Evrop-
skega socialnega sklada.
 Klavdija MALI, IC Geoss

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

December - mesec pričakovanj, veselja, ra-
dosti, iskric v očeh, tisočerih želja in iskrene 
sreče, ko se nam izpolni tista tiha, najbolj skri-
ta želja... POŠ Hotič in vrtec Taček smo tudi 
letos v sodelovanju s KS Hotič pripravili glas-
beno-gledališki večer. V pričakovanju začetka 
gradnje nove šole in gostovanju vrtca Taček 
v prostorih gasilskega doma, smo čarobnost 
veselega decembra in bližajočih se praznikov 
pričarali na šolskem igrišču. Kljub začetnim 
pomislekom smo bili tudi tokrat ob koncu pri-
reditve soglasni, da nam je uspelo. Zagnanost, 
srčnost, iskrenost in volja vseh nas, da našim 
najmlajšim pripravimo nepozaben večer, so se 
izkazale za pravo kombinacijo. Šolarji smo na 
ograjo šolskega igrišča obesili lampijončke pi-
sanih barv, pod košarkarski koš postavili sceno 
za gledališko igro ter prižgali svečke na šolskih 
oknih. Ob zvokih božičnih pesmi se je v pone-
deljek, 16. decembra 2019, ob šesti uri zvečer 
pred šolo zbrala pisana druščina krajanov. Ve-
čer je bil seveda namenjen našim najmlajšim, 

a tudi njihovi starši ter stari starši so uživali ob 
druženju z bližnjimi in daljnimi sosedi. S ple-
som in petjem so se najprej predstavili otroci 
vrtca Taček. Po velikem aplavzu, ki so si ga za-
služili s svojim nastopom, pa se je prizorišče 
spremenilo v pravljično deželo, tam nekje da-
leč, daleč na severu. Presenetimo Božička je 
bil naslov predstave, ki so jo zaigrali učenci 
gledališkega krožka, pri pevskih vložkih pa so 
se jim pridružili tudi ostali učenci podružnične 
šole. Predstava nas je pripeljala do vrhunca ve-
čera - prihoda dedka Mraza. Stari mož je slišal 
glasne klice naših otrok in prišel s polnim ko-
šem daril. Razdelil jih je čisto vsem otrokom in 
tako poskrbel, da dobre volje ta večer res ni 
manjkalo. Za češnjico na smetani pa je tokrat 
poskrbela dedkova pomočnica. Njene pridne 
roke so ves večer pekle in pekle slasten carski 
praženec. Iskrena hvala KS Hotič in g. Matiji 
Levcu, ker ste napolnili dedkov koš z darili.
Pa srečno! 

Maruša KRNC
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Muzikal POSEBEN.SI 
Najstniško obdobje je zelo ob-
čutljiv čas za vsakega mladega 

človeka, kot tudi za vse tiste odrasle, ki smo 
ob njem: starše in učitelje. Mladi na spletu 
mnogokrat postanejo sledilci smisla koga 
drugega, namesto da bi postajali akterji svo-
jega življenja. Odrasli, ki jim »sledimo« v re-
alnem življenju, velikokrat obupujemo zaradi nemoči, da bi jim 
karkoli dopovedali. 
Učiteljev življenjski in delovni prostor je v prvi vrsti odnos. Uči-
telj je avtoriteta, ki se prav zaradi odnosa, mora zmeraj učiti – 
tako o učencu, starših, predvsem pa o samem sebi. Dimenzijo 
prostora mora razširiti skozi čas, ki mu da povratno informacijo 
o njegovem delovanju, ki ga pohvali, včasih pograja, opomni, 
vsekakor pa spreminja v osebnem in strokovnem smislu. 

Zaradi te naravnanosti je na naši šoli dozorela ideja za projekt, 
ki bi na otroka in njegovo dojemanje samega sebe v pozitivni 
luči vplival bolj kot samo didaktično udejstvovanje. Hoteli smo 
odgovoriti na mnoga vprašanja in ne zgrešiti bistva. Na primer, 
kako razumeti in živeti s praznino, ki jo puščajo sodobne tehno-
logije, predvsem socialna omrežja? Pri nastajanju zgodbe smo 
izhajali iz vsakodnevnega življenja naših učencev. Tako so tudi 
liki iz muzikala svoje karakterne značilnosti dobili po njih. Med 
nastopajočimi nismo delali selekcije, zato so v pevski zbor, glas-
beno skupino, med plesalce in igralce bili sprejeti vsi učenci 
od 3. razreda dalje, ki so želeli 
sodelovati. Za vsakega od njih 
se je našla vloga, s katero je 
tudi osebno doprinesel k celo-
tni izvedbi.
Hkrati z nastajanjem muzikala 
in sodelovanjem v njem so se 
odpirale vedno nove poti iska-
nja tistega nekaj, kar je skrito 
za podobo in kar lajša občutek 
izgubljenosti in osamljenosti. 
Včasih je bila to misel, deja-
nje, beseda, »povedana tako 
ali drugače«. Vse, kar je zgle-
dalo preprosto, se je izkazalo 

OŠ GABROVKA - DOLE Čarobni mesec december in palček Šlik Šlak
December je prav poseben mesec, poln pravljičnosti, vzne-
mirjenja in drobnih presenečenj. V skupini Pikapolonic nas je 
z obiskom presenetil palček Šlik Šlak. Želel si je čaroben čas 
preživeti z nami in nam vsak dan pripraviti drobno preseneče-
nje. V zameno smo mu v drevesu pripravili pravljični dom. Vsak 
dan je Šlik Šlak enemu otroku zaupal vlogo palčka. Izbrani otrok 
– palček je povabil prijatelje v svoj dom in jih tam pogostil s 
čajem in jabolčnimi krhlji, ki smo jih predhodno skupaj pripra-
vili. Ker smo želeli, da v decembru spoznamo tisto, kar je zares 
pomembno v življenju, je otrok, ki je bil tisti dan palček, domov 
odnesel lučko in knjigo s pravljico »Hanina božična želja«, ob 
kateri se je družila vsa družina.
Palček nas je naučil mnogo novih pesmic o palčkih, ki smo jih 
z veseljem prepevali. Starši so na popoldanski delavnici izde-
lali darilo za svojega otroka, ki ga je pod smrečico pustil de-
dek Mraz. Obiskal nas je prvi od dobrih mož in otrokom med 
počitkom pustil skromno darilo. Izdelovali smo čarobne lučke, 
okraske za našo smrečico, voščilnice za starše in da Šlik Šlaku 
ni bilo dolgčas, smo mu izdelali prijatelje. Ker smo želeli, da tudi 
starši spoznajo našega novega prijatelja, smo jih povabili na tra-
dicionalno čajanko – »palčkovo čajanko«. Seveda pa je dan pred 
tem po vrtcu zadišalo po prazničnih piškotih. Na dan čajanke se 

je čutilo polno pričakovanja. Že dopoldne smo si ogledali pred-
stavo Čarobni prazniki, kjer so otroci skupaj s snežno kraljico 
reševali snežinke iz rok hudobne čarovnice. Ob vrnitvi v vrtec je 
otroke pod smrečico čakalo presenečenje, darila dedka Mraza. 
Popoldne so se otroci skupaj z družinami vrnili na čajanko, kjer 
jih je pričakala čarobna palčkova dežela. Prav vsi otroci so se 
spremenili v palčke in staršem zapeli vse pesmice, ki so se jih 
naučili. Ob prepevanju pesmi Majhna lučka smo prižgali iskrico 
prav v vseh očeh, kajti vsak izmed nas je prav posebna lučka. 
Po nastopu smo se družili ob čaju in piškotih. Lučke in iskrice v 
očeh smo ponesli domov, kjer nam bodo svetile vse leto.

Za male pikapolonice zapisala Tadeja PENE

Novoletne ustvarjalne delavnice  
za mlajše učence

Prednovoletni čas je čas veselja, ustvarjalnosti in 
druženja s prijatelji. Vse to so občutili učenci od 1. do 4. ra-
zreda na novoletnih delavnicah, ki so jih zanje pripravili učenci 
šolske skupnosti.
Delavnice so bile pestre in zanimive – tako so nastali božički, 
snežinke, voščilnice, okraski, papirnate verige in smrečice. Na 

eni izmed delavnic 
so učenci praznič-
no zarajali. Izdelke 
otrok smo uporabili 
tudi za okrasitev je-
dilnice. Stene tako 
krasijo papirnate 
verige, smrečico na 
vratih pisane man-
dale, okna pa so 
okrašena z božički 
in snežinkami. 
Učenci šolske sku-

pnosti s svojim prostovoljnim delom ustvarjajo dobre medse-
bojne odnose, prispevajo k dobremu vzdušju na šoli ter v praksi 
spoznavajo aktivno državljanstvo.

Barbara TEŽAK 

Zimska šola v naravi
Od 16. do 20. 12. 2019 smo se učenci 5. in 6. razreda OŠ Ga-
brovka - Dole udeležili zimske šole v naravi na Rogli. Razvrščeni 
v skupine glede na naše predznanje smo se skozi teden naučili 

ali pa izboljšali svoje tehnike smučanja. Poleg zimskih radosti 
na smučišču smo skupni čas preživljali ob različnih družabnih 
in zabavnih dejavnostih, tako da nam res ni bilo dolgčas in je 
teden kar prehitro minil. učenci 6. razreda

NA ZALOGI TUDI: Peugeot 308 Pack 1.4 16V Vti, letnik 2009, prev. 190453 
km, bencinski motor, 1397 ccm, 70 kW (95 KM), ročni menjalnik 5 pr., tem-
no siva kovinska barva, 2.980,00 €; oPel Zafira 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 Berlingo Multispace pack 1.6 HDI FAp 
letnik: 2011, teh. pregled 10/2020, prev. 110128 
km, temno modra kovinska barva, diesel motor, 1560 
ccm, 68 kW (92 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.750,00 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.

9.550,00 EUR

OpeL Corsa eNJOY 1.2 16V  let nik: 
2015, prevoženo 131147 km, siva kovinska 
barva, bencinski motor, 1200 ccm, 59 kW 
(80 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.440,00 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
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za zelo zapleteno. Kajti, da izraz postane živa snov, mora stopiti 
iz anonimnosti. Šele takrat, ko so misli, dejanja, besede … po-
vedane na tak način, se lahko dotaknejo, pobožajo, potolaži-

jo, naučijo, odstrejo … 
postanejo življenje, ki 
zmore na brezpotjih iz-
gubljenega in osamlje-
nega popotnika usme-
riti na tiste poti, ki ga 
»vrnejo« samemu sebi 
in ga hkrati »podarijo« 
drugemu.
V muzikalu je nosilka 
življenjske pristnosti 

njihova vrstnica, najstnica, ki se ne boji izraziti. Trči na notranje 
občutljivega najstnika s slabo samopodobo, ki se trudi prido-
biti občudovalce z objavami na spletu, dekle, ki s svojimi vlogi 
deli nasvete o modi in pričeskah, egocentričnega športnika, ki 
si zaradi spletne slave še dodatno veča usmerjenost v svojo 
samozadostnost … Najstnica, ki svet doživlja avtentično oziro-
ma neposredno, spremeni dogajanje v zgodbi, poseže v okrnje-
no komunikacijo med mladimi, ker je njihova pozornost prepo-
gosto usmerjena na nesmiselno dogajanje na spletu, kar med 
njih počasi, a vztrajno vnaša razdor in oddaljenost, namesto 
zaupanja in bližine. 
Pozornemu gledalcu ne uide, da so vse vloge v bistvu znotraj 
človeka samega: vedrina, življenjski elan, sposobnosti, kot tudi 
strahovi, negotovost, potreba po zunanji potrditvi … tako dobri 
kot slabi trenutki so del življenja.
Čeprav osebe prinašajo vsaka svoje sporočilo, vsi spoznamo, da 
je nujno izstopiti iz virtualnega sveta, ker lahko samo v »živem 
dotiku« spoznaš drug drugega, najdeš prijatelja in samega sebe 
ter s tem dobiš moč, da si dovoliš biti to, kar si: POSEBEN.SI.

Dajana MAURIČ

Obeležitev dneva samostojnosti  
in enotnosti na OŠ Gradec

Letos je na Osnovni šoli Gradec potekala obeležitev državnega 
praznika - dneva samostojnosti in enotnosti - na prav poseben 
način. Najprej je ravnatelj Damjan Štrus učencem 7. razredov 
na dan ustavnosti, 23. 12. 2029, podaril ilustrirano slovensko 
Ustavo. Pred 
pričetkom bo-
žično-novole-
tnih počitnic 
so učenci pri-
pravili kultur-
ni program o 
narečju Bele 
krajine in o 
dobrotah iz te 
pokrajine. Po-
leg tega so na 
hudomušen 
način prika-
zali vplive različnih obdobij in narodov na slovenski jezik. Po 
končanem programu so se vsi učenci zbrali na ploščadi šole ter 
ob petju slovenske himne slavnostno dvignili slovensko zastavo. 
 Anita MIRJANIć

Osvojeno zlato priznanje na državnem 
tekmovanju iz angleščine

V ponedeljek, 25. 11. 2019, je na OŠ Log–Dragomer potekalo 
državno tekmovanje iz znanja angleškega jezika za osmošolce. 
Tema tekmovanja je bila History – People are trapped in history 
and history is trapped in them (Zgodovina – Ljudje so ujeti v 
zgodovino in zgodovina je ujeta vanje). Učenec jernej Cencelj 
s POŠ Vače je osvojil ZLATO priznanje. Iskrene čestitke!

Mentorica Irena KOKALJ

Projekt Mala pozornost za veliko veselje
V mesecu decembru so učenci oddelkov podaljšanega bivanja 
na matični in podružničnih šolah ustvarjali voščilnice za projekt 
Mala pozornost za veliko veselje, katerega pobudnica je ga. Ana 
Petrič iz centra DEOS. Cilj 
projekta je bil zbrati 5.000 
prazničnih voščil za 5.000 
starejših po domovih in cen-
trih za starejše občane, ki 
nimajo svojcev, pogostih obiskov ali v njihovem nabiralniku ne 
pristane nič lepega. Naši učenci so bili za izdelavo voščilnic zelo 
motivirani, tako da so s svojimi voščili polepšali praznike več kot 
stotim starostnikom po Sloveniji. Karin DEBEVEC

Uspeh našega učenca na regijskem 
šahovskem tekmovanju

V petek, 6. 12. 2019, je v  
Trbovljah potekalo Zasavsko 
šahovsko prvenstvo. Učenec 
Jure Uštar iz 6. a je zmagal 
vseh pet kol in tako postal 
regijski prvak. Iskreno mu če-
stitamo in držimo pesti v ja-
nuarju, ko ga čaka še državno 
tekmovanje.  

Astrid ŽIBERT
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#LIST 
Projekt, ki bo v Liti-
jo pripeljal second 
hand trgovino!
Namen projekta Li-

tijski inkubator za skupnost in trajnost je pove-
zovanje znanja in izkušenj posameznih partner-
skih organizacij, zagon skupnostnega prostora 
v Litiji, ki bo na eni strani obiskovalcem nudil 
prvo trgovino s predmeti za ponovno uporabo v 
občini Litija (prenos dobre prakse Stara šola) in 
na drugi strani prostor usposabljanj, priložnosti 
neformalnega učenja, načrtovanj skupnostnih 
akcij, kampanj ozaveščanja, okro-
glih miz ipd. 
#LIST deluje v sklopu konzorcija, 
ki ga sestavljajo:
•  KNOF Zavod za kreativni razvoj 

Posavja, socialno podjetje,
•  Lojtra, društvo za osebni in po-

klicni razvoj mladih,
•  Kliše - klub litijskih in šmarskih 

študentov;
• Pridruženi partnerji so: Obči-
na Litija, Mestna skupnost Litija,  
Razvojni center Srca Slovenije, ZLHT (Regional-
no stičišče NVO, Osnovna šola Gradec, Osnov-
na šola Litija - Podružnica s prilagojenim pro-
gramom, Društvo Sožitje Litija in Šmartno pri 

Litiji - društvo za pomoč osebam z motnjo v du-
ševnem razvoju, Knjižnica Litija, Javni zavod za 
kulturo, mladino in šport Litija, Komunalno sta-
novanjsko podjetje Litija in Združenje socialne 
ekonomije Slovenije. Močno partnerstvo bo 
omogočilo povezano komuniciranje projekta, 
širok doseg ciljnih skupin in trajnost projekta.
Projekt #LIST je v mesecu januarju našel svoj 
prostor v starem mestnem jedru Litije, natanč-
neje v Koblarjevi hiši, na Valvazorjevem trgu 
15. Tako se bodo v tekočem mesecu s polnim 
zagonom začele delovne akcije pripravljanja 
prostora za potrebe trgovine ter spremljajoče-
ga programa. Z mesecem februarjem že načr-
tujemo poslovanje, uradno pa bomo prostore 
odprli v petek, 6. marca. 
Ker delovnih rok ni nikoli dovolj, se na vas obra-
čamo s prošnjo, za pomoč pri urejanju prostora. 
Prav tako bomo veseli donacij v obliki materiala 
potrebnega za prenovo, predvsem barve za ple-
skanje, vijake, tapete, ploščice, lesene lestve,... 
Vse zainteresirane vabimo, da nam sledijo na 
Facebook strani @projektLIST , kjer bomo re-
dno objavljali termine delovnih akcij, kasneje 
pa tudi programske vsebine. 

Projekt je financiran s strani Ministrstva  
za javno upravo.

KLIŠE KLUB

Zgodbe o furmanih
Česar ne zapišemo, izgine, kot da 

ni obstajalo. To je vodilo, ki knjižnico že nekaj 
desetletij usmerja pri delu v domoznanstvu, 
pri ustvarjanju zgodb in projektov kulturne in 
druge dediščine v srcu Slovenije. Tudi zgodbe 
in dogodivščine furmanov iz naših krajev bomo 
ohranili le, če jih bomo zapisali, in to s pomočjo 
potomcev in drugih, ki so jih poznali. V febru-
arju bomo pričeli z zbiranjem zgodb, spominov, 
če bi radi sodelovali, pokličite 8980 580 ali 
sodelovanje najavite po elektronskem naslovu: 
knjiznica.litija@gmail.com. Dogovorili se bomo 
za srečanje, obstoječe fotografsko gradivo 
bomo skenirali in vrnili. 
V projektu Zgodbe o furmanih se bomo poveza-
li z Mestnim muzejem Litija. 
Naj furmani živijo še naprej, v našem spominu, 
vrnimo se v čas, ko se je slišal topot konjskih 
kopit po naših cestah… 

Potopisno predavanje v februarju
Potopisno predavanje v februarju bo pripravil 
domačin, Janez Medved, ki nam bo predstavil 
Bolgarijo. Potopis bo v torek, 25. februarja ob 
19. uri, v Knjižnici Litija. 

Počastitev slovenskega  
kulturnega praznika

Knjižnica bo slovenski kulturni praznik poča-
stila z več dogodki in sodelovanji. Šmarsko 
občinsko slovesnost bomo ustvarjali skupaj  
z Osnovno šolo Šmartno in Glasbeno šolo  

Litija-Šmartno. Prireditev bo 6.2. ob 19. uri v 
Kulturnem domu Šmartno. Nagovoril nas bo 
dr. Igor Saksida, redni profesor za slovensko 
književnost na oddelku za razredni pouk Pe-
dagoške fakultete. Na sam kulturni praznik, v 
soboto, 8.2., pa bomo ob 10. uri odšli na obisk 
v Mestni muzej Litija, kjer bomo prebirali knjige 
in se družili z vsemi, ki jih domača kultura po-
vezuje na več načinov. 
Knjigi in ustvarjanju le teh se bomo poklonili 
tudi s februarsko gostjo Približevanj. Izbrali 
smo pisateljico, igralko Deso Muck. Z njo se 
bomo srečali 17. februarja ob 19. uri v Kultur-
nem centru Litija. 

Knjižni klub
V Knjižnici Litija smo prisluhnili željam nekate-
rih bralcev, ki bi se želeli o prebranih knjigah 
pogovarjati. V februarju bo ideja zaživela, pri-
pravili bomo uvodno srečanje, ki ga bo vodi-
la literarna kritičarka, pisateljica in prevajal-
ka, Tina Vrščaj. Prvo srečanje bo v četrtek, 
27. Februarja ob 18. uri v čitalnici Knjižnice  
Litija.

Vtisi lanskega leta
Ob koncu leta smo knjižničarji pripravili že 
peto številko internega glasila, Knjižni čar. 
Strnili smo spomine na leto 2019, se spomnili 
nekaterih prireditev, nanizali nekaj statistike 
in fotografij. Knjižni čar je na voljo v Knjižnici  
Litija.

Aleksandra MAVRETIČ, Andreja ŠTUHEC

KNJIŽNICA LITIJAKULTURA SMO 
LJUdJE - OSREdNJA 

OBČINSKA PRIREdITEV 
OB SLOVENSKEM 

KULTURNEM PRAZNIKU
PETEK, 7. FEBRUAR 2020 - OB 19.00  

- kulturni center Litija
Osrednja govornica: Ksenija Horvat – novinarka 
Program:
-  VESNA ZORNIK TRIO (Vesna Zornik, vokal, Po-

lona Janežič, klaviature in Blaž Celarec, bobni) 
-  Zbor sv. Nikolaja Litija – zborovodkinja Hele-

na Fojkar Zupančič
Povezovalka: Saša Kisovec 

SEKS PO SLOVENSKO – viD vaLič - v kul-
turnem centru Litija - petek, 24. januarja, ob 
19h! vstopnice so še na voljo v kC Litija (re-
zervirajte na kulturnicenter.@zkmš-litija.si ali – 
041-992-143) in v tiC Litija (v času uradnih ur) 

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, gospodar-
stvo, politiko in naše vsakdanje življenje. Za-
kaj nekateri moški pridržijo vrata samo njim 
privlačnim ženskam, druge pa ignorirajo? Več: 
www.kclitija.si! Cena v predprodaji 16€, na dan 
dogodka 19€. 

Približevanja – Vika Potočnik
PONEDELJEK, 27. JANUAR, OB 19H 

Vika Potočnik je zelo karizmatična osebnost in 
jo v večini poznamo kot bivšo županjo Ljublja-
ne. Vendar njeni začetki segajo v mladostna 
leta, ko se je kot študentka srečala z mnogimi 
izzivi na političnem parketu. Bila je poslanka 
Slovenije v Jugoslovanskem parlamentu v naj-
bolj burnih časih ter poslanka nove države Slo-
venije. Sedaj že preko 10 let vodi Pionirski dom 
v Ljubljani, saj je po poklicu specialna peda-
goginja in se je tako vrnila v svojo pedagoško 
stroko. Z njo se bo pogovarjal Vladimir Jakopič. 
Na Približevanjih se bomo v mesecu februarju 
srečali z DESO MUCK. Kdaj? V ponedeljek, 17. 
februarja, ob 19h, v Kulturnem centru Litija. 

Utrinki iz otvoritve razstave čipk
V ponedeljek, 13. januarja smo se srečali na 
prvem dogodku v kulturnem centru v novem 
letu. S prelepo razstavo z naslovom Čarobni 

svet rastlin se 
predstavlja Dru-
štvo zasavskih 
Klekljaric Srčev-
ke. Društvo letos 
praznuje 5 let-
nico delovanja. 
Razstavo bogati-
jo rože in zdravil-
ne rastline v čip-
kah. V kratkem 

programu je društvo predstavila predsednica 
društva, ga. Jana Klinc Češnovar in izvedeli 
smo veliko zanimivega o njihovem delovanju 
in načrtih za prihodnost. Razstava je nastala v 
sodelovanju z Društvom za zdravilne rastline iz 
Zagorja, katero pripravilo še opise rastlin, tako 
da lahko izvemo še marsikaj zanimivega. Vse 
navzoče pa je pozdravila tudi direktorica ZKMŠ 
Litija, ga Alenka Urbanc. Za pozitivno energijo 
je poskrbela 
plesna skupi-
na Bizonke, ki 
je navdušila 
številne pri-
sotne. Hvala 
ga. Tini Veldin 
in ga. Francki Mittoni za postavitev razstave. 
Bil je prijeten in dobre energije poln večer. Hva-
la vsem. Razstava bo na ogled v avli do marca.

Otroške matineje  
v februarju

SOBOTA – OB 10H!
1. februar - baLatonči in MURka 

– MiŠkino GLeDaLiŠče – nepozabna pred-
stava o prijateljstvu. Iskriva zgodba o dveh 
tujcih, ki prihajata vsak iz druge države, vas 
bo nasmejala do solz. Prikupen krt Balatonči 
in simpatična kokoška Murka sta novopečena 
soseda. Drug drugemu tujca, ki govorita vsak 
svoj jezik in imata različne navade in običaje.

15. februar – jaka in SRaka – GLeDaLiŠče 
UNIKAT - Jaka gleda televizijo. Nenadoma tele-
vizija ugasne in Jaka se čisto sam odpravi iskat, 
kdo bi mu lahko pomagal. Na poti mu ves čas 
nagaja tatinska sraka. Kaj pa če je ona kriva za 
to, da ne more gledati televizije? Jaka in sraka 
je zelo razgibana 40-minutna predstava. V njej 
nastopajo igralci in lutke, pomemben delež pa 
ima tudi glasba.

5. Abonmajska 
predstava

Abonente obveščamo, da bo 5. 
abonmajska predstava na sporedu v četrtek, 5. 
MARCA 2020, ob 19.30. Ogledali si bomo novo 
predstavo Bojana Emeršiča z naslovom EROTI-
KA (Špas teater). Vabila prejmete po pošti. 

Rimska keramika, 
tudi iz Šmartnega!

Za zadnje predavanje in 
razstavo v letu 2019 smo 

povabili kustosinjo Gorenjskega muzeja, ddr. 
Vereno Vidrih Perko, ki nam je 11. decembra 
predstavila najbolj 
značilno rimsko ke-
ramiko, imenova-
no terra Sigillata. 
Vzorci in oblike so 
posnemale takratno 
in še danes presti-
žno srebrno in zlato 
posodje. Za njo je značilna bleščeča glazura in 
uporaba fine gline. Na ogled so tudi predmeti 
iz Šmartnega pri Litiji, ki so bili izkopani ob gra-
dnji obvoznice leta 2015. Vabljeni k ogledu do 
10. februarja!

3. Razstava božičnega kruha-
poprtnika

Za razstavo božičnega kruha - poprtnika, ki 
smo jo odprli 19. decembra v okviru dogodkov 
Čarobne Litije, lahko zapišemo, da je že tradici-
onalna! Hvala Vrtcu Litija, VDC Zagorje ob Savi 
in vsem ženskam, ki so spekle in prinesle svoje 
čudovite izdelke na ogled. Na razstavi, ki je bila 

na ogled do 6. januarja, jih je bilo kar 16! Otvo-
ritev sta kulturno obogatila Oktet Valvasor in 
Folklorna skupina Javorje, za kar se jim še en-
krat zahvaljujemo. Otvoritve ne bi bilo brez so-
delovanja z Društvom kmetic Litija in Šmartno 
ter Kmetijsko svetovalne službe Litija iz Kme-
tijsko gozdarske zbornice Slovenije. Že sedaj 
vabljeni k peki za razstavo ob koncu tega leta.

Ni Pusta brez pustne hrane!
Uvod v letošnje pustno rajanje se bo začel 30. 
januarja ob 18. uri z zanimivim predavanjem 
o pustu in njegovih šegah s posebnim poudar-
kom na bogati in že pregovorno mastni pustni 
hrani. Predaval bo znani slovenski etnolog, ki 
je o slovenskih praznikih napisal več uspešnih 
knjig, gospod Damjan J. Ovsec.
Ob tej priložnosti bomo odprli tudi fotografsko 
razstavo »Iz Litije v nebo« o letalski vizionar-
ski dediščini litijskih karnevalov, ki sega vse do 
leta 1928 in Milanu Borišku. Letos mineva 100 
let od njegovega rojstva.

dogajanje na kulturni praznik 8. 
februarja

kulturne ustanove za prešernov dan na ši-
roko in brezplačno odpremo svoja vrata. 
vabljeni, da ta dan preživite v naši družbi:
-  ob 10. uri še posebej do-

brodošli otroci na branje 
zgodbic iz najnovejše knji-
gice Darinke kobal v te-
mnih globinah Sitarjevca. 
po branju se bomo poslad-
kali s šmornom po receptu 
iz knjige in čajem. knjigi-
co boste lahko tudi kupili. 
program poteka v sodelovanju s knjižnico 
Litija.

-  ob 12. in 16. uri organiziramo vodstvo po 
muzeju, ki obsega pritlični del in novo od-
prte razstave v kleti stare sodnije. 

Prisrčno vabljeni!

Na Klišeju smo 6. 12. 2019 že dru-
gič gostili zeliščarko Jožico Bajc Pi-
vec. Skupaj smo se naučili narediti 
mazilo iz zdravilnih zelišč, balzam 

za ustnice in deodorant. Maže, na osnovi na-
ravnih rastlinskih maščob in čebeljega voska z 
dodatkom zdravilnih eteričnih olj, zelišč in celo 
čokolade, dokazujejo, da je domače najboljše! 
Z delavnico demonstrativne narave smo se 
udeleženke podučile o procesu izdelave in vseh 
zdravilnih učinkih domačih pripravkov. Hvala 
Jožici za deljeno bogato znanje in izkušnje in 
hvala vsem udeleženkam za vašo radovednost. 
V soboto, 7. 12. 2019, je na Klišeju potekal letni 

zbor članov z volitvami. Na mesto svetnik Škis/
šols je bil ponovno izvoljen Rok Retar, zamenjal 
pa se je tudi upravni odbor. Nova predsedni-
ca je Danijela Sitar s svežo ekipo: Neli Mlinar, 
podpredsednica; Neža Murn, blagajničarka; 
Vid Tilia, tajnik in Rok Retar, mentor dijakov in 
svetnik. Za člane nadzorne komisije so bili izvo-
ljeni: Jasna Sitar, Ema Vavtar in Ana Poglajen, 
za člane disciplinske pa: Anže Malis, Erika Hor-
vat in Manca Planinšek. Zahvaljujemo se stari 
ekipi na čelu s predsednico Jasno, kateri Kliše 
dolguje velike zasluge za rast in kakovostno de-
lovanje v zadnjih letih. 
13. decembra 2019 je na Klišeju potekal 2. FIFA 
turnir v letu 2019. Pomerilo se je 9 igralcev, 

zmagovalec pa je prejel simbolično nagrado. 
Na Kliše ste vabljeni vsi ljubitelji fife in drugih 
igric, ki jih lahko, poleg na turnirjih, igrate tudi 
med uradnimi urami ali po dogovoru.
21.12. smo se odpravili na sedaj že tradicional-
ni praznični enodnevni izlet (že četrti Klišejev 
praznični izlet, obiskali smo že Gradec, Zagreb 
in Bratislavo), tokrat na vzhod, v Budimpešto 

- po Klišejevsko Budimfešto. Budimpešta slovi 
po svojem božičnem dekorju in prazničnem 
vzdušju. Božični sejem na trgu Vörosmarty je 
bil pa pred leti izbran za enega izmed najlepših. 
Tudi letos smo za vas pripravili Klišejev kompas 
- letno publikacijo Kluba litijskih in šmarskih 
študentov. Tudi v letu 2019 o mladih, o Litiji, 
o okoljski krizi in o razkoraku med tem, kam 
se gre in kam bi želeli. Za fizično izdajo pa se 
oglasite v naš klub. 
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



Enota Najdihojca v dobrodelni 
akciji »BOŽIČEK ZA EN dAN«

V mesecu decembru že od leta 2012 poteka 
vseslovenska humanitarna akcija »BOŽIČEK ZA 
EN DAN«, ki obdaruje otroke iz socialno šibkih 
družin. V dobrodelni akciji iz leta v leto sodelu-
je vse več ljudi, tudi v Litiji. V decembru 2019 
smo se, na pobudo centra za socialno delo Li-
tija, odzvale tudi vzgojiteljice iz enote Najdihoj-
ca. Na dan obdarovanja, 18. decembra 2019, 
smo otrokom iz socialno šibkih družin odigrale 

igrico »Škrat Kuzma dobi nagrado«. Škrat Kuz-
ma je s svojimi škratovščinami ter s svojimi 
prijatelji škrati narisal nasmehe na obraze ne 
samo otrokom ampak tudi njihovim staršem 
ter tako popestril prijetno druženje ob obdaro-
vanju otrok. 
Humanitarnost je moč, ki jo lahko opišemo le z 
besedami Matere Trereze: »Ne moremo delati 
velikih stvari – delamo lahko le majhne stvari z 
veliko ljubezni«. Mateja JERANT

Mednarodno sodelovanje  
Vrtca Litija

Vrtec Litija se je vključil v mednarodni projekt, 
ki poteka preko e-Twinninga, v katerem sodelu-
je že več kot pol milijona vzgojiteljev in učiteljev, 
tudi izven Evrope. Gre za spletno mednarodno 
sodelovanje, h kateremu nas je povabil portu-
galski vrtec Agrupamento de Escolas 
José Relvas iz kraja Alpiarça. S pove-
zovanjem z vrtci iz drugih držav želi-
mo spodbuditi zanimanje naših otrok 
za lastno kulturo, hkrati pa jih spod-
buditi k spoznavanju in sprejemanju 
drugih kultur. V projektu, ki traja od 
septembra 2019 do junija 2020, so-
delujemo s Portugalsko, Grčijo, Turči-
jo in Romunijo.
Kot projektni partner sem v decem-
bru leta 2019 imela priložnost vrtec, 
s katerim sodelujemo na Portugal-
skem, tudi osebno obiskati. Vzgojite-
ljice in otroci, s katerimi smo se preko video po-
govorov že prej spoznali, so me lepo sprejeli, za 
dobrodošlico so mi zapeli pesmico v angleščini 

in portugalščini. Otroci so mi veselo razkazovali 
njihove najljubše kotičke in igrače v vrtcu, se 
pohvalili z risbicami in izdelki. Vzgojiteljice so 
mi predstavile njihov način dela, njihove uspehe 
in tudi izzive, s katerimi se soočajo. Čudovito je 

bilo v njihovi družbi videti, kako vrtci in delo z 
otroki tam poteka. Vsekakor sem pridobila do-
datno izkušnjo, ki je obogatila moje delo z otroki 
v domačem vrtcu. Čeprav je bilo tam izjemno, 
pa sem se vseeno vesela vrnila k svojim otro-
kom v vrtcu in seveda k dragim sodelavkam.
Nisem pa imela le jaz to priložnost spoznati 
otroke in vzgojitelje iz Portugalske, ampak tudi 
naši vrtčevski otroci in ostale vzgojiteljice. V 
sklopu projekta „Rainbow kids“ oziroma „Ma-
vrični otroci“ smo imeli video konferenco, kjer 
smo imeli priložnost poimenovati vse barve 
mavrice v angleščini. Otroci so video klic nav-
dušeno sprejeli in čeprav se med seboj niso 
razumeli, so se izjemno zabavali. Želeli smo jim 
prikazati, da so tudi drugje po svetu otroci, ki 
imajo drugačno kulturo in drugačen jezik, kljub 
temu pa moramo vse spoštovati in se imeti 
radi. Poleg tega smo jih na drugačen in za-
baven način vzpodbuditi k učenju angleščine. 
Brez igre seveda ni šlo. Portugalski otroci so 
najprej pokazali na določene predmete ali igra-
če iz svojega vrtca, mi pa smo povedali, katere 
barve so in obratno. Drug drugemu smo tudi 
zapeli pesmico in se pozdravili v svojem jeziku. 
A s tem sodelovanja seveda ni konec. 

V prihodnjih mesecih načrtujemo naslednji 
video klic oziroma konferenco. Naš izziv do 
takrat je, da se otroci preko igre naučijo v an-

gleščini šteti do deset in 
poimenovati živali. Izvedli 
bomo tudi nekaj video 
konferenc z vrtci iz drugih 
držav. Prav tako se veseli-
mo obiska vodje projekta 
Virginie Esteves v našem 
vrtcu. Vsekakor izjemna 
izkušnja tako za otroke 
kot za vzgojiteljice.

Jelena ŠLANKOVIČ

STOPILI SMO 
V dRUGO 

dESETLETJE 
dELOVANJA

Društvo Univerza za tretje življenjsko ob dobje 
Litija in Šmartno je z zaključkom koledar-
skega leta 2019 zaključilo tudi svoje desetle-
tno delovanje in že živi enajsto študijsko leto 
2019/2020.
Poslanstvo univerze je neformalno izobraževa-
nje ljudi v tretjem življenjskem obdobju, ki že-
lijo, svoj čas in interese 
razvijati v osebno rast; 
to so individualni cilji 
posameznikov. 
Poslanstvo se je z leti 
vse bolj razvijalo v ure-
sničevanje družbenih 
ciljev izobraževanja. 
Člani našega društva v 
lokalni skupnosti, širše 
družbi, sodelujemo, utr-
jujemo družbeni polo-
žaj, se medgeneracjsko povezujemo, organizira-
mo prostovoljno delovanje v javnih ustanovah...
Ponosni smo na družbeno angažiranost, našo 
prepoznavnost. Prav tako je leto zaznamovalo 
aktivno, partnersko sodelovanje v projektu De-
diščina nas povezuje, ki je sofinanciran s strani 
Republike Slovenije in Evropske Unije iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. 
Deset uspešnih let smo bogato obeležili in 

proslavili – od maja do decembra: konec maja 
smo ob zaključku prvega študijskega desetle-

tja pripravili razstavo slik v 
keramiki po motivih naivca, 
litijskega likovnega peda-
goga, Poldeta Miheliča, in 
z druženjem ter snovanjem 
vsebin za novo študijsko 
leto. 
Poletje je bilo v znamenju 
snovanja unikatnega kole-
darja z avtorskimi slikami 
keramičnih izdelkov, ki smo 

ga že lahko pokazali na stojnici medgeneracij-
skega festivala Od mladosti do modrosti stopa-
mo skupaj. 
Prispevek našega društva, ki so ga realizirale 
članice v Študijskem krožku Keramika, je bilo 
tudi 250 malih keramičnih netopirjev, malih 
podkovnjakov, ki prebivajo v Rudniku Sitarje-
vec in so jih dobili pohodniki, ki so se letos z 
baklami podali do rudnika.
Svečan zaključek dejavnosti je bilo decembr-
sko druženje članov, simpatizerjev našega dru-
štva in sodelujočih v projektu Dediščina nas 
povezuje, kjer smo prisluhnili profesorici Duši-
ci Kunaver, ki se je dotaknila teme Zeliščarstvo 
kot dediščina. In pred nami so novi izzivi.
Napovedujemo za februar: pletenje »grelčkov«, 
rokavic. V prvi tretjini marca bomo na dveh de-
lavnicah (ponedeljek in sreda) izdelali filcane co-
pate. Veseli bomo vašega sodelovanja. 

Milena DIMEC, zastopnica Društva U3

PRAZNIČNI dECEMBER V VRTCU POLHEK POLŠNIK
Mesec december je bil v celoti namenjen bližajočim se praznikom, 
ob katerih smo otrokom želele približati čarobnost meseca. Okrasili 
smo novoletno jelko, za katero smo sami pripravili okraske ter se 
naučili zimsko pesem Rasla je jelka. Ob skladu božičnega vzdušja 
nas je obiskala mama deklice Zale, ki nam je z znanjem uporabe 

šivalnega stroja poma-
gala dokončati božične 
kape, katerih cofke smo 
naredili sami. Otroci so 
zavzeto spremljali nje-
no delo in se veselili 
dokončanega lastnega 
izdelka. Delavke vrtca 
smo v nadaljevanju me-
seca otrokom pripravile 
predstavo Kako ujeti 
zvezdni utrinek, ob kateri so otroci budno spremljali 
dogajanje in po predstavi še podoživljali le-to. Iz sla-

nega testa smo oblikovali okraske za novoletno jelko in so jih otroci kasneje lahko odnesli domov. 
Ker pa je december praznični mesec, smo z otroki naredili tudi praznične pogrinjke, ki so krasili 
mize prav vsak obrok v vrtcu. Obiskala nas je babica Zima, ki nam je prebrala pravljico o najmanj-
šem medvedku ter se z otroki pogovorila o značilnostih zimskega časa. Mesec december pa ne bi 
bil prazničen, če nas ne bi obiskali tudi dobri možje. Zanje smo okrasili prav posebno škatlo, se 
z njimi tudi malce dopisovali in tako dodatno spodbudili otroško misel in hrepenenje. Otroci so v 
dar prejeli kar precej novih iger za igro v vrtcu. Pred počitnicami smo pripravili tudi praznično ra-
janje in druženje v telovadnici, ki so ga otroci izkoristili za ples in neomejeno gibanje po prostoru.
Otroci in vzgojiteljice iz vrtca Polhek Polšnik vam v novem letu 2020 želimo obilice zdravja in 
osebnega zadovoljstva. Srečno!  Patricija MEDVED

TEMATSKI VEČERI V ŽUPNIJI KRESNICE
Literarni večer z Leonido Razpotnik ob izidu nove knjige  

»Čudna so pota ljubezni«
V župniji Kresnice imamo skoraj vsak mesec tematski večer, 
na katerem se nam predstavijo različni gosti, z različnimi te-
mami. 16. decembra 2019 smo imeli literarni večer ob izidu 
nove knjige gospe Leonide Razpotnik, z naslovom »Čudna so 
pota ljubezni«. To je zbirka kratkih zgodb o ljubezni. Pogovor z 
gospo Leonido je vodil gospod župnik dr. Božidar Ogrinc v zim-
ski kapeli. Po končanem literarnem večeru smo se z občutkom 
ljubezni in povezanosti podružili v prijetnem klepetu ob pijači 
in prigrizkih. Navzoči smo lahko dobili tudi to ali pa knjigo, ki 
je izšla v lanskem letu. Prostovoljne prispevke, ki so se v ta 
namen zbrali, pa je gospa Leonida namenila v dober namen, 
za obnovo kresniških orgel.  Olga ŠTRUS

•  FUNKCIONALNA VADBA za čvrsto, vitko telo, 
izboljša srčno-žilne, dihalne funkcije,  
vzdržljivost …

•  JOGA OBRAZA IN TELESA za lepo telo in obraz, 
sprostitev, gibljivost, proti stresu, bolečinam …

•  PLUS tehnike za zdrave notranje organe, 
čustva, vrline, samozdravljenje, dolgoživost …

Zdravstveni dom Litija,
ponedeljek 20.00 – 21.30 ure

Prijave, info: 041 397 789; 
www.rekreacijskiklubribnica.si;

FB Rekreacijski klub Ribnica

POPOLNA 
KOMBINIRANA 
VADBA
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Januar in februar  
v MC Litija

Prišlo je novo leto in z njim tudi 
novi izzivi. Naj vam ob tej priložnosti še enkrat 
zaželimo srečno in uspešno leto 2020!
Tudi letos za vas pripravljamo široko paleto de-
javnosti. 
Začeli smo že v januarju in tako vsak ponede-
ljek ob 17.00 teden pozdravimo z družabnimi 
igrami. Pridruži se nam tudi ti. 
Za napovedi tekočih dogodkov spremljaj naš 
profil na omrežju Facebook in od časa do časa 
obišči našo spletno stran www.mclitija.si. 
Dogodki v januarju in februarju: 
Petek, 24.1. ob 18.00, MC Litija, Razstava Dru-
štva LILA, Ustvarjalnica mladih
Petek, 31.1. ob 18.00, MC Litija, Nemški večer
Četrtek, 30.1. ob 17.00, MC Litija, Filmski večer
Petek, 7.2. ob 18.00, MC Litija, Mednarodni ve-
čer poezije in glasbe
Obiščite nas tudi v našem dnevnem centru! 
Odprti smo od ponedeljka do petka od 14.00 
do 20.00. 

Mladi za podnebno pravičnost Litija
predaja zahtev občini Litija

V ponedeljek, 16.12., smo aktivisti gibanja Mla-
di za podnebno pravičnost (MZPP) Litija občini 
Litija predali 10 zahtev.
Pred občino smo pričakali občinske svetnike, ki 
so imeli tisti dan sejo občinskega sveta. Vsem 
smo predstavili naše zahteve. Dobili smo tudi 
besedo na začetku seje, kjer smo svetnike po-
zvali k aktivnemu pristopu k reševanju podneb-
ne krize ter jih opomnili na ključnost hitrega 
ukrepanja. 
Zahteve naslavljajo lokalne okoljske probleme 
in zanje ponujajo rešitve. Sestavili smo jih po 
posvetovanju z lokalnimi prebivalci na okrogli 
mizi ter ob pomoči koordinacije gibanja MZPP. 
V prvi zahtevi pozivamo Občino Litija, da jav-
no razglasi podnebno krizo. V ostalih zahtevah 
smo se dotaknili problematike odlaganja od-
padkov, prekomerne uporabe osebnih vozil, 
premalo zelenih površin v Litiji ter pozvali Ob-
čino, da v boju proti podnebnim spremembam 
deluje kot zgled za občane.
Upamo, da so naše zahteve slišali in se bodo 
nanje čim prej odzvali.
Vabljeni, da se pridružite našemu gibanju! 
MZPP Litija lahko najdete na naslovu: mzpp.li-
tija@gmail.com ali na instagramu: @mzzp_litija
Skupaj za podnebno pravičnost!
ZAHTEVE GIBANJA LITIJA - DECEMBER 2019 
  1.  Zahtevamo, da Občina Litija javno razglasi 

podnebno krizo ter nameni več sredstev in 
časa obravnavanju okoljske problematike na 
lokalni ravni. 

  2.  Zahtevamo, da Občina Litija v vsak projekt, 
ki posega v okolje, aktivno vključi strokov-

njake in občane (preko prirejanja mestnih 
skupščin, javnih posvetov, okroglih miz, 
spletne platforme za občane, uvedbe parti-
cipativnega proračuna). 

  3.  Zahtevamo spodbujanje ločenega zbiranja 
odpadkov z natančnejšimi in jasnimi smerni-
cami za občane ter spodbujanje zmanjšanja 
količine odpadkov. (V javnih občilih naj se 
objavijo razumljive smernice za ločevanje 
odpadkov. Opažamo, da so občani pogosto v 
dilemi, ko pride do vprašanja v kateri zaboj-
nik sodijo kateri odpadki. Iz bioloških odpad-
kov naj se izdeluje kompost, ki bo cenovno 
dostopen vsem občanom.) 

  4.  Zahtevamo spodbujanje uporabe železniške-
ga prometa z izgradnjo večih parkirnih mest 
ob Železniški postaji Litija ter s subvencioni-
ranjem vozovnic. Subvencionirana vozovni-
ca do Ljubljane naj bo cenejša od bencina 
porabljenega za isto pot. 

  5.  Zahtevamo več zelenih površin, kjer lahko 
občani preživljajo prosti čas. Center mesta 
naj bo bolj prijazen pešcem kot avtomobi-
lom. To si predstavljamo kot ureditev parka, 
lepše urejenih poti, več zelenja. 

  6.  Zahtevamo spodbujanje zmanjšanja količi-
ne odpadkov in uživanja lokalne pretežno 
rastlinske prehrane s smernicami za šole, 
vrtce in druge ustanove. 

  7.  Zahtevamo, da Občina Litija zagotovi bolj op-
timalne pogoje za kolesarjenje z izgradnjo ko-
lesarskih stez in parkirnih mest za kolesa ter 
uvedbo mestnih koles, namenjenih rabi vsem 
(podobno kot projekt Bicike-LJ v Ljubljani). 

  8.  Zahtevamo aktivnejše spodbujanje lokalnih 
kmetov in eko kmetijstva (z izobraževanji in 
subvencijami). 

  9.  Zahtevamo spodbujanje izobraževanja o 
podnebni krizi. V šolah v sklopu delovnih so-
bot, tehniških dni. Prirejanje javnih okroglih 
miz na temo okoljske problematike, preda-
vanj… Večji poudarek naj bo na lokalni pro-
blematiki. 

10.  Zahtevamo, da Občina deluje kot zgled za 
občane v reševanju podnebne krize. Z opo-
zarjanjem javnosti o temi, z uvedbo povrat-
nih lončkov na javnih prireditvah, z zavezo k 

uporabi lokal-
nih sestavin...

Aktivisti 
gibanja Mladi 
za podnebno 
pravičnost 
(MZPP) Litija

Za MZPP Litija zapisala: Maša CVETEŽAR

MLADINSKI CENTER LITIJA

IZ dELA RKS OZ LITIJA
Obiski starejših, bolnih  

in osamljenih
V mesecu decembru so prostovoljci 

krajevnih organizacij Rdečega križa obiskovali sta-
rejše in bolne člane na njihovih domovih in v domo-
vih za starejše. Prijeten klepet, topel stisk roke ter 
voščilo razveseli vsakogar, starejše pa še posebno. 
Prostovoljci so obiskane tudi obdarili.

Obisk prireditve ob zaključku  
leta v OŠ PPP

Vsako leto se na povabilo učencev in učiteljev 
Osnovne šole Litija Podružnice s prilagojenim 
programom udeležimo prireditve pred božično 
novoletnimi prazniki. Prikazali so nam čudovite 
pevske, plesne in igralske točke. Kot vsako leto 
smo za učence pripravili darilca, ki jim jih je raz-
delil Božiček.
Akcija zbiranja hrane v trgovini Lidl

V sodelovanju s trgovino Lidl smo cel mesec 
december zbirali hrano in ostale potrebščine 
za socialno ogrožene družine in posameznike. 
V zbiralni košari se je nabralo kar nekaj hrane 
in ostalih potrebščin. Vsem, ki ste darovali, se 
najlepše zahvaljujemo! Zahvaljujemo pa se tudi 
trgovini Lidl za pomoč in ustvarjanje boljšega  
sveta.

Zbor članov RKS- zveze združenj
V mesecu decembru smo delegati na zboru čla-
nov RKS sprejeli zavezo javnosti – letni program 
dela in finančni načrt Rdečega križa Slovenije – 
zveze združenj za leto 2020. 
Med vsemi projekti, je zelo pomemben obstoječi 
projekt, ki ga izvaja strokovna služba RKS-ZZ, - 
organizacija in izvajanje distribucije hrane iz EU. 
V ta namen je z ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve sklenjena pogodba o sofinanci-
ranju dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja 
spremljevalnih ukrepov v obdobju 2020-2023. 
Vrednost pogodbe za triletno obdobje znaša 
371.846,50 evrov. Za leto 2020 planiramo do-
tacije s strani ministrstva. Glede na predvidene 
stroške, povezane z distribucijo hrane, pa nave-
deni vir ne bo zadoščal za izravnavo prihodkov in 
odhodkov tega projekta. 

Poslanica generalne sekretarke in 
predsednice RKS

Spoštovane prostovoljke, spoštovani prostovoljci 
RKS, drage članice, dragi člani RKS, cenjene podpor-
nice in cenjeni podporniki Rdečega križa Slovenije!
V Rdečem križu Slovenije ne poznamo odgovorov 
na mnoge, vedno bolj kompleksne, huanitarne 
izzive sodobnega sveta, od podnebnih kriz vse do 
nujnih zdravstvenih razmer. Želimo pa storiti kar 
moremo. Se pokazati, da smo kot posamezniki 
družbena bitja, z občutkom za pomoč in dolžnostjo 
podpreti in ščititi ljudi v stiski.
Prostovoljke, prostovoljci, članice in člani ter zapo-
sleni Rdečega križa po vsem svetu smo že več kot 
stoletje in pol upanje za vse v konfliktih, prizadetih v 
naravnih nesrečah in drugih kriznih situacijah, ki se 
morajo soočati z izgubo najdražjih, doma, lastnine 
in sredstev za preživljanje, pa tudi s skrajnimi ob-
likami kršitev človekovega dostojanstva, kot so npr. 
spolno in rasno pogojeno nasilje. Sodelovanje z nji-
mi je možno, ker nam zaupajo. Zaupanje je temelj 
vsega našega dela. Je razlog, da lahko dosežemo 
tudi najbolj oddaljene in izolirane skupnosti, ki jih 
drugi ne morejo. Da imamo za to na voljo dovolj 
sredstev potrebujemo tudi zaupanje naših donator-
jev in partnerjev. Zaupanje je bistvenega pomena. 
Za uspešno zbiranje denarnih sredstev, mobilizaci-
jo prostovoljcev in javne podpore je nujna tudi pod-
pora javnosti. Zaupanja polno leto 2020 vam želiva.
Cvetka Tomin, generalna sekretarka RKS in mag. 
Vesna Mikuž, predsednica RKS.

Članarina RKS OZ Litija
Po 33. členu statuta RKS Območnega združenja 
Litija, krajevni odbori KORK skrbijo za opravljanje 
sprejetih nalog, med temi je tudi skrb za pobira-
nje članarine in prostovoljnih prispevkov. Vse kra-
jevne organizacije RK si zadajo nalogo, da pro-
stovoljci organizacije RK v prvih mesecih novega 
leta to nalogo izvedejo. Podajo se od vrat do vrat 

in pobirajo članarino oziroma po-
prosijo za članstvo.

Irena VIDEC, RKS OZ Litija
Članarina je pomemben vir za delo 
vsake KORK. Prostovoljec, ki pobira 
članarino in prostovoljne prispevke 
se mora predstaviti s  pooblastilom 
za zbiranje članarine in prostovoljnih 
prispevkov. 

 VZGLEd TIBETANSKIH BUdISTOV
Samo nekaj tednov nazaj 

smo si iskreno želeli SREČ-
NO. Voščili smo mnogim in 
jim za besedo »sreča« želeli 

še zdravja, veselja, uspeha, ustvarjalnosti … 
Tudi jaz sem želela srečo zase, za družino, pri-
jatelje … Pravzaprav za vse, ki jih imam rada, 
ki jih poznam. Pa tudi za vse, ki jih ne poznam. 
Zares in iskreno bi si želela lepši in srečnejši 
svet, predvsem za naše otroke in vnuke. 

Teh mojih voščil je bila deležna tudi Sonja, 
moja ljuba prijateljica. Naj povem, da je njej 
lepo želeti srečo, saj jo zna priklicati in obdr-
žati ob sebi, čeprav bi večina rekla, da njeno 
življenje ni bilo in ni lahko.

Vem, da je odraščala z mačeho, ki je svoj po-
ložaj izkoristila v popolnosti – odnos do nje je 
bil zares mačehovski.

Vem, da je hudo zbolela, a je bolezen spreje-
la in bila vzgled mnogim bolnim.

Ko sem jo letos pogledala v oči in ji zaželela 
SREČNO, me je ta majhna, drobna žena pogle-
dala ljubeče in rekla:

»Ti veš, da si srečo, vsak med nami, kuje sam.«
Nasmehnila sem se, pa je prijazno odvrnila:
»Morda bi se morali zgledovati po tibetan-

skih budistih.«
Moj začudeni pogled ji je ponudil vprašanja: 
»Res? Kako? Mi poveš njihov »recept?«
»Seveda, saj je povsem preprost,« je rekla in 

pripovedovala:
»Tibetanski budisti imajo zanimivo navado, 

da ob vstopu v red dobijo poseben kamenček 

z nalogo, da ga stalno nosijo v desnem žepu. 
Najmanj enkrat na dan se ga morajo dotakni-
ti in si našteti vse blagoslove, ki jih imajo. Za 
razliko od nas se jim ne zdi samoumevno, da 
imajo hrano, vodo, zdravje, dobre prijatelje in 
še marsikaj. Sprva si morajo našteti deset različ-

nih reči, za katere so 
hvaležni, ko pa raven 
njihovega samo spo-
znavanja raste, se to 
število poveča. Ko se 
za to izurijo, ne po-
trebujejo veliko časa, 
učinek pa je neverje-
ten.«

Poslušala sem jo in 
razmišljala:

»Morda pa res«.
Morda pa smo ali 

so mnogi med nami 
res premalo hvaležni ali pa sploh nismo ali niso.

Ob tem razmišljanju sem se spomnila tudi na 
trditve, da je v psihološkem smislu hvaležnost 
tesno povezana z naravnim tvorjenjem serato-
nina, znanega kot hormona sreče, zato je ško-
da, ker mnogi tega ne vedo.

Mnogi pa razumejo in dobro vedo, da se v 
življenju vrstijo vzponi in padci. So sestavni del 
življenja, zato iz enih in drugih potegnejo čim 
več. Le takšni ljudje so srečni ne glede na oko-
liščine, saj srečo nosijo na edinem kraju, kjer 
jo je mogoče nositi – v sebi in s seboj.

Darinka KOBAL

dRUŠTVO GLEdALIŠČE KOLENC IN USPEŠNO IZPELJAN 
MEdNAROdNI PROJEKT SRCE EVROPE

Partnerji Srca Evrope v Slivni, aprila 2018 Srčna točka Srca Evrope v Bolgariji, Spartak, 
v bližini mesta Sandanski, septembra 2018

Srce Evrope, projekt HE-ART, je pravzaprav na-
stajal že toliko časa, kot je star projekt GEOSS, 
projekt središča srca Slovenije, od leta 1981.
Graditelji GEOSS-a so se takrat namreč zaveza-
li, da nas bo pri ustvarjanju srca Slovenije vodila 
misel, povzeta iz zdravljice, današnje himne, 
ki nas, vse ljudi - srčno ozavešča in prijateljsko 
povezuje na osebni, narodni in mednarodni ravni.
Projekt torej izvira iz poslanstva GEOSS-a, iz sre-
diščne točke srca Slovenije. Tako kot sta poslan-
stvo GEOSS-a že leta 1981 izoblikovala vodilna 
graditelja tega srca: pobudnik jože Dernovšek 
in avtor, Peter Svetik. Želela sta zasnovati toč-
ko, ki bi s samospoznavanjem in samospreje-
manjem zagotavljala povezovanje, prijateljstvo, 
sočutje in medsebojno sprejemanje vseh ljudi, 
ne glede na njihove razlike, načine razmišlja-
nja in pripadnosti. prvo mednarodno širitev 
projekta je v letu 2012 z Mednarodnim dnem 
prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u, Vranov 
let v svobodo, zasnovala anka kolenc, ki je 
prav tako tudi avtorica projekta Srce evrope,  
HE-ART.
V okviru Društva Gledališča Kolenc se je v letu 
2017 namreč pokazala možnost, da z mednaro-
dno širitvijo poslanstva GEOSS-a nadaljujemo. 
Osnovno poslanstvo Društva je učenje in širje-
nje zavesti s pomočjo doživljanja umetnosti in 
narave. Poleg najrazličnejših pedagoških, ani-
macijskih predstav in dogodkov po učnih načr-
tih slovenskih šol, je društvo tudi pooblaščeni 
izvajalec Društva GEOSS za vse programe in vo-
denja, ki se nanašajo na njegovo poslanstvo. S 
strokovnim gledališkim pristopom vodi po različ-
nih učnih poteh, ki so povezane s kulturno de-
diščino in z zgodovino, arheologijo, etnologijo, 
paleontologijo, geologijo in umetnostjo. S temi 
nalogami in s takšnim pristopom (torej s pomo-
čjo umetnosti in narave) želi Društvo Gledališče 
Kolenc posredovati ljudem doživetja, povezana 
z vrednotami kot so spoštovanje, ljubezen, so-
čutje, pogum, srčnost. S temi vrednotami so bili 
povezani tudi naši predniki, saj se je na podlagi 
tega med drugo svetovno vojno zgodil tudi do-
godek Vranov let, ki je bil podlaga za uvodni 
projekt Družinskem gledališču kolenc v med-
narodno mreženje srčnih točk mest. Na takšen 
način smo v Društvu Gledališče Kolenc tudi v na-
daljevanju ustvarjali in mrežili srčne točke Srce  
Evrope. 
Pri projektu, za katerega je Društvo Gledališče 
Kolenc pooblastila tudi Občina Litija, je sodelo-
valo 13 partnerskih organizacij iz osmih držav 
(poleg Slovenije torej še: Italija, Francija, Albani-
ja, Bolgarija, Švedska, Španija, Grčija). Projekt je 
namenjen mednarodnemu sodelovanju ter ustvar-
janju in vzpostavljanju trajne mreže srčnih točk z 
lastnostmi, ki izvirajo iz plemenitega poslanstva 
GEOSS-a. Vsaka mednarodna kulturna srčna toč-
ka je ustvarjalno središče, v katerem se bodo 
trajnostno načrtovali, oblikovali, izvajali in odvijali 
kulturni dogodki, ki bodo promovirali srčne vre-
dnote, kot so sprejemanje različnosti, razumeva-

nje, človeškost, prijateljstvo in solidarnost, srčno 
povezovanje ob ohranjanju svoje identitete, so-
čutje in trajnostno preživetje na Zemlji – na zaseb-
ni, narodni in mednarodni ravni. Z mrežo HE-ART 
smo začeli ustvarjati zgled kulturnega turizma; 
vzpostavili smo utrip srčne točke, ki bo delovala 
za kraj, za domovino ter za mednarodno sodelo-
vanje in povezovanje. Med drugim pa smo v šestih 
partnerskih državah obravnavali tudi probleme 
mladih, brezposelnost, globalizacijo, imigra-
cijo …. evropsko državljanstvo, skepticizem, 
stigmatizacijo ….
projekt smo začeli uresničevati 1. 1. 2018, za-
ključili pa smo ga 31. 12. 2019.
V času izvajanja projekta smo partnerji z načrto-
vanimi programi spoznavali svojo kulturo in kul-
turno dediščino, gradili kulturni turizem in širili 
znanje o implementaciji srčnih točk in njihovega 
poslanstva v vseh sodelujočih partnerskih drža-
vah. 
Društvo Gledališče Kolenc je v času projekta v 
partnerskih državah ustvarilo in predstavilo tudi 
srčno, ganljivo in zabavno filmsko satiro za mla-
dostnike in odrasle - o emigrantski deklici Jemi-
mi - z naslovom PRIHAJA JEMIMA. Film je bil v 
treh partnerskih državah izhodišče za osvetlitev 
problemov emigrantstva, označevanja, narodne 
identitete in medgeneracijskega sodelovanja. 
Ganljiv film o migrantstvu, ki je dobil spodbu-
do v projektu Srce Evrope, HE-ART, je nastal tudi 
pod vodstvom francoskega partnerja, gledališča 
Mata-Malam, v sodelovanju s švedskimi partnerji 
pa smo pripravili predstavo o virtualnih odno-
sih današnjega časa in sveta ter veliki potrebi po 
živem druženju, sprejemanju, sočutju, zavedanju 
svoje narodne identitete, spoštovanju čudovite 
različnosti in po sodelovanju. 
Pod vodstvom vodilnega partnerja, Društva Gle-
dališča Kolenc, so nastali tudi: logotip Srca 
Evrope, ki kot združevalno izhodišče vsebuje 
tloris GEOSS-a, koledar srca evrope za leto 
2018, brošura o vzpostavljanju srčnih točk 
ter dokumentarni filmi o vseh šestih projektnih 
dogodkih. Oboje smo objavili na spletni strani 
projekta, ki že obstaja tudi v angleškem jeziku, 
v naslednjih mesecih pa bo prevedena v vse par-
tnerske jezike. 
V srcu Italije, v mestu Rieti, v bližini Rima, smo 
na zadnjem srečanju podpisali tudi partnerske 
memorandume, s katerimi smo se zavezali, 
da bodo naše srčne točke delovale trajno-
stno, pa tudi trajno, torej tudi še potem, ko 
bodo sredstva za njihov začetni zagon že porab- 
ljena.
vabljeni na spletno stran projekta, heart-eu-
rope.com, saj je njen namen, da širi temeljno po-
slanstvo GEOSS-a, ljubezen in spoštovanje svoje 
dediščine in identitete ter srčno sprejemanje in 
občudovanje različnosti vseh, ki so z nami v miru, 
spoštovanju in ljubezni – na vse štiri strani neba 
– do konca sveta!

Anka KOLENC,
varuhinja poslanstva GEOSS

HE-ART
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NOVICE IZ PLANINSKEGA dRUŠTVA LITIJA 
Izleta po poteh »Soške fronte« se je 7.12.2019 udeležilo 27 pohodnikov planinske 
sekcije »Sokol«. Ogledali so si spomenik »Miru« na Krasu, kjer je bil start pohoda. Ta 
je potekal na področju Krasa (Lokvica, Borojevičev stol, kaverna Pečinka, spomenik 
na Cerju) in se zaključil v vojašnici Ajševica. 8.12.2019 je potekal 39. pohod na Tisje. 
Na startu v Litiji se je evidentiralo 185 pohodnikov, vseh pa je bilo več kot 300. Še 
posebej veseli udeležba 57 učencev, učiteljic in staršev OŠ Gradec, OŠ Litija ter OŠ 

Šmartno pri Litiji. Na Tisju so pohodnike s kulturnim programom razveselili učenci POŠ Kostrev-
nica, navzoče pa so pozdravili predsednica PD Litija Alma Jere, podžupan Šmartnega pri Litiji g. 
Janez Tomažič, župan Litije g. Franci Rokavec in poslanec Državnega zbora g. Boris Doblekar. 
Na cilju sto bile podeljene 3 bronaste plakete za 10. pohod, 3 srebrne plakete za 20. pohod in 4 
zlate plakete za 30. pohod. 39. spominskega pohoda na Tisje se je 8.12.2019 udeležilo 10 poho-
dnikov Planinske sekcije »Sokol«. V počastitev mednarodnega dneva gora, v sklopu akcije Brati 
gore, smo 11.12.2019 skupaj s Knjižnico Litija predstavili prenovljen vodnik po Badjurovi krožni 
poti (BKP). Vodnik predstavlja zanimiv opis krajev ob Badjurovi krožni poti. Prenovljen vodnik 
je ponatis in dopolnitev vodnika, ki ga je napisal Vinko Damjan pred 45 leti. Jože Sinigoj je v 
vodnik vnesel spremembe, ki so nastale od prve izdaje. Vodnik je z akvareli kontrolnih točk BKP 
popestril slikar Pavel Smolej. Vodnik lahko kupite v pisarni PD po simbolični ceni 5€. Želja je, da 
vodnik najde pot do planincev in jih spodbudi, da se podajo na BKP in ob tem uživajo v naravi in 
spoznavajo bogato dediščino naših krajev. 21.12.2019 so člani sekcije Sokol opravili svoj zadnji 
pohod v letu. Iz Kresnic so se preko Jesenja povzpeli na GEOSS. Pohoda se je udeležilo 30 poho-
dnikov. Na štefanovo, 26.12. planinska sekcija Sava – Kojoti opravi inventuro iztekajočega se leta. 

Tokrat so si za cilj izbrali iz-
letniško kmetijo Bajda na Ki-
dovniku nad Šklendrovcem. 
Pot so pričeli pri Petjoreku 
in se preko Završja spustili v 
Šklendrovec, nato pa jo mah-
nili nazaj v hrib do Kidovnika. 
Del udeležencev pa se je na 
cilj povzpel iz Šklendrovca. 
Inventure se je udeležilo 25 
članov. 
Vabimo vas, da članarino za 
leto 2020 poravnate v dru-
štveni pisarni na Ponoviški 
ulici 12, vsak četrtek med 
16. in 18. uro. Na spletni 
strani https://clanarina.
pzs.si/ je možna tudi splet-
na včlanitev, tam pa najdete 
tudi več informacij o članari-
ni in preverite stanje vašega 
članstva. 

NAČRTOVANI IZLETI IN  
AKCIJE V SEPTEMBRU IN 

OKTOBRU 2019. 
11.1.2020 – Obolno (sek-
cija Sokol); 18.1.2020 – 
Sveti Jakob (sekcija Sokol); 
25.1.2020 – Rašica (sekcija 
Sokol); 25.1.2020 – Brunk 
(sekcija Sava); 26.1.2020 
(ob 10:30) – Srečanje pri-
jateljev janč, janških prija-
teljev; 9.2.2020 – Korada 
(sekcija Sokol); 23.2.2020 
– Pohod Franca Štrusa; 
23.2.2020 – Goška ravan 
(sekcija Sava).
Program je okviren, več in-
formacija o izletih pa dobi-
te na društvu in na spletu 
http://www.pdrustvo-litija.si/ 

Po Obvestilih PD Litija  
povzel Aleš PREGEL

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka, holesterola, trigliceridov
V društveni pisarni, v sredo 5.2.2020 od 8.00 do 10.00 ure.

plavanje in vadba 
V bazenu Pungrt Šmartno pri Litiji, Plavanje in vadbo nadaljujemo pod strokovnim vodstvom sku-
paj z MDI, vsako sredo od 16.00 do 17.00 ure.

Telovadba
Telovadba poteka pod strokovnim vodstvom ob sredah ob 19.00 uri, v Športni dvorani Litija. Lah-
ko se nam še pridružite, vabljeni. Karte lahko kupite pri vaditeljici v dvorani.

Pohodi
Skupaj z MDI vsak četrtek organiziramo pohode v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na lastno 
odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode, za katere je organiziran avtobusni prevoz, se morate prijaviti v društveni pisarni 
teden dni pred odhodom, z obveznim plačilom akontacije.

FEBRUAR
06.02.2020 Litija – Podšentjur – Golišče (peš) Groboljšek Jože
13.02.2020 Litija – Miklavž (vlak) Hauptman Lojze
20.02.2020 Litija – Višnja Gora – Polica (avtobus) Pavli Jože
27.02.2020 Sava – Vače (vlak in redni avtobus) Hauptman Lojze 

Kopanje
v Dolenjskih toplicah, talaso Strunjan in Šmarjeških toplicah
Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart v vseh treh destinacijah, katere lahko koristite med 
tednom od ponedeljka do petka.

dohodnina
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko namenite del doho-
dnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite 
društvu. S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje programsko še bogatejše. 
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svojim 
družinskim članom ali prijateljem.

vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 

Plačilo članarine
Članarina za leto 2020 znaša 13,00 EUR. Poravnate jo lahko v društveni pisarni v času uradnih ur 
v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure ali na TR 03110 10000 21983.

Društvo diabetikov Litija in Šmartno

DRUŠTVO DIABETIKOV

PONED. 10.2.2020, ob 16.uri

Oddajte svoj glas za 
PROSTOVOLJCA ZASAVSKE 

REGIJE 2019
Še do 27. 1. 2020 imate čas, da oddate svoj 
glas za prostovoljca/ko in prostovoljsko 
organizacijo za prejem naziva prostovoljec 
zasavske regije 2019. 

Na podlagi predlo-
gov, ki ste jih lahko 
oddali do 3. 1. 2020 
smo na seznam za 
glasovanje v sodelo-

vanju s strokovno komisijo vključili vseh 11 pre-
jetih predlogov za posameznike in 8 predlaganih 
organizacij. S tem, da sta dva prostovoljca iz Za-
gorja ob Savi umaknila svojo kandidaturo tako 
lahko glasujete med 9 posamezniki in 8 organi-
zacijami. Med njimi bomo podelili nazive Prosto-
voljec zasavske regije 2019 trem prostovoljcem, 
iz posamezne občine in eni prostovoljski organi-
zaciji iz regije, gleda na število prejetih glasov. 
Glasujete lahko med naslednjimi prostovoljkami 
in prostovoljci iz zasavske regije: Marjeta Mlakar 
Agrež (Litija), Aleksandra Krnc (Litija), Mitja Duh 
(Trbovlje), Vera Gomaz Repovž (Trbovlje), Vida 
Medvešek (Trbovlje), Aljaž Ba stič, (Trbovlje), Hele-
na Špende (Trbovlje), Dušan Borovšak (Hrastnik), 
Alojzija Simončič (Hrastnik).
Glasujete lahko med naslednjimi prostovoljski-
mi organizacijami iz regije, ki so bile predlagane: 
Športno društvo Dole pri Litiji, Kolesarsko društvo 
litijski Tempomat, Območno združenje rdečega 
križa Zagorje ob Savi, Športno-humanitarno dru-
štvo človek, Društvo prijateljev mladine Trbovlje, 
Kulturno društvo Podkum, Društvo upokojencev 

ZGOdILO SE BO
Vstopamo v novo desetletje in 
prav vsi si želimo, da ga čim lep-

še in s čim manj težavami preživimo. Eden od 
možnih načinov, ki nam lahko popestri kakšen 
dolgočasen dan, nam prinese druženje, spo-
znavanje novih krajev in ljudi, nam da dodatnih 
moči in znanja, je vstop v naše društvo. Takole 
je prijazno povabilo napisala naša dolgoletna 
članica Mila Grošelj:
Upokojitev ni utopitev, je le nova odločitev
izberite pravo, v društvu upokojencev  
je življenje zdravo. 
Ni treba veliko besed, le korak.
V naše društvo vstopite in se odločite.
Bi peli, potovali, se športno igrali, več hodili
in tako prijatelje dobili.
Pridite, tu življenje se vrti na vse strani!
Dodala pa bi še nekaj misli, zapisanih v našem Bil-
tenu za preteklo leto, ki jih je zapisala Iva Slabe:

Zakaj postati aktiven penzionist?
1.  Lepo je tudi v zrelih letih biti koristen, med 

ljudmi, brez tekmovanj in primerjanj. Nare-
diš tisto, kar znaš, deliš s tistimi, ki to želijo 
in sprejemaš od drugih, česar sam ne zmo-
reš, pa bi rad.

2.  Lepo je nagraditi s svojo prisotnostjo na pri-
reditvah tiste, ki so te prireditve pripravili, 
četudi le te niso vrhunske.

3.  Prijetno je spoznati svet okrog sebe, bodisi 
na pohodih, izletih ali ekskurzijah.

4.  Druženje je v korist zdravju in dobremu po-
čutju.

naj pripišem še svoje osebno povabilo, da 
se nam pridružite. Veseli bomo vsakogar od 
vas in se trudili tudi v bodoče za dobro vseh 
članov DU Litija.  Predsednica Irena KRAMAR
trinajstega februarja načrtujemo obisk mu-
zeja Lojzeta Slaka in toneta pavčka v Mirni 
peči na Dolenjskem. Spomnili se bomo dveh 
velikih Slovencev: virtuoza na diatonični harmo-
niki in pesnika, pisatelja in prevajalca. Oba sta 
ljubila Dolenjsko in se rada vračala v svoj rodni 
kraj. četrtega marca nas pričakujejo v Gostilni 
Avsenik v Begunjah na Gorenjskem, kjer bo 
potekalo javno snemanje TV oddaje »Slovenski 
pozdrav«. Zaradi rezervacije sedežev zbiramo 
prijave do konca meseca januarja. 

ZGOdILO SE JE
Prednovoletno gostovanje v Samoboru
18. decembra je bil citrarski orkester DU Li-
tija Srebrne strune povabljen k našim roja-
kom v Slovensko skupnost Samobor. Njihov 
predsednik, gospod Goran Gorše, domačin, ki 
je zaposlen v GŠ Brežice, je bil tisti, ki je preko 
naše umetniške vodje prof. Anite Veršec, dogo-
voril koncertni večer.
Citrarski orkester, ki je s sabo popeljal še nekaj 
domačih ljubiteljev citrarske glasbe, je odpo-
toval iz Litije že ob 13. uri. Ustavili smov Bre-
žicah, kjer je Anita poskrbela, da smo naložili 
še mize in stojala ter se tako popolnoma opre-
mljeni in dobre volje odpeljali proti Zagrebu. 
Želeli smo doživeti tudi čarobnost tega mesta, 
vendar nam je zaradi gostega prometa časa 
zmanjkovalo in sprehodili smo se le po najož-
jem predelu Trga bana Jelačića. Za prvi vtis in 
uvod v prelep večer pa je bilo vseeno dovolj.
Samega mesta Samobor nam ni bilo dano do-
živeti, saj se je bilo treba pripraviti na koncert. 
Dvorana njihovega kulturnega doma ni bila ve-

lika, zato pa že zgodaj nabito polna. Program, 
ki so ga izvedli naši citrarji je bil veličasten, 
poln čustev, ki so jih izvabili zvoki citer, ob 
spremljavi violine, pa tudi harmonike, kitare in 
lepe slovenske besede. Ko pa se je oglasila še 
slovenska pesem, pela sta Beti in Janez Prašni-
kar, se je kar nekaj oči zasolzilo in ob zaključlu 
je z nami pela o lepotah Slovenije vsa dvorana.

V sproščenem vzdušju in pogostitvi, se je ve-
čer prijetno zaključil s povabilom organizator-
jev, da se še kdaj srečamo.
V imenu Srebrnih strun, povezovalka koncerta, 

Iva SLABE

Božično - novoletno srečanje 
V petek 20.12.2019 smo se člani Društva upo-
kojencev zbrali v Bistroju Valvazor, da se poslo-
vimo od starega leta. Praznična večerja in zvo-
ki Davidove harmonike, so poskrbeli za veselo 
razpoloženje, za solze smeha pa šale, ki so se 
prepletale z glasbo. 

Zabavo smo si popestrili z medsebojno izme-
njavo daril, predsednica pa je vsakemu izročila 
lepo okrašeno škatlico, z lepo mislijo v njej. Da-
rilo Društva so izdelali v delavnicah V pozdrav 
nam je poklonila tudi nekaj besed z najlepšimi 
željami. Naj se dotaknejo tudi tistih, ki so ta 
večer ostali doma.  Milka ROGELJ 

Srečanje prostovoljcev
V Kulturnem centru smo se v ponedeljek 23.12 
zbrali prostovoljci DU Litija, vsi, ki s svojim 
prostovoljnim delom omogočamo društvu, da 
uspešno opravlja svoje dejavnosti v zadovolj-
stvo in korist naših članov. Vsak od prostovolj-
cev je delček tega društva, ki pripomore, da 
društvo sploh lahko deluje.
Kot predsednica Društva sem se ob koncu 
uspešnega leta zahvalila za požrtvovalno delo 
vsaki sekciji posebej in tudi vsem, ki v zakulisju 
ustvarjajo podobo našega društva, vkjlučno s 
sodelavko Hido, ki je opravljala naloge na jav-
nih delih in se je žal z novim letom poslovila ter 
Nadzornim svetom in Častnim razsodiščem, ki 
bedita nad delom društva. 
Vsem sem zaželela sreče, zdravja in osebnega 
zadovoljstva, z veliko željo, da bi še naprej so-
delovali tako kot smo do sedaj. 

Irena KRAMAR

Hrastnik, Društvo za preprečevanje osteoporoze 
Hrastnik.
Svoj glas za posameznika in za organizacijo lah-
ko oddate vsak dan enkrat do zaključka glaso-
vanja, 27. 1. 2020 do 23:59 preko spletne strani 
www.consulta.si.

Podelitev nazivov 
PROSTOVOLJEC ZASAVSKE 

REGIJE 2019
Svečana podelitev nazivov prostovoljec zasa-
vske regije 2019, bo v četrtek, 30. 1. 2020 ob 
18. uri v Delavskem domu Hrastnik. 
Osrednji dogodek Prostovoljec zasavske regije 
2019 je sklepni del javnega natečaja za izbor 
najzaslužnejših prostovoljk in prostovoljcev ter 
prostovoljskih organizacij iz zasavske regije, ki 
je namenjen razvoju in promociji prostovoljstva v 
regiji. Dogodek je namenjen tudi druženju pred-
stavnikov nevladnih/prostovoljskih organizacij in 
njihovih prostovoljcev zato vljudno vabljeni, da se 
dogodka udeležite. Za udeležbo na dogodku ni 
vstopnine, potrebna je le predhodna prijava na 
info@consulta.si ali 059 927 619, najkasneje do 
27. 1. 2020. Vljud no vabljeni!

NVO s potencialom 
2020

V februarju odpiramo vključevanje 
novih NVO iz regije v program NVO s potencia-
lom. Vključene organizacije bodo lahko krepile 
svojo organizacijsko in strokovno področje ter 
bila deleža brezplačnih usposabljanj, mentor-
stva in svetovanj za razvoj novih storitev, ki na-
govarjajo lokalne potrebe. Spremljate spletno 
stran www.consulta.si za več informacij in izko-
ristite brezplačno podporo pri rasti vaše nevla-
dne organizacije.

Klara KRŽIŠNIK
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SPOMINSKA SLOVESNOST NA TISJU
Dne 24.12.2019 ob 11. uri je bila na Tisju tradicionalna 
slovesnost ob 78-letnici bitke II. Štajerskega bataljona 

in 75-letnici smrti Franca Rozmana Staneta.
Bitka se je odvijala prav pred praznovanjem Božiča. Rekli bi, da je Božič čas miru in prijateljstva, toda 
nemški okupatorjevi vojaki tega niso upoštevali, zato je bilo na Tisju 24. decembra 1941 povsem 
drugače. To je bil dan ko se je zapisal v zgodovino slovenskega naroda, kot dan, ko se je partizanska 
enota pod vodstvom komandanta Staneta KVEDRA Tomaža spopadla z redno nemško vojsko.
V surovem sistemskem, pedantnem preganjanju in odstranjevanju aktivistov OF na terenu in 
enotah maloštevilnih borcev po četah na Štajerskem so tudi OF in NOB v tej pokrajini spravili na 

koleno. Zato je bil II. Štajerski bataljon poslan 
na pomoč iz dolenjske pokrajine na Štajersko. 
Cilj bataljona je bil preboj preko mostu v Litiji 
na Štajersko v noči na Božič ker so predvide-
vali, da bo okupatorjeva posadka v Litiji vese-
ljačila. Bataljon je tega dne z 67 borci prišel na 
Tisje kjer je imel postanek, počitek in čiščenje 
orožja. Toda tega dne so lovci in policisti iz li-
tijske posadke prišli na lov v revir Tisje, da bi 
ustrelili divjačino za praznovanje, vendar je pri 
tem prišlo do odkritja bataljona, kasneje pa do 
obkolitve in napada.
V teh za bataljon v izredno težkih in nevarnih 

okoliščinah sovražnega napada, so se borci bataljona prebijali iz ležišč na skednju, štalah in iz 
hiše ob neposrednem metanju bomb-štilaric proti nasprotniku, brez opreme in povsem presene-
čeni.
Junaštvo fantov in njihova izurjenost je pomagala zaustaviti 
pritisk nemških vojakov že med stavbami, zato so se lahko 
organizirali za obrambo in nato organiziran umik iz Tisja pre-
ko meje na italijansko stran ter se utaborili okoli cerkve na 
Primskovem. Spopad na Tisju je bil za našo NOB izredno psi-
hološko in politično pomemben zato, ker je bil to prvi voden 
vojaški bataljonski spopad z nemškim okupatorjem in zelo 
odmeven v vodstvu tretjega Rajha.
Ob tej spominski slovesnosti so se poklonili spominu naro-
dnemu heroju Francu Rozmanu Stanetu, ki je 7. novembra 
1944 tragično umrl za posledicami hudi rane, ki jo je do-
bil med preizkušanjem novega orožja-minometa, ki so ga poslali partizanom angleški zavezniki. 
Franc Rozman Stane je 13. julija 1943 postal poveljnik Glavnega štaba NOV in POS s činom (ge-
neralpodpolkovnika) katerega je vodil vse do smrti. Na mestu poveljnika pa ga je nasledil Dušan 
Kveder Tomaž.
Na letošnjem spominskem srečanju je navzoče pozdravil predsednik zveze združenj borcev za 

ohranjanje vrednote NOB Mirko KAPLJA, slavnostni 
govornik pa je bil župan občine Šmartno pri Litiji Raj-
ko MESERKO.
V kulturnem programu so sodelovali, Partizanski pev-
ski zbor iz Ljubljana pod vodstvom profesorja Iztoka 
KOCETA, Zasavski Rogisti, Dijaki iz gimnazije Litija, 
Andreja ŠTUHEC, ki je prebrala pesem, ki jo je prav 
za to srečanje napisal tov, Jože SEVLJAK. V slovesno-
sti so še sodelovali častna straža slovenske vojske 
praporščaki združenja SEVER, združenja vojnih ve-
teranov za Slovenijo, zveze združenj borcev Litija in 
krajevnih organizacij Zveze borcev ter gostje župan 
občine Litija Franci ROKAVEC, upokojeni general 

Lado KOCJAN in številni občani iz Litije, Šmartnega pri Litiji in drugi občani, največ iz Zasavja.
Spoštovani občani ne smemo dovoliti, da bi spomin na te težke čase zbledel, zato smo tu mi, ki 
se bomo spominjali teh težkih trenutkov na kraju, kjer so pred 78-imi leti ropotale strojnice in mi-
traljezi, zato ste tudi naslednje leto vabljeni, da se  poklonimo našim borcem, ki so na tem kraju 
padli za domovino.  Ciril GOLOUH 

»TIH VEČER« V GABROVKI

PGd BREG PRI LITIJI OB ZAKLJUČKU LETA 2019
Leto 2019 je bilo za naše društvo posebej dejavno, saj je obeležilo in praznovalo kar 
100. obletnico delovanja. Obletnico smo obeležili na sončno nedeljo, 26.5.2019, kjer 
smo slovesno razvili nov društveni prapor, ki smo ga razvili po 34 letih. Na sprednji 

strani je vtkan venec lipovih listov ter predpi-
san 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 društvom 
GZ Litija in sosednjima društvoma PGD Jablanica 
in PGD Šmartno, ki so se udeležila in sodelovala 
v sami gasilski paradi, pihalnemu orkestru 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 ANUŠKA POGLAJEN s.p.
- LUMENIA d.o.o.
- STRIP‘S d.o.o.
- KOLESARSKI SERVIS FRANCE VIDIC, s.p.
- DUŠAN DOBRAVEC s.p. 
- BRUŠENJE ŠULIGOJ, MARJAN ŠULIGOJ s.p. 
- RADIO GEOSS d.o.o.
- KS BREG TENETIŠE
Ob razvitju novega prapora smo kot društvo 
prejeli novo energijo in zagon za nadaljnje de-
lovanje 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, prevze-
ma vozila GZ Litija; redno smo se udeleževali sej, 
ki so potekale skozi leto. Na intervencijah smo po-
sredovali vedno, ko so nas potrebovali. 
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Breg pri 
Litiji vsem krajanom in krajankam želimo mirno 
ter uspehov polno 2020. Na pomoč!
  Rebeka DRNOVŠEK

BOŽIČNA SKRIVNOST V PESMIH
Na Dolah pri Litiji je 29. decembra 2019 potekal koncert božičnih pesmi v posvečenem prostoru 
cerkve Marije snežne na Dolah. Hvala organizatorju KUD-u Venčeslav Taufer, ki se je odločil, da se 
številni srečamo z božjim detetom v jaslih ob ubranem 
petju dveh mešanih pevskih zborih. Ko se povsod pri-
žigajo v mesecu decembru praznične luči, na radijskih 
valovih pa se slišijo znane božično novoletne pesmi, 
ko praznična dekoracija krasi domove, vaške trge in 
mesta, je prav, da si v teh prazničnih dneh podarimo 
nekaj nematerialnega, naklonjenost in pozornost do 
ubranega petja. Želeli so nam poiskati betlehemsko 
luč v temi. Papež Frančišek nas večkrat spomni, da ne 
smemo odmakniti srca od pozabljenih, to so povečini 
starejši, odrinjeni na socialni rob, od bolnih, od otrok 
brez doma in staršev, preganjanih in zapuščenih. 

Veliko ljudi na zunaj praznuje, vendar tema v njih obstaja. 
Pa vendar je v vsakemu izmed nas neka tiha slutnja, da se 
božično sporočilo dotika prav njega. V goste so prišli pevci 
MPZ Matije Tomc iz Mirne, ki so nas razveseljevali s pesmi-
mi. Njihov zborovodja Stane Cvelbar se je skupaj s pevci rad 
odzval povabilo predstaviti se na Dolah. Domači zbor pod 
vodstvom Jožeta Smoleta, je tudi tokrat združil moči in gla-
sove in se predstavil domačemu občinstvu. Na citre nam 
je ubrano zaigral Dušen 
Kotar. Na koncu se je 

predsednik KUD-a Jože Ajdišek zahvalil vsem nastopajočim, 
župniku Robiju in pomočniku Štefanu, in pozval na druženje. 
Hvala vsem, ki so nas obogatili s pesmimi v tem nedeljskem 
popoldnevu.  Jožica VRTAČNIK

Servis in popravilo 
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po 
TIM-ECKART metodi

OD SEDAJ
TUDI

SERVIS 
HIBRIDNIH IN 

ELEKTRIČNIH 
AVTOMOBILOV

S

v soboto, 4. 1. 2020, so farno cerkev sv. 
križa v Gabrovki napolnili glasovi števil-
nih pevcev, ki so zapeli na prireditvi tiH 
večeR, že več kot desetletje v organizaciji 
KUD Fran Levstik Gabrovka.
Glasbeni oz. pevski večer tako postaja stalnica 
na začetku novega leta v Gabrovki. Letošnji se 
je začel z angleško ljudsko Tih večer, ki med 
drugim pravi, da ni sreče, če si v sreči sam. 
Gabrovška cerkev, ki vsa leta gosti pevke in 
pevce ter poslušalke in poslušalce, je bila na-
polnjena do zadnjega kotička, tako da ni bilo 
samotno. Poleg domačih dveh zborov, ženske-
ga in moškega, so se 
predstavili še štirje 
gostujoči zbori. Po 
skupni uvodni pe-
smi treh zborov so 
z nastopom nadalje-
vali pevke in pevci 
Mešanega pevskega 
zbora Kres s Čateža 
z zborovodkinjo Ka-
tjo Jarm, za njimi pa 
pevke in pevci Meša-
nega pevskega zbora 
Društva upokojencev 
Mirna pod vodstvom dirigenta Diega Barriosa 
Rossa. Z veseljem smo prisluhnili tudi Moške-
mu pevskemu zboru KUD Fran Levstik, ki je le-
tos ponovno nastopil, čeprav v nekoliko okrnje-
ni sestavi. Lansko leto pevci, sicer pobudniki 
Tihega večera, namreč niso mogli sodelovati. 
S pevkami Ženskega pevskega zbora KUD Fran 
Levstik pa je bil Diego Barrios Ross, ki je že 
nekaj mesecev njihov novi zborovodja, sicer 
pa že več let naš sokrajan. Letošnji večer je bil 
zelo pisan, saj so peli pevci najmanj treh ge-

neracij, prav takšen je bil tudi repertoar. Kot 
najmlajši se je predstavil Mladinski pevski zbor 
sv. Ruperta iz Šentruperta. Sestavljajo ga de-
kleta, vmes se najde tudi kakšen fant, pojejo 
pa pod vodstvom Anite Medvešek, domačinke 
iz Gabrovke, tudi članice KUD Fran Levstik in 
glasbene pedagoginje iz OŠ Gabrovka. Mladen-
ke Ženske vokalne skupine Lipa pa so poslušal-
ke in poslušalce pobožale s svojimi glasovi v 
sklepnem delu prireditve. 
Na začetku je vse prisotne pozdravil oz. nago-
voril tudi g. župnik Stanislav Škufca, pred za-
ključkom pa pevka ŽPZ Matejka Strah Bajec, 

ki se je vsem sodelu-
jočim kot predstavni-
ca KUD Fran Levstik 
Gabrovka zahvalila 
za sodelovanje oz. 
pomoč pri organiza-
ciji. Nato je iz zdru-
ženih grl vseh pevk 
in pevcev zazvenela 
Sveta noč, ki velja 
za najbolj izvajano 
pesem v svetovnem 
merilu, staro že več 
kot 200 let, prevede-

no v več kot 300 jezikov. Poslovenil jo je Ja-
kob Aljaž, prvič pa so jo zapeli v Tržiču l. 1817. 
Priljubljena božična pesem je tako občuteno 
sklenila tudi Tih večer v Gabrovki, z željo, naj 
upanje nikoli ne ugasne, naj ljubezen, dobrota, 
prijaznost, skrb zase in čut za druge osmišljajo 
naše življenje. V vlogi povezovalke se je z odlič-
nim nastopom izkazala srednješolka Marija 
Femc, bivša učenka OŠ Gabrovka. Druženje se 
je nadaljevalo še ob toplem napitku in sladkih 
dobrotah pred cerkvijo.  Anica RESNIK

Slavnostni govornik župan občine Šmartno pri Litiji Rajko MESERKO

Partizanski pevski zbor iz Ljubljane

Upokojeni General Lado KOCJAN
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DOM TISJE

PRAZNIČNI dECEMBER V dOMU TISJE

ZMEdA V BOŽIČKOVI dELAVNICI IN VESELJE  
OB PRIHOdU BOŽIČKA

MEdGENERACIJSKO POVEZOVANJE SE KREPI

POMAGAŠ? POMAGAM – PROSTOVOLJNO!

OBISK IN dRUŽENJE VELIKO POMENITA

Vir fotografije: prostovoljstvo.org

Vir fotografije: prostovoljstvo.org

V letu 2019, prvem letu delova-
nja Sveta za medgeneracijsko 
povezovanje v Občini Litija, je 
svet v sodelovanju z zavodi, dru-

štvi in organizacijami s področja družbenih de-
javnosti izvedel številne projekte in dejavnosti. 
Vse to je bilo namenjeno tesnejšemu sodelova-
nju med generacijami v dobrobit posameznikov 
in družin, ki se srečujejo z materialnimi in soci-
alnimi stiska-
mi. Glede na 
odzivnost in 
pripravljenost 
za sodelova-
nje lahko ugo-
tovim, da je to 
preseglo vsa 
pričakovanja. 
Potrdilo se je, 
da si ljudje v 
stiskah želijo 
in pričakujejo učinkovito pomoč ter spoznanje, 
da pri tem ne ostajajo sami in pozabljeni. 
Toda na tem področju je še veliko dela in od-
govornosti v skrbi za človeka in poslušanje le 
tega ter ukrepanje za njegovo dobro dobrobit.
To spoznanje in številni predlogi za nove oblike 
medgeneracijskega sodelovanje so bila osnova 
za program dela sveta za leto 2020. Naj izpo-
stavim le nekatere projekte in naloge:
-  na območju celotne občine se bo okrepilo 

neposredno sodelovanje s posamezniki in 
družinami, ki so v stiski (učinkovitejše nu-
denje potrebne pomoči, organizirane bodo 
različne aktivnosti o ozaveščanju za prepre-
čevanje osamljenosti), 

-  izvajala se bodo različne ustvarjalne delav-
nice z namenom kvalitetne izrabe prostega 
časa in prenosa znanj med generacijam,

-  organizirane bodo medgeneracijske športne 
igre v več panogah, 

-  festival pevskih zborov in glasbenih skupin 
bo zaradi velikega zanimanja izveden v dveh 
delih,

-  predstavljene bodo različne oblike in vsebine 
medgeneracijskega povezovanje in ustvarjanja,

-  na pobudo in v pomoč zavodom, društvom in 
organizacijam s področja družbenih dejavno-
sti pri pravilni obdelavi in uporabi osebnih po-
datkov, bo svet organiziral strokovni posvet, 

-  posebna pozornost bo namenjena spodbuja-
nju vloge in pomena prostovoljnega dela in 
pridobivanje novih prostovoljcev iz vseh ge-
neracij,

-  v okviru 2 festivala medgeneracijskega po-
vezovanja v Občini Litija »OD MLADOSTI DO 
MODROSTI STOPAMO SKUPAJ«, ki bo po-
tekal od petka 25. 9. do petka 9.10.2020 v 
dopoldanskem in popoldanskem času bodo 
izvedene različne in številne aktivnosti med-
generacijskega povezovanja, v sodelovanju s 
Knjižnico Litija bodo podeljena priznanja po-
letne bralce (poletalce), 

-  razstava o dejavnosti medgeneracijskega 
povezovanja v letu 2020 bo postavljena na 
ogled od četrtka 29.10. do sobote 7.11.2020 
v avli Občine Litija,

-  svet bo tudi v letu 2020 izdal posebno stro-
kovno publikacijo (bilten – Življenje skozi 
čas, predstavljena bo v četrtek 10.12.2020).

To se le nekateri projekti in naloge Sveta za 
medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija, 
ki bo tudi v letu 2020 z različnimi pobudami in 
predlogi naslovljeni na župana in organe Občine 
Litija želel prispevati k reševanju številnih vpra-
šanj in nalog, ki bi pripomogle k še lepšemu ži-
vljenju vseh generacij na območju Občine Litija.

Karlo LEMUT

Splošna deklaracija o prostovoljstvu opredeljuje 
prostovoljstvo kot temeljni kamen civilne druž-
be. Oživlja najplemenitejše težnje človeštva – za 
mir, svobodo, priložnosti, varnost in pravico za 
vse ljudi. Deklaracijo je sprejelo Mednarodno 
združenje za prostovoljstvo na 16. svetovni kon-
ferenci o prostovoljstvu januarja 2001. 
Pomagati drugemu, ki pomoč potrebuje, je staro 
kot človeštvo, je sestavni del preživetja v zgodo-
vini človeškega rodu. S sočutjem, empatijo, so 
si v stiski ljudje vedno pomagali. Bolj formalno 
je bilo prostovoljstvo v preteklih stoletjih pri nas 
organizirano v cerkvenih krogih (samostani, bol-
nišnice), od leta 1866 v okviru Rdečega križa, od 
leta 1869 v Prostovoljnih gasilskih društvih, leta 
1922 so bili ustanovljeni 
Skavti in še bi lahko našte-
vala. Številne prostovoljke in 
prostovoljci so pomagali ra-
njenim, bolnim, izseljenim in 
pregnanim, osirotelim v prvi 
in drugi svetovni vojni. Po 
vojni so prostovoljci v orga-
niziranih delovnih brigadah 
na novo gradili porušene do-
move, ceste, mostove, žele-
znice,…. Prostovoljstvo je 
bilo prisotno v različnih dru-
štvih, zvezah, ki so združevale mlade, starejše, 
glede na interese, in podobno. O organiziranem 
prostovoljstvu v naši novi državi Sloveniji pa go-
vorimo od leta 1992, ko je bila na pobudo neka-
terih posameznikov, najpomembnejša dr Anica 
Mikuš Kos, ustanovljena Slovenska filantropija, 
ki sedaj koordinira Slovensko mrežo prostovolj-
skih organizacij. Le ta vključuje že več kot 1600 
nevladnih organizacij, v njih deluje letno kar 
300.000 prostovoljcev. Poleg teh delujejo še ti-
soči neformalnih prostovoljcev, ki pomagajo so-
človeku, ki je v kakršnikoli stiski. Leta 2011 je bil 
sprejet zakon o prostovoljstvu, ki prvič sistem-
sko ureja področje prostovoljstva in določa, da 
je prostovoljstvo družbeno koristna brezplačna 
aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, zna-

njem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kako-
vosti življenja posameznikov in družbenih skupin 
ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne 
družbe. Prostovoljstvo se izvaja na najrazličnej-
ših področjih: športu, kulturi, izobraževanju, so-
ciali, zdravstvu, turizmu, v verskih skupnostih, 
skoraj ni področja človeškega življenja, kjer ne 
bi bilo mogoče izvajati prostovoljskega dela. Še 
posebno je pomembno MEDGENERACIJSKO 
prostovoljstvo, saj združuje različne generaci-
je, v sodelovanju poteka izmenjava znanj med 
mladimi in starejšimi, poglablja se razumevanje, 
spoštovanje in solidarnost med generacijami. V 
naši občini opravljajo prostovoljci svoje prosto-
voljsko delo v različnih društvih, organizacijah, 

izobraževalnih ustanovah, 
skupnostih. Spomladi leta 
2019 so se v Občini Litija 
prostovoljcem pridružili 
tudi vozniki – prostovoljci, 
ki kot družabniki delujejo v 
projektu »Prevozi starejših 
- človek človeku sopotnik.«
V preteklem letu 2019 je 
v različnih projektih Sveta 
za medgeneracijsko po-
vezovanje v Občini Litija 
sodelovalo preko tisoč 

prostovoljcev. Svet je v plan dela za leto 2020 
zapisal tudi skrb za organizirano prostovoljstvo v 
občini Litija, medgeneracijske športne igre in še 
druge povezovalne aktivnosti. Prostovoljno delo 
osrečuje tistega, ki mu je namenjeno in se kot 
zadovoljstvo in radost vrača k tistemu, ki to delo 
opravi. Lahko je le nekaj besed, lahko je stisk 
roke in objem, lahko je branje knjig, pisanje pi-
sem, lahko pomoč pri matematiki, spremljanje 
k zdravniku, pomoč pri gašenju, lahko je zapeta 
pesem, pomoč na vrtu, prevoz po opravkih, … 
lahko je karkoli, kar drugega obogati in mu po-
maga do bolj kvalitet nega življenja. 
»Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a 
njihov odmev je neskončen.« (Mati Tereza)
 Vida LUKAČ

Vir fotografije: prostovoljsto.org

Najlepši in čarobni mesec je z ra-
dostjo napolnil vse kotičke našega doma, ko 
smo vsi skupaj, stanovalci in zaposleni, začeli 
z okraševanjem naših prostorov. Svetloba utri-
pajočih prazničnih lučk po vseh enotah nam 
je pričarala topel občutek domačnosti, obujali 
smo spomine in se s hrepenenjem obračali v 
prihodnje dni, za katere imajo naši stanovalci 
zelo skromne želje: želijo si 
le zdravja, lepih trenutkov in 
da »bi vse ostalo tako kot je«. 
Naši praznični dnevi so bili 
petja, plesa in smeha polni. 
Začeli so se vrstiti družabni, 
medgeneracijski dogodki in 
prireditve, ki so s pomočjo 
številnih prostovoljcev, gostov 
in zunanjih izvajalcev prinesli 
veliko veselja ob skupnem 
praznovanju med vse nas. Vi-
šek našega praznovanja pa je 
bila slovesna novoletna zaba-
va, s katero smo želeli izkazati 
iskreno zahvalo stanovalcem 
in njihovim svojcem za skup-
no vsakodnevno sobivanje, 
podporo, razumevanje in sodelovanje. Zahvalili 
smo se za vse njihove izkušnje in neprecenljive 
modrosti, ki nas vedno učijo, kako dragoceno 
je živeti DANES in za SEDANJI TRENUTEK. Bil 
je čas za stiske rok in objemov; čas, da si izre-
čemo vse dobre misli ter želje in bil je čas, da 
skupaj, drug ob drugemu, zakorakamo v novo 
leto.

»POGLED V PRETEKLOST JE PODUK ZA SE-
DANJOST IN RECEPT ZA PRIHODNOST,« pravi 
neka misel. Tudi vsi zaposleni, skupaj z vod-
stvom, se vedno z veliko hvaležnostjo ozremo 
na preteklo leto, ki nas je preko mnogih lepih 
trenutkov, pa tudi preko različnih preizkušenj 
pripeljalo do tega, da trdno in pogumno stojimo 
v sedanjosti ter z optimizmom zremo v prihod-

nost. Dobro prakso znamo 
opaziti, ohraniti in ceniti. Zato 
je naša direktorica, ga. Irena 
Špela Cvetežar, letos podelila 
tudi posebna priznanja in za-
hvale izbranim delavcem za 
inovativnost, trud, srčnost in 
zvestobo. 
Vedno pa znamo tudi kritično 
odkrivati stvari, ki jih lahko 
še popravimo ter izboljšamo, 
zato si jih ob iztekajočem letu 
na novo in na bolje začrtamo.
Tako se je v druženju, veselju 
in ovrednotenju vseh prete-
klih trenutkov izteklo naše 
skupno koledarsko leto 2019. 
S ponosom se oziramo nazaj 

in veliko lepega načrtujemo za naprej. Vsem 
vam in vsem nam pa želimo, da bo leto 2020 
radodarno z dobrim in lepim, ko se bomo spet 
skupaj veselili življenja in ga drug drugemu 
bogatili. Naj bo zdravo, ustvarjalno in iskrivo. 
Naj bo veselo, odmevno in pogumno. Naj bo 
toplo, varno in prijetno. Predvsem pa NAJ BO  
SREČNO!  Ekipa DOM TISJE

Dva meseca smo se starši naših 
otrok vsak torek pridno dobivali na 

vajah in trenirali, trenirali. Vedno je bilo za-
bavno, polno smeha in dogodivščin in vsako 
leto ugotavljamo, da so vaje zelo pomembne. 
Seveda, boste rekli, brez vaj ni nič. Pri nas je 
cilj sicer res pomemben, zelo pomembno je 
tudi naše druženje in sprostitev ob prijetnem 
delu. Predvsem pa smo dojeli, da to delamo 
za otroke, ne le za svoje otroke, ampak za 
vse, majhne in velike otroke. Letošnjo pred-
stavo sta zaznamovala pravljična lika Svetlane 
Makarovič, coprnica Zofka in škrat Kuzma. V 
polšniški zgodbi sta odšla na Severni tečaj, 
nagajat Božičkovim škratom v delavnico, kjer 

se izdelujejo darila. Nerodnosti in zmešnjav ni 
manjkalo in polna dvorana se je po zelo pozi-
tivnih odzivih očitno zabavala. Tudi mi na odru 
smo uživali, saj smo (glede na scenarij) nalogo 
odlično opravili. Če pa te s sme-
hom in velikim aplavzem nagra-
dijo še gledalci, je pa občutek 
res lep. Predvsem smo bili veseli 
res iskrenega mnenja najmlaj-
ših, katerim je bila predstava v 
prvi vrsti namenjena. Res, da 
so komaj čakali, da pride dobri 
mož, so v predstavi sodelovali 
in pridno poslušali. Da pa je bil 
večer popoln je seveda poskrbel 
Božiček, katerega sta jelenček 
Šrauf in škrat Božo pripeljala 
na saneh ter s polnim vozom 
daril. Otroške oči so zasijale in 
sreče ni manjkalo. V predstavi 
so zaigrali: Petra Petrič, Boštjan 
Medved, - Lidija Brudar, Tejčka 
Vozelj, Tanja Ribič, Igor Pozna-
jelšek, Zdenka Pečnik Podrenk, 
Tatjana Pevec, Iza Nograšek, 
Tina Hribar in Špela Vodlan. Za 
odlične kostume je skrbela Katja 
Poznajelšek, kateri se še enkrat 
zahvaljujem za ves trud. Za sce-
no je vsak prispeval svoj delček. 
Brez Slavka Kosa letos ne bi bilo 
iskric v očeh naših otrok, zato 
velik hvala za pomoč. Odlično pa 
sta svoj uvodni del v prireditev 
opravili tudi Mia Vozelj in Zarja 

Ribič. Za tehniko na dogodku je skrbel Tomaž 
Vozelj, besedilo in režija pa je moje delo. Pri-
reditev je nastala v sodelovanju KD Pavle Voje 
Polšnik (gledališka skupina) ter seveda Krajev-
ne skupnosti Polšnik (projekt vodi Tomaž Vo-
zelj). Skratka, s tako pridno in zabavno ekipo je 
izvrstno delati in to se je čutilo tudi na premie-
ri, saj smo res vsi uživali. HVALA VSEM! In Boži-
ček se za pomoč zahvaljuje tudi številnim spon-
zorjem, ki nas podpirajo pri projektu novoletne 
obdaritve otrok. SRČNA HVALA: RORC LINE, 
d.o.o. POLŠNIK; TESARSTVO HRIBAR, HRIBAR ROMAN, 
s.p. POLŠNIK; RORC ASFALT, d.o.o. POLŠNIK; METKA 
KONČAR, s.p. POLŠNIK; TESARSTVO, KROVSTVO ANTON 
BUČAR, s.p. POLŠNIK; ANIMALIA, ŠPELA VODLAN, s.p. 

POLŠNIK; ZELENI RAJ, KOS MIHA, s.p. POL-
ŠNIK; MIZARSTVO OTMAR, TATJANA MUŠIČ, 
s.p. POLŠNIK; POPRAVILA PLOVIL, ANDREJ 
REPOVŽ s.p. POLŠNIK; GOSTILNA JUVAN, ANA 
MAJCEN, s.p. POLŠNIK; GOLOBINEK, d.o.o. 
POLŠNIK; COMA COMMERCE d.o.o. LJUBLJA-
NA; AVTOCENTER JEREB, JEREB RAJKO s.p. 
ZAGORJE; GMP RAZPOTNIK SILVO s.p. ZAGOR-
JE; MIZARSTVO KOS, JOŽE KOS s.p. POLŠNIK; 
DENIS DIZDAREVIČ, POLŠNIK; ZIDARSTVO 
IN FASADERSTVO, JOŽE BEVC s.p. POLŠNIK; 
KOMBI VOZ, SEDEVČIČ SREČKO s.p. POLŠNIK; 
MIZARSTVO BOŠTJAN MEDVED s.p. POLŠNIK; 
KLJUČAVNIČARSTVO IGOR POZNAJELŠEK, 
s.p. POLŠNIK ter polš niška društva: GASILSKO 

DRUŠTVO, LOVSKA DRUŽINA, ŠPORTNO DRUŠTVO POL-
ŠNIK, TURISTIČNO DRUŠTVO, KULTURNO DRUŠTVO PA-
VLE VOJE, DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET, KO 
RDEČI KRIŽ.  Mateja SLADIČ Vozelj 

Znova sem iskala tistih nekaj ur prostega časa, da 
sem se podala na obisk nekaj sokrajanov. Je že res, 
da upokojenci prostega časa naj ne bi imeli, vendar 
vam povem, splača se ga najti ter potrkati pri tem ali 
onem sočloveku in se zaplesti v prijeten iskren po-
govor. Kako hitro mine ura ali več, ko se ozreš mor-
da nekoliko nazaj, tudi v otroška leta, odraščanje, 
življenje ob takšnih ali drugačnih težavah pa tudi 
dobrih in lepih dogodkih, mimogrede se dotakneš 
morda bolezni, pa tudi kakšnega posebno dobrega 
recepta ali novega vzorca pri pletenju ali kvačkanju 
in še in še….Koliko dediščine se tako skoraj neza-
vedno prenese……in koliko osamljenih src se tako 
skoraj nezavedno razbremeni, olajša in se napolni 
z neko drugo srečo in toplino. Radi rečemo, da se 
nam tako »napolnijo baterije« za nadaljnje delo in 
verjamem, za lažje življenje za nekaj naslednjih dni, 
tednov, mesecev… Če ne bi bilo tako, nam ne bi ob 
slovesu obiskani tako iskreno rekel:«Pa se še kmalu 
kaj oglasi. Tako malo ljudi imam, da bi se z njimi lah-
ko pogovoril« ali« Zakaj se pogosteje ne oglasiš?« ali 
»Kako lepo mi je pri srcu, ko sva takole poklepeta-
la«…..Spoštovani, tudi kakšna solza se zalesketa na 
očeh tako obiskanega kot obiskovalca. Hvala Bogu 
so to največkrat solze sreče, ki jim navadno sledi 
obljuba : »Kmalu se spet oglasim.«
Da, obisk in druženje res obojestransko veliko po-

menita. Ne glede na to ali je obisk opravljen v tem 
ali onem projektu, v okviru te ali one organizacije, 
ali pa se obisk opravi kot sosed sosedu, prijatelj pri-
jatelju, krajan sokrajanu….. Ali pa da enostavno po-
klepetaš s človekom , ko se slučajno srečata pred 
trgovino, cerkvijo, na pokopališču ali na kratkem 
sprehodu po gozdu. Seveda človek je socialno, dru-

žabno bitje in 
zato zares vsi 
rabimo koga, 
s katerim lah-
ko izmenjamo 
nekaj besed. 
Samota na-
mreč ubija, še 
hujša je osa-
mljenost, zato 
dragi bralec 

najdi čas za sočloveka, da tako pomagaš njemu in 
sam sebi.
V knjigi Misli in prigode (Mati Terezija) je med dru-
gim zapisano: Najdi čas za smeh – to je glasba 
duše…… Najdi čas za darovanje – to je zmaga ljube-
zni….Najdi čas za druženje – to je pot blaženosti…..
Najdi čas za delo – to je vrednost prihodnosti…… 
Najdi čas za dobra dela – ta so ključ večnosti.

Helena PERKO
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JUdO KLUB LITIJA PREd NOVIM LETOM  
NA PRIPRAVAH V RAdENCIH

Judoisti Judo kluba Litija so se med novoletnimi počitnicami mudili na Mednarodnih 
pripravah v Radencih, ki so potekale med 26. in 29. decembrom 2019. Takoj po 

praznikih se je na tatamiju zbralo preko 200 judoistov iz Slovenije, 
Avstrije in Hrva-
ške, kjer se ekipe 
počasi pripravljajo 
na novo sezono.
Vsak dan judoisti 
starostnih skupin 
U12, U14 in U16 
opravijo dva judo 
treninga in en kon-
dicijski trening, da 
pa vse skupaj ni 
preveč naporno si 

privoščijo tudi namakanje v termalnem bazenu Radenci, wafle na 
novoletni tržnici ter veliko druženja in spoznavanja sovrstnikov iz 
drugih klubov. 
Priprave je vodil selektor slovenske mladinske reprezentance Gre-
ga Brod, tradicionalno pa jih organizira Judo klub KBV Lendava.

Litijani so odlično pripravljeni in bodo že drugo januarsko soboto otvorili sezono s prvim tekmo-
vanjem v Lendavi.  Katarina KUMER

20. SVETOVNO PRVENSTVO V TRAdICIONALNEM 
KARATEJU V BRAZILIJI,  

LITIJA IMA SVETOVNEGA PRVAKA!
Od 2. 12. do 8. 12. 2019 je v 

Braziliji (mesto Curitiba) potekalo svetovno 
prvenstvo v tradicionalnem karateju, katere-
ga se je udeležila tudi reprezentanca SZTK. 
V reprezentanci SZTK so bili kar trije člani iz 
našega kluba. Trener našega kluba Gorazd Pra-
protnik je na tekmovanju sodil, pred tem pa se 
je udeležil tridnevnega izobraževanje za sodni-
ke. Reprezentanta Rok Požun in Toni Povše pa 
sta uspešno zastopala reprezentanco SZTK in 
tekmovala na XX. Svetovnem ITKF prvenstvu. 
Ob odličnem nastopu Tonija Povšeta smo dobili 
svetovnega prvaka v KATAH v najstarejši kate-
goriji - veterani. Čestitke! 
Med tekmovanjem smo imeli čas spoznavati tudi bližnjo okolico, ogledali smo si tudi botanični vrt 
v Curitibi in doživeli nepozabno izkušnjo.  KK Kensei

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR KIMON 2019
V nedeljo, 8.12.2019 je v Ljubljani potekal Božicno-novoletni turnir Kimon 2019. Tudi tokrat se je 
sodilo tako po pravilih športnega karateja (KZS), kot tudi tradicionalnega karateja (ITKF). Turnirja 

so se udeležili predvsem klubi, ki gojijo športni karate, 
sodelovalo pa je tudi nekaj klubov, ki so usmerjeni v 
tradicionalni karate.
Tturnirja so se udeležili tudi tekmovalci KK Kensei, ki so 
se odlično uvrstili in dosegli:
-  Matic Šifrer 1. mesto v prosti borbi, 1. mesto v šport-

ni borbi (KZS),
-  tjaž zidar 1. mesto v jiyu ippon kumite borbi, 2. me-

sto v kihon ippon kumite borbi, 3. mesto v kati,
-  Tristan Zore 1. mesto v kihon ippon kumite in 1. me-

sto v jiyu ippon kumite, 3. mesto v kati,
-  Lea balta 2. mesto v jiyu ippon kumite, 3. mesto v 

kihon ippon kumite in 3. mesto v kati,
-  nejc završnik 2. mesto v kati in 2. mesto v kihon 

ippon kumite,
-  Hasanbegović ervin 2, mesto v jiyu ippon kumite, 3. mesto v kati in 3. mesto v kihon ippon 

kumite.
Dober nastop je prikazal tudi Ažbe Zore, vendar je bila konkurenca prehuda za odličja. Čestitke 
vsem tekmovalcem!  KK Kensei

ZAJTRK ZA UPOKOJENCE V KRESNICAH
V župniji Kresnice, se skoraj vsak mesec dobivamo upokojen-
ci na prijetnih srečanjih – zajtrku, ki ga pripravijo skrbne roke 
članic kresniške Karitas. Najprej imamo sveto mašo, kjer po-

skrbimo za dušo, po maši 
pa še za telo. Jutranjemu 
čaju in kavici, se pridruži-
jo še razno razne dobro-
te udeležencev zajtrka 
in ob prijetnem klepetu 
se zadržimo uro ali dve. 
V novembru je bil moto 

druženja Varnost starejših v prometu. Članica Karitas Darja, 
nam je organizirala temo v sodelovanju s policijsko upravo Li-
tija. Policistka Laura nam je poleg koristnih nasvetov razdelila 
tudi svetleče označbe za pešce – kresničko in svetlečo pasico. 
Druženje je bilo prijetno in zelo koristno.  Olga ŠTRUS

TRETJA PLESNA INFUZIJA

	Most čez reko Savo 
	Cankarjeva cesta
	Graška Dobrava
	Transparent v križišču pri savskem mostu
	Trg na Stavbah

Ciril GOLOUH 

NOVOLETNI KONTRAST V MESTU LITIJA
Tema zanimiva, mesto lepo osvetljeno, na drugi strani pa so stvari, ki mestu niso v  
ponos, posebno še, ko so na merkantnih mestih.

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

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

ZAHVALA
V 58. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče in dedek

JOŽE STRMLJAN
5.3.1961 – 1.12.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,  
prijateljem in sosedom za vso pomoč, izrečena sožalja,  

cvetje in sveče.

Žalujoči: žena Marija in hči Lili z družino

V soboto, 14. 12. 2019, je v 
Plesnem društvu NLP poteka-
la tretja Plesna InFuzija. De-

lavnico je vodila Maša Kagao Knez, koreografi-
nja, plesalka, plesna pedagoginja, diplomantka 
Georgasa Momboyeja v Parizu. Njeno delo 
temelji na raziskovanju gibalnega materiala, v 
katerem se različne tehnike ter gibalni motivi 
afriške plesne tradicije prepletajo, dopolnjujejo 
in preoblikujejo v avtorski plesni izraz. Ustva-
rila je lepo število plesno-gledaliških predstav, 
prav tako pa kot plesalka, igralka, koreografi-
nja sodeluje v številnih projektih (Veveriček 
posebne sorte, Juri Muri v Afriki pleše, Obisk 
v Afriški vasi in mnoge druge). Na delavnici 

smo se ob spremljavi bobnarjev osredotočali 
na usklajenost plesa z ritmom, izolacijo posa-
meznih delov telesa, na tekoče in artikulirano 
gibanje ter komunikacijo med plesalci in bob-
narji. Ogreli smo se s poudarkom na gibalnih 
motivih afriške plesne tradicije. Pozneje smo 
vse elemente povezali v plesno kombinacijo. 
V ritmih bobnov in Mašinega glasu smo uživali  
vsi. Nadgradili smo svoje znanje, se sprostili 
ter ob živi glasbi spoznali delček afriške kulture 
preko pesmi, plesa in glasbe. Z navdušenjem 
pričakujemo in vas vabimo na naslednjo Plesno 
InFuzijo – delavnice za otroke, mladostnike in 
odrasle potekajo vsak mesec.

PREdSTAVA LEVJI KRALJ – NOVOLETNA PROdUKCIJA dRUŠTVA
Tradicionalna novoletna pri-
reditev PŠD NLP je 22. de-
cembra zopet napolnila špor-
tno dvorano Litija. Tokrat so 
trenerji in plesalci pripravili 
pravo plesno poslastico, ki 
je tudi v letošnji sezoni za-
plavala v filmske vode. Po 
lanski uspešnici Briljantina, 
je tokratna plesna prireditev 
prikazala zgodbo Levjega 
kralja. Zaplesali so vsi ple-
salci društva in nas popeljali 
v afriško savano. Z novoletno 

prireditvijo tradicionalno zaključimo koledarsko leto in se spomnimo vseh uspehov v preteklem 
letu, zahvalimo se staršem in plesalcem ter pokroviteljem in Občini za sodelovanje in zaupanje. 
Vsem bralcem želimo uspešno leto 2020, želimo pa vam tudi veliko zdravja, pozitive in plesa 
polnih dni! NLP
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Zlato srce je zaspalo,
našlo zasluženi je spokoj,
v nas spomini so ostali
in misli ata, da enkrat
tam nekje, ko pride čas,
spet bomo s teboj.
Vedno boš v naših srcih.

ZAHVALA

VINCENCIJ PINTER
4.3.1931 – 5.1.2020

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega. Zahvala 
pogrebni službi, pevcem, trobentaču in g. župniku za lepo opravljen 
obred. Hvala prijateljem Sabini, Alenki, Barbari, Poloni, Suzani, Metki 
in sodelavcem Doma Tisje za nesebično pomoč v teh težkih trenutkih.

Prav posebna zahvala pa velja Domu Tisje Šmartno pri Litiji, kjer je ata 
bival zadnje leto svojega življenja. Deležen je bil vse ljubezni, srčnosti, 
spoštovanja in ata vas je imel posebno rad. Še enkrat HvALA.

Olga in Romana z družinama

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

ZAHVALA
v 89. letu se je od nas za vedno poslovila

FRANČIŠKA ČEŠEK
iz Ržišč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem, znancem, zdravniškemu osebju in patronažni službi ZD 
Litija ter vsem ostalim, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali, stali 
ob strani, izrekali sožalja, podarili cvetje, sveče in darovali za svete 
maše. Posebna zahvala g. župniku Ivanu Trnovcu za lepo opravljen 
obred, vaškim pevcem za lepo zapete pesmi, trobentaču, pogrebcem 
in vsem, ki ste si vzeli čas in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

ZAHVALA

JANEZ BOKAL st.
30.1.1941 – 10.12.2019

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom za vse 
tolažilne besede, vsak stisk roke, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, 
ki ste ga v tako velikem številu pospremili na prerano zadnjo pot in ga 
boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
(Dante)

V SPOMIN
Minilo je žalostno leto, ko me je zapustil nadvse dobri mož

IVAN KOLAR – POBA
26.3.1951 – 10.1.2019

Ni besed, s katerimi bi ti sporočila, kako zelo te pogrešam.
Hvala vsem pevcem, sorodnikom in prijateljem, ki postojite ob 

njegovem preranem grobu.

V globoki žalosti žena Marjana
ter Ula, Tana in Loti, Barbara in Janko ter Benjamin in Julijana.

Bolezni tvoji nismo vsi verjeli,
saj veš, da radi smo te imeli,
a prezgodaj prišel je čas,
ko zapustil ti si nas.

Kljub preranemu slovesu,
z nami vedno boš ostal,
dobre volje, vesel in zdrav.

ZAHVALA

MILAN DERENČIN
12.7.1955 - 9.1.2020

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
znancem in sosedom, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi za darovano cvetje, sveče, za vsa izrečena sožalja, 
sočutje in podporo. Iskreno se zahvaljujemo dr. Nikolaju Benedičiču 
in osebju Onkološkega inštituta za zdravstveno oskrbo, gospodu 
župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen obred, pogrebni službi KSP 
Litija, pevcem in trobentaču ter Mihi Kosu za cvetni aranžma.

Dragi mož, oče in dedek ... imamo te radi in zelo te pogrešamo.

vsi njegovi

V domu našem nastala je praznina
in v srcih huda bolečina ...

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše zlate mamice in žene

CVETKE POGLAJEN
roj. Prijatelj

1955 – 2019
iz Litije

Ob koncu preteklega leta smo imeli družinsko slovo od naše drage 
mami in žene, zato se iskreno zahvaljujemo Bernardi in Ladu, 
sosedom Muzga in Zupančič ter dr. Stanetu Ptičarju. 

Hvala vsem, ki se boste poklonili njej in v spomin prižgali svečko. 

Žalujoči: mož Marjan, sinova Boštjan in Peter

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

ZAHVALA
Od nas se je poslovil

ALOJZIJ VOZELJ
12.3.1936 – 29.12.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče in denarne 
prispevke. Zahvaljujemo se tudi zdravstvenemu osebju ZD Litija, še prav 
posebno Klemnu Lipovšek, ki nam je ob njegovi bolezni stal ob strani in 
pomagal z zdravstveno oskrbo. 

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

A sreča kot sonce zahaja
in z njo odidejo mnogi,
le mama vztraja do kraja
v svoji angelski vlogi.
(T. Pavček)

ZAHVALA
v 77. letu starosti nas je zapustila

ANA KRAŠEVEC
8.7.1943 – 17.12.2019
iz Moravč pri Gabrovki

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče in drugo pomoč. 

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

vsi njeni

Minilo je kar nekaj let
odkar sta za vedno zaspala,
a v naših srcih bosta
vedno ostala.

V SPOMIN

v mesecu januarju mineva 20 let odkar je zaspala naša mama Pepca  
in 5 let odkar nas je zapustil še naš ata Jože.

vedno se ju bomo spominjali.

Hčerke Jožica, Erika in Irena z družinami

Minile zate vse so bolečine,
a v naših srcih pustila
si neizmerne lepe,
drage nam spomine.

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga mama, tašča,  

babica in prababica

ANA VIDERGAR

Ob izgubi naše mame se srčno zahvaljujemo Nataši in Borutu za vso 
pomoč, podporo in tolažbo, gospodu župniku Jožetu Tomšiču za lep 
obred in tolažilne misli ob slovesu. Hvala tudi prijateljem, sosedom in 
vsem, ki ste jo tako številčno še zadnjič obiskali in pospremili na njeno 
zadnjo pot, darovali cvetje in sveče.

Žalujoči sin Iztok z družino

Spet pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni ...
(Simon Gregorčič)

ZAHVALA

KARLO PREMK
11.1.1943 – 14.12.2019

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala tudi 
gospodu župniku za opravljen obred, Sadjarskemu društvu Litija in 
zastavonošam. Hvala pevcem in KSP Litija za organizacijo pogreba 
in g. Miru Kaplja za čuteče besede slovesa. Zahvaljujemo se tudi  
dr. Nikolaju Benedičiču in go. Martini, ter osebju ZD Litija za nudenje 
prve pomoči. 

Žalujoči: žena Darinka, sinova Radoš z Renato,  
Aleš z Matejo in vnuki Tadej, Katjuša in Leon,  

sestri Roža in Silvana z družinama in ostalo sorodstvo

Tvoj dih je zastal
in ti si zaspal, 
a v naših srcih
boš vedno ostal.

ZAHVALA
Za vedno se je poslovil naš dragi brat, mož in oče

FRANC ŠKOTNIK
10.9.1957 – 24.12.2019

iz Domajince

Dragi sodelavci in prijatelji Društva upokojencev Litija,  
iskrena hvala, da ste bili z nami v težkih trenutkih,  

hvala za izrečena sožalja, tolažilne besede, stisk rok, 
objeme in darovane sveče.

Irena Kramar in vsi njegovi

JOŽEFA 
PUSTINEK

†  4.1.2000

JOŽE 
PUSTINEK

†  29.1.2015



14    OBČAN - JANUAR 2020 ŠPORT

ZELO PESTRO IN USPEŠNO dOGAJANJE, OB ZAKLJUČKU 
LETA 2019 ZA NOGOMETAŠE NK LITIJA

Po uspešno izpeljanem projektu Dedek Mraz, so nas 
nogometaši iz selekcije U9 razveselili s pokalom za  

3. mesto, na dvoranskem turnirju v Zagorju.

Selekciji U10 in U11 tekmujeo 
v zimski ligi E. Leclerc. Trenut-
no jim kaže zelo dobro, namreč 
U11 drži visoko 2. mesto, U10 
pa 4. mesto. Selekcija U13 se je 
udeležila dvoranskega turnirja v 

Zagorju. na žalost so izpadli v 1/8 finala. Ob tej priložnosti bi se zahvalili sponzorjem in staršem, 
kateri so pripomogli k izvedbi Dedka Mraza. Izšel je tudi nov klubski koledar za 2020. Katerega 
lahko naročite na nogometniklublitija@gmail.com.  NK Litija, Elvid VELIć 

Z veliko dobrimi željami in pozi-
tivnim odnosom smo zakorakali v 
leto 2020, ki naj bi bil za Jevnico 
uspešnejši kot 2019. Tu mislim 
predvsem na začetek gradnje 

garderob, katere res neizmerno pogrešamo, 
saj stare več ne zadoščajo pogojem in številu 
igralcev, ki vsak dan prihajajo na treninge.
Vse selekcije po programu trenerjev izkorišča-
jo zimski premor z treningi in igranji po turnirjih 
in zimski ligi. Tako so se selekcije dečkov U-17, 
U-15 z dvema ekipama in U-8 konec decem-
bra udeležili zelo močnega turnirja v avstrij-
skem Villachu. Selekciji U-8 ni uspel preboj iz 

skupine. U-15 je igrala z dvema ekipama in je 
močnejša ekipa zasedla 1. mesto, druga pa je 
obtičala na 3. mestu skupine. U-17 pa je osvo-
jila 2.mesto. Dve selekciji igrajo tudi v zimski 
ligi in to U-13 v Radomljah in U-9 v Š.C. Baza 
Ljubljana. Konec januarja pa se načrtujejo že 
treningi za večino selekcij. Treningi bodo po-
tekali na asfaltni ploščadi, umetni travi in za 
golom glavnega igrišča, ki je delno razsvetljen. 
Na asfaltu pa smo stare in iztrošene reflektorje 
zamenjali z novimi, ki so v led izvedbi. Nekaj 
led reflektorjev bomo postavili ob rob glavnega 
igrišča, da omogočimo igralcem trening igre na 
gol.  za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

LETO ZAKLJUČENO Z OdLIČNIMI REZULTATI,  
V 2020 GREMO S POZITIVNO NOVO ENERGIJO

Taekwono klub Šmartno Litija se je od starega leta poslovil v borbenem slogu, z niza-
njem novih zmag in nabiranjem dragocenih izkušenj. Odločno smo zakorakali v leto 

2020, pozitivne energije nam ne manjka, za začetek 
pa se bomo izkazali pri polaganju višjih pasov, kjer 
bomo pokazali, kako napredujemo v znanju osnov 
taekwondoja. Smo pa v zaključku leta sodelovali še 
na dveh tekmah, prva je bila 24.11.2019 Taekwon-
do pokal ivančna Gorica. Naši tekmovalci so se 
pomerili v kar treh disciplinah - borbe, tehnika in 
kick, nekateri tekmovalci celo v dveh disciplinah.
REZULTATI - KICK: 3.m: Ema Karolić. Tekmovali so 
še: Zala Garantini, Aco Nikolić, Nika Babić, Leon Ja-
nev Jereb; BORBE: 2.m: Zala Garantini, Aco Nikolić, 
Jaka Rus, Ema Karolić, Daniel Babić, Edina Durako-
vić; 3.m: Nika Babić. Tekmovali so še Miha Garan-
tini, Dino Poglajen in Leon Janev Jereb. TEHNIKA 
POOMSAE: 2.m: Daniel Babić; 3.m: Žana Velagić 
Jereb, Ana Lisa Širok in Aleksandra Rozina. Imeli 
smo tudi par v poomsah, Daniel Babić in Hana Ve-
lagić Jereb, ki sta zasedla 11. mesto. Barve kluba 
je v sodniški funkciji zastopala predsednica našega 

kluba, Maruška Višnikar Bučar, za tekmovalce pa so skrbeli Polona Saje, Franci Šircelj ter Žak 
Eberlinc in Kristijan Ponebšek.
5. Gaiana Ljubljana trophy je bilo naše zadnje tekmovanje v letu 2019, potekalo je 14. decem-
bra in prineslo same presežke, številne medalje in celo pokale. Tudi tokrat je na tekmovanju 
sodelovala kot sodnica Maruška Višnikar Bučar. Rezultati:
BORBE: 1.m: Nika Babić, Aco Nikolić in Daniel Babić; 2.m: Ian Tay Milič, Miha Garantini; 3.m: 
Leon Janev Jereb. KICK: 1.m: Ema Karolić; 2.m: Zala Garantini; 3.m: Aco Nikolić. V kicku so 
tekmovali še Leon Janev Jereb in Ian Tay Milič. TEHNIKA POOMSAE: 1.m: Daniel Babić, Ana Lisa 
Širok; 2.m: Žana Velagić Jereb; 3.m: Hana Velagić Jereb.
Naši borci in kickerji so si tudi prislužili pokale za najboljše. 
Najmlajši aco nikolić je dobil pokal za najboljšega borca 
v kategoriji dečkov, res je bil fantastičen, prepričljivo je 
zmagal v treh borbah. Pokal za tretjo najboljšo tekmovalko 
v kategoriji deklic v kicku je dobila ema karolić. V kicku 
in tudi v borbah smo skupno zasedli odlično 4. mesto.  
V decembru smo imeli poleg borb tudi svečano podeli-
tev diplom za pridobljene mojstrske nazive, za katere 

smo se potili sicer že v februarju. Za 
uspešno opravljeno polaganje črne-
ga pasu 2. dan sta diplomo prejeli 
Aleksandra Rozina in Polona Saje, 
za črni pas 1. dan pa Pia Smrekar, 
Žak Eberlinc, Janja Repina, Marjeta 
Medved, Peter Kodre in Eva Štangar. 

Vsem našim tekmovalcem čestitamo za uspešen zaključek leta in jim želimo še veliko uspehov, 
predvsem pa užitkov v športu in zdravem življenjskem slogu. Eva ŠTANGAR

TENIS KLUB AS

TRIJE NASLOVI 
dRŽAVNEGA PRVAKA 

IN dVA NASLOVA dRŽAVNEGA 
POdPRVAKA ZA IGRALCE TENIS 

KLUBA AS LITIJA
Igralci Tenis kluba AS Litija so na zimskih dr-
žavnih prvenstvih v tenisu, ki so se odvijali 
decembra preteklega leta in januarja izredno 
zadovoljni. Skupaj so osvojili kar tri naslove 
državnih prvakov in dva naslova državnih 
podprvakov.
Najboljši igralec do 16 let 
in tudi prvi na lestvici do 16 
let Bor Artnak je opravičil 
vlogo prvega favorita in še 
enkrat več potrdil in poka-
zal, da je v Sloveniji v svoji 
starostni kategoriji trenu-
tno brez konkurence. Na 
zimskem državnem prven-
stvu v Medvodah je osvojil 
oba naslova državnega 
prvaka in to tako posa-
mično kot v konkurenci 
dvojic. Bor Artnak je naslov osvojil brez izgu-
bljenega niza in v finalu tako ugnal tudi 2. nosil-
ca Matica Križnika iz Ljubljane z rezultatom 6:3 
6:2. ČESTITAMO!
Enako kot Bor Artnak je vlogo prvega nosilca na 
državnem prvenstvu do 12 let v Mariboru potr-
dil Žiga Šeško, ki je tudi na 1. mestu slovenske 

teniške lestvice do 12 
let. Žiga Šeško je tur-
nir začel do svojih na-
sprotnikov brez usmi-
ljenja in je do polfinala 
izgubila zgolj dve igri, 
prav tako kot Bor pa na 
celem turnirju ni izgubil 
niti niza. To dokazuje, 
da sta oba, vsak v svo-
ji starostni kategoriji, 
resnično razred zase. 
Žiga Šeško je v finalu 
premagal Petrovič Luko 

iz Ljubljane z rezultatom 6:3 6:3 in tako osvo-
jil naslov državnega prvaka. V dvojicah pa je 
Žiga Šeško, v paru s Suljič Svitem iz Ljubljane 
finalni dvoboj izgubil in tako osvojil 2. mesto in 
naslov državnega podprvaka. ČESTITAMO !
Zaključeno je tudi državno člansko prvenstvo, ki 
je letos potekalo ločeno v kategorijah posame-
zno in kategoriji dvojic. Za državno prvenstvo 
dvojic sta moči združili tina kristina Godec 
in pia pogla-
jen, ki sicer 
nastopa še v 
kategoriji do 
18 let. De-
kleti sta se 
očitno odlič-
no ujeli in se 
uvrstili v fina-
le ter se borili 
za naslov dr-
žavnih prva-
kinj. Potem, 
ko sta se v 
finale uvrstili 

z gladko zmago nad Javornik Tjašo in Jeromelj 
Tanjo in Slovenj Gradca, kateri sta odpravili kar 
z dvema »kolesoma« kot se po teniško pravi 
rezultatu 6:0 6:0, sta v finalu morali priznati 
premoč Bečirovič Hani in Potrč Moni. Osvojili 
sta končno 2. mesto in naslov državnih pod-
prvakinj. ČESTITAMO OBEMA !

BOŽIČNI TURNIR 2019
Letos je na tradicionalnem božičnem »šampa-
njec« turnirju nastopilo preko 40 igralcev in 
igralk. Boji so bili zelo zanimivi, napeti in ize-
načeni že v predtekmovanju. Tako se vse do 
zadnjih tekem predtekmovanja ni vedelo, kdo 
se bo uvrstil v nadaljevanje tekmovanja in boj 
za najvišja mesta. Skozi celoten program je za 
odlične glasbene vložke in poskrbel Tomo Ju-
rak (ex GU -GU) – tako, da so se igralci poleg 
igranja tenisa lahko tudi naplesali.
Na tribunah je bilo slišati pohvale nad dobro 
igro igralcev, ki so se uvrstili v nadaljevanje 
turnirja. Pred polfinalom je bil izveden žreb pa-
rov. Kot dobitnik sedmice na lotu se je počutil 
Goran Zapotnik, ki mu je žreb določil najvišje 
postavljenega igralca aleksa Farkaša. V veli-
ko finale sta se torej uvrstila Goran Zapotnik 
in aleks Farkaš ter kokalj igor in klopčič 
Matej. Finalna tekma je bila zelo napeta in 
nepredvidljiva – gledalci na tribunah so lahko 
uživali v dobrih potezah vseh štirih finalistov. 
Na koncu pa sta velik zmagovalca božičnega 
turnirja pričakovano postala Goran Zapotnik 
in alex Farkaš. Bravo in se vidimo na božič-
nem turnirju 2020!!!

NOVICE IZ REKREATIVNE  
LIGE AS

V prvi ligi se je leto 2020 začelo z zelo nape-
timi in izenačenimi tekmami. Kar tri tekme so 
se namreč zaključile po podaljšani igri. Vidic 
Darko je mogoče celo malo presenetljivo ugnal 
Simič Dejana. Zelo blizu presenečenja in tudi 
žogico za zmago pa je imel Južnik Božo proti 
favoriziranem Kovačič Tilnu – na koncu mu je 
malo zmanjkalo in slavil je slednji. Dve tekmi 
in dve zmagi je vknjižil Kokalj Igor. Odlično igro 
je v svoji prvi tekmi prikazal tudi Savšek Janez, 
ki je z rezultatom 9:3 premagal Smrkolj Alojza. 
Optimistično se je uro kasneje podal še v boj 
z Ašič Alojzem. Nekaj časa mu je kazalo zelo 
dobro, a je rutinirani Ašič tekmo pripeljal v tie-
-break v katerem je bil z rezultatom 7:4 boljši 
od vidno utrujenega Savška.
Niz zmag tudi v letu 2020 nadaljuje Drnovšek 
Aco, ki je bil boljši od Špehar Andreja ter Mu-
zlovič Dušana. Prav tako je dve zmagi dosegel 
Pikl Robert. Kogovšek Tone je premagal Av-
belj Igorja z rezultatom 9:5, Rovšek Damijan 
je z odlično igro ugnal Rozina Sreča. Novo 
leto so z zmago začeli tudi Drev Gregor, Kon-
čar Marjan, Bukovec Boštjan ter Koprivnikar  
Matjaž.
Južnik Jan je imel v tem vikendu kar tri tekme. 
Dvakrat je bil uspešen, premoč je moral prizna-
ti le izkušenejšemu Zupančič Iztoku. Zmagal je 
Grzin Rajko, ki je bil boljši od Petrovčič Jana. 
Dobčnik Simon je premagal Zore Dejana, Ku-
dra Sandi pa je bil boljši od Razpotnik Aleša. 
Zmago sta zabeležila tudi Jerič Grega ter Novak 
Janez.

NOVOLETNI TURNIR BEOGRAd 2019
Rokometašice Ženskega rokometnega društva Litija so se v zgodnjih jutranjih urah 

26.12.2019 odpravile na mednarodni rokometni novoletni turnir v Beograd. Naše društvo sta 
zastopali 2 ekipi, starejše deklice  
(letnik 2005 in 2006) in mlajše dekli-
ce (letnik 2007 in mlajše).
Starejše deklice so nastopile v ka-
tegoriji letnika 2005, v kateri je bilo 
prijavljenih 17 ekip. Vodila sta jih tre-
nerka Tanja Oder in pomočnik Rok 
Teržan. Odigrale so 5 tekem proti eki-
pam: Udarnik (HR), Umčari (SRB), Bu-
dučnost (ČG), ŽRK Z´Dežele (SLO) in 
Lokomotivo Zagreb (HR). Priigrale so 

si 3 zmage in 2 poraza, ter turnir 
zaključile na končnem 7. mestu. 
Mlajše deklice so nastopile v ka-
tegoriji letnika 2007, v kateri je bilo 
prijavljenih 14 ekip. Vodila sta jih 
trener Grega Močnik in pomočnik 
Tone Burja. Ekipa je odigrala 5 te-
kem proti ekipam: Lavovi (SRB), 
Sloven (SRB), Taurunum (SRB), Um-
čari (SRB) in po 4 zmagah so si pri-
igrale FINALE, kjer pa so žal morale 
priznati premoč ekipi Žrk Berane iz 
Črne Gore. Tako so zasedle odlično 
2. mesto na turnirju, prejele pokal 

in medalje. Pohvalijo pa se lahko tudi z najboljšo vratarko turnirja – Lano Petek.
Poudarek turnirja je bil na druženju igralk, krepitvi moštvena duha in spoznavanju tujih ekip ter 
njihovega načina igranja. Po štirih dneh na turnirju se deklice lahko pohvalijo z novimi izkušnjami, 
prijateljstvi in močno povezanostjo znotraj ekipe.
Zahvaljujemo pa se tudi staršem, ki so omogočili udeležbo deklic na turnirju, ter bili naši glasni 
navijači na vseh tekmah. Športni pozdrav! ŽRD Litija

ŽENSKI ROKOMET

dRUŠTVO REKREATIVCI 77
V petek 10. januarja 2020 smo imeli v gostilni Kovač 43. zbor članov društva. 
Predsednik društva 
je podal poročilo o 

delu društva v letu 2019. Društvo je de-
lovalo uspešno in ga popestrilo s sre-
čanji rekreativnih nogometnih društev 
in gostovanjem v Šentjerneju. Na zuna-
njem igrišču so se pričela obnovitvena 
dela in nove investicije, kar bo še doda-
tno prispevalo k popestritvi športnega 
parka. V društvo sta se pridružila dva 
nova člana. Z druženjem vseh članov z 
navijačicami društva dne 25.1.2020 v 
turistični kmetiji Paternoster se bo za-
ključilo uspešno leto 2020.
  Rekreativci 77
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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 OGLASISečnja 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. 229 bodo prejeli knjigo »Zgodbe 
In receptI našIh babIc«. Knjigo bodo lahko prejeli  
(v po., Sr., ali pe.: od 10–13. ure) v tiskarni aco v Litiji. 

1. Marija Resnik, Gobnik 19, Gabrovka
2. Mili Flis, CKS 11, Litija
3. Marija Željko, Dole 27, Dole pri Litiji

težje besede:  SARASATE, FELAH, NIORT, AHLE, 
ETANAL, LAICA, KOEN

Ime in priimek:

Ulica:

pošta:

telefon:

rešeno križanko št. 230 pošljite najkasneje do 8.2.2020  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo 
prejeli bon za pIZZo restavracije Mona Lisa. Bon bodo 
prejeli v tiskarni aco v Litiji.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 230

17. ČrKa 
abecede

haVaJSKa 
KItara

španSKI 
SKLadateLJ 
(pabLo de)

deLaVec V 
tKaLnIcI

nadaLJe
VanJe 
geSLa

JUŽnI  
SadeŽ,  
ZLato 

JaboLKo

FInoMe 
hanIK

Franc. SKLa
dateLJ (edUard)

prebIVaLKa 
SLIVena

KMet V 
arabSKeM 

oKoLJU

SeS

MeSto V 
ZahodnI 
roMUnIJI

ItaL. noVI nar 
Ka (orIana)

prIStaš 
šoVInIZMa

13. ČrKa 
abecede

StroJ Za 
pro IZ

VaJanJe 
eLeKtrIKe

pIVo 
StarIh 

SLoVanoV
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praVo

VodIK

MaJhen 
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peSnIKa 
grUdna

IMe VeČ 
norVešKIh 

KraLJeV

VeLIKa aV S t
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proZoren 
obLaKZIdaK

gIMnaStI  
Čar

KeMIJSKI 
ZnaK Za 
oSMIJ

otMar ahČIn

pogoSt 
VeZnIK  

prI našte 
VanJU

Lahen VetrIČ MeSto V 
FrancIJIangLešKI 

IgraLec 
(dInSdaLe)

aLdehId 
etanoLa

rogata 
goZdna 

ŽIVaL

teLeVIZIJSKI 
ZaSLon

StareJšI 
FotograFSKI 

aparat

VrešČeČa 
ptIca 

(dVoJIna)
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(taV)
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SKaKaLKa 
taKanašI

poVršInSKa 
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KeMIJSKI 
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danSKo 
SVeto 
MeSto

22. 2. 2020

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.

Prodamo JARKICE - mlade kokoši pred nesno-
stjo in KOPUNE - kastrirane petelinčke. Živali 
so cepljene proti osmim 
boleznim, so mirne nara-
ve in navajene na ljudi. 
Trenutno so na voljo rja-

ve in bele Leghorn. Nudimo tudi brezplačno dostavo v 
Litijo in po dogovoru na dom.

Naročila in informacije: 031 751 675. Kmetija Šraj, Poljčane.

EVERGREEN1 (ali prisiljen v članek)
Ker se je nabralo v zvezi s Situlo z Vač toliko dogod-

kov, sem komaj čakal na januar2, ko je navadno v Občanu objav-
ljen članek o Situli z Vač, o naši najpomembnejši arheološki najd-
bi. Vemo, kako se pomen najdbe ocenjuje? Več, ko pove najdba 
o čim starejšem obdobju, več je vredna. Situla za zdaj (niti pod 
razno) nima niti sence od konkurence. 
Če pa verjamete le v avtoriteto – v strokovnjaka – dr., prof., 
znanstveni svetnik, itd., potem pazljivo preberite tale najnovejši 
citat. To je prvi stavek članka v zadnji znanstveni reviji Argo (To je 
časopis slovenskih muzejev) z naslovom ZGODBE O VAŠKI SITULI:

»vaška situla je  in hkrati najbolj prepo-
znaven predmet, kar jih v svojih zbirkah hranijo slovenski 
muzeji«… Dr. Janez Dular. 
Si upa kdo ugovarjati!? ………………………………………………………………
……………….………. Ste videli? Ga ni!
Več lahko preberete na spletni strani tega članka - http://www.
vace.si/evergreen.htm ali pa si v knjižnici sposodite revijo Argo 
in temeljito proučite cel članek. V članku je dr. Janez Dular pre-
klical lansko zablodo svojega kolega Dragana Božiča, objavljeno v 
časopisu Delo, o tem, da je bila situla z Vač najdena drugje in ne 
na mestu, kjer jo je v resnici našel Ivanov ded. 

Če pa vas zanima duhovnost v zvezi s Situlo z Vač, pa si kupite 
zadnjih 6 št. mesečnika Misteriji, pa boste zvedeli, kaj o situli 
razmišlja Vladislav Stres. Morda vas bo Streslo! On pravi situli 
- vrč iz Vač. Zame je bila situla vedno bolj podobna ajmerju – ved-
ru, ne pa majolki – vrču; pa ne reče se iz Vač ampak je slovnično 
pravilno z Vač (ker pač rečemo »na Vače« in ne »v Vače« in je torej 
predložna zveza »iz Vač« popolnoma napačna).

V Slovenskih novicah pa je 
bila lani polemika o risbi 
plašča situle z Vač in letos 6. 
januarja spet in to seveda za-
radi Vladislava Stresa. 
V dodatku ob koncu romana 
Ivana Sivca – Obračun ob 
polni luni – pa je naša arhe-
ologinja, dr. Vojka Cestnik, 
zelo strokovno, korektno, et-
nološko in preprosto (skrat-
ka – skoraj popolno) obrazlo-
žila življenje v železni dobi – v 
času nastanka situle z Vač. 

Tako ima bralec romana možnost primerjati povest s takratnim 
načinom življenja. 

Rad imam Vače – se vidi kajne! Zvonček Norček

V nedeljo, 2. 2. 2020, ob 15.30, vas vabim na GEOSS, na po-
častitev Prešernovega praznika. Slavnostni govornik bo Ivan 
Sivec prejemnik Reda za zasluge, za izjemno obsežen, raznolik 
in odmeven avtorski opus, ki neguje narodno zavest, priljub-
ljen pisatelj, velik ljubitelj Prešerna in pisec prvega romana iz 
časa, ko je nastala situla z Vač (skratka LEGENDA) – lepo da-
rilo, ki zavzema častno mesto na naših knjižnih policah (slika) 
(saj smo vendar ponosni tržani - Vačani).
1  EVERGREEN - Ker se stalno vsako leto pojavi enkrat ali več-

krat kak članek, razstava, pohod, … o Situli z Vač
2  Zakaj ravno januar? Izdelal sem koledar z naslovom »Situla 

z Vač in dogodki na današnji dan«. Če pogledate 17. januar, 
ugotovite, da je bila na ta dan leta 1878, najdena – Situla z 
Vač. Koledar lahko dobite pri meni, lahko pa ga tudi skopirate 
iz spletne strani http://www.vace.si/KOLEDAR2020.htm

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

PRODAM: Pianino Čajkovski;  
Mizarsko mizo - ponk. Cena po 
dogovoru. 
Kitaro Melodija klasična (70 €); 
Varilni aparat Vareks 135/145 
(70 €). Kontakt: 030-391-352.

TENIS CENTER ŠPITAL V KRESNICAH
VABI K SODELOVANJU 

oSebo za poMoč  
PRI OBRATOVANJU  
LOKALA IN TENISA.

Možne so vse oblike  
sodelovanja.

Lokal oddajamo tudi  
v dnevni najem. 

Tel: 041 436 655,
e-mail:

miro.vidic@gmail.com



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 
* 4,35 €

SONČNICE 1 kg
1,09 €

PELETI RED DEVIL
* 3,99 € 

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
0,89 €

PERSIL GEL 3 L
9,99 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

Mehč. LENOR 1,8 L
3,59 €

ARGETA Junior 95 g
0,93 €

 JAR PLAT. 18 TBL
 3,49 €

NEKTAR jabolčni 1 L
0,49 €

* CENA VELJA ZA PALETNI NAKUP

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE
Cenik velja od 1. 1. 2020. Glede na velikost vašega zakupljenega prostora, število zaporednih 
objav ali celoletno naročilo objave, vam nudimo dodatni popust! Zaračunavamo tudi članke, ki 
so tržne narave, odvisno od števila cm2. Za Zahvale in v spomin se lahko osebno oglasite  
v pon., sre., pet. od 10. do 13. ure ali pošljete sliko in tekst na naš elektronski naslov:  
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net.

vsi pogoji oglaševanja so navedeni na naši spletni strani: www.obcan-litija.si. 
Za info. lahko pokličete: 041 719 444 (aco Jovanovič), 01/898 38 43 (uredništvo občana).

C E N I K 
OGLAŠEVANJA 2020

1/2  STRANI
VELIKOST:

20 cm x 27,5 cm

1/2 NOTRANJE ČB STRANI
407,00 EUR + DDV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1/2 NOTRANJE BARVNE STRANI

605,00 EUR + DDV

1/1 CELA NOTRANJA
STRAN - ČB

VELIKOST:
40 cm x 27,5 cm

814,00 EUR + DDV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1/1 CELA NOTRANJA
BARVNA STRAN

VELIKOST:
40 cm x 27,5 cm

1.210,00 EUR + DDV

CENA 
na notranji 
strani - ČB

202,76 EUR
+ DDV

CENA 
na zadnji 

BARVNI strani:

493,20 EUR
+ DDV

1/4 
STRANI

VELIKOST:
20 x 13,7 cm

CENA 
na notranji 

BARVNI strani:

301,40 EUR
+ DDV

NOTRANJA STRAN
Na črnobeli strani:

1 cm2 = 0,74 EUR + DDV

Na barvni strani:
1 cm2 = 1,10 EUR + DDV

Na PRVI barvni strani:
1 cm2 = 2,30 EUR + DDV

Na ZADNJI barvni strani:
1 cm2 = 1,80 EUR + DDV

ZAHVALA  /  V SPOMIN
58,00 EUR + DDV

1 cm2

1 cm2

1 cm2

1 cm2

NAPOVEDNIK DOGODKOV
Torek, 21.1.2020 ob 18.00

URA PRAVLJIC, Knjižnica Litija
Torek, 21.1.2020 ob 19.00

POTOPISNO PREDAVANJE; Franci Horvat, FILIPINI,
Knjižnica Litija

Četrtek, 23.1.2020 ob 18.00
URA PRAVLJIC, Knjižnica Šmartno

Petek, 24.1.2020 ob 18.00
RAZSTAVA DRUŠTVA LILA; Ustvarjalnica mladih, MC Litija

Petek, 24.1.2020 ob 19.00
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: SEKS PO SLOVENSKO – Vid Valič,
Kulturni center Litija

Sobota, 25.1.2020 ob 19.00
Ob 45 letnici Moškega zbora Polšnik
OPERETA KOVAČEV ŠTUDENT, Dvorana na Polšniku

Ponedeljek, 27.1.2020 ob 19.00
PRIBLIŽEVANJA; gostja VIKA POTOČNIK, KC Litija 

Torek, 28.1.2020 ob 19.00
ZANIMIVA ZNANOST; PRIMERJAVA VARIANT HE LITIJA Z VIDIKA  
VPLIVOV NA PROSTORSKI RAZVOJ MESTA LITIJA,
Magistersko delo Kristine Rovšek, Knjižnica Litija

Sreda, 29.1.2020 ob 18.30 
3. INTERNI NASTOP GLASBENE ŠOLE, Dvorana GŠ Litija-Šmartno 

Četrtek, 30.1.2020 ob 17.00
FILMSKI VEČER, MC Litija

Četrtek, 30.1.2020 ob 18.00
»IZ LITIJE V NEBO« Damjan J. Ovsec: Predavanje o pustu in pustni kulinariki  
in otvoritev razstave »Iz Litije v nebo« - dogodek v okviru Litijskega karnevala,  
Mestni muzej Litija

Sobota, 1.2.2020 ob 10.00
OTROŠKA MATINEJA; BALATONČI in MURKA - Miškino gledališče,
Kulturni center Litija

Nedelja, 2.2.2020 ob 15.30
35. SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK, Pomnik GEOSS

Ponedeljek, 3.2.2020 ob 18.00
URA PRAVLJIC, Knjižnica Vače

Torek, 4.2. ob 18.00
URA PRAVLJIC, Knjižnica Litija

Sreda, 5.2.2020 ob 18.30 
KONCERT UČITELJEV GLASBENE ŠOLE Litija-Šmartno ob slovenskem 
kulturnem prazniku, Dvorana GŠ Litija-Šmartno

Četrtek, 6.2.2020 ob 18.00 
URA PRAVLJIC, Knjižnica Šmartno

Četrtek, 6.2.2020 ob 19.00
SLOVESNOST OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Scenarij in vodenje Knjižnica Litija, Kulturni dom Šmartno

Petek, 7.2.2020 ob 18.00
VEČER POEZIJE IN GLASBE, MC Litija

Petek, 7.2.2020 ob 18.00
Koncert MePZ DU Litija in domačih zborov
OB KULTURNEM PRAZNIKU, Dvorana OŠ Gabrovka

Petek, 7.2.2020 ob 18.30 
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU,  
Dvorana na Polšniku

Petek, 7.2.2020 ob 19.00
OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU – Vesna Zornik trio, Zbor sv. Nikolaja 
Litija, osrednja govornica: Ksenija Horvat, Kulturni center Litija

Sobota, 8.2.2020 ob 10.00
Branje zgodbic iz knjige V TEMNIH GLOBINAH SITARJEVCA  
avtorice Darinke Kobal, Mestni muzej Litija

Sobota, 8.2.2020 ob 12.00 in ob 16.00
VODENJE PO MUZEJU, Mestni muzej Litija

Nedelja, 9.2.2020 ob 20.00
KRIZA SREDNJIH LET, Predstava ŠPAS TEATRA za izven),
Kulturni center Litija

Ponedeljek, 10.2.2020 ob 9.30 in 10.30 
KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE Litija - Šmartno za učence OŠ Šmartno, 
Osnovna šola Šmartno

Sreda, 12.2.2020 ob 18.00
KLAVIRSKO SREČANJE ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL,
Dvorana GŠ Litija-Šmartno

Sobota, 15.2.2020 ob 10.00
OTROŠKA MATINEJA; JAKA IN SRAKA, Gledališče Unikat
Kulturni center Litija

Ponedeljek, 17.2.2020 ob 19.00
PRIBLIŽEVANJA: DESA MUCK, Kulturni center Litija

Torek, 18.2.2020 ob 18.00
URA PRAVLJIC, Knjižnica Litija

Četrtek, 20.2.2020 ob 18.00
URA PRAVLJIC, Knjižnica Šmartno

Četrtek, 20.2.2020 ob 18.00
PREVZEM PUSTNE OBLASTI Z MAMO MANKO IN IMITATORJEM  
ELVISA PRESLEYA, Valvazorjev trg Litija

Sobota, 22.2.2020 
LITIJSKI KARNEVAL
OTROŠKI ŽIV ŽAV; Super krila na obisku ob 10.00
KARNEVALSKA POVORKA ob 15.00
ZAKLJUČNA KARNEVALSKA PRIREDITEV; ALEX VOLASKO ob 16.30
KARNEVALSKI PLES S ČUKI ob 20.00 
Center mesta Litija in športna dvorana Litija

Torek, 25.2.2020 ob 10.00
ŠOLSKI KARNEVAL, Športna dvorana Litija

Torek, 25.2.2020 ob 13.00
POKOP PUSTA, ŠMELC, parkirišče

Torek, 25.2.2020 ob 18.30
PUSTNI NASTOP, Dvorana GŠ Litija - Šmartno

Torek, 25.2.2020 ob 19.00
POTOPISNO PREDAVANJE; JANEZ MEDVED- BOLGARIJA
Knjižnica Litija

Četrtek, 5.3.2020 ob 19.30 
ABONMA; EROTIKA – Špas teater
Kulturni center Litija

Podatke zbira: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 420, obcina.litija@litija.si


