
OBNOVA MOSTU V JEVNICI ZAKLJUČENA
Potem, ko je bil konec junija z izvajalcem del na mostu  Jevnica 
– Senožeti  podpisan Aneks za dokončanje del je bila izvedena 
zamenjava vseh dotrajanih vozlišč in delna zamenjava vozlišč, ki 
so bila poškodovana z vsemi spremljajočimi deli za razpiranje in 
stabilizacijo konstrukcije, je izvajalec zaključil vsa dela na lese-
nem delu mostu. V začetku meseca septembra so bila izvedena 

še betonska dela na dostopu na leseni del mostu in sredi meseca 
septembra tudi položena asfaltna plast, ki bo omogočila, da se bo 
preko mostu sprostil  promet z vozili. Vrednost vseh izvedenih del 
je 205.000,00 EUR.

iz uredništva
Končale so se poletne dogodivščine, sedaj pa nas čakajo-
novi izzivi. Učenci spet radi vidijo svoje sošolke in sošolce, 
odrasli pa se spet z mešanimi občutki vračamo na delov-
na mesta, kjer je čedalje daljši delavnik, plače pa ostajajo 
enake. Na Švedskem so skrajšali delavnik na 6 ur, sedaj to 
uvajajo tudi Francozi in le upamo lahko, da bo to postala 
evropska praksa.

Prispevke pošljite do 08.10.2016 po e-pošti: 
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna ACO, C.D.K. 39,

1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.
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Zelo številčen obisk na festivalu Slovo poletju je dokaz, 
da se je skozi leta  pridobilo zaupanje naših občanov, kot 
tudi  obiskovalcev iz drugih občin.  Prav letošnji – deseti  
festival so mnogi ocenili kot enega boljših v zadnjih le-
tih. Vse to je seveda zasluga odličnih izvajalcev, ki so s 
svojim delom in vloženo energijo pričarali vzdušje in ne-
pozabno glasbo, ki je napolnila festivalski prostor. Velika 
pohvala pa seveda velja tudi ZKMŠ Litija za dobro orga-
nizacijo in odličen izbor nastopajočih. (Več na 2. strani)
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ENERGIJE IN NAVdUŠENIH OBISKOVALCEV

Občina Litija

MATETOVA
DRUŽBA, d.o.o.

VABILO 
na uvodno prireditev ob začetku novega 

študijskega leta 2016/2017 Društva Univerza za 
tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno

PONEDELJEK, 10. OKTOBER 2016, ob 17. uri
MESTNI MUZEJ LITIJA

Veseli bomo vaše družbe.          Člani Upravnega odbora

INVESTICIJA V KUHINJI 
OSNOVNE ŠOLE GABROVKA

V osnovni šoli Gabrovka so v poletnih mesecih 
izvedli nujno potrebno investicijo v šolski kuhinji.
38 let neprekinjene uporabe je, kljub rednemu 
vzdrževanju, terjalo svoje. Zamenjan je bil osrednji 
kuhinjski blok;  štedilniki, ponev, kotel, napa ter 
pomivalni stroji. Ocenjena vrednost investicije je 
24.000,00 EUR.

Izvedba del…….

dokončno urejen most jevnica – Senožeti.

NOVO V LITIJI!

Odpiralni čas:
Od PON.- PET.: 8.00-19.00, SOBOTA: 8.00-12.00

• PRODAJA IN IZDELAVA POHIŠTVA PO MERI
• SEDEŽNE GARNITURE
• KUHINJE
• KOPALNIŠKO POHIŠTVO
• SPALNICE
• SOBNA VRATA

Valvazorjev trg 15, 
(stari del mesta Liti je)

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

dragan.trninic@gmail.com
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ZAVIJALNI PAS NA GRAŠKO CESTO KMALU 
DOKONČAN

V poletnih mesecih so  se pričela  dela na ureditvi zavijalnega pasa iz G2 
na Graško cesto (pri podvozu na Graški).Po ureditvi izvennivojskega križa-
nja na Zgornjem Logu je bilo nujno potrebno pristopiti k celoviti ureditvi 
zavijalnega pasa iz G2 na Graško cesto, saj je navedeni odsek zaradi ve-

likih hitrosti predstavljal povečano  nevarnost za udeležence v prometu.
V tem času se dokončujejo dela in po izvedbi ustrezne prometne si-
gnalizacije, bo promet sproščen v obe smeri, predvidoma v začetku 
meseca oktobra. Izvajalec del je bil trgograd d.o.o., naročnik pa Direk-
cija RS za ceste.    

V SPODNJEM HOTIČU SE BO UREJALO  NE-
VARNO KRIŽIŠČE NA DRŽAVNI CESTI G2-108 

PRI ODCEPU ZA VAČE
Zelo nevarno križišče pri odcepu za Vače, pri Mane Baru, na glavni 
cesti G-108, bi se po najboljših napovedih pričelo graditi že leta 
2018. To križišče je nevarno tako za vozila, ki vozijo po glavni cesti 
G2-108, ker ni zavijalnega pasu, kot tudi za pešce ter vaščane, ki 
se s kmetijskih površin, s kmetijskimi stroji vključujejo na glavno 
cesto. Zelo nevarno pa je tudi za nas gasilce. Ko se z gasilskimi 

vozili vključujemo na glavno cesto proti Ljubljani, ni težav glede 
preglednosti, problem nastane ob zavijanju v smeri Litije, saj zara-
di kapelice, ki stoji tik ob cesti ni preglednosti. Na tem odcepu je 
bilo do sedaj  že kar nekaj nesreč, ki pa so se, k sreči, končale le z 
materialno škodo.
Občina Litija je skupaj s krajani, gasilci ter Direkcijo Republike Slo-
venije za ceste iskala rešitev za ureditev te nevarne točke. Novo 
križišče bo locirano nekoliko višje od starega, tako, da se bo stara  
avtobusna postaja porušila, s tem bo magistralna cesta širša in 

bo možno umestiti zavijalni pas. Novo avtobusno postajališče proti 
Ljubljani bo nasproti gasilskega doma, proti Litiji pa nasproti sta-
re Drnovškove hiše. Pomembno je, da se bo uredil tudi del varne 
šolske poti s pločnikom ob cesti, proti odcepu za Bitiče, ter varnim  
prehodom za pešce. Prav tako bo urejen nov dovoz za gasilski dom, 
ki pa bo nekoliko naprej od gasilnega doma, v smeri  proti Ljubljani.
V izdelavi je že PZI (projekt za izvedbo) tako, da  upamo, da bo 
zadeva potekala po predvidenem terminskem planu.

Boštjan Sukič

OGLARSKA DEŽELA IMA VELIK RAZVOJNI  
POTENCIAL

Oglarska dežela na Dolah ohranja dediščino oglarjenja, ki je med 
najpomembnejšimi elementi nesnovne ali žive kulturne dediščine v 
naši občini in tudi širše v Sloveniji. Na območju deluje kar precej 
oglarjev, ki so skupaj še z drugimi ponudniki povezani, v širšem 
okolju prepoznavno, Oglarsko deželo. Močno se zavedajo, da je za 
nadaljnji uspešni  razvoj te obrti nujna povezava s turizmom, prav 
tako pa se tudi na občini Litija  zavedamo, da  ima to območje velik 
potencial za razvoj trajnostnega turizma, prav zaradi močne tradici-
je oglarjenja, naravnih lepot, gozdnega in vodnega  bogastva, ki jih 
to območje dolske planote  ponuja.  Pred desetimi leti  je   Oglarska 
dežela postala turistično prepoznavna v širšem slovenskem prosto-
ru. Danes pa se tako posamezniki, kot tudi v krajevni skupnosti ter 
na občini Litija zavedamo, da je potrebno aktivnosti iz vseh dose-
danjih let  nadgraditi in izoblikovati identiteto tega območja, ki bo 
zagotavljala trajnostni razvoj.  Z namenom spodbuditi aktivnosti, 
je bila v mesecu aprilu izvedena strokovna ekskurzija  v Savinjsko 
dolino, pod vodstvom Jožeta Praha – dolgoletnega spodbujevalca 
razvoja oglarstva na Dolah.

V začetku meseca maja je bil na Dolah organiziran še sestanek 
z vsemi zainteresiranimi prebivalci območja krajevne skupnosti 
Dole, ki si želijo  nadaljevati zgodbo   Oglarske dežele, ki je bila 
zastavljena pred desetimi leti. Imenovan je bil razvojni odbor, ki  ga 
vodi Irena Bostič in v prihodnje bo ta  odbor pripravil vizijo  razvoja 
tega območja in hkrati skrbel za redne aktivnosti, ki pripomorejo k 
promociji Oglarske  dežele. Skupaj s  PGD Dole in ostalimi društvi 
v kraju, so tako že izvedli prireditev V OGLARSKI DEŽELI, ki je po-
tekala konec meseca avgusta. Obenem je bil na prireditvi podpisan 
Memurandum o sodelovanju v mednarodnem projektu BioVILL, s 
ciljem dolgoročno povečati rabo lokalnih obnovljivih virov energi-
je in drugih lokalnih virov, pridobljenih na trajnostni način. Dole z 

okolico ima dovolj neizkoriščenih potencialov  lesne biomase in tu 
je možnost za trajnostni in okolju prijazen razvoj kraja in območja.
V nadaljevanju pripravljajo še otvoritev  turistično informacij-
ske točke, ki bo 27. septembra 2016 ob 15.00 uri. Ta dan obe-
ležujemo kot svetovni dan turizma, ki je posvečen ozaveščanju  o 
turizmu in njegovem pomenu vpliva na skupnost.  Letošnja tema je 

zeleni turizem, ki je lahko velika priložnost tudi za Dole in Oglarsko 
deželo, zato bo odprtje  TIC- a na Dolah simboličen prikaz odprtja 
zelenega okna v Oglarsko deželo. Prostori nove turistične točke 
bodo v  stavbi bivše pošte, kjer si bo poleg informacij o območju 
in turistični ponudbi, možno ogledati številne izdelke in storitve, ki 
jih tržijo na tem območju. 

IVANA HORVAT  
RAZSTAVLJA V AVLI OBČINE LITIJA

Do konca meseca septembra si v avli Občine Litija lahko ogledate 
zanimivo razstavo Ivane Horvat, ki se je leta 1944 rodila v Tujem  
Grmu kot Johana Koncher, kasneje je prevzela očetov priimek in  se 
preimenovala v Ivano Šircelj. Osnovno šolo je obiskovala v Litiji, a 
se kmalu odselila s trebuhom za kruhom v Ljubljano. Ivanina slikar-
ska nadarjenost je pričela sramežljivo prihajati nadan pred dobrimi 
tremi leti. Z akrilnimi barvami je pričela slikati na cvetlične lončke, 
vazice in vrče, potem pa še na odslužene strešne bobrovce.V za-
dnjem obdobju je pričela slikati še na platno, vendar ji je še vedno 

ljubše slikanje na bobrovce, saj pravi, da so izdelki bolj unikatni in 
bolj priljubljeni pri njenih oboževalcih. Svojo prvo samostojno raz-
stavo je imela  v graščini v Begunjah na Gorenjskem.

ČIŠČENJE GREZNIČNIH GOŠČ IN BLATA 
IZ MALIH KOMUNALNIH 

ČISTILNIH NAPRAV 
Občini Litija in Šmartno pri Litiji sta zgradili Centralno čistilno napravo 
Litija in Šmartno pri Litiji za čiščenje komunalne odpadne vode. Loka-
cijaCČN je na desnem bregu reke Save na vzhodnem delu Litijskega 
polja tik gorvodno nad sotočjem Save in Reke.CČN je mehansko bi-
ološka čistilna naprava s terciarnim čiščenjem, aerobno stabilizacijo 
blata, strojnim zgoščevanjem presežnega blata in sprejemom in ob-
delavo gošč iz greznic in blata iz malih čistilnih naprav.
Na CČN priteka komunalna odpadna voda iz dveh smeri. Iz smeri Litija 
se dovaja odpadna voda po gravitacijskem kanalu v vhodno črpališče. 
Iz smeri Šmartno pri Litiji pa se dovaja odpadna voda po tlačnem ce-
vovodu zadnjega črpališča na sistemu kanalizacije v mehansko pred-
čiščenje CČN.
Večina stavb v naseljih Litija in Šmartno pri Litiji se je že priključila 
na javno kanalizacijo skladno z navodiliJavnega podjetja Komunalno 
stanovanjskopodjetje Litija d.o.o..

Občani občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki komunalno odpadno vodo 
ne odvajajo v javni kanalizacijski sistem, imajo možnost, da blato iz 
malih čistilnih naprav ali gošče iz greznic, po predhodni najavi, preda-
jo v obdelavo in čiščenje na CČN Litija Šmartno. Storitev prevzema in 
čiščenja blata se obračuna skladno s cenikom. 
V letu 2017 bomo uveljavili pavšalni obračun prevzema in čiščenja blata 
iz MČN in gošč iz greznic. Strošek bo vsem zavezancem (občanom) ob-
računan na mesečnih računih komunalnih storitev. Izvajalec javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode bo izvajal redni odvoz bla-
ta, skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Ur.l.RS,št.98/2015)in sicer najmanj enkrat na 3 leta.
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. sprejema 
naročila za praznjenje, čiščenje, odvoz in prevzem grezničnih gošč in blata 
iz malih komunalnih čistilnih naprav na telefonsko številko  01/890 00 10.
V nadaljevanju je cenik storitve praznjenja in čiščenja greznic in MČN, 
ki jeoblikovan skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen sto-
ritev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Udeleženci ekskurzije na razgledni ploščadi na panoramski cesti 
nad Solčavo.

Prižig kope na prireditvi v oglarski deželi.

Ogled novih prostorov bodočega TIC-a  v stavbi bivše pošte.

(Nadaljevanje iz 1. strani) 
10. fESTIVAL SLOVO POLETJU POLN 

POZITIVNE ENERGIJE IN 
NAVdUŠENIH OBISKOVALCEV

V četrtek (25.8.) smo v Litiji gostili Ansambel Saša Avsenika, ki nada-
ljuje in nadgrajuje bogato tradicijo družine Avsenik in ni treba pose-
bej razlagati, da njihova glasba vedno navduši. In če s svojimi glasovi 
svoje doda tudi eden najboljših zborov v Sloveniji (in v Evropi) Zbor sv. 
Nikolaja Litija, je kombinacija gotovo uspešnica. In tako je tudi bilo. 
Navdušeni obiskovalci, navdušeni pevci in instrumentalisti ter vodji 
skupin Sašo Avsenik in Helena Fojkar Zupančič. Fenomenalni odzivi 
so krožili tako v mestu kot tudi po družabnih omrežjih. Petkov večer 
(26.8.) pa je napolnila gospel glasba v izvedbi odličnega a cappella 
gospel zbora Bee Geesus, ki jih odlikuje beatbox in drugi vokalni ele-
menti, ki nadomeščajo instrumente. Vodi jih energični Matej Virtič, ki 
velja za enega vidnejših predstavnikov a cappella izvajalcev v Slove-
niji. Prvič so sodelovali tudi z ustanoviteljem Rock n’ banda, Rokom 
Ferengjo, ki se je z ostalimi člani banda preizkusil le v vokalni izvedbi 
nekaterih pesmi. Seveda so se predstavili tudi s svojimi uspešnicami, 
pri izvedbi katerih je pomagalo tudi naše občinstvo.Tudi letos so odlo-
čilno vlogo odigrali sponzorji festivala. Brez njihove podpore festivala 
gotovo ne bi bilo. Hvala g. županu za pomoč. V ZKMŠ se bomo še 
naprej trudili, da v Litijo povabimo glasbenike, ki navdušujejo s svojim 
ustvarjanjem in bodo lahko skupaj z domačimi skupinami ohranjali 
tradicijo povezovanja in sodelovanja na tem litijskem festivalu, s tem 
pa bomo vsi skupaj pridobivali nove izkušnje in nova prijateljstva.



PREd MNESTNIM MUZEJEM  LITIJA JE BILO 
ŽIVAHNO

2. Petkovo popoldne (9. september 2016) v organizaciji Društva U3 
Litija in Šmartno ter ob veliki podpori Mestnega muzeja Litija se je iz-
teklo. Vsi, ki so se slučajno ali namerno ustavili najprej pred muzejem, 
so imeli kaj videti in slišati. Rokodelci Društva upokojencev Litija in 
Društva U3 so na ogled 
postavili svoje izdelke.
Pol ure je na vhodu v 
staro sodnijo prepeval 
Mešani pevski zbor DU 
Litija ob spremljavi har-
monikarja in kitarista. 
Ustavilo se je tudi nekaj 
mimoidočih na drugi 
strani ceste.  Pesmi so 
bile namenjene  65. roj-
stnemu dnevu DU Litija in praznovanju Tedna upokojencev Litija.
Sledila je zatvoritev razstave Pozabljene vezenine, kamor so zelo stare 
in dragocene vezenine prinesle članice DU Litija, Rokodelskega cen-
tra Moravče in Društva žena in deklet Vače. Strokovna sodelavka in 
avtorica zaključne besede (v odsotnosti zaradi bolezni) je bila Branka 
Bizjan.
Piko na i pa je dodal Pihalni orkester Litija, ki je s svojo mladostjo 
in razigranostjo popestril večer. Prelila se je pozitivna energija med 
generacijami. 

Milena Dimec
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NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.4 Turbo Cosmo, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel 
Corsa 1.4 Color Edition, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa 1.4 Enjoy, novo 
vozilo, pokličite za ceno; Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Cosmo Start Stop, novo vozilo, 
pokličite za ceno; Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Edition Start Stop, novo vozilo, 
pokličite za ceno; Opel Meriva 1.4 Turbo Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel 
Mokka 1.6 Enjoy Start Stop, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy Letnik 1. 
registracije: 2004, prev. 152000 km, srebrna 
barva (kovinska), diesel motor, 1686 ccm,  
74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

Pokličite za ceno!

Opel Corsa 1.4 Turbo Color Edition Start Stop 
Letnik 1.registracije: 2015, prev. 1350 km, rdeča 
barva (kovinska), bencinski motor, 1364 ccm, 
74 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

12.600,00 EUR
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI Letnik 1.re
gistracije: 2011, prev. 108662 km, bela barva 
(kovinska), diesel motor, 1248 ccm, 55 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA

6.550,00 EUR

Opel Meriva 1.6 16V Enjoy Letnik 1. 
registracije: 2004, prev. 146431 km, srebrna 
barva (kovinska), bencinski motor, 1598 ccm, 
74 kW / 101 KM, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

2.700,00 EUR

OpEL MErIVA 1.3 CDTI ECOfLEx ENjOy 
Letnik 1. registracije: 2012, prev. 99826 km, 
srebrna barva (kovinska), diesel motor, 1248 
ccm, 70 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

8.900,00 EUR
Opel Mokka 1.6 CDTI Drive Start Stop 4x4 
Letnik 1. registracije: 2015, prev. 1050 km, srebr
na barva (kovinska), diesel motor, 1598 ccm, 100 
kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

20.900,00 EUR

ORATORIJ V LITIJI
Kot že 18 let poprej, je tudi letos avgusta v Litiji potekal oratorij. 
In prav tako kot 18 let prej, smo se imeli tudi letos fenomenalno! 
Teden smo začeli s sv. Mašo v ponedeljek zjutraj, da smo se pripra-
vili na prihajajoč teden in se priporočili Bogu. Radi bi se zahvalili g. 
Župniku za vso podporo, ki nam jo je nudil čez teden. V torek smo 
se odpravili na izlet do Brega, kjer smo po sv. Maši pekli hrenovke, 
da smo se okrepčali za vodne igre, s katerimi smo zaključili dan. 
Najlepša hvala Omahen Transportu za prostor in vso finančno po-
moč, ter Perutnini Ptuj za hrenovke. V sredo nam je dan popestril 
obisk, k nam je prišel Dominik iz organizacije Oratorij Slovenija. 

Četrtek je bil za mnoge 
najbolj zabaven dan, saj 
smo se odpravili na bazen 
Ilirija in preživeli čudovit 
dan v Ljubljani. Hvala pod-
jetju Rudi Turs, da so nas 
varno pripeljali na cilj in 
poslušali naše petje, ban-

se in ostalo zabavo na avtobusu. Petek je bil poseben, saj nas je 
obiskala sestra Majda iz Bleda. Hvala, da ste bili z nami. Oratorijsko 
dogajanje je potekalo tudi v soboto dopoldan, zvečer pa smo imeli 
tudi zaključno prireditev, na kateri smo staršem prikazali, kaj vse 
počnemo na oratoriju. Hvala Kulturnemu centru Litija, da ste nam 
prijazno odstopili dvorano. Teden smo zaključili z nedeljsko sveto 
mašo. Oratorij je teden napolnjen z dobro voljo, vero, smehom, 
veseljem, druženjem, vzgojo in igro. 
Ker pa vse to ne bi bilo mogoče brez finančne oz. kakršnekoli 
pomoči, bi se še enkrat radi zahvalili vsem sponzorjem: - Okrep-
čevalnici Kuhla in gostilni Pri 
Mačku, da sta napolnili naše 
lačne želodčke. – Agrolitu, za 
vse piškote, s katerimi smo se 
cel teden sladkali. – Megatrgu 
za ves papir. - Biliju Berčonu 
za brezplačen tisk oratorijskih 
majic, finančno ter materialno 
pomoč. – Vsem staršem, ki 
ste s prostovoljnimi prispevki 
soustvarjali oratorij. – Podjetju Grafex, za plakate. Iskrena hvala 
Urhu Grošlju za izrisan motiv na majicah in vso pomoč čez teden. 
Hvala Jožefi Bučar za čudovite ročno izdelane vizitke! Hvala Vsem 
staršem za izkazano zaupanje in seveda otrokom za dobro voljo, 
razposajenost in igrivost. 
Iskrena hvala tudi našim staršem za vso podporo pri vodenju leto-
šnjega oratorija. 

Klara, David, Vita.

16. KMEČKI DAN DRUŠTVA 
PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET 

POLŠNIK
Kmečki dan, osrednja prireditev DPŽD Polšnik 
je bila v nedeljo, 14. avgusta 2016, na kmetiji  
Rozina na Mamolju. Kmečki dan pripravimo 

vsako leto v drugem kraju KS Polšnik,  na drugi kmetiji, prikaže-
mo izbrana kmečka opravila na star način…
Vabilu na 16. Kmečki dan z naslovom »Kosci kosijo, seno v štantih 
sušijo«, se je odzvalo veliko obiskovalcev od blizu in daleč. Prijetno 
senco nam je nudil velik  toplar, dvojni kozolec, kot eden  simbolov  
slovenskega podeželja in prava mojstrovina tesarstva. Anton Bučar, 
mojster krovstva in tesarstva iz Tep, nam je  zelo slikovito in strokovno 
opisal vse sestavne dele kozolca ter predstavil postopek izdelave in 
postavljanja kozolca. 
Vsako kmečko opravilo zahteva svoj čas in vrstni red in seveda smo 
se tega držali tudi mi.  Najprej je bila na vrsti košnja otave in zato 
je bilo potrebno ročno sklepati koso na klepaju, posebnem stolu z 
nakovalom spredaj. To opravilo zahteva veliko potrpežljivosti in mirno 
roko. Na novo sklepano koso mora kosec nabrusiti. »Potem greš lahko 
s kosci v vrsto!«, sta dejala naša kosca in pričela kositi otavo. MRZLE 
ROSE,OSTRE KOSE-RAdA TRAVCA SE KOSI. Ta nauk preteklosti si 

velja zapomniti še danes. Po košnji je sledilo že drugo opravilo. Tri gra-
bljice so z lesenimi grabljami hitele razmetavati odkošene redi otave v 
čim tanjše sloje. Treba je namreč tudi še danes upoštevati star ljudski 
pregovor, ki ga beremo v Slovenskih novicah iz leta 1864: SENO SE 
SUŠI NA SONCU, OTAVA PA NA GRABLJAH. Otavo je torej potreb-
no čez dan pogosto z grabljami obračati, da se vsaj delno posuši. V 
primeru dežja pa je dobro narediti kopice. Tudi mi smo jih naredili in 
pri delu so se nam pridružili naši najmlajši obiskovalci, ki so postopek 
hitro usvojili in naredili nekaj manjših kopic. Ko pa smo jim v eno od 
kopic skrili »zaklad«, so bili za delo še bolj motivirani. Lesenih grabelj 
zanje nismo imeli, saj so tudi te že  izpodrinile plastične. Je pa res, da 
so le te bolj privlačne,  ker so različnih barv. So modre, zelene, rdeče.  
Kul. Lahko grabiš in delaš  z grabljami tvoje najljubše barve in greš še 
bolj veselo na delo.  Da pa nas sončni zahod ne bi prehitel, smo kopice 
otave kar na cickah znosili do kozolca. Veste kako to gre? Pod kopico 
se da dvoje močnih grabelj, ena grabljica poprime za grablje pred ko-

pico in druga  zadaj za  kopico, nato pa obe istočasno  kopico dvigneta 
ter odneseta do kozolca. Vse  se je dobro izšlo. Seveda so bile te cicke 
zanimive tudi za naše najmlajše obiskovalce. KAR SE JANEZEK NAUČI, 
TO  JANEZ  ZNA! Z veseljem so pomagali  in dejali, da so kopice super 
stvar. Za konec je bilo potrebno otavo še zdevati (naložiti) v štante, da 
se bo ob vetru in soncu posušila.Po opravljenem delu se vedno najde 
čas za veselje.  Pripravili smo dve igri, za odrasle nošenje vreče sena 
v košu čez ovire in  za mlajše obiskovalce  kegljanje s plastenkami, 
napolnjenimi z vodo. Koliko smeha, navijanja in luštnih prigod smo ob 
tem doživeli! Seveda nikakor ne smemo pozabiti omeniti prijetnega 
vzdušja ob vižah skupine Bojsi, bogate razstave domačih dobrot in 
krasnih risbic kozolca, podeželske pokrajine, koscev in domačih živa-
li, ki so jih med programom prireditve narisali otroci.  Risbice  bodo 
polepšale razstavo domačih dobrot na naslednjem kmečkem dnevu. 
En velik HVALA vam, naši dragi obiskovalci, za vaš obisk in pozornost, 
za vse dobre želje, pohvale in predloge in en velik HVALA predsednici 
društva, Marinki Bevc, ki se že toliko let trudi in prizadeva za dobro 
društva. In to zelo uspešno!
Na koncu še velika zahvala: Družini Rozina za krasen prostor in veli-
ko pomoč,  vsem članicam društva DPŽD Polšnik,  Mušič Tatjani s.p. 
Mizarstvo Otmar, Gasilskemu društvu Polšnik, Lovskemu društvu Pol-
šnik, Borišek Mariji in Ladu, Ivu Rozina, Bojanu Grošelj, Mirku Kotar, 
Toniju Bučar, Slavku Kos, vaščanom Mamolja, Joži Ponjevič , vsem na-
stopajočim v programu dela in iger, g. Marjanu Mušič.

Hvala našim zvestim sponzorjem:
OMAHEN –TRANSPORT, D.O.O., Gradiške Laze 19, Šmartno pri Litiji
KOMBI VOZ, Sedevčič  Srečko S.P., Velika Preska 9, Polšnik
ZOLON, Polona Zupančič S.P., Mamolj 20, Polšnik
LePO Se ImejTe. Se VIdImO V jULIjU 2017!

Amalija Kadunc

družina Rozina in Predsednica marinka Bevc

Razstava domačih dobrot  članic društva

NOVA MAŠA V ŽUPNIJI SV. KRIŽ GABROVKA
V nedeljo, 26.6. 2016, smo v župniji Sv. Križ Gabrovka po 41 letih 
obhajali slovesnost nove maše. Za vsako župnijo je to milostni dar in 
posebni praznik, tako tudi za Gabrovko. To ni praznik, ki se koledar-
sko ponavlja vsako leto, ta se zgodi bolj ali manj poredko.
Nova maša, ki ni bila samo moja nova maša, temveč nova maša ce-
lotne župnije, je združila vso župnijo in povezala vse ljudi. Ljudje so 
živeli za ta dan. Priprave se začnejo že kmalu po diakonskih posve-
čenjih, ki so po navadi oktobra. Tako je bilo tudi v Gabrovki. Ljudje so 
stopili skupaj, si razdelili naloge pri pripravah, ki jih ni malo. Z mirno 

vestjo lahko rečem, da 
je bil to dan prizadev-
nih in požrtvovalnih 
župljanov. Brez njih ta 
dan ne bi bil tako lep 
in tako slovesen. Tako 
lahko moje novomaš-
no geslo, ki se glasi: 
»Gospod je moja moč 
in moja rešitev,«(2 Mz 
15,2) preoblikujem v: 
»Gospod je naša moč 
in naša rešitev.« Na 
tem mestu, bi se še 

enkrat res vsem iz srca zahvalil za vse, kar ste prispevali in storili za 
ta naš dan. Iskrena hvala tudi duhovnikom: prodekanu dekanije Treb-
nje gospodu Robertu Hladniku, dekanu dekanije Trebnje gospodu 
Klavdiju Peterci, dekanu dekanije Ljubljana - Moste gospodu Alojziju 
Grebencu(novomašnik pri Sv. Križu pred 41.leti) ter domačemu žup-
niku gospodu Stanislavu Škufci za duhovno pripravo na praznovanje. 
Naj vsem Bog povrne in poplača. 

P. Boštjan KOTAR, KR

JEVNIŠKO KULTURNO dRUŠTVO VABI  
K SOdELOVANJU

Tudi za sezono 2016/2017 je Kulturno-umetniško društvo Jevnica 
pripravilo raznovrstne kulturne dejavnosti, k sodelovanju in udelež-
bi katerih vabi krajane pa tudi druge zainteresirane občane. Nudi-
mo vam možnost udejstvovanja v dveh pevskih zborih, plesnih sku-
pinah Rondo, skupini za učenje kitare, vodeni rekreaciji – telovadbi 
ter učenja afriških ritmov na bobnarskem tečaju.
Možne pa so tudi druge oblike kulturno-umetniškega delovanja, 
kar je odvisno od odzivnosti in pobud krajanov. Za dodatne infor-
macije lahko pokličete telefonski številki 041 804 062 (Jože Go-
renc) ali 041 739 966 (Sonja Mlakar), sporočite lahko tudi svojo 
pripravljenost za delo in pobude (lahko tudi na e-naslov: kudjevni-
ca36@gmail.com).
Informacije o posameznih dejavnostih (skupinah): 
1. Mešani pevski zbor KUD Jevnica, ki ga vodi Katarina Trček Ma-
rušič, želi med svoje vrste pritegniti čim več mlajših pevcev. Zbor 
goji raznovrsten repertoar in gostuje po številnih krajih doma in v 
tujini. Redno se udeležuje regijskih tekmovanj. Vaje so ob torkih od 
18.30 do 20.00. Informacije na tel.: 041 739 966  (Sonja Mlakar).
2. Mešani pevski zbor Miha Vahen, ki ga vodi Natalija Šuštar, 
nadaljuje tradicijo zborovskega petja v Jevnici. Zbor goji predvsem 
ljudsko pesem, s poudarkom na ohranjanju tradicije kraja. Vaje so 
ob ponedeljkih od 19. do 21. ure. Informacije na tel.: 041 804 062  
(Jože Gorenc).
3. Plesna skupina Rondo vabi k sodelovanju otroke od 3. leta 
dalje, ki jih bomo razdelili v štiri skupine, za katere vpis bo potekal 
v ponedeljek, 12.9. v dvorani zadružnega doma v Jevnici po urniku:
Jazz balet - vsak ponedeljek:

predšolski 3+  16:30 – 17:15

osnovnošolci 6+  17:15 – 18:15

osnovnošolci 9+ 18:15 – 19:30

HIP HOP - vsako sredo:

osnovnošolci 7+ 18:15 – 19:30

Mentorici Simona Kočar in Veneja Horvat, informacije na tel.: 031-
749-624.
4. Poučevanje kitare bo vodil Jošt Gombač. K vpisu vabimo v zače-
tni in nadaljevalni tečaj. Vpis in termini za vaje bodo po dogovoru. 
Informacije na tel.: 051 264 898 (Jošt Gombač).
5. Rekreacija - telovadba bo potekala pod strokovnim vodstvo Ka-
tje Šifrer. Začetek bo 4. oktobra ob 19.30 uri v dvorani zadružnega 
doma v Jevnici. Organizacijski vodja skupine bo Marta Novak, tel.: 
01-564-01-86.
6. V bobnarskem tečaju bodo udeleženci spoznavali tradicional-
ne ritmične vzorce iz bogate zakladnice zahodnoafriške poliritmije. 
Poučevanje igranja bo potekalo na tradicionalnih afriških tolkalih 
(djembe, dunun), ki bodo za tečajnike na razpolago brezplačno. 
Vpis in termin za vaje bo po dogovoru. Informacije na tel.: 041 340 
659 (Issiaka Sanou).

KUD Jevnica



dOBROdOŠLI V VRTCU 
Vrtec Litija je po počitnicah spet odprl vrata v vseh 
devetih enotah. V tem letu bo vrtec obiskovalo preko 
610 otrok, prvič pa je vrtčevski prag prestopilo 145 
otrok. Na prihod malčkov smo se dobro pripravili in 
tako kot že vrsto let, tudi v tem letu izvajamo postopno 

uvajanje otrok z enim od staršev. Vključitev otroka v vrtec pomeni 
veliko spremembo v njegovem življenju, za starše pa je to čustveno 
zahtevno obdobje, saj se pogosto prvič za dlje časa ločijo od otroka. 
Prav zato je postopno uvajanje v vrtec zelo pomembno in sodelovanje 
staršev ter vzgojiteljev nujno, ker lahko le skupaj ustvarijo razmere za 
otrokov proces navezovanja in prijetno bivanje v vrtcu. V času uvaja-
nja, ki traja lahko tudi do 4 tedne, lahko pride do različnih težav, ki 
pa izginejo, ko otrok sprejme novo okolje in se začne navezovati na 
vzgojiteljico ali osebo, ki mu v času odsotnosti staršev nudi občutek 
varnosti in zaščitenosti. Čustva in občutja svojih staršev otroci zelo 

dobro prepoznavajo in se na njih 
odzivajo, zato je pomembno, da 
se starši v času uvajanja dobro 
počutijo, da zaupajo vzgojiteljem 
in da verjamejo, da je vključitev v 
vrtec pravilna odločitev. 
Spoštovani starši, zato le pogu-
mno in z zaupanjem vstopite v naš 
vrtčevski svet. Vse svoje morebi-

tne skrbi zaupajte vzgojiteljem in verjemite, da bo vse dobro. Kmalu 
bo vaš malček z veseljem obiskoval vrtec in pridobival nove in zani-
mive izkušnje.

Liljana Plaskan, ravnateljica

HELLO! MY NAME IS … 
V vrtcu Kresnička se vedno razveselimo sodelovanja s starši. V lan-
skem šolskem letu nas je še posebej prijetno presenetila gospa Tina, 
mamica Tineta in Julije, ki nam je ponudila brezplačne angleške urice. 
Vsak drugi torek so otroci na zabaven in prijeten način preko igre ter 
različnih nalog spoznavali, kako po angleško rečemo krava, pujs, kuža 
…, poimenujemo barve kot so: zelena, rumena, črna …, živjo, srečen 
božič in moje ime je. Vsako jutro so preštevali otroke po angleško 
in včasih prešteli vse do »nineteen«. Na telesu znajo otroci pokazati, 
kje imajo »nose, ears, eyes« in tudi zapeti pesem Head, shoulders, 
kneesandtoes.
Pridobljeno znanje angleškega jezika smo (in še bomo) utrjevali z igra-
mi, pesmicami in angleškimi pogovori. Verjamem, da bodo otroci tako 
še bolj motivirani za učenje tujih jezikov, s čimer bodo lahko nadgra-
jevali svoje znanje.
Otroci s takšnim načinom sodelovanja začutijo, da tudi njihovi starši 
sprejemajo vrtec, zato ga še raje obiskujejo. Za ves trud in prijetne 
obiske se mamici Tini zahvaljujemo in  si želimo, da se še kdaj sreča-
mo na takšen način.

Vesna Balant, dipl. vzgojiteljica

HEJ, SEPTEMBER, dOBER dAN!
Spet je tu september in čas, ko se zopet odprejo šolska 
vrata. Letos našo podružnično šolo Dole obiskuje 59 
učencev. Pouk poteka v štirih kombiniranih oddelkih in 
enem čistem oddelku 3. razreda. 
Na prvi šolski dan smo se učenci in učitelji pozdravili v 

jedilnici . Eva iz 7. razreda in Gašper iz 2. razreda sta s pesmijo Hej, 
september, dober dan! sporočila vsem nam, da  so počitnice minile in 
da bodo za njimi ostali lepi spomini. Maša in Nastja iz 3. razreda sta v 
recitaciji povedali, da si tudi hrošči želijo v čisto »pravo« šolo. Zaigrala 

je tudi harmonika. Matej iz 9. 
razreda je s poskočno pesmijo 
poskrbel, da je bil prvi šolski 
dan vesel za vse nas.   
Še posebej smo bili na podru-
žnični šoli veseli šestih prvo-
šolcev. Prehod iz vrtca v šolo 
je velik korak, tako za učence 
kot za njihove starše. Toplo do-

brodošlico jim je zaželel ravnatelj Osnovne šole Gabrovka − Dole, g. 
Igor Hostnik. Učenci 2. in 3. razreda so se potrudili in jim s kratkim 
programom polepšali prvi šolski dan. Zaigrali so jim igrico o treh me-
tuljih in zaplesali ljudski ples. Vsi so se veselili naslednjega dne. Želi-
mo jim, da bodo tako radovedni in željni novega znanja vseh devet let. 
Za varno pot v šolo je kar tri dni skrbel predstavnik Društva upokojen-
cev Dole g. Martin Željko. V  imenu vseh učencev in učiteljev podru-
žnicese mu iskreno zahvaljujemo.

Marjeta Mrhar
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ZAČETEK POUKA V OSNOVNI ŠOLI 
LITIJA, PODRUŽNICI S PRILAGOJENIM 

PROGRAMOM
Pouk v podružnici bo v novem šolskem letu potekal v 
štirih oddelkih nižjega izobrazbenega standarda, v treh 

oddelkih posebnega programe in dveh oddelkih podaljšanega bivanja. 
V oddelkih je letos na začetku leta 42 učencev. Sprejemajo pa jih seve-
da tudi med šolskim letom.

Prvi šolski dan je potekal veselo. Tretjo šolsko uro je učiteljica San-
dra Rihter pripravila prireditev ob začetku šolskega leta in sprejem za 
sedem novih učencev, ki so prejeli darila. Predstavili so se posamezni 
oddelki in sestavili besede s katerimi so opisali kakšno šolo si želijo. Na 
koncu so se posladkali in tako radostno pričeli novo šolsko leto. 

Marjeta MLAKAR Agrež

PRVIČ V ŠOLO
Končno je nastopil prvi septembrski dan, ki ga je ne-
strpno pričakovalo 47 prvošolčkov Osnovne šole Litija. 
Najprej jih je v pozdravnem nagovoru toplo sprejel rav-
natelj. Sledilo je presenečenje kar petih Pika Nogavičk, 
učenk gledališke skupine Neuradno zasačeni, ki so na 
odru povzročile pravo zmešnjavo. Vsem zbranim so že-

lele dokazati, da je le ena prava Pika Nogavička. Najlepši in najslajši pa 
je bil trenutek, ko so vsakemu otroku razdelile piškotke, ki so jih same 
spekle. Bile so prave mojstrice vragolij in zato še kako veljajo njihove 
besede: «V vsakem od nas je malce Pike, tudi če nismo pikasti. Smo 
pa pikčasti.«

V razredu sta razredničarki otrokom čestitali in jim podelili rumene rut-
ke ter torbice. Njihovi starši pa so ponosno te edinstvene trenutke ujeli 
v fotografski objektiv. Učenci so svoje prvo druženje zaključili s slastni-
mi sladicami in sokovi.
In če so bili nekateri otroci prepričani, da so zadnjič počitnikovali, naj 
vas potolažimo. Pred vami je ogromno šolskih in prostih dni. To je vaša 
življenjska pot – ki pa naj bo pot veselja in zmage.

Mojca FRIDL

dOBROdOŠLI, PRVOŠOLCI!
1. septembra 2016 ste postali čisto pravi šolarji. Nekateri ste na novo 
pot stopili z veseljem in razigrano, drugi negotovo in s stisko v tre-
buščkih. Prepričani smo, da bomo skupaj zmogli premagati vse ovire 
in težave na tem zanimivem in enkratnem potovanju. Trudili se bomo 
ohraniti vašo radovednost, igrivost in ustvarjalnost, vam stali ob strani 
na poti do znanj in vam podali roko ob pristanku na trda tla. Nismo šola 
samih nasmehov in vedno prijaznih ljudi, smo pa šola s srcem, ki se 
trudi ustvarjati okolje, v katerem lahko vsakdo doseže največ, kolikor 
zmore. Veselimo se druženja z vami.

Kolektiv OŠ Gradec

NOVO ŠOLSKO IN ŠTUdIJSKO LETO  
S KLIŠE-JEM

Za dijake se je novo šolsko leto že začelo, študen-
tje pa študijsko leto začenjajo v oktobru. Prav vsi pa si lah-
ko študijske in šolske obveznosti, prav tako pa dejavnosti ob 
tem, olajšate in naredite še veliko bolj zabavne tudi s pomočjo 
članstva v KLIŠE-ju. 
Zabavno in pestro poletje je za nami. Zadnje poglavje le-tega smo 
KLIŠE-jevci končali podobno kot so se odvijali vsi poletni meseci. 
Tako smo avgusta na izmenjavi T.E.A.M. skupaj z društvom Lojtra in 
42 mladimi iz sedem evropskih držav pilili mehke veščine in pripra-
vili crowd funding kampanijo.
Vendar tekoči mesec na KLIŠE-ju poteka v znamenju novih začet-
kov. Postavili smo si še višje cilje in pripravili še bolj pester pro-
gram za vse naše člane; dijake in študente. Dijaki, ki ste že pričeli 
s šolskim letom ste prav tako že prejeli potrdila v šolanju, ki jih 
morate za podaljšanje članstva prinesti na KLIŠE v času uradnih ur.
Prav tako to velja za študente. Prvih 70 študentov, ki boste z 
originalnim potrdilom o šolanju podaljšali svoje članstvo, boste 
prejeli KLIŠE-jev nahrbtnik presenečenja, v katerem se skrivajo 
tako pripomočki za organiziran študij, kot tudi za ob študijske dejav-
nosti. Članstvo pa boste lahko podaljšali tako v prostorih KLIŠE-ja, 
kot tudi na naši stojnici na železniški postaji v prvi polovici oktobra.
Ob tem ne pozabite, da so prostori KLIŠE-ja odprti med uradnimi 
urami vsak ponedeljek, sredo in petek od 17.00 do 20.00. Šol-
sko in študijsko leto bo zagotovo zanimivo tudi s KLIŠE-jem, član-
stvo pa vam bo prineslo tako ugodnosti pri športnem udejstvova-
nju, cenejše vstopnice za predstavo in naše zabave in še veliko več. 
Spremljajte našo fb in spletno stran!

Anamarija KAMIN

JUBILEJNI DVAJSETI ZAČETEK NOVEGA 
ŠOLSKEGA LETA NA GIMNAZIJI LITIJA

Letošnji prvi september so dijaki Gimnazije Litija že 
dvajseto leto zapovrstjo sedli v šolske klopi. Vsi, ki z 
litijsko gimnazijo živimo od njenega začetka, ne more-

mo verjeti, da bomo praznovali 20-letnico njenega obstoja.
Kakšno pot smo prehodili v teh letih? Za nami je 16 matur, večinoma 
zelo uspešno opravljenih, in 19 zaključenih šolskih let. Ta leta zaznamu-
jejo odmevne prireditve, zanimivi dogodki in kar je najpomembnejše, 
uspehi naših dijakov.
Tudi v prihodnosti želimo mladim nuditi prostor in čas, da skupaj ustvar-
jamo, delamo, se učimo … Pomembno nam je, da ostajajo v svojem 
lokalnem okolju in s svojim znanjem, idejami ter energijo gradijo naš 
boljši jutri.  
V novem šolskem letu smo za dijake pripravili mnogo dodatnih dejav-
nosti in novosti. Poleg ustaljenih ekskurzij (Munchen, Dunaj, Firence in 
Budimpešta) se bodo dijaki lahko udeležili še ekskurzije po »romantič-
ni« Nemčiji. Skupina dijakov bo na povabilo evropske poslanke obiskala 
evropski parlament v Bruslju. Zaživela je tudi izmenjava dijakov z dijaki 
iz Turčije in bo del naše prihodnosti.
Izbirnim predmetom letos v 3. letniku dodajamo informatiko, kjer se 
bodo dijaki poglobljeno seznanili z robotiko, bazami podatkov in progra-
miranjem mikrokrmilnika Arduino. Sodelujemo v mednarodnem projek-
tu s Šolo za ravnatelje, ZRSŠ in Ministrstvom za izobraževanje, znanost 
in šport YouthStart, Obrazi prihodnosti, v projektu Rastem s knjigo …
Dijakom organiziramo gledališki, filmski abonma, glasbene matineje, 
obiske zanimivih galerij, razstav, ekskurzijo Alternativna Ljubljana in 
obisk koncerta alternativne glasbe. V marcu se bo »zgodil« Dan Pi na 
Gimnaziji Litija. Sledili mu bosta vedno težko pričakovana gledališka pre-
miera šolske gledališke skupine Teater 16  in Pevska gimnazijada, vmes 

pa za maturante nepozaben maturantski ples.
Dobrodelne akcije, prostovoljstvo ter vzgoja za mir, družino in nenasilje so 
že nekaj let del našega vsakdana in tudi naši načrti za novo šolsko leto. 
Športne dejavnosti so pomemben del našega šolskega življenja in so 
eden izmed temeljev Eko šole in Zdrave šole. Šolski uspehi perspektiv-
nih in vrhunskih športnikov so odraz naših dolgoletnih izkušenj pri delu 
s športniki. Zavedamo se, da večja telesna aktivnost zboljšuje miselne 
sposobnosti, zato v pouk uvajamo dodatne športne aktivnosti.
Šola tudi po dvajsetih letih stremi k dobri pripravljenosti za nadaljnji študij 
na univerzi ter na razvoju mladih v odgovorne odrasle, ki ohranjajo zdrav 
življenjski slog in pozitivno duševno zdravje. No, to pa je tisto, kar se nam 
včasih zdi, da naši družbi tudi malo primanjkuje …  

Ravnateljica: Vida POGLAJEN

NOVO  NOVO  NOVO
OD SEDAJ TUDI

POPRAVILA 
AVTOMATSKIH 

MENJALNIKOV!!!
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OKTOBRSKE OTROŠKE MATINEJE 
SOBOTA, OB 10. URI

1.10. – PALČICA – Gledališče Smejček - Mama Aloj-
zija že nekaj let pogreša svojo hčer Palčico. Bila ni 
večja kakor palec, rodila pa jo je čarobna roža, ki jo 
je bila dobila Alojzija pri skrivnostni čarovnici. Neke-
ga dne pa je Palčico, njeno ljubko deklico, ugrabila 
ostudna krastača. Od tedaj je Alojzija neprestano v 
skrbeh … vse dokler po pošti ne dobi skrivnostne 
knjige. Ko jo bere, v njej prepozna svojo hčer – Palči-

co. Bomo sedaj lahko končno spoznali, kaj se ji je pravzaprav zgodilo?
15.10. – HALO, RDEČA KAPICA? – Gledališče Unikat - Nekoč je živela 
ljubka majhna deklica in kdor jo je videl, vsak jo je imel rad. Najraje pa 
jo je imela njena babica, ki kar ni vedela, kaj vse bi dala otroku. Nekoč 
ji je podarila kapico iz rdečega žameta, ki ji je tako lepo pristajala, da 
od tega časa ni marala nositi ničesar drugega več, in zato so ji vsi rekli 
Rdeča kapica...Halo, Rdeča kapica? je sodobna predstava, ki ohranja 
izvirno zgodbo, a jo postavlja v zabavno igro različnih gledaliških žanrov 
in stilov. Trideset-minutna zabavna zmešnjava že znanega in novega. 
22. OKTOBER – PRVA ABONMAJSKA PREdSTAVA
Kot prvo abonmajsko predstavo v novi sezoni si bomo tokrat ogledali 
PAŠJON, ki smo ga prestavili v letošnjo sezono. Vsi abonenti boste 
vabila prejeli tudi  po pošti oz. elektronsko. Več informacij pa lahko do-
bite tudi na naši spletni strani. Torej nova abonmajska sezona komedij 
četrtkovih gledaliških večerov se prične v ČETRTEK, 22. OKTOBRA 
2016, OB 19.30, V KULTURNEM CENTRU LITIJA! 

Dobrodošli na naših dogodkih in nasnidenje!
VABLJENI NA MUZIKAL: PREVZETNOST IN PRISTRANOST 

Sobota, 24.9., ob 18.00,  v Kulturnem centru Litija 

O predstavi: 5 Bennetovih hčera je godnih za ženitev; čudovita priložnost 
se jim ponudi, ko v mesto pridejo Bingley, Darcy in Wickham. 
Vendar ne gre vse kot po maslu. Bodo vseeno našle svojo resnično ljube-
zen? To vam bo razkrila mladina najboljših generacij! ( Medgeneracijsko 
glasbeno društvo Litija)

NOVA dONACIJA
Mizarstvo je bilo in je še vedno ena najpomem-
bnejših obrti tako na širšem območju Litije kot na 
Slovenskem. Delček bogate zgodovine mizarstva 
smo v muzeju pred kratkim obogatili s starimi mi-

zarskimi orodji, ki nam jih je velikodušno podaril gospod Stane Oce-
pek iz Litije, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Gospod Ocepek je 
eden najvidnejših mizarskih mojstrov v zadnjih desetletjih v Zasavju 
in tudi v širšem slovenskem prostoru ter dobitnik številnih nagrad in 
priznanj. Ker goji poseben odnos do ohranjanja naše kulturne dediš-
čine, še posebej starih obrti in veščin, se ukvarja tudi z zbiranjem 
starega orodja in drugega gradiva. Del tega je podaril našemu muze-
ju z željo, da čimprej pripravimo stalno razstavo o zgodovini mizar-
stva in obdelave lesa na našem območju.

RAZSTAVA POZABLJENE VEZENINE
Od konca avgusta do začetka septembra smo v muzeju gostili raz-
stavo Pozabljene vezenine, ki so jo pripravili Univerza za tretje živ-
ljenjsko obdobje Litija – Šmartno, Društvo upokojencev Litija, Ro-
kodelski center Moravče in Društvo žena in deklet Vače. Razstava 
je obiskovalce razveselila z mojstrsko vezenimi brisačami, rjuhami, 
prevlekami in drugimi tkaninami naših babic in prababic, na katerih 
se je znašel tudi kakšen hudomušen, a poučen izrek, kot na primer 
»Ljubi mož, ostani doma, če ne si poiščem druzega«.
Razstavo si je možno ogledati še do konca septembra.

OBISKOVALCI MUZEJA
V muzeju se vrstijo najrazličnejše skupine obiskovalcev. Prve dni sep-
tembra so nas obiskali 1. letniki Gimnazije Litija. Tretja univerza Litija 
in Šmartno ter Društvo upokojencev Litija pogosto muzej vključujeta v 
svoje redne aktivnosti. V soboto, 10. septembra, so se v Litiji srečali 
člani Društva električnih avtomobilov Slovenije ter skozi muzejske zbirke 
spoznali naše mesto podrobneje. Vse bolj pa muzej uporabijo za obele-
žitve raznih obletnic in življenjskih jubilejev tudi številni posamezniki. V 
muzeju je tako pred kratkim kar nekaj skupin praznovalo okrogle šolske 
obletnice in rojstne obletnice ter obudilo spomin na otroška in mladost-
na leta v Litiji in nekdanji šoli, ki je danes muzej.
KULTURNO-ZGODOVINSKA POT »PO STOPINJAH ČOLNARJEV«
Konec avgusta se je na sprehod po Litiji podal kolektiv OŠ Gradec. Veseli 
nas, da se širi krog pedagoških delavcev, ki sprejemajo lokalno dedišči-
no kot vrednoto tudi v sodobnem načinu življenja, in jo tako prenašajo 
na mladi rod.
10. septembra so se vodenega ogleda litijskih kulturnih znamenitosti 
udeležili tudi člani Društva upokojencev Litija, ki so tako na poseben na-
čin obeležili zaključek pestrega »Tedna upokojencev«.
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GLOBOKA VEZ … 
»Zgodbe enega življenja« je med nami 
pustila globoko vez. Člani Kulturnega 
društva Pavle Voje Polšnik smo bili del 
te njegove zgodbe. V začetku leta je 
sodelovanje pri izdaji biografije med nas 
prineslo nove poglede na življenje, odprlo 
nova obzorja in s tem tudi razmišljanja o 
preteklosti in  o današnjem času. Nismo 
sodelovali prvič. Pred sedmimi leti so se 

prvič srečale naše poti in brez njegove pomoči bi knjiga Ko Polšnik se v 
čas ujame težko ugledala izdajo. Sodelavci smo iskreno cenili njegovo 
predanost, delo, iskrenost in spoštovanje, ki ga je kazal do ljudi in do 
domačega kraja. Vedno smo in bomo cenili njegovo pokončno držo na 
poti do zastavljenih ciljev, ko se je predajal za druge in kot osebnost 
rastel skozi svoje delovanje. V današnjih časih manjka ljudi, ki znajo 
svoja stališča oz. načela ohraniti kljub viharjem sistema, ki včasih 
pomeni tudi preživetje. Njegov cilj je bilo delati pošteno, iskreno, 
dovršeno in vse to za dobro družbe in naslednikov. Ni se oziral na 
govorice, na polena, ki so mu jih mnogokratmetali pod noge. Bil je 
iskren do sebe in soljudi. Zato je tudi živel neprecenljivo lepo življenje, 
ki mu včasih ni prizanašalo, a večkrat mu je prineslo bogastvo, ki se ga 
ni dalo šteti v denarju. Preberite knjigo.
»G. Stane Fele, zopet se bomo srečali enkrat, tam nekje, v drugi 
dimenziji. Hvala. Srčna hvala za vaša razmišljanja, za vaš humor, za 
zgled spoštovanja do domačega kraja, za  neizbrisen pečat k ohranjanju 
dediščine našega kraja, za zgled pokončne osebnosti… Vem,da vam je 
spet lepo in da nas boste varovali od tam. Z vsem spoštovanjem!«  

V imenu Kulturnega društva Pavle Voje Polšnik, 
Sladič-Vozelj

SREDINE POČITNIŠKE USTVARJALNE IN 
IGRALNE URICE

Že tretje leto zapored smo v Knjižnici Litija pripravili 
ustvarjalne in igralne urice, ki so potekale od 6. julija 
do 31. avgusta. Letošnja tema so bile države, zato smo 
spoznali kar nekaj zanimivosti o Španiji, Makedoniji, 

Hrvaški, Franciji (s Korziko), Madagaskarju, Nizozemski, Finski, Nemčiji 
in Sloveniji. Na ustvarjalnicah so 
pomagale tudi zunanje sodelavke: 
Makedonijo je predstavila Veri-
ca Sandevska, menda ima nekaj 
s Hrvaško tudi Marco Polo (po 
prepričanju domačinov)- na Kitaj-
skem je spoznal papirnati denar 
in predsednica U3, Milena Dimec 
nas je naučila izdelati pravo malo 
knjigico. Na urici o Madagaskar-
ju nas je v svojem jeziku pozdravila gospa Tantely, ki že vrsto let živi 
v Litiji. Vse poletje so nastajali  zanimivi izdelki, nizozemski tulipani in 
mlini, naredili smo jelenčka, pa drevo z Madagaskarja, kruhovec, izdela-
li smo francoskega-galskega petelina, nastal je preprost nakit, saj so v 
Makedoniji doma ohridski biseri. Za ohladitev pa je prav prišla španska 
pahljača. Potovanje smo zaokrožili na domačih tleh, s Slovenijo in izdelali 
kranjsko čebelico. Če še malo pokukamo v svet številk: na 9 ustvarjalni-
cah je ustvarjalo 107 otrok, knjižničarke Mateja, Majda, Erna, Tatjana in 
Aleksandra se vsem zahvaljujemo za sodelovanje in vas vabimo v našo 
družbo tudi prihodnje poletje. Na svidenje in uspešno šolsko leto vam 
želimo in veliko bralnih dogodivščin! 

DAN ZLATIH KNJIG, ZAČETEK BRANJA ZA BRALNO MAJČKO
17. septembra se je tudi letos začela nova sezona branja za bralno znač-
ko. Značke so imele pred desetletji pomembno vlogo, tudi med zbiralci, 
v naši občini so jih nadomestile bralne majčke.V juniju smo razdelili 222 
majčk predšolskim bralcem ter 1195 osnovnošolskim. Ilustrator Gabrijel 
Vrhovec, ki s knjižnico sodeluje že od prvih majic v letu 2012, je ponovno 
pripravil 4 motive, ki na humoren način sporočajo pomen in vrednote 
branja. Tudi letos so nam v projektu pomagali sponzorji, ki se jim za po-
moč iskreno zahvaljujemo. To so: Predilnica Litija d.o.o., Zavarovalnica 
Maribor d.d., Makplast d.o.o., Občina Šmartno pri Litiji, Kopit d.o.o., KPS 
d.o.o., Hofer tisk, Joško Rozina s.p., Marija Celestina s.p., Franc Dobra-
vec s.p., Elek d.o.o., TSC Laba d.o.o., Sašo Breskvar s.p. ter Marjan Jereb 
s.p.. Hvala!

ZAČETEK PRIREDITEV IN PRAVLJIČNIH URIC V OKTOBRU
S prireditvami smo pričeli že v septembru, zaključna prireditev za Pole-
tavce je bila 20. 9. V oktobru, 11. 10. pa vas vabimo že na prvo predavan-
je. O zdravilnosti Bachovih kapljic obstajajo knjige, v knjižnici vas vabimo 
na predavanje in spoznavanje bachovih cvetnih esenc – popolnoma na-
ravnih, nežnih in neškodljivih cvetnih esenc, ki nam pomagajo povrniti si 
ali ohraniti čustveno, mentalno ali telesno ravnovesje in nas na nežen a 
učinkovit način povežejo z lastnimi samozdravilnimi močmi. Predavanje 
bo v torek, 11. 10. ob 19. uri,  v Knjižnici Litija. Vabljeni!

POTOPISNA PREdAVANJA
Z oktobrom se pričnejo potopisna predavanja, ki razveselijo mnoge lju-
bitelje potovanj. Že vrsto let jih organizira Erna Jurič, ki je za prvo gostjo 
izbrala Anjo Bizjak, predstavila bo potovanje po Etiopiji. Predavanje bo v 
torek, 25. 10. ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

Aleksandra Mavretič

VZPOSTAVITEV MULTIMEdIJSKEGA 
CENTRA IN RAZPIS ZA NOVE GLASBENE 

SKUPINE
Poletje je skoraj pri koncu in v MC klubu se pripravljamo na novo 
glasbeno sezono. Z vrlimi prostovoljci smo v procesu vzpostavljan-
ja multimedijskega centra. V prenovljeni multimedijski sobi, mladim 
litijskim glasbenim ustvarjalcem ponujamo možnost uporabe so-
dobne opreme, ki jim omogoča ustvarjanje in snemanje elektronske 
glasbe. Prav tako se bo v kratkem postavila tudi zvočna soba, ki bo 
omogočala snemanje vokalov. 
27. septembra ob 18.00 pa bo v klubu uvodni sestanek za novo 
sezono vadnice glasbenih skupin. Če ste glasbeniki, bi radi vadili, pa 
nimate prostora, vas vabimo na uvodni sestanek, kjer bomo podelili 
kar 23 terminov, ki bodo na voljo od ponedeljka do petka. Uporaba 
MC kluba je za vse glasbenike brezplačna.

ŠPORTNO POLETJE, VEDNO VEČ MLADIH 
REKREATIVCEV

Zaključen je tudi projekt Športno poletje. V sodelovanjem s Klubom litij-
skih in šmarskih študentov ter ostalimi partnerji smo preko celega poletja 
organizirali široko paleto najrazličnejših športnih vadb za mlade. Poseb-
nost programa je ta, da so vse športne vadbe popolnoma brezplačne. 
Letos se je športnih aktivnosti udeležilo rekordno število mladih rekre-
ativnih športnikov. Bilo jih je kar 1510. Na tenis parku AS je igralo tenis 
kar 736 mladih. Košarko, nogomet ter odbojko na mivki pa 597. Skupaj z 
animatorji MC Litija se je na kopalni izlet odpravilo 177 mladih.
Torej same pozitivne stvari. No, razen ene. Do športnega poletja 2017 nas 
loči še 295 dni.
Program je omogočila Fundacija za šport in ostali partnerji.

BREZPLAČNO ARHITEKTURNO SVETOVANJE V MLA-
dINSKEM CENTRU LITIJA

Arhitekturni nasvet je skupina mladih arhitektov, ki v MC-ju nudi brezp-
lačno arhitekturno svetovanje. Svetovanje poteka kot sproščeno družen-
je, kjer se lahko z mladimi arhitekti pogovorite o svoji prostorski situaciji, 
razčlenite obstoječe probleme ali odkrijete nove potenciale svojih pros-
torov. Na podlagi tega se lahko bolj smotrno odločite o smiselnosti pose-
gov ter morebitnih nadaljnjih postopkih in sodelovanjem s strokovnjaki. 
Dodatno se lahko z ustreznim nasvetom izognete napačnim ukrepom, 
izboljšate bivalno ali delovno počutje ter prihranite marsikatero skrb, čas 
in denar.
Mladi arhitekti bodo svetovali glede gradnje, prenov, obnov in (pre)ure-
janja prostorov, energetske sanacije, prostorske zakonodaje, materialov, 
opreme, … Posamezno svetovanje je omejeno na 30 minut in temelji na 
prostovoljnih prispevkih.
Na brezplačno svetovalnico se je treba prijaviti preko spletne strani: 
http://arhnasvet.si/services/brezplacno/. 
Naslednje svetovanje bo v torek, 4. oktobra ob 17.30.

Imate težave z zdravjem?
Se nepravilno prehranjujete?
Želite zdravo shujšati?
Želite prenehati kaditi?
Ste pod stresom in si želite pogovora z 
strokovnjakom?
Za vas smo pripravili delavnice, kjer vam 
bo strokovno zdravstveno osebje na prijeten način pomagalo 
do vaših ciljev.
Delavnice so brezplačne in so namenjene vsem, ki so pripravl-
jeni  narediti korak naprej.
Pokličite nas ali pišite ter se pozanimajte za termine.
Kontakt:  ZDRAVSTVENI DOM LITIJA , sestra Petra Zaletelj 
01/8900489 ali 040/821-600  ali 
na e-naslov: delavnice.litija@gmail.com

 

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE – 
»DEDIŠČINA OKOLI NAS«

Tudi letos se naš muzej vključuje v vseevropski projekt Dnevi evrop-
ske kulturne dediščine, ki bo potekal prvi teden v oktobru in ki se 
posveča predvsem nepremični kulturni dediščini. V Mestnem muze-
ju Litija smo pripravili pestro dogajanje:
sobota, 1. oktober, ob 10h - »Po stopinjah čolnarjev« - zbor pred 
muzejem 
ponedeljek, 3. oktober, ob 18h–Otvoritev arhitekturne razstave 
mednarodne nagrade za trajnostno gradnjo in prenovo stavb na 
območju Alp »ConstructiveAlps 2015«.
torek, 4. oktober, ob 18h – »Litijske hiše govorijo« - zgodbe pripo-
veduje Darinka Kobal
sreda, 5. oktober, ob 18h – voden ogled stalnih zbirk MML
četrtek, 6. oktober, ob 18h – »130 let Predilnice Litija« - preda-
vanje dr. Nine Vodopivec
Vsi dogodki so brezplačni! VABLJENI!

VABILO NA KAVO IN KLEPET
Vse občanke in občane, ljubitelje preteklosti in vse, ki se radi spo-
minjate nekdanjih časov, vljudno vabimo v muzej na sproščen klepet 
ob skodelici kave. Vse preveč dragocenih podatkov o naši lokalni 
zgodovini je v preteklosti že končalo v košu za smeti ali v ognju. 
Skupaj bomo poklepetali o starih časih, se pomenili o gradivu, ki 
ga morda hranite in bi ga bili pripravljeni pokazati, morda pa nam 
boste zaupali tudi kakšno zanimivo zgodbo iz nekdanje Litije. Pri-
družite se nam pri ohranjanju skupne kulturne dediščine za nas in 
naše potomce!

Uradni čas ogledov:
ponedeljek in sreda: 10h – 12h in 17h - 19h

sobota: 10h - 12h
Informacije in najave skupin: 

gsm 031/689-160 ali e-pošta: mestnimuzej@zkms-litija.si

KULTURNI KOLEDAR
dATUM URA dOGOdEK LOKACIJA

SOB 24.9.
11.00 LISIČKA JE PRAV ZVITA ZVER; DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC GASILSKI DOM HOTIČ
18.00 MUZIKAL: PREVZETNOST IN PRISTRANOST,  Medgeneracijska glasbeno društvo Litija KULTURNI CENTER LITIJA

NED 25.9. 10.00 naprej ARHEOLOŠKI POHOD, DRUŠTVO GEOSS VAČE
PON 26.9. 16.00-19.00  »DAN ODPRTIH VRAT DRUŠTVA LILA« KULTURNI CENTER LITIJA
PET 30.9. 19.00 Otvoritev fotografske razstave »Poletje v MCju« MC Litija

SOB 1.10.
10.00 OTROŠKA MATINEJA: PALČICA – Gledališče Smejček KULTURNI CENTER LITIJA
10.00 DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE: »Po stopinjah čolnarjev«, vodenje po kulturno-zgodovinski poti MESTNI MUZEJ LITIJA

PON 3.10.

10.00 1. srečanje skupine Keramika - Društvo u3 litija in Šmartno, KNJIŽNICA ŠMARTNO
17.00 Zdrav življenjski slog, delavnica ZD Litija MC Litija

18.00 DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE: Otvoritev arhitekturne razstave mednarodne nagrade 
za trajnostno gradnjo in prenovo stavb na območju Alp »Constructive Alps 2015«. MESTNI MUZEJ LITIJA

PON 3.10. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Vače

TOR 4.10.
17.30 Arhitekturni nasvet MC Litija
18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija
18.00 DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE: »Litijske hiše govorijo«, Darinka Kobal predstavlja zgodbe o litijskih hišah MESTNI MUZEJ LITIJA

SRE 5.10. 18.00 DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE: vodeni ogled stalnih zbirk MESTNI MUZEJ LITIJA

ČET 6.10.
18.00 DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE; »130 let Predilnice Litija«; predavanje dr. Nine Vodopivec MESTNI MUZEJ LITIJA
18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno

PON 10.10.
15.00 Odprta vrata zaposlitvene pisarne MC Litija
17.00 Začetek novega študijskega leta 2016/2017- Društvo u3 litija in Šmartno MESTNI MUZEJ LITIJA

TOR 11.10. 19.00 Predavanje: Bachove cvetne esence, zdravilnost kapljic Knjižnica Litija
PET 14.10. 8.00 STROKOVNA EKSKURZIJA (U3 in MML) Novo mesto in Kostanjevica na Krki MESTNI MUZEJ LITIJA (zbirno mesto)
SOB 15.10. 10.00 OTROŠKA MATINEJA: HALO, RDEČA KAPICA? – Gledališče Unikat KULTURNI CENTER LITIJA

TOR 18.10.
18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija
19.00 Literarni večer: pisatelj Ernest Jazbinšek KNJIŽNICA LITIJA

ČET 20.10.
16.00 Ura pravljic OŠ Gabrovka
18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno
19.30 GLEDALIŠKI ABONMA: PAŠJON – SNG Nova gorica KULTURNI CENTER LITIJA

TOR 25.10. 19.00 Potopis: Anja Bizjak-Etiopija Knjižnica Litija
Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: kulturnicenter@zkms-litija.si; www.zkms.si
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»KAJ DOGAJA V KS SAVA?«

 V KS Sava se vedno kaj dogaja. Pred vrati je že 6. rojstni dan. Ob tej pri-
ložnosti bomo imeli  prireditev v nedeljo 18.9.2016 na asfaltnem igrišču 
na Savi.
Bo pa živahno cel vikend, kajti ŠD Sava za krajane in krajanke organizira 
različne športne aktivnosti. Tako bo v petek   turnir v namiznem tenisu; v 
soboto tradicionalni pohod in kolesarski vzpon na Zasavsko goro. 
V nedeljo, pred prireditvijo  pa organiziramo še nekaj aktivnosti za naše 

najmlajše. Prvič bomo imeli Savski tek, ki se bo odvijal na nogometnem igrišču za Savo.  Obljublja-
mo, da se je teka  vredno udeležiti, saj imamo za najhitrejše privlačne nagrade.
Tisti najbolj kreativni pa se bodo lahko pridružili še na otroških delavnicah, kjer bomo izdelovali 
nakit, akvarij in poslikali obraze. Luštno bo!
Na vseh prireditvah si želimo čim večjo udeležbo.
Pripravljamo pa se tudi na nadaljevanje humanitarne akcije Manj svečk za manj grobov, ki smo 
jo lani prvič nad vse uspešno spravili pod streho. Po statistiki 
smo zbrali največ sredstev, glede na število krajanov. Z zbranimi 
sredstvi smo uspeli uresničiti cilj – nabavili smo defibrilator za 
vas Leše.
Letos akcijo nadaljujemo in bomo zbirali sredstva za nakup spe-
cialne opreme in terapevtskih pripomočkov za otroke s poseb-
nimi potrebami za OŠ Litija – Podružnica s prilagojenim progra-
mom. V tej enoti je 42 učencev, z različno težkimi bolezenskimi 

RAZPIS ZA OSKRBOVANA NAJEMNA STANOVANJA V LITIJI

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. ima v lasti 288 oskrbovanih najemnih stanovanj v 14 krajih po 
Sloveniji. Prvi objekt je bil zgrajen leta 2001 v Logatcu. Od 24. 9. do 24. 10. 2016 bo odprt razpis za najem 17 oskrbovanih najemnih sta-
novanj v Medgeneracijskem središču Šmelc, na Ljubljanski cesti 3 v Litiji. Lokacija je primerna za starejše, v bližini so trgovine, železniška 
in avtobusna postaja ter ostale storitve (kavarna, banka, frizer, dom za starejše …). Stanovanja so namenjena osebam, starejšim od 65 let, 
ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje.

Oskrbovana stanovanja so velikosti 31-46 m2 v 1., 2. in 3. nad-
stropju objekta, arhitekturno prilagojena za gibalno ovirane 
osebe (dvigalo, držala, širši prehodi …) in primerna za bivanje 
ene ali dveh oseb. Opremljeni sta kuhinja (leseni del, hladilnik 
z zamrzovalnikom, električna kuhalna plošča) in kopalnica (ar-
hitekturno prilagojena, s prho in držali). V objektu je skupni 
prostor za druženje stanovalcev. Stanovalci bodo imeli mož-
nost uporabe storitev oskrbnika Dom Tisje, ki ima svojo enoto 
v stavbi. Za stanovalce bo na voljo 17 parkirnih mest, od tega 3 
za invalide. Najemnina bo znašala od 190 do 280 evrov meseč-
no. Poleg najemnine se plačujejo obratovalni in ostali stroški. 
Stanovanja bodo vseljiva predvidoma decembra 2016. Vabimo 
vas, da se seznanite z razpisnimi pogoji in oddate svojo prijavo.

Informacije in dokumenti za prijavo:
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., 

Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, 01 300 88 11, info@ns-piz.si, www.ns-piz.si

stanji. Da bi bilo njihovo delo in 
življenje vsaj malce olajšano, 
smo se odločili, da jim tokrat 
pomagamo tudi mi. 
Ob tej priložnosti pozivamo 
Občino Litija in ostale KS, da 
se pridružijo naši ideji.
Na Savi bo akcija potekala že 
od sobote 22.10. 2016  dalje 
po planiranem razporedu. Vse 
informacije bodo ažurno ob-
javljene na naši spletni strani 
www.ks-sava.si , spletni stra-
ni Manj svečk za manj grobov  
http://manjsveck-manjgro-
bov.si/ in FB strani https://
w w w. f a c e b o o k . c o m / # ! /
anjSveckManjGrobov/?fref=ts 
.
Zastavice sočutja so na Savi na 
voljo skozi celo leto v Gostilni 
Berdajs. 
 
Toplo vabljeni, da kupite sveč-
ko manj in darujte za plemenit 
namen. 
Skupaj zmoremo več, to 
smo dokazali že lani!

Za KS Sava sestavila: 
Tatjana Primc
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PRISRČEN KLEPET OB KAVI
Veteranke Litije smo tokrat prejele prijazno povabilo s posebnim name-
nom. Gospod Miro Plaznik je izrazil željo, da se srečamo, malo poklepe-
tamo, obudimo spomine, toda njegov glavni namen je bil podaritev nje-
gove knjige Moj svet športa naši ekipi. Povabilo smo z veseljem sprejele 
in se v ponedeljek, 5.9.2016 ob 10. uri zbrale v bistroju Valvazor, kmalu 
pa se nam je pridružil naš tehnični vodja iz časov aktivnega igranja Miro 
Plaznik. Ob prijetno dišeči kavici je hitro stekel sproščen pogovor. Miro 
ni skrival svojih čustev, ko nam je opisal svoje občutke ob prebiranju 
našega prispevka v zadnjem Občanu. Marsikateri od nas se je ob nje-
govi zahvali orosilo oko, vendar so bile to solze sreče in ponosa. Nato 
je stekel pogovor o Mirotovi knjigi, v kateri opisuje svojo športno pot na 
vseh področjih in panogah. Iz njegovega pripovedovanja smo izvedele 
marsikaj in spoznale, kako je bila ta njegova pot splet trdega dela, moč-
ne volje, odrekanja, vložene energije, časa, toda zelo bogata, kajti ljube-

zen in veselje do športa ter razumevanje in podpora domačih premagajo 
vse ovire. Njegov prispevek k uspešnemu razvoju, dobrim rezultatom in 
delovanju športa v Litiji je neprecenljiv. Seveda smo se najdlje zadržale 
na straneh, kjer Miro opisuje svoje delovanje z našo ekipo, ko smo s 
skupnimi močmi pod vodstvom Toneta Lebingerja marsikateri ekipi v re-
publiški ligi povzročali sive lase. Miro se je takoj somnil na prvenstveno 
tekmo v Slovenskih Konjicah, ki je bila res nekaj posebnega. Proti člani-
cam Konjic smo igrale na zunanjem igrišču, bilo je zelo hladno, zato smo 
imele na sebi trenerke, po vrhu vsega pa je še naletaval sneg. Dogajanje 
na igrišču je bilo res pestro v vseh pogledih, v določenih momentih po-
dobno bolj drsanju na ledu kot košarki, vendar je na naše veliko veselje 
zmaga odšla z nami v Litijo. Na srečo se podobne razmere niso ponovile. 
Ob takšnem sproščenem klepetu čas hitro mine, zato smo za zaključek 
tega prijetnega srečanja naredile za spomin še skupno fotografijo. Miru 
smo se zahvalile za podarjeno knjigo, ki jo bomo vse z veseljem prebrale. 
Povabile smo ga, da se nam pridruži v okviru svojih časovnih možnosti 
ter mu obenem zaželele še veliko dobrega zdravja, da bo lahko še naprej 
uspešno deloval in ustvarjal na področju športa ter svoje bogate izkušnje 
prenašal na mlajše generacije. 
.....Pa še par besed o nadaljevanju naše dejavnosti. Ker smo si med do-
pusti nabrale novih moči, bodo naši treningi, ki so se že pričeli, nekoliko 
bolj intenzivni. Sicer to ni edini razlog,  kajti v oktobru nas najprej čaka 
prijateljska tekma v spomin Toneta Lebingerja in Verija Kolmana, konec 
novembra pa memorialni turnir Dragiše Šarića v Beogradu z velikim 
številom sodelujočih ekip iz Evrope, vmes pa si bomo vzele čas še za 
nekoliko bolj sproščena druženja kot npr. morsko uživanje prvi vikend 
v septembru. Naši gostiteljici – veteranki Marjani najlepša hvala, ker je 
kot vsako leto, letošnje je že 13-to,  poskrbela za prijetno počutje in 
enkratno vreme.

Veteranke Litije

20 LETNICA USPEŠNEGA dE-
LOVANJA Šd SAVA

Letos smo člani športnega društva ŠD Sava obe-
ležili 20 letnico delovanja. Začetki segajo v leto 
1996, ko se je nekaj športno aktivnih, danes enih 

najbolj zaslužnih članov odločilo ustanoviti športno društvo na Savi, 
ki je uspešno delovalo vseh 20 let. Organiziranih je bilo mnogo 
športnih prireditev in ostalih mnogih dogodkov, ki so povezani s 
Savo in ostalimi sosednjimi okoliškimi kraji. Glavni motiv je vse-
skozi razvijanje športnih aktivnosti za krepitev zdravja članov in 
druženja, ki je še kako pomembno za manjše kraje, kjer je vpliv 
občinskih zavodov že manjši in zato moramo poskrbeti tudi sami 
zase. Vseh 20 let društvo skrbi za infrastrukturo, ki jo s pridom in 
vsakodnevno uporabljamo za izvajanje začrtanih programov, seve-
da vse v dobro in korist članov ter samega kraja, ki se tudi po za-
slugi našega in mnogih ostalih društev bolje razvija in bolj uglašeno 
diha, kar je čutiti med krajani.
Prireditev ob 20 letnici je potekala čez dan ob pestrem športnem 
programu. Organizirali smo igranje namiznega tenisa, ulično košar-
ko in danes zelo atraktiven nogomet na milnici, kjer so na spolzkem 

terenu igrišča svoje spretnosti kazale tako ženske kot moški. Otroci 
pa so se lahko zabavali na napihljivih igralih vseh mogočih oblik.
Če cel dan smo se družili in zabavali ob zvokih aktualne popularne 
glasbe lokalnega DJ-a Žana, ki je svoje delo opravil več kot odlično.
V popoldanskem uradnem delu prireditve smo predstavili pestro 
zgodovino društva in obudili najpomembnejše dogodke in dosežke 
v zadnjih 20. letih. Podelili smo priznanja članom društva za 10 in 
20 letno delo v društvu, se zahvalili vsem, ki so kakorkoli pripomo-
gli k ustanovitvi društva, ter se zahvalili vse sponzorjem in donator-
jem, ki so v vseh letih finančno ali materialno pomagali društvu. Ob 
slavnostnega dela prireditve pa smo se člani društva zabavali še 
pozno v večerne ure ob zvokih ansambla. 
V vodstvu društva se ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujemo vsem 
članov ŠD Sava, ki kakor koli aktivno pomagate v društvu, ob enem 
pa vsem članom iskreno čestitamo ob 20. letnici ter v društvo vabi-
mo nove člane, ki vedno s seboj prinesejo nove ideje in svežo ener-
gijo, kar pa v vodstvu društva s pridom izkoristimo in tako krepimo 
društvo ter skrbimo, da bo še dolgo uspešno delovalo.

Upravni odbor ŠD Sava predsednik Denis Furman in 
tajnik Boris Doblekar l.r.

AKTIVNO MED POČITNICAMI IN 
dOPUSTI

 Med počitnicami so bili litijski likovniki zelo uspešni, 
saj so pripravili izdelke za tri razstave.  Aktivnost pa 

so namenili tudi urejanju  prostorov v Kulturnem centru Litija. LILA 
UČILNICA je pripravljena za delo z mladimi likovniki. LILA ATELJE 
POD ODROM pa dobiva prenovljeno podobo.  V obeh prostorih se 
začne redno delo v oktobru.

ZLATA PALETA IN TABOR ZLdS
- Razstava 6. tabora  ZLDS, na katerem je sodelovala Nubia Anžel, 

bo 15. septembra v Velenju.
- Peta razstava ZLDS za zlato paleto nosi naslov ISKANJA. Razsta-

va bo 27. september 2016 v DD Trbovlje. Člani društva LILA so 
oddali osem del,  šest je bilo izbranih za razstavo.  Avtorji:  Dani-
jela Kunc , Marjeta Mlakar Agrež,  Marija Murn , Aleks Lavrenčič 
in Gabrijela Hauptman. 

VPIS (september) v programe poteka vsako  sredo od 17. do 18. ure 
v LILA UČILNICI:
- delavnice za otroke: risanje,  slikanje, modeliranje (CICI LILA 4-8 

let, MALA LILA 9-15 let) 
- likovne delavnice za odrasle: začetni tečaj (risanje, slikanje)
- likovne delavnice za odrasle: nadaljevalni tečaj (risanja slikanja)
- likovne delavnice za odrasle: kiparstvo - modeliranje (glina, les…)
DAN ODPRTIH VRAT LILA in razstava PRIŠLI SMO V LITIJO  
- ponedeljek, 26. 9. 2016 od 16. do 19. ure - dAN OdPRTIH VRAT 

dRUŠTVA LILA; pokazali  bomo naše nove prostore: LILA UČIL-
NICO in LILA ATELJE POD ODROM

- ponedeljek, 26. 9. 2016 ob 18. uri raz-
stava PRIŠLI SMO V LITIJO  v avli KC Litija; 
razstavlja 22 odraslih  in 37 mladih likovnikov, 
članice LILA PIŠE in pianist Jani Slimšek

Razstava OBLAK - VODA - ZVOK - KRISTAL, 
ki jo je razpisal JSKD OI Litija, bo na ogled v 
oktobru.
Več informacij: FB Društvo LILA ali e -naslov 
lilaatelje@gmail.com

Predsednica: Joža Ocepek

»NA VAČAH ŽAGA ZLEPA NE 
OMAGA!«

Na deževno predzadnjo nedeljo v avgustu je na Va-
čah potekala tradicionalna prireditev, imenovana 
Vaški dan. Letošnji Vaški dan smo posvetili žagam 

in žagarjem, zato smo letošnji Vaški dan naslovili "Na Vačah žaga 
zlepa ne omaga!" Ob tej priložnosti je pod okriljem Družinskega 

gledališča Kolenc in ob pomoči etno-
loga dr. Janeza  Bogataja  nastala tudi 
etnološka publikacija, tako da ob Vaš-
kem dnevu ponovno odkrita kulturna 
dediščina ne bo utonila v pozabo.
Obiskovalciso si lahko poleg žag og-
ledali tudi bogato kulinarično razsta-
vo, mojstrovine rokodelcev iz širšega 
območja Vač in zeliščarsko razstavo. 

Rdeča nit razstave so bile žage in les. Zato smo del razstavnega pros-
tora namenili lokalnim ustvarjalcem, ki iz lesa izdelujejo predmete 
z veliko umetniško vrednostjo. Članice Društva zasavskih klekljaric 
»Srčevke« pa so razstavo dopolnile s klekljanimi prerezi debel.   
Popoldne se je dogajanje iz športne dvorane POŠ Vače preselilo v 
prireditveni šotor. Kulturni program je s kratkim uvodnim pozdravom 
otvorila predsednica društva Vlasta Cirar. Nekaj besed pa sta obis-
kovalcem namenila tudi župan občine Litija, Franci Rokavec in pred-
sednica KS Vače, Sonja Zidar Urbanija. Na prireditvenem odru so 
se nato zvrstili prisrčni otroci iz vrtca Sonček in POŠ Vače, plesalca 
Lejla in Maks in Ženska vokalna skupina Oda Moravče. Obiskovalce 
je dodobra nasmejal tudi Vid Valič, za dodatno mero smeha pa je 
poskrbela Mara s svojimi ljudskimi pevkami, ki je z nami, poleg srčne 
ljudske pesmi, delila nekaj pomembnih življenjskih modrosti. Prire-
ditev je spretno povezovala Tanja Mrva. Skupaj s Krajevno skup-
nostjo Vače smo podelili tudi naziva »Najlepše urejena domačija« 
ter »Najlepše urejena stanovanjska hiša z okolico«. Najlepše urejeno 
domačijo ima po izboru strokovne komisije družina Garantini iz Kle-
nika, najlepše urejeno stanovanjsko hišo pa Marija in Ivan Štiftar 
iz Slivne. Družina Kristan pa je dobila posebno priznanje za izvir-

nost pri urejanju hiše in okolice. Na tem mestu se lepo zahvaljujemo 
Vrtnariji in cvetličarni Klinc in kra-
jevni skupnosti Vače za strokovno 
pomoč in sponzorstvo. 
Ne glede na slabo vreme, je Vače 
in Vaški dan obiskalo precej obis-
kovalcev. Ves dan smo uživali ob 
dobri hrani in pijači, živahne melo-
dije pa so za vse nas izvajali člani 
Ansambla Veseli Svatje. 
Članice se ob tej priložnosti za-
hvaljujemo Občini Litija, KS Vače, 
PGD Vače, POŠ Vače, vrtcu Sonček, Družinskemu gledališču Kolenc, 
Društvu za razvoj Slivne, sodelujočim in vsem krajanom in krajankam 
ter vsem sponzorjem in donatorjem. Hvaležne smo vam za vsako po-
moč pri pripravi Vaškega dneva. Še enkrat več smo dokazali, da nas 
Vaški dan povezuje in je praznik vseh nas in ne le praznik Društva 
žena in deklet Vače. 
Se vidimo prihodnje leto na jubilejnem 25. Vaškem dnevu! 

Za Društvo žena in deklet Vače
Vlasta Cirar 

ŽIVLJENJE V DOMU TISJE – 
ENOTA LITIJA

V našem domu je lepo živeti.Vsi zaposleni skrbijo 
in se trudijo za naše dobro in prijetno počutje, zato 
bi rada z vami podelila nekaj utrinkov, ki tu bogatijo 

naše bivanje in življenje.
V domu so organizirane različne aktivnosti, ki so namenjene nam 
stanovalcem. Vsako jutro poteka telovadba, učimo se sprostitvenih 
tehnik, pridružimo pa se lahko tudi skupini za urjenje spomina. Ve-
dno je zelo prijetno na bralnih urah, ki jih za nas pripravijo zunanje 
prostovoljke.
Tudi ko smo v stiski in ko potrebujemo pogovor, nam je vedno na 
voljo ustrezna oseba za pomoč.
Zelo radi igramo družabne igre, kjer je vedno zabavno in kjer pre-
hitro mineva čas.
Vsak petek se družimo na zunanji terasi enote Rožmarin. Tudi 
stanovalci iz drugih enot se nam pridružijo na  čajanki, kjer  se 
sladkamo ob odličnem pecivu, za katerega poskrbijodružabniki in 
gospodinje. Tu se spoznavamo, družimo, pogovarjamo in tudi zapo-
jemo. Lepo je.
Stanovalcem je na voljo tudi dnevno časopisje v kavarni, kjer lahko 
posedimo in se držimo ob klepetu.
V mesecu avgustu smo imeli na vrtu naše kavarne sladoledni pi-
knik. Pričeli smo ga aktivno – s telovadbo na svežem zraku. Za 
prijetno vzdušje pa je poskrbel mlad harmonikaš Urban.
V začetku septembra, na lepo jesensko dopoldne, smo bili pova-
bljeni v matični dom Tisje na skupni piknik s tamkajšnjimi stano-
valci.Srečanja s starimi znanci, prijatelji in drugimi ljudi, ki jih že 
dolgo nismo srečali, so bila prisrčna in polna spominov. Sprejeli 

so nas odprtih rok in nam razkazali njihov dom ter njegovo prelepo 
okolico. S pesmijo ob spremljavi harmonike ter odličnem kosilu je 
dopoldne minilo, kot bi mignil.
Za konec pa se mi je utrnila preprosta misel: »Pomislimo vsak dan 
znova, kako malo je potrebno narediti, da je človek lahko srečen.
«Hvala.                        

Stanovalka doma Tisje, enota Litija

OBMOČNO ZDRUŽENJE VSO LITIJA, 
ŠMARTNO PRI LITIJI

Območno Združenje za vrednote slovenske osa-
mosvojitve Litija, Šmartno na Pristavi.
7.septembra smo se tudi člani Območnega združenja 
Litija Šmartno pri Litiji udeležili prireditve Pristava 

1990-2016 na Pristavi nad 
Stično, kjer smo obeležili 
26. letnico sprejema Di-
rektive za ravnanje MSNZ 
v primeru agresije JLA na 
Slovenijo. Uvodoma sta 
navzoče pozdravila župan 
občine Ivančna Gorica Du-
šan Strnad in predsednik 
VSO Aleš Hojs. Slavnostni govornik je bil brigadir Marjan Balant, ki 
je bil v času osamosvojitvenih dogodkov vodja odseka za obrambo 
in zaščito občine Grosuplje. V kulturnem programu je nastopil Sti-
ški kvartet.
Sodelovali so tudi člani uniformirane enote VSO.

Predsedstvo VSO Litija - Šmartno pri Litiji predsednik Boris Doblekar

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

popravila in čiščenje
zobnih protez
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO 
INVALIDOV OBČIN LITIJA IN 

ŠMARTNO PRI LITIJI

UTRINKI LETOVANJA
Konec avgusta smo se izpred železniške postaje v Litiji, z avtobusom 
odpeljali na 7- dnevno  letovanje v Karlobag hotel Zagreb,  tokrat 
prvič z  agencijo 4EVERLIFENET.
Dva avtobusa in kombi sta 110 udeležencev pripeljala  neposredno 
do hotela. Karlobag se nahaja v Ličko-senjski  Županiji ob magistralni 
cesti Reka - Dubrovnik. 
Avtobus je ostal z nami v Karlobagu  in nam je bil na voljo za različne 
izlete. Ogledali smo si:
Pag, ki je znan predvsem po paškem siru, ki je prava poslastica. Prav 
tako se že stoletja ohranja Paška čipka, saj je vsak izdelek unikat 
zase. Na Pag smo se odpeljali iz pristanišča v Karlobagu, najbolj po-
gumni pa so imeli možnost vožnje s skuterjem.
Zadar je pristaniško mesto v severni Dalmaciji, glavno mesto Zadar-
ske županije in sedež rimskokatoliške nadškofije. Dve mestni napra-
vi, ki sta postali simbol mesta Zadra: Morske orgle in Pozdrav Soncu 
se nahajajo  na samem vrhu zadrskega arhipelaga.  Obe napravi po-
skušata  pokazati komunikacijo z naravo; orgle se nahajajo v morju 
in pod vplivom morja oddajajo posebno melodijo, in Pozdrav Soncu 
v nepozabnem sončnem zahodu spreminja barve in ustvarja izrazito 
igro svetlobe.
Na Rab smo se podali iz pristanišča v Stinici. Najprej smo si ogledali 
koncentracijsko taborišče  2. svetovne vojne. Ustanovila ga je itali-
janska fašistična oblast, leta 1942 v bližini otoškega kraja Kampor, 
razpuščen pa je bil septembra 1943 ob kapitulaciji Italije. Večina in-
ternirancev je bila Slovencev, kar je razvidno iz nagrobnih označb na 
pokopališču. Sledil je še ogled starega mestnega jedra ter marine 
na Rabu.
Naslednji dan je sledil še ogled rojstne hiše Nikola Tesla v vasi Smil-
jan, šest kilometrov oddaljeni od Gospića,  je eden   izmed najbolj 
znanih znanstvenikov in izumiteljev 20. stoletja. Spominski center 
združuje  znanost, umetnost in turizem ter predstavlja Tesline izume, 
ki so spremenili tok svetovne zgodovine in tehnike zlasti  področje 
elektronike.
Dejavnost Društva se tudi pri  organizaciji letovanj kaže kot zanimiva 
članom in tudi drugim udeležencem. To dokazuje tudi letovanje ko 
je z nami že 14. zapored letovalo kar 160 udeležencev, 50 junija na 
Dugem otoku in 110 avgusta v Karlobagu.

Mojca Bajc

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV, SEDAJ 
TUdI SOCIALNO POdJETJE

V MDI Litija- Šmartno zadnjih nekaj let razmišljamo, kako zagotoviti 
zadostna sredstva za stroške delovanja Društva. Društvo sicer temelji 
na prostovoljstvu, vendar se nekaterim stroškom z volonterstvom ne 
moremo ogniti. Za izvajanje zahtevnih opravil na strokovnem, finan-
čnem in administrativnem področju, ki jih od nas terja Država oz. 
njene institucije, moramo najeti strokovni kader, kar pa je v okviru 
prostovoljstva nemogoče.  
Ugotovili smo, da klub velikemu razumevanju in pomoči Občine Litija, 
sedanji način delovanja ni samovzdržen. Pri iskanju dodatnih virov 
sredstev smo razmišljali o socialnem podjetju, invalidskem pod-
jetju, evropskih projektih in drugih možnostih. Po dolgih in tehtnih 
razmislekih in preučevanju smo se odločili da pod »streho« Društva, 
ustanovimo socialno podjetje. 
Razlogi za to odločitev, ki pomeni posebnost v Sloveniji, so bili na-
slednji: ohranitev delovanja Društva na dosedanji ravni in obsegu, 
prostorske možnosti in kader, ki ga bomo iskali med več kot 600 
invalidi in skoraj 300 podpornimi člani.
Na Upravni enoti v Litiji smo že pridobili status, jesen pa bo namen-
jena iskanju storitev, ki jih bomo opravljali na trgu. Pridobljen status 
socialnega podjetja nam je omogočil, da smo na razpisu pri pristoj-
nem ministrstvu že kandidirali za sredstva, ki pomenijo pomoč pri 
prvih korakih obratovanja.
Socialno podjetje bo opravljajo dejavnosti oz. storitve:
a) urejanje okolja: košnja zelenic, urejanje (obrezovanje) dreves in 

grmovnic, cvetličnih nasadov, urejanje spomenikov…, 
b) čiščenje javnih površin: parkov, parkirišč, funkcionalnih zemljišč 

ob objektih …,
c) čiščenje zgradb in stanovanjskih blokov (šole, zavodi, poslovni 

prostori ipd.),
d) čiščenje in vzdrževanje prometnih znakov, čiščenje steklenih po-

vršin,
e) urejanje pokopališč,
f) svetovanje in informiranje ter pomoč na socialnem in invalid-

skem področju,
g) sestavljanje elementov kovinske in lesne galanterije.
Poudariti velja, da bo Društvo povsem enako delovalo tudi v bodoče. 
Bo neprofitno, temelječe na prostovoljstvu, dobiček iz podjetniške 
dejavnosti pa bodo namenjen izključno stroškom delovanja Društva 
oziroma socialnega podjetja. 
Za pobude, nove ideje ali celo namige o možnih storitvah, bomo ime-
li, kot do sedaj, vedno odprta vrata.

Predsednik:
Bogomir Vidic

O JUNAŠKEM dVOBOJU 
IZ ŽELEZNE DOBE NA 

VAČAH
Veliki junaki so se že od nekdaj izzivali 

med seboj in v dvobojih iskali osebno potrditev in slavo. Spomnimo 
se srednjeveških viteških dvobojev, kasnejših dvobojev s sabljami in 
pištolami, nenazadnje pa tudi športnih dvobojev 20. in 21. stol., kjer 
se junaki današnjega časa dvobojujejo na najrazličnejše načine in z 
različnimi rekviziti. 
Dvoboji kot način samopotrjevanja segajo vsaj že v bronasto dobo. 
V slavni Homerjevi pesnitvi Iliada, ki opisuje dogodke v zgodnjem 
12. stol. pr.n.š., sta se pred vrati Troje spopadla junaka Paris in 
Menelaj, Trojanci in Grki pa so se predhodno sporazumeli o tem, 
da bodo spoštovali izid dvoboja, ki naj bi nadomestil veliko bitko 
in odločil o zmagi. Zgodba o ugrabitvi Helene velja za fikcijo, kljub 
temu pa sklepamo, da kontekst (navade, običaji, družbena uredi-
tev…) vendarle odraža realne zgodovinske okoliščine obdobja, ki ga 
je opisoval Homer, ali vsaj obdobja, v katerem je sam živel (8. stol. 
pr.n.š.). 
Nekoliko mlajši od Ho-
merjeve Iliade je motiv 
dvoboja na bronasti 
pasni sponi, ki je bila 
odkrita v naši nepo-
sredni bližini, v enem od 
grobov iz železne dobe 
nad vasjo Klenik pri 
Vačah. Izdelana je bila 
okrog l. 500 pr.n.š. in 
prikazuje dvoboj med 
dvema konjenikoma. Eden od junakov spominja na konjenike znane 
situle z Vač in bi lahko bil domačin. Njegov nasprotnik z razpuščeni-
mi dolgimi lasmi, ki so posebnost v okviru situlskih upodobitev, pa 
je bil morda tujec, »barbar« ali odpadnik. Pasna spona je unikaten, 
zelo dragocen izdelek. Njen lastnik je moral biti predstavnik druž-
bene elite in je verjetno sam upodobljen na pasni sponi. V prizoru 
dvoboja z enakovrednim, vendar hkrati divjim in nevarnim nasprot-
nikom sta poudarjeni njegova vojaška spretnost in slava. 
S knezom z Vač in njegovim dolgolasim izzivalcem se lahko »oseb-
no« seznanite na našem prihodnjem arheološkem pohodu iz ciklusa 
Po poti velikega kneza z Vač, ki bo v nedeljo, 25. septembra. 
Strokovno vodenje po arheološkem najdišču bomo nadgradili z gle-
dališko igro, postavljeno v železno dobo. Pohod, ki bo že 9. po vrsti, 
prirejamo člani Strokovnega centra Društva za razvoj in varovan-
je GEOSS-a. Strokovni del pohoda bomo vodili: arheologinja Vojka 
Cestnik, geolog Blaž Zarnik in etnologinja Anka Kolenc. Gledališko 
igro bo izvedlo Družinsko gledališče Kolenc. Zbrali se bomo ob 10. 
uri pred Domom GEOSS – Muzejem Petra Svetika na Vačah. Po 
ogledu zbirk v Domu GEOSS bomo ob 11. uri krenili na približno 
7 km dolg pohod z gledališko igro. Na koncu se bomo okrepčali s 
knežjo malico, ki jo bo za nas pripravila Gostilna Mrva iz sestavin, 
ki so jih poznali že v železni dobi. Pohod se bo predvidoma zaključil 
okrog 16. ure. V primeru dežja dogodek odpade. 
Obiskovalci, ki ste se naših pohodov že udeležili, prinesite s seboj 
izkaznico in zbirajte žige! Za vsakih 6 žigov prejmete spominsko da-
rilo. Veljajo tudi žigi iz prejšnjega ciklusa. 
Štartnina znaša 15 evrov. V ceno so vključeni: izkaznica, zloženka, 
vodstva, pogostitev ob sprejemu in knežja malica. Za otroke do 10 
let je obisk brezplačen. Več informacij na: www.drustvo-geoss.si ali 
na telefon: (01) 897 66 80 (Družinsko gledališče Kolenc). 

dr. Vojka Cestnik, univ. dipl. arheologinja, 
strokovna sodelavka Društva GEOSS

ZAdNJI SPOMLAdANSKI PO-
HOd

Kot vsako leto smo v društvu tudi letos sezono 
zaključili z izletom. Letos smo se odpravili na 
celodnevni pohod in si ogledali Soteske Zilice 
pri Trbižu, nadaljevali z ogledom Mangartsko-

Belopeških jezera, se ustavili v Planici, ob izviru reke Save Dolinke 
in izlet zaključili z poznim kosilom v Kranjski Gori.
Naš vodnik Lojze Hauptman je tudi tokrat skrbno pripravil in vodil 
naš izlet-pohod. Najprej nas je pot vodila do Kranjske Gore, kjer 
smo pohod začeli z jutranjo kavico. Pot nas je vodila do Rateč, kjer 
smo prečkali mejo in se spustili proti Trbižu. Spustili smo se v so-
tesko Zilice pri Trbižu, ki je ena lepših in še precej nepoznanih na-
ravnih znamenitosti. Pot skoznjo nam je vzela dobro uro, videli pa 
smo številna razgledišča, prešli kratek predor in se spustili vse do 
mrzle, turkizno zelene reke, ki nas je očarala s svojo lepoto in nas 
na hitro spomnila na našo reko Sočo. Soteska se je zaključila s kam-
nito plažo mimo katere smo se povzpeli na 766 metrov nadmorske 
višine in uzrli veliko bronasto skulpturo, ki je namenjena avstrijskim 
branilcem v Napoleonovih vojnah, ki so se v teh krajih dogajale pred 
več kot 200 leti.
Pri spomeniku se prikladno nahajajo tudi klopce, ki smo jih z vesel-
jem izkoristili za krajši odmor in malico.
Ne daleč stran nas je čakal naš avtobus, ki nas je odpeljal v dolino 
dveh ledeniških jezer, ki so jih Italijani leta 1971 razglasili za Narod-
ni park Belopeških jezer. Jezera na jugu omejuje gora Mangart, na 
vzhodu pa Ponce. Sami smo si na kratko ogledali zgornje jezero, ki 
je globoko 10 m, leži pa na nadmorski višini 929 metrov. Spustili 
smo se nekoliko nižje, do spodnjega Belopeškega jezera, ki leži na 
nadmorski višini 924 metrov. Ker je bil dan čudovit, zrak svež in pot 
lepo urejena smo se odpravili okrog jezera.
Spet smo se vkrcali na avtobus, ki nas je odpeljal do slovenskega 
ponosa, do Planice. V dolini pod Poncami smo si ogledali zimski 
center in se na lastne oči prepričali, da je skakalnica velikanka res 
veličastna in naši skakalci res občudovanja vredni.
Ogledali smo si še majhno jezero Zelenci, ki se proti vzhodu razteza 
v obširno močvirje in je večini znano kot izvir reke Save Dolinke.
Čudovit izlet smo zaključili z poznim kosilom v Kranjski Gori, od ko-
der smo se odpeljali nazaj domov.
Z raziskovanjem teh manj znanih in prezrtih naravnih biserov smo 
zaključili prvo polovico leta in že nas srbijo podplati, kam jo bomo 
mahnili v jeseni. Vsem, ki pa občudujete naravno lepoto, pa vam 
priporočamo, da si neštete kraje ogledate in se na lastne oči pre-
pričate, da obstaja razlog, zaradi katerega nekatere naravne lepote 
imenujemo biseri.

DD Litija in Šmartno
Rudolfa POGAČAR

POSEBNOST 
OBČINE LITIJA 
SO ŠTEVILNA 

dRUŠTVA ZA RAZVOJ KRAJA
V zasavski regiji je bilo lani registriranih kar 658 nevladnih 
organizacij, večinoma društev. V Litiji je bilo registriranih 170 
društev, 6 zavodov in 3 ustanove, to pomeni več kot 11 društev 
na 1000 prebivalcev.
V zasavski regiji so najbolj zastopana športna in rekreativna društva, 
sledijo kulturna in umetniška društva ter društva za pomoč ljudem. 
Najdaljšo tradicijo v občini Litija ima Lovska družina Gabrovka, usta-
novljena je bila leta 1950. Pri analizi nevladnih organizacij pa smo 
na ZLHT Regionalnem centru NVO ugotovili, da je posebnost občin 
Litija in Zagorje veliko število društev za razvoj kraja, varstvo okolja 
in vzreje živali.
V nevladnih organizacijah v zasavski regiji je bilo leta 2014 zaposle-
nih 54 oseb, od tega kar 49 v društvih. 22 oseb je bilo zaposlenih v 
društvih za pomoč ljudem. Ta društva ustvarijo tudi največ prihod-
kov, tako vidimo, da zaposlovanje oziroma profesionalizacija druš-
tev pripomore tudi k višjim prihodkom. Nizka stopnja zaposlenosti 
v nevladnem sektorju pomeni veliko prostovoljnega dela za izvedbo 
programov in dejavnosti, manj profesionalizacije v organizaciji in s 
tem manj možnosti za razvoj. V občini Litija je bilo tako v letu 2014 v 
8 nevladnih organizacijah zaposlenih 13 oseb.

73 % prihodkov dobijo iz drugih virov
Kljub prepričanju, da se nevladne organizacije večinoma financirajo 
iz občinskih sredstev, podatki kažejo, da so zasavske občine v letu 
2014 prispevale le 27 odstotkov vseh prihodkov NVO. Najmanjši de-
lež proračuna v letu 2014 jim je namenila Občina Litija (2,8 %), naj-
večji delež pa Občina Zagorje (4,7 %).
“Kar 73 odstotkov prihodkov nevladnih organizacij tako prihaja iz dru-
gih virov, kot so donacije, članarine, dotacije evropskih in nacionalnih 
razpisov, prihodki iz prodaje in podobno,” pojasnjuje Klara Kržišnik, 
vodja ZLHT Regionalnega centra NVO.

V Litiji na nevladno organizacijo povprečno 3.505 evrov
Povprečno občine v zasavski regiji namenijo organizacijam 3.945 
evrov oziroma 40 evrov na prebivalca. Občina Litija nameni 3.505 
evrov na nevladno organizacijo oziroma skoraj 38 evrov na prebival-
ca. Največ jim nameni občina Zagorje ob Savi, najmanj pa dobijo v 
Trbovljah. “Skrb zbuja dejstvo, da je opazen trend zmanjševanja finan-
ciranja programov nevladnih organizacij s strani večine občin zasavske 
regije,” dodaja Klara Kržišnik.
Nevladne organizacije iz zasavske regije so v letu 2014 skupaj ustva-
rile nekaj več kot 8,6 milijona evrov prihodkov, od tega so skoraj 
96 odstotkov ustvarila društva. Kljub temu je imela več kot polovica 
društev skromen obseg dejavnosti, saj je kar 54 odstotkov društev v 
letu 2014 ustvarilo le do 5.000 evrov prihodkov.

Tabela: Podatki o NVO in sofinanciranju NVO s strani občin v 
letu 2014

Občina
Število 
NVO 

Število 
preb. Prihodki NVO 

Občinska 
sredstva za 
NVO

Višina 
proračuna

Delež ob-
činskega 
proračuna 
za financ. 
NVO

Delež 
občinskih 
sredstev 
v vseh 
prihodkih 
NVO

Po-
vprečni 
znesek 
občin-
skih 
sredstev 
na NVO

Povprečni 
znesek 
občinskih 
sredstev 
na prebi-
valca

Zagorje ob Savi 191 16.775 3.038.802 € 894.143 € 19.236.431 € 4,70% 29,42% 4.681 € 53,30 €

Litija 162 15.054 2.140.553 € 567.950 € 20.176.651 € 2,80% 26,53% 3.506 € 37,73 €

Hrastnik 85 9.580 1.290.197 € 346.620 € 9.853.794 € 3,50% 26,87% 4.078 € 36,18 €

Trbovlje 152 16.628 2.156.331 € 518.858 € 15.859.084 € 3,30% 24,06% 3.414 € 31,20 €

Skupaj regija 590 58.037 8.625.883 € 2.327.570 € 65.125.959 € 3,57% 26,98% 3.945 € 40,10 €

Podrobno analizo si lahko ogledate na spletni strani www.consulta.si.

ZLHT - Regionalni center NVO

SAJ NI RES – PA JE!
Kako teče čas!? Avgusta je minilo 10 let, odkar imamv Občanu svo-
jo kolumno. Začel sem boječe in vprašal Acota: »Kaj ko bi jaz vsak 
mesec kaj o Vačah napisal v Občana?In kaj, če bi večkrat napisal 
tudi laži in neumnosti?«  Pa pravi Aco: »Pa mi povej kakšno laž in 
neumnost!«  Izstrelil sem kot iz topa: »Na fosilni obali bodo zgradili 
sanatorij za neplavalce, ker je to najbolj varen del slovenske obale; še 
nihče ni utonil« . Nasmejal se je in odgovor je bil: »Sprejeto!«.  Takoj 
sem iz navdušenja poslal 5 člankov za naslednjih 5 mesecev, zdaj 
pa praviloma zamujam rok – osmega v mesecu - pa tudi ta članek 
pišem prepozno.
Članke sem sestavil v knjigo z naslovom, ki 
je podoben Valvasorjevemu: Slava trga Vače. 
Ponujam jo na Andrejevem sejmu skupaj s ko-
ledarji, ki opozarjajo na  prireditve na našem 
koncu in vsebujejo slike naših znamenitosti.
Kdor pa želi, lahko to naroči pri meni - kadar 
koli.  Čim izvem za kakšnega novega funkci-
onarja na Vačah, mu brž podarim to knjigo, 
da bo vedel, da so Vače znamenit kraj zaradi 
vsega, kar sem napisal.  Do zdaj pa še nisem 
dobil pisne kritike od skoraj nobenega Vača-
na, čeprav sem zanjo prosil. Samo zaslužni 
profesor (2013):prof. dr. Vojteh Cestnik – Ljubljančan - se je potrudil 
in napisal: »Mislim, da so stalni in prav tako mi občasni bralci litij-
skega Občana lahko veseli tvojih prispevkov. Izražaš se jasno, opise 
narediš pregledne, iz vseh mogočih različnih področij, iz člankov je 
razvidna razgledanost in izobraženost, bralca napotiš … več na: www.
vace.si/vojteh.htm
Moj zet Matjaž pravi, da sem postal preveč resen – najbrž misli, da 
dolgočasen. Včasih mi zmanjka lažnivih domislic, kerne delam niti v 
politiki niti v KS (Komunalna skupnost). 
Naj bo tako ali tako, meni je lepo in neskončno nas imam rad!

Zvonček Norček
Pripis:
Da slučajno ne bi kupovali knjige Slava trga Vače; je tudi na spletu: 
www.vace.si/vse vace1.pdf ali www.vace.si/OBCAN.htm. 
Včasih pride prav za kakšen referat o domačem kraju!



 MESARIJA fRTICA IZ LITI-
JE, PREJEMNICA 

3 MEdALJ NA MEdN-
AROdNEM KMETIJSKO-

ŽIVILSKEM SEJMU AGRA
22. avgusta je potekala svečana razglasitev rezultatov in podeli-
tev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 54. mednarodne-
ga kmetijsko-živilskega sejma AGRA. Prejemnik treh medalj je 
bilo podjetje Frtica d.o.o. iz Litije.
Mesarija Frtica je družinsko podjetje s 25 letno tradicijo, kjer da-
jejo prednost kakovosti in tradiciji. 
Lastnik podjetja Roman Smrekar iz 
Šmartnega pri Litiji in njegova žena 
Nataša, zagotavljata visoko kvaliteto 
izdelkov s skrbno izbranimi sloven-
skimi surovinami. Vse goveje meso 
odkupijo od lokalnih kmetov, večina 
telečjega meso je iz domače ekološke 
kmetije. Prav tako je slovensko tudi svinjsko meso. Suho soljenje s 
piransko soljo in naravnimi začimbami, dimljenje z bukovimi drvmi 
in zorenje po naravnem postopku, vse to je tradicija, ki jo ohranjajo.
Mesarija Frtica je na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2016 prejela 

zlato medaljo za suho domačo salamo, 
srebrno medaljo za prekajeno panceto in 
srebrno medaljo za tlačenko. Na svečani 
razglasitvi rezultatov in podelitvi priznanj na 
kmetijsko-živilskem sejmu, jim je priznanja 
izročil minister Dejan Židan. 
V njihovi prodajalni na Levstikovi ulici 14 v 
Litiji, lahko kupci poleg nagrajenih izdelkov 
najdejo tudi suhe domače klobase, špehov-
ko, domače ocvirke, kožnate klobase, peče-
nice in ostale izdelke ter sveže meso. Po-
nudbo sproti dopolnjujejo tako, da se vedno 
najde kaj novega. 

Avtorica prispevka: N.S.

SREČANJE GARDISTOV
Dne 13/8-2016 je potekalo 25. ljubilejno srečanje gardistov , ki so 
svojo vojaško obveznost služili v najelitnejši enoti »Titovi gardi«. Tokrat 
je bilo število udeležencev nekoliko manjše, kajti čas, leta in zdravje 
delata svoje in redčita vrste nekdanjih fantov, ki so služili svoj vojaški 
rok v »Titovi gardi«. Organizator letošnjega srečanja je bil že drugič 
zapored Dušan VIDNJEVIČ iz Litije. Na srečanje so prišli nekdanji 
gardisti iz vseh krajev Slovenije, le največ pa je bilo odsotnih prav iz 
območja Litije. 
Ob 10. uri so se vsi udeleženci zbrali na parkirišču restavracije »Čož« 
ob Ljubljanski cesti nato pa se odpeljali z mini avtobusom na grad 
»Bogenšperk« kjer so si ogledali grad in okolico, bil pa je tudi čas ko je 
bilo na gradu zelo živo saj so prav v času obiska potekale na gradu dve 
poroki. Od tu pa nas je pot vodila na Dolenjsko v Praproče v okolico 
Šentvida pri Stični v gostilno »Pri Japu«, kjer je udeležence pričakal 
Ludvik MRAMOR odličen poznavalec zgodovine teh krajev in pred-
stavil zgodovino razvoja gostilne »JAP« od majhne kmečke gostilne s 
skromnim šankom do današnjega modernega objekta, opremljenega 
s parkiriščem, ki lahko sprejme več sto gostov hkrati, o kakršnem si 
ga Litija ne mora niti v sanjah zamisliti. V Temenici smo si nato ogle-
dali doprsni kip »Toneta KOZLEVČARJA soustanovitelja in člana prve 
zasedbe »Slovenskega okteta. Po končani karieri v Slovenskem oktetu 
pa je KOZLEVČAR soustanovil »Ribniški oktet«, ki je bil najbolj znan po 
pesmi »Jaz sem Ribničan urban«.
Ker je bilo tega dne v gostilni JAP pripravljeno za tri svatbe, ena v 
letnem vrtu, druga v kozolcu in tretja manjša v vrtni uti nas je Stane 
Kepa popeljal skozi te opremljene dvorane in tu je bilo videti nekaj 
čudovitega, kar si mi v Litiji niti v sanjah ne moremo predstavljati.
Od tu nas je pot vodila na »Debeli hrib« do lokala Jožice in Staneta 
KEPA, kjer nas je sprejela mlada harmonikašica Klavdija CEGLAR in 
nam zaželela dobrodošlico ter nas popeljala do vinske kleti na poku-
šino cvička in modre frankine. Na Debelem hribu smo si ogledali tudi 

zgradbo v kateri je bila ustanovljena 17.8.1941 »Stiška četa kateri sta 
poveljevala prva komandirja, kasneje narodna heroja Maks PERC in 
Jože KOVAČIČ.
Znamenitost »Debelega hriba« pa je tudi kip »Marije« iz Medžigorja, 
katerega so pripeljali občani iz Medžigorja in ga podarili občanom 
tega kraja.
Po ogledu širše okolice Debelega hriba iz katerega se je razprostiral 
čudovit pogled na prelepo našo Slovenijo, pa smo se odpravili v lokal 
Janeza in Jožice Kepa, kjer sta nas postregla z dobro kapljico in kosi-
lom. Ob dobri glasbi in dobri kapljici je zadonela pesem, nekateri pa 
so še zaplesali. Prav poseben trenutek tega srečanja pa je bil ko so 
udeleženci srečanja zapeli »Oj slavljenec današnji pozdravljen bodi 
tisočkrat« Dušanu VIDNJEVIČU«organizatorju srečanja za častitljivih 
dopolnjenih 80 let. Ob tem pa mu je Ciril Golouh izročil posvetilo pri-
jateljev gardistov ter spominsko sliko na srečanje.
Pozno popoldne smo zapuščali »Debeli hrib« in se ob spremljavi har-
monike napotili do avtobusa, v spomin napravili še eno gasilsko in se 
vrnili proti Litiji.
Minil je lep prijeten dan v družbi nekdanjih gardistov, njihovih žena z 
željo na snidenje v letu 2017. Hvala vsem, ki ste se srečanja udeležili 
in hkrati vabilo tudi ostalim, ki jim zdravje dopušča, da se udeležijo 
naslednjega srečanja kajti zavedati se moramo, da je naš čas odmer-
jen kot čisto zlato, zato ga izkoristimo za prijateljska druženja.  

Ciril GOLOUH
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•  VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN 
SREBRNEGA NAKITA

• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•  ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA 

IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA

• NIZANJE OGRLIC

USPEŠEN TEdEN UPOKOJENCEV
V upravnem odboru Društva upokojencev smo 
se odločili, da v letošnjem letu ponovno obudimo 
Teden upokojencev in s tem obeležimo 65-letnico 
obstoja društva in 70-letnico Zveze društev upoko-
jencev Slovenije.Program prireditev je potekal ves 

teden, od 5.9 do 10.9.2016. .
V ponedeljek smo se 
zbrali v Osnovni šoli 
Gradec, kjer je potekala 
OKROGLA MIZA, ki smo 
jo poimenovali »Jesen 
življenja, skrb za sta-
rejše in  medgenera-
cijsko sodelovanje«, s 
katero smo želeli osvetli-

ti  to področje dela v naši občini.Zanimivi so bili predlogi za izbolj-
šanje razmer in položaja starejših v občini. Verjamemo, da bodo 
pobude in predlogi dobra osnova za obravnavo na Svetu za starejše 
pri županu, ki je zadnja leta zamrl. V razpravi je sodelovalo tudi 
nekaj prostovoljcev, ki so predstavili svoje delo in tudi vztrajnost 
pri premagovanju osebnih  težav.
V torek dopoldan smo v društvenih prostorih organizirali USTVAR-
JALNO dELAVNICO, ki je bila namenjena medgeneracijskemu 
sodelovanju.  Povabili smo otroke iz vrtca Ribica in Osnovne šole 
Litija. Za vse obiskovalce smo pripravili priložnostno razstavo izdel-
kov naših članov.

V torek zvečer je v 
Modri sobi Kultur-
nega centra Litija 
potekal izjemen 
Literarni večer z 
gostjo Mijo Bernik 
prof., na temo 3 
novele. Zanimivo 
predstavitev  izbra-
nih novel naših in 
tujih avtorjev sta 

popestrili  citrarki  in pevski  trio.
V sredo dopoldne so naši športniki tekmovali v kegljanju na litij-
skem kegljišču, v četrtek dopoldne pa se je tekmovanje nadaljevalo 
v pikadu, balinanju in šahu.
Četrtkovo popoldne je bilo namenjeno DRUŽABNU SREČANJU, na 
prostoru Ribiške družine.Kratkemu kulturnemu programu je sledil 
zabavni program  ob glasbi, jedači in pijači.
Veselo smo se zavrteli ob zvokih glasbe in uživali v  druženju.
Na PETKOVEM POPOLdNEVU smo skupaj z U3 v Mestnem mu-
zeju  prisluhnili našemu pevskemu zboru in si ogledali razstavo Po-
zabljene vezenine.
V soboto smo se odpravili  na pohod »PO STOPINJAH ČOLNAR-
JEV«, ki ga je vodila vodja Mestnega muzeja Helena Hauptman, 
prof. Sprehod po Litiji je bil zelo zanimiv in poučen.
Številne dejavnosti  našega društva  smo tako skozi ves teden pri-
kazali v živo in prepričana sem, da se bo naš trud obrestoval, saj že-
limo, da bi se člani našega  društva čim več družili, ohranjali in na-
vezovali nove 
stike, si po-
vedali kaj za-
nimivega in 
lepega in po-
zabili na vsak-
danje skrbi.
Posebna za-
hvala za uspe-
šno izveden  
»Teden upo-
kojencev« gre  
Kalu Lemutu za pripravo in izvedbo okrogle mize, Adiju Slabetu za 
multimedijsko podporo, Ivi Slabe za organizacijo Literarnega veče-
ra, Mileni Dimec za organizacijo in pripravo ustvarjalnih delavnic, 
Mirku Plazniku za organizacijo in izvedbo športnih iger ter pomoč 
pri organizaciji družabnega srečanja in  Heleni Hauptman za vode-
nje pohoda. Zahvaljujem se tudi  našim pevcem in vsem tistim, ki 
ste kakorkoli pomagali pri uspešno izvedenem »Tednu upokojen-
cev«.

Irena Kramar, predsednica DU Litija

POHOd NA KOfCE 
Moja tiha želja se je uresničila. Naša skupina Planinske sekcije DU 
Litija se je odpravila na planino Kofce. Ta lepa planina, kot tudi vse 
druge, ki se vrstijo ena zadrugo, so pravi planinski raj ob vznožju 
Karavank.
Skozi Dolžanovo sotesko smo opazovali razgibano strugo Tržiške 
Bistrice, ki je lagodno tekla po ravnini, skakljala po in ob mogočnih 
skalah ali brzela  po brzicah. Obenem pa smo prisluhnili naši Meti 
o zgodovini njenega kraja. V Jelendolu smo zavili levo na gozdno 
pot, vendar je del poti še asfaltiran. Ostala makadamska pot je bila 
trdna, zato smo se peljali malo dlje kot smo predvidevali. Mimo 
kapelice na Kofcah smo se povzpeli  na planino Kofce. Nekaj se jih 
je takoj odpravilo na Veliki vrh, ki je 2088 metrov visok in na vrh 
Kofce, ki je visok 1867 metrov, ostali pa so  se napotili proti planini 
Šija. Ob vrnitvi  je bila planina na Kofcah polna planincev, polna živ-
-žava, nasmejanih otrok..
Ko smo se okrepčali ob že znani kuhinji in okusili njihove štruklje, 
smo se odpravili v dolino. Jožetova statistika nam je pokazala, da 
smo naredili nekaj za sebe. Zadovoljni, da nam je ta dan pričaral 
toliko lepot, smo se vrnili domov.                                      

Zapisala Mila Grošelj

70 LET Ld LITIJA
Lovci Lovske družine Litija smo 28. avgusta letos, pra-
znovali visok jubilej, 70 letnico ustanovitve naše lovske 
družine. Ob tej priložnosti smo razvili tudi nov lovski 
prapor, na katerega smo pritrdili 63 zlatih žebljičkov 

naše LD, lovci LD Vače, podjetje MJM Brinovec, starešina LD, Zlato 
Pavlica, dolgoletni lovski gost Ulrich Ahrles, lovci iz Sel na Avstrijskem 
Koroškem, podjetje Carkomerc iz Litije in podjetje Vezenine Ercigoj pa 
so nanj kot donatorji, pripeli tudi spominske trakove.
Že v stari Jugoslaviji je bilo na območju današnjega lovišča Litija lo-
vstvo dobro organizirano in razvito. Tedanja občinska lovišča so zaku-
pniki zdražili na javnih dražbah, lov in stalež divjadi pa sta bila za tiste 
čase na zavidljivi ravni. Že med prvo in drugo svetovno vojno je bil v 
Litiji ustanovljen Lovski klub Litija. 
Z novo ureditvijo po drugi svetovni vojni je lov postal dostopen tako 
rekoč vsakomur in pred 70 leti sta dr. Franc Lebinger in Ivan Kos odšla 
v Ljubljano na pristojno ministrstvo, kjer sta uredila vse potrebno za 

ustanovitev nove lovske družine. Osemnajst ustanovnih članov je nato 
ustanovilo Lovsko družino Litija, ki je sprva gospodarila z 2000 ha ve-
likim loviščem desno od Save na širšem območju Litije in Šmartnega. 
Z levim delom Save je tedaj gospodarila lovska družina Sava-Tirna. 
Obe družini sta se združili v LD Litija leta 1954 in zagospodarili s sku-
paj 6400 ha velikim loviščem.
Naša lovska družina vsa leta deluje kot eno najbolj organiziranih dru-
štev v občini, uspešno sodelujemo z ostalimi souporabniki prostora in 
trajnostno gospodarimo z divjadjo in naravo.

70 let uspešnega 
delovanja smo 
obeležili s pro-
slavo v našem 
lovskem domu v 
Ponovičah. Prosla-
ve se je udeležilo 
preko 220 lovcev 
in ostalih gostov. 
Proslavo je s slav-
nostnim govorom 
odprl naš stareši-
na Zlato Pavlica, ki 

je opisal 70 letno prizadevanje lovcev LD Litija za ohranitev narave 
in divjadi. Ugotovili smo, da lahko s ponosom gledamo na prehojeno 
pot. Slavnostni govorniki na proslavi so bili: Tomaž Trotovšek, name-
stnik predsednika ZLD Slovenije in predsednik lovskih družin Zasavje, 
Tomaž Pavčnik, predsednik OZUL in Boris Doblekar, podžupan občine 
Litija. Nekateri naši najzaslužnejši člani so iz njihovih rok prejeli pri-
znanja za posebne zasluge v lovstvu. LD Litija je prejela priznanje LZS. 
Naš lovski tovariš, priznani slikar Andrej Militarov, dolgoletni prijatelj 
naše LD in naših lovcev, nam je ob tej priložnosti podaril sliko merja-
sca, ki je simbol našega lovišča in tudi krasi naš novi lovski prapor.
Program so popestrili: dramski igralec, pevci Lovskega pevskega zbo-
ra Zasavje, Trbovlje, odlična mlada plesalka Anja Seško in Kulturno 
društvo Domžalski rogisti. 
Proslave so se, poleg sodelujočih, udeležili še predstavniki in prapor-
ščaki Zveze lovskih družin Zasavja, vdove naših pokojnih lovskih tova-
rišev ter še nekateri povabljeni gostje in ostali občani. 
Po končani proslavi smo se poveselili ob dobrem divjačinskem golažu 
in zvokih ansambla Mende. 
Ponosni na prehojeno pot lahko potrdimo besede našega starešine 
Zlata Pavlice, izrečene na proslavi: »Naš pogled je usmerjen na jutri. 
Dediščino naših dedov moramo ohraniti za vnuke…«

Avtor: Jernej MAROLT, Foto: Marjana ŽUŽIČ
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KARATE KLUB KENSEI
www.kensei.si

GASSHUKA PINETA 2016

Tudi v letošnjem letu je od 2. junija do 9. julija 2016 
v turističnem letovišču Pineta (HR) potekal 10. pole-

tni kamp tradicionalnega karateja v organizaciji klubov KK Kensei iz 
Litije, KK Goryu iz Tolmina in KK Huda mravljica iz Jesenic. Letošnjega 
poletnega kampa se je udeležilo preko 50 oseb iz vseh treh klubov.
Na treningih, ki so vsako jutro in večer potekali v senci borovega 

gozdička, so udeleženci pod strokovnim vodstvom klubskih trenerjev 
vadili tehnike Kihona (položaji in premikanje, predstavitev udarnih po-
vršin, uporabnost tehnik z odprto roko), Kate (Hangetsu z ustreznimi 
bunkai izvedbami) in Kumiteja (borba). 
Kot vsako leto je poleg programa karateja poletna šola vsebovala tudi 
aktivno preživljanje časa - plavanje in igranje odbojke na mivki in osta-
le športne igre. Posebnost letošnje šole je bil tečaj Hip hop-a, ki ga 
vodila Nika.
Obilica zabave, treninga in veliko prijateljstva - Gasshuku Pineta je 
vedno zakon! Se vidimo prihodnje leto!                                KK Kensei

P.S. Bi tudi vi radi spoznali karate in aktivno preživljali prosti 
čas v prijetni družbi? Postanite naš član in se nam pridružite na 
treningih, ki bodo tudi v letošnjem šolskem letu 2016/2017 po-
tekali v veliki telovadnici OŠ Gradec ob ponedeljkih in četrtkih 
ob 17.00. Vabljeni!

KOŠARKARICE KK LITIJA V SE-
ZONI 2016/2017

Novo šolsko leto in s tem tudi nov začetek sezone za 
mlade košarkarice iz  KK Litija.
Po uspešno zaključeni sezoni ter po podelitvi  pokala 
KZS – ja ženskemu delu kluba za največji napredek 

med ženskimi ekipami v Sloveniji v sezoni 2015/2016 nadaljujemo s 
treniranjem deklet  in treningi, ki se bodo odvijali v Športni dvorani Litija 
in telovadnici OŠ Gradec. 
Na OŠ Litija bodo deklice razdeljene v  tri skupine. V prvo skupino bodo 
vključene košarkarice od prvega do tretjega razreda OŠ. Treningi bodo 
potekali dvakrat na teden, v ponedeljek in sredo od 14.10 do 15.10 v 

Športni dvorani Litija. 
Drugi skupino bodo 
lahko obiskovala dekle-
ta  četrtega in petega  
razreda OŠ. Tudi druga 
skupina bo imela trenin-
ge ob ponedeljkih in sre-
dah. Pričetek vadbe bo 
ob 15.00, zaključek pa 
ob 16.00. Najstarejše 

košarkarice šestega, sedmega  in osmega razreda bodo imele treninge v 
ponedeljek od 16.00 do 17.00, v sredo od 15.45 do 16.45 ter ob petkih 
od 16.30 do 17.30 na  OŠ Gradec. 
Na OŠ Gradec bodo košarkarice od prvega do osmega razreda trenirale 
vsak petek od 16.30 do 17.30 v dveh starostno ločenih skupinah. Dekle-
ta se lahko pridružijo treningom v svojih starostnih ekipah tudi v Športni 
dvorani.
Košarkarice bodo zastopale KK Litija tudi v tekmovalnem sistemu, saj 
bodo tekmovale v državnem prvenstvu KZS v kategoriji U 9, U 11 ter U 
13.
Vse deklice, ki se želijo pobližje seznaniti s košarkarskimi koraki, prosti 
čas aktivno in zdravo preživeti, spoznati nove prijateljice in z njimi nave-
zati prijateljske stike vabimo, da se pridružijo sovrstnicam na  treningih 
bodisi  v Športni dvorani Litija (OŠ Litija) ali v telovadnici OŠ Gradec. Za 
vse dodatne informacije lahko pokličete mobilno telefonsko številko: 040 
364 432 (Dragica). Pridite, ne bo vam žal!                                               

 Košarkarski klub Litija

NOVICE IZ TAEKWONdO KLUBA 
ŠMARTNO LITIJA

V Taekwondo klubu Šmartno Litija ne počivamo. 
Kljub temu, da so bile počitnice, se je nekaj naših 
najboljših članov tudi med počitnicami intenzivno 
pripravljalo na novo tekmovalno sezono.

Minula sezona se je zaključila z dvema pomembnima tekmovanjema 
in to je državno prvenstvo v borbah in tekma svetovnega pokala - od-
prto prvenstvo Avstrije ranga G1.
Državno prvenstvo je  potekalo v Celju, kjer je tekmovalo 156 posa-
meznikov, ki so v različnih kategorijah naskakovali naslov državnega 
prvaka. Med najuspešnejšimi borci tekmovanja sta bila naša člana 
Domen in Tadej Pirc. Med člansko konkurenco je bil najučinkovitejši 
Domen Pirc, ki je postal državni prvak in najuspešnejši borec med 
člani, med mladinci pa Tadej Pirc, ki je prav tako postal državni prvak 
v svoji kategoriji in prejel pokal za najboljšega mladinca na turnirju. 

Sicer je na tekmo-
vanju sodelovalo 
devet naših članov, 
od katerih je po-
trebno pohvaliti tudi 
Adnana Oshisha, ki 
je s tremi dobljenimi 
borbami osvojil prvo 
mesto v kategoriji 

mlajših kadetov do 30 kg, kar je lep obet za dostojne naslednike na-
šim starejšim članom. Eno zmago v borbah je dobil tudi Lovro Perme 
kot kadet v kategoriji -45 kg in osvojil tretje mesto.
Borili so se še Pia Smrekar, Anuar Oshish, Tai Cerar, Jošt Smrekar, 
in Aleksandra Rozina, katerim čestitamo za borbenost in želimo več 
športne sreče prihodnjič.
Na odprto prvenstvo Avstrije v Innsbrucku je v okviru mladinske repre-
zentance Slovenije odšel po nove točke svetovnega pokala Tadej Pirc. 
Tekmoval je v kategoriji mladincev do 59 kg, kjer je bilo v konkurenci 
40 tekmovalcev. V prvem krogu je premagal tekmovalca iz Belorusije, 
v osmini finala pa v borbi za peto mesto žal izgubil na zlato piko proti 
Nemcu Floderju, ki je na koncu 
osvojil drugo mesto. Tadej je z 
devetim mestom dokazal, da je 
prav blizu zmagovalcev.
V tekmovalni sezoni, ki se za-
čenja, naše tekmovalce najprej 
čaka povrnitev kondicije in pra-
vega občutka za borbe, nato pa 
najprej Slovenski turnir Gaiana 
v Ljubljani za mlajše tekmovalce. 
Za naša izkušena reprezentatna Domna in Tadeja Pirca pa je letošnja 
sezona tudi izziv, ker bo tako za mladince kot za člane potekalo sve-
tovno prvenstvo. Za mladince novembra v Kanadi, junija 2017 pa za 
člane v Koreji. Reprezentanti, ki bodo izbrani za svetovno prvenstvo, 
še niso določeni, zato je na njima, da pokažeta vse, kar znata in se 
borita za »vstopnici«. Srečno!
V naše vrste pa na tem mestu vabimo tudi vse otroke, mlade in mlade 
po srcu, da se nam pridružijo ali pa le pridejo pogledat, kako treniramo. 
Morda pa tudi vam taekwondo postane način življenja. 

KLOBASA CUP 2016
Aeroklub Milan Borišek Litija je dne 04. 09. 2016 or-
ganiziral tradicionalno srečanje modelarjev z radijsko 
vodenimi letalskimi modeli.
Na Zgornjem Logu, kjer ima aeroklub modelarsko ste-

zo, se je srečanja udeležilo veliko število modelarjev iz večine sloven-
skih aeroklubov. Vsako leto je viden napredek pri izgradnji letalskih 
modelov, tako v tehničnem, kot konstrukcijskem smislu.
Bili smo priča malim akrobatskim modelom letal (dvoranskih) na ele-
ktrični pogon, ki so sposobni tudi vzvratnega letenja, ter večjih akro-
batskih modelov z motorjem z notranjim izgorevanjem, ki imajo raz-
pon kril preko treh metrov in moč motorja tudi nad 100 ccm.
Posebno navdušenje so predstavljale aero zaprege, saj je v modelar-
stvu aero zaprega izredno zahtevna, zaradi popolno usklajenega le-
tenja modelarja z motornim in 
modelarja z jadralnim letalom. 
Z veseljem smo pozdravili mo-
delarje z maketami letal druge 
svetovne vojne in njihov prikaz 
letenja v takratnih časih. Prvič 
je bila predstavljena tudi ma-
keta zloglasnega nemškega le-
tala Fieseler Fi-156 – STORCH. 
Prikazana je bila tudi 17 kg težka unikatna maketa Boeing-a 747, ki jo 
je modelar izdelal popolnoma sam. Maketa je do zadnje podrobnosti 
identična pravemu potniškemu letalu in tako prava paša za oči. 
Klobasa pokal je tradicionalna prireditev, ki jo aeroklub prireja že vr-
sto let. Prireditev je namenjena tekmovanju, druženju, izmenjavi izku-
šenj in znanj ter zabavi. Letošnja je potekala ob odličnem vremenu in 
 prav vsi so prišli na svoj račun, ter prikazali svoje znanje o letenju in 
predstavili modele letal.  
Za nagrado najboljši trije dobijo klobaso in pokal. Zmagovalca določa-
jo modelarji sami med seboj na podlagi ocenjevalnih lističev.
Več o dogajanju pa na  Modelarji.com - Letalska sekcija; Prireditve 
srečanja in tekmovanja; Klobasacup 2016. Ali pa klubski forumi - Ae-
roklub Milan Borišek Litija - spletni album.
Nasvidenje naslednje leto.

AK Milan Borišek

VABILO
Košarkarski klub Litija, vabi vse dečke in deklice osnovne šole, 
da se udeležijo treningov košarke, kjer se bodo učili osnov ko-
šarke, se družili z vrstniki in pridobljeno znanje skušali najbolje 
uporabiti na tekmovanjih.
Vpis poteka na treningih v Športni dvorani Litija in sicer:
1 - 3 razred vsak torek, in četrtek ob 14.00 uri
3 – 6 razred vsak ponedeljek, sreda in petek ob 14.15 uri
6 - 9 razred vsak ponedeljek in sredo ob 16.00 uri 
Tudi v šolskem letu 2015/16 bo Košarkarski klub Litija pričel z 
treningi tudi na OŠ Gradec. Vsi zainteresirani se lahko priključijo 
treningom v sredo s pričetkom ob 17.00 uri (dvorana Gimna-
zije Litija). Športni pozdrav!  Košarkarski klub LITIJA

ROKOMETAŠICE EKIPE STAREJŠIH 
dEKLIC PRIPRAVLJENE NA NOVO 

SEZONO
Rokometašice ekipe starejših deklic Ženskega 
rokometnega društva Litija so pred začetkom 
nove tekmovalne sezone opravile priprave na 

Mrzlici. Odigrale so tudi prvo pripravljalno tekmo z mlajšimi deč-
ki RD Rudar Trbovlje. Do začetka prvenstva sledita še dve do tri 
pripravljalne tekme.
»Na prvi pripravljalni temi so dekleta na trenutke prikazale zelo všeč-
no igro, veliko borbenosti in ekipnega sodelovanja. Prav grajenju med-
sebojnih odnosov in ustvarjanju ekipnega duha smo poleg treningov 
namenili velik del naših priprav,« je povedal trener ŽRD Litija Matej 
Ule, ki so ga rokometašice na pripravah presenetile tudi s krstom. 
Vikend priprave, na katere so se dekleta prvič podale kot ekipa, so 
bile razporejene v več krajših intervalov, a zato toliko bolj intenzivne. 

Veliko pozorno-
sti pa so name-
nili tudi počitku 
in druženju ter 
pravilni prehra-
ni, tako da so 
dekleta kljub 
napornim tre-
ningom uživala. 
O skupnih pri-
pravah pa so 
tekmovalke po-
snele tudi krajši 
video.

K novim uspehom Ženskega rokometnega društva Litija v prihodnosti 
bodo lahko prispevali tudi najmlajši člani, ki se lahko še vedno priklju-
čijo treningom mini rokometa, ki poteka na obeh litijskih osnovnih 
šolah. 
Treningi v športni dvorani Litija potekajo ob ponedeljkih in petkih, 
in sicer:
za šolarje 1. in 2. razreda od 14. ure do 14.45, 
za 3. razred od 14.45 do 15.45 ter
za 4. in 5. razred po razporedu. 
Na OŠ Gradec pa se lahko šolarji od 1. do 4. razreda pridružijo trenin-
gom ob sredah, od 16. do 17. ure v šolski telovadnici.
Spremljajte našo spletno stran www.zrd-litija.si.

September je najbolj nogometni mesec v jesen-
skem delu sezone, saj so v tekmovalnem in po-
kalnem ritmu vse ekipe. Vse selekcije tekmujejo v 
svojih skupinah in ker jih je letos veliko so igralne 
površine zasedene vsak dan zaradi treningov in ob 
vikendih zaradi tekem. Težave imamo le z gardero-

bami saj so na voljo le tri. Tako se dogaja da se v eni garderobi pre-
oblečejo tudi do tri selekcije naenkrat. Vsi zato še vedno upamo na 
odobritev izgradnje novih garderob, ki bi omogočale normalno delo 
vseh selekcij.
 Pred začetkom sezone smo morali urediti igrišče z novimi klopmi 
za igralce, postaviti zaščitne mreže in vse prilagoditi zahtevam za 
tekmovanje v višjem rangu. Vse to pa je tudi veliko finančno breme 
za klub. Vsa fizična dela smo opravili na prostovoljni bazi, material 
pa je potrebno pač kupiti. Tako športni park za vsako člansko tekmo 
dobi novo podobo s postavljenimi zaščitnimi ograjami, ki ločujejo pot 
igralcev in gledalcev na igrišče.
 Začetek sezone v 3. Ligi je bil za člane uspešen, potem pa so prišli 
tudi prvi porazi. Vidi se, da je igra v ligi na višjem nivoju. Igralce je 
zato potrebno pripraviti za to igro, za kar bo potrebno še več treninga 
in razmišljanja.
 Vse mlajše selekcije so uspešno začele novo sezono. Zanje smo 
okrepili trenerski kader in pozna se že delo naših trenerjev.
V NK Jevnica smo letos začeli z vadbo naših najmlajših, ki še 
niso šolarji in se že družijo na igrišču. Za vse, ki bi se nam pri-
družili to lahko storijo vsak torek, sredo ali četrtek. Starši po-
kličite na 041 534 554 (Aleš) in se dogovorite, kdaj lahko vaš 
otrok pride na prvi trening.
Ljubitelji nogometa vabljeni na oglede tekem, ki se igrajo v športnem 
parku Jevnica. Obvestila o tekmah  JEVNICE   bodo na krajevnih og-
lasnih tablah.

za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

ČLANI NK LITIJA ZAENKRAT NA 
PRAVI POTI

V članski konkurenci so trenutno odigrani 4. Krogi. 
3 dokaj suverene zmage in na začetku remi s sose-
dnjimi Kresnicami, NK Litijo postavlja na 1. Mesto z 
ekipo Roltek Dob. V slovenskem nogometu, kjer lah-

ko vsak premaga vsakega bo tudi letošnje tekmovanje neznanka do 
15. Kroga. Litija ne skriva ambicij po osvojitvi prvega mesta, ampak 
počasi. Že v prvem krogu je Litija naletela na neugodno ekipo iz 
sosednjih Kresnic in kljub veliki premoči na zelenici, Litija ni uspela 
pobrati 3 točk. Ampak se je ekipi to povrnilo že v naslednjih krogih. 
Sedaj vsi računamo, da se bo ta pot nadaljevala in da bodo fantje 
razveseljevali športne navdušence na naslednjih tekmah. Izjemne 
predstave v članskem dresu kažejo Dejan Gojić in Anes Rekanović, 
ki sta še mladinca, Borut Mandelj, litijski občan, ki je prišel iz Ivanč-
ne Gorice in Alen Salčinovič, prav tako iz Ivančne Gorice. 

Najbolj problematične so selekcije U19, U17 in U15, katere sesta-
vljajo fantje v letih, katera zaznamujejo tudi druge stvari in se v 
glavah fantov dogaja marsikaj. Litiji je z velikimi težavami uspelo 
sestaviti vse 3 selekcije, Jevnici 1, Kresnicam 0. Res, da je potreb-
no veliko usklajevanj in pomaganj U13-U15 in U15-U17. Da smo 
obdržali in zadržali te selekcije si štejemo kot velik uspeh.

Za U13 selekcijo lanska sezona ni bila dobra in je žal izpadla v 3. 
Ligo, kjer bo letos skušala popraviti vtis.

In kar je najpomembnejše, so otroci od 6-10 let. Tu je letos po-
novno porast in veselimo se vsake nove registracije in vpisa vsa-
kega novega otroka v NK Litija. Ker edino to je zagotovilo, da klub 
obstane in živi. Nadejamo si, da bo v septembru prišlo še nekaj 
otrok, prav tako, da bomo uspešno preko celega leta izvedli vse 
otroške nogometne šole: Šmartno, Litija, Gradec, katere so prav 
tako kapital.

Ostajajo pa še vedno ogromni problemi: infrastruktura, ki ni zado-
stna, premalo finančnih sredstev in kadrovski manjko-trenerjev in 
prostovoljcev. Zaradi različnih pogledov na nogomet, se je upravni 
odbor raje zahvalil dvema trenerjema, saj smo se morali odločiti, 
da gre nogomet naprej. Če si želiš napredka, je včasih treba izpelja-
ti tudi te korake. V upravnem odboru se zavedamo vseh problemov, 
ne bežimo od njih in prevzemamo vso odgovornost za trenutno 
stanje.  Vemo, da smo daleč od urejenega kluba na nivoju ampak 
vemo kako priti do tega. Težko pa je to uskladiti med starši-otroci-
-trenerji, ker včasih pogledi preveč segajo v preteklost. Računamo, 
da se bodo tega zavedali tudi odgovorni na občini in državi, ker kot 
je dejal novoizvoljeni predsednik UEFE g. Čeferin je lepše graditi 
nogometne zelenice, kot mostove.
V tem mesecu smo delali naprej v smeri marketinga in športnih 
rekvizitov, ki jih bomo predstavili naslednji mesec. Mesec avgust 
in september sta bila zaradi številnih registracij-prihodov, odhodov 
igralcev, zdravniških pregledov, sestavljanja selekcij tako natrpana, 
da ni ostajalo časa za druge stvari.
Pozivamo vse Litijane, da pomagamo vsem igralcem NK Litija na 
tekmah in jim pomagamo pri njihovih predstavah in številnih zma-
gah. Le skupaj nam bo uspelo.

UO NK Litija
Gregor Zavrl, predsednik



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

PRENOČIŠČA
www.gostilnakovac.si

MALICE
“KOLIKOR

LAHKO POJEŠ”
juha, enolončnica, 
solata in ostale jedi 

iz menija malic

Cena malice:
4,90 EUROTROŠKA IGRALA

Težko je povedati,
kako boleče je čakati nekoga,
ko dobro veš,
da ga več ne bo.

ZAHVALA
V 74. letu starosti nas je nepričakovano zapustil

VIKTOR PLOHL
20.2.1943 – 12.8.2016

Na njegovo zadnjo pot smo ga pospremili  
v njegovem domačem kraju Juršinci pri Ptuju.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi  
in ki se ga spominjate z lepo mislijo.

Vida z družino

Si kot sonce življenja sijala,   
za vse svoje ljubezen  razdala,   
odslej boš kot zvezda svetleča, 
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ZAHVALA
Utrujena od bolezni je zaspala naša draga mami, mama, prababica

AMALIJA LEMUT
roj. Čož

19.8.1931 – 21.8.2016
iz Zgornje Jevnice.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, z nami delili 
bolečino in žalost, za vsa izrečena sočutja, darovano cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in 
vsem, ki ste nam pomagali v težkih trenutkih.
Velika zahvala za zdravstveno oskrbo v času njene bolezni gre kolektivu 
ZD Litija, še posebej patronažni sestri Vanji. Za lepo opravljen poslo-
vilni obred se iskreno zahvaljujemo g. župniku Pavli Štefanu, g. Lemut 
Stanetu, g. Setničarju, ge. Šarbek Boži, pevcem, domačim pogrebcem, 
gasilskemu društvu in vsem sodelujočim.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na njeni 
poslednji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan,
ko v njej boš počival, 
a kar je večno, nikdar 
ne more umreti.

ZAHVALA
ob smrti našega dragega moža, očeta, dedka in pradedka

JOŽETA ŠTEMPIHARJA
december 1924 – avgust 2016

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili  
na njegovi zadnji poti in vsem, ki se ga spominjate  

ter postojite ob njegovem grobu. 

Vsi njegovi

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

V SPOMIN
Mineva 1 leto odkar nas je zapustil naš dragi

RUDI GORIŠEK
iz Litije.

1928 – 2015

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi njegovi

Ljubil si zemljo,
ljubil si dom,
zdaj pa brez tebe
ostal je prazen naš dom.

ZAHVALA
Tiho nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

JANEZ LUKAČ st.
iz Široke seti pri Vačah.
20.7.1930 – 24.8.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vso pomoč, darovano cvetje, sveče, svete maše, darove 
za cerkev ter za vsa izrečena sožalja. Lepo se zahvaljujemo tudi PGD 
Vače za vso organizacijo pogreba in spremstvo ter ostalima društvoma 
PGD Kandrše in PGD Sava za udeležbo. Hvala gospodu župniku Štefa-
nu Pavliju iz Kresnic za lepo opravljen obred ter vaškim pevcem za vse 
zapete pesmi. Zahvaljujemo se tudi govornikoma gospodu Mirku Kaplji 
in gospodu Pavlu Hiršlju za izrečene besede slovesa. Hvala osebju ZD 
Litija za vso pomoč ter patronažnim sestram za vse obiske, prav tako 
hvala Splošni bolnišnici Trbovlje (dializnemu oddelku) za vso oskrbo v 
zadnjih letih. Zahvala vsem, ki ste sočustvovali z nami in se v tako veli-
kem številu poslovili od njega ter ga pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči: žena Malči, sin Ivan z družino ter hčerke Danica,  
Hedi in Jožica z družinami.

Ko je nedeljsko jutro naravo prebudilo,
se tvoje srce ni več iz spanja prebudilo.
Zdaj naš dom ovit je v sivino
obup, žalost in neizprosno bolečino.

ZAHVALA
ob smrti naše drage mame, babice, tašče in sestre

ANICE LUŠINA
rojene Zupančič

3.8.1931 – 4.9.2016
 iz Gornje Jelenje 9, Dole pri Litiji.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in so-
sedom za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Posebej se zahvaljujemo sodelavcem Predilnice Litija in Papirnici Vevče. 
Zahvaljujemo se gospodu župniku Marku Japlju za spoštljiv cerkveni 
obred, pevcem Lipe, trobentaču, dolskim pogrebcem, zastavonošam, 
g. Vladimirju Oblaku za lepe poslovilne besede, KS Dole, DU Dole in RK 
Dole. Posebej se zahvaljujemo patronažni službi ZD Litija in negovalni 
službi Doma Tisje.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeno zadnjo 
pot.

Žalujoči vsi njeni.

V naših srcih še naprej živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer v tišini spiš.
Tam lučka ljubezni vedno gori
in tvoja dobrota in nasmeh med nami živi.

V SPOMIN
12. julija je minilo 1 leto odkar nas je zapustil naš dragi mož,  

ati, dedi, brat, sin in stric

IVAN KRALJ
26.6.1955 – 12.7.2015.

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

Žalujoči: žena Štefka, hčerka Tatjana z družino, sin Miloš z družino, 
oče Ivan, sestra Marija z družino in sosedje

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
         (J.W.Goethe)

V SPOMIN

FRANC PLANINŠEK
s Konja

26.3.1940 – 11.10.2005

Hvala, ker se ga spominjate.

Sinovi Janez, Franci in Marjan z družinami

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

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega

ALOJZA GOLJA
22.12.1948 – 14.8.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. 

Še posebna hvala sosedom iz Jablaniških Laz.

Vsi njegovi



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

PROdAM kmečko hišo z 
veliko gospodarskega po-
slopja, lahko tudi 7,5 ara ze-
mlje. Vse je na ravnini ob za-
savski cesti.  031 670 373

PROdAM suhe brestove 
plohe primerne za stopnice, 
cca. 3/4 m3.  030 996 225

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

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

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

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

Naklada 5800 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  

avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne pre - 
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.
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KUPIM razne stare predme-
te, odlikovanja, medalje, znač-
ke, bajonete, čelade, sablje, 
uniforme, stare razglednice, 
kipce, slike, nakit, kovance, 
knjige in druge starejše drob-
narije, ki jih morda ne potre-
bujete več.

 051 740 430

SEČNJA IN SPRAVILO LESA
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.

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

GOZdARSTVO Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače, gsm: 041 244 274

zunterprimoz@gmail.com

NEPREMIČNINE
PROdAM ZAZIdLJIVO PARCELO
v izmeri 1.500 m2 v Šmartnem pri Litiji  

(Možna delitev parcele).
Informacije: 031/794 473, 031/630 931.

OBVeSTILO
"Poslovni prostor v 

Šporni dvorani Litija, 
oddamo v sonajem, 

torej ena pisarna dva 
najemnika. Pisarna 
meri 17 m2, stroški 
sonajema cca 85 €. 
info: 051 627 992"

TOREK, 11.10. 2016, ob 16.uri

Izžrebanci križanke iz meseca AVGUSTA 2016 bodo prejeli 
stenski koledar 65 let mesta litije. Tiskarne ACO.  
Nagrajenci bodo prejeli koledar v Tiskarni ACO, Litija.

1. Marija Željko, Dole 27, Dole pri Litiji
2. pavla Godec, Golišče 61a, Kresnice
3. Nataša Lovše, Slivna 11, Vače

Težje besede:  LArVIK, NEIL, MArONIT, BOVLA, 
ANErA, ASINArA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.10.2016 na naslov ured ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli stenski 
koledar 65 let mesta litije. Tiskarne ACO. Nagrajenci 
bodo prejeli koledar v Tiskarni ACO, Litija.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 190
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ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA
1/9-2016 se je za okoli 175.700 osnovnošolcev in 75.000 dijakov začelo 
novo šolsko leto., med temi je okoli 23.000 otok, ki je prvič prestopilo 
prag  šole  z velikimi željami in radovedno pričakujejo kaj bodo odkrili v 
tej šolski ustanovi.
Najmlajše so v šolo pospremili starši, stari starši, za varnost na cesti pa 
so poskrbeli upokojenci društev upokojencev ter policisti.
Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu je v Litiji izobesil trans-
parent pri mostu na Ponoviški cesti in postavili so en opozorilni znak na 
Levstikovi cesti, ki udeležence opozarja na šolsko pot. Torej začeli smo 
zelo skromno, prehodi za pešce so na nekaterih krajih tako  zbledeli, da 
so komaj vidni
Spoštovano starši, zato je vaša velika odgovornost, da sami poskrbite za 
varnost svojih otrok na poti v šolo in srečno vrnitev domov. Vaša naloga 

je, da nenehno opozarjate otroke na pravilno prečkanje prehodov za peš-
ce, da kljub temu, da gori na semaforju zelena luč za pešce, da se prepri-
čajo, da le ni kakšen voznik preveč pritisnil na plin, in da ne tekajo preko 
križišča ali prehoda za pešce pač pa previdno počasi prečkajo vozišče.
Statistika prometnih nesreč v letu 2016 s smrtnim izidom je zaskrbljujo-
ča. Letos se je pripetilo že 97 nesreč s smrtnim izidom, v letu 2015  84  
in v letu 2014  64. Kaj je temu botrovalo? Prehitra vožnja, vožnja pod 
vplivom alkohola, nedovoljenih substanc, mamila, razni tableti (Zdravila), 
uporaba telefona, v mnogih primerih tudi srčni infakt ali celo samomor.
Število smrtnih nesreč je v prometu relativno malo glede na število sa-
momorov v Sloveniji, ki jih je povprečno na leto 300 do 400 in se tej 
problematiki posveča premalo pozornosti.
Kaj vse je storjenega za varnost prometa v cestnem prometu lahko vsa-
kodnevno poslušamo pri poročilih na radiu. Že od zgodnjih jutranjih ur 
potekajo kontrole prometa z radarji,  preko noči zaseg vozil težjim pre-
krškarjem, vendar pravega učinka ni  razen to, da se represija pozna pri 
izrečenih denarnih kazni( kot so poročali javni mediji naj bi med stavko 
policistov priteklo v državni proračun kar nekaj milijonov  evrov kazni 
manj.
Vzrok takemu stanju je v tem, če malo karikiram!
»Ključ avtomobila sem zgubil na neosvetljenem parkirišču, tega pa nato 
iščem pod lučjo mestne razsvetljave ker je tam svetlo«. 
Ob zaključku mojega razmišljanja o prometni varnosti bi želel opozoriti 
lokalno skupnost Občino, svet za preventivo, vzgojo in varnost v cestnem 
prometu, da varnost prometa ni samo v domeni upokojencev in policistov, 
pač pa tudi drugih dejavnikov predvsem sveta za preventivo /ni dovolj 
samo transparent in en opozorilni znak).
Postavljam vam vprašanje ali ste pred začetkom šole pregledali šolske 
poti in kakšne pomankljivosti ste ugotovili. Spoštovani : varnost v prometu 
se zagotavlja tudi s pravilno postavljenimi prometnimi znaki, hitrostnimi 
ovirami toda te morajo biti pravilno izvedene. Žal temu ni tako kajti  pred 
oviro stoji znak 30/km na uro, vendar preko nje lahko prevoziš varno le 

s hitrostjo 20/km. Če pogle-
damo postavljene prometne 
znake lahko zatrdim, da  na-
črtovalci postavitve poznajo 
samo en prometni znak /
Ustavljanje in parkiranje pre-
povedano) znaka parkiranje 
prepovedano ga v Litiji ne 
najdeš). Žal, da ne odprem 
tematike kolesarskih stez, 
na katere so projektanti po-
vsem pozabili in še bi lahko 
našteval, pa vendar mislim, 
da bi pri reševanju takšnih 
perečih problemov nuj-

no moral sodelovati  Svet za varnost prometa, vzgojo in izobraževanje, 
mestna skupnost, društvo upokojencev in drugi zainteresirani dejavniki. 
Probleme ne posplošeno obravnavati tem več že v osnovi  te konkretizi-
rati. In kar je najvažnejše med  dejavniki ni koordinacije, kar se je tudi pri 
letošnjem začetku šole videlo. Na cesti so stali samo upokojenci (mlade-
niči od 60 do 80 let) ter policisti. Ko pa so hodili učenci nižjih razredov 
v šolo,katerim bi morala biti namenjena največja pozornost,  ki so imeli 
začetek pouka ob 9. uri pa na cesti še teh ni bilo. To je realno stanje nad 
katerim bi se bilo potrebno zamisliti.

Ciril Golouh

OBVESTILO
Krajane Gabrovke obveščamo, da je s 1.9.2016 ukinjen avtobusni prevo-
zi na relaciji Gabrovka - Šmartno pri Litiji - Litija in obratno. 
Proga je bila registrirana, ker smo imeli pogodbo za prevoz šoloobveznih 
otrok iz Cerovice in okoliških krajev v Osnovno šolo  Šmartno pri Litiji, 
katero smo prostovoljno podaljšali tudi do Gabrovke, kar pa na podlagi 
novega razpisa ne izvajamo več in to je tudi razlog za ukinitev prevoza iz 
Gabrovke v mesto Litija.
Hvala za razumevanje in izkazano zaupanje v preteklih dvajsetih letih.

Sandi tours

Uvajanje najmlajših kako se morajo 
ponašati na cesti, posebno pri  prečkan-
ju prehoda za pešce. Takšnih prizorov bi 
moralo biti več preko celega leta.

ZAČETEK ŠOLE - VARNA POT!
Ob začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko razigranih ot-
rok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu. Zato je zagotavljanje var-
nosti otrok v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog 
policije. Vozniki, poskrbimo, da bodo naši otroci na svoji šolski 
poti varni!
Na cestah veliko pogosteje kot med počitnicami srečujemo ot-
roke, med njimi se jih mnogo poda v šolo prvič. Skrb za tiste, 
ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo nevarnosti, s katerimi 
se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izredno 
pomembna. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na učence, ki 
se po dolgih počitnicah vračajo v šole in so še razigrani.
Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise 
si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o var-
ni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenos-
ti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti 
predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu. 
V okolici šol policisti v prvih šolskih dneh policija izvaja poostren 
nadzor prometa, še posebej med prihodom učencev v šolo in odho-
dom domov. Policija preverja varno hojo otrok in prečkanje ceste, 
opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi 
za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, koles 
s pomožnim motorjem in koles z motorjem. Redno preverjamo tudi 
pravilno uporabo varnostne čelade. Policisti v začetku šolskega leta 
tudi poostreno nadziramo tehnično brezhibnost vozil za prevoze ot-
rok, ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovan-
je otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo.
Vsi skupaj poskrbimo, da bodo vsi otroci varni na cesti! Vozniki! 
Ko opazite otroke ob cesti, zmanjšajte hitrost, bodite pozorni 
na njih, saj se nikoli ne ve, kaj se plete v mladi glavi. Otrok lah-
ko nenadoma stopi na cesto! 

Gorazd SINJUR



TC SUPERMARKET
"NAJUGODNEJŠI NAKUP"

KGZ LITIJA Z.O.O.
TC AGROMARKET Litija PC DOM MARKET Šmartno
Tel.: 01 896 32 41

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-14.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-17.00

Tel.: 01 896 32 49

• JUPOL, 16 l ................. 22,90 €
• JUBOLIN, 25 kg .......... 15,59 €
• CEMENT, 25 kg ...........   2,43 €
• APNO, 25 kg ................   3,85 €

AKCIJA !!!

• SLADKOR BELI, 25 kg  ......0,73€/kg
• OLJE SONČNIČNO, 1 l  ...........1,19 €
• OLJE OLIVNO EX. V., 1 l .........4,99 €
• MLEKO TRAJNO, 1 l .................0,59 €
• NAPOLITANKE, 700 g ........... 1,59 €
• KREM BANANE, 17-pak ....... 1,29 €
• ČOKOLEŠNIK, 500 g  ............. 2,79 €
• LESNO OGLJE, 3 kg  .............. 2,29 €
• PERSIL, 2,1 kg  ....................... 4,99 €
• ARIEL FAMILY, 9,1 kg ......... 18,90 €

• LESNI PELETI
"RED DEVIL"

razred A2
3,21 € /vrečo

oz. 214 € /tona

• LESNI PELETI
"HAS"
razred A1

3,45 € /vrečo
oz. 230 € /tona

• DRVA ZA KURJAVO, ŽAGANA (1,8 m3) – 119,90 € / paleta
CENE VELJAJO OB PALETNEM NAKUPU!

"PREDSEZONSKA AKCIJA KURJAVE !!!"

TC SUPERMARKET ODPRTO: PON.- PET.: od 7.30 do 20.00 │ SOBOTA: od 7.30 do 19.00 │ NED.- PRAZ.: od 7.30 do 11.30
PC ŠMARTNO ODPRTO: PON.- PET.: od 6.00 do 19.30 │ SOBOTA: od 6.00 do 18.00 │ NED.- PRAZ.: od 7.30 do 11.30

Dobrodošli!

DUŠAN ŠTRUS OBČINSKI PRVAK V TENISU ZA LETO 2016
Rekreativni tenis
Dušan Štrus je novi občinski prvak v tenisu. Na Občinskem prvenstvu Litije in Šmartna 
je Dušan Štrus ugnal vso konkurenco. Najprej je bil v predtekmovanju prepričljivo najboljši v skupini, 
nato pa je v nadaljevanju na poti do finala Tič Boštjana v četrtfinalu in Kogovšek Boštjana v polfina-
lu. Nasprotnik v finalu je bil Blaž Rozman, ki je bil prav tako najboljši v skupini, nato pa je v četrtfinalu 
premagal Rozina Sreča in v polfinalu Južnik Boža. 
Finale je bilo tesno in razburljivo, kot se za finale spo-
dobi, o občinskem prvaku pa je odločala šele podalj-
šana igra ( t.i. tiebreak ), kjer je slavil Dušan Štrus in 
zmagal s 7:6. Končni vrstni red : 1. mesto Dušan 
Štrus, 2.mesto Blaž Rozman  3. mesto delita Božo 
Južnik in Boštjan Kogovšek . Čestitke vsem ! 
( Na sliki : občinski prvak Dušan Štrus, podprvak Blaž 
Rozman in tretje uvrščeni Božo Južnik ).
Tekmovalni tenis – domača tekmovanja
Tekmovalci so imeli konec avgusta in začetek sep-
tembra le malo tekmovanj, saj so v teku priprave na zaključne Masters turnirje. Med seboj so se 
pomerili v kategoriji do 18 let, kjer so nastopili v igrah posameznikov Ašič Kovač Tom in Vodnik 
Luka pri fantih in Jamšek Lara ter Cerovšek Laura pri dekletih. V igrah posameznikov je bila tokrat 
uspešna Jamšek Lara, ki se je po gladki zmagi 6:1 6:0 prebila med 16 najboljših. Zelo uspešni pa sta 
bili v paru s Cerovšek Lauro v igrah dvojic, kjer sta se uvrstili v polfinale. Čestitamo !
Tomažin Jaka in Grošelj Rina sta nastopila na Round Robin predtekmovanju v Ljubljani in bila zelo 
uspešna, saj sta bila oba brez poraza prva v skupini. Finalni del bo na sporedu čez 14 dni.
Poglajen Pia je nastopila na turnirju do 14 let v Ljubljani in bila uspešna v prvem krogu in nasprotnici 
Schönlieb Tari zavezala kar dve »kravati« ( 6:0 6:0 ) ter se uvrstila med 16 najboljših.

VPIS V TENIŠKO ŠOLO AS
Tenis klub AS Litije vpisuje otroke od 5 do 11 let v teniško šolo AS. Vpis bo potekal celoten sep-
tember, treningi pa se pričnejo takoj po vpisu. Nekaj prostih mest je še ob pon 17-18 ( za letnike 
2008,2009 in 2010 ), ob sre 18-19 ( za letnike 2008 ) in ob čet 17-18 ( za letnike 2010 in 2011 ). 
Za več info pokličite 031-693-330.

ORGANIZIRAJTE ROJSTNOdNEVNO 
ZABAVO V MALI TELOVAdNICI 

TENIS PARKA AS LITIJA

Ponujamo Vam najem male telovadnice za organizacijo otroškega rojstnega dne že od 50,00 
eur dalje oz. vključno z dostavo pizz od 90,00 eur dalje. Otroci lahko koristijo vse rekvizite, 

ki so že v telovadnici (blazine, letve, žoge), lahko pa prinesete tudi svoja igrala, naročite 
animatorja ali postavite NAPIHLJIVI GRAD ali TOBOGAN – prostora je dovolj 

Več info za najem napihljivega gradu na: 041-344-292 (Sašo)

Mi bomo poskrbeli za pogrinjke 
in - brez skrbi – vse pospravimo mi !

Za rezervacije in informacije pokličite 031-693-330 
ali nas kontaktirajte na mail: 

melita.asteprom@gmail.com

ZAČETEK PLESNIH TEČAJEV V NLP LITIJA
S prvim septembrom smo 
tudi v Plesno športnem 
društvu NLP zakorakali v 
novo plesno sezono. Po 

uspešnih Dnevih odprtih vrat, kjer smo predsta-
vili tako že znane, kot tudi nekaj novih tečajev, 
smo pričeli tudi z rednimi treningi. Tako bodo naši 
popoldnevi ponovno zapolnjeni z urami hip hopa, 
baleta, jazza, breaka, hip hopa za odrasle ...
Oktobra pričenjamo tudi z začetnimi in nadaljeval-
nimi tečaji družabnega plesa, vrača se plesna joga za otroke, kot novost v Litiji pa predstavljamo Nirvana fitness. 
V dneh izida Občana se naša članska formacija Home alone mudi na Sardiniji, kjer bodo zastopali barve NLP-
ja in slovenske reprezentance. Več o rezultatih iz Sardinije pa v naslednji številki. 
Vse informacije o naših urnikih in tečajih se nahajajo na spletni strani www.psdnlp.com. 
Z nami lahko zapleše prav vsak!

Na Grumovi ulici v Litiji in v naselju 
Bobek v Litiji prodamo stanovanjski hiši 

izdelani do III. gradbene faze. 
V račun vzamemo tudi stanovanje.

Več informacij na: 
Zdravko Sedevčič, gsm: 041 688 493

» Dolga vrsta pred
 farmacevtom - 

kratka
 vrsta pred
 zdravnikom.«
 Andreja Bregar, mag. farm., Lekarna Nova Litija

Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

 Dežurna lekarna od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:
Lekarna Nova Litija ned in prazniki: 9.00 - 12.00


