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»Dobrodelni Božično Novoletni koncert 
in koncert ob zaključku prireditev v 
sklopu 25. obletnice samostojnosti 

Republike Slovenije«
Petek 2. 12. 2016 ob 20:00 v oŠ Gabrovka.

Nastopajoči:    Orkester slovenske vojske, Moška vokalna  
skupina Lipa, Nejc Grm

Z nakupom vstopnice boste prispevali za nakup AED (avtomatskega 
defibrilatorja) in sanitetne torbe ter opreme za prve posredovalce 
(gasilce reševalce, ki so prvi aktivirani ob nesrečah). Vstopnice 
bodo v predprodaji od 21. 11. do 30. 11. 2016 v KGZ Litija (Litija, 
Šmartno); KGZ Trebnje (Gabrovka, Dole); Flamingo Bar (Šmartno); 
V8 Bar (Gabrovka); Mane Bar (Hotič); Papirnica MAAR (Litija) ter na 
dan prireditve od 18:00 dalje v OŠ Gabrovka. Z vstopnico je mogoč 
tudi ogled gasilskega muzeja v Gabrovki na dan prireditve od 18:00 
do 19:30 - vključno s toplim napitkom.  Cena vstopnice je 10 EUR. 

Organizator:  KS Gabrovka, OŠ Gabrovka, PGD Gabrovka  
in Tihaboj

VLJUDNO VABLJENI!

PD Litija vabi v NeDeljO, 11.12.2016 na

36. spominski planinski  
pohod na Tisje (550m).

Tako kot vedno bo start pohoda tudi tokrat 
med 7. in 10. uro pred Plečnikovim spomeni-

kom v Litiji, ob 11. uri bo na Tisju krajša slovesnost. Iz 
Kostrevnice, kjer se pohod zaključi, bodo med 12. in 

14.15 uro do Litije vozili posebni avtobusi.  
Štartnina v katero je vključen brezplačen čaj 

znaša 2€. Hoje bo za 4-5 ur. 

PRazNovaNje PRve  
obletNice eNote DoMa 

tiSje v ŠMelcU

(Več na 2. strani)

PReNovljeNa KNjiŽNica  
v GabRovKi v PRoStoRiH  

bivŠe PoŠte
V prostorih nekdanje pošte, od 8. novembra letošnjega 
leta, deluje prenovljena knjižnica. Prvotno je knjižnica v 
Gabrovki zaživela kot druga podružnica litijske knjižnice, 
na občinski praznik davnega leta 1973.  (Več na 2. strani)

PRoStovoljci v občiNi litija, 
v aKciji MaNj SvečK za MaNj 

GRobov, zbRali 3556,71 eUR za 
teRaPevtSKe PRiPoMočKe

Občina Litija se je skupaj s krajevnimi skupnostmi Sava, Hotič, 
Gabrovka in Polšnik pridružila akciji MANJ SVEČK ZA MANJ GRO-
BOV, ki je tudi letos potekala v številnih slovenskih občinah pod 
okriljem fundacije SVEČKA. Ob 
pokopališčih v zgoraj naštetih 
krajih ter tudi na osrednjem 
pokopališču v Litiji so prosto-
voljci razdeljevali simbolne 
zastavice sočutja in zbirali 
prostovoljne prispevke za te-
rapevtske pripomočke za otro-
ke s posebnimi potrebami iz 
Osnovne šole Litija - podružni-
ce s prilagojenim programom. 
Namen akcije je spodbujati k 
humanitarnosti, da namesto 
nakupa sveč, darujemo za ti-
ste, ki pomoč resnično potre-
bujejo in tako naredimo nekaj 
dobrega za tiste, ki še živijo in 
jim tudi na ta način olajšamo njihovo življenje. Seveda pa nam bo 
hvaležna tudi narava, manj sveč, manj odpadkov in manjša obre-
menitev okolja. Na občini Litija se iskreno zahvaljujemo vsem 
prostovoljcem, ki so v prazničnih dneh namenili svoj prosti čas 
za sodelovanje v akciji. Če bi nas bilo še več, bi bil uspeh akcije 
še večji, zato vas že sedaj vabimo, da se nam v čim večjem šte-
vilu pridružite prihod nje leto. Naj bo naš moto MANJ SVEČK VEČ  
ZASTAVIC – BOLJ PRIJAZNO ŽIVLJENJE ZA VSE NAS !
In koliko smo zbrali?
SAVA 1.710,00 eur; POlŠNIK 680,03; lITIjA 510,00 eur; HO-
TIČ 400,11 eur od tega 300,11 za defibrilator in 100,00 eur za 
terapevtske pripomočke; GABROVKA 256,57 od tega 156,57 za 
defibrilator v Tihaboju in 100,00 eur. 
SKUPAJ 3.556,71 EUR OD TEGA 3100,00 ZA TERAPEVTSKE PRI-
POMOČKE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI OŠ LITIJA PO-
DRUŽNICE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM.
HVALA vsem prostovoljcem in HVALA vsem vam, ki ste darovali.

obaRvaNo MoDRo 
V znak podpore svetovnemu dnevu sladkorne bolezni, 14. no-
vembru, Društvo diabetikov Litija in Šmartno v povezavi z Obči-
no Litija, že nekaj let uspešno osvetljujeta pomembne objekte 
v naši občini. Letos je bila to stavba stare sodnije, kjer delujeta 
muzej in izobraževalni center Geoss.  (Več na 2. strani)

KONTROLA DIOPTRIJE ZA OČALA 
je vključena v nakup novih očal! 

Rezervirajte si svoj termin na 01 8985 156  
ali 031 702 275 in poskrbite za svoje oči!

otvoRitev PReNovljeNeGa 
MoStU v jevNici iN 25. PRiRe Di-

tev »v HvaleŽNoSt jeSeNi«
Ob otvoritvi prenovljenega jevniškega mostu, je KUD Jev-
nica pripravilo zanimiv in pester kulturni program v kate-
rem so sodelovali izvajalci iz občine Litija in Dol pri Lju-
bljani. Vse prisotne sta nagovorila župana obeh občin g. 
Janez Tekavec in g. Franci Rokavec. Župan Franci Rokavec 
se je zahvalil vsem domačinom za strpnost in potrpežlji-
vost v času izvajanja del in izvajalcu, podjetju Rafael d.o.o 
za strokovno izvedbo del, ki je bila zelo zahtevna. Priredi-
tev se je nadaljevala v zadružnem domu, kjer je potekala 
že 25.prireditev »V HVALEŽNOST JESENI« z razstavo »naj 
pridelkov«.  (Več na 11. strani)

iz uredništva
Bolj kot se hladi, več vznemirjenja čutimo ob zavedanju, 
da je konec jeseni in da prihaja že praznični december. 
Ali nas bo razveselil s snegom še ne vemo, a zagotovo se 
že v tej številki dotikamo predprazničnih dogodkov. Želimo 
vam, da jih zaužijete v prijetni družbi in z lepimi spomini.

Uredništvo Občana

Prispevke pošljite do 08.12.2016 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.

Spoštovane občanke, dragi občani! 
V Litiji že vrsto let v božičnem času poteka prireditev 
PODeŽelje V PRAZNIČNeM MeSTU. Na stojnicah sode-
lujejo ponudniki pridelkov in izdelkov s podeželja, v kulturnem 
programu pa domači nastopajoči. Letošnja prireditev bo 
potekala v četrtek, 22. decembra (od 15. do 20. ure) in v 
petek, 23. decembra 2016 (od 13. do 19. ure) v starem 
mestnem jedru litije na Valvazorjevem trgu. 
Vabimo vas, da se s svojo ponudbo predstavite na stojnicah. Na 
voljo je 18 stojnic, prijave bomo sprejemali do zapolnitve mest. 
Na stojnicah želimo zagotoviti razno liko ponudbo, zato k sodelo-
vanju vabimo: 
• ponudnike prehranskih izdelkov 
• ponudnike rokodelskih izdelkov 
•  ponudnike drobnih darilc in 

voščilnic 
Oba dneva pripravljamo tudi zanimiv spremljajoči kulturno-
družabni program. Nastopale bodo lokalne glasbene skupine 
in zbori (Brigita Šuler, NOReIA, vokalna skupina lIPA, Glas-
bena šola lITIjA-Šmartno, Pihalni orkester litija, Mešani 
pevski zbor gimnazije litija). Otroke bo v petek obiskal tudi 
Dedek Mraz. 
Vabimo vas, da sporočite svoj interes za sodelovanje 
na letošnjih prazničnih stojnicah v litiji e-pošti na  
irena.tonin@razvoj.si
Stojnice so na voljo brezplačno. Prijave zbiramo do petka, 
9.12.2016.

leTOS PRVIČ V lITIjI – SIlVeSTROVANje PReD SIlVeSTROVIM
Četrtek, 29.12.2016 z ansamblom MAMBO KINGS.
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(Nadaljevanje s 1. strani)

PRAZNOVANje PRVe OBleTNICe eNOTe 
DOMA TISje V ŠMelCU

Dom Tisje Litija je enota matičnega doma, ki je začela z delova-
njem 21. 9. 2015, prvi stanovalci so bili nameščeni 28. 9. 2015 
in tako je enota v Litiji v petek, 28.10.2016 praznovala prvo 
obletnico delovanja v novih prostorih medgeneracijskega sredi-
šča ŠMELC. Ob tem prijaznem in svečanem dogodku je vodstvo 
Zavoda podpisalo podaljšanje najemne pogodbe z družbo SVC 
d.o.o. za nadaljnjih deset let. V prijetnem kulturnem programu 
so nastopali predstavniki vseh generacij in institucij, ki so našli 
svoj prostor za delovanje v medgeneracijskem središču ŠMELC; 
predšolski otroci vrtca Ribica, učenci glasbene šole in oskrbo-
vanci doma starejših. Skupen nastop in sodelovanje v programu 
je bil zgovoren pokazatelj prave odločitve, da obstane in zaživi 
Medgeneracijsko središče ŠMELC.

(Nadaljevanje s 1. strani)

PReNOVljeNA KNjIŽNICA V  
GABROVKI V PROSTORIH BIVŠe POŠTe

V teh 43 letih je knjižnica Gabrovka doživela vzpone in padce 
in tudi selitve. Ves ta čas pa je ljudem prinašala veselje in zna-
nje in v letošnjem letu doživela ponovno rojstvo ter tako z novo 
pridobljenimi prostori na široko odprla vrata ljubiteljem branja. 
Obiskovalci jo bodo lahko obiskali vsak torek od 10.00 -14.00 
ure, ob četrtkih od 17.00-19.00 in vsako prvo in tretjo soboto 
v mesecu. 
V novi knjižnici bo na voljo 4 tisoč enot knjižničnega gradiva 
(knjige, neknjižno, igrače), čitalniška mesta, računalnik za upo-
rabnike. Prostornejših in prijaznejših prostorov so se najbolj 
razveselili mladi obiskovalci. Najem prostorov za knjižnično 
dejavnost je omogočila občina Litija, prijetno slovesnost ob 
otvoritvi so pripravili uslužbenci knjižnice Litija skupaj z učenci 
domače osnovne šole, za pogostitev pa so poskrbele članice 
Društva podeželskih žena Gabrovka.

(Nadaljevanje s 1. strani)

OBARVANO MODRO
Sladkorna bolezen je po podatkih svetovne zdravstvene orga-
nizacije ena največjih svetovnih epidemij, ki je že in še bo priza-
dela veliko število ljudi. Je ena od vzrokov, ki pripelje do slepote, 
odpovedi ledvic, srčnega napada, kapi in amputacije nog.
Po zadnjih epidemioloških podatkih iz leta 2010 je v Sloveniji 
kar 136.000 oseb s sladkorno boleznijo oziroma 6,6% prebival-
stva (ocena).
Društvo diabetikov Litija in Šmartno je v času med 3.11. in 
18.11.2016 izvajalo različne dejavnosti na temo sladkorne bolezni 
in sicer so se udeležili slavnostne seje 12.11.2016 v Domžalah, 
saj je bilo društvo diabetikov Domžale organizator skupne pro-
slave in tako so skupaj praznovali dva jubileja 30- letnice Društva 
Domžale in 60- obletnico Zveze Društev diabetikov Slovenije.
Kot vsako leto do sedaj, so se člani odpravili na pohod, letos v 
nedeljo 13.11.2016 v okolico Litije- Sitarjevec. V ponedeljek na 
sam praznik svetovnega dneva sladkorja, so za občanke in ob-
čane okolice Litije pripravili zdravstveno predavanje z naslovom 
Osveščanje o sladkorni bolezni. Zanimivo predavanje z izposta-
vitvijo vrsto dejavnikov za razvoj te bolezni, je podala dr. Milojka 
Juteršek.
Po končanem predavanju so si udeleženci ogledali modro osve-
tljeno stavbo stare sodnije v znak podpore svetovnemu dne-
vu sladkorne bolezni, ki je 14. november. V sredo 16.11. pa so 
opravili meritve krvnega sladkorja in tlaka za uslužbence občine 
Litija in upravne enote Litija.

NAjNUjNejŠI PROjeKTI 
OBČINe lITIjA

Pred nami je dolgoročni razvojni plan 2016–
2022 in proračuna za 2017 ter 2018. Kot 
podžupan, občinski svetnik, predstavnik ene 
od koalicijskih partneric ter član strateškega 
sveta, pri obeh trenut no najpomembnejših 
dokumentih aktivno sodelujem od snovanja 
osnutkov. Oba sta blizu sprejema. DRP je bil 

dan v javno obravnavo. Proračun bo obravnavan v prvem branju 
na novembrski seji občinskega sveta. Dokumenta sta zelo obširna 
in pripravljena na realnih podlagah, glede na finančne zmožnosti 
Občine.
Ob mnogih projektih in programih, ki se bodo izvajali v okviru pro-
računov na osnovi DRP-ja, pa bi vseeno rad opozoril na nekaj ključ-
nih zadev iz različnih področij, ki so pereče ta hip in potrebne naj-
resnejše obravnave, tako na občinski, kot državni ravni. Občinska 
uprava se zelo trudi v okviru finančnih zmožnosti reševati pereče 
probleme kar se da sproti in najbolj učinkovito, vendar po prioriteti 
in tehtnem premisleku ter usklajevanju, kar najbolj dogovorno, z 
vsemi akterji, ki jih zadeva določena problematika. Naj naštejem 
le nekaj trenutno najbolj aktualnih zadev, na katere me opozarjajte 
občani, sveti KS, društva, iniciative, podjetja, obrtniki in različne 
druge organizacije, za katere v naši svetniški skupini SDS ocenju-
jemo, da so prioriteta:
-  Vrtec Čebelica Gabrovka; kakor se da hitro voditi postopke, 

rušitev ter samo gradnjo vrtca
-  Vrtec Najdihojca litija; pospešeno iskati in najti rešitev za nov 

objekt vrtca
-  Vrtec Dole; urediti prostore vrtca v osnovni šoli, ki so že zagoto-

vljeni
-  Šola Hotič; hitro voditi postopke odkupa zemljišč in urejanje do-

kumentacije ter gradnjo
-  VDC litija v SVC; vložiti vse napore za vzpostavitev VDC-ja v že 

pripravljenih novih prostorih
-  Kulturni center na Stavbah; opraviti nujna dela za odpravo vla-

ge in plesnenja
-  Vodovod Hotič; čim hitreje in učinkovito zagotoviti stalno neo-

porečno pitno vodo
-  Vodovodi Dole, Golišče, Hotič, Kresnice, Tihaboj, leše, Ve-

liki Vrh, Mamolj; vse nujno potrebne vodovode združiti v vo-
dovodni mrežni projekt Litija-Šmartno za prijavo za kohezijska 
sredstva 

-  Obvoznica Hotič; resno opozarjati državo za čim hitrejšo odpra-
vo ogrožanja življenja krajanov Zg. Hotiča, pred vsem otrok in 
starejših, ki dnevno pešačijo med tisoči vozili

-  Državna cesta Sopota; vplivati na državo, da čim hitreje asfalti-
ra cesto, da omogočimo razvoj turizma in gospodarstva na Dolah 
in okolici ter našim občanom normalen in varen prevoz

-  Državna cesta-odsek v Ribčah; opozoriti državo, da se dokon-
ča začeto posodobitev ceste s širitvijo, z ureditvijo avtobusnih 
postajališč in varnega prečkanja ceste ter zavijanja v Ribče

-  Most čez reko Savo na Savi; opraviti nujna vzdrževalna in inve-
sticijska dela na mostu

-  Cesta Podkraj-Podšentjur; nujno urediti odvodnjavanje 
-  Cesta Podšentjur-Pogonik-Kresnice; nujna sanacija obstoje-

čega katastrofalnega stanja in iskanje možnosti za asfaltiranje te 
krajanom Podšetjurja in Velikega Vrha pomembne obvozne in poti

-  Cesta na Velikem Vrhu Zgonc-GD; popravilo močno poškodo-
vanega asfalta in bankin v času modernizacije LC Beden-Veliki 
vrh in sanacija odtrganega dela vozišča proti kmetiji Temelj 

-  Ceste Gabrovka; sanacija s preplastitvijo lokalnih cest iz naslo-
va »Eles«

-  Državna cesta-zavijalni pas Zagradec; urediti varno prečkanje 
ceste na avtobusno postajo

-  Državna cesta G2-108 čez mesto litija; takoj odpraviti nezno-
sne prometne zamaške v mestu v konicah zjutraj in popoldne s 
primerno nastavitvijo časovnih intervalov na semaforjih in urediti 
vse potrebno za zagotovitev varnosti pešcev, pred vsem otrok in 
starejših v neposredni bližini Šmelca

-  Ogledala na nepreglednih nevarnih križiščih; Sopota-Dole za 
Zagozd, Litija-Kresnice za Kresniški Vrh, Litija-Šmartno pri zdra-
vstvenem domu, izvoz Rovšek v Kresniških Poljanah

-  Športno rekreacijski park jevnica; čim prej pričeti z rušitvijo in 
gradnjo infrastrukture v parku

-  NK litija; nujna pomoč občine pri posodobitvi infrastrukture, več 
sredstev za tekoče vzdrževanje in zaključiti postopke urejanja la-
stništva zemljišč ter omogočiti gradnjo igrišča z umetno travo

-  Parkirišče Železniška postaja litija; povečanje kapacitet za 
parkiranje vozil, ureditev kolesarnice in zagotoviti tekoč promet 
vključevanja na glavno državno cesto pri SVC-ju

-  TIC litija, Dole, Vače; omogočiti poln zagon vseh treh turistično 
informacijskih točk za čim hitrejšo dodano vrednost turizmu, go-
spodarstvu in kulturi ter krajem samim

-  Geopark Sitarjevec; aktivno nadaljevati postopke za čim hitrej-
šo vzpostavitev muzejsko turistične dejavnosti v bivšem rudniku 
Sitarjevec

-  Športno rekreacijske površine v litiji; pospešiti urejanje do-
kumentacije in lastništva zemljišč za Pot Zavrbje ter njeno vzpo-
stavitev, urediti dostop do reke Save in zagotoviti pogoje za ra-
zvoj športno-turistične dejavnosti od mostu proti SVC-ju skupaj z 
zainteresiranimi partnerji

-  Otroško športno igrišče na Stavbah; nujno urediti otroško 
športno igrišče in park

-  Otroško igrišče na Rozmanovem trgu; najti ustrezne rešitve za 
bolj učinkovit namen igrišča

-  Internet; iskati rešitve z operaterji-ponudniki in odpraviti bele 
lise po občini

-  Zaključiti trenutni odprt OPN; speljati postopek OPN, ki je po-
memben pred vsem za boljše pogoje gospodarstvu in naslednje 
leto odpreti OPN za občane

Toliko na kratko o aktualnih, najbolj nujnih zadevah, ki so po mojem 
in mnenju naše svetniške skupine Slovenske demokratske stranke, 
kot koalicijske partnerice potrebne največje pozornosti. V koaliciji 
Litijska pomlad se s skupaj s partnericama SLS in NSi prizadeva-
mo, da bi bilo težav čim manj ter, da najdemo posluh in skupni jezik 
za vse občane in celotno Občino.
  podžupan Boris DOBLEKAR

OBVOZNICA ZGORNjI HOTIČ TeR  
DelO V NS SVC IN RCSS

Predvidena trasa bodoče obvoznice

Najprej vam dolgujem, kot sem obljubil, odgovor ministra za 
infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča v zvezi z nevarnim cestnim 
odsekom skozi naselje Zgornji Hotič pri Litiji in izgradnjo obvoz-
nice. Pisno vprašanje je vložila poslanka N.Si Iva Dimic. Citiram 
odgovor:
»S strani upravljalca državnih cest, Direkcije RS za infrastruktu-
ro, smo prejeli informacijo, da je za gradnjo obvoznice Zgornji 
Hotič v Načrtu razvojnih programov Proračuna RS odprt inve-
sticijski projekt. Izdelana je bila predhodna študija, nadaljeva-
nje priprave dokumentacije potrebne za pripravo pobude za 
izdelavo državnega prostorskega načrta, pa je predvideno po 
letu 2018, ko bodo, predvidoma, znane tudi rešitve povezane z 
gradnjo HE na Srednji Savi oz. visokovodnega nasipa, ki so po-
membne tudi za umestitev predmetne obvoznice. Citiran odsek 
je bil pregledan tudi po metodologiji EuroRAP – procedura Star 
Raiting, ki temelji na vrednotenju prometno varnostnih parame-
trov ceste, operativnih hitrosti vozil in prometnih obremenitev 
in je bil ocenjen z oceno tveganja »Nizka – srednja stopnja tve-
ganja«. Ne glede na oceno se bo investicijski projekt obvoznice 
Zgornji Hotič izvajal skladno s predhodno navedenim planom« 
- konec citata.
Seveda z odgovorom nikakor nismo zadovoljni. Več desetletij 
se že govori o obvoznici, država pa z izgovarjanjem na izgradnjo 
hidroelektraren samo podaljšuje reševanje perečega problema. 
Nam pa je čakanja in obljub dovolj. Ne bomo čakali da se zgodi 

kakšna tragedija s pešci. Prav zato smo odgovor, ki smo ga do-
bili s strani ministra, poslali tako na RTV SLO in POP TV. Iz RTV 
SLO so se takoj odzvali in že 25.10.2016 smo posneli prispevek 
z novinarko Sašo Kisovec, ki je bil isti dan predvajan v oddaji 
Slovenska kronika. V kolikor se postopki izgradnje obvoznice 
ne bodo pričeli izvajati, krajani resno razmišljamo tudi o zapori 

same državne ceste G2-108, ki bo potekala kot dolgotrajnejša 
hoja preko prehoda za pešce pri gostilni Kimovec.
Kot nadzornik pa vam dolgujem tudi dva kratka povzetka poro-
čil, ki sta bila predstavljena na 12. redni seji občinskega sve-
ta 29. 9. 2016. Poročilo o delu SVC Litija d.o.o. za leto 2015 
ter poročilo o delu RC Srce Slovenije d.o.o. prav tako za leto  
2015.

Poročilo o delu SVC litija d.o.o. za leto 2015  
ter del 2016

Kot sami veste je bilo cel kup odstopov nadzornikov, kar kaže da 
gre tu za resnično zahtevno in odgovorno delo. Trenutno imamo 
stabilen NS in začasnega direktorja g. Ivana Matijevića, ki se je 
do sedaj izkazal kot uspešen poslovodja. 
Rad bi pa poudaril eno stvar. Kljub temu da je bilo med samo 
gradnjo veliko težav je čas, da začnemo o Medgeneracijskem 
središču Šmelc govoriti in razmišljati pozitivno. Če bomo že mi 
Litijani pljuvali in grajali, kako lahko pričakujemo od nekoga dru-
gega, ki ni naš občan, kakšno dobro besedo. Litija postaja lepo, 
urejeno in tudi turistično zanimivo mesto, zato bodimo ponosni, 
da smo doma v SRCU SLOVENIJE

Poročilo o delu RC Srce Slovenije d.o.o  
za leto 2015

Leto 2015 je bilo za družbo RCSS prelomno. Projekti so se za-
ključevali, potekale so prijave na nove projekte. So pa sami re-
zultati za to leto zelo dobri. Družba je zmanjšala zadolževanje 
za 37%. Družba ne deluje profitno je pa ustvarila za dobrega 
tisočaka dobička. NS bo še naprej poskušal usmerjati vodstvo, 
da se zadolževanje letno zmanjša za 5-10%.
Na predlog NS; povečanje storitev za podjetnike, so zaposlili 
novo sodelavko. Prav tako na predlog NS se je povečala priso-
tnost v lokalnih medijih. Menimo, da pa je bilo na predlogu NS, 
da se preuči še možnost dodatne tržne dejavnosti kot je npr. 
računovodstvo, narejeno premalo.

Boštjan SUKIČ, namestnik predsednika NS SVC 
ter predsednik NS RCSS

OBČINA lITIjA, 
Jerebova 14, 1270 Litija, objavlja

P O Z I V
za predložitev vlog zainteresiranih podjetij, posameznikov, 
organizacij in društev za delovanje v »občinskih poslovnih 

prostorih« na naslovu jerebova ulica 14, 1270 litija
I.  Poslovni prostori na naslovu Jerebova ulica 14, so v občinski 

lasti. V prostorih je do nedavnega delovala Upravna enota 
Litija, ki se je preselila, zato so na voljo pisarniški in drugi 
prostori za najem.

II.  Poslovni prostori, nahajajo se v eni etaži, so pisarniške-
ga tipa, velikosti cca. 13,50 - 27 m2 ter namenjeni mirni 
poslovni dejavnosti (pisarne, kulturna, društvena in druga 
podobna poslovna dejavnost). WC-ji in sanitarije so v skup - 
ni souporabi. Možno je najeti posamične pisarne ali več 
prostorov skupaj. Podatke o posamičnih pisarnah, katere je 
mogoče najeti, dobijo zainteresirani subjekti na Občini Litiji 
oz. na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).

III.  Za uporabo poslovnih prostor se plačuje najemnina v višini 
7,00 eUR/m2, v kar so vključeni tudi obratovalni stroški 
(elektrika, ogrevanje, čiščenje ipd.). 

IV.  Ne glede na plačilo najemnine se zaradi uporabe poslovnih 
prostorov plačuje tudi stroške tekočih popravil in vzdrževa-
nja prostorov v uporabi. 

V.  Prostore je možno pričeti uporabljati od 1.1.2017 dalje. Po-
godba se sklepa za določen čas 1 leta z možnostjo podalj-
šanja. 

VI.  Prosimo vse zainteresirane subjekte da se obrnejo na Obči-
no Litija, tel: 01 8963 420 ali na obcina.litija@litija.si.

Tesno srečevanje v Zg. Hotiču
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KAj Z GRAŠČINO PONOVIČe AlI KAKO  
BI BIlA TURISTIČNA DeSTINACIjA?

Nekaj besed je bilo omenjenih o graščini Ponoviče na raznih sre-
čanjih v Muzeju Litija, kjer so izpostavljali kulturno stavbno dedi-
ščino v naši občini in 
regiji Srce Slovenije, 
ter nekaj zgodovine 
na letnem stenskim 
občinskem koledarju 
s fotografijo grašči-
ne, kaj več pa se ni 
omenjalo.
Škoda da tako preču-
dovita in zgodovinsko 
pomembna zgradba 
s parkom, ki je biser 
krajinske arhitekture propada in se bo kmalu sesedel v ruševine.
Kaj namerava z graščino v prihodnosti lastnik in upravitelj KGZ Liti-
ja? In kaj občina Litija?
Tudi kupec je že resno pristopil pred sedmimi leti z resnim pro-
gramom in vizijo „lovskega dvorca“ tržil pa je enako zgodbo lovski 
dvorec v severni Benečiji v Italiji, pa ni dobil priložnosti.
Torej kaj z graščino Ponoviče, ali kako bi lahko bila turistična de-

stinacija v litijski 
občini.
Omenim naj še 
lep vzgled obno-
ve in ohranjanja 
kulturne dedišči-
ne na kraju Zavrh 
na Dolah pri Litiji, 
kjer stoji Dvorec 
NEVDORF ali nam 
bolje poznan kot 
Valvazorjev lovski 
dvorec, kjer do-
mači lepo skrbijo 
z obnovo.
Kako vključiti zgo - 
dovinsko pome m-
b no zgradbo gra-
ščina Ponoviče z 
baročnim parkom 
v destinacijo „Slo-
venia Green“ pro-
jekt zelena turi-
stična destinacija.

Zvone VRTAČNIK

POVeŽIMO SlOVeNIjO 
– eKSKURZIjA OO SlS 

ŠMARTNO PRI lITIjI IN lITIjA 
V SlOVeNSKe KONjICe

V soboto 15. oktobra 2016 smo se v okviru projekta Povežimo 
Slovenijo, odpeljali na ekskurzijo v Slovenske Konjice in okolico. 
Izlet smo organizirali v občinskih odborih SlS Šmartno pri litiji in 
litija, kjer smo z zadovoljstvom ugotovili, da nam je kljub slabemu 
vremenu uspelo napolniti avtobus s člani in simpatizerji stranke 
SLS.
Na avtobusni postaji v Slov. Konjicah nas je pričakala prijazna vo-
dička Aleksandra iz domačega TIC-a. Popeljala nas je skozi sta-
ro mestno jedro, kjer nam je obširno razložila izvor imena Slov. 
Konjice in pripovedovanje popestrila z anekdotami, povezanimi z 
nastankom prvotnega trga, kjer so živeli predvsem obrtniki. 
Sledil je ogled cerkve sv. Jurija, kjer nas je sprejel in pozdravil ka-
plan. Vodička Aleksandra je povedala, da je cerkev dobila današnjo 
podobo v renesansi in gotiki. Zelo slikovita, lepa in akustična je 
stranska kapela, ki ima obliko kupole z Marijinim oltarjem. V kapeli 
smo zapeli Marijino pesem, saj smo imeli med udeleženci tudi ne-
kaj pevcev. Nato je sledil še ogled zunanjosti bližnjega župnišča, ki 
je bilo sezidano že v času turških vpadov.
Po uvodnem ogledu mesta smo nadaljevali s prijetnim druženjem 
v gostilni Konjičanka, kjer nas je pozdravil konjiški župan Miran 
Gorinšek in predstavniki občinskega odbora SLS Slov. Konjice. Ob 
kavi, soku in prigrizku smo si izmenjali izkušnje in načrte vseh treh 
občin. Vsi skupaj smo se razveselili obiska predsednika stranke 
mag. Marka Zidanška, ki nas je nagovoril in tudi odgovoril na nekaj 
vprašanj udeležencev izleta.
Čas druženja je hitro minil in že smo se podali na bližnji dvorec 
Trebnik, kjer nam je tamkajšnja vodička razložila nastanek dvorca. 
Največji pečat so dvorcu pustili Windishgreci, zadnji lastniki dvorca 
Trebnik. Hitro smo našli tudi stične točke naših občin in Slov. Ko-
njic, saj so bili Windishgreci lastniki gradu Bogenšperk, ki je v lasti 
občine Šmartno pri Litiji.. Sedanja dejavnost dvorca je pridelovanje 
zelišč in izdelovanje različnih izdelkov, ki so nam jih tudi predstavili 
in jih je bilo možno kupiti v njihovi lično urejeni prodajalni.
Ob 12. 00 uri nas je avtobus odpeljal v klet Zlati grič. Zaradi moč-
nega dežja smo si ogledali le notranjost kleti, ogled vinogradov, 
ki se razprostirajo v neposredni bližini pa smo prihranili za kdaj v 
prihodnje, ko bo sijalo sonce. Vodička nas je popeljala skozi mo-
gočne prostore kleti in nam razložila celoten postopek pridelave 
vina, od stiskanja grozdja, do polnjenja v steklenice. Zatem je sle-
dila degustacija vin znamke Zlati Grič. Med pokušanjem vin, smo 
ob zvokih harmonike tudi zapeli. Ob vinu in harmoniki je čas kar 
prehitro minil in že nas je čakalo kosilo na bližnji izletniški kmetiji 
Polegek, Spodnje Gruškovje pri Slov. Konjicah, kjer so nam postre-
gli z njihovo znano jedjo » meso iz pod peke«. 
Po dobrem okrepčilu, smo se podali na naš zadnji ogled v Žičko 
kartuzijo. Pot nas je vodila skozi vas Žiče, po dolini sv. Janeza Krstni-
ka, mimo vasi Špitalič, kjer so nekoč živeli tudi kartuzijani, ki so pri-

delovali hra-
no za ostale 
menihe, ki 
so prebivali 
v kartuziji. V 
kartuziji nam 
je vodička ra-
zložila kako 
strog je red 
kartuzijanov 
in kako so ži-
veli. Ogledali 
smo si delno 
p o r u š e n o 
cerkev, v ka-

teri imajo poroke in nekatere glasbene dogodke. V samostanu je 
v času delovanja živelo 12 menihov, kot je bilo apostolov, prebivali 
so vsak v svoji zidani celici. Menihi so se poleg bogoslužnih opravil 
ukvarjali s pridelovanjem zelišč in to tradicijo nadaljujejo v samo-
stanu še danes. Po zadnjem, prav tako zanimivem ogledu, smo se 
ob 18.30 uri, polni lepih vtisov odpravili proti domu. Na avtobusu 
smo sklenili, da tako prijetno druženje obeh občinskih odborov v 
naslednjem letu ponovimo. Vsi udeleženci ekskurzije se najlepše 
zahvaljujemo OO SLS Slovenske Konjice in njihovemu predsedniku 
ter hkrati županu Miranu Gorinšku, za prijazen in topel sprejem.

OO SLS LITIJA
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MeNjalNiKov!!!

OD eNe AKTIVNOSTI K DRUGI:  
DOlGČASA Ne POZNAMO

PO ZNANje NA DelAVNICe STROKOVNeGA 
SPOPOlNjeVANjA (PDW) ZA eTWINNING  

AMBASADORje NA RODOS
Konec septembra se je Nevenka Mandelj, knjižničar-

ka na OŠ Litija, kot eTwinning ambasadorka še s tremi kolegi iz 
Slovenije odpravila v Grčijo, ki je letos na Rodosu gostila okoli 180 
eTwinning ambasadorjev in predstavnikov Nacionalnih svetovalnih 
služb iz vse Evrope. Predavanja in številne delavnice so jim poma-
gale poiskati lastne točke na zemljevidih mednarodnih sodelovanj, 
prevrednotiti znanja in jih usmeriti v še kvalitetnejše delovanje. 

SODelOVANje NA SIRIKTU 2016
S člani knjižničarskega krožka so preko videokonference sodelovali 
na 10. Mednarodni konferenci Splet izobraževanja in raziskovanja z 
IKT SIRikt 2016, ki je letos 6. in 7. oktobra potekala v Kranjski Gori. 
Učenci so svojo vlogo v inovativnem načinu poteka interaktivnega 
sodelovalnega dela na daljavo imenitno opravili.

eRASMUS PlUS SReČANje V TORUNU
Tretja aktivnost učenja in poučevanja v okviru projekta Help the 
Earh: reduce, reuse, recycle je vodila tri učenke in tri učitelje OŠ 
Litija v poljsko mesto Torun, kjer so od 17. do 21. oktobra preživeli 
nadvse razgibane dni: pogozdovali so, sadili sadna drevesa, izde-
lovali okrasne predmete iz odpadnega materiala, se preizkusili v 
orientaciji, sklenili številna nova prijateljstva in še in še. V februarju 
se bodo s projektnimi prijatelji srečali še v Grčiji, potem pa OŠ 
Litija čaka velik izziv, ko bo v začetku aprila projektno karavano 
gostila na svoji šoli.

KAKO RADA NAS IMA KAMeRA?
Odgovor na to vprašanje bomo imeli, ko bo dokončan promocijski 
film o eTwinningu, za katerega smo gradivo med drugim posneli 
tudi z učenci knjižničarskega krožka OŠ Litija.
Novice o jesenskem dogajanju v šolski knjižnici OŠ Litija pripravila 

Nevenka MANDELj

lOVReNŠKA jeZeRA
8.10.2016 so planinci iz OŠ Litija z mentoricami Renato, Milko, Ve-
sno, Tanjo in Matejo odšli na izlet na Pohorje. Izletu so se pridru-
žili tudi nekateri starši. Še posebej pa sta izlet popestrila vodnika 
Franci Intihar- Frenk in Sašo Borišek-Džul s poučnimi nasveti. Z 
avtobusom so se peljali do doma na Rogli, nato pa nadaljevali pot 
peš približno 2 uri na Lovrenška jezera, ki so na višini 1520 m. 

TeDeN OTROKA V PODRUŽNICI  
S PRIlAGOjeNIM PROGRAMOM

V TEDNU OTROKA – od 3. 10. do 7. 10. 2016 so 
v Podružnici s prilagojenim programom za učence 
pripravili pester program. Potekalo je veliko različnih 

aktivnosti. Pri razrednih urah so se posvetili temi letošnjega otro-
škega parlamenta Otroci in načrtovanje prihodnosti. Učenci so si 
ogledali Mladinski center, kjer so jim mladi prostovoljci pripravili za-
nimivo delavnico. Obiskali so Matično knjižnico, knjižničarka Tatja-
na Renčelj je pripravila uro pravljic. Predstavniki šolske skupnosti 
so se udeležili prvega sestanka, kjer so sprejeli načrt dela in izbrali 
predstavnike za šolski parlament. Učenci posebnega programa 
so imeli naravoslovni dan, obiskali so Belo Krajino, skupaj s člani 
Društva Sožitje Litija in Šmartno. V četrtek je bil prav poseben in 
pester dan, saj so se v šoli predstavljale nevladne organizacije.
Cel teden so imeli učitelji in učenci na razpolago terapevtsko sobo, 
telovadnico in igrišče. Preživeli so pester in zanimiv teden – teden 
otroka, katerega glavno vodilo je bilo Svet v katerem želim živeti. 
Zahvala vsem, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi aktivnosti.

Nataša ZUPAN Cvetežar

RAZSTAVA MATIje DOBRAVCA
Matija Dobravec je učenec 7. razreda. Obiskuje likovni krožek in 
krožek likovne terapije. Njegovo močnejše področje je namreč li-
kovno ustvarjanje. V preteklih letih je imel razstavo okrasnih po-
sod, obloženih z mozaikom. 
V preteklih letih se je udeležil: TEKMOVANJA V LEPOPISJU (OŠ 
PPP) – februar 2012, LIKOVNE KOLONIJA LILA na temo » Nekaj ti 
moram povedati« - oktober 2015, STEKLOSLIKARSKE KOLONIJE V 
HRASTNIKU – februar 2016 in MEDNARODNI LIKOVNI EXTEMPORE 
na temo » NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA« – maj 2016, kjer je 
prejel SREBRNO PRIZNANJE.
Skupaj z mentorico Marjeto Mlakar-Agrež, sta v lanskem in leto-
šnjem šolskem letu ustvarjala z akrilnimi in tempera barvami. Matiji 

so zelo všeč cerkve 
in drugi sakralni 
objekti. Nastalo je 9 
slik na platnu, na ka-
terih so cerkve v Ob-
činah Litija in Šmar-
tnu pri Litija, pa tudi 
kapelica in kužno 
znamenje. Vse sli-
ke so opremljene z 
lepimi okvirji, ki sta 

jih donatorsko prispeval a Steko iz Litije in Društvo Sožitje Litija in 
Šmartno.
Otvoritev razstave je bila v petek, 14.10.2016 v avli OŠ Litija. Poleg 
učencev in pedagoških delavcev so se otvoritve udeležili Matijevi 
domači in drugi gostje. Oceno razstave je pripravil Pavel Smolej:
Uživanje ob ogledu razstave slik Matije Dobravca.
Vsak človek se po svoje vživi v okolje tudi s pomočjo izbora slikar-
skih motivov. Slikarska motivika Matije so cerkve. Slika jih tako, da 
zavzemajo glavnino slikarske površine. Cerkve na hribih ali v vaseh 
so bistveni del slovenske kulturne krajine. Taka podoba krajine nam 
je najbolj doživeto naša. Te stavbe so s svojo poudarjenostjo najbolj 
vidni element motiva. Učijo nas o naši preteklosti. Nagovarjajo nas , 
da pridemo k njim in vstopimo vanje. Tam se srečujemo s prijaznimi 
ljudmi. Vsaka cerkev ima svojo in drugačno zgodbo. Z zvonjenjem 
napolni okolico in sporoča o dogodkih. Vse to nam sporoča Matija 
s svojimi slikarskimi stvaritvami in še … Z risanjem je vsaka zase 
prepoznavna. Barvitost se giblje od bele preko rumenih do zelenka-
stih okrov ali tonov starega zlata. Manjši del slik so dodani elementi 
prostora okrog cerkva, kot so sosednje hiše, poti, ograje, drevesa ali 
neskončno nebo. Vse kompozicije so središčne. S čopičem za svojo 
mladost uspešno obvladuje akrilno tehniko.

Marjeta MLAKAR-Agrež

ŠOlA V NARAVI
Od 17. 10 do 21.10 so učenci in pedagoški delavci Podružnice s 
prilagojenim programom bivali v Domu Burja v Seči. Šola v naravi je 
bila namenjena učenju plavanja, zato so prvi dan opravili preizkus in 
vsak dan nadaljevali z učenjem plavanje, ki so ga izvajali štirje učite-
lji. Zaradi individualnih posebnostih otrok so se v učenje vključevali 
tudi drugi pedagoški delavci. Pri vseh učencih je bil zadnji dan, ko je 
bilo tekmovanje, opazilo velik napredek. Ob programu plavanja so 
pedagoški delavci doma pripravili vrsto zanimivih aktivnosti: čišče-
nje in pečenje sardel, spoznavanje dišavnic in šivanje vrečk, ogled 
kamnitih kipov in raziskovanje morja. Učitelji šole so poskrbeli za 
večerni program v katerem se je predstavila vsaka soba in izde-
lala svoj pla-
kat, izvedli so 
tekmovanje v 
bingu. V no-
gometu so se 
učenci pome-
rili z učitelji, 
zadnji večer 
pa imeli zaba-
vo in plesali. V 
okolici doma 
stojijo kamniti 
stebri in enega od njih so učenci poslikali. Vsi skupaj so preživeli 
zelo bogat in naporen teden ter se naučili veliko novega.

Marjeta MLAKAR Agrež

ZBIRANje PReDMeTOV ZA NOVOleTNI SReČelOV IN 
ŠOlSKI SKlAD OŠ GRADeC

Vsako leto učenci skupaj z učitelji v prazničnih dneh meseca de-
cembra pripravimo novoletni sejem in koncert. Na sejmu prodaja-
mo izdelke, ki jih naredimo sami v okviru tehniških delavnic. V leto-
šnjem letu si želimo organizirati tudi srečelov. V ta namen vas toplo 
vabimo k sodelovanju, da z donacijami v obliki izdelkov prispevate 
k temu, da bomo imeli čim več dobitnih srečk. 
Ves denar, ki ga bomo zbrali, bomo namenili v šolski sklad, ki je v 
prvi vrsti namenjen pomoči učencev, ki se zaradi socialne ogrože-
nosti na morejo udeleževati šolskih in obšolskih dejavnosti, v drugi 
vrsti pa želimo s sredstvi iz sklada bogatiti naš vzgojno-izobraže-
valni program. 
Predmete za srečelov lahko oddate v računovodstvo šole vsak 
delovnik do 14. ure vse do novoletnega sejma, ki bo v mesecu 
decembru.
Vsak prispevek šteje. Hvala za to, ker nam pomagate.

Učenci in učitelji OŠ Gradec z ravnateljico Tatjano GOMBAČ

31. DRŽAVNO TeKMOVANje IZ lOGIKe
Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog…
je bil uvod, za katerega je s trobento poskrbel David Gobec, v 31. 
državno tekmovanje iz logike, ki je v soboto, 22. 10. 2016, že četrtič 
potekalo na naši šoli. Naloge je reševalo 45 učencev iz sedmega, 
osmega in devetega razreda iz Zasavja. Pred pričetkom tekmovanja 
smo pripravili kratko otvoritev, na kateri so tekmovalce pozdravile 
tri gospe: ravnateljica, ga. Tatjana Gombač, podžupanja, ga. Lija-
na Lovše in predstavnica Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ga. 
Vesna Pleterski. Tekmovanje smo uspešno izpeljali, z rezultati pa 
smo sploh zadovoljni. David Gobec, 8.a je osvojil zlato, lovro 
Klinc,7.b in Tia Tara Božič, 8.b pa srebrno priznanje. Dobitni-
kom priznanj čestitamo.

Organizatorica državnega tekmovanja iz logike in mentorica:  
Astrid ŽIBERT

POŽARNA VAjA
Oktober – mesec požarne varnosti in geslo DELUJMO PREVEN-
TIVNO smo v naši šoli vzeli zares. Pred jesenskimi počitnicami smo 
izvedli čisto »zaresno« praznjenje šolske stavbe. Na nevarnost smo 
točno opoldne opozorili z zvočnim signalom za požar. Situacija je 
bila nadvse resna, saj so gasilci zadimili del šole in prišli na po-
moč z gasilnimi avtomobili. Zapisati moramo, da v tem času na šoli 
potekajo različne dejavnosti in je 
praznjenje šole velik logistični za-
logaj, saj so učenci pri interesnih 
dejavnostih, izbirnih predmetih, v 
oddelkih podaljšanega bivanja ali 
pri kosilu, nekateri pa že odidejo 
domov.
Še posebej se je evakuacija zaple-
tla, ker smo »pogrešali« učenca, ki 
so ga nazadnje videli v telovadnici. 
Gasilci so se nemudoma vrnili v 
šolo in poiskali pogrešanega. Zara-
di okoliščin so mu nudili pomoč in 
ga z nosili prenesli na varno. S tem 
je bila vaja uspešno opravljena: izpraznitev je bila hitra in varna, vsi 
smo se zbrali na označenem zbirnem mestu, poškodovanih ni bilo.
Velika zahvala za pomoč velja gasilcem Prostovoljnega gasilske-
ga društva Litija, ki so sodelovali v vaji in opravili ključne vloge za 
varno evakuacijo. Še posebej smo bili ponosni na gasilce – bivše 
učence naše šole. Za oblikovanje humanih vrednot, kot so pomoč 
sočloveku v nesreči, reševanje življenj, navduševanje in usposablja-
nje mladih za gasilce, so v največji meri zaslužni starši. Veseli smo, 
da je bila tudi OŠ Gradec prisotna kot delček v mozaiku nabiranja 
življenjskih izkušenj, pomembnih za njihovo odločitev: POSTATI 
PROSTOVOLJNI GASILEC.  

Hvala in NA POMOČ!
Kolektiv matične šole OŠ Gradec

Planincem je bil zelo všeč tudi lesen razgledni stolp, ki je posta-
vljen ob najvišjem ležečem jezeru. Pot nazaj pa jih je vodila do 
koče na Pesku, kjer so se pogreli s čajem, nato pa se z avtobusom 
odpeljali domov. 

DVe SReBRNI PRIZNANjI IZ lOGIKe  
NA DRŽAVNeM TeKMOVANjU 

Na OŠ Gradec je v soboto, 22.10.2016, potekalo državno tekmova-
nje iz znanja logike, ki se ga je udeležilo 6 učencev OŠ Litija: Gaj 
Juvan iz 7.b, Maša Cvetežar iz 8.a, Gašper Rozina iz 8.b, Pia Kristina 
Vrančič in Lana Bercieri Povše iz 9.a ter Ažbe Železnik iz 9.b. 
Srebrni priznanji sta prejela Gaj Juvan in Maša Cvetežar. Na tekmo-
vanje jih je pripravljala mentorica Angela Marolt.
Konec septembra se je Nevenka Mandelj, knjižničarka na OŠ Litija, 
kot eTwinning ambasadorka še s tremi kolegi iz Slovenije odpravi-
la v Grčijo, ki je letos na Rodosu gostila okoli 180 eTwinning am-
basadorjev in predstavnikov Nacionalnih svetovalnih služb iz vse 
Evrope. Predavanja in številne delavnice so jim pomagale poiskati 
lastne točke na zemljevidih mednarodnih sodelovanj, prevrednotiti 
znanja in jih usmeriti v še kvalitetnejše delovanje. 

Petra PAVLICA



POČITNIŠKe DejAVNOSTI
Prvi in drugi dan jesenskih počitnic se je lepo število 
naših učencev udeležilo počitniških dejavnosti, tako 
na podružnični šoli Dole pri Litiji ter tudi na matični 
šoli v Gabrovki, kjer so v družbi vrstnikov uživali v gi-
balnih aktivnostih in ustvarjanju. V prijetni atmosferi 
so poskrbeli za svoje telesno in duševno zdravje. Raz-
vijali so nove veščine in pridobivali znanje ter razvijali 

čut za solidarnost in humanitarnost. Tudi letos smo ustvarjali v korist 
šolskega sklada. Nastali so izdelki, na katere so učenci lahko upravi-
čeno ponosni. Predstavili pa jih bomo na jesenskem bazarju, ki bo v 
četrtek, 17. 11. 2016, ob 18.00 v OŠ Gabrovka.   Maja PLAZAR

KUlTURNI DAN: OTROCI IN NAČRTOVANje PRIHODNOSTI
Na OŠ Gabrovka-Dole smo prvi kulturni dan, ki je potekal 19. 10. 
2016, vsebinsko oblikovali na temo otroškega parlamenta. V leto-
šnjem šolskem letu so učenci razmišljali o temi OTROCI IN NA-
ČRTOVANJE PRIHODNOSTI. Dve uri sta bili namenjeni delavnicam, 
sledila sta ogled in analiza filma, ki se je navezoval na izbrano temo. 
V goste smo povabili tudi člane in mentorja debatnega kluba Gim-
nazije Litija, ki so z učenci 9. razreda (in 8. razreda na POŠ Dole) 
izvedli debatno delavnico. Vsem gostom se iskreno zahvaljujemo 
ter upamo, da se bo tovrstna oblika sodelovanja v lokalnem okolju 
nadaljevala tudi v prihodnje. Izvedene aktivnosti na kulturnem dne-
vu so dobra osnova za pripravo učencev na šolski parlament, ki bo 
letos potekal v četrtek, 8. 12. 2016 na POŠ Dole.  Barbara TEŽAK

VRTeC ČeBelICA

TeRAPeVTSKI PeS DRUŠTVA »TAČKe 
POMAGAČKe« PRI PIKAPOlONICAH IN ŽelVICAH
V ponedeljek, 10. 10. 2016, smo z veliko nestrpnostjo 
čakali gospo Lubko, ki nam je obljubila obisk s svojim 

psom. Oba sta člana Slovenskega društva za terapijo s psi »Tačke 
pomagačke«. Pričakovali smo ju namreč že pred tednom dni, ko je 
bil dan živali, pa se ni izšlo. Ko je gospa Lubka vstopila kozi vrata 
igralnice s svojim velikim kosmatincem Kalom, so otroci, pa tudi 
vzgojiteljice, kar malce otrpnili, še zlasti, ko nas je Kal začel ovo-

havati. A to ni trajalo dolgo. Hitro 
je strah minil in bili smo sprošče-
ni. Kal je bil že naš. Začela se je 
zabava. Kala smo lahko božali, 
mu pripenjali povodec, največ pa 
smo imeli dela s česanjem z raz-
ličnimi glavniki in krtačami, ki sta 
jih prinesla seboj. Naučili smo se, 
kako reagirati, ko do nas pristopi 
neznan kuža. Skupaj smo prema-

gali strah pred velikim psom in spoznali, kako zna biti pes prijazen, 
ljubezniv, potrpežljiv … Vse te lastnosti bi želeli, da jih imamo tudi 
ljudje. Gospa Lubka in Kal, hvala in upamo, da se še kdaj srečamo!
„Pes ima v življenju en sam cilj: da podari svoje srce.“ (J.R. Ackerley)

Za male pikapolonice in želvice Marinka L.

jeSeNSKO DReVO IN GOZDNe ŽIVAlI
Muce smo otroci iz Vrtca Litija Medvedek, ki veli-
ko ustvarjamo. In smo se odločili, da bomo to na-
redili. Naredili bomo na okna gozdne živali in dre-
vo. Barvo in vodo smo notr’ dal, potem pa barve 
jesenske … rumena, rdeča, oranžna, zelena, rjava. 

Potrebovali smo tudi čopiče in listke. Listke smo pobarvali z barvo 
in vtisnili na okna. To smo delali … en dan 
drevo, drugi dan pa živali.
»Narisala sem drevo s čopičem, najprej 
pa smo mogel naredit steblo, veje, listke.« 
(Anika)
»Zato sem želela slikati, da bo bil tako 
lep.« (Gaja)
»Všeč mi je bilo listke dajat gor, pa risat 
veverico.« (Voranc)
»Po oknu je dobro risat, ker imamo potem 
lepša okna.« (Ema)
»Pred risanjem na okna smo naredil tak 
zemljevid, k’ so b’le gor živali, da smo vedel kaj risat›.« (Julija)
Umazano je b’lo mal po tleh, pa na stolu, pa na mizi. Potem smo pa 
s krpo obrisal. Čopiče smo šli oprat v umivalnike.
Za konec pa sporočilo vsem: »PROSIM, PEJTE V VRTEC POGLEDAT, 
KAJ SMO NAREDILI.« (Voranc)
Tako so za članek poročali otroci, ki so ustvarjali na temo jesen v okviru 
prednostne naloge Razvijanje ustvarjalnosti preko likovne umetnosti.

Članek sta po nareku otrok oddelka »muce« zapisali: 
Špela KRANJC in Tjaša HAUPTMAN 

SODelOVANje Z OKOljeM
V Vrtcu Litija smo odprti za sodelovanje z okoljem in se radi odzo-
vemo vabilu različnim društvom in organizacijam. Ker je naša enota 
v vaškem okolju in so naši obiski vezani na prevoz, smo še bolj 
veseli, če nas kdo obišče. V letošnjem šolskem letu smo tako že go-
stili hotiške gasilce, lutkovno skupino Lučka ter medicinsko sestro. 
V torek, 25. oktobra, pa je v naš vrtec prišel prav poseben varo-
vanec, zeleni medvedek. Kdo pa je zeleni medvedek? To sta nam 
povedali gospe iz Delavske hranilnice, ki sta prišli z njim. Z otroki sta 

se ob mesecu varčevanja pogo-
varjali o tem, kaj je to varčevanje 
in kaj bi oni naredili, če bi imeli 
veliko denarja. Otroci so razkrili 
tudi zanimive misli o tem, kaj bi 
radi delali, ko bodo odrasli. Med-
vedku so zapeli, z njim zaplesali, 
najbolj pa so se seveda razvese-
lili sladkih bonbonov. V dar so 
dobili hranilnike, kamor bodo 

pridno metali »kovančke«, pa tudi »papirnate« in jih odnesli v Litijo na 
Delavsko hranilnico ter pridno zbirali nalepke, ki jih bodo tam dobili. 
Gospe Karmen Juvančič, vodji poslovalnice Delavske hranilnice se 
zahvaljujemo za prijeten obisk ter obogatitev našega programa.

Mojca GROŠELJ Radulovič, vodja enote taček

NA ZALOGI TUDI: Opel Corsa 1.4 Color Edition, novo vozilo, pokličite za 
ceno; Opel Corsa 1.4 Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno;  Opel Meriva 1.4 
Turbo Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Mokka 4x4 1.6 CDTi Cosmo 
Start Stop, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Mokka X 1.6 CDTI Innovation 
Start Stop, testno vozilo ter še nekaj testnih vozil.

CITROEN - JUMPER 1.9 TD - NAJEM 
Letnik: 1998, prev. 270000 km, bela bar-
va, diesel motor, 1900 ccm, 67 kW (91 
KM), 5 vrat, ročni menjalnik (5 pr.).

30,00 EUR - CENA ZA NAJEM

OPEL ASTRA 1.7 CDTI Enjoy  Letnik: 
2004, prev. 152000 km, srebrna kov. barva, 
diesel motor, 1686 ccm, 74 kW (101 KM), ročni 
menjalnik (5 pr.), vozilo je karambolirano.

Pokličite za ceno!
OPEL ASTRA 1.7 CDTI Enjoy  Letnik: 2013, 
teh. pregled: 01/2017, prev. 141050 km, 
bela barva, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW 
(110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

9.380,00 EUR

RENAULT MEGANE Authentique 1.9 DTI
Letnik: 2002, teh. pregled: 11/2016, prev. 
203398 km, bela barva, diesel motor, 1870 ccm, 
59 kW (80 KM) , ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

1.800,00 EUR

OPEL ASTRA Viva 1.2 16V Letnik: 2001, 
teh. pregled: 07/2017, prev. 150108 km, tem-
no modra kovinska barva, bencinski motor, 1199 
ccm, 55 kW (75 KM) , ročni menjalnik (5 pr.).

1.350,00 EUR
OPEL ASTRA 1.6 16V Comfort Letnik: 
2002, prev. 179024 km, srebrna kovinska barva, 
bencinski motor, 1598 ccm, 74 kW (101 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

1.770,00 EUR
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NOVA KNjIŽNICA V GABROVKI
V prostorih nekdanje pošte je 8. novembra zaži-
vela prenovljena knjižnica. Obiskovalci bodo knji-
žnico obi-

skovali vsak torek, od 10. 
do 14. ure in ob četrtkih, od 
17. do 19. ure, po novem pa 
tudi vsako prvo in tretjo so-
boto v mesecu.
V novi knjižnici bo na voljo 
dobrih 4 tisoč enot knji-
žničnega gradiva (knjige, 
neknjižno, igrače), čitalni-
ška mesta, računalnik za uporabnike. Prostornejših in prijetnejših 

prostorov so se razvese-
lili predvsem mladi člani, 
simpatije in dobre želje ob 
prazničnem odprtju pa so 
knjižničarjem izrekali tudi 
zrelejši krajani.
Selitev je z najemom pro-
storov omogočila Občina 
Litija, slovesnost in prisrčni 
sprejem knjižnice na novi 

lokaciji so obarvali učenci in učenke domače osnovne šole ter pri-
zadevne članice Društva 
kmečkih žena Gabrovka, 
ki so pripravile pogostitev 
za obiskovalce.
Knjižnica je zakladnica 
znanja preteklosti in pri-
hodnosti, knjižničarji se 
bomo trudili, da bo po-
vezovala vse generacije, 
institucije in posameznike 
ter jim lepšala življenje z mnogimi kulturnimi izzivi.  

Andreja ŠTUHEC

KNjIŽNIČNI DOMOZNANSKI UTRINKI 
Leto 2016 je bogato z obletnicami in spominskimi dnevi, ki jih v 
knjižnici odkrivamo, predstavljamo in širimo v okolje svojega de-
lovanja. 
Konec novembra – 22.11. - se bomo spomnili 120-letnice rojstva re-
žiserja Metoda Badjure in sicer ob druženju z aktualnim in izjemno 
uspešnim slovenskim filmskim ustvarjalcem Metodom Pevcem, ki 
ga knjižničarji cenimo tudi kot uspešnega romanopisca. Prireditev 
bo 22. 11.2016 ob 19. uri v Knjižnici Litija.
Po slikarkinih poteh pa je projekt, ki ga Društvo Lila in Knjižnica Liti-
ja pripravljata v spomin na 50-letnico smrti Mire Pregelj. Spominski 
dogodek z odkritjem slikarkinega kipa bo na predvečer obletnice, 
21. decembra 2016 ob 17. uri pred Farbarjevim Turnom. 
Spominski dogodek zajema: odkritje kipa (avtor Anže Jurkovšek), 
otvoritev razstave del Mire Pregelj v galeriji Farbarjevega Turna, 
predstavitev zbranih spominov na Miro Pregelj (zbrala Knjižnica Li-
tija) in razstava Po slikarkinih poteh (Lila v litijski knjižnici). 

TA VeSelI DAN KUlTURe – ROjSTNI DAN  
DR. FRANCeTA PReŠeRNA

Knjižnica bo rojstni dan pesnika dr. Franceta Prešerna, 3. decem-
ber, počastila z dvema dogodkoma v svojih knjižnicah:  
četrtek, 1. 12.2016, ob 19. uri – knjižnica Šmartno: odprtje samo-
stojne fotografske razstave Matjaža Janežiča, nagrajenca 1. foto-
grafskega natečaja 2015; 
petek, 2.12.2016, ob 19. uri – knjižnica Litija: odprtje likovne raz-
stave LILA in pesniški recital Karte na mizo. 
20. november je dan slovenskih splošnih knjižnic – knjižnice 

smo prostor navdiha, prostor učenja, prostor srečevanj in 
druženj. Na ta dan bomo ob 10. uri v Miklavževi dvorani 

počastili 1. obletnico rastoče knjige na Primskovem,  
kjer bo slavnostna govornica ravnateljica NUK-a gospa 

Martina Rozman Salobir.

eROIKA V lITIjI
ČeTRTeK, 15.12. OB 19h,  

Kulturni center litija
Gostje: Ženska vokalna skupina  

lipa litija
Ob 10-letnici svojega delovanja v Kul-

turni center Litija prihaja 
odlična vokalna skupi-
na EROIKA s čarobnimi 
melodijami prazničnega 
časa. Cena vstopnice je 
18 eur. Prodaja vstopnic: 
Kulturni center Litija (vsak 
delovnik od 8.00-13.00), 
www.eventim.si, Hiše 
vstopnic Eventim Si (Tivoli 
Ljubljana, Kino Šiška Ljub-
ljana, Križanke Ljubljana, 
Mestni trg Ljubljana, Euro-
park Maribor, Klicni cen-
ter: 090-55-77) in part - 
nerska prodajna mesta: 
Petrol, Pošta Slovenije, 
Big Bang, (K) kiosk, 3DVA 
Trafika, M Holidays, Alpe-
tour potovalna agencija in 
Palma turistična agencija. 

3. ABONMAjSKA PReDSTAVA - STARI IN MlADI – Boris Kobar 
in Tin Vodopivec (Večeri smeha), v ČeTRTeK, 8. decembra 
2016, OB 19.30 V Kulturnem centru litija
O staranju. O mladosti. O tehnologiji. O ljubezni. Kdo se na koga 
šlepa? Kdaj lahko rečemo, da smo stari in do kdaj smo mladi? Na 
kom zares stoji svet? Lahko stari in mladi sploh živijo v sožitju? 
Komedija STARO ZA NOVO se na sproščen in duhovit način loteva 
večne tematike sinergije mladih in starih, (ne)sprejemanja moder-
ne tehnologije in (ne)soočanja s hitrim tempom življenja – pa tudi 
aktualne teme zapuščine ene generacije drugi.

PRAZNIČNA OTROŠKA MATINejA
V soboto, 10. decembra, ob 10. 00, si bomo ogledali zabavno pra-
znično predstavo z naslovom RUDOLF IN PRAZNIČNE KREMŠNITE. 
Ob humorni zimski pravljici se boste ob prigodah navihanega Ru-
dolfa in iznajdljivega palčka Vseznalčka smejali tako na glas, da 
se bo slišalo do severnega pola, kjer nas bomo mogoče slišal tudi 
dobri mož. Predstavo bo izvedlo Miškino gledališče. 
V ZKMŠ pa bomo poskrbeli tudi za spremstvo ob prihodu ded-
ka Mraza v praznično mesto ter seveda za predstavo z naslo-
vom Pika čaka dedka Mraza, v izvedbi Zavoda enostavno prijate-
lji. Dedek Mraz pride v staro mestno jedro v petek, 23.12.2016,  
ob 17. uri. 

“Hvala za res odlično 
predstavo” – Pašjon  

v litiji
Na prvi abonmajski predstavi, 
20. oktobra smo gostili odlič-
ne igralce predstave Pašjon. 
Predstava je nastala v kopro-
dukciji novogoriškega in ko-
prskega gledališča in res smo 
uživali v vrhunski igri, sceni, 
glasbi in fenomenalni vsebini. 
Čestitke Iztoku Mlakarju za 
izjemen scenarij, poln verzov, 
humorja, pesmi, aktualnosti in 
življenjskih resnic. Predstava 
res vredna ogleda!

PRIZADeVANjA MUZejA ZA 
VZPOSTAVITeV ARHIVA

V muzeju nadaljujemo z zbiranjem 
najrazličnejših starih fotografij, do-
kumentov in predmetov povezanih 
z litijsko zgodovino oz. zgodovino 

okoliških krajev. Prisrčno vabljeni vsi, ki doma hranite stare FOTO-
GRAFIJE (osebe, skupine, stavbe, dogodki itd.), DOKUMENTE ipd., 
da se oglasite pri nas in jih skupaj pregledamo. Vsak Vaš prispe-
vek je nadvse dragocen kamenček v oblikovanju mozaika litijske  
zgodovine, zato že vnaprej – dobrodošli in HVALA ZA SODELOVA-
NJE!

PUST 2017 !!!
Za pustno obdobje v prihajajočem letu bi v muzeju radi pripravili 
povsem litijsko pustno razstavo in za ta namen zbrali avtentične 
predmete iz obdobja, ko je bil litijski karneval znan po celi jugo-
slaviji. Če hranite doma kakršnekoli predmete – letake, značke, 
maske, kostume, zastave, časopisne članke ipd. – nas obvestite 
in zmenili se bomo za začasno izposojo v času trajanja razstave. 
Samo z vašo pomočjo bomo pripravili razstavo, ki nas bo živo pope-
ljala v zlate čase litijskega karnevala. VABLJENI K SODELOVANJU!

PUSTOlOVŠČINA POljUBOV
28. novembra 2016 ob 18. uri bomo v naših prostorih odprli go-
stujočo fotografsko razstavo Muzeja novejše zgodovine Slovenije 
PUSTOlOVŠČINA POljUBOV, ki pripoveduje o zgodovini polju-
bljanja in njegovi vlogi v družbi nekoč in danes. Mesec december je 
mesec v letu, ko zaradi bližajočih praznikov postane vse mehkejše, 
bolj veselo in sproščeno, zato v tem mesecu ne manjka objema-
nja in poljubljanja. Poljubljanje v javnosti včasih ni bilo »primerno«, 
zato so tovrstne fotografije še toliko bolj dragocene in simpatične.
O razstavi:
Najstarejša fotografija poljuba, ki jo hrani Muzej novejše zgodovi-
ne Slovenije, sega v prvo svetovno vojno, v čas med letoma 1916 
in 1918. Skorajšnji poljub med dvema skrbno postavljenima avstro-
-ogrskima častnikoma je zaigran. Maloštevilne fotografije poljubov 
iz prve polovice 20. stoletja nas prepričujejo, da poljubljanje ni bilo 
»bogvekaj okusno« in »na cesti« večinoma nezaželeno, zato ga tudi 
fotografski aparati niso posebej beležili. Prva majhna zbirka fotogra-
fij neznanega avtorja, ki je posebej posvečena beleženju intimnejših 
reči in v kateri je ujet tudi kakšen poljub, je iz časa italijanske oku-
pacije med drugo svetovno vojno. V muzeju je shranjena pod prvo-
tnim imenom »Ljubimkanje Italijanov« s Slovenkami. Tudi načini do-
kumentiranja posnetkov so pomenljivi in so odraz časa. Fotografija 
razpoložene trojice v slovenskih narodnih nošah, posneta kmalu po 
drugi svetovni vojni, na kateri se fant prešerno namenja poljubiti eno 
od deklet v objemu, je še dokumentirana z jedrnatim komentarjem 
»bolj zaupno«. Simboličen prelom v intenzivnosti fotografskega do-
kumentiranja poljubov in revolucionarnost novega časa pa nakazuje 
fotografija poročnega para v Trstu iz okoli leta 1950, na kateri se mla-
doporočenca med svati in pred objektivom fotoreporterja sproščeno 
predajata strasti poročnega poljuba. Poljub je v drugi polovici 20. 
stoletja postal vse bolj priljubljen in univerzalen vedenjski vzorec, ki 
je iz zasebnega popolnoma prodrl v javno življenje. Razstava pripo-
veduje o poljubih na fotografijah, in to ne samo med ljudmi, ampak 
tudi med ljudmi in živalmi, med ljudmi in predmeti. Pripovedujejo o 
ljubezni, sreči, protokolu, športnih zmagah, združitvi z Bogom in še o 
marsičem. Nekatere izbrane fotografije poljubov so v svoji liričnosti 
umetniško lepše, druge zaradi zgodovinskega ozadja dokumentarno 
močnejše. Razstava prepušča pustolovščino poljubom, ki so nam jih 
na fotografijah zapustili Nace Bizilj, Edi Šelhaus, Božo Štajer, France 
Cerar, Tone Stojko, Janez Bogataj, Marjan Pfeifer, Janez Pukšič, Mi-
ško Kranjec, Leon Jere, Vlastja Simončič in Rudi Vavpotič.

3. DeCeMBeR – TA VeSelI DAN KUlTURe
V soboto, 3. decembra, vabljeni na ogled zbirk Mestnega mu-
zeja litija (10.00 – 12.00) ali na sprehod po kulturno-zgodovin-
ski poti po litiji (start ob 10.00 pred Mestnim muzejem litija). 
Praznujmo skupaj Ta veseli dan kulture! Vabljeni! VSTOPNINe 
NI!

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

ČET 24.11. 19.30 GLEDALIŠKI ABONMA: VEČNO MLADI – SNG MARIBOR KULTURNI CENTER LITIJA

PET 25.11. 14.00 - 18.00 DAN ODPRTIH VRAT MC LITIJA MLADINSKI CENTER LITIJA
19.00 MADŽARSKI VEČER MLADINSKI CENTER LITIJA

SOB 26.11.
18.00 VESELA JESEN, KONCERT MEPZ IN MAVRICE Z GOSTI; DU LITIJA KULTURNI CENTER LITIJA
19.00 VEČER PO DOMAČE (KUD FRAN LEVSTIK GABROVKA) DVORANA OŠ GABROVKA
19.00 LATINO MARTINI 8 - TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO ŠPORTNA DVORANA PUNGRT

PON 28.11. 18.00 ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE PUSTOLOVŠČINA POLJUBOV MESTNI MUZEJ LITIJA
TOR 29.11. 19.00 OTVORITEV RAZSTAVE DORE STACZER MC LITIJA

ČET 1.12. 18.00 GLASBENA NOSTALGIJA - KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA GIMNAZIJE LITIJA 
(TRADICIONALNI DECEMBRSKI KONCERT), GIMNAZIJA LITIJA

ŠPORTNA DVORANA GIMNAZIJE 
LITIJA

19.00 ODPRTJE SAMOSTOJNE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE MATJAŽA JANEŽIČA KNJIŽNICA ŠMARTNO

PET 2.12.
17.00 MOJA NAJLJUBŠA, LITERARNI VEČER, DU LITIJA KULTURNI CENTER LITIJA
19.00 ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE LILA IN PESNIŠKI RECITAL KARTE NA MIZO KNJIŽNICA LITIJA
19.00 KATALONSKI VEČER MC LITIJA

SRE 7.12. 9.30, 10.30 GLASBENO-PLESNA PRIREDITEV ZA VRTCE IN OSNOVNE ŠOLE, GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO DVORANA GŠ LITIJA - ŠMARTNO
ČET 8.12. 19.30 GLEDALIŠKI ABONMA: STARO ZA MLADO (BORIS KOBAL IN TIN VODOPIVEC – VEČERI SMEHA) KULTURNI CENTER LITIJA
SOB 10.12. 10.00 OTROŠKA MATINEJA: RUDOLF IN PRAZNIČNE KREMŠNITE (MIŠKINO GLEDALIŠČE) KULTURNI CENTER LITIJA
SRE 14.12. 9.30, 10.30 GLASBENO-PLESNA PRIREDITEV ZA VRTCE IN OSNOVNE ŠOLE, GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO DVORANA GŠ LITIJA - ŠMARTNO
ČET 15.12. 19.00 KONCERT: EROIKA, GOSTJE: ŽENSKA VOKALNA SKUPINA LIPA LITIJA KULTURNI CENTER LITIJA
PET 16.12. 19.00 BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT GLASBENE ŠOLE LITIJA-ŠMARTNO KULTURNI CENTER LITIJA
NED 18.12. 18.00 NOVOLETNA PLESNA PRIREDITEV DRUŠTVA NLP ŠPORTNA DVORANA LITIJA
SRE 21.12. 17.00 PO SLIKARKINIH POTEH – ODKRITJE KIPA MIRE PREGLJEVE PRED FARBARJEVIM GRADOM
PET 23.12. 17.00 OBISK DEDKA MRAZA V MESTU, PREDSTAVA PIKA ČAKA DEDKA MRAZA VALVAZORJEV TRG
NED 25.12. BOŽIČNI KONCERT ZBORA SV. NIKOLAJ LITIJA CERKEV SV. NIKOLAJA LITIJA
TOR 27.12. 19.00 NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA LITIJA ŠPORTNA DVORANA 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

UPRAVNA eNOTA 
lITIjA Se je  
PReSelIlA

Spoštovane občanke in  
občani!

Obveščam vas, da se je 
Upravna enota Litija prese-
lila v prostore bivše davčne 
uprave v Litiji, ki so v lasti 
Republike Slovenije. Naš nov 
naslov je Ulica Mire Pregljeve 4 
v Litiji.

mag. Marko DOBLEKAR, 
načelnik
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KOSTANjeV PIKNIK IN jeSeNSKe DelAVNICe
jesenske delavnice smo izvedli v četrtek, 13. 10. 2016 ob 17. uri v 
avli PŠ Darinke Ribič Polšnik.
Delavnic se je udeležilo veliko učencev in otrok iz vrtca, skupaj s 
svojimi starši. Za otroke in starše smo zaposlene v vrtcu in šoli pri-
pravile tri delavnice. 
V prvi delavnici so 
otroci izdelali ježka 
iz barvnega papirja, 
v drugi so si izdelali 
gosenico iz barvnih 
kartonov, v tretji pa 
so izdelovali stenski 
okras s sončnico. 
Nato smo se pre-
selili pred šolo, kjer so očetje pekli kostanj. Vsem obiskovalcem 
smo ponudili še domače pecivo, ki so ga napekle pridne roke naših 
mamic ter vroč čaj.

NeNAPOVeDANA eVAKUACIjA NA POlŠNIKU
V petek, 14. 10. 2016 smo v šoli in vrtcu izvedli nenapovedano 
evakuacijo.
Ko smo po malici pričeli z delom v razredu, smo zaslišali sireno. 
Odprli smo vrata, da bi pogledali, kaj se dogaja, a nas je na hodniku 
presenetil gost dim. Hitro smo zaprli vrata in poklicali v vrtec, da v 
šolskih prostorih nekaj gori in naj čim prej izvedejo evakuacijo. Vzgo-

jiteljice so tako 
otroke spravi-
le na varno in 
čakale gasilce. 
Mi pa smo bili 
ujeti v učilni-
cah. Kmalu so 
vrata odprli ga-
silci z dihalnimi 
aparati in nam 
podali navodila 

za varen umik iz stavbe. Ko smo se rešili iz šole, smo pri pregledu 
ugotovili, da manjka en učenec. Pogumni gasilci so spet vstopili v 
šolo in ga kmalu živega in zdravega prinesli na varno. Vsi smo bili 
srečni. Zaploskali in zahvalili smo se pogumnim gasilcem, oni pa 
so nas povabili v gasilski dom, saj je bila šola še vedno zadimljena 
od „ognja“. Tam smo si ogledali reševanje iz vozila, kako gasilci 
ukrepajo, ko pride do prometne nesreče. Ponesrečencu so poma-
gali tako, da so avto razrezali. Bilo je zelo zanimivo. Naredili smo 
še skupinsko fotografijo. Otroci iz vrtca so se poslovili, mi pa smo 
odšli na kos pice v gasilski dom.

TeKMOVANje GASIlSKIH DeSeTIN
V nedeljo, 16. 10. 2016, smo z 20 učenci naše šole tekmovali na 
občinskem tekmovanju gasilskih mladinskih desetin, ki je bilo orga-
nizirano v Ribčah.
Na tekmovanje smo se v 
šoli pripravljali tako, da 
smo po končanem pou-
ku, pri gasilskem krožku, 
vsak dan pridno vadili.  
Tako smo na tekmovanje 
pripravili eno žensko in 
eno moško pionirsko de-
setino s podružnične šole. Vsi tekmovalci so se maksimalno potru-
dili in vse naloge opravili odlično. Tekmovali so v dveh disciplinah: 
vaja z vedrovko ter štafeta s prenosom vode. Med osmimi moškimi 
ekipami so fantje zasedli peto mesto, dekleta pa tretje mesto med 
tremi prijavljenimi ženskimi ekipami. Tokrat smo imeli na tekmo-
vanju ogromno podporo naših staršev, tako da je bilo navijanje za 
Polšnik glasno in spodbudno. Bravo, otroci in njihovi starši! Tekmo-
vali pa so tudi naši mladinci, ki so osvojili odlično peto mesto. Tudi 
njim čestitke za dobro delo in uspeh.

RAZVeSelIlI SMO STARejŠe KRAjANe
V nedeljo, 23. 10. 2016 smo z učenci PŠ Darinke Ribič Polšnik raz-
veselili starejše krajane.
Vsako leto namreč KO RK Polšnik pripravi dogodek, kjer se sreča-
jo starejši, mi mlajši pa pripravimo kulturni program, s katerim jih 
razveselimo in jim polepšamo ta nedeljski dan. Tudi letos je na har-

moniko zaigrala naša 
nadebudna Hana 
Vita. Prireditev je vo-
dila Melita Rozina, ki 
je s prvim razredom 
pripravila tudi dekla-
macijo. Pevski zbor 
je zapel tri pesmi, in 
sicer o šolskem zvon-
cu, abecedi in staro 

ljudsko pesem Sonček čez hribček gre. Tudi drugošolci, tretješolci 
ter četrtošolci so se predstavili z deklamacijami, ki so navdušile 
prisotne in požele velik aplavz. Po končanem programu smo se 
umaknili ljudskim pevkam in godcem, ki so dodali našemu nastopu 
še piko na i in tako zaključili prireditev. Posladkali smo se s sokom 
in slanimi prigrizki, nato pa smo se poslovili in odšli domov na ne-
deljsko kosilo.  Katarina JUVAN

ZA NAMI je Še eNA NePOZABNA 
KlIŠejeVA WAKe UP HAllOWeeN 

ZABAVA
KlIŠe in naša ekipa za zabave, je tudi letošnje leto poskrbela, 
da smo mladi z dobro glasbo in v čudovitem ambientu doživeli 
nepozabno Halloween zabavo.
Klišejeve WAKE UP zabave, ki so že postale tradicionalne in vsako 
leto privabijo več sto mladih, predstavljajo večer, ki vsem obisko-
valcem ponudi dobro glasbo in unikatni program. S tem WAKE UP 
zabave dvakrat na leto združijo največje število študentov in vseh 
mladih po srcu na enem mestu v naši okolici. Tako tudi letošnje leto 
Klišejeva WAKE UP Halloween zabava ni bila izjema.
V dvorani Pungrt, ki smo jo klišejevci za vse naše obiskovalce popol-
noma spremenili 
in uredili v mistič-
ni prostor nepo-
zabne zabave, se 
je zbralo več kot 
350 obiskovalcev. 
House glasba, led 
robot s svojimi 
svetlobni učinki in 
plesalke so poskr-
beli za nepozabno 
vzdušje večera. 
Berny White, zvez-
di večera Sylvain in Beltram ter Sinart so ponudili visoko raven ho-
use glasbe in vsem obiskovalcem ponudili nepozaben in kvaliteten 
»glasbeni show«.
Ob tem moramo izpostaviti iskreno zahvalo vsem našim sponzor-
jem, ki vsako leto podpirajo našo zabavo ter brez katerih WAKE UP 
zabav ne bi mogli organizirati. V sodelovanju z vsakim od teh do-
kazujemo, da zgolj in samo s povezovanjem in sodelovanjem lahko 
ustvarimo nekaj več in tako tudi mladim ponudimo cenovno ugodno 
in kvalitetno zabavo in nepozabno druženje v domačem okolišu. 
Vtise iz zabave bomo seveda strnili tudi s fotografijami in video po-
snetki, ki jih lahko najdete na naši spletni strani www.wakeupparty.
si in na naši fb strani. WAKE UP ostaja zaščitni znak Kluba litijskih in 
šmarskih študentov, raven organizacije zabav pa bomo ohranjali še 
naprej. Se vidimo na naslednji zabavi!

SMeTIŠČe OD lITIje DO ČATeŽA
Letos sem bil tudi jaz eden izmed mnogih, ki so vzeli 
pot pod noge in se, slabemu vremenu navkljub, odpra-
vili na že trideseto Popotovanje od Litije do Čateža. 
Pot je prijetna, dolga, a ne preveč zahtevna. Srečaš 
veliko poznanih obrazov, z njimi spiješ kakšen čaj, re-

češ besedo ali dve, in se odpraviš naprej, skratka super doživetje. A 
vendar se te poti udeleži tudi mnogo »ljudi«, ki jim je varstvo okolja 
španska vas. Robčki, papirčki, plastenke in pločevinke, žvečilni gu-
miji in še marsikaj drugega je vse od Slatne pa do Čateža ležalo 
po gozdu. Nekateri tega primitivnega početja niti niso skrivali in so 
odmetavali odpadke kar tja v tri dni, dva »avstralopiteka« sta celo 
tekmovala, kateri od njiju bo dlje zalučal plastenko kokakole. Kadil-
cev in njihove navade odmetavanja ogorkov pa niti ne bom posebej 
opisoval. Ob poti sicer stoji nešteto napisov, naj se odpadkov ne 
odmetava, ampak izgleda, da je tudi nepismenost med Slovenci v 
porastu. Skratka, odmetavanje odpadkov je vrglo senco na to sicer 
prijetno doživetje. Upam, da se bodo omenjeni čimprej naučili, da se 
na pohodih odpadke vzame s seboj in se jih odvrže v najbližji za to 
pripravljen objekt, znan tudi kot koš za smeti ali »kanta«, če vam je 
bolj razumljivo. Vsem civiliziranim pa lep pozdrav.  Tim ŠTEFERL
P.s. Napisano velja tudi za vas, ki hodite na Svibno in Sitarjevec. 
Svinjajte po svojih dnevnih sobah, ne po gozdovih!

OMAlOVAŽeVANje
Spoštovani gospod podžupan Litije, Boris Doblekar l.r.
Mene je Vaš odziv v Občanu na medijsko gonjo sicer prepričal. Kot 
kristjana, me je pa zmotilo to, da ste dvakrat napisali besedo Bog z 
malo začetnico. Bog se je včeraj, danes in jutri vedno pisal z veliko 
začetnico.
Iz podcenjevanja samo ateisti in komunisti pišejo tako kot Vi, pa še 
ti ne vsi, ampak samo Boga neboječi. Adolf Berložnik

 

MUlTIMeDIjSKI PROjeKT KRIK 2016
Tudi letos nas je javni zavod Bogenšperk povabil k 

sodelovanju na tradicionalni prireditvi za noč čarovnic. Že tradicio-
nalno se je Mladinski center predstavil v grajski kleti Bogenšperka 
z multimedijskim dogodkom Krik. Obiskovalci so spet veselo tek-
movali za naj Krik 2016. Pogumne kričače smo posneli in posnetek 
objavili na Youtube kanalu MCja. Pridno ga spremljaj in glasuj za 
svojega favorita. Kdo najbolje kriči kdo je najbolj glasen bomo izve-
deli konec meseca novembra. Zmagovalca seveda čaka praktična 
nagrada.
Obiskovalci pa so se lahko sprehodili skozi začarani labirint, si dali 
poslikati obraz, se slikali z »odsekano glavo« na giljotini. Fotografi 
so tudi ujeli presenečene obraze obiskovalcev. 
Radi bi se zahvalili številnim obiskovalcem in se vidimo prihodnje 
leto!

DAN ODPRTIH VRAT
Konec novembra Mladinski center na široko odpira svoja vrata. 
Ogledati si bo mogoče vsa nadstropja najlepše vile v mestu.
V kleti si boste lahko ogledali nov multimedijski center. Lahko se 
boste sprehodili tudi čez MC klub in videli prostor, kjer vadi 8 glas-
benih skupin iz Litije.
V pritličju deluje dnevni center, prostor za aktivno preživljanje pro-
stega časa litijske mladine. Ob 17.00 za vas predstavljamo tudi 
kratko predstavitev dela litijskih mladinskih delavcev. Na platnu si 
boste lahko ogledali tudi video utrinke iz vseh mednarodnih ak-
tivnosti. EVS prostovoljec Daniel pa bo za vas pripravil delavnico 
risanja.
Sprehodili se bomo pa tudi na podstrešje, kjer je trenutno pisarna 
društva Slomo, zraven pisarne domujeta atelje in šivalnica. Pridruži 
se MCjevcem na dnevu odprtih vrat, ki bo v ponedeljek, 25.11. od 
14.00 do 18.00 v Mladinskem centru Litija, na Ponoviški cesti 12.

OMOGOČAMO ŠOlANje 2016
Omogočamo šolanje je humanitarna akcija, zbiranja zamaškov v 
Mladinskem centru Litija in KLIŠE-ju. Z zbranimi sredstvi želimo 
pomagati mladim, ki imate zaradi izobraževanja dodatne stroške, 
ki jih ne zmorete pokriti sami (prevoz, šolske potrebščine, orodje, 
material, šolnina). 
V ta namen smo pripravili javni razpis na katerem lahko kandidiraš 
za 200€ nepovratne pomoči. Besedilo 
razpisa najdeš na naših spletnih straneh 
(www.mc-litija.si, www.klise-klub.si)
Za več informacij in pomoč pri pripravi 
vloge piši na info@mc-litija.si
Rok za oddajo vlog je vsakega 20. v me-
secu, naslednji je 20. decembra 2016, do razdelitve sredstev.

KAj Se NAM Še DOGAjA?
Do konca leta za vas pripravljamo: 29.11. si lahko ogledate otvo-
ritev razstave naše EVS prostovoljke iz Madžarske. Otvoritev bo 
spremljala tudi naša »Skupna kuhna«, kar pomeni, da si zagotovo 
otvoritve ne boste ogledali lačni. 
Petka (25.11., 2.12.) bosta rezervirana za mednarodna večera in 
sicer za Madžarski in Katalonski večer. Si želiš razširiti obzorja? 
Potem so mednarodni večeri MCja pravi naslov.
8.12. nas bodo ponovno obiskali policisti Policijske postaje Litija. S 
policisti se bomo pogovarjali o nevarnosti pirotehničnih sredstev, 
ker pa se bliža tudi veseli december, bomo zagotovo besedo name-
nili tudi nevarnostim pri zlorabah alkohola. Vsako sredo pa poteka 
Večerno gibanje z MCjem. Ob 17.00 se dobivamo v športni dvorani 
Gimnazije Litija. Cena vadbe je 1,5€. Pridruži se nam tudi ti. Za več 
informacij nam piši na info@mc-litija.si in spremljaj naš FB profil 
https://www.facebook.com/YouthCenterLitija/. 

IZjeMNO PRIZNANje HeleNI FOjKAR 
ZUPANČIČ

Na predvečer svetovnega dneva učiteljev, v torek, 4. oktobra, je ga. 
Helena Fojkar Zupančič prejela Nagrado Republike Slovenije za izje-
mne dosežke na področju šolstva za leto 2016. Prof. Fojkar Zupančič 
je nagrado prejela na jubilejni, 50. podelitvi priznanj, ki so jih najza-
služnejšim delavcem v šolstvu kot izredno družbeno priznanje pod 
imenom Žagarjeve nagrade pričeli podeljevati leta 1957. Na priredi-
tvi, ki je potekala v Grand Hotelu Union, sta zbrane nagovorila pred-
sednik republike Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost 
in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Priznanja so za tem podelili 11 
pedagoškim delavcem, ki jih je kot najuspešnejše prepoznal odbor za 
podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, ki ga 
imenuje Vlada RS, na predlog ministra. V svoji obrazložitvi nagrade 
Heleni Fojkar Zupančič za izjemne dosežke na področju glasbenega 
šolstva so v odboru zapisali:
»Helena Fojkar Zupančič se je glasbeno izobraževala na Srednji glasbeni 
šoli Ljubljana in na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, kjer je diplo-
mirala na programih Glasbena pedagogika in Petje. Pedagoško je sprva 
delovala kot učiteljica nauka o glasbi na Glasbeni šoli Litija, nato nekaj let 
kot profesorica glasbe na Gimnaziji Litija, od leta 1994 pa je učiteljica vo-
kalne tehnike in zborovodkinja na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. 
Kot predana pedagoginja otroke in mladino vsa leta navdušuje za ka-
kovostno glasbeno ustvarjanje in je zelo uspešna tudi na področju 
sodobne popularne zborovske glasbe. Izjemno pomemben del de-
javnosti glasbenega pedagoga v splošnem šolstvu predstavlja zboro-
vodstvo in na tem področju so njeni uspehi še posebej veliki, saj so 
različni zbori (Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije 
Ljubljana, Zbor gimnazije Litija in Zbor sv. Nikolaja Litija) pod njenim 
vodstvom prejeli številne visoke mednarodne in nacionalne nagra-
de, gostovali po celi Evropi ter večkrat sodelovali s profesionalnimi 
orkestri. Kot dirigentka je sodelovala s profesionalnima zboroma KZ 
RTV Slovenija in KZ Slovenske filharmonije, piše strokovne članke 
ter predava na seminarjih ZRSŠ. Zavoljo teh uspehov se uvršča med 
najboljše slovenske zborovodje in dosega visoko mednarodno raven. 
Morda še pomembnejše od različnih nagrad pa je dejstvo, da je Helena 
Fojkar Zupančič s svojo strokovnostjo, vztrajnostjo in energijo privzgoji-
la ljubezen do glasbe in aktivnega muziciranja generacijam mladih. Med 
njimi so nekateri, tudi zaradi njenega zgleda, postali poklicni glasbeniki, 
odlični pevci, glasbeni pedagogi ali zborovodje.«  Gašper SKALAR

PODRUŽNIČNA ŠOlA POlŠNIK
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STROKOVNA eKSKURZIjA V SOlFeRINO, 
ZIBelKO RDeČeGA KRIŽA

V čudovitem sončnem dnevu smo se skupaj z ga. Marijo – 
članico GO RKS in ga. Marto – podpredsednico OZRK Ko-

per podali po poteh H. Dunanta in Rdečega križa, v Solferino in tako na 
najboljši način obeležili častitljivo 150- obletnico RK na Slovenskem. 
Solferino je nekaj, kar je vredno občutiti in videti in bi ga dejansko 
resnično moral obiskati prav vsak rdečekrižar, kajti ob videnju vse-
ga tega se zaveš veličine H. Dunanta. Prevzame te globok obču-
tek sočutja, ko pod sabo zagledaš vse tiste jase in travnike, kjer je  
v enem samem dnevu umrlo toliko ljudi.

Pred kipom velikega Dunanta pa te spreleti ponos, da si del naše 
največje humanitarne organizacije in da vsakdo izmed nas na svoj 
najboljši način pripomore k udejanjanju poslanstva načel RK.
Z upravitelji muzeja smo vzpostavili izjemno topel in prijateljski stik 
in ko se zopet srečamo smo res tutti fratelli.
Hvala vsem vrlim litijskim in šmarskim prostovoljcem RK ter pro-
stovoljkam iz Kopra, da smo bili lahko del te izjemne zgodbe in 
nepozabnega dogodka. 

RAZDeljeVANje jABOlK
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE in Slo-
venska Karitas sta kot edini hu-
manitarni organizaciji, ki lahko 
prevzameta hrano iz »viškov«, ki 
se pojavljajo na slovenskem trgu 
zaradi embarga Rusije. RKS je 
Območnemu združenju RK Litija 
odobril večjo količino jabolk, kar 

11 ton, ki jih je razdelilo socialno šibkim družinam. 

NVO GRe V ŠOlO
Sodelovali smo tudi v akciji NVO 
gre v šolo, bolničarka Nina je 
učencem višjih razredov OŠ Litija 

predstavila Temeljne postopke 
oživljanja
V Rdečem križu se zavedamo 
pomena hitrega odziva in nu-

denja prve pomoči ponesrečencev na krajih nesreče in prepotreb-
ne opreme pri oživljanju.

ROŽNATI OKTOBeR 
Oktober je že nekaj let namenjen osveščanju o raku dojk. 
To je najpogostejši rak žensk v razvitem svetu in tudi v Slo-
veniji. Pri nas letno zboli okoli 1100 žensk. Predvsem za-
radi poznega odkrivanja bolezni je preživetje naših bolnic 
žal še vedno slabše od evropskega povprečja. Natančen 

vzrok za nastanek raka dojk še ni znan, obstaja pa nekaj dejavnikov 
tveganja, ki so povezani z njim. Zgodaj odkrit rak dojk je v večji meri 
ozdravljiv, pri odkrivanju pa ima pomembno vlogo tudi redno meseč-
no samopregledovanje. 
Območno združenje Rdečega križa Litija, je tudi letos prejelo prija-
zno povabilo direktorice ZD Litija, dr. Kežar Jožefe, na brezplačni 
klinični pregled dojk z ultrazvokom dojk, ki ga je opravljala v gine-
kološki ambulanti ter učno delavnico ozaveščanja in samopregle-
dovanja dojk, ki jo je vodila g Petra Anžel Lara. Povabilu se je od-
zvalo veliko število žensk, zato se v imenu udeleženk zahvaljujemo, 
dr. Kežarjevi s sodelavkami za klinični pregled in osveščanje.

MAlO DRUGAČNO SReČANje STARejŠIH  
NA KONjŠICI!

Tudi letos smo članice Kra-
jevne organiizacije RK Konj-
šica s pomočjo Barbare Fele 
in Anje Groboljšek organizi-
rale srečanje starejših.
Obiskale so nas "Knapovske 
punce" iz Zagorja s skečem 
in petjem so nas zabavale in 
nas nasmejale do solz. Seve-

da pa ni manjkalo tudi dobre hrane in pijače, zato je popoldan zelo 
hitro minil. Hvala vsem, ki ste pomagali, da je prireditev uspela!
  Dragica DOLINŠEK

„DROBTINICA“
V okviru svetovnega dneva hrane, smo tudi letos  
organizirali akcijo „Drobtinica“, v ponedeljek, 17. 
oktobra 2016 so naši prostovoljci in mladi člani 
Rdečega križa 
iz OŠ Litija, 

med 9. in 13. uro, zbirali pro-
stovoljne prispevke v zameno 
za kruh, in pecivo, ki so nam 
ga velikodušno podarili: Spar, 
Društvo podeželskih žena 
in deklet Dole pri Litiji, ter 
prostovoljke iz KO RK Dole, 
KO RK Gradišče pri Dolah, 
KORK Ribče in KORK Jevnica, ki so spekle kruh, piškote, pecivo… 
Z odzivom občanov na akciji »Drobtinica« smo zadovoljni in jo načr-
tujemo tudi za prihodnje leto.
   Za RKS OZ Litija Danica SVERŠINA

GeNeRACIjA 71

V petek 14. oktobra se je po 30-ih letih srečala generacija 71! 
Generacija, ki je davnega leta 1986 zapustila osnovnošolske 
klopi OŠ Litija. Srečanja se je iz petih razredov udeležilo 90 so-
šolk, sošolcev ter njihovih razrednikov. Za marsikoga polno novih 
obrazov in presenečenih pogledov, še dobro da smo bili opre-
mljeni z imeni in priimki, sicer bi bila spominska luknja prevelika. 

Mnogi smo se videli prvič po 20-ih, 25-ih ali 30-ih letih. Bilo je 
veliko čudovitih spominov, prijetnih obujanj na tiste brezskrb-
ne dni, sproščenega klepeta s sošolci, ki se je zaključilo pozno 
v noč. Za nami je en topel jesenski večer. Na svidenje kmalu. 
Hvala - Generacija 71!  Tatjana PRIMC

KDO SMO IN KAM GReMO
In kam naj gremo? Pojdimo v tisto smer, kamor nas vabi rajska me-
lodija naše duše, če ji prisluhnemo! Kam nas vabi ta božanska pe-
sem? Vabi nas točno tja, kjer je naše bistvo. Kje in kaj sploh je naše 
bistvo? Odgovor poznata predvsem vedi o narodu – ETNOLOGIJA in 
ANTROPOLOGIJA - veda o človeku in njegovi duševnosti. To sta vedi 
naše sedanjosti in prihodnosti. Odgovor je tako zelo preprost, da 
peče glava. Naše bistvo smo mi sami, takšni kot nas je oblikovala 
naša burna preteklost na tej čudovito živo zeleni sončni strani Alp 
okoli GEOSS-a; to je rajski vrt ali slovensko etnično ozemlje ( Slo-
venija in povsod tam, kjer smo od nekdaj živeli Slovenci). Ko smo 
postali samostojni, pa smo nenadoma hoteli iz sebe iztrgati svojo 
kulturo in jo nadomestiti z zahodno. Sreča je posledica, ne vzrok, 
mi pa smo jo hoteli postaviti po vzorcih zahoda – kar na začetek! 
To, kar smo v resnici mi – vsakdo od nas, imamo zapisano v vsaki 
celici svojega telesa: svoj jezik, svojo kulturo… In srečni smo, če 
smo ustvarjalni in če delujemo v skladu s tem in če se razvijamo v 
skladu s tem. Naš razvoj pa ni v spremembi lastne kulture in v pre-
vzemu druge, zahodne kulture, ampak v postopnem sprejemanju 
novih prvin tehnologije in odslavljanju tistega, česar več ne potre-
bujemo – vključno z lastnostmi. Tako so se naši predniki razvijali! 
V vsej svoji skupni preteklosti je bila sreča vedno posledica, posle-
dica tega, ko smo delali prav. Vzgajali smo otroke za razvoj – ne za 
srečo! Od otrok smo zahtevali, da delajo tisto, kar smo spoznali, da 
je prav! Potem so bili lahko srečni! 
Nastal je kaos, s katerim se moramo soočiti in končno dati vsaki 
svoji lastnosti mesto, ki ji pripada. 
Npr.: Če smo narod alkoholikov in samomorilcev, potem bi bilo do-
bro s tem opraviti, kajne! Ali pa: Če smo dobri in prijazni do tujcev, 
tako da smo med drugo vojno rešili na stotine zavezniških vojakov, 
letalcev, tako, da tujci iz hvaležnosti pišejo knjige o sreči in pove-
ličujejo naš narod, je to gotovo dobro (npr.: Partizan John Denvir, 
Vranov let v svobodo – knjigi lahko dobite pri Družinskem gledali-
šču Kolenc). Da pa drug do drugega med sabo pogosto nismo taki, 
pa bi bilo najbrž boje odpraviti, itd..
Našim lastnostim in zgoraj razloženi viziji je bila posvečena humo-
ristična etnološka prireditev, za katero upamo, da bo postala tradi-
cionalna. PRAZNIK KULTURNE DEDIŠČINE se imenuje ta dogodek, 
ki se je zgodil v nedeljo pred nočjo čarovnic. Tokrat so nas iz svojih 
in naših korenin zabavale Šavrinke iz Slovenske Istre. Svoje pa sta 

dodali še šavri s Klenka (slika). Gotovo je humor pravo zdravilo za 
naše lastnosti!
Minulo nedeljo je minilo že štirinajsto tradicionalno Lajovčevo 
popoldne – posvečeno prvemu slovenskemu glasbeniku, ki je slo-
vensko glasbo postavil na svetovni nivo - http://www.vace.si/
GOZDNA SAMOTA.htm; 4. decembra se pa vidimo na Andrejevem 
sejmu - http://www.vace.si/PREDIV.htm. Uživajmo! 

Zvonček Norček

OKTOBeR, MeSeC POŽARNe VARNOSTI  
V GABROVKI

V nedeljo, 16. 10. 2016, smo se s tremi ekipami otrok udeležili 
občinskega Tekmovanja v gasilsko-športnih disciplinah, ki je letos 
potekalo v Ribčah. Ekipa mladincev je osvojila 3. Mesto in ekipa 
pionirjev 2. Mesto. S tem tekmovanjem pa še nismo zaključili tek-
movalne sezone. Ekipa deklet se namreč pripravlja še na državno 
Srečanje mladi gasilec.
V nedeljo 23. oktobra 2016, je bila naša naloga organizacija sek-
torske vaje. Vajo na kateri so sodelovali člani prostovoljnih gasil-
skih društev Gabrovka, Tihaboj, Polšnik, Dole in Čatež smo izvedli 
v Moravčah. Namen vaje je bil čim bolj izkoristiti tehniko in znanje, 
katero premorejo društva našega okoliša. Vajo si je ogledalo veliko 
število krajanov KS Gabrovka. 
Nedelja 30. oktobra 2016 je dan, ki se bo pomembno zapisal v kro-
niko prostovoljnega gasilskega društva Gabrovka.
Gabrovški gasilci in gasil-
ke, poleg svoje osnovne 
naloge varovanja ljudi, 
živali in premoženja skr-
bimo tudi za zgodovino, 
tradicijo in lepšo podobo 
našega kraja. 
Tako smo se že pred ča-
som odločili, da naš stari 
dom obnovimo in preu-
redimo v gasilski muzej. 
Objekt iz leta 1925 je že 
sam po sebi zgodovinski 
eksponat z originalnim lesenim stolpom. Pri obnovi smo skrbeli, da 
smo ohranili prvotni izgled. V notranjost smo namestili gasilske ek-
sponate, ki so zaznamovali preteklost našega društva. Na pobudo, 
da bi to lahko postal muzej širšega pomena, so nam v hrambo za-
upali eksponate tudi nekatera društva GZ Litja ter bližnje okolice. 
Slavnostna prireditev je potekala ob toplih žarkih jesenskega sonca, 
pred našo novo pridobitvijo, gasilskim muzejem. Po povzetih bese-
dah iz kronike društva, je kulturni program popestrila gasilska mla-
dina. Svoje besede so nam namenili gostje, tovariš Boranič Mihael, 
predsednik komisije za zgodovino GZS, tovariš Poglajen Drago, pred-
sednik GZ Litija, ter gospod Doblekar Boris, podžupan Občine Litija.
Sledila je slavnostna otvoritv, skupaj s tovarišem Mihaelom Bora-
ničem, tovarišem Jožetom Hribarjem, tovarišem Rokom Resnikom, 
gospodom Borisom Doblekarjem in gospodom Zvonkom Resnikom. 
V nadaljevanju smo se simbolično zahvalili najbolj zaslužnim čla-
nom, sponzorjem in vsem ostalim, ki so pripomogli da je ideja o 
preureditvi starega doma v gasilski muzej postala stvarna. 

Na tem mestu bi se javno zahvalil vsem aktivnim članom PGD Ga-
brovka, ki svoj prosti čas, dneve počitnic in dopusta, namenite v 
dobrobit društva ter vsem članom, ki ste to delali v preteklosti in s 
tem gradili našo skupno zgodovino. Zahvala gre tudi vsem sponzor-
jem in donatorjem, ter ostalim krajanom, ki nas podpirate finančno, 
materialno ali zgolj z besedami spodbude. 
Ogled muzeja je po predhodni najavi možen, na elektronski naslov, 
pgdgabrovka@gmail.com ali telefon 031 203 722.

Rok RESNIK, Predsednik PGD Gabrovka

TOREK, 6.12.2016, ob 16.uri

Na vrhu stolpa v Solferinu (Rocca)
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VABIlO NA PRIReDITeV VeSelA jeSeN
Za popestritev meglenih in deževnih novembrskih 
večerov, prireja DU Litija prireditev z naslovom 
VeSelA jeSeN. Pevci našega društva bomo v go-
ste povabili igralsko skupino DU Mirna. Tako bo 

večer potekal 
ob izbranih pe-
smih obeh na-
ših zborov, MPZ 
in Mavrice, ter 
nadvse komični 
krajši igri naših 
gostov z naslo-
vom Bosanska 
bioenergija.
Vstop bo prost, 
program zani-
miv in zabaven, želimo le še,da se nam pridružite. Prisrčno vabljeni 
v Kulturni center Litija, v soboto, 26. novembra 2016, ob 18. uri. 
 Pevke in pevci DU Litija

SReBRNe STRUNe V HOTelU DelFIN
V tednu Hotela Delfin v Izoli, ki je trajal od 22. do 29. 10. 2016, so 
bili citrarji našega društva povabljeni , da popestrijo enega od veče-
rov na njihovem Delfinfestu, s samostojnim koncertom.
Dogovorili smo se za sredo, 26. oktober in že zgodaj popoldne, smo 
se natovorjeni z mizami, stojali in instrumenti, odpeljali z avtobusom 
proti Izoli. V hotelu so nas lepo sprejeli in nasploh je bilo že v popol-
danskih urah zelo veselo. V hotelski avli so bile gostom na stojnicah 
na voljo različne dobrote , domači harmonikarji pa so poskrbeli za 
dobro vzdušje. Priprave na sam nastop so zahtevne in preden je bil 
oder pripravljen za večerni koncert in citre uglašene, je minilo kar 
nekaj časa. Vseeno pa so si nastopajoči privoščili kratek sprehod po 
Izoli, se ob zvokih harmonikarjev še malo zavrteli, v miru povečerjali 
in nato je stekel program. Citrarski orkester DU Litija ,Srebrne stru-
ne, se je v Hotelu Delfin predstavil prvič, zato sem v spremni besedi 
navzočim razložila od kod prihajamo in opisala nastanek, sestavo in 
delovanje orkestra, ki je ob polnem prireditvenem prostoru doživljal 
ob vsaki pesmi dolg, spontan aplavz. Zelo je navdušil tudi pevec 
Mato Savšek, ki z našimi citrarji zadnje leto pogosteje nastopa.
Vse priznanje in čestitke je citrarjem izrekla tudi animatorka in od-
govorna organizatorka Delfinfesta, Daša Ždrnja Gregorič, presene-
čena, kaj vse člani orkestra zmorejo. 
V prijetnem vzdušju in povabilu, da pridemo še kdaj, se je koncert 
zaključil. Seveda pa je bilo potrebno znova vse rekvizite pospraviti 
in se v poznih večernih urah odpraviti domov. To pa je že nova 
zgodba.  V imenu citrarskega orkestra Srebrne strune, Iva SLABE

STROKOVNA eKSKURZIjA V TRST, SeŽANO IN TOMAj
Člani Literarne skupine, ki tudi beremo za priznanje Srčni bralec 
ter nekaj drugih članov, smo se podali na pot do Trsta. Tu je bil naš 
prvi načrtovan postanek. S slovensko vodičko smo se dogovorili, 
da si pogledamo in obiščemo tisto, kar je v mestu predvsem 
slovenskega in si seveda ogledamo Trst z malo višjega razgledišča. 
To je bil grič Sv. Justa.
Raziskovanje smo začeli na trgu Oberdan in vstopili v Tržaško knji-
žno središče z zelo bogato izbiro slovenskih leposlovnih in šolskih 
knjig. Tu prebira časopis Boris Pahor in tu prirejajo klepete ob kavi 
s slovenskimi ustvarjalci. 
Vstopili smo tudi v avlo Narodnega doma. V njem so nekoč našle 
prostor številne slovenske organizacije. Kot simbol slovenske nav-
zočnosti v mestnem središču je bil trn v peti italijanskim naciona-
listom in fašistom, ki so ga zato 13. julija 1920 napadli, požgali in 
uničili. Med letoma 1988 in 1990 je bil Narodni dom obnovljen in 
od sredine leta 2004 gosti tudi slovensko informativno središče.
Pot nas je nato vodila mimo impozantnih stavb, šli smo čez most 
Ponterosso in pozdravili Jamesa Joysa, znanega irskega književnika.
Mestno popotovanje smo zaključili na trgu, pred katerim stoji po-
mol Audace (Molo Audace), ki sega precej daleč v morje. 
Na grič Sv. Justa smo se peljali, od tam pa nas je pot zanesla na 
našo drugo postajo, v Sežano, kjer so nas lepo sprejeli v Kosovelovi 
knjižnici Sežana. Med drugim smo videli prevode Kosovelovih del 
v različne jezike.
In kje bi lahko lepše zaključili kulturno, strokovno ekskurzijo, kot v 
Srečkovem Tomaju? Tu nas je sprejela prijazna gospa Dragica, ki 
je Kosovelove poznala in kjer je Kosovelova domačija urejena kot 
spominska zbirka družine Kosovel. V hiši je še vedno čutiti srce te 
družine, ki, žal, ne šteje nobenega potomca več.  Milena DIMEC

Ne VeMO KAM
Blizu zaključka naših pohodov v letu 2016 je tudi pohod »NE VEMO 
KAM«. Naš zvesti član in vodič Lojze Hauptman je izbral več zani-
mivih in naravnih točk na področju Doberdoba in v bližnji okolici. 
Najprej smo si ogledali izvir reke Timave. Na enem izmed izvirov 
stoji celo cerkev, vendar je izvir viden. Na posameznih razglednih 
točkah nam je pogled segal od ladjedelnice v Tržiču do Devina. 
Narava na krasu je žarela v barvah, prednjačil je ruj. Dih ti zastane 
v takem pogledu.
Zadnja točka pa je bil spomin na 1. svetovno vojno, vojaški muzej 
na odprtem, vojaški muzej na vrhu hriba, kjer stoji veličasten spo-
menik padlim iz 1 svetovne vojne in pomnik svetu. V vasi Črniče na 
Kosovelovi domačiji smo potešili lakoto in žejo. Dan se je povešal 
v mrak, mi pa smo obiskali še Sveti Križ in nato krenili proti domu. 
Lojze hvala ti za obnovo zgodovine, za lepe poglede po Krasu in pri-
jetno hojo na morskem zraku, predvsem pa za skrbno načrtovano 
in izvedeno pot.  Mila GROŠELJ

NAPOVeDNIK:
26.11. 2016 ob 18. uri prireditev VESELA JESEN v KC Litija
1.12. Izlet V Lenti – Razkrižje-Gibina
2.12. 2016 ob 17. uri  Literarni večer - MOJA NAJLJUBŠA v KC -  

modra soba
11.12. Pohod Tisje
16.12. Novoletno srečanje DU Litija

Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

MeDOBČINSKO DRUŠTVO INVAlIDOV OBČIN  
lITIjA IN ŠMARTNO PRI lITIjI, SOCIAlNO PODjeTje

TRADICIONAlNO PReDNOVOleTNO 
SReČANje

bo v Gostilni Kovač v petek, 9. 12. 2016 ob 17. uri.
Srečanje bomo organizirali ob zaključku leta za vse člane, podpor-
ne člane in vaše najbližje. Vabimo tudi invalide, ki še niste včlanjeni 
v naše Društvo.
Prispevek za člane je 15 eUR, za njihove spremljevalce pa 18 eUR. 
V ceni je všteta hrana in pijača pri večerji in seveda tudi živa glasba 
z narodno zabavnim ansamblom Bojsi. Za hrano, pijačo in glasbo 
bo poskrbljeno, dobro voljo in sladke dobrote je zaželeno, da 
prinesete s seboj.
Rezervacija velja z vplačilom prispevka v Društveni pisarni. 

35. TRADICIONAlNI NAGRADNI BOŽIČNO NOVOle-
TNI TURNIR V HIPOTeZNeM ŠAHU lITIjA 2016

Turnir s katerim Društvo invalidov nadaljuje tradicijo šahovskega 
kluba Litija, bo 11.12.2016 ob 8:30 v gostilni Kovač v Litiji. Prijave 
zbiramo v društveni pisarni do 8.12.2016. Višina nagrad bo odvisna 
od števila udeležencev. Turnir je odprtega značaja, kar pomeni, da 
na njem lahko sodelujejo invalidi, neinvalidi, moški, ženske, tujci… 

MeDNARODNI DAN INVAlIDOV
3. december je mednarodni dan invalidov. Njegov namen je, da bi 
v družbi spodbudili razumevanje invalidnosti, zavzemanje za dosto-
janstvo, pravice in blaginjo invalidov ter zavedanje o koristih vklju-
čevanja invalidov v politično, družbeno, gospodarsko in kulturno 
življenje. Letošnji mednarodni dan invalidov bo posvečen pravicam 
invalidov. 
V ta namen bomo 2. decembra (ob 10. uri) v Novem domu inva-
lidov (na Parmovi 7) pripravili družabno srečanje. Obiskal nas bo 
eden izmed športnikov paraolimpijcev, ki je sodeloval na letošnjih 
paraolimpijskih igrah v Rio de Janeiru.  Vljudno vabljeni!

jeSeN V VRTCU POlHeK POlŠNIK -  
S PRIDIHOM ZIMe …

Z otroki smo spoznali zgodbo o listku Trepetavčku, ki je bila rdeča 
nit meseca oktobra. 
Zgodba govori o listku Trepetavčku, ki je živel na vrhu drevesa ter je 
kar naenkrat opazil, da je njegova najljubša zelena barva izginila. Na 
njegovi obleki so se pojavile rumene, oranžne, rjave in rdeče lise. 
Trepetavček je bil zelo žalosten, zato je na pomoč poklical svoje 
prijatelje, da bi mu 
pomagali. Na po-
moč so mu prisko-
čili sonce, oblaki, 
dež in lastovke. 
Ugotovili so, da 
njegova obleka ni 
umazana, temveč 
je Trepetavček do-
bil novo jesensko 
obleko, s katero 
bo s svojimi bratci odpotoval po svetu. Vsak otrok si je izdelal svoj 
listek. Naučili smo se ples. Za listke pa smo ustvarili drevo iz tulcev.

V mesecu novembru se 
bomo z otroki pogovar-
jali o zdravi prehrani ter 
kako nastane med. V ta 
namen smo bili v začet-
ku meseca zelo ustvar-
jalni. Iz kartonske škatle 
smo naredili čebelnjak. 
Najprej smo škatlo se-
stavili, nato smo jo po-
barvali s tempera barva-
mi. Iz kartonskih tulcev 

smo naredili čebelice. Otroci so bili ustvarjalni in na koncu zelo 
zadovoljni s končnim izdelkom. V nadaljevanju pričakujemo obisk 
čebelarke. Skupaj 
s šolarji pa bomo 
imeli slovenski tra-
dicionalni zajtrk.
Navdušeni in pre-
srečni smo na tor-
kovo jutro, 8. 11. 
2016, skozi okna 
igralnice opazovali 
snežinke. Bili smo 
zelo veseli, saj je 
zapadel prvi sneg. 
Takoj po zajtrku 
smo se oblekli in 
odpravili ven. Otroci so se kepali, lovili, igrali in uživali v snežnih 
radostih.  Vanja KLANŠEK

dom tisje
SlAVNOSTNA PRIReDITeV OB  

PRVeM leTU DelOVANjA DOMA TISje  
– eNOTA lITIjA

Nova zamisel kako narediti nekaj novega, drugač-
nega in boljšega, je podobno kot seme, ki ga po-

seješ z ljubeznijo.
Ne moreš je kar naenkrat potegniti iz rokava, kot čarovnik kakšne-
ga zajčka. Za to je potreben čas, da se oblikuje in razvije vsebino. 
Vsebina mora biti preizkušena in v katero verjameš, predno jo po-
šlješ naokrog.
Za to so potrebni čas, razumevanje, skrb, pridnost, produktivnost, 
potrpežljivost, predanost in predvsem veliko ljubezni.
Takšen je naš ŠMELC.
V petek 28. 10. 2016 smo vpihnili prvo svečko delovanja enote 
Doma Tisje v Litiji.

RAZSTAVA lITIjSKIH SADjARjeV
Sadjarsko društvo Litija je v avli Občine Litija po-
stavilo na ogled RAZSTAVO, na kateri so predsta-
vili delovanje društva ter razstavo sadja.
Razstavni prostor je bil razdeljen v več sklopov, 
bogat foto prikaz delovanja društva, prikaz kako 

pravilno posaditi sadno drevje in ga zavarovati pred škodljivci (vo-
luharju), na razstavni mizi pa so bili sadeži jabolk, hrušk in drugih 
sadežev (kaki, orehi, lešniki, aronija) katerih je bilo razstavljenih 
53 vrst. Vsi ti so 
bili opremljeni z 
napisi, tako, da so 
lahko obiskovalci 
tudi videli katere 
sorte jabolk so 
razstavljene. Po-
leg sadjarjev so 
na razstavi še so-
delovali čebelarji, 
KNEZ Mirko, iz Lu-
pinice 4, občina 
Šmartno - nosilec 
dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji, 
ki je na ogled postavil svoje proizvode, za katere je prejel že več pri-
znanj. Prav tako sta se na razstavi predstavila ekološka kmetovalca 
KORDIŠ Marko iz Gornjega vrha 5, Primskovo ter Eko kmetija Vo-

dnjov iz Zagriča 
2, Primskovo. Pr-
vič pa je na raz-
stavi sodelovalo 
tudi Turistično 
društvo Litija, ki 
je predstavilo la-
stnike hiš, kmetij 
ter podjetij, ki so 
sodelovali v ok-
viru akcije »Naše 
mesto čisto, ure-
jeno in prijaz no«.
Razstava je bila 

odprta od torka 8.11 do 11.11.2016, katero si je ogledalo kar 
lepo število občanov Litije in Šmartnega, med najštevilčnejšimi 
pa so bili najmlajši iz litijskih vrtcev, zato iskrena hvala vodstvu  
vrtca.
Na razstavi so sodelovali člani sadjarskega društva Litija, ki so obi-
skovalcem odgovarjali na zastavljena vprašanja in jim dajali napot-
ke glede nakupa sadik sadnega drevja, o času sajenja ter pravilni 
vzgoji le tega.
V petek 11.11.2016 je bila razstava zaključena, čeprav je bila le-
tos okrnjena, saj veste spomladi je naredila svoje zmrzal, nato pa 
še uničujoča toča, ki je naredila nepopisno škodo v sadovnjakih, 
vendar je sadjarjem kljub temu uspelo na ogled postaviti zanimiv 
sortiman (53 vrst sadja), kar je predstavljalo le del, saj se na trgu 
pojavljajo vedno nove in nove vrste sadnega drevja.
Upamo, da se bodo društvu ob naslednji razstavi pridružili še drugi 
/aktiv kmečkih žena, društvo upokojencev, društvo rejcev malih 
živali in drugi ter popestrili razstavni paviljon. Hvala vsem obisko-
valcem in sodelujočim in povabilo na naslednjo razstavo.

Ciril GOLOUH

Povabljenim gostom smo se v duhu medgeneracijskega sodelova-
nja na prireditvi predstavili stanovalci skupaj z zaposlenimi s pe-
smijo, odigrali smo igrico z našimi najmlajšimi sosedi – otroci iz 
vrtca Ribic. Iz Glasbene šole, ki domuje v sosednji stavbi, pa so 
priplesale male balerine, ter mlad harmonikaš, ki je iz harmonike 
izvabil lepe melodije.
V kavarni, se je bohotila prelepa stojnica z izdelki, pri kateri pa so 
nam pomagali člani društva upokojencev Litija, ter člani društva 
U3.
Tudi izvrstno pecivo, ki so ga spekle naše gospodinje je hitro pošlo 
ob pogovoru in prijetnem druženju s povabljenimi gosti ter ostalimi 
obiskovalci na naši slavnostni prireditvi.
Naj posejano zrno še naprej uspešno raste, se razvija in cveti.

Bojana VIDEMŠEK
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(nadaljevanje iz 10. številke Občana)
DVeSTO leT  

SlOVeNSKeGA 
GlASBeNeGA ŠOlSTVA 

V jubilejnem letu 2016 pomembno obletnico obeležujemo z vrsto 
dogodkov, ki potekajo pod častnim pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Pri teh aktivnostih 
seveda sodelujejo tudi naši učenci, tako je 23. junija 2016 v okviru 
predstavitve glasbenih šol na Kongresnem trgu v Ljubljani nasto-
pil naš kitarski duo Ivan Nikonov in Filip Ferlan, njun mentor je 
Rado Černe. 24. junija 2016 smo vse slovenske javne glasbene 
šole natančno ob 15. uri izvedle državno himno in s tem poudarile 
pomembnost našega dela in vpletenost glasbenih šol v slovenski 
šolski prostor. 
10. novembra 2016 bo ob 18. uri v Šolskem muzeju v Ljubljani 
otvoritev priložnostne razstave, ki bo obiskovalcem prikazala zgo-
dovinski razvoj slovenskega javnega glasbenega šolstva skozi boga-
to 200 letno zgodovino, najbolj svečano pa bo prav gotovo 13. no-
vembra 2016 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer bo ob 
16. uri slavnostna akademija v počastitev visoke obletnice. Na tej 
svečanosti bosta nastopila dva združena simfonična orkestra, ki ga 
sestavljajo najboljši učenci – zlati tekmovalci iz vseh glasbenih šol, 
našo šolo bo v orkestrski zasedbi zastopal izvrstni mladi trobentač 
erik Setničar, njegov mentor je Slavčo Gorgiev. V letu 2016, ko pra-
znujemo častivredno obletnico kontinuiranega javnega glasbenega 
izobraževanja, v Sloveniji deluje 54 javnih in 15 zasebnih glasbenih 
šol, ki izvajajo javno priznane programe in so povezane v Zvezo 
slovenskih glasbenih šol. Del tega sistema je seveda tudi Glasbena 
šola Litija-Šmartno, ki je v letu 2014 praznovala svojo 60. obletnico 
in se preselila nove in lepe prostore v Medgeneracijskem središču 
Šmalc. V šolskem letu 2015/2016 smo bili ponovno zelo ponosni 
na naše učence, ki so na nastopih in letnih izpitih dokazali, da so 
pod strokovnim vodstvom svojih učiteljev zelo napredovali. Še po-
sebno pa smo ponosni na naših 16 tekmovalcev, ki so se udeležili 
različnih tekmovanj v regijskem, državnem in mednarodnem merilu. 
Posebno bi rada izpostavila našo mlado pianistko Nežo Kranjec, ki 
je v najmlajši starostni kategoriji do 11 let osvojila zlato priznanje, 
1. nagrado in prvo mesto na Tekmovanju mladih glasbenikov Repu-
blike Slovenije. Vse javne glasbene šole, tako tudi Glasbeno šolo 
Litija – Šmartno v šolskem letu 2016/2017 čakajo novi izzivi in, 
prepričana sem, novi uspehi. Naj končam z besedami znamenitega 
starogrškega dramatika in misleca Euripida: »Najbogatejši otrok je 
siromašen brez glasbene vzgoje.« 

janja GALIČIČ, ravnateljica Glasbene šole Litija - Šmartno

ZlATA PAleTA ZA leTO 2016 
ZAKljUČeNA 

DRUŠTVO lIlA prejela SReBRNO PlAKe-
TO, člani pa po eno ZlATO in SReBRNO 

PAleTO ter dve BRONASTI PAleTI
Končano je 18 ustvarjalno leto Zveze likovnih društev Slovenije 
(ZLDS) v projektu ZlATA PAleTA. Projekt je pregled ustvarjalnosti 
ljubiteljskih likovnikov, ki sodelujejo s svojimi deli v razpisanih teh-
nikah in temah. Lani je LILA bila LILA med 27 društvi četrta. Letos 
je sodelovala desetič in dosegla izjemen rezultat, med sodelujočimi 

društvi je bila druga 
in je prejela srebrno 
plaketo.
Člani LILA so sode-
lovali v vseh razpisa-
nih tehnikah: osnov-
ne tehnike, grafika, 
klasično slikarstvo, 
sodobno slikarstvo, 
fotografija, kiparstvo 
in iskanja. 
Na zaključni priredit-

vi, ki je bila v soboto, 12. novembra v DD Trbovlje, so razstavljali 
prejemniki certifikatov kakovosti. Iz društva LILA jih je bilo šest, 
prejeli so 9 certifikatov: Anita 
Vozelj tri, Danijela Kunc dva, 
po enega pa Gabrijela Haupt-
man, Jelka Jantol, Jože Loc in 
Marija Murn Urankar.
Vrhunec prireditve pa je bila 
razglasitev prejemnikov pa-
let: bronaste, srebrne in zlate. 
LILA je prejela kar štiri in sicer: Anita VOZelj zlato in bronasto, 
Marija MURN URANKAR srebrno in jože lOC bronasto.

USTVARjAMO
lIKOVNe SeKCIje CICI 
lIlA, MAlA lIlA in lIlA 
ODRASlI so v oktobru 
začele ustvarjati v delavni-
cah. Vsi oblikujejo v glini, 
obenem pa tudi rišejo in 
slikajo.

RAZSTAVljAMO, ORGANIZIRAMO, NASTOPAMO
Likovna razstava jSKD OBlAK - VODA - ZVOK - KRISTAl je še 
na ogled v litijski knjižnici. Strokovna spremljevalka območnih raz-
stav Ana Sluga je izbrala dela treh avtorjev društva LILA, ki so od 
10. novembra postavljena na regijski razstavi v Zagorju. Izbrana so 
dela Aleksandra lAVReNČIČA, Marije SMOlej in Marije Murn 
URANKAR.
Na 2. fotografski natečaj šmarske občine OKO je ZAZNAlO so 
prispele umetniške in kakovostne fotografije za promocijo občine 
Šmartno. Razstava je bila odprta 10.11. v šmarski knjižnici. Prvo 
nagrado je prejela Sonja PeRMe, drugo pa lOjZe FlISeK, oba sta 
člana FOTO lIlA. 
Za 13. območno srečanje literatov seniorjev Zasavja, ki bo okto-
bra na Izlakah, so svojo poezijo oddale članice lIlA PIŠe: Magda 
GROZNIK, jelka jANTOl in Marija SMOlej. 
Napovedujemo: Konec novembra bo LILA izvedla LIKOVNO 
USTVARJALNICO za učence OŠ in Gimnazije Litija.
Razstava v počastitev 50 letnice smrti slikarke Mire Pregelj bo 2. 
decembra v litijski knjižnici.
CICI LILA in MALA LILA bosta v decembru s svojimi deli okrasili 
avlo kulturnega centra.

Predsednica: Joža OCEPEK

SReČANje DRUŠTeVPODeŽelSKIH IN 
KMeČKIH ŽeNA IN DeKleT TReH OBČIN

V meglenem sobotnem jutru 22. oktobra smo se ob osmi uri zbrale 
članice Društva podeželskih žena v gasilskem domu v Gabrovki in 
začele pripravljati vse potrebno za dobrodošlico članicam društev 
iz treh občin: Litije, Šmartnega pri Litiji in Moravč. Zelo smo se raz-
veselile vseh udeleženk, ki so se nam pridružile. Še posebej vesele 
pa smo bile prihoda župana občine Litija, g. Francija Rokavca, pred-
sednika KS Gabrovka, g. Uroša Resnika, in seveda naše strokovne 
moči, ge. Sonje Zidar Urbanija. 

Program smo pričele 
s pozdravom predse-
dnica DPŽ Gabrovka, 
nato pa je besedo 
predala županu. Ob 
pozdravu in pohva-
lah našemu delu ter 
organizaciji takšnih 
vsakoletnih srečanj, 
se je zahvalil organi-
zatoricam in zaželel 

veliko delovnih uspehov vsem prisotnim ter nam obljubil, da bodo 
sredstva, ki jih vsa društva težko pričakujemo, razdeljena v bližnji 
prihodnosti. Predsednik KS Gabrovka je izrazil zadovoljstvo, da se 
takšno srečanje organizira na našem področju in je tako dobro obi-
skano. Ga. Sonja Zidar Urbanija pa je nekaj besed namenila stro-
kovnim nasvetov in prosila prisotne, da bi se vsa društva pridružila 
organizaciji razstave »poprtnika« v Litiji. Prisotne je pozvala tudi k 
sodelovanju na Festivalu potic, ki ga v Gabrovki organiziramo vsa-
ko leto drugo soboto v juniju. Gostiteljice smo prisotnim razdelile 
vizitke, ki smo jih v zimskih delavnicah izdelale same. V vsako smo 
pripisale še misel za lepši dan. Program smo nadaljevali na prašiče-
rejski kmetiji Strah v Tihaboju. Gospodar Srečko nam je predstavil 
kmetijo, gospodinja Tatjana in pridni otroci pa so nas obilno pogo-
stili. Tu smo si ogledali tudi nov stroj za razvoz gnojevke. Pot smo 
nadaljevale proti Moravčam, kjer nas je čakala družina Klinc. Spre-
govoril nam je gospodar, g. Anton Klinc. Predstavil nam je razmno-
ževanje in nego gorenjskega nageljna, za katerega se zelo trudi, da 
bi se vse večkrat znova pojavil na naših oknih in modernih »gankih«. 
Pokazal nam je tudi nove sadike, ki že pridno rastejo v njegovih 
rastlinjakih, mi pa jih bomo spomladi lahko sadili na naše vrtove, 
okna in balkone. Presenetil nas je še s svojimi konji in s prikazom 
obdelave dragih in poldragih kamnov, s čimer se ukvarja že kar več 
let, a tega tudi domačinke nismo vedele. Gospodinja Zofi nas je 
presenetila tudi s pogostitvijo. Program smo nadaljevale v Lazah 
pri Gobniku na Zavodu Raznolikost, kjer nas je pričakala ga. Petra 
Sladek skupaj z 
družinskimi člani. 
Takoj po pozdravu 
so nas pogostili z 
doma pripravljeni-
mi dobrotami. Še 
posebej smo bile 
navdušene nad 
različnimi namazi: 
bučni, česnov, ze-
liščni, in namaz iz 
gob dežnikaric. Ko 
smo se podprle, nam je ga. Petra predstavila razvoj te zanimive 
kmetije. Za tem smo si ogledale zanimive rastline v rastlinjaku in 
na vrtu, različne živalske vrste in najnovejšo pridobitev kmetije: za-
saditev različnih drevesnih vrst in vodno nasaditev. S kmetije smo 
odšle naprej proti naši zadnji točki. Na Turistični kmetiji Obolnar 
v Dolenji vasi pri Čatežu nas je čakalo poznopopoldansko kosilo. 
Predno smo si zaželele dober tek in se zatopile v dobro domačo 
hrano, smo spravile »pod streho« še nekaj formalnosti. K bese-
di smo povabile podžupanjo, go. Lijano Lovše, ki nam je zažele-
la še veliko takšnih srečanj. V imenu Zveze kmetic Slovenije nas 
je pozdravila ga. Marinka Bevc – članica UO zveze. Predsednica 
DPŽ Gabrovka pa se je vsem zahvalila za udeležbo in za prijetno 
družbo na letošnjem srečanju. Zahvalila se je tudi vsem, ki sode-
lujejo na Festivalu potic v Gabrovki, ter povabila k sodelovanju 
vse tiste, ki se nam doslej še niso pridružili. Skupaj s prisotnimi 
je ugotovila, da pripada čast organizacije podobnega srečanja v 
prihodnjem letu Društvu žena in deklet Dole pri Litiji. Zaželela jim 
je dobro načrtovanje in obljubila navzočnost na srečanju. Celot-
no srečanje so spremljale melodije odlične mlade harmonikarice  
Mance Grm.
Poslovile smo se polne lepih vtisov, ki smo jih skozi ves dan nabira-
le in sestavljale mozaik »srečanja društev podeželskih in kmečkih 
žena in deklet treh občin 2016«. Organizatorice smo bile zadovoljne 
in vesele, da smo naš načrt izpeljale, kot je bil zamišljen. Upamo, 
da so takšno zadovoljstvo občutile tudi vse udeleženke. 

Helena PERKO

PGD POlŠNIK NA jeSeNSKeM 
IZleTU V SAVINjSKI DOlINI

V soboto, 22.10.2016, smo se z PGD Polšnik odpravili 
na izlet v Savinjsko dolino. V zgodnjih jutranjih urah 
nas je pot vodila skozi Zagorje, Moravče, Kamnik vse 

do Črnivca, kjer nas je čakala jutranja kava. S hriba obsijanega z 
soncem smo se zapeljali v dolino prekrito z meglo, do družinske 
kmetije Petek, po domače pri Selišniku, kjer izdelujejo Zgornjesa-
vinjski želodec. Preizkušali smo želodec in druge mesne izdelke 
in ugotovili kako dobrega okusa so. Na njihovem skednju smo si 
ogledali kratek videospot o Logarski dolini. Na kmetiji nas je pri-
čakala naša vodička, ga. Neža, ki nam je za dobrodošlico zaigrala 
na harmoniko. Najprej smo se zapeljali do cerkve Marije Snežne v 
Solčavi. Na poti do slapa Rinke nam je vodička povedala nekaj šal 

in anekdot iz teh krajev. Do slapu je približno 20 minut hoje, ko pa 
prideš do vrha, stoji tam majhna koča imenovana Orlovo gnezdo, 
kjer so nas čakale borovničke, da nas je malo pogrelo. Naša sku-
pna pot se je končala, ko smo se vrnili nazaj v Luče, kjer smo imeli 
kosilo. Po kosilu smo se odpravili proti Mozirju, natančneje h gasil-
cem, kateri so nam pokazali njihovo spominsko sobo, gasilski dom, 
gasilsko opremo in vozni park, sledilo pa je druženje z mozirskimi 
gasilci. Ob koncu smo se ustavili še v Žalcu, kjer smo si ogledali 
njihovo znano pivsko fontano. Poskusili smo pivo ter se prepričali 
ali je res tako dobro kot pravijo. Ko smo se odpravili proti domu, 
smo se še ustavili na Trojanah na obilni večerji in se posladkali z 
njihovimi znamenitimi krofi. Sledila je samo še pot proti domu in 
na avtobusu ni manjkalo dobre volje. Za uspeli izlet se moramo 
zahvaliti našemu poveljniku Štefanu Logarju.  Barbara BUČAR

DOBRODelNA AKCIjA MANj 
SVeČK ZA MANj GROBOV

Na Polšniku smo se to leto prvič pridružili akciji 
Manj svečk za manj grobov. Akcija je potekla 
od nedelje, 30.10.2016 do torka, 01.11.2016 na 
stojnici, pri pokopališču ter v Gostilni Juvan in v 
trgovini na Polšniku. Na grobove prihaja mno-
go ljudi, ki s seboj prinesejo sveče, a nas akcija 
spodbuja k temu, da namesto nakupa sveč, da-
rujemo za tiste, ki pomoč zares potrebujejo. V 
zameno za prispevek so dobili simbolno zasta-
vico sočutja. Letošnji prispevek je bil namenjen 
otrokom v OŠ Litija - Podružnica s prilagojenim programom. Tako smo 
tudi na Polšniku naredili nekaj dobrega in prispevali za terapije otro-
kom, da bo njihovo življenje lepše. Hvaležna pa nam bo tudi narava. 
Hvala vsem prostovoljcem Barbari, Maji, Petri, Zdenki, Barbari ter Go-
stilni Majcen in Lokalu na Polšniku za sodelovanje. Predvsem pa gre 
zahvala Mateji Vozelj in Olgi Repovž, ki sta organizirali to akcijo.
Seveda pa HVALA vsem vam, ki ste darovali in tako pomagali otrokom. 
 Barbara BUČAR

PReMIeRA MUZIKlA  
PReVZeTNOST IN PRISTRANOST

V soboto, 24. septembra so skupina ANG, člani Medgeneracijskega 
glasbenega društva Litija v Kulturnem centru Litija uspešno izvedli 
premiero muzikla Prevzetnost in pristranost po knjižni priredbi Jane 
Austen. Publika, ki je zapolnila celotno dvorano, je na koncu nasto-
pajoče nagradila s stoječim aplavzom. 

Delo je uglasbila Eva Ostanek, s pomočjo Eve Zagoričnik napisala 
libreto in pomagala pri koreografiji Nike Praprotnik. Nastopali so: 
Nika Praprotnik, Blaž Zupančič, Andraž Fink, Nika Zajc, Maja Kuna-
ver, Ela Fleischmann, Daniel Blagojevič, David Gobec, Oskar Divjak, 
Manja Hvala, Anuša Strle, Manca Murn in Nina Baš. Spremljal jih 
je zbor: Ajda Zala Obreza, Rebeka Dobravec, Santana Bojič, Manca 
Kotar, Urban Kotar, Saša Razpotnik in David Lončar Pertrovič. Za 
sceno sta skrbela Marko Blagojevič in Nick Anžel Lara, za osvetlitev 
pa Matej Bračun. Vse dogajanje na odru je posnel Martin Klabus 
s skupino.
Skozi ves projekt so sodelovali tudi starši, ki so mlade spodbujali in 
jih tedensko vozili na vaje.
Načrtujejo še nekaj ponovitev, takoj zatem pa se lotijo novega glas-
benega izziva.
So skupina mladih, nadarjenih, ustvarjalnih in pozitivnih in lahko si 
obetamo, da nas naslednje leto spet prijetno presenetijo.

Dejan BAŠ
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ZAKljUČeNA POKAlNA  
TeKMOVANjA GASIlSKIH DVOjIC – 

FIRe COMBAT
V letošnjem letu je bilo pokalno tekmovanje gasil-

skih dvojic drugič organizirano v okviru Gasilske zveze Slovenije. 
Na razpis za organizatorje se je v roku prijavilo pet prostovoljnih 
gasilskih društev, od katerih je PGD Moravče odstopilo od kandi-
dature, tekmovanje v PGD Zreče pa zaradi neustreznih pogojev ni 
štelo v skupne rezultate. V skupnih rezultatih smo tako upošteva-
li rezultate tekmovanj v organizaciji PGD Žužemberk (14.5.2016), 
PGD Spodnja Polskava (7.8.2016) in PGD Litija (24.9.2016). Pokal-
no tekmovanje je na podlagi razpisa in števila prijav dvojic potekalo 
v treh kategorijah: člani, članice in mešano. Skladno z navodili po-
kalnega tekmovanja se je najslabši rezultat od izvedenih tekmovanj 
brisal pri upoštevanju končnih točk. 

V ciklusu je sodelovalo 48 dvojic, od tega 33 dvojic članov, 8 dvojic 
članov in 7 dvojic v kategoriji mešano. Poleg sodelujočih dvojic se 
kljub sankcijam, zapisanih v navodilih, kar 11 dvojic ni udeležilo 
nobenega tekmovanja, zato se ti člani naslednje leto ne morejo 
prijaviti na pokalno tekmovanje. 
Zaključno pokalno tekmovanje gasilskih dvojic je potekalo v sobo-
to, 24. septembra 2016, od 12.00 ure dalje v organizaciji PGD Litija 
pod budnim očesom nadzornika tekmovanja Dušana Pavlija. Poleg 
številnih navijačev in drugih obiskovalcev so si tekmovanje ogledali 
Zvonko Glažar, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije ter Rudi Gom-
boc in Ivan Jezernik, člana Komisije za tekmovanja Gasilske zveze 
Slovenije ter drugi gostje, ki so sodelovali tudi na zaključni slove-

snosti. Za zanimivo 
vodenje programa 
in komentiranje tek-
movanja je skrbel 
Jure Čokl. 
Na zaključni slove-
snosti, ki se je zače-
la okoli 19. ure, so 
prisotne nagovorili: 
Primož Kokovica, 
poveljnik PGD Li-
tija, Alojz jalovec, 
predsednik gasilske 
regije Ljubljana III in 

Boris Doblekar, podžupan občine Litija. 
Po opravljenih nagovorih je sledila razglasitev tekmovanja »Litijska 
bitka 2016« in podelitev pokalov in medalj, za tem pa razglasitev sku-
pnih rezultatov ciklusa s podelitvijo priznanj, medalj, pokalov, preho-
dnih pokalov in praktičnih nagrad za dosežene rezultate na pokalnem 
tekmovanju gasilskih dvojic Gasilske zveze Slovenije za leto 2016.
Najboljša tri mesta v posamezni kategoriji so dosegle naslednje 
dvojice:
ČLANI: 1. PANTER / PGD ŽUŽEMBERK; 2. ZREČE 1 / PGD ZREČE
3. POSTOJNA / PGD POSTOJNA
ČLANICE: 1. VRAŽJE ZREČANKE / PGD ZREČE; 2. SMRKETI / PGD 
DOBRNIČ, PGD ŽUŽEMBERK; 3. FEDRE / PGD VIDEŽ, PGD SLO-
VENSKA BISTRICA
MEŠANO: 1. LITIJA 3 / PGD LITIJA; 2. OGNJENI TANDEM / PGD 
POSTOJNA, PGD PODGORA-PODGRAJE
3. JST NE GREM / PGD GODOVIČ
Po podelitvi je tekmovanje z nagovorom zaključil Zvonko Glažar, 
podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, ki se je tekmovalcem in 
organizatorjem zahvalil za sodelovanje ter poudaril, da bomo vsi 
skupaj na podlagi novih izkušenj letošnjega leta pripravili analizo in 
predloge za izvedbo tekmovanj v prihodnjem letu.
Nato je sledil spust tekmovalne zastave, ki so ga opravili člani vseh 
zmagovalnih dvojic, s čimer je bilo tekmovanje zaključeno.
Rezultati posameznih pokalnih tekmovanjih gasilskih dvojic 
in skup ni rezultati za leto 2016 so objavljeni na spletni strani: 
http://www.gasilec.net/operativa/tekmovanja/fire-combat/3

Tekmovalcem in tekmovalkam se zahvaljujemo za sodelovanje na 
pokalnih tekmovanjih in jim še enkrat izrekamo iskrene čestitke 
za dosežene rezultate. Gasilska zveza Slovenije se zahvaljuje tudi 
vsem organizatorjem, njihovim gasilskim zvezam in občinam za 
podporo pri organizaciji, Komisiji za tekmovanja Gasilske zveze 
Slovenije, vsem nadzornikom in sodnikom pokalnih tekmovanj ter 
vsem ostalim posameznikom in organizacijam, ki so kakorkoli pri-
spevali k izvedbi pokalnih tekmovanj. 
Praktične nagrade za zaključno tekmovanje je zagotovila Gasilska 
zveza Slovenije. Adriana CIVIDINI,

Gasilska zveza Slovenije

ZLHT - Regionalni center NVO

lITIjSKI UČeNCI 
SPOZNAlI lOKAlNA 

DRUŠTVA
OŠ litija se je priključila akciji NVO gre v šolo, kjer se v tednu 
otroka, 6. oktobra 2016, 350 učencem predstavilo 16 lokalnih 
društev in zavodov. Akcija je letos potekala v treh regijah, v 
zasavski regiji smo jo koordinirali v okviru ZlHT – Regional-
nega centra NVO.
Cilj akcije je spodbuditi povezovanje nevladnih organizacij z osnov-
nimi šolami v lokalnem okolju. Učenci so se med drugim preizkusili 
v različnih športih in ročnih spretnostih, si ogledali predstavo, za-
plesali, se učili oživljanja, spoznali delo gasilcev in še marsikaj. Uči-
telji so bolje spoznali lokalne nevladne organizacije, njihovo delo in 
programe, ki bi jih lahko vključili v dneve dejavnosti in posamezne 

predmete. 
Z interaktivno in 
doživljajsko pred-
stavitvijo so nevla-
dne organizacije 
poskušale navdu-
šiti mlade, da se 
aktivno vključijo v 
delo lokalnih dru-
štev, zavodov in 
ustanov ter tako 
v praksi, s prosto-
voljnim delom in iz 

lastnih izkušenj ugotovijo, kaj je tisto, kar jih v življenju resnično 
zanima. Z večjim vključevanjem mladih se bo krepilo tudi sodelo-
vanje med generacijami in prenos znanja starejše generacije na 
mlajšo in obratno. 
Predstavili so se PGD Litija, U3 Litija Šmartno, DU Litija, Karate 
klub KENSEI, MDI Litija in Šmartno pri Litiji, AERO klub Milan Bori-
šek Litija, ŽRD Litija, Zavod Družinsko gledališče Kolenc, PD Litija, 
Društvo LILA, Tenis klub AS, KD LILU, Plesno športno društvo NLP, 
RK OZ Litija, Društvo LAZ in Tamburaški orkester Šmartno pri Litiji. 

KOROŠCI NA OGleDU DOBRIH PRAKS  
V ZASAVSKI ReGIjI 

Predstavnike Koroškega regionalnega stičišča nevladnih or-
ganizacij Korociv smo v okviru ZlHT – Regionalnega centra 
NVO gostili bili v petek, 21. oktobra 2016. Ogledali so si do-
bre prakse v zasa-
vski regiji in krepili 
sodelovanje med 
nevladnimi organi-
zacijami. 
Skupno točko regij 
smo našli v rudarski 
tradiciji, kjer se na-
dejamo, da bomo v 
prihodnje spletli sku-
pne dobre prakse, ki 
rešujejo lokalne družbene izzive na tem področju. Ter turizmu in 
priložnostmi, ki jih to področje prinaša. Predstavljeni so bili tudi 
uspešni podjetniški projekti v okviru socialnih podjetij, nevladnih 
organizacij, kmetij in podjetnikov. Sodelovali in predstavili so se: 
Društvo Geoss, podžupanja Občine Litija, Lijana Lovše, Zavod Dru-
žinsko gledališče Kolenc, Pustolovski park Geoss, Ropotarnca, TIC 
Zasavje, Društvo Punkt, Zelišča Cvetka in predstavnica Partnerstva 
LAS Zasavje. 

USTANOVljeNA je KOMISIjA ZA RAZVOj 
NeVlADNIH ORGANIZACIj V OBČINI lITIjA

Na pobudo ZlHT – Regionalnega centra NVO je bila v novem-
bru ustanovljena Komisija za razvoj NVO v Občini litija, ki bo 
delovala kot županovo posvetovalno telo. 
V Komisiji, ki šteje 7 članov bodo sodelovali 3 predstavniki Občine 
Litija, ki jih bo imenoval župan, enako število predstavnikov NVO, 
ki jih bodo predlagale in izvolile nevladne organizacije iz občine 
Litija ter predstavnik ZLHT – Regionalni center NVO, ki Komisiji, 
poleg občinske uprave, zagotavlja tudi administrativno podporo 
delovanju.
Komisija je ustanovljena z namenom vzpostavitve učinkovitega 
partnerskega sodelovanja med nevladnim sektorjem in občino, s 
ciljem skupnega oblikovanja javnih politik, predlogov za urejanje 
problematike s področja nevladnega sektorja in ustvarjanja spod-
budnega okolja za delovanje in razvoj nevladnih organizacij ter in-
formiranja javnosti.
Za več informacij o ZLHT – Regionalnem centru NVO in naših aktiv-
nostih si oglejte spletno stran www.consulta.si ali nas spremljajte 
preko facebook.com/regionalnicenternvo.

»NA SAVI je MANj SVeČK 
IN VelIKO ZASTAVIC«

Zadnje oktobrske dni, pa vse do 1. novem-
bra, se je odvijala že osma vseslovenska 
humanitarno-ekološka akcija Manj svečk 
za manj grobov, ki je bila že drugič 
prisot na tudi na Savi.

Ker je bil led prebit že v preteklem letu, je letošnja akcija potekala 
povsem utečeno. Z akcijo smo pričeli že predzadnji vikend oktobra 
in nadaljevali 28.10., ter vse tja do 1.11.2016. Kronološko gledano 
smo letos namenili akciji manj dni, a zaradi tega nismo bili nič manj 
uspešni. Nasprotno. Vreme nam je bilo naklonjeno, saj so ga obi-
skovalci pridoma izkoristili in množično obiskovali pokopališča. Res, 
da so bila jutra in večeri za nas prostovoljke kar hladni in sveži, a 
smo jih z dobro voljo in energijo, ter ob pomoči prijaznih sosedov, 
ki so skrbeli za nas z toplimi napitki in sladkimi dobrotami, zlahka 
prestale.
Kljub temu, da namen zbiranja sredstev letos ni bil krajevno povezan 
z našim krajem, so se krajani in ostali obiskovalci množično odzvali 
in odločili za nakup zastavice sočutja,ter s tem podprli naša priza-
devanja, da ob spominu na naše pokojne, ki smo jih izgubili, ne pri-
žigamo gore sveč, ampak vsaj malce omejimo rabo svečk, ekološko 
razbremenimo naravo, s prispevkom pa morda nekomu pomagamo, 

(Nadaljevanje s 1. strani)

OTVORITeV PReNOVljeNeGA MOSTU  
V jeVNICI IN 25. PRIReDITeV  

»V HVAleŽNOST jeSeNI«
Kot rečeno so se vrata Zadružnega doma odprla na zahvalno ne-
deljo, 6.11.2016 ob 9.00 uri z otvoritvijo razstave »naj pridelkov«. 
Letošnja razstava je pozitivno presenetila s številnimi res čudo-
vitimi in tako po teži kot 
velikosti velikimi pridelki. 
K temu pa je pripomoglo 
še smiselno aranžiranje 
ter dekoracija, kjer mo-
ram še posebej pohvaliti 
jesenski kotiček, ki so ga 
pripravili učenci pod vod-
stvom učiteljic podružnič-
ne osnovne šole ter pred-
šolski otroci iz enote vrtca 
v jevnici, seveda prav tako 
ob pomoči prizadevnih 
vzgojiteljic. 
Ob 14h sta občini Dol pri 
Ljubljani in Litija orga-
nizirali uradno otvoritev 
obnovljenega mostu čez 
reko Savo. Obe prireditvi 
je zaznamoval kulturni 
program. Senožeški tamburaški orkester je nastopil s samostojno 
izvedbo pesmi, ter kot spremljava Folklorni skupini iz Dolskega. 
Prav tako je program obogati pevski zbor Miha Vahen Kud Jevnica 
in otroci iz podružnične osnovne šole Jevnica s simpatičnim reci-
talom o jeseni. 
V okviru programa so bila podeljena tudi priznanja za 25 let požr-
tvovalnega sodelovanja pri tej prireditvi: gospodu Franciju Rokavcu 
in zakoncema Smolej.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

mu olajšamo ali celo rešimo življenje. Letos bomo zbrana sredstva, 
skupaj z nekaterimi ostalimi KS namenili za nakup pripomočka za 
senzorično integracijo za otroke s težjo in težko motnjo v duševnem 
in telesnem razvoju za OŠ Litija – Podružnica s prilagojenim progra-
mom, kjer so v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otroci 
s srednjo, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugimi kom-
biniranimi motnjami. Naš prispevek v tej zgodbi znaša 1.710,00 €, 
ki pa bo zmanjšan le za pokritje stroškov tiska zastavic in plakatov. 
Upamo, da bomo z tem dejanjem otrokom vsaj malce olajšali njiho-
vo delo in v njihov vsakdan ponesli nekaj sončnih žarkov in topline. 
Na Savi je manj svečk in več zastavic sočutja, a zagotovo še vedno 
premalo. K temu dosežku so pripomogle naše marljive prostovoljke: 
Alenka Koprivnikar, Barbara Škrabanja, Darja Zupančič, Nika Peča-
ver, Joži Mrzel, Joži Borišek, Marinka Zagorc, Tanja Šivavec, Tatjana 
Primc, Tatjana Razoršek, Tina Veldin, Urška Jager in Vida Lukač, 
katerim se toplo zahvaljujem. Prisrčna hvala tudi KORK-u Sava in 
prijaznim sosedom za tople napitke.
Zastavice sočutja so še naprej na voljo v Gostilni Berdajs in bodimo 
del akcije skozi celo leto. 
Nekaj utrinkov iz naše akcije najdete na spletni strani www.ks-sava.
si ter spletni strani Manj svečk za manj grobov http://manjsveck-
-manjgrobov.si/ in na FB strani https://www.facebook.com/#!/
ManjSveckManjGrobov/?fref=ts.

Za KS Sava sestavila: Tatjana PRIMC

Podeljena pa so bila tudi priznanja za »naj pridelek«. 
V letošnji komisiji za ocenjevanje razstavljenih eksponatov so sode-
lovali Štefan Trebec, Tončka Parkelj in Fanči Perdih. 
Glede na izreden izbor pridelkov in izdelkov ter čudovito dekoracijo 
je bila naloga komisije zelo težka. 
Zaradi raznolikosti eksponatov ni bilo mogoče določiti nekih uni-
verzalnih kriterijev, saj je to možno le takrat, ko imamo pridelke 
iste vrste. Po večkratnem ogledu in ocenjevanju tako posameznih 
eksponatov, kot tudi aranžmajev v celoti so izmed 22 sodelujočih 
kmetij iz Jevnice in okoliških krajev, izbrali najbolj izvirne oziroma 
posebne pridelke ter aranžmaje, ki so jih prejeli;
DANI KAVŠEK za posebni pridelek NADZEMNE KOLERABICE, kjer 
je na eni rastlini zraslo več kot 10 kolerabic. 
FEKONJA BOJAN za izvirno prestavitev spektra DOMAČIH SORT JA-
BOLK, ki so bile obešene na maketo drevesa
SLAVKA GODEC za izjemno ZBIRKO PLODOVK ki predstavljajo izre-
dno velik malancan, papriko, paradižnik in lubenico, ki v teh krajih 
v tem letnem času niso tipični in odstopajo tako po velikosti, kot po 
zahtevnosti pridelave v poznem jesenskem času.
Kmetija PR´ŠTEFUL za ZBIRKO IZREDNIH PRIDELKOV, kjer je po-
leg pestrosti na razstavnem prostoru tudi največ izrednih pridel-
kov. Poleg izvirnosti predstavitve fižola ki je kar na preklah je tu še 
največja čebula, posebna buča, ki je dolga kakšen meter in klub 
globoki jeseni razstavo dopolnjujejo tudi kumare. 
ERVIN IN IRENA GODEC za JESENSKI ARANŽMA, ki je sestavljen iz 
zanimivih pridelkov in izdelkov, ki so smiselno dekorirani v zaklju-
čeni celoti jesenskega kotička. 
SLAVKO JELOVEC za POSEBNE JEDILNE BUČE, ki so glede na sorte 
izven norm.  KUD Jevnica
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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

SPOMIN NA TAjNO  
SKlADIŠČe OROŽjA

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Litija-Šmartno je v sodelovanju z Občino Šmartno 
pri Litiji obudilo spmin na dogodke iz leta 1991 ter 

ob 25-letnici samostojnosti Slovenije odkrilo spominsko ploščo. 
Krajša slovesnost, ob prisotnosti 90 udeležencev je potekala v petek, 
28. oktobra 2016 v popoldanskem času pred poslovnim objektom 
»MOTRIO« - Avtoservis Povše na Šmarski cesti v Šmartnem pri Litiji.

S privolitvijo lastnika tega objekta je bila na objekt pritrjena spo-
minska plošča v spomin na tajno skladišče orožja teritorialne 
obrambe Občine Litija v nekdanjih prostorih IUV TOZD Usnjarna 
Šmartno pri Litiji.
Poseben pomen je dogodku dala tudi slovenska vojska s častno 
stražo pred spominsko ploščo.

Slavnostni govornik je bil predsednik Zveze veteranov vojne za Slo-
venijo gospod Ladislav Lipič, ki je v svojih besedah izpostavil po-
men dogodkov izpred 25 let in dolžnost vseh, da jih pravilno vred-
notimo ter se jih s čutom odgovornosti spominjamo.
V kulturnem programu je poleg pihalnega orkestra Litija sodeloval 
tudi moški pevski zbor Fantje od fare iz Šmartna, učenci osnovna 
šole Šmartno in dijakinja Gimnazije Litija.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno 
v okviru svojega delovanja skrbi za ohranjanje spomina na odpor-
ništvo slovenskega naroda v boju za narodov obstoj, za ohranjanje 
spomina na izvjanje aktivnosti v vojni za samostojno Slovenijo in 
tudi skrbi za postavitev in ohranjanje obeležij vojne za samostoj-
no Slovenijo. Odkritje te spominske plošče pomeni tudi zahvalo in 
spomin na dejanja za samostojno Slovenijo.
Po zaključku slovesnosti je Občina Šmartno za vse prisotne pripra-
vila prigrizek ob napitku. 
Ob tej priliki se zahvaljujemo Občini Šmartno pri Litiji in njenemu 
županu, izvajalcem kulturnega programa za njihovo sodelovanje ter 
donatorjem za njihove prispevke.

DRUŽeNje VeTeRANOV
V soboto, 3. septembra 2016 je bilo pri gasilskem domu na Prim-
skovem družebno srečanje članov območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Litija-Šmartno in njihovih družinskih članov. Tega 
srečanja se je udeležilo 98 oseb. Ob zvokih glasbe je večina sode-
lovala v tekmovanju z zračno puško, metanju podkve in pivolovu.
Bilo je veliko smeha, zabave, 
požrtvovalnosti in tudi pra-
vega tekmovalnega naboja. 
Med ženskami je bila sku-
pna zmagovalka Kos Dani, 
drugo mesto je dosegla Bre-
gar Marjeta in tretje Primc 
Mihaela.
Pri moških pa je bil skupni 
zmagovalec Kastelic Marjan, 
drugo mesto je dosegel Dragar Janez in tretje Jurič Janez. Vsi so 
prejeli praktične nagrade, kot tudi najboljši v posameznih discipli-
nah. Ob sladicah, ki so jih pripravile žene veteranov ter prigrizku je 
potekalo tudi druženje in želja, da se v prihodnjem letu ponovno 
srečamo.  Karlo LEMUT

DPM lIŠ NA POTePANjU  
PO NOTRANjSKO-PRIMORSKI 

ReGIjI
V soboto, 29. oktobra 2016 se je Društvo pode-

želske mladine Litija in Šmartno (DPM LIŠ) tokrat tudi z najmlajšimi 
nadobudneži podalo na strokovno ekskurzijo po notranjsko-primor-
ski regiji. Sprva smo se ustavili pri družini Hladnik v Petkovcu v 
Rovtarskem hribovju. 
Družina vodi kmetijo 
Rupa, katere dopol-
nilna dejavnost je pre-
delava mleka goveda 
rjave pasme v jogurte, 
skuto in maslo. Po de-
gustaciji izdelkov nas 
je pot vodila na eko-
loško kmetijo Žgajnar 
v Studenec pri Postoj-
ni, kjer redijo rjavo 
pasmo govedi zaradi 
oteženega kmetovanja in avtohtono slovensko pasmo prašičev, kr-
škopoljske prašiče. Krma je pridelana z dobro kmetijsko prakso, 
reja živali pa poteka v skladu s pravili živalim prijazne reje. Poleg go-
veda imajo tudi prašiči zagotovljeno ogrado za pašo, kjer imajo na 
voljo kalužo in zemljanke, kamor se poleti umaknejo v senco, pozi-
mi pa na suho pred snegom. Meso predelujejo v pršut, salame, klo-
base, panceto in slanino, mleko pa v jogurte, kefirje, sire in skuto. 
Po okrepčilni malici smo pot nadaljevali v Pivko, kjer stoji muzejska 
ustanova, park vojaške zgodovine. Muzej se ukvarja z ohranjanjem 

in predstavlja-
njem vojaško-zgo-
dovinske dedišči-
ne s poudarkom 
na vojaški tehniki. 
Park se nahaja v 
kompleksu nek-
danje italijanske 
in kasneje jugo-
slovanske voja-
šnice ter vključu-
je bližnjo utrdbo 
Alpskega zidu, do 

katere vodi tematska 
učna pot. Nadalje smo 
se v Bujah pri kmetiji 
Biščak spoznali z in-
tegrirano pridelavo in 
predelavo jabolk. Med 
njihove izdelke spada-
jo jabolčni kis, sušena 
jabolka (krhlji), jabolč-
no žganje ter drugo 
žganje (tudi z zelišči) 
in razni likerji. Iz Bu-
rij smo se odpravili 
v Dekane na družinsko vinogradniško kmetijo Bordon. Na kmetiji 
pridelujejo različne sorte vina, prevladuje refošk. Poleg refoška pri-
delujejo še cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot in syrah, 
malvazijo in rumeni muškat. Bordonovi imajo poleg vinograda tudi 
nasad oljk iz katerih pridelujejo hladno stiskano ekstra deviško oljč-
no olje, ukvarjajo pa se tudi s turizmom. Po ogledu vinske kleti in 
starega mlina smo imeli degustacijo Bordonovih vin. Naša zadnja 
postojanka je bila turistična kmetija Ambrožič, kjer smo se okrep-
čali z večerjo. Po večerji smo se dobre volje odpeljali proti domu.

Urška VEHOVEC
Članica DPM LIŠ

POlICIjSKO VeTeRANSKO DRUŠTVO SeVeR 
ljUBljANA, ODBOR lITIjA

Dne 10.9.2016 je bilo že 17. srečanje PVD Sever Ljubljana Odbor 
Litija. Predsednik odbora Jože Juvan je podal poročilo o delu odbo-
ra v letu 2016 in plan dela do konca leta. Predsednik je izrazil željo 
o njegovi zamenjavi vodenja odbora, katerega je vodil 20 let. Pre-
dlagal je Dušana Jovanoviča, katerega so soglasno izvolili. Prisotni 
so se zahvalili predsedniku za uspešno dolgoletno vodenje. Nato je 
sledilo je družabno srečanje.
Končuje se leto 2016 in se za vojne veterane odpira vprašanje, na 
kakšen način se bo s 1.1.2017 ponovno uvedlo plačilo dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja (DZZ).
Vsi, ki so to pravico uveljavili že pred sprejetjem ZUJF-a (2013) in 
so 1.1.2013 že dopolnili 55 let starosti, bodo odločbo prejeli samo-
dejno s strani Ue (ni potreben obisk UE- Upravne enote in vložitev 
zahtevka).
Vsi, ki so to pravico uveljavili že pred sprejetjem ZUJF-a, pa do 
1.1.2013 še niso bili stari 55 let, pa lahko vložijo zahtevek za pra-
vico, ko izpolnijo ta starostni pogoj (55 let).

Vsi, ki so leta 2016 prvič prejeli odločbo DZZ (upokojenci, brez-
poselni in prejemniki veteranskega dodatka), bodo morali vložiti 
ponovno zahtevek na UE, saj so jim bili sklepi izdani na podlagi 
ZIPRO 16-17.
Vsi novi upravičenci (ko napolnijo ali so napolnili 55 let starosti in 
so še zaposleni ali imajo kakšen drugačen status) morajo vložiti 
zahtevek na UE.
Iz zapisa je razvidno, da UE lahko zahtevke sprejemajo že pred 
1.1.2017. Pomembno je, da vsi, ki ste na novo upravičeni do plačila 
DZZ, premijo sami plačujete naprej, dokler ne dobite odločbe oz. 
obvestila UE.
V nobenem primeru ne prekinjajte pogodbe sami. V kolikor bo 
prišlo do preplačila premije boste dobili sredstva povrnjena 
na vaš transakcijski račun.
Pridobljena pravica je sad pogajanj obeh veteranskih organizacij 
(ZVVS in ZPVD SEVE) s pristojnimi državnimi organi.

Predsednik PVD Sever Ljubljana, Odbor Litija
Dušan JOVANOVIČ

V GABROVKI IMAMO NOVO KNjIŽNICO
Zdaj, ko pišem ta članek, je minil že en dan od otvoritve nove knji-
žnice v Gabrovki. Torej, včeraj je bila uradna otvoritev podružnične 
enote litijske knjižnice v Gabrovki, ki je našla svoje mesto v lepih 
prostorih bivše pošte. In to otvoritev sem danes podoživljala ves 
dan, saj se v Gabrovki res ne dogajajo pogosto otvoritve. In ko je v 
našem kraju kaj novega, je prav, da se tega veselimo.
 Res lepo, da imamo sedaj normalen, lep in prijazen prostor, kjer 
si lahko vsi krajani izposojamo knjige, še posebej pa me veseli, da 
imajo v njej urejen lep kotiček z mizico in knjigami tudi naši najmlaj-
ši. Otvoritev je bila dobro obiskana s strani naših krajanov, učiteljev 
šole in številnih naših najmlajših otrok, kateri bodo v bodoče v novi 
knjižnici obiskovali že do sedaj dobro obiskane »Pravljične urice«. 
Otvoritvi je poleg vodstva litijske knjižnice prisostvoval tudi naš li-
tijski župan, za pogostitev pa so lepo poskrbele naše sokrajanke. 
No, če povzamem, korektno lepo izpeljan dogodek za novo »prido-
bitev« v našem kraju. Lepo in pozdravljam še več takih.
Prav pa se mi zdi, da krajanom Gabrovke povemo, kako je do tega 
sploh prišlo, kaj vse je v ozadju tega. Na samem dogodku namreč 
nihče tega ni omenil, zato pač preko članka izkoriščam priložnost 
Občana, da se to pove. Nihče ni omenil aktivnosti in prizadevanja 
svetnikov KS Gabrovka na čelu naše bivše predsednice in seda-
njega predsednika. Menim, da je imela prav KS Gabrovka največji 
delež, da smo knjižnico iz sramotno slabega prostora v bivših pro-
storih ambulante prestavili na drugo ustreznejše mesto, o katerem 
sedaj govorimo. Od vsega začetka sestave svetnikov KS po zadnjih 
volitvah, torej v zadnjih 2-h letih, je ena naših ključnih ciljev bila 
in je še vedno, da ne dovolimo, da stare hiše v samem jedru naše 
vasi propadajo in zato se nikakor in nikoli nismo sprijaznili, da bi se 
prostori bivše pošte zaprli. S ciljem, da se prostori pošte ne zaprejo 
in s ciljem, da poštna storitev ostane v teh prostorih, smo krajani 
Gabrovke zbirali podpise, katere smo predstavniki KS predali »ve-
ljakom« Pošte Slovenije. Na tej primopredaji sem sodelovala tudi 
sama kot predstavnica KS. V družbi obeh podžupanov in župana 
smo se pogajali s predstavniki Pošte Slovenije in vztrajali pri željah 
krajanov Gabrovke. Danes lahko rečem, da smo bili pri teh pogaja-
njih le delno uspešni, saj se danes poštne storitve kljub vsemu vrši-
jo v naši trgovini. Lahko pa z gotovostjo trdim, da smo bili pa uspe-
šni pri drugem cilju in to je, da nismo dovolili, da se vrata še ene 
stavbe v Gabrovki zaprejo. Ideja, kako to hišo zapolniti, da bodo 
krajani od tega kaj imeli, se mi je porodila na samem sestanku, ko 
sem dokončno doumela, da pa politike in strategije Pošte Slovenije 
ne bomo mogli ustaviti in spremeniti. Idejo, da knjižnica v Gabrovki 
dobi nove prostore v poštni stavbi, smo podprli tudi na naši seji 
sveta KS, saj smo bili tedaj že seznanjeni, da se bo hiša bivše am-
bulante, kjer je do sedaj knjižnica delovala, podirala za potrebe 
izgradnje nove stavbe v namen že dolgoletno obljubljenega vrtca. 
Verjemite mi spoštovani sokrajani, župan in občinski svetniki naših 
problemov, želja in idej ,kaj je dobro za naš kraj in nas, ne vidi sam. 
Jih pa lahko sliši, ko jih mi predstavniki KS Gabrovka predajamo, 
zahtevamo in se z njim pogajamo. Veliko energije in truda je bilo v 
ta pogajanja na vseh področjih v KS v zadnjih dveh letih vloženega, 
predvsem iz strani naše bivše predsednice. Naša ideja po novih 
prostorih knjižnice je bila kar hitro slišana s strani župana in z mi-
nimalnim vložkom tudi hitro realizirana. Lepo in tokrat pohvalno. In 
na to sem tudi sama zelo ponosna. Upam, da bom lahko tako po-
nosna tudi na nov, že nekaj let obljubljeni vrtec v naslednjem letu. 

V imenu KS Gabrovka 
Mateja BLAŽIČ

IZBOR NAjlePŠe 
OCVeTlIČeNIH OBjeKTOV  

V OBČINI lITIjA
Tudi letos je TD litija pripravilo izbor 
najlepše ocvetličenih objektov. letos 
smo se odločili, da v izbor vključimo ce-

lotno občino, ne območje mesta litija. Strokovna komisija TD 
je skrbno pregledala vse posneto fotografsko gradivo in izbra-
la naslednje nagrajence: 

NAjlePŠe OCVeTlIČeNA STANOVANjSKA HIŠA
MEHLE DARINKA, Ponoviče 3, Litija
KVATERNIK MIJA, Graška cesta 30, Litija
POVŠE EVGEN, Tepe 22, 127 Polšnik

NAjlePŠe OCVeTlIČeN KMeTIjSKI OBjeKT
KASTELIC MARINKA, Tepe 3, Polšnik
KMETIJA BERDAJS PETER, Sp. Log 7, Sava
PREGELJ MAJDA, FRANC, Graška cesta 64, Litija
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in želimo, da bi tudi v pri-
hodnje z ljubeznijo in skrbno nego urejali svoje hiše in vrtove. Vsi 
nagrajenci bodo osebno obveščeni o podelitvi nagrad na Zboru čla-
nov TD predvidoma februarja/marca 2017.

TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA
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KOŠARKARICA KK lITIjA ANA  
V ODDAjI DAN NAjlePŠIH SANj

Vsak ima svoje sanje. Nekateri dvomijo že vnaprej 
in o njih ne upajo niti razmišljati, drugi pa si upajo 
sanjati in tudi verjamejo, da se tudi najbolj skrite 

želje lahko uresničijo. Ana si ni upala sanjati, saj je bila prepričana, 
da je njena želja nedosegljiva in zato tudi neuresničljiva. 
Ana nadvse obožuje košarko. Dolgo časa si je želela, da bi košarko 
tudi trenirala, zato se je pred tremi leti priključila košarkaricam iz 
KK Litija. Dvakrat na teden se iz Dobovca vozi na treninge in tekme 
košarke v Litijo. Na treningih pridno trenira ter se razvija v odlično 
košarkarico. 
Poleg tega, da ima ko-
šarko izredno rada ter 
v košarkarskih korakih 
neizmerno uživa ima 
tudi svojega vzornika 
ter z njim povezano 
skrito željo. Neizmer-
no si želi spoznati ko-
šarkarskega zvezdnika 
Gorana Dragića. Še 
posebej pa si želi, da bi dobila dres s številko sedem, na katerem bi 
bil natiskan priimek njenega idola. 
Kot gledalka je prišla v studio oddaje Dan najlepših sanj, kot dekli-
ca z velikimi očmi in uresničenimi sanjami pa je studio zapustila, 
saj ji je Goran Dragić podaril dres ter jo povabil v svoj košarkarski 
kamp, kjer se bosta lahko tudi osebno spoznala. Presenečenje je 
bilo res popolno in zaslužila si ga je. S svojo energijo, dobro voljo, 
optimizmom, željo in skromnostjo lahko postane navdih še marsi-
kateri košarkarici. 
Ta dan je postal tudi njen dan, zato je prav, da si upamo sanjati in 
verjeti, da se nam najbolj skrite želje lahko tudi uresničijo.

Dragica ŽONTAR
Košarkarski klub Litija

USPeŠeN ZAČeTeK PRVeNSTVA
Člansko moštvo košarkarskega kluba Litija je že sredi prvenstva v 
tretji ligi-vzhod. Potem ko je pred dvema sezonama po dolgih letih 
izpadlo iz druge lige in je bilo lansko prvenstvo (uvrstitev v sredino 
tretje lige), z močno pomlajeno ekipo, nekakšen začetek novega 
»košarkarskega štetja« v Litiji, so ambicije letos zopet precej višje. 
V Litijo se je po več letih igranja v drugih, tudi prvoligaških, klubih 
vrnil Dragan Pušič, za katerega je pričakovati, da bo s svojo kvali-
teto in izkušnjami povedel mlado ekipo proti boljšim rezultatom. 
Velika okrepitev je tudi Matevž Dobravec, ki je pred leti tudi že igral 
za Litijo. Več kot polovico prvega moštva sicer sestavljajo domači 
igralci in to zelo mladi. Gre tudi za 16 in 18 letnike, večina košarkar-
jev pa je starih okrog 20 let, tako da gre za posrečeno kombinacijo 
mladosti in izkušenosti.
Litijani so v prvih krogih prvenstva v svoji dvorani premagali Ra-
densko, Ježico in Krško. Najtežja je bila zmaga proti Radenski, saj 
so gostje v prvem polčasu vodili že za 22 točk, vendar je Litija po 
odlični igri napravila preobrat za katerega je bil najbolj zaslužen 
center Jaka Štemberger, ki je dosegel kar 42 točk. Najvišjo zmago 
so igralci, ki jih tudi letos vodi trener Džemo Ibiši, dosegli proti 
Krškemu, saj je bil na koncu rezultat kar 97:54. V pokalnem tekmo-
vanju je Litija izločila Calcit iz Kamnika, v naslednjem krogu se bo 
pomerila z Branikom iz Maribora, članom druge lige.
Po odigranih štirih krogih, Litija je bila v drugem krogu prosta, kaže 
da imajo Litijani lepe možnosti za uvrstitev na eno od prvih dveh 
mest. Moštva so sicer dokaj izenačena, Litija pa bi morala izkoristiti 
tudi ugoden žreb, ki je določil, da bodo Litijani v prvem delu prven-
stva kar pet tekem odigrali na domačem parketu. Največji tekmec v 
vzhodni skupini bo moštvo Hrastnika, ki je še v lanski sezoni igralo 
v drugi ligi. Prvi dve ekipi iz vsake od treh skupin tretje lige, se 
bosta nato uvrstili v ligo šesterice, ki se bo borila za preboj v drugo 
ligo.  Marko GODEC 

TAeKWONDO KlUB ŠMARTNO 
lITIjA USPeŠeN V MOSTARjU

Prvo soboto v novembru smo se s Taekwondo klu-
bom Šmartno Litija odpeljali v Bosno in Hercegovino, 

v prečudovito zgodovinsko mesto Mostar. Tja že kar tradicionalno 
odhajamo na mednarodno tekmovanje Mostar Open, ki se odvija 
ravno v času obiranja mandarin. 
Tekmovali so trije kadeti in en član, katere je trener Franci Šircelj 
še posebej intenzivno pripravljal v predhodnih tednih. V spremstvu 
pa je bila tudi številčna navijaška ekipa staršev.

Med kateti se je najvišje uvr-
stila Pia Smrekar, ki je v kate-
goriji kadetinj -55 kg osvojila 
odlično prvo mesto in tako 
pometla s konkurenco šestih 
sotekmovalk. Skupno se je s 
tem med kadetinjami uvrstila 
na drugo mesto. Naslednji 
kadet Lovro Perme, ki je tek-
moval v kategoriji -49 kg, je 
z rezultatom 14:0 suvereno 
dobil prvo borbo, v drugi pa 
žal klonil pred izkušenejšim 
nasprotnikom in tako osvojil 
tretje mesto. Zadnji kadet pa 
je Luka Bajc, ki je tekmoval 
v isti kategoriji kot Lovro, v 
kateri je skupno tekmovalo 

devet tekmovalcev. Luka je imel nekaj smole z žrebom, saj je že v 
prvem krogu dobil nasprotnika, ki je na koncu zasedel prvo mesto, 
vendar je imel kljub temu odlično borbo in pokazal, da je iz pravega 
testa.
Med člani se je boril Domen Pirc v kategoriji do 80 kg, skupaj z 
osmimi sotekmovalci. Prepričljivo je premagal vse nasprotnike in 
osvojil prvo mesto v svoji kategoriji in hkrati postal tudi najboljši 
borec med vsemi člani.
Tokrat ni tekmoval Tadej Pirc, ki je bil izjemoma med navijači, ker 
se pripravlja za odhod na mladinsko svetovno prvenstvo, ki bo po-
tekalo od 16.11. do 20.11.2016 v kanadskem mestu Burnaby. 

Ob izidu Občana bo že končan jesenski del pr-
venstva. Članska ekipa v 3. Ligi NZS ni najbolje 
ujela ritma, ki je precej bolj zahteven od MNZ 
lige. Nekaj tekem, je kljub dobri igri slabo kon-
čala saj realizacija napada ni bila uspešna. Pri-
šlo je tudi do nekaj poškodb ključnih igralcev, 
kar se v majhnih klubih, kjer ni na pretek kadra 

zelo hitro pozna odsotnost igralca. Cilj za pomladanski del pa osta-
ja isti –obstanek v 3. ligi in uveljavitev NK Jevnice v močnejšem tek-
movanju. Mladinska ekipa je kljub malo slabšemu začetku le ujela 
ritem in uspešno nadaljevala z igro in se uvršča v sredino lestvice. 
Med fanti je tudi nekaj nadarjenih nogometašev, ki bodo z dobrim 
delom, kaj kmalu lahko pomagali članski ekipi.
 Ostale mlajše selekcije so uspešno zaključile jesenski del in se 
bodo preselile na treninge v telovadnice. 
Pohvaliti pa moramo dečke U-13, ki so pod vodstvom trenerja Lo-
vra Križaja, uspešno igrali in postali jesenski prvaki 3 .lige mlajši 
dečki. Čestitamo!!!!

za NK jevnica
Marjan MEDVED - Medo

VIDRe ODŠle NA SVeTOVNO 
PRVeNSTVO V RAFTINGU

letošnje leto je bilo za rafting šport zelo 
naporno. Tekmovalna sezona se je priče-
la že v mesecu marcu z državnim prven-

stvom in se nadaljevala z evropskim pokalom, vse do oktobra. 
V letu 2016 sta bila organizirana dva prvenstva na najvišjem 
nivoju. Meseca maja je potekalo evropsko prvenstvo v Slove-
niji, katerega smo se člani rafting kluba Vidra udeležili kot 
druga ekipa reprezentance Slovenije. V mesecu novembru pa 
smo odšli na svetovno prvenstvo v Združene Arabske emirate 
kot reprezentanca Slovenije.

Prvič v zgodovini rafting 
športa so se najboljše 
ekipe sveta odpravile 
v Združene Arabske 
Emirate, kjer so se na 
izjemno zahtevni ume-
tni progi pomerile za 
naslov svetovnega pr-
vaka. Omenjena proga 
je priznana kot najdaljši 
tovrstni kanal na svetu, 

saj je njena skupna dolžina kar 1,2km. Locirana je v mestu Al Ain, 
ki je znano tudi pod imenom Mesto vrtov. Al Ain je drugo največje 
mesto v Emiratu Abu Dhabi in četrto največje v ZAE. Nahaja se tik 
ob meji z Omanom, pod drugo najvišjo goro v ZAE, Jabel Hafeet.
Ta dogodek je postavil kar nekaj mejnikov, saj je bilo edino tovrstno 
prvenstvo v zgodovini ZAE in največje v srednje vzhodni regiji. Štelo 
je 85 moških in ženskih ekip iz 28 držav, kar pomeni da je postalo 
tudi najbolj obsežno prvenstvo pod okriljem mednarodne rafting 
zveze.
Ekipa rafting kluba Vidra iz Litije je kot slovenska reprezentanca za-
stopala barve Slovenije v elitni diviziji Open (člani). Svetovno prven-
stvo je potekalo 
od 31.oktobra do 
6.novembra. Iz 
Slovenije so od-
šle še dve ekipi, 
ki sta nastopili v 
diviziji do 23 let 
in v diviziji Ma-
sters (veterani). 
Tekmovalo se je 
v štirih discipli-
nam in sicer v 
šprintu, H2H-u 
(vožnja v parih na izpadanje), slalomu in spustu.
Naši fantje so se rezultatsko odrezali zelo solidno in v mejah pri-
čakovanj. V konkurenci 20.držav so zasedli skupno 14.mesto. Za 
seboj so pustili tudi domačo reprezentanco ZAE in še nekaj velikih 
reprezentanc, kot so Danska, Belgija, Hrvaška… Zmaga je šla tokrat 
v roke Brazilcem, drugi so bili Čehi in tretji Argentinci.
Na prvenstvu so tekmovale tudi ženske, a Slovenija letos ni imela 
svojih predstavnic.
Rafting klub Vidra se zahvaljuje podpornikom, ki so nam prisluhnili 
in omogočili udeležbo na vseh omenjenih tekmovanjih. Brez podpo-
re sponzorjev, staršev in lastnih sredstev si tudi misliti ne moremo 
vrhunskega športa in vrhunskih rezultatov.

Marko ADAMOVIČ

POGlAjeN PIA IN BOR ARTNAK  
OSVOjIlA NOVe POKAle 

Tekmovalni tenis – domača tekmovanja
Na enem zadnjih turnirjev TZS pred menjavo lestvice in začetkom 

nove, zimske sezone, se je na turnir-
ju za dekleta do 16 let odlično odre-
zala Pia Poglajen. Pia Poglajen, ki 
je sicer še nastopala v kategoriji do 
14 let, se ni ustrašila starejših tek-
mic in se je na turnirju dvojic skupaj 
z mariborčanko Taro Tušek uvrstila v 
finale ! V polfinalu sta premagali Be-
čirovič Novak Hano in Lončarič Tajo 
z rezultatom 6:1 6:4. V finalu sta žal 
morali priznati premoč prvih nosilk 
Belinger Alje in Gorinšek Tare, ki sta 
slavili s 6:3 6:3., Pia Poglajen pa je 
tako osvojila pokal za 2. mesto! 
Čestitamo! Ta rezultat je seveda bo-
troval tudi pogledu na novo lestvico 
do 16 let, kjer Pia Poglajen zaseda 

visoko 17. mesto, med svojimi letniki pa je na 9. mestu.
Tekmovalni tenis – tuja tekmovanja

Bor Artnak se je udeležil evropskega turnirja za Tennis Europe le-
stvico do 12 let v Španiji, na Gran Canarii.
Barve Slovenije je zastopal skupaj s Flander Tristanom in bil pri tem 
zelo uspešen. V igrah posameznikov , kjer je bila zelo močna med-
narodna konkurenca, se je uvrstil v polfinale in osvojil pokal za 3. 
mesto, Flander Tristan pa je žal izpadel že v prvem krogu. Skupaj 
sta bila uspešna v igrah dvojic, kjer sta se uvrstila v finale in osvoji-
la končno 2. mesto. Čestitamo! Bora čaka v tem mesecu še nastop 
z reprezentanco na Tennis Europe turnirju v Širokem Brijegu.

Rekreativni tenis 
Prijave v zimsko teniško ligo AS so zaključene. Tekmovanje se bo 
tudi letos odvijalo v štirih moških ligah, sestave posameznih lig pa 
že sedaj obetajo zanimive dvoboje. Veseli nas, da je število vseh 
prijavljenih podobno kot preteklo leto. Kot vsako leto pa sprejema-
mo prijave v četrto ligo še do konca meseca novembra, kar pome-
ni, da bo končno število prijavljenih okoli 80. Za najvišja mesta se 
bosta prav gotovo potegovala Ašič Alojz in Uranič Denis, iz ozadja 
pa bodo svojo priložnost iskali tudi novinci v 1. ligi Smrkolj Alojz, 
Simič Dejan, Sili edi in Bric Bojan. Glede na prijave, bo letos liga 
izredno izenačena.
Da nas čaka res zanimivo leto, je napovedal že uvodni otvoritveni 
turnir zimske lige AS 2016 – 2017, na katerem je nastopilo veliko 
število tekmovalcev, ki so se med seboj pomerili v sedmih predtek-
movalnih skupinah. Pisano zasedbo so predstavljali tako najboljši 
igralci iz prve lige, kot tudi novinci, ki se bodo v prihodnje borili za 
čim višje uvrstitve v posameznih ligah. Kot je bilo pričakovati, se 
je med osem najboljših uvrstilo kar šest predstavnikov prve lige. 
Po hudih četrtfinalnih bojih so v polfinalu prekrižali loparje Uranič 
Denis – Kokalj Igor ter Štrus Dušan - Ašič Alojz. V finalu se je odvijal 
»zagorski El clasico« med Uraničem in Ašičem. Z rezultatom 6:2 
je slavil Uranič Denis, ki tako v novo ligaško sezono vstopa kot 
aktualni prvak 1. zimske lige, zasavski prvak v posamezni in ekipni 
kategoriji ter zmagovalec uvodnega turnirja.

Športni dogodki
Tenis klub AS Litija bo do konca letošnjega leta gostil še dve tek-
movanji pod okriljem TZS. Tako vabimo vse ljubitelje tenisa, da si v 
dneh od 25.11.2016 do 28.11.2016 ogledajo tekmovanje FINALNI 
A turnir v kategoriji deklic do 12 let, kjer bo v glavnem turnirju 
nastopila Rina Grošelj, teden dni kasneje, v dneh od 2.12.2016 do 
5.12.2016, pa vabljeni na ogled FINALNEGA A turnirja v kategoriji 
dečkov do 14 let, kjer bosta v glavnem turnirju nastopila Artnak Bor 
in Tomažin Jaka.  Melita POGLAJEN

10. MeDNARODNI S.K.I.F.  
KARATe TURNIR - POKAl »DOMŽAle 2016«

Karate klub Kensei se je dne 16.10.2016 udeležil 
10. mednarodne pokalne tekme KARATE-DO v 
Domžalah, ki jo je s pomočjo zveze SKIF Slovenija 
organiziral  domači karate klub Shotokan Domžale. 
Na tej mednarodni tekmi so sodelovali tekmovalci 
iz Ita-

lije, Belgije, Romunije, 
Madžarske in Sloveni-
je. Tekma je potekala 
v tekmovalnem duhu 
pod vodstvom Shuseki 
Shihan Manabu Mura-
kami-ja 8. Dan.
Vsi naši tekmovalci so 
se odlično odrezali, 
vendar je bila medna-
rodna konkurenca zelo 
močna in si je medaljo 
prislužil le Matic Šifrer; 2. mesto v kati posamezno.
Čestitke vsem tekmovalcem ter hvala SKIF zvezi Slovenija za pova-
bilo na tekmo, oss!!  KK Kensei

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.



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

ZAHVALA
ob smrti naše drage mame, babice, prababice, tašče,  

prijateljice, zavetnice,…,

MARIJE ILNIKAR
roj. KoTAr

26.03.1925 – 22.10.2016
iz Gornjih raven, Gabrovka.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in  
sosedom za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se dr. med. Sabini Kokot, gospodu župniku Stanislavu 
Škufci za spoštljiv cerkveni obred, pevcem iz Polšnika, ge. Heleni Perko 
za lepe poslovilne besede, Vesni Kotar za cvetlični aranžma in vsem,  
ki ste bili z nami v najtežjih trenutkih, nam pomagali in stali ob strani. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, ki se je spominjate 
ter postojite ob njenem grobu.

Žalujoči: vsi njeni

Nisi se izgubil kot zven v tihoto, 
nisi odšel v nič in pozabo: 
po tebi merim stvarem pomen 
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
 (T. Pavček)

ZAHVALA
V 76. letu se je od nas prekmalu poslovil naš dragi 

JANI MALIS
iz Ponovič

4.1.1941 – 9.10.2016

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno 
sožalje, darovano prelepo cvetje in sveče in vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. Hvala Lovski družini Litija za ganljivo opravljeno 
lovsko slovo, govorniku g. Lovšetu in rogistom.

Pogrešali te bomo!

Sinova Evgen in Rok ter brat Feri z družinami

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

ZAHVALA
V 75. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče 

ANtoN BAš
iz Jablaniških Laz.

Iskrena hvala za izrečena sožalja in vzpodbudne besede.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili  

na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

V naših srcih še naprej živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer v tišini spiš.

ZAHVALA

RUDI PRoBS
1.4.1955 – 20.10.2016

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, bivšim sodelavcem in 
sosedom za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.
Hvala g. župniku, KPL Litija, pevcem in trobentaču. Posebna zahva-
la sošolcem "Generacije 55", litijskim balinarjem, balinarjem ŠD Velika 
Štanga, Golišč in Jevnice. Hvala g. TorIJu in g. LuKančIču za ganljive 
besede slovesa.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in boste ohranili lep spomin nanj.

Žalujoči: žena Marinka, sin Blaž, Petra, Maša,  
mama rozi in ostalo sorodstvo.

ZAHVALA
Poslovil se je naš dragi

JoŽE KoLMAN
18.6.1950 – 08.10.2016

Beseda hvala je preskromna za pozornost,  
ki jo je bil od vas deležen za čas življena in ob slovesu.

Iskrena hvala vsem, ki ste bili vpeti v ta mozaik veselja in žalosti. 

"...da smrti ni in vse je le prehod." 

Vsi njegovi

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mami, mame, prababice, praprababice in tašče

DANICE DoBRAVEC - Panje
1926 – 2016

iz Bartlove ulice 11, Šmartno pri Litiji,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, 
sodelavcem in vsem, ki ste bili z nami v težkih trenutkih, ter ste našo Danico 
pospremili na njeni zadnji poti. najlepša hvala za poklonjeno cvetje in sveče, 
darovane maše in izrečena sožalja. Posebno zahvalo izrekamo kolektivu in 
stanovalcem Doma Tisje, za njihovo skrb in lajšanje zadnjih nekaj mesecev 
njenega življenja. Za dolgoletno, izjemno požrtvovalno in strokovno pomoč  
ob njeni bolezni, se najlepše zahvaljujemo osebni zdravnici  dr. Milojki  
Juteršek. Za ustrežljivost, prisrčnost, predvsem pa za vse spodbudne besede, 
se zahvaljujemo patronažni sestri ge. Tini Berčon. Hvala tudi vsem ostalim 
delavcem ZD Litija. Hvala lepa župniku g. Janezu Kvaterniku za pogrebni 
obred, pevcem PD Lipa za čuteče pesmi, trobentaču za nepozabno melodijo 
in pogrebni službi KSP Litija za vso podporo in strokovno izvedbo pogrebne 
slovesnosti. Iskrena hvala ge. andreji Štuhec za ganljive in čuteče besede 
slovesa. Vsakemu in vsem, ki vam bo Danica ostala v najlepšem spominu, 
še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni 

Vse mine,
le misli in spomini
nate ostajajo.

V SPoMIN
16. novembra je minilo 30 let, odkar nas je mnogo prezgodaj  

zapustil naš dragi

ANtoN SLADIČ
1930 – 1986

Hvala vsem, ki se ga spominjate  
in ohranjate v lepem spominu, mu prižgete svečko  

in postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

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

ZAHVALA
V 92. letu nas je zapustila naša mami, babi in prababi

ALoJZIJA BALANt
roj. BORIŠEK
1925 – 2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem  
in sosedom za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
Najlepša hvala za oskrbo osebju Doma Tisje, enota Litija.  

Hvala g. župniku in vsem za lepo opravljen obred.

Vsi njeni

Le srce in duša ve,
kako boli, ko več te ni…

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustila draga mami

ANA GoLNAR
roj. DoLŠEK

7.7.1944 – 5.11.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, skrb in pomoč. 
Posebna zahvala gospodu župniku Jožetu Tomšiču, Mili Grošelj za  
ganljive besede ob slovesu, pevcem Zvona za čutno zapete pesmi,  
dr. nikolaju Benedičiču, zdravniškemu osebju ZD Litija in pogrebnikom 
KSP Litija.

Vsi njeni

S svojim smehom vsakega očarati si znal,
a pred usodo sam nemočen si ostal.
Srce je dalo vse, kar je imelo,
nobene bitke zase ni poželo.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj si nas zapustil dragi mož, ati in dedi

BoJAN šoRN
9.7.1950 – 20.10.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
vso pomoč, izrečene tolažilne besede in sveče ter vsem, ki ste ga po-
spremili na njegovi zadnji poti. Hvala medicinskemu osebju ZD Litija in 
patronažni sestri Vanji za zdravstveno oskrbo v času njegove bolezni ter 
gospodu župniku za lepo opravljen obred.

njegovi najbližji

Srce je omagalo,dih je zastal, 
a na njega spomin bo večno ostal.
Zapel je zvon tebi v spomin,
poln bolečin,
ostaja praznina, molk in tišina.

ZAHVALA
Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 74. letu zapustil  

naš ljubi mož, ati, dedek in pradedek.

JoŽE SoNC
12.2.1942 – 08.11.2016

iz Litije.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjeno cvetje in 
sveče. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred in ge. Joži Ocepek za 
lepe poslovilne besede.

Žena Majda in sin Boris z družino.

Nisi se izgubil
kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič
in pozabo;
po TEBI merim
stvarem pomen
in TVOJO pesem
skušam peti za TABO.
       (Tone Pavček)

V SPoMIN

KARLIJU MALISU
1939 – 2014

V mesecu novembru sta minili dve leti žalosti,
odkar si za vedno odšel.

Ostala je praznina in tiha bolečina.
V mislih smo s Teboj.

Hilda in njeni

Krasno je sonce na nebu,
lep njegov zlati sijaj,
toda še lepše mi sveti,
mamice moje smehljaj.

Lepa je lunica mila,
sij njen je čisto srebro,
toda milejše mi sije,
mamice moje oko.

Če bi smehljaj njen ugasnil,
njeno zamrlo oko,
v sonca največjem sijaju,
meni bilo bi temno.



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

1. Brane Vodenik, Spodnji Log 58. Sava pri Litiji
2. Robert Zidar, Gobnik 27, Gabrovka
3. Pavla Godec, Golišče 61A, Kresnice

Težje besede:  ARAS, VIDAV, KARIBU, SARATOV, 
ORTIKON, VAAL

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.12.2016 na naslov ured
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli veliko 
PIZZO gostilne Maček. Nagrajenci bodo prejeli bon za 
pizzo v Tiskarni ACO, Litija.
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STAR mizarski ponk, skrinje, 
omare, mize, voziček lojtrnik, 
cizo in ostale stare predmete 
kupim.  031 878 351

PODARITe odvečne knjige, 
priročnike. Pokličite, pridem 
z veseljem, jih odpeljem in 
ohranim.  030 996 225
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KUPIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, me-
dalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, 
stare razglednice, kip-
ce, slike, nakit, kovance, 
knjige in druge starejše 
drobnarije, ki jih morda 
ne potrebujete več.

 051 740 430

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

NePReMičNiNe nagradna križanka sestavil: jože Vizlar številka: 192

ŽeleZNA POROKA
V mesecu oktobru sta praznovala 65 let skupnega življenja Marija in Franc Lesjak iz Litije. Pri nju-
ni visoki starosti, on je letos dopolnil 93, ona pa 89 let, imata še vedno železno voljo in neizmerno 

ljubezen do življenja. 
Veselita se drobnih pozornosti in stikov z ljudmi, veselita 
se skupnih srečanj družin svojih osmih otrok, veselita se 
vsakega obiska posebej. V njuni kuhinji je vedno toplo in 
diši po pečenih piškotih. Veselita se dela, ki ga še zmoreta. 
Hvaležno sprejemata skrbno zdravstveno pomoč ZD Litija 
in zanju pomembno povezanost z župnikom in cerkvijo. 
Vsak zase tako različna, a skupaj tako dopolnjujoča se, 
sta se skozi mnoge življenjske preizkušnje utrdila v žele-
zen par in zgled za druge: odlikuje ju medsebojno spošto-

vanje in vsakodnevno sodelovanje. Skupaj premikata gore! 
Iz njune železne povezanosti raste diamantna poročna mavrica - da bi jo le dočakala! Otroci, 
vnuki in pravnuki jima želimo vse najboljše, hkrati pa se zahvaljujemo vsem ljudem dobre volje za 
drobne prijaznosti, ki sta jih naša starša v svojem kraju deležna.  Metoda MAj (prej Lesjak)

ZAVARUjTe Se PReD VlOMI IN BODITe  
POZORNI NA DRZNe TATVINe!

Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš!
Policisti in kriminalisti svetujemo, da ob odhodu od doma preverite, ali 
so vsa vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena. Vrednejše predmete 
shranite na varno mesto. Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da 
vas ni (ne puščajte vidnih sporočil, da ste kam šli, ne puščajte ključev v 
poštnem nabiralniku, pod predpražnikom in podobno, ne zastirajte oken 
z zavesami, polkni ali roletami. Že najmanjše samozaščitno ravnanje 
(močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in 
vrata, primerna osvetlitev, občasna prisotnost, alarmne naprave) lahko 
odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo. 
Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite telefon-
sko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne vstopajte, saj 
se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja 
kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo 
preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajaj-
te po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko 
ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo! Naj tudi vaše vozilo na par-
kiriščih ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, 

da v vozilih na vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denar-
nic in drugih vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte.  
Opažamo tudi pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. Ugotovljeno 
je, da so žrtve predvsem starejši občani, ki jih osumljenci pod pretvezo 
(odkup odpadnega materiala, zaprošajo za vodo, čisto »navaden« pogo-
vor o urejenosti okolice hiše, ponujajo prodajo raz nih priročnih pred-
metov ipd), zvabijo iz hiše tako, da oškodovanec nima več nadzora nad 
objektom in preusmerijo njegovo pozornost s pogovorom. Medtem drugi 
storilec ali več, vstopi/jo v notranjost, od koder v večini primerov odtu-
jijo denar, nakit ali druge vrednejše predmete. Da so bili okradeni, pa 
opazijo šele več ur po dogodku.
Občanom svetujemo, da naj poskušajo imeti pod nadzorom osebe, ki so 
prišle do njih nenapovedano, naj jih brez potrebe ne vabijo v prostore 
in naj vedno zaklenejo hišo, objekt…. Ključ naj vzamejo s seboj, pa če 
tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na izgled oseb, 
znamko, barvo in reg. št. vozila, s katerim so se pripeljali, ipd. V kolikor 
občan kljub temu postane žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obve-
sti policijo na številko 113.

Danijel STANOJEVIČ, pomočnik komandirja PP Litija

ZAHVALA
ob smrti moje drage mami 

ZoRE KAZIČ
17.12.1932 – 23.10.2016

Zahvaljujem se vsem, ki ste mojo mami pospremili 
na njeni zadnji poti. Pravi prijatelji in iskreni življenski sopotniki  

jo bomo obdržali v spominu na njeno neizmerno  
potrpežljivost in dobroto.

Draga mami, naj te vodi roka sprave in odpuščanja.

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

ZAHVALA
Ob slovesu našega dragega očeta, ata in pra-ata

toRI KARoLA
10.3.1927 – 22.10.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečene tolažilne besede, podarjeno cvetje in sveče. 
Izredna zahvala Domu Tisje in dr. Kolšku za vso zdravstveno oskrbo v 
času njegove bolezni. Za lepo opravljen obred se zahvaljujemo gospo-
du župniku Tomšič Jožetu, pevcem Lipe ter Katarini Možina za govor. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste sočustvovali z nami in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Zalujoči: vsi njegovi

01/896-32-20

01/898-73-70

NA IZjeMNI lOKACIjI V lITIjI, PRODAMO opremljeno 
enonadstropno hišo (218m2), na parceli 753 m2, cena 
195.000,00 EUR. Hiša je primerna tudi za dve družini. 
Vseljiva je takoj, informacije na 040 73 66 37 ali info@
lastovka-nepremicnine.si

PRODAM starejšo kmečko hišo z gospodarskim poslop-
jem, možno tudi 7 arov zemlje. Prodam tudi zazidljivo 
parcelo 1250 m2, možna je tudi obrt ob zasavski cesti. 
GSM: 031 670 737

PRODAM stanovanje, 58 m2, 2 nadstropje, energetsko 
zelo varčno, nizki stroški, 70.000 €. Tel.: 051 627 992.

ODDAM manjše, opremljeno, dvosobno stanovanje v  
Litiji s pokritim parkirnim prostorom. GSM: 031 774 081.

PRODAM ZAZIDljIVO PARCelO v izmeri 1.500 m2  
v Šmartnem pri Litiji (Možna delitev parcele). 
Informacije: 031/794 473, 031/630 931.

PRODAM stanovanjsko hišo in 2 ha zemlje ob hiši, 17 
km iz Litije v vasi Zglavnica. Informacije: NeSTA d.o.o. 
Tel.: 01 8981 156, GSM: 041 733 669



LASTNA AKCIJA!

»UGODNA SEZONSKA PONUDBA«

»PRAZNIČNA PONUDBA«

KGZ LITIJA Z.o.o.Tel.: 01 896 32 36
TC SUPERMARKET Litija PC SUPERMARKET Šmartno

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.30-20.00 
SOBOTA: 7.30-19.00 

NED.-PRAZ.: 7.30-11.30

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 6.00-19.00 
SOBOTA: 6.00-18.00 

NED.-PRAZ.: 7.30-11.30

Tel.: 01 896 32 48

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00 
SOBOTA: 7.00-14.00

TC AGROMARKET Litija PC DOM MARKET Šmartno
Tel.: 01 896 32 41

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00 
SOBOTA: 7.00-14.00

Tel.: 01 896 32 49

Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija!

PRIL 900 ml
1,39 €

ARIEL 9,1 kg
19,90 €

ČOKOLADA SEKA 75g
0,39 €

ČOK. Z RIŽEM MIKADO 300g
1,69 €

ZIMSKE GUME »ROTAL«
OD 22,49 € !

KVALITETNA LOPATA ZA SNEG 
7,49 €

SOL ZA POSIPANJE  25kg    
3,75 €

LESNI PELETI RED DEVIL  A2  230 €/t
LESNI PELETI HAS  A1  230 €/t

AKUMULATOR BANNER
OD 49 € !

CENA  VELJA ZA 12V 44AhČISTILO AVTOSTEKLA 
1 L 1,29 €

ANTIFRIZ 100% 1 L 
2,79 €

* PRŠUT CELI 
7,99 €/kg

* SALAMA SUHA Z'DEŽELE 
9,99 €/kg

VELIKA IZBIRA IGRAČ –
AKCIJSKE CENE!

Novi zaŠčitNi zNaK oŠ litija
Osnovna šola Litija bo s tem šolskim letom še bolj prepoznavna, sprejeli so nov logotip, ki ga je 
idejno zasnovala likovna pedagoginja Marija Bregar Hostnik. 
Pred dvema letoma, ko so se preselili v novo moderno šolsko stavbo, je stari zaščitni znak 
izgubil svoj prvotni pomen (v grbu pročelje sodniške zgradbe z latinskim zapisom »Ne za šolo, 
temveč za življenje«). Takrat so razpisali interni natečaj za nov logotip, vendar noben predlog s 
svojo podobo ni ustrezal vsem kategorijam: moderni zasnovi stavbe ter vzgojno-izobraževalne-
mu delu in življenju na šoli. 
»Tako je vodstvo šole apeliralo name, naj razmislim in oblikujem znak, ki bo predstavljal našo 
novo celostno podobo šole. Kar celo leto je pod ustvarjanjem idej in skic in različnih likovnih 
komponent dozoreval novi znak. Pri tako kompleksni podobi je najtežje in predvsem najbolj 
pomembno pri oblikovanju LOGOTIPA, da znak nosi dostojanstveno podobo tistega, ki ga pred-
stavlja. Da postane prepoznaven, moderen, minimalističen, ima čim manj elementov, je preči-
ščen, preprost, oziroma ljubek, všečen in barvno usklajen,« je poudarila Marija Bregar Hostnik.
Avtorica je razložila simbolni pomen znaka, odločila se je za vo-
doravno statično pravokotno obliko, ki ga je razdelila na kvadrat 
in manjši pravokotnik, čemur rečemo tudi zlati pravokotnik (eno 
najlepših razmerij v umetnosti in matematiki). Znak v globalu 
skriva 6 elementov: 1., 2., 3., triado, podružnico s prilagojenim 
programom ter podružnični šoli na Savi in Polšniku. Kaže tloris 
šole z okroglim atrijem in zasajenim drevesom, hkrati pa tvori 
črko O. Krog oz. kolo, kot eno največjih odkritij zgodovine, je 
likovna pedagoginja uporabila v ovoju spirale, ki v tem primeru predstavlja znanje, rast, razvoj, 
vseživljenjsko učenje in napredovanje, skratka neskončnost. Črka A predstavlja odprtost in do-
brodošlico novemu znanju in napredku. Fond črk je enak črkam, s katerimi so označene učilni-
ce, kar je bilo usklajeno z arhitekturnim birojem. Bela, oker in črno-rjava barva pa predstavljajo 
celostno barvno podobo ambienta oz. notranjih prostorov šole. 
Na svetu staršev so novi zaščitni znak šole soglasno sprejeli in ga potrdili. 

Marija BREGAR Hostnik

Vabimo vas, da si na naši spletni strani www.rudi-turs.si ogledate pester božično-novoletni 
program z zagotovljenimi odhodi iz litije.

aKtUalNo:
1-dnevni izleti:
•	 SlADKe SANje SAlZKAMMeRGUTA že za 55€/osebo (termin: 3.,10. in 17.12.2016)
•	 BOŽIČKOVA POŠTA IZ STAYeRjA že za 39€/osebo (termin: 10.12.2016)
•	 PRAVljIČNA AVSTRIjSKA jeZeRA že za 45€/osebo (termin: 3.,10.,17.12. in 22.12.16)
•	 BAD ISCHl IN WOlFGANGSee že za 56€/osebo (termin: 3.,10. in 17.12.2016)
•	 ADVeNTNI SAlZBURG IN OBRNDORF že za 44€/osebo (termin: 17.12.2016)
•	 GRADeC IN ZOTTeRjeVA ČOKOlADNICA že za 35€/osebo (termin: 3.,10. in 17.12.2016)
•	  ADVeNTNA AVSTRIjSKA KOROŠKA (TRIje NAjlePŠI SejMI) že za 28€/osebo (termin: 

3.,4.,11.,12.,17. in 18.12.2016)
•	 ADVeNTNI ZAGReB že za 24€/osebo (termin: 3.,9.,16. in 23.12.2016)
•	 ADVeNTNe BeNeTKe že za 40€/osebo (termin: 11. in 18.12.2016)
•	 ADVeNTNI DUNAj že za 40€/osebo (termin: 10. in 17.12.2016)
•	 ADVeNTNI GRADeC IN MARIAZell že za 30€/osebo (termin: 18.12.2016); vstopno mesto: Lj
•	  ADVeNTNA BUDIMPeŠTA že za 43€/osebo (termin: 10. in 17.12.2016) vstopno mesto: LJ.
2- dnevni izleti:
•	  PRAVljIČNO GNeZDeCe >> GORSKeGA ZDRAVNIKA << termin: 10.-11.12.2016; vstop: Lj ; 

cena: 135€/osebo
•	  BRATISlAVA in NAKUPOVANje PRI DUNAjU termin: 17.-18.12.2016; cena: 89€/osebo
NOVO leTO:
•	 NOVOleTNe NOČI V DUBROVNIKU že za 239€/osebo; termin: 29.12.2016-02.01.2017
•	  NOVOleTNe NOČI BUDVe že za 189€/osebo; termin: 29.12.2016-02.01.2017, vstop: LJUBLJANA
•	  NOVOleTNe NOČI NeUMA že za 249€/osebo, termin: 30.12.2016-02.01.2017 (možnost  

podaljšanja programa za en dan - odhod 29.12.2016 in doplačilo 46€), vstop: LJUBLJANA
LEPO VABLJENI….

litijSKa občiNa Živi za PleS
Plesno športno društvo NLP združuje plesalce iz vseh koncev 
naše občine. S polno paro že ustvarjamo na rekreativnih teča-
jih, kot so plesna joga za otroke, balet, break dance, pop in hip 

hop za odrasle. Enkrat tedensko plešemo tudi v parih. Ko združimo valček, fokstrot, 
cha-cha, jive, tango in še kaj, dobimo pravo zakladnico plesnega znanja. Na teča-
jih družabnega plesa se na sproščen način naučimo osnovnih korakov svetovnega 
plesnega programa, da se ob različnih priložnostih znamo zavrteti in zabavati na 
plesišču. Plesne vaje in treningi v NLP-ju ne predstavljajo le učenja plesnih korakov, 
ampak prijetno druženje ob plesu in glasbi. Po petih letih tekmovanja pod imenom 
NLP, se naši hip hop in jazz plesalci lahko pohvalijo z naslovi državnih, evropskih in 
svetovnih prvakov. Prav tako bodo najvišja mesta napadali tudi v sezoni 2016/17. 
Tekmovalci se že pridno pripravljajo na prihajajoča tekmovanja, prvi pokalni turnir 
v organizaciji Plesne zveze Slovenije je že za nami. Dobre novice prinašamo tudi 
iz svetovnega prvenstva v jazzu, ki je oktobra potekalo v nemškem Wetzlarju. 
Slovenske barve je zastopala dvojica Aja Topolnik in Lana Vehovec, ki je osvojila 
20. mesto, prav tako pa se je na 20. mesto uvrstila mala skupina Vilinke. Dekleta 
že nadaljujejo s treningi, saj decembra potujejo na evropsko prvenstvo na Poljsko. 
Tudi ostali tečajniki ne počivajo. Skupaj z vaditelji pripravljajo zanimive točke za 
letošnjo Novoletno prireditev, ki bo 18. decembra 2016 ob 18. uri v Športni dvorani v litiji. Vstop je prost.  VljUDNO VABljeNI!


