
 
LITIJSKI KARNEVAL 2020 
 
 
 
POZIV SKUPINAM ZA SODELOVANJE NA KARNEVALU 
 

 

Litija ima več kot 170 – letno pustno tradicijo. Karnevalski dogodki so bili vezani na temo aktualnih 

političnih dogajanj in tudi letos bo tako. Tema karnevala, ki bo v soboto 22.2.2020 ob 15.00 bo  

 

LITIJA AIRWAYS. 
 

Pojasnilo teme Litijskega karnevala 2020:   
Litija je bila že leta 1950 svetovna velesila v letalstvu. Tega leta je Milan Borišek, Litijan, prejel bronasto 

medaljo na prvem svetovnem prvenstvu v jadralnem letenju na Švedskem. Letos mineva 100 let od 

njegovega rojstva.  

Litija je že doslej veliko prispevala tudi k razvoju potniškega letalstva v Sloveniji.  V Litiji smo leta 1928  

(na karnevalu seveda) predstavili prvo slovensko potniško letalo FRTIŠKI VRABEC. 

Slovensko potniško letalstvo še nikoli ni bilo v tolikšni krizi kot trenutno. Litijani se zavedamo 

odgovornosti, ki so nam jo naložili naši predniki. Napočil je čas, da ponovno predstavimo 

revolucionarne rešitve slovenskega letalskega potniškega prometa. Na spektakularen način, v povorki 

po mestnih ulicah, bomo predstavili ustanovitev nove slovenske letalske družbe LITIJA AIRWAYS. 

Obljubljamo udobne, točne, cenovno ugodne in sploh najboljše dnevne polete v vse svetovne 

prestolnice in top turistične destinacije.  

 

Poziv sodelujočim skupinam: 
Z veseljem sprejemamo  vse ideje novo odkritih letalskih inovatorjev. Letalski konstruktorji in logisti  – 

pridite in pokažite svoje patente, ki bodo tvorno prispevali k razvojno naravnani novi slovenski letalski 

družbi. Predstavite koga vse bomo vozili, kam vse bomo potovali, kje bomo imeli hangarje in piste, 

koliko pilotov in stevardes bo dobilo delo, kak bo sistem usposabljanja, potencialne strateške partnerje 

družbe, sistem financiranja države,… 

Želimo si, da skupine pripravite tematske maske na to temo.  Seveda so dobrodošle tudi vse druge 

pustne skupine. 

 

Nagrade najboljšim skupinam: 
Na zaključni prireditvi v Športni dvorani Litija takoj po zaključku povorke bodo najboljšim skupinam 

podeljene nagrade v višini 500, 300 in 200 EUR.  

 

Način ocenjevanja: 
Ocenjevalno komisijo imenuje organizator Litijskega karnevala – Občina Litija. Komisija spremlja 
povorko in ocenjuje: 
- številčnost  in izgled skupin, 
- količino vloženega dela v pripravo skupinske maske, 
- aktualnost vsebine skupinske maske, tudi glede na temo karnevala, 
- splošni vtis, ki jo skupina naredi v karnevalski povorki. 



Nagrada za sodelovanje na Litijskem karnevalu 2020: 
Vse skupine s 6 ali več člani bodo za sodelovanje v karnevalski povorki prejele nagrado 150  EUR. Vsi 

sodelujoči prejmete tudi topel obrok v športni dvorani po zaključni prireditvi karnevala.  

 

Novost Litijskega karnevala 2020: 
Letos bo prvič podeljena nagrada najboljši skupini po mnenju obiskovalcev karnevala v višini 200 EUR.  
Glasovanje bo potekalo v času povorke in prihoda v športno dvorano. Med sodelujočimi v glasovanju 
bomo izžrebali bogato praktično nagrado. Karnevalske skupine pozivamo, da motivirate prijatelje, 
sorodnike, znance, ustanovite fen-klube in zmagate 
 

Način prijave skupine za sodelovanje na Litijskem karnevalu 2020: 
Prijave sprejemamo do četrtka, 13.2.2020 na  naslov  turisticnod.litija@gmail.com. Za dodatne 

informacije lahko pokličete  Matejo Šteferl na  040 847 213. 

Prijava karnevalske skupine mora vsebovati: 

- opis teme predstavitve skupine, 

- ime skupine, 

- podatke o kontaktni osebi skupine (ime, priimek in telefonska številka), 

- podatek ali se bo skupina predstavila na prevoznem sredstvu ali ne, 

- ime in priimek vodje skupine, točen naslov, 

- davčno številko ter tekoči račun vodje skupine, 

- število sodelujočih v skupini. 

 

Prihod skupin na karneval: 
Zbor skupin bo 22.2. ob 14.30 uri. Predstavniki vseh skupin se takoj po prihodu na štartno mesto javite 

na info stojnici nasproti lekarne. 

Razvrstitev skupin bo po Valvazorjevem trgu od Turistično informacijske pisarne mimo lekarne proti 

Podkraju in  mostu preko Save.  

Začetek povorke bo ob 15. uri.  Zaključna prireditev ob cca 16.30 v športni dvorani.  

Trasa karnevala bo potekala po Valvazorjevem trgu, Ulici Milana Boriška, Ulici Mire Pregljeve, Ulici 

komandanta Staneta, levo na Brodarsko ulico, ulici Zasavskega bataljona, nazaj na Ulico komandanta 

Staneta in se bo zaključila v športni dvorani. 

Na parkirišča za skupine ob Zasavski cesti vas bodo usmerjali reditelji karnevala. 

 

 

Zelo bomo veseli vašega sodelovanja! 

 

Organizatorji Litijskega karnevala 2020:  
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