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VSELITEV PRVIH STANOVALCEV V DOM STAREJŠIH
V MEDGENERACIJSKEM SREDIŠČU ŠMELC

V ponedeljek, 28.9.2015 smo bili priča veselemu dogodku, saj so končno zaživeli prostori Doma starejših v Medgeneracijskem središču ŠMELC. Prva stanovalka je rojena
v Slivni in ob vselitvi v njeno domovanje na Ljubljanski cesti ni skrivala vznemirjenja, saj si je zelo želela, da si najde
svoj prostor za preživljanje starosti prav v Litiji. Predhod
no si je že dvakrat ogledala svoje bodoče domovanje in je
zelo navdušena, predvsem nad svetlimi in barvno bogatimi prostori.
Predstavniki domske skupnosti doma TISJE so ob tej
priložnosti direktorici Vidi Lukač, podarili sveže pečeno
pleteno srce s simbolnim pomenom, da bi stanovalci in
uslužbenci v novih prostorih živeli in delovali povezovalno
in skupaj ustvarjali in zagotavljali zadovoljno in kvalitetno
življenje. K temu bo prav gotovo pripomogel tudi sodob
ni koncept dela v gospodinjskih skupnostih, ki delujejo
podobno kot družinske skupnosti. Prav to zagotavlja top
Pevke in pevci Doma Tisje so s pesmijo pospremili
lino, domačnost, varnost. Domsko oskrbo bo v stavbi
prihod prve stanovalke.
Medgeneracijskega središča ŠMELC izvajal DOM TISJE,
ki bo v enoto Litija lahko sprejel 91 uporabnikov, v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah.
Vse informacije v zvezi z nastanitvijo lahko dobite v socialni službi doma. Kontaktna številka: 01 890 01 06.

iz uredništva
Aktivnosti v šolah, vrtcih in gimnaziji so že v polnem teku. V tej številki boste lahko prebrali njihove prispevke kakor tudi ostale novice
od športnih in kulturnih društev. Čestitamo tudi litijskim gasilcem
ob praznovanju130-letnice. 
Uredništvo Občana
Prispevke pošljite do 08.11.2015 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.

POSTAVITEV KIPA VIZIJA
PRED STAVBO STARE SODNIJE

Park pred stavbo STARE SODNIJE je konec meseca septembra dobil novo podobo, s postavitvijo ene od najnovejših
umetnin domačinke Metode Maj, kipom Vizija. Kip je odkupila in darovala mestu Litija gospodarska družba Istrabenz
plini d.o.o. Otvoritveno slovesnost, ki je potekala na prostem
pred vhodom v STARO SODNIJO je pričel Pihalni orkester Litija s poskočnimi koračnicami.
Nekaj besed o pomembnosti
tega dogodka so zbranim obiskovalcem v svojih govorih
namenili; predsednik uprave
Istrabenz plini d.o.o. Dario
Šik, direktor družbe Plinovodi
Marjan Eberlinc, župan Občine Litija Franci Rokavec. O
sami kiparski umetnini in njenem pomenu za mesto Litija
pa je spregovorila tudi avtorica Metoda Maj.
Kip je visok 220 cm, težak 3,5 t,
narejen pa je iz marmorja
– Kamen Lipica UNITO. Predstavlja sopotnika, moškega in
žensko, ki imata skupen pogled v prihodnost. Skupne sanje.
Skupen korak naprej. Kroglica v njunih rokah je lahko otrok
ali karkoli drugega, kar nosita skupaj ali čemur sledita. Sta
vizionarski par. Oblikovno in psihološko izražata in združujeta
mehko liričnost, pa hkrati mogočnost in odločnost.
Na prireditvi so poleg Pihalnega orkestra Litija nastopili še
Moška vokalna skupina Lipa in otroci vrtca Najdihojca, prireditev je z izbrano besedo povezovala Helena Hauptman.

OBVESTILO

VABILO NA PRIREDITEV
»V HVALEŽNOST JESENI«

Tudi letos Vas vabimo na tradicionalno prireditev
»V HVALEŽNOST JESENI«, ki bo potekala
v nedeljo, 8.11.2015 v Jevnici.
Vabimo vse, ki imajo pridelke za razstavo »NAJ PRIDELKOV«, da jih prinesejo v dvorano zadružnega doma v
Jevnici v soboto, 7.11.2015 od 15.00 do 18.00 ure.
V nedeljo, 8.11.2015 si boste od 9.00 ure dalje lahko
ogledali razstavo »NAJ PRIDELKOV«, obenem pa bo potekala tudi ponudba najrazličnejših pridelkov na stojnicah pred
zadružnim domom.
Zaključna prireditev, s podelitvijo priznanj za »NAJ PRIDELKE«, bo v nedeljo, 8.11.2015 ob 15.00 uri v dvorani zadružnega doma v Jevnici. Vljudno vabljeni!

KUD JEVNICA

Vse občane obveščamo, da bodo tudi
letos ob Dnevu spomina na mrtve, 1.
novembru, žalne svečanosti pri grobiščih in spomenikih padlih po naslednjem
časovnem razporedu:
1. V Štangi pri spomeniku NOB
v četrtek 22.10.2015 ob 11. uri
2. V Kostrevnici pri spominski plošči
NOB v petek 23.10.2015 ob 10. uri
3. Na Primskovem pri grobišču NOB
v petek 23.10.2015 ob 11. uri
4. Na Savi pri spomeniku NOB
v petek 23.10.2015 ob 14. uri
5. V Gabrovki pri grobišču NOB
v petek 23.10.2015 ob 11.30 uri
6. V Jevnici pri spomeniku NOB
v petek 23.10.2015 ob 18. uri
7. V Kresnicah pri spomeniku NOB
v petek 23.10.2015 ob 17. uri
8. Na pokopališču v Šmartnem pri
Spomeniku žrtvam I. svetovne vojne
v soboto 31.10.2015 ob 14.30 uri
9. V Šmartnem pri spomeniku NOB
v soboto 31.10.2015 ob 15. uri
10. V Litiji pri spomeniku NOB
v soboto 31.10.2015 ob 16. uri
11. Na Sp. Logu pri spomeniku NOB
v soboto 31.10.2015 ob 18. uri
12. Na Polšniku pri grobišču NOB
v nedeljo 1.11.2015 ob 11. uri
13. Na Vačah pri grobišču NOB na pokopališču v nedeljo 1.11.2015 ob 9. uri
Vse občane vabimo, da se udeležite žalnih slovesnosti v čim večjem številu in s
svojo prisotnostjo počastite spomin na
padle v NOB.
ZB za vrednote NOB
Litija-Šmartno
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PODPISAN KOALICIJSKI SPORAZUM
O LITIJSKI POMLADI v mandatnem
obdobju 2014-2018
KOALICIJSKI SPORAZUM O LITIJSKI POMLADI v mandatnem obdobju 2014-2018 je bil podpisan v četrtek 1.10.2015. Podpisali
so ga: Župan Franci Rokavec, predsednica OO SLS Lijana Lovše,
predsednik OO SDS Boris Doblekar, predsednik OO N.Si krščanski demokrati Boštjan Sukič ter vodja svetniške skupine SLS Pavel Hiršel in samostojni svetnik N.Si krščanski demokrati Primož
Kokovica. Navedene stranke, zastopane v občinskem svetu občine Litija so se za podpis koalicijskega sporazuma odločile zaradi
enotne želje po odgovornem, konstruktivnem, povezovalnem in
transparentnem reševanju problemov in v iskanju najboljših rešitev za naše občanke in občane ter v skladu s pričakovanji občank
in občanov po nadaljevanju uspešnega vsestranskega razvoja občine Litija, ki bo zagotavljal kakovostno življenje.
Cilj Sporazuma je v zagotovitvi učinkovitega funkcioniranja občine, iskanju potrebnega političnega konsenza pri vzpostavitvi
finančno stabilnega dolgoročnega razvoja, ki bo prispeval k konkretnemu vsakodnevnemu reševanju vprašanj s katerimi se soočajo občanke in občani.

O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKERUBRIKA
UPRAV E
Imenovanje Borisa Doblekarja
za podžupana občine Litija
Župan Občine Litija Franci Rokavec je s Sklepom, 5. oktobra 2015,
imenoval podžupana Borisa Doblekarja.
Funkcijo bo opravljal nepoklicno in po izjavi, takoj po imenovanju, mu je prioriteta odprtost
občine gospodarstvu, brezhibna infrastruktura, boljša vzgoja in večja varnost v cestnem
prometu, boljša prepoznavnost
občine in s tem večja odprtost
turizmu, poudarek na mladih,
pred vsem njihovo večje vključevanje v družbeno življenje in
zanimanje za skupno dobro ter
večje medsebojno spoštovanje in medgeneracijsko sodelovanje,
boljši pogoji za športne aktivnosti in prostočasne dejavnosti ter večji pomen društev in krajevnih skupnosti.
Pri pomoči županu, bo kot podžupan aktivno deloval na naslednjih
področjih:
• gospodarska javna infrastruktura
• gospodarstvo
• družbene dejavnosti; šport
• zaščita in reševanje; gasilstvo.

ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA
V LITIJI IN ŠMARTNEM PRI LITIJI IMA
UPORABNO DOVOLJENJE

Podpisniki Sporazuma od leve: vodja svetniške skupine N.Si
krščanski demokrati Primož Kokovica, predsednik oo N.Si
krščanski demokrati Boštjan Sukič, župan Franci Rokavec,
predsednica oo SLS Lijana Lovše, predsednik oo SDS Boris
Doblekar in hkrati vodja svetniške skupine SDS, predsednik
svetniške skupine SLS Pavel Hiršel.

Podpisniki se zavedajo, da je po obdobju izvajanja velikih projektov potrebno v obdobju 2014-2018 prioritetno pristopiti k dolgoročno stabilnemu in uravnoteženemu izvajanju proračuna. V
sporazumu so izpostavili 10 prioritetnih točk, ki jih želijo izvesti v
tem mandatnem obdobju: Izvajanje uravnoteženega občinskega
proračuna z nadaljevanjem prioritetnega varčevanja v letu 2016
s katerim bomo zagotovili, da bo Občina Litija imela do 1.1.2017
poplačane vse obveznosti do izvajalcev iz naslova izvedenih, tako
imenovanih velikih projektov, pri čemer bomo zagotovili uravnoteženje občinskega proračuna v prihodnjih letih; zagotoviti pogoje,
da bo Medgeneracijsko središče ŠMELC pričelo delovati z vsemi
vsebinami najkasneje v začetku leta 2016 ter, da bomo zagotovili
preostali dokapitalizaciji v letu 2015 in v letu 2016 in zagotovili
pogoje, da bo družba SVC lahko sama odplačevala obveznosti
do bank z začetkom leta 2017; ustanovitev Nadzornega sveta
Javnega komunalnega stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. do
30.6.2016; zagotoviti sofinanciranje za vzpostavitev administrativno –podpornega jedra v osrednjem gasilskem društvu Litija do
1.1.2016; ureditev prostorov za vrtec v bivši ambulanti v Gabrovki
v letih 2016-2017; izgradnja POŠ Hotič za potrebe osnovnega izobraževanja, zaključek prve faze do konca leta 2018, ki vsebuje
ureditev prostorov za podružnično osnovno šolo in predšolsko
vzgojo in v naslednjem letu nadaljevanje 2. faze, ki vključuje rušitev obstoječe stavbe in izgradnjo večnamenske dvorane; priprava
sprememb občinskega prostorskega načrta do 30. 6.2017; pri OŠ
Litija do konca leta 2015 dokončati 2. fazo, ki vključuje izgradnjo
zunanjega igrišča in zunanjo ureditev pred stavbo Stare sodnije, z delom ceste komandanta Staneta; centralna čistilna naprava je zgrajena in bo spomladi 2016 končano poskusno obdobje
obratovanja, do konca leta 2016 pa bo dograjen še manjkajoč
del vzporedne gospodarske infrastrukture: oživitev rekreacijske
in sprehajalne poti proti Zavrbju (rok 30.6.2016) in tudi drugod
v mestu Litija.
V nadaljevanju Sporazuma so podpisniki dodali, da se vsekakor
zavedajo, da so pri izvajanju občinskih nalog pomembni tudi projekti na ostalem področju gospodarske in družbene infrastrukture, gospodarstvu in razvoju podeželja, ki bodo začrtani v Dolgoročnem razvojnem programu občine Litija za obdobje 2016 -2022
kateri bo sprejet v začetku leta 2016.

Imenovanje poveljnika
civilne zaščite občine Litija

V začetku meseca oktobra je župan občine
Litija Franci Rokavec s Sklepom imenoval
poveljnika civilne zaščite občine Litija.
Novi poveljnik civilne zaščite je postal Aleksander Gombač, stanujoč na Loški ulici v
Litiji, ostali člani štaba pa so:
namestniki poveljnika: Jože Poglajen, Roman Ciglar, Igor Cividini in člani štaba civilne zaščite; dr. Pavel Pajntar, Danica Sveršina, Andrej Čopar, Ivan Sabari, dr. Igor
Kastelic, Boris Rappl, Marko Kovač, Sandi
Kraševec. Vsi zgoraj navedeni so odgovorni za operativno – strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoč ob naravnih in drugih
nesrečah na območju občine Litija.

V občinah Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi in Radeče zaključujemo drugo fazo projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju srednje Save. Projekt, ki ga delno financira Evropska unija
s sredstvi iz Kohezijskega sklada, obsega: izgradnjo kanalizacije in
čistilne naprave Litija–Šmartno, izgradnjo kanalizacije in čistilne
naprave v občini Zagorje ob Savi ter izgradnjo centralne čistilne
naprave v občini Radeče.
Projektiranje in gradnjo centralne čistilne naprave Litija ter kanalizacijo v mestu Litija in Šmartno pri Litiji je izvajalo podjetje Riko
d.o.o., Ljubljana. Podizvajalec na segmentu projektiranja je bilo
podjetje Inštitut za ekološki inženiring Maribor, pri izvedbi gradbenih del pa domače podjetje Trgograd d.o.o. Nadzor na izvedbo del
je za vse tri sklope izvajalo podjetje Projekt d.d. iz Nove Gorice.
Do sredine leta 2015 smo zgradili celoten kanalizacijski sistem v
mestu Litija in kanal iz Šmartna pri Litiji do centralne čistine naprave. V istem času se je zaključila tudi gradnja objekta čistilne naprave, tako da
se je v začetku
leta leto 2015
pričelo poskusno obratovanje čistilne naprave. V času
p o s ku s n e g a
obratovanja je
objekt upravljal in nadzoroval izvajalec
projektiranja
in gradbenih
del. Po izvedenih meritvah, ki so izkazovale, da je čiščenje odpadne
vode ustrezno, objekte prevzema v upravljanje Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
Projekt na območju obeh občin je vreden 16 MIO €. Od tega je
občinama zagotovljenih skupaj 10,6 MIO € sofincerskih sredstev s
strani EU Kohezijskega sklada in proračuna RS.
Sofinancerska sredstva so namenjena čistilni napravi v višini
3,2 MIO €, 5 MIO € je za kanalizacijo v Litiji, ostalo za kanalizacijo v Šmartnem. Kanalizacijske sisteme financira vsaka občina
zase, objekt čistilne naprave pa imamo v solasti v razmerju 68:32.
V takem razmerju smo tudi vlagali lastna sredstva v CČN.
Projekt je uvrščen v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete:
Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje
in čiščenje komunalnih odpadnih vod, ki ga je sprejela Vlada RS.

POPOLNA ZAPORA MOSTU V JEVNICI

Konec meseca septembra so se prebivalci Jevnice in Senožeti srečali z nenadno zaporo mosta čez Savo. Strokovni pregled mostu,
ki povezuje naselja na levem in desnem bregu reke Save, ki pripadajo občinama Litija in Dol pri Ljubljani je pokazal, da konstrukcija
mostu zaradi dotrajanosti
in poškodb lesenih elementov ne zagotavlja več
varne uporabe in zato je
bilo potrebno most zapreti
za vsa vozila, dovoljena je
uporaba le pešcem in kolesarjem. Po oceni strokovnjakov je eden od vzrokov
za nastanek poškodb tudi
ta, da so kljub prepovedi,
preko mostu vozila tudi vozila težja od dovoljenih 2 t. Glede sanacije iščemo rešitve skupaj z
občino Dol pri Lj., se pa zavedamo, da bo strošek zelo visok.
Obvoz je omogočen po LC 213070 (Litija-Kresnice-Jevnica-Slop)
Prosimo vse voznike za razumevanje in upoštevanje nove prometne
signalizacije!

OBNOVLJEN GASILSKI OBJEKT V GABROVKI

Gasilci poleg svoje osnovne naloge skrbimo tudi za zgodovino, tradicijo in lepšo podobo našega kraja.
Tako smo se že pred časom odločili, da naš stari dom obnovimo
in preuredimo v gasilski muzej.
Naš stari dom je že sam po sebi
kot objekt zgodovinski eksponat
z originalnim lesenim stolpom. Pri
obnovi skrbimo, da ohranimo prvotno podobo. Napredek je viden
(spodnje slike). Ogled muzeja bo
možen tako za občane, gasilce,
kot za turiste. Na podlagi pobude s strani bivšega predsednika
komisije za delo z veterani pri GZ
Litija, tovariša Alojza Urbanije, da
Stari objekt gasilskega
bi bil to lahko muzej GZ Litija, smo
doma pred obnovo.
začeli razmišljati, da k zadevi pristopimo širše. Želimo, da bi bilo v našem gasilskem muzeju predstavljeno vsako PGD iz GZ Litija. Obnovljen objekt že krasi ožje
središče Gabrovke. Nedvomno
pa bo to lepa popestritev in ponudba za celotno občino Litija.
K obnovi objekta smo pristopili
z lastnimi sredstvi, znanjem in
delom. V obnovo smo do sedaj
vložili številne prostovoljne ure.
Projekt poteka v dveh glavnih
fazah: obnova objekta in notranja ureditev. Podrobnosti bodo
predstavljene ob zaključku projekta. Prva faza je bila zaključena letošnje poletje. Zaključek
V času obnove.
prve faze sovpada z 90. obletnico izgradnje starega gasilskega doma v Gabrovki (takrat Svetem
Križu). Trenutno pa že poteka druga faza. Otvoritev muzeja je predvidena v naslednjem letu.
Na tem mestu tudi pozivamo
bralce, da posredujejo morebitne zanimivosti iz gasilske
zgodovine. Podatke, zgodbe in
zanimivosti iz zgodovine društva, s katerimi razpolagate in
se nanašajo tudi na naše društvo lahko posredujete pisno
na naslov PGD Gabrovka, Gabrovka 64, 1274 Gabrovka ali
na pgdgabrovka@gmail.com.
Na omenjene kontakte tudi
lahko posredujete informacijo
za prevzem predmetov, ki bi
Lepo obnovljen objekt.
jih želeli predati v hrambo v
gabrovški gasilski muzej (vsak predmet bo opremljen z napisom o
darovalcu, namenu in morebitni zanimivi posebnosti).
Vsem dosedanjim sponzorjem in gasilcem, ki so v obnovo vložili
svoj čas se iskreno zahvaljujemo. Ker pa za dokončanje druge faze
potrebujemo še veliko sredstev, prosimo tudi za dodatna sredstva.
Verjamemo, da bo zaključek projekta dobil tudi širšo podporo v
občini Litija. Morebitna sredstva za dokončanje projekta lahko nakažete na TRR: 02023-0019691590 s pripisom: Muzej in ime darovalca. 
Dušan Pavli, Predsednik PGD Gabrovka

(Nadaljevanje s 1. strani)
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Cesta komandanta Staneta 2
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

JESEN NA IZOBRAŽEVALNEM CENTRU
GEOSS D.O.O.

Težavne stranke in stranke, ki so prišle s pritožbo, predstavljajo problem za podjetje in
osebje. Uspešno reševanje reklamacij in pritožb pa je hkrati ključnega pomena, da stranka
ne bo prešla h konkurenci. Zato vas vabimo vas na seminar

Diplome in diplomanti Višje strokovne šole IC Geoss d.o.o.

Učinkovito reševanje pritožb in reklamacij

V Knjižnici Litija ugotavljajo, da ostajajo strokovne naloge preveč odmaknjene od

javnosti zato so se odločili, da bodo pripravili nov niz srečevanj z avtorji diplomskih del
s katerimi se bodo pogovarjali o njihovih diplomskih oz. znanstvenih delih in dosežkih.

ki bo potekal v četrtek, 26.11.2015 ob 9. uri
v prostorih IC GEOSS d.o.o.,
Cesta komandanta Staneta 2, Litija

Tokrat so se posvetili diplomskemu delu z naslovom »Potreba po ustanovitvi družinskega
centra v Litiji« avtorice Andreje Kastelic, ki je nastala v okviru višjega strokovnega
izobraževanja v programu Organizator socialne mreže na Izobraževalnem centru
Geoss d.o.o., pod mentorstvom mag. Gabrijele Hauptman. Iskali so rešitve in načrte
za prihodnost. Predstavnica Izobraževalnega Centra Geoss d.o.o. in mentorica
diplomskega dela sta predstavili program Organizator socialne mreže in poudarili, da
je v tem programu nastalo še mnogo diplomskih del, ki si zaslužijo pozornost širše
javnosti.

Na seminarju se boste naučili:
• Lažje razlikovati sebe od konkurence,
• Povečati zadovoljstvo strank,
• Stranke spremeniti v stalne stranke,
• Večjega zadovoljstva z vašim delom,
• In predvsem povečati prodajo

V mesecu septembru 2015 je svoja diplomska dela zagovarjalo devet diplomantov višje
strokovne šole.
Še posebej sta za naše lokalno okolje zanimivi deli Pomoč skupin za samopomoč z
elementi samozagovorništva pri vključevanju oseb s posebnimi potrebami v družbo Igorja
Mihailovića in delo Brigite Škrabanja Razvijanje zunajšolske likovne ustvarjalnosti otrok
v društvu LILA, ki sta prav tako nastali pod mentorstvom mag. Gabrijele Hauptman.
Igor Mihailović je v svojem diplomskem delu izpostavil različne skupine za samopomoč
v Osnovni šoli Litija tako v programu večinske osnovne šole kot v posebnem programu
vzgoje in izobraževanja.
Litijski likovni atelje že vrsto let deluje na področju likovne umetnosti. Kot obogatitev
šolske ponudbe so začeli razvijati aktivnosti namenjene osnovnošolcem in
srednješolcem, v zadnjem času pa člani društva posvečajo svojo pozornost tudi delu
s predšolskimi otroki. »Likovno društvo Lila ima v lokalnem okolju izjemen pomen saj
povezuje generacije, kar je v današnji družbi zelo pomembno,« pravi Brigita Škrabanja,
ki je v svojem diplomskem delu predstavila Društvo Lila na vseh področjih njegovega
delovanja s poudarkom na delu z otroki.
Omenjeni diplomski deli in seveda vsa ostala, ki so nastala v okviru višje šole, si lahko
ogledate v Knjižnici Litija. Tista, najbolj zanimiva za naše lokalno okolje, pa želimo v
prihodnje predstaviti tudi v okviru srečanj Zanimive Znanosti v Knjižnici Litija.

OBUJANJE SPOMINOV JE NAŠA
DOLŽNOST
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo
Litija – Šmartno je v sredo, 16. septembra 2015, pri
hiši veterana Henrika Prijatelja na Dolah, kjer je bilo v času osamosvojitve tajno skladišče orožja, izvedlo proslavo v okviru spomina
na ustanovitev manevrske strukture in tajnih skladišč orožja.
Predsednik območnega združenja g. Ivan Lovše je v svojem pozdravnem govoru izpostavil aktivnosti ter pomen in namen ustanovitve manevrske strukture. Ob tem je poudaril, da je mogoče skupne
cilje, kljub zahtevnim okoliščinam, izpeljati le ob dobri organizaciji in zavzetem medsebojnem sodelovanju. Takšen pristop nam je
omogočil, da imamo danes lastno domovino – Republiko Slovenijo.
Župan občine Litija g. Franci Rokavec je v svojih besedah pohvalil
vse takratne aktivnosti in odločitve organov občine Litija. Na proslavi so bili prisotni tudi člani odbora “Sever” Litija s svojim praporom.

V kulturnem programu so sodelovali učenci osnovne šole Gabrovka, podružnica Dole pri Litiji in glasbena skupina izgnancev z Dol.
Častno stražo ob pomniku “spominski plošči” tajnega skladišča
orožja pa so izvedli pripadniki gardne enote slovenske vojske.
Po proslavi je bilo družabno srečanje. 
Karlo LEMUT

IX. MEMORIAL RIHARDA URBANCA,
21. 11. 2015

V soboto, 21. 11. 2015, bo Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Litija -Šmartno v času od 9. do 14. ure izvedlo omenjeni
memorial pod pokroviteljstvom pokrajinskega odbora. Športno in
družabno srečanje članov območnih združenj Pokrajinskega odbora Ljubljana-okolica bo potekal v treh športnih disciplinah:
- mali nogomet v Športni dvorani v Litiji
- streljanje z zračno puško (ekipno in posamezno) v Strelskem
domu v Šmartnem in
- kegljanje (ekipno in posamezno) na kegljišču Kegljaškega kluba
Litija nad Šparom.
Vse člane območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo, območnega združenja slovenskih častnikov in članov odbora “Sever” vabimo, da se vključijo v tekmovanje.
Več informacij na tel. O41/384-513 (Mali Franci).  Karlo LEMUT

Trajanje: 6 pedagoških ur
Kotizacija: 70€

Tečaji in delavnice
Prav tako vas vabimo, da se udeležite naših tečajev in
delavnic:
• Nadaljevalni tečaj nemščine – pričetek 3.11.2015
• Začetni tečaj nemščine – pričetek v začetku novembra
2015
• Začetni tečaj angleščine – pričetek v decembru 2015
• Kaligrafija – pričetek v decembru 2015
• Brezplačna delavnica »Ustvarjalna reciklaža«
pod vodstvom ge. Milene Dimec, kjer boste ustvarjali
dekorativne izdelke iz papirja in steklene embalaže.
Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu
info@ic-geoss.si ali na telefonski številki 01 8980 570.
Vljudno vabljeni!

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

VSAKOLETNO JESENSKO SREČANJE
Člane društva vabimo 6. novembra na tradicionalno
jesensko druženje v času zorenja vina. Tokrat bomo krenili proti
Goriškim Brdom. Odhod iz Litije bo 6.11.2015, ob 8. uri.
Najprej se bomo ustavili v Vipavi ter naredili zunanji ogled Lanthierijevega dvorca in izvir reke Vipave. Pot bomo nadaljevali do vasice
Slap pri Vipavi, kjer nas bodo na vinogradniški kmetiji NA HRIBU
postregli s primorskimi dobrotami.
Pot bomo nadaljevali skozi Gorico v Goriška Brda, kjer si bomo
ogledali vasico Šmartno in se povzpeli na razgledni stolp na Gonjačah. Sledi prihod na Bizjakovo kmetijo, kjer nas čaka kosilo ter
zabava z živo glasbo. Prihod v Litijo v poznih večernih urah.
Cena srečanja: 29 EUR. Marko Dernovšek

ŠPORT

MDI Litija in Šmartno pri Litiji je bil organizator 7. športnega tekmovanja invalidov Zasavja in Posavja.
Tekmovanje se je odvijalo v naslednjih športnih panogah: Balinanje – ženske in moške ekipe, pikado – ženske in moške ekipe ter
ekipno tekmovanje v ribolovu.
Dogovor koordinacijskega odbora je bil, da se letos priključijo
tudi tekmovalci iz Posavja. Posledično je sodelovalo večje število
tekmovalcev, kar je pomenilo, da smo morali zagotoviti ustrezne
objekte.
Tekmovanje v pikadu in balinanju smo izvedli v Kulturnem domu v
Veliki Štangi. V pikadu je sodelovalo je 6 ženskih in 6 moških ekip.
Tudi balinarji so tekmovanje izvedli na pokritem balinišču športnega objekta v Veliki Štangi. Sodelovale so 3 ženske in 4 moške ekipe. Ribiči pa so bili v gosteh ob ribniku v Zagorju, ker je bil ribnik na
Mačkovni ta dan zaseden. Tekmovalo je 18 ribičev.
Na koordinacijskem odboru je bil dogovor, da v vseh disciplinah
tekmujejo trojke in rezerva.
Najbolje so se odrezali balinarji, saj so ženske in moški osvojili
1. mesto. Pri pikadu pa so ženske osvojile 3. mesto.
Po končanem tekmovanju je bila razglasitev rezultatov in podelitev
kolajn in pokalov v prekrasnem ambientu pri balinišču. Za prazne
želodce pa je poskrbel naš član Ludvik Obolnar in v kotlu skuhal
odličen pasulj, seveda pa je bilo poskrbljeno tudi, da ni bilo žeje.
Ana Mohar

Praznovanje praznika ks Sava
V krajevni skupnosti Sava smo 20. septembra 2015
že petič praznovali krajevni praznik. Dan je določen
v statutu krajevne skupnosti, v spomin na slovesnost ob predaji lesenega mostu čez reko Savo. V letošnjem letu
smo tako praznovali že 80. obletnico izgradnje mostu.
V okviru praznovanja
krajevnega praznika,
je ŠD Sava 19. 9. organiziralo kolesarski
vzpon na Zasavsko
goro in turnir v namiznem tenisu. Zmagovalec vzpona na
Zasavsko goro je bil
Anže Indof s časom 30:40, v ženski konkurenci pa je lanskoletni
naslov ohranila Janja Prijatelj s časom 52:44.
V namiznem tenisu je bil po koncu turnirja takšen vrstni red:
1. Klemen Mahkovic; 2. Kevin Tomažin; 3. Velibor Dujakovič
Osrednjega praznovanja krajevnega praznika se je udeležilo veliko
krajank in krajanov, ki sta jih pozdravila predsednik KS Sava, gospod Uroš Kranjc in župan občine Litija, gospod Franci Rokavec.
V kulturnem programu so nastopili otroci vrtca Kekec in učenci
podružnične osnovne šole Sava in mažuretka. Program je povezovala gospa Tatjana Primc, za dobro ozvočenje
je skrbel Evgen Malis.
Že nekaj let KS Sava podeljuje priznanje zaslužnim krajankam in krajanom, ki kakorkoli doprinesejo ali zaznamujejo utrip življenja v našem
kraju. V letošnjem letu je to priznanje prejel
gospod Miha (Mihael) Savšek st. za njegovo
nesebično pomoč sokrajanom ob različnih nezgodah, udejstvovanju v ribištvu, gozdarstvu,
gasilstvu, pomoč cerkvi in sodelovanje pri drugih akcijah, ki jih organiziramo v krajevni skupnosti.
Podelili smo tudi priznanje našim gospodinjstvom za urejenost hiš
in njihove okolice.
Letošnji dobitniki so:
- za naselje Ponoviče, ga. Francka Lamovšek
- za naselje Leše, ga. Mohar Milena
- za vas Sava, gostilna Berdajs
Po končanem kulturnem
programu so predsednik
KS in gasilci PGD Sava
pogostili vse prisotne s
hrano in pijačo, savske
gospodinje pa so za vse
udeležence napekle sladke dobrote. Brata Šuštar
sta s svojima harmonikama popestrila srečanje z
živahnimi zvoki narodno-zabavne glasbe.
Vsem organizatorjem prireditve in nastopajočim se iskreno zahvaljujemo! 
Svet KS sava
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ŠOLA V NARAVI za 4. RAZRED
Učenci 4. razredov OŠ Litija so skupaj z učiteljicama
od 5.10.2015 do 9.10.2015 preživeli prijeten in poučen teden v šoli v naravi v domu Jurček v Kočevju.
Vreme je res bilo bolj deževno, vendar so vseeno
uživali v naravi in izpeljali vse planirane dejavnosti.
Spoznali so mesto Kočevje, njegovo okolico in občudovali Kočev
sko jezero. Na kolesarskem
poligonu so preverjali, kako
spretni so že pri vožnji s kolesom. Pogumno so veslali po
reki Rinži. Streljali so z lokom,
učili so se taborniških veščin,
obiskali so gozdno učno pot
in obiskali kraško jamo. Ob
večerih so nastopili na prireditvi Dom Jurček ima talent,
se pomerili v kvizu Male sive celice, se odpravili na lov na lisico
- orientacijsko tekmovanje in zaplesali v disku. Razvijali so tudi
praktične vsebine - medsebojno strpnost, prijateljstvo in medsebojno pomoč. Ob prijaznih učiteljih CŠOD-ja, raznolikih in zanimivih
dejavnostih, dobri hrani in druženju je čas zelo hitro minil. Polni
vtisov, veseli in zadovoljni so se vrnili nazaj domov. Petra Pavlica

PETOŠOLCI DOSEGLI 11 ZLATIH DELFINOV
Letna šola v naravi je v Žusterni potekala za petošolce v lepem
vremenu in prijetnem vzdušju. Dnevi so potekali po programu, kjer
je bilo največ pozornosti namenjene plavanju. Pri tem pa so bili
učenci zelo uspešni, saj jih je od 56 kar 11 osvojilo zlatega delfina.

DELAVNICA Z BABICAMI IN DEDKI
V ENOTI KEKEC

V začetku meseca, točneje prvega oktobra se obeležuje „dan starejših“. Vzgojiteljice in otroci iz vrtca Kekec na Savi so tako medse povabili dedke in
babice, da bi skupaj preživeli dopoldanski čas do
kosila. Ker je oktober jesenski mesec, smo imeli temu času primerno nalogo. Dozorela je koruza, pobrana sta že krompir in fižol, pa
tudi v gozdu se za dekoracijo najde veliko naravnih materialov; od
barvastih listov, vejic rožic, praproti, storžev in drugo.
Vse to smo skupaj z vzgojiteljicama Maridi in Zdenko uporabili na
jesenski delavnici z dedki in babicami. Materiala smo imeli dovolj
in na vsaki mizi se je nekaj dogajalo in ustvarjalo. Za prvo mizo smo
babice olupile krompir za miške, na drugih treh mizah pa so otroci
pomagali luščiti fižol in ličkati ter luščiti koruzo. Medtem ko je vzgojiteljica Zdenka že dala v pečico miške iz krompirja, smo stari starši
na hitro spili kavico in nadaljevali z delom. Kako lepo je
bilo videti zadovoljne otroške
obrazke, ko smo skupaj izdelovali jesensko dekoracijo iz
ličkanja in laskov, na slike lepili koruzna zrna, storže, liste,
laske od koruze in še in še …
Za zaključek pa smo imeli
pojedino mišk iz pečenega
krompirja. Takšnih delavnic
si še želimo in se vzgojiteljicam zahvaljujemo za povabilo, saj smo
skupaj z vnuki preživeli lep delček dogajanja v vrtcu.
Stanka Mohar, babica varovanca v vrtcu

JESEN NAM PRINAŠA PLODOVE

Čestitke! Pohvalo pa si zaslužijo tudi vsi ostali učenci, saj so izboljšali plavalno tehniko in rezultate.

Prvi roditeljski sestanek
V torek, 15. septembra so pripravili na podružnici
roditeljski sestanek. Starše je s pesmijo pozdravila vokalna skupina učiteljev. Po pozdravu ravnatelja
Petra Strleta, je vodja podružnice Marjeta Mlakar
Agrež predstavila Letni delovni načrt podružnice za novo šolsko
leto. Predstavnik policijske postaje Litija, g. Hrup je spregovoril o
varnem prihodu in odhodu učencev v šolo in iz nje. Nataša Zupan
Cvetežar, svetovalna delavka, je predstavila skupine za samopomoč na šoli in starše povabila, da se vključijo. Roditeljski sestanek
se je nadaljeval v sedmih oddelkih. Sestanka se je udeležilo 87
odstotkov staršev in tega so bili strokovni delavci še posebej veseli.

Poročilo o obisku delavcev in varovancev
Varstveno delovnega centra Zagorje
V petek, 11. septembra so OŠ Litija, Podružnico s prilagojenim programom obiskali varovanci in delavci Varstveno delovnega centra
Zagorje, s katerimi že vrsto let sodelujejo na različne načine. Obiskovalce so sprejeli s prijetnim kulturnim programom,
ki ga je pripravila Sandra
Rihter. Ravnatelj Peter Strle je obiskovalcem razkazal
novo šolo. Po ogledu so se
varovanci vključili v delavnice, ki jih je pripravila in izvedla Renata dimnik. Strokovni delavci so se udeležili
izobraževanja. Nataša Zupan Cvetežar jim je predstavila delovanje
skupin za samopomoč in drugih skupin na šoli, Marjeta Mlakar
Agrež in Sandra Rihter pa sta predstavili Posebni program vzgoje in
izobraževanja, s poudarkom na šesti stopnji. Srečanje je potekalo
prijetno in sproščeno. 
Marjeta Mlakar Agrež

Vse se je začelo na prvi jesenski dan, ko nas je obiskala Teta Jesen. S pisanimi, zemeljskimi barvami je pobarvala listje in prinesla
obilico jesenskih plodov. Otroci so ob pomoči staršev prinesli v
vrtec domače sadje, različne buče, koruzo, kostanj, želod, pisano
jesensko listje.
Pa smo se odločili, da za začetek skuhamo kompot. Otroci so pomagali pri trganju grozdnih jagod. Nekaj jih je pristalo v posodi,
ostale pa v otroških trebuščkih. Najbolj so bili otroci ponosni nase,
ko jim je z nožem uspelo rezati
jabolka, hruške in slive. Kompot je bil zelo okusen, saj smo
mu dodali še malce cimeta,
klinčkov in sladkorja.
Luščenje koruze, je odlična dejavnost za razvoj fine motorike
ter krepitev mišičnega tonusa.
Otroci so prepoznali olupljeno
koruzo, uganka je bil neolupljen
storž koruze. Ko smo olupili še tega se je pričelo luščenje. Koruzna
zrnca so skakljala po mizah in po tleh, a zaradi tega se ni nihče razburjal. Čisto vse smo pobrali in jih shranili v košarico. Vzgojiteljici
pa sva otrokom predstavili še »čarobno koruzico«, takšno za peko
pokovke. Pripravljali sva jo pred otroki, ki so bili začudeni, ko je kar
naenkrat začelo nekaj poskakovati in pokati pod pokrovko. Igrali
smo se tudi gibalno igrico Kokice, kjer so otroci poskakovali kot
naša koruzica. Seveda je nato sledila malicav- pokovka.
Po kostanj smo se podali kar sami. Celotna skupina otrok, vseh
14, je obiskala gozd. Otroci so ob pomoči vzgojiteljic nosili kostanj
v košarico in prepevali pesem Kostanjček Zaspanček. Iz vej so
zgradili hiško za škrata in še njemu zapeli pesem Enkrat je bil en
majhen škrat. Tako smo uspešno obogatili dejavnosti izvedbenega
kurikula v naravi. Naslednji dan smo košaro jesenskih plodov uredili tako, da smo odbrali kostanj, ga skuhali ter se posladkali z njimi.
Dunja Gorišek Simončič, dipl. vzgojiteljica

Tretješolci v CŠOD Cerkno

V tednu, med 7. in 11. septembrom 2015, so se tretješolci OŠ
Gradec udeležili tridnevnega bivanja v naravi v Cerknem. Učenci
matične šole so skupaj z učiteljico Judito in plavalnima učiteljema
Nuško in Lukom uživali in izpopolnjevali veščine plavanja od ponedeljka do srede, medtem ko so učenci podružničnih šol s svojimi
učitelji Marušo, Petro in Matejem v Cerknem preživeli od srede do
petka. CŠOD Cerkno je v začetku letošnjega leta na široko odprl
vrata svojega popolnoma prenovljenega doma. Sobe so sicer
sodobno opremljene, a njihova imena nosijo v sebi dolgoletno
tradicijo cerkniških pustnih mask: Ta ličnat, Ta smarikov, Lamant,
Ta tierjest… Hecno, a hkrati zelo zanimivo in poučno, kot nam je ob
prihodu učitelj Domen predstavil šege in običaje tistih krajev. Naši
dnevi so bili povsem športno obarvani, saj smo v bazenu preživeli
večji del dneva, nekaj malega časa pa izkoristili za ogled mesta,
športne igre na bližnjem igrišču, druženje in družabne igre v Kamri (igralnica), zasluženo sladkanje s sladoledom na ploščadi hotela Cerkno ter stiskanju pesti za našo košarkaško in nogometno
reprezentanco. Učenci so svoje plavalno znanje dobro nadgradili
oz. izpopolnili, saj so mnogi med njimi že usvojili bronastega
delfinčka, medtem ko so si plavalci začetniki priplavali bronastega,
srebrnega ali zlatega morskega konjička. Čestitke vsem!
Razredni učiteljici Maruša Krnc in Judita Nemeček

Naravoslovni dan – ČEBELARSKA POT

Zjutraj smo se z avtobusom odpeljali do Ponovič in pot nadaljevali uro hoda do čebelnjaka. Tam sta nas pričakala gospoda Jože
Lamovšek in predsednik
Čebelarskega društva Litija
Srečko Rozina ter nam na
kratko opisala čebelarstvo.
Ogledali smo si čebelnjak,
opazovali čebeljo družino
v opazovalnem panju, videli prostor za apis terapijo z vdihavanjem (tako za
starejše kot otroke, ki imajo težave z dihanjem) in na koncu še presenečenje - nagačenega
medveda. Na lepo pripravljeni mizi »Pri Zakrajšk« smo učenci in
učiteljice dobili priročno knjižico z ustvarjalnimi idejami, kozarček
medu in veliko raznih prospektov, ki govorijo o čebelicah, medu in
raznih izdelkih. Posladkali smo se s slaščicami, ki nam jih je spekla
prijazna žena gospoda Lamovška. Polni vtisov in zadovoljni smo se
odpeljali nazaj v šolo.
Kljub prijetni utrujenosti so bili učenci zelo zgovorni in bi izlet do
čebelnjaka še ponovili.  Razredna učiteljica Alenka Planinšek
UTRINEK POŠ Jevnica

Jesenjevanje v POŠ Jevnica

V lepem sončnem popoldnevu, smo se 22.9.2015 zbrali učenci,
starši in učitelji na starševskem srečanju v slovo poletju in pozdrav jeseni. Izdelovali
smo izdelke iz naravnih
materialov, s katerimi
smo okrasili akacijev
gaj ali »Jevniški vrt« kot
ga imenujejo nekateri
domačini. Kot se za jesen spodobi, smo za to
porabili jesenske pridelke, ki so zrasli na našem vrtu, ki nas je razveselil z obilico oranžnih, rdečih, belih in zelenih buč. Okrasne buče
in bučke zdaj kraljujejo in se razkazujejo v gaju poleg vrta, jedilne
pa smo pojedli, saj so nam naše kuharice iz njih skuhale odlično
bučno juho. Na koncu srečanja smo se še posladkali z bučnim
pecivom, ki so ga spekli učenci ter zeliščnim čajem iz zeliščne spirale. Bilo je prijetno. 
Vodja podružnične šole Darja Rajšek

SVETOVNI DAN SRCA

Svetovni dan srca je bil 29. Septembra in v enoti Ribica smo ta
dan svoje srce krepili z različnimi gibalnimi dejavnostmi. Poslušali
smo, kako se nam je pospešil pulz in ga nato tudi
umirili. Ta dan je bil poseben še po nečem. Prvič
smo obiskali oskrbovance
Medgeneracijskega centra
»Šmelc«, jih razveselili s
pesmicami, skromnim da
rilom in prijetnim stiskom
rok. Otroci so vedoželjno
opazovali, se pogovarjali z
oskrbovanci, opazili njihove
različne pripomočke. Polni vtisov, z nasmehi in toplimi občutki pri
srcu smo se poslovili in si obljubili, da se kmalu spet srečamo. Srce
ni samo najpomembnejši naš organ, brez katerega ne moremo preživeti, je tudi majhna skrinjica dobrote, toplote, prijaznosti.
V imenu otrok in strokovnih delavcev vrtca Ribica zapisala
Milena Bratkovič.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

TOREK, 10.11.2015, ob 16.uri
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BILI SMO V TRSTU

VARNOST OTROK V PROMETU

V sklopu Varnost v prometu smo v 1. razredu izvedli številne dejavnosti, s katerimi smo želeli podučiti
prvošolce, kako se varno obnašajo v prometu kot pešci ali potniki v vozilu. Izvedli smo tehniški dan, kjer
smo opazovali promet, prometne znake, šteli mimo
vozeča vozila, vadili varno hojo po cestišču in izdelovali vozila iz odpadne
embalaže.
Obiskala sta nas policista PP Litija. Učencem sta predstavila varno vključevanje
pešcev v promet, pomen odsevnih teles,
varnostnih sedežev
in varnostnih pasov
v vozilu.
Skupaj s policistoma
smo izvedli sprehod
skupine po cestišču. Učenci so v prisotnosti policista posamezno
prikazali pravilno prečkanje ceste.
V nadaljevanju tedna je policistka spregovorila o varnosti otrok tudi
staršem na roditeljskem sestanku. 
Lidija Jevšovar

V ZAGREBU SMO NAVIJALI
V četrtek, 10. septembra 2015, smo se odpravili na športni dan.
Najprej smo se
ustavili v Termah
Čatež, kjer smo
se kopali v zunanjih bazenih,
okoli 12. ure pa
smo se odpravili
proti Zagrebu, na
tekmo evropskega prvenstva v
košarki med Slovenijo in Makedonijo. Tu smo res dobro in srčno navijali, posledica
pa je bila seveda ZMAGAAA. 
Tjaša Brinovec Obolnar

VARNO NA INTERNETU
V ponedeljek, 14. 09. 2015, so učenci 6. – 9. razreda iz Gabrovke
in 5. – 9. razreda iz Dol pri Litiji na 1. tehniškem dnevu spoznavali
varno uporabo interneta.
Na delavnicah mentorjev iz Safe.si so se pogovarjali o tem, kaj
je varno deskanje po internetu ter kakšna je varna in odgovorna
raba novih tehnologij. Učenci so dobili nasvete, kako se obnašati
na spletu in tudi informacije, kam se obrniti ob različnih težavah
ali zlorabah na spletu. Policist Andrej Hrup iz PP Litija je učencem
predstavil temo nasilje med vrstniki ter nasilje preko interneta,
kriminalist Robert Tekavec pa je starejšim učencem spregovoril o
nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo na internetu in s primeri iz prakse pojasnil, da se taki dogodki zgodijo tudi pri nas ter
kako se le-teh obvarujejo. V zaključni uri so učenci spoznali 10 top
nasvetov za varno rabo interneta ter si vsak zase zadali cilj, katerega bodo še posebej poskušali izpolnjevati pri vsakdanji uporabi
interneta. 
Nataša Cerovšek in Tadeja Jesenšek

PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLE NA SREČANJU
PODRUŽNIC
V ponedeljek, 5. 10. 2015, smo se z učenci PŠ Dole odpeljali na
že šesto srečanje podružnic. Letos smo se na PŠ Podkum zbrali
učenci in učitelji s PŠ Dole, PŠ Svibno in PŠ Polšnik. Da je na naših
srečanjih res prijetno, so nam povedali tudi učenci s PŠ Čemšenik
in PŠ Dobovec, ki so se nam letos pridružili prvič. Skupaj smo izvedli naravoslovni dan z naslovom Zdravje je naše največje bogastvo.
Sprehajali smo se po Podkumu in skupaj telovadili, se spoznavali v
igrah ob glasbi, ustvarjali sadeže iz slanega testa ter se učili, kako
pomembno je srbeti za svoje zdravje.
Zopet smo dokazali, da znamo »podružničarji« stopiti skupaj, se
skupaj poveseliti in biti odprti za nova prijateljstva.
Marjeta Mrhar
VRTEC ČEBELICA

TEDEN OTROKA PRI PIKAPOLONICAH

V prvem tednu oktobra pri nas in po svetu poteka teden otroka. Ta teden je za vse v vrtcu poseben teden.
Vzgojiteljice načrtujemo in izvajamo otrokom najljubše dejavnosti. Letošnja poslanica je »Nekaj ti moram
povedati«. Lepa poslanica, lepa pesem Andreja
Rozmana Roza »Nekaj ti
moram povedat«.
Pesem smo prebrali tudi
otrokom. Poleg pogovora smo otrokom organizirale dejavnosti, kjer so
imeli možnost druženja
s sosednjimi oddelki vrtca, igre, izražanja svojih
čustev, veselja… Ob pravljici »A veš koliko te imam rad«, ki smo jo vzgojiteljice odigrale
v oddelku Pikapolonic in Želvic, smo našli iztočnico za ostale dejavnosti. Na pravljico smo navezali »ples prijateljstva«, z izmenjavo
simbolov malega zajčka Rjavčka in velikega zajca Rjavca, ki si znata
na simpatičen način povedati in pokazati, kako se imata rada. Vsi
oddelki vrtca smo se srečali že na tradicionalni »olimpijadi prijateljstva«, kjer ni manjkalo dobre volje, smeha, igre in sodelovanja
za opravljanje skupnih nalog. Pri orientacijskem pohodu z nalogami, smo skupaj ustvarjali strašilo. Teden pa zaključili s srečelovom
plišastih igrač in mislijo »lepo je povedati in slišati imam te rad«.

Marinka L. in Simona R.

Preventivni dogodek za varnost
v prometu VARNA LITIJA
ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija v sodelovanju z Društvom za humanitarno pomoč A & P in ob podpori sveta za vzgojo
in preventivo v cestnem prometu občine Litija organizira veliko
preventivno prireditev za otroke, mladostnike in njihove starše, ki bo
v soboto, 24. oktobra, v športni dvorani Litija od 9. do 14. ure.
Zavod Varna pot bo pripravil prometni poligon za najmlajše, kjer
se otroci po poligonu sprehajajo kot pešci, vozijo avtomobile, poganjalce in motorje ter sledijo prometnim predpisom. Predstavili bomo
pomen varnostnega pasu in otroških varnostnih sedežev ter pravilen način pripenjanja. S tehtnicami za naletno težo bodo prikazali
kakšne sile delujejo pri prometnih nesrečah. Simulacijska očala,
ki prikazujejo vpliv alkohola, drog in utrujenosti prikažejo vpliv na
posameznika in njegove sposobnosti.
Obiskovalci boste lahko preizkusili tudi simulator prevračanja –
»prevračalnik«, ki prikazuje pomembnost uporabe varnostnega pasu
in pravilnega reševanja iz prevrnjenega avtomobila.. Prvih korakov vožnje motocikla boste lahko preizkusili s pomočjo moto simulatorja,
ki izpostavlja nevarnosti, ki na motociklista prežijo v prometu.
Sodelujejo tudi gasilci PGD Litija, ki v letošnjem letu praznujejo
130. letnico, zato pripravljajo veliko preventivno akcijo. Na več lokacijah v Litiji bodo prikazali različne možne scenarije ter reševanje v teh različnih situacijah nesreči. Reševanje ob nesrečah bodo
prikazali skupaj z reševalnimi ekipami. Policisti bodo obiskovalcem
predstavili tudi pomembnost policista motorista, prisotna bo tudi
policijska konjenica. Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke pa bodo otroke in mladostnike ozavestili o dejavnosti s pomočjo psov.
Na dogodku Varna Litija bo prisotna tudi Živa Knjižnica Litija, ki bo
tokrat tematsko obarvana in usmerjena v preventivo. Obiskovalci
bodo lahko brali knjige – ljudi, ki so preživeli prometno nesrečo, ki
so prisotni ob reševanju, s svojci žrtev prometnih nesreč in drugimi
osebami, vpletenimi v varnost v prometu.
Slovenija si je v Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa v obdobju 2013 do 2022 (Uradni list RS, št. 39/13) zadala cilj - nič mrtvih in nič poškodovanih otrok v cestnem prometu. Cilj,
ki je nedvomno uresničljiv in izvedljiv in se mu Slovenija približuje.
Kamenček na poti do uresničitve je tudi VARNA LITIJA.

PRIHOD NOVIH EVS (evropska prostovoljna služba)
PROSTOVOLJCEV

Z začetkom oktobra v Mladinski center Litija prihajata dva nova EVS
prostovoljca. Za celo leto se nam bosta pridružila, Ukrajinka Ganna in
Bolgar Hristo. Sodelovala bosta v projektu imenovanem Keep up the
good work, s katerim želimo mladima prostovoljcema omogočiti prostor za razvijanje kompetenc, potrebnih za vstop na trg dela. S projektom ne bosta krepila le svojih kompetenc, ampak bosta s soustvarjanjem programa in vodenjem delavnic, krepila tudi sposobnosti mladih
Litijanov, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa. S tem dobi projekt
tudi širšo noto z izjemno pozitivnim vplivom na lokalno skupnost.
Vendar pa to ni edini EVS projekt v Litiji v tem šolskem letu. Pridružila
se nam je že Martina iz Avstrije, ki bo prostovoljno službo opravljala
na OŠ Gabrovka. Na ta način bodo učenci pobližje spoznali sistem
izobraževanja v Avstriji, način življenja v omenjeni državi in njihovo
kulturo. Spoznali bodo pomen prostovoljstva ter s tem pomen aktivnega preživljanja prostega časa.
Delo prostovoljcev boste lahko pobliže spoznali v prihajajočih mesecih, prostovoljce pa lahko obiščete tudi v Mladinskem centru Litija,
vsak dan od ponedeljka do sobote od 14.00
do 20.00. *Program je sofinanciran s strani
Evropske komisije v okviru projekta Erasmus +.

IŠČEMO PROSTOVOLJCE

V Mladinskem centru iščemo nove sodelavce prostovoljce za delo
na projektih:
Stojnica vse zastojn - humanitarni prostovoljski projekt izmenjav
rabljenih oblek, obutve, igrač in hišnih tekstilij s katerim želimo pomagati predvsem ljudem iz Litije in okolice, ki so se znašli v stiski.
Učna pomoč – prostovoljci pomagajo učencem osnovnih šol, ki imajo
težave pri učenju ali pa bi želeli o snovi vedeti več. Učna pomoč poteka
ob ponedeljkih in četrtkih v prostorih MC Litija od 16.00 do 17.30.
UNIKA-tija – s projektom podpiramo predvsem lokalne mlade
ustvarjalce, ki morebiti ne vedo, kako poskrbeti za prodajo svojih
blagovnih znamk oz. unikatnih izdelkov.
Če si odprte glave in rad/a sprejemaš nove izzive, predvsem pa si
aktiven posameznik, ki želi nekaj dobrega narediti zase in za družbo, je MC Litija pravo mesto zate. Oglasi se na Ponoviški 12, piši
na programmc@mc-litija.si ali pokliči na 051 443 410 in Lea ti bo
zagotovila dodatne informacije.

Na sončen septembrski dan, v zgodnjih jutranjih
urah, smo se dijaki drugih letnikov odpravili na
Tržaško. V Trstu smo si najprej ogledali Rižarno, ki
se je kruto zapisala v spomin mnogih Slovencev,
nasprotnikov fašističnega in nacističnega gibanja, Nemci so namreč poslopje nekdanje luščilnice riža preuredili
v koncentracijsko taborišče. V središču mesta, na Trgu enotnosti,
nas je čakal vodnik Damien, ki nam je razkazal mestne znamenitosti. Mesto je bilo zelo dolgo glavno avstrijsko pristanišče. Tu je
bila zadnja postaja južne železnice, ki je vodila od Dunaja. Sprehodili smo se mimo številnih palač in morali smo se strinjati, da so
mestu močan pečat dali Habsburžani. Trst je bil pomemben tudi
za Slovence. Tu je pridigal Primož Trubar, je rojstno mesto barona
Žige Zoisa in Borisa Pahorja, tega 102 –letnika, ki verjetno velja za
najbolj prevajanega slovenskega pisatelja.

Po kratkem postanku ob rimskem gledališču se je pričelo garanje.
Naša profesorja za športno vzgojo bi bila zelo ponosna, saj smo
se kot gamsi povzpeli na grič sv. Justa, od koder se nam je odprl
pogled na celotno mesto in grad Miramare, ki je bil naša naslednja
točka ogleda. Grad nadvojvode Maksimiljana Habsburškega v svoji
belini verjetno navduši vsakogar. Sprehajali smo se po prečudovitih
sobanah in vrtovih, kjer so si naši profesorji tudi privoščili pravo
tržaško kavo. Saj veste, v Trstu so doma priznane znamke kave (Illy,
Hausbrand).
V nadaljevanju nas je pot vodila do Gradeža, kjer smo si napolnili
želodce. Privoščili smo si kar po italijansko: pica in sladoled. Nekatere je premamilo še vedno zelo toplo morje in so si z veseljem
osvežili nožice.
Naš zadnji postanek je bil Oglej, nekoč veličastno rimsko pristaniško mesto. V baziliki sv. Mohorja in Fortunata smo si ogledali
dobro ohranjen mozaik iz 4. stoletja, s čimer se je naša ekskurzija
zaključila. Malce utrujeni, a zadovoljni smo se odpravili proti domu,
novim zmagam naproti.
Kristina Lavrih, Ema Črne, Neža Stopar Koprivnikar

V BUDIMPEŠTO

Že prvi septembrski konec tedna smo se dijaki 4. letnikov z razredniki in spremljevalci odpravili na dvodnevno ekskurzijo v Budimpešto.
Ekskurzijo smo pričeli z
ogledom Trga herojev s spomeniki vseh pomembnejših
vladarjev, ki so tako ali drugače zaznamovali madžarsko zgodovino. Izpostavili
smo kralja Štefana ter kralja
Matjaža, ki ga Slovenci zelo
radi povezujemo z lastno
zgodovino ter o njem poslušamo in pišemo številne zgodbe. S trga
smo se sprehodili do madžarskega parlamenta, kjer smo si poleg
zelo bogate notranjosti lahko ogledali tudi sveto krono, s katero so
okronali vsakega novega
vladarja. Sledil je ogled
bazilike svetega Štefana.
Štefan, ki je leta 1000
postal madžarski kralj in
bil proglašen za Štefana
Ogrskega, je imel zelo
veliko vlogo pri pokristjanjevanju in bil tudi zato
leta 1083 razglašen za
svetnika.
Prvi dan smo zaključili z večerjo v znameniti madžarski čardi. Za
vzdušje pri večerji je poskrbela glasbena skupina z imenitnim animiranim plesnim programom, v katerem je sodelovalo veliko dijakov in celo par profesorjev. Pred odhodom v hotel smo se naužili še
prečudovite nočne podobe mesta.
Naslednji dan smo si ogledali še graščino in vojaško bolnišnico ter
Blatno jezero. Ekskurzija je bila imenitna! 
Aleš Strnad, 4.a

NOVO NOVO NOVO
• demontaža in montaža gum
• prodaja vseh vrst pnevmatik
• poseben popust za redne
stranke!
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GLEDALIŠKA PREDSTAVA
SLOVENSKA LITERATURA OD A-Ž

z Ladom Bizovičarjem v Litiji – petek,
6.11. ob 19.30! – ZA IZVEN!
Na litijski oder prihaja Lado Bizovičar z novo
predstavo SLOVENSKA LITERATURA OD A-Ž
(Špas teater). Vstopnice so naprodaj v Kulturnem centru zato čimprej
pokličite na tel: 01-8900- 200 ali na 041-992-143! Lahko pa tudi pišete na: kulturnicenter@zkms-litija.si in se dogovorimo za prevzem.
O predstavi: Slovenci veljamo za literaren narod. Pa smo res? »Slovenska
literatura od A do Ž« odgovarja na vsa
bistvena vprašanja o slovenski literaturi. Kakšna je razlika med Novo revijo in
revijo Nova? Ali je prečka Cirila Zlobca
resnično v obliki knjige in ali zbrana
dela Ivana Cankarja res gorijo dlje kot
tista od Miška Kranjca? Naj vas literarna tematika ne prestraši: skrb, da bi v
predstavi lahko izvedeli kaj pretirano
pametnega je odveč - o šesti umetnosti bo predaval Lado Bizovičar, ki knjige uporablja predvsem kot obtežilnik za neplačane
položnice in občasni domači herbarij. Da bi pa zadevo ohranili na
vsaj zmerno dostojni kulturni ravni, se mu bosta na odru pridružila
akademsko izobražena (diplomi sta po naših ocenah videti kolikor-toliko verodostojni) igralca Jaša Jamnik in Jernej Čampelj. Tokrat
bo režijsko taktirko prevzel Primož Ekart, pod tekst pa se bo podpisal odlični in duhoviti Jure Karas.

OTROŠKE MATINEJE

Na uvodni otroški matineji (26.9.) smo se zabavali z Martinom Krpanom. Ob sodelovanju otrok smo premagali groznega Brdavsa in
tako pomagali Martinu dobiti cesarjevo dovoljenje za trgovanje s
soljo. Predstavo je izvedlo Gledališče Kolenc, ki zna z odlično animacijo poskrbeti za smeh in otrokom približati zgodbo tako, da se
naučijo tudi veliko novega. Prav posebno doživetje pa je bila matineja z Gledališčem Zapik, saj so otroci predstavo lahko spremljali
kar na odru. Zverinice iz Rezije (10.10.) so s spremljavo violine in
čela svojo zgodbico povedale na prav poseben način.
Otroke ponovno vabimo v gledališče v soboto, 24.10., ko si bomo v
izvedbi Gledališča Smejček ogledali predstavo Močerad Bibi v kraljestvu vode in zemlje, ko se poučili o pomembnosti ohranjanja
naših voda.14.11., ko nas bo obiskala Pika Nogavička, tokrat kot
raziskovalka (v izvedbi Andreje Stare). V soboto, 24.11., pa se nam
že bližajo Zimske radosti v izvedbi Gledališča Makarenko. Predstave so ob 10. uri. Se vidimo!

PRIBLIŽEVANJA
Z ddr. Vereno Vidrih Perko in dr. Andrejem Perkom –
SREDA, 25- NOVEMBER OB 19h
„Bog, daj mi sproščenost, da sprejmem stvari, ki jih ne morem spremeniti, daj mi pogum, da spremenim stvari, ki jih lahko spremenim, daj
mi modrost, da bom razlikoval med tem dvojim.“ dr. Niebuhr Reinhord«
Njuna knjiga Poletje je dalo na glavo klobuk je dokaz, da sta dovolj
sproščena, da sprejemata stvari, ki jih ni mogoče spremeniti, imata
pogum, da spreminjata sebe in druge, in imata modrost, da znata
razlikovati med prvim in drugim…..
ddr. Verena Vidrih Perko,arheologinja, heritologinja, pesnica,
publicistka, in dr. Andrej Perko, klinični psiholog, psihoterapevt,
učenec in sodelavec dr. Janeza Ruglja
Večkratna doktorja znanosti, mentorja, uspešna starša in uigrana
zakonca je opis, ki bi ga jima na začetku njune življenjske izkušnje
(sodeč po knjigi) malokdo pripisal. Zapit faliran študent in obupana
žena s tremi otroki sta bila zaželjen material le še za psihiatra…

ABONMA

Na drugo abonmajsko predstavo smo povabili Ranka Babiča, ki po
Sloveniji navdušuje s predstavo Moška copata (Špas teater). Gledalci ga verjetno dobro poznate iz serije Ena žlahtna štorija, v kateri
igra Ibra. Predstava bo na sporedu 19.11.2105, ob 19.30. Abonenti vabila prejmete po pošti.

SLIKARSKE RAZSTAVE V KULTURNEM CENTRU
DOLINA REKE KRKE v avli Kulturnega centra – slikarka Živa Agrež
V ponedeljek, 14. septembra smo se v avli Kulturnega centra srečali z odlično slikarko Živo Agrež, ki se nam predstavlja z enim od
mnogih ciklov slik z naslovom “Iz izvira reke Krke”. Spoznali smo
srčno, prijazno, optimistično ljubiteljico narave in umetnosti. Slikarka, ki uživa v barvah, naravni svetlobi in poustvarja doživetja, ko
slika na platno. Ustvarila je že preko 200 slik in se redno udeležuje
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slikarskih kolonij. Litijska razstava je že njena 27. samostojna razstava, sodelovala pa je že na 30 skupinskih. V kratkem kulturnem
programu nam je predstavila svoje delo, z glasbeno točko pa nas je
navdušil mladi kitarist Glasbene šole Litija-Šmartno Ivan Nikonov,
pod mentorstvom Rada Černeta.
Hvala ga. Agreževi, da nas je počastila s čudovito razstavo, želimo
ji še veliko navdihov in ustvarjanja!

BITJA V LITIJI – slikarka in ilustratorka Laura Ličer

Dvanajsti oktober je bil dan, ko smo se v avli
Kulturnega centra srečali z zelo zanimivo ustvarjalko slik in ilustracij, Lauro Ličer. Mlada umetnica se predaja živim barvam, ki žarijo skozi
domišljijska Bitja. Okrog 300 slik je že nastalo
in Bitja so svoje lepote razkazovala že na več kot
petdesetih razstavah po Sloveniji. Njene ilustracije bogatijo zgodbe v kar osmih knjigah. Kratek
kulturni program sta z odlično glasbo dopolnila
pevka Barbara Osolnik in instrumentalist Evgen
Malis. Laura je z razstavo navdušila vse obiskovalce in želimo ji, da ji Bitja prinesejo še veliko
novih barvnih radosti. Lepo vabljeni na ogled
tudi vi, vse do 27. novembra.

Aktivna jesen v Mestnem
muzeju Litija

Meseca decembra nameravamo v Mestnem muzeju Litija odpreti novo razstavo
na temo potresov v Litiji in v širšem slovenskem prostoru. Ker priprave in raziskovanja na to temo že aktivno potekajo, vljudno naprošamo vse občane za čimveč informacij
in fotografij, predvsem o znamenitem litijskem potresu leta 1963,
ki se ga gotovo dobro spomnijo starejši Litijani. Doslej na žalost še
nismo uspeli izbrskati kakršnekoli fotografije o tem potresu, zato
vas prosimo, da malo pobrskate po svojih domačih arhivih. Vse
fotografije vam bomo seveda takoj vrnili.

Lego kocke – okno v svet domišljije

Stalna razstava o starem litijskem lesenem mostu je odprta za javnost že skoraj eno leto in v želji, da jo naredimo privlačnejšo tudi
za najmlajše, smo v muzeju pričeli z zbiranjem Lego kock – igrače,
ki je polepšala otroštvo tudi marsikateremu Litijanu. Otroci bodo
lahko iz njih gradili mostove, zgradbe in skozi igro razvijali svojo
kreativnost in graditeljske spretnosti. Vljudno prosimo občanke in
občane, da preiščejo svoja zaprašena podstrešja in stare omare ter
nam darujejo nekaj teh igrač, ki so pri otrocih še vedno zelo popularne. Za vsak dar se vsem že vnaprej toplo zahvaljujemo!

Dnevi evropske kulturne dediščine v Litiji

Letos smo se v muzeju
pridružili vseevropskemu in vseslovenskemu
projektu, imenovanem
Dnevi evropske kulturne dediščine, na katerih
dediščinske ustanove
za obiskovalce pripravijo različne dogodke, vse
z namenom približati
kulturno dediščino najširšemu krogu prebivalstva. Program:
- predavanje Obletnice v letu 2015
- odkritje kipa Vizija v parku pred staro sodnijo
- otvoritev razstave o rudniku Sitarjevec
- predavanje Plečnikov spomenik NOB in Egipt
- sprehod po kulturno-zgodovinski poti »Po poteh čolnarjev«
Vseh dogodkov se je udeležilo blizu 300 obiskovalcev, žal pa je
zaradi dežja sobotni sprehod Po poteh čolnarjev odpadel. Številen
obisk je dokaz, da kulturna dediščina v Litiji pridobiva na veljavi in
da postaja pomemben del vsakdanjosti naših občank in občanov.

Novembrsko srečanje študijske skupine
»Kulturna dediščina«
Zgodovina potresov na litijskem območju
12. novembra, ob 18. uri, bomo v prostorih Mestnega muzeja
Litija (CKS 2) pripravili zanimivo predavanje na temo potresov na
našem območju. Litija leži na tektonski prelomnici, kar je v preteklosti botrovalo številnim, tudi zelo močnim, potresnim sunkom.
Leta 1963 je Litija doživela enega najmočnejših potresov moderne
dobe na Slovenskem, ki je močno spremenil tedanjo podobo Litije,
predvsem pa s strahom za vedno zaznamoval številne Litijane.

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

PRAVLJIČNA URA
KNJIŽNICA GABROVKA
PRAVLJIČNA URA
KNJIŽNICA ŠMARTNO
SREČANJE OKTETOV POSAVJA, DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
KULTURNI CENTER LITIJA
VARNA LITIJA (PREVENTIVNI DOGODEK O VARNOSTI V PROMETU)
ŠPORTNA DVORANA LITIJA
OTROŠKA MATINEJA: MOČERAD BIBI V KRALJESTVU VOD IN ZEMLJE – GLEDALIŠČE SMEJČEK
KULTURNI CENTER LITIJA
ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE
MC LITIJA
USTVARJALNE DELAVNICE ZA NOČ ČAROVNIC
MC LITIJA
POTOPISNO POTOVANJE: URBAN ČEPON: S KOLESOM IZ SLOVENIJE DO WALESA V ANGLIJI
KNJIŽNICA LITIJA
KRIK, MULTIMEDIJSKI DOGODEK NA BOGENŠPERKU
MC LITIJA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA VAČE
LITERARNI VEČER: SEBASTIAN HORVAT: LJUBEZEN ALI DANDANAŠNJA FARSA
KNJIŽNICA LITIJA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA LITIJA
PRAVLJIČNA URA Z DARINKO KOBAL
KNJIŽNICA ŠMARTNO
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: SLOVENSKA LITERATURA OD A DO Ž – ŠPAS TEATER – ZA IZVEN
KULTURNI CENTER LITIJA
ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE
MC LITIJA
ZASVOJENOST IN PROMET, POGOVORNI VEČER
MC LITIJA
DELAVNICA »SKUPINSKO DELO«
MC LITIJA
DEDIŠČINA U3: PREDAVANJE ZGODOVINA POTRESOV V LITIJI
MESTNI MUZEJ LITIJA
ODPRTJE RAZSTAV »OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI SKOZI FOTOGRAFSKI OBJEKTIV« IN »ZGODBE ŠMARSKIH HIŠ«
KNJIŽNICA ŠMARTNO
SLOVENSKI VEČER
MC LITIJA
VODEN OGLED PO GOZDNI UČNI POTI
ZBOR MC LITIJA
OTROŠKA MATINEJA: PIKA RAZISKOVALKA (ANDREJA STARE)
KULTURNI CENTER LITIJA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA LITIJA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA GABROVKA
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
UKRAJINSKI VEČER
MC LITIJA
OTROŠKA MATINEJA: MOČERAD BIBI V KRALJESTVU VODE IN ZEMLJE (GLEDALIŠČE SMEJČEK)
KULTURNI CENTER LITIJA
OB DNEVU SPLOŠNIH KNJIŽNIC: O TEBI ŠEPETAM, LITIJA, SREČANJE Z AVTORICO NEVENKO PRHAVC
KNJIŽNICA LITIJA
ŠIPIČ, SORODNICO DRUŽINE WURZBACH
PRIBLIŽEVANJA: DDR. VERENA VIDRIH PERKO IN DR. ANDREJ PERKO
KULTURNI CENTER LITIJA
OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE: UMETNIŠKA POT PAVLA SMOLEJA
KULTURNI CENTER 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

Približevanja z Anito Ogulin

Knjižnica Litija in Kulturni center Litija sta v ponedeljek, 5. oktobra, na začetku tedna otroka, gostila
Anito Ogulin, predsednico Zveze prijateljev mladine
Ljubljana Moste Polje. V pogovoru z Vladimirjem
Jakopičem je razkrila, kakšno je bilo otroštvo ob
slepem očetu in slabovidni mami. V letu 2012
je bila Slovenka leta, v
letu 2014 Delova osebnost leta. Sama dela kot
prostovoljka, tudi njeni
sodelavci so prostovoljci.
Pravi, da je problem Slovencev v tem, da se pred
okolico pretvarjamo, da nam gre dobro. V takšnih razmerah so največja žrtev otroci, ko so odnosi v družini skrhani zaradi revščine,
te pa je čedalje več, se vse prelaga
na otroke. Najbolj jo boli, da otroci to
čutijo in po koncu letovanja z zvezo
prijateljev mladine nočejo več domov.
Ker pri ljudeh obstaja dvom, poudarja,
da na zvezi prijateljev denarja družinam ne dajejo, temveč jim poravnajo
položnice, da jih ne vržejo na cesto.
(Foto: Luka Hauptman)

Ljubezen ali dandanašnja farsa

V torek, 3. novembra vas ob 19. uri vabimo v Knjižnico Litija na
predstavitev knjige Ljubezen ali dandanašnja farsa, Sebastiana
Horvata. Knjiga je refleksija današnje družbe, ki čedalje bolj vodi
v slepo ulico in tone vse nižje. Kako bi sicer razložili neskončno
število neuspelih partnerskih zvez, čeravno slednje sodijo med najpomembnejše medosebne odnose? Zakaj se v Sloveniji vsako leto
z ločitvijo konča med 35 in 45 odstotkov vseh zakonskih zvez? Da
je stanje še bolj alarmantno, govori podatek, da je v partnerskih
odnosih srečnih zgolj in samo 5 odstotkov ljudi! (vir: http://sebastianhorvat.com/o-knjigi/)

Darinka Kobal z novimi zgodbami

V četrtek, 5. novembra bo Knjižnico Šmartno obiskala Darinka Kobal. Otroci bodo najprej prisluhnili novi pravljici, nato pa bo predstavila nove knjigice, ki so izšle v zadnjih letih. Neutrudna pisateljica piše nove zgodbe, obiskuje otroke po Sloveniji, razdaja svojo
pravljično energijo in tako bo tudi na srečanju v Knjižnici Šmartno,
5. novembra ob 18. uri.

Aktualna razstava v Knjižnici Šmartno
in novi novembrski razstavi

V Knjižnici Šmartno si lahko ogledate razstavo risb in grafik Jelke
Jantol, ki jo je poimenovala »ČRTE«. Jelka Jantol, po poklicu dipl.
vzgojiteljica je kopico talentov čuvala za svoje bližnje, saj se je šele
leta 2012 vključila v društvo LILA. V kulturnem programu na odprtju razstave je nastopil kitarist Ivan Nikonov, učenec Glasbene šole
Litija in Šmartno. Razstava bo odprta do 10. 11.
Občina Šmartno praznuje novembra občinski praznik, ob tem bo
niz dogodkov, med njimi odprtje razstav »Občina Šmartno skozi fotografski objektiv« in »Zgodbe šmarskih hiš«, domoznanski projekt
knjižnice. Predstavitev obeh bo v četrtek, 12. 11. ob 19. uri, v krajevni knjižnici Šmartno.

Ob dnevu splošnih knjižnic
domoznanski večer

V Knjižnici Litija bomo pripravili Domoznanski večer z Nevenko Prhavc Šipič, kjer bomo ujeli utrip življenja v Litiji pred 100 leti. Sorodnica družine Wurzbach je raziskovanju zgodbe o sestrah Wurzbach
posvetila vsaj 10 letno obdobje. Krajšo zgodbo je objavila v Kroniki,
reviji za zgodovino, v letu 2011. Del razvejane družine Wurzbach
se je v drugi polovici 19. stoletja naselil ali pa si kupil posestva
v Litiji in njeni okolici in tam vztrajal do dvajsetih let 20. stoletja.
Zgodba o življenju štirih sester Wurzbach v Litiji, ki so se rodile v
družbeno neenakovrednem zakonu med Viktorjem pl. Wurzbachom
in kajžarjevo hčerko Frančiško Rozina, z naslovom O tebi šepetam,
Litija, je kar klicala po knjižni izdaji. Knjigo pričakujemo prihodnje
leto, dopolnila pa jo bo z dogodki družine v drugih krajih Slovenije.
Srečanje z Nevenko Prhavc Šipič bo v torek, 24. novembra ob 19.
uri, v Knjižnici Litija.
Aleksandra Mavretič

IGNAC KONTE IN ANICA (KOVAČ) KONTE
ZLATA POROKA
Zlato poroko sta potrdila v začetku
julija 2015 v cerkvi na Zaplazu in gostilni "Pri Ravnikarju" na Čatežu.
Ignac Konte, Zvirče v Suhi krajini in
Anica Kovač, Sadeže, Dole pri Litiji.
Dan poroke sta izbrala na soboto, na
Štefanov dan, 26. decembra 1964.
Poroka je bila na magistratu in cerk
vi Sv. Nikolaja v Ljubljani. Nacetu je
bil priča prijatelj Marjan ROT, Anici
pa mož njene starejše sestre Milke
- Polde TREBEŽENIK. Po poročnem
obredu so odšli na kosilo v gostilno
"Pod gradom".
V sredini leta 1965, sta se preselila
v Nemčijo in tam bila do 14. julija
1967, nakar sta odšla v Kanado in
sicer v Toronto Ontarijo.
Leta 1974 se je njuna družina povečala s hčerko Lidijo, tri leta kasneje pa še s sinom Simonom.
Tako se je družina Konte, po 13 letih življenja v Ontariju, leta 1980,
preselila v Kelowna – Westbank.
Milan Bračun
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VKLJUČENOST LJUDI ZA BOLJŠO DRUŽBO
Koliko se nas je udeležilo evropskih
volitev? Je že kdo od nas podpisal
evropsko pobudo, o kateri evropski
parlament mora razpravljati, če je podprta z milijon podpisi? Ali sploh opazimo vabila na »dialoge državljanov« z
evropskimi poslanci? Ankete kažejo, da Evropejci slabo
koristimo državljanske pravice. Zdi se, da predvsem zato,
ker je splošno mnenje, da glas navadnega državljana v
Bruslju ne šteje.
Velikokrat mislimo, da se nas dogajanje v središčih odločanja
o zadevah EU ne tiče, da je to nekaj oddaljenega, da so to
zadeve Bruslja. A ni tako. Odločitve, ki se sprejemajo na ravni
EU še kako vplivajo na naše življenje v Sloveniji, kot tudi v domačem kraju. Pomembno je le, da se sami bolj zavedamo, da
imamo še kako moč oblikovati skupne politike, le aktivni moramo biti. Vpliv na oblikovanje evropskih politik se ne konča pri
tem, da se udeležimo evropskih volitev, ampak se moramo zavedati, da naš glas lahko doseže odločevalce tudi preko drugih

oblik. Za lažje uveljavljanje svojih pravic, za lažje vključevanje
in vplivanje na oblikovanje politik so v EU izoblikovana orodja,
ki nam državljanom omogočajo lažje vplivanje na oblikovanje
politik in našega življenja. Poleg izražanja mnenja preko debat,
sodelovanja v anketah, sodelovanja na volitvah in možnosti,
da smo izvoljeni v institucije EU, lahko državljani na evropski
parlament naslovimo peticijo ali podpišemo državljansko pobudo.

Društvo za razvoj podeželja Laz iz Jablaniške doline koordinira 14 partnerjev iz 13 evropskih držav pri izvajanju projekta
DEMOKRATIČNA ODGOVORNOST IN DRŽAVLJANSKA
UDELEŽBA V EVROPI, s kratico DOCPIE, ki je del programa
Evropa za državljane in je sofinanciran s strani Evropske unije.
Program Evropa za državljane je pomemben instrument
spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU. Program
promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in večjo vključitev državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Cilj
programa je povezovanje ljudi iz lokalnih skupnosti po Evropi
z namenom izmenjave izkušenj, vrednot in mnenj. Večja vključitev državljanov v razprave in neposredno oblikovanje politik
sta namreč ključnega pomena za uspešen nadaljnji razvoj EU.
DOCPIE je projekt civilne družbe z glavnim ciljem, povečati
stopnjo ozaveščenosti o evropskem državljanstvu, evropski
identiteti, o nujnosti sodelovanja v evropskih volilnih postopkih
in nujnosti razvoja omrežji in strategij delovanja, z namenom
da bi se povečal vpliv Evropske unije. Prav projekti civilne družbe s svojimi aktivnostmi dosežejo največ državljanov na ravni
EU. Tako je tudi sam projekt DOCPIE pripomogel k večji zavesti
in zavedanju o Evropski Uniji, državljanstvu in pomenu aktivne
udeležbe v zadevah EU, pomenu prostovoljstva in povezovanja.
Na štirih dogodkih (potekali so v Nemčiji, Grčiji, Sloveniji in
Italiji), ki so bili organizirani v okviru projekta, je sodelovalo
več kot 800 prebivalcev Evrope iz več kot 13 držav. Dogodki
so se osredotočili na različne možnosti dejavne državljanske
vključenosti in samo udeležbo v vseh življenjskih obdobjih.
S pomočjo spletne ankete, ki je bila prevedena v jezike 13
evropskih držav, smo zbrali tudi preko 1000 mnenj evropskih
državljanov.
Dogodek v Tednu Evrope, v začetku maja v nemškem mestu
Dresden, je bil namenjen promociji in spodbujanju prosto-

voljstva kot obliki državljanske vključenosti, izmenjavi dobrih
prostovoljskih praks, medkulturnega učenja in informiranja o
državljanskem udejstvovanju, zlasti med mladimi.
V okviru dogodka v grškem Serresu so potekale aktivnosti od
usposabljanja o možnostih in načinih učenja otrok o Evropski
uniji do razprav o tem, kako doseči vseevropske rešitve za
lokalne izzive in kako vzpodbujati državljane k vključevanju v
okviru lokalnega razvoja.
Društvo Laz je zadnjem tednu septembra letos v Sloveniji organiziral dogodek CIVIL SOCIETY OPEN UNIVERSITY, v okviru
katerega se je odvila mednarodna konferenca z naslovom Državljanska participacija v EU v času nezaupanja, ki se je nadaljevala z delavnico, usposabljanjem za razvoj projektnih idej
in prijav na razpise programa Evropa za državljane. Udeleženci konference, ki jih je pozdravil ljubljanski župan Zoran Janković so spoznavali orodja demokratične udeležbe in uspešne
metode za spodbujanje vključevanje državljanov v procese
odločanja na ravni EU. Vzporedno je na Prešernovem trgu v
Ljubljani potekala promocija pravic državljanov in intervjuji za
zbiranje mnenj. Medkulturni večer v Pustovem mlinu je povezal domačine in udeležence dogodka iz drugih držav. Ob glasbi,
družabnih plesih, zanimivih predstavitvah evropskih držav je
postalo jezikovno nerazumevanje povsem nepomembno. S takimi dogodki gradimo občutek pripadnosti Evropi in evropsko
identiteto.

MED POČITNICAMI NISO SPALI

NAGRAJENA JE BILA VOŠČILNICA IZ DU LITIJA
Komisija za kulturo ZDUS je tudi letos objavila natečaj za oblikovanje novoletne voščilnice Srečno 2016. Društvo upokojencev Litija,
ki so ga zastopali Ivan Blaži, Slavi Janež, Mira Uličevič in Milena
Dimec, je letos sodelovalo drugič.
Na natečaj so prispele 204 voščilnice iz 16 slovenskih društev upokojencev.
Že lani so bile voščilnice DU Litija v samem vrhu, letos pa je bila
med tremi enakovredno nagrajenimi tudi voščilnica Milene Dimec
(šifra: Vesele praznike)
SODELOVALI STA V ZDUS-ovem KOTIČKU
v sklopu 15. Festivala za tretje življenjsko obdobje in to zadnji dan.
S svojimi izvirnimi in lepimi izdelki sta društvo zastopali Mira Uličevič in Milena Dimec. Razstavni prostor je bil za obiskovalce zelo
zanimiv, saj so lahko videli reciklirane izdelke, ki so jim namenili
drugo priložnost, novo namembnost. To je bila »oblečena« embalaža (kozarci, pločevinke) in izdelki iz starega časopisnega papirja.
Slike v One Stroke tehniki pa so sploh všečne.
LJUBITELJSKI MOJSTRI IN MOJSTRICE
so postali tudi člani DU Litija, ki so se prijavili na razpis. Izbranih
je bilo petnajst mojstrov/mojstric iz cele Slovenije, od tega trije iz
DU Litija in ena rezerva. To so Ivan Blažič (šivane voščilnice v pick
– point tehniki), Slavi Janež (pletenje nogavic), Milena Dimec (oblečena embalaža), Mira Uličevič (slikanje z eno potezo, One Stroke
Painting).
Izbrani bodo svoje znanje širili na delavnicah v hotelu Delfin v Izoli.
Milena Dimec

njih dogaja, so pasivni, ne izrazijo svojega mnenja, potem tudi ne
moremo govoriti o življenju v demokraciji, o demokratični Evropi.

Projekt Demokratična odgovornost in državljanska udeležba v Evropi – DOCPIE, ki smo ga kot vodilni partner izvajali v Društvu LAZ in se končuje z mesecem oktobrom, je
poleg novih delovnih mest za upravljanje in izvajanje projekta,
prinesel napredek in rast društva in seveda vseh vpletenih članov - več kot 60 se jih je udeleževalo dogodkov, sodelovalo pri
izvedbi dogodka v Sloveniji ipd. Pridobili smo nove sposobnosti in znanja, kot so organizacija mednarodnih dogodkov, obvladovanje obsežnega, mednarodnega partnerstva, predvsem
pa razširili naša evropska poznanstva za prihodnje projekte.
Več o projektu si preberite na naši spletni strani www.laz.si
in na družbenih omrežjih (facebook, twitter).

Zadnji dogodek v italijanski Brescii je predstavil dobre prakse
in pomen urbanega načrtovanja z mislijo na starejše ter vzpostavljanje okolja za zdravo telesno in fizično staranje, kar
je predpogoj za participacijo oz. dejavno vključenost starejših.
Iz izmenjave mnenj na dogodkih in iz odgovorov anketirancev
širom Evrope, lahko povzamemo nekaj zanimivih ugotovitev:
1. Prostovoljstvo kot odraz aktivnega državljanstva ima možnost za obstoj, če bodo mladi imeli službe, saj moraš biti najprej zaposlen, da si lahko prostovoljec.
2. Naložba EU za vključevanje starejših, oseb v tretjem življenjskem obdobju, mora biti predvsem naložba v zdravje. Le zdrav
državljan bo aktiven državljan. Zdravje se mora ocenjevati
tudi z upoštevanjem participacije, ki pa je odvisna od pogojev v
okolju in vpliva na občutek pripadnosti lokalni skupnosti.
3. Pomembno se je srečevati z drugimi državljani EU, spoznavati različne kulture, ki nas povezujejo v Evropsko Unijo.
EU najlažje začutimo, ko se povezujemo, srečujemo v živo, ne le
preko televizije, interneta in ostalih medijev. Ko spoznavamo, da
imamo ne glede na to, iz katere države prihajamo, enake cilje,
izzive. Velikokrat tudi enake težave. Ko vidimo dogajanje drugje,
lažje vrednotimo svoj prispevek v lokalni skupnosti.
4. Anketa je pokazala, da ima več kot 60% v anketi sodelujočih
državljanov EU občutek, da njihov glas v EU ne šteje in zato ne
gredo na volitve. Odmevnih primerov državljanske pobude ne
poznajo skoraj v nobeni državi in je tudi še niso podpisali.
5. Državljani EU si želijo več stika z EU poslanci, tudi zato,
da bi bolje razumeli o čem v Bruslju odločajo.
6. Spodbujanje, povezovanje in mreženje je pomembno za
vključevanje v zadeve na lokalni, nacionalni in evropski ravni.
Če smo vpeti v dejavnosti društva, organizacij civilnih družb, nas
samo dogajanje okoli nas bolj zajema, se ga bolj zavedamo.

KRVAVA PEČ – 3.10.2015

Člani skupine USTVARJALNICA tudi med vročimi
poletnimi meseci niso počivali. Pripraviti so morali svoja dela za natečaj oblikovanja voščilnic
Srečno 2016 in se prijaviti na razpis za ljubiteljske
mojstre oz mojstrice. Oboje so opravili z odliko,
saj so bili zelo uspešni.

S projekti, kot je DOCPIE, želi Evropska komisija povečati
zanimanje in vpetost v iskanje skupne prihodnosti EU. V zadnjem času je veliko razmišljanj o prihodnosti Evrope zaradi migrantov. Morda bo prav ta tema, ki je danes že skupna
vsem državljanom, povečala občutek pripadnosti Evropski
Uniji in razvila skupno evropsko identiteto. Posledično pa
tudi prispevala k vključevanju državljanov, tako na lokalni kot
na evropski ravni. Če namreč državljane ne zanima, kaj se okoli

Sobota, oblačno z rahlim pršenjem, nič obetaven dan. Naša skupina Planinske sekcije DU Litija pa se je namenila obiskati Krvavo
peč z okolico. Sprejel nas je gospod Srečko Knafeljc, človek z velikim srcem in deklica za vse, nas je pogostil z čajem in kavo v domu
»Dom veteranov«, ki krasi vas vse od leta 1991. Z vso toplino nam
je predstavil vas in njeno zgodovino ter želje njega in vaščanov, da
korak za korakom premikajo kraj in življenje ljudi do prepoznavnosti. Med drugim so zgradili svoje gledališče v naravi, ki živi in
deluje. Tudi mi smo ga krstili s spremljavo kitare v rokah gostitelja
in našim petjem.
Povzpeli smo se na hrib sv. Lenarta s cerkvico. Strop in freske so
njena posebnost. Globoko pod hribom smo videli sotesko Iške.
Desno od vasi pa teče potok Šumnik, ki se spreminja v slapove in
tolmune, dokler se ne izgubi v Iški. Ob njem je bilo včasih veliko
mlinov, danes pa le še dva kažeta nekaj svojega »obraza«.
V prijetnem vzdušju smo se poslovili. Gostitelju gre resnična zahvala.
Mila Grošelj

NAPOVEDNIK

Sobota, 7.11.2015 pohod, individ. OD LITIJE DO ČATEŽA
Sobota, 14.11.2015 pohod MIRNA PEČ – PAVČKOVA – SLAKOVA POT
Sobota, 21.11.2015 pohod NE VEMO KAM
NAKUPOVALNI IZLET LENTI – v sredini novembra
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

"Ugodno prodam zazidljivo parcelo z
gradbenim dovoljenjem v Litiji (Praprošče) na
sončni legi. Cena projekta je vključena v ceno parcele.

Možnost
takojšnjega pričetka
gradnje. Več info. na:
041 651 802 ali 031 693 330.

Skrb za potrošnika, ki je ekološko osveščen

Še nekaj tednov, konkretneje 15. novembra, in že bo potrebno let
ne pnevmatike zamenjati z zimskimi. Zakaj bi že obrabljene zavrgli,
zakaj se ne bi obnašali ekološko in kupili protektirano? Mnogokrat se
poraja vprašanje, kam s starimi. Ali ne bi bilo dobro, če našega planeta ne bi tako obremenjevali z odpadom? Če pogledamo v zgodovino,
je že leta 1887 živinozdravnik John Boyd Dunlop izdelal leseni tricikel
za svojega bolnega sina. Da bi ublažil udarce, je svinjska čreva napolnil z zrakom, obdal pa jih je z gumijastim obročem. Gotovo pa se ni
zavedal, kolikšno korist je naredil za avtomobilsko industrijo. Hkrati
pa je sodobni človek povzročil s čezmernim razvojem avtomobilizma
tudi ogromno škode za naš planet.
Zabaven, iskriv in trendovski odgovor ponujajo mnoga oblikovalska
imena iz sveta arhitekture, kako gume uporabiti kot del opreme v
bivanjskih prostorih. Oblikovalska dvojica Dolca & Gabbana sta izdelala fotelj v zlato pobarvano pnevmatiko z nekaj dodanega žameta.
Večina pozna cvetlična korita iz starih avtomobilskih gum, otroške
gugalnice, detajle na vrtovih. Trendovska je ponovna uporaba pnevmatike. Kaj pa mi vozniki? Se res obnašamo odgovorno?
ROTAL je družinsko podjetje z več kot petindvajsetletno tradicijo obnove avtoplaščev in zastopnik novih gum NORDEXX.
S sodobno tehnologijo obnove velike količine pnevmatik jih ponujamo za osebna in dostavna vozila, in sicer od 13 do 17 col. Smo edini
proizvajalec obnovljenih pnevmatik v Sloveniji, ki smo si zaradi kakovostnega dela pridobili certifikat kakovosti ISO 9002. Smo zanesljivi,
kakovostni in fleksibilni. Prodajna mesta iz Slovenije širimo tudi v
Avstrijo in na Hrvaško.
Letos smo ponudbo še nadgradili z linijo tovornih gum namenjeno
predvsem gradbeništvu in gozdarstvu. Smo edini v Sloveniji, ki
obnavljamo po vročem postopku.
In zakaj bi uporabljali obnovljene gume?
•	Ker se odlično oprijemajo cestišča v zasneženih razmerah, tako ob
trdem snegu, kot ob snežni brozgi.
•	Ker ste vi kot kupec ekološko osveščeni, veste, da se izrabljena
pnevmatika ponovno uporabi.
•	Ker vam dajemo enoletno garancijo.
•	Ker je guma obnovljena v celoti, tako na straneh kot na tekalni
površini in ima preizkušeni M+S profil.
• Ker je njihova cena sprejemljiva.
Storite nekaj koristnega za naš planet in za svojo denarnico, zato
namestite na svoj jekleni konjiček obnovljeno pnevmatiko.
Jožica Vrtačnik
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ZARJAVELE TROBENTE 2015

Zarjavele trobente, kot je svoj glasbeni koncept
pred 22 timi leti poimenoval Evgen Šuni Malis,
so 12. septembra 2015 na dvorišču MC Litija doživele svojo že 17 realizacijo celovečernega rock
koncerta. Tokrat so za njegovo izvedbo poskrbeli
idejni vodja projekta: Evgen Šuni Malis, letos član
v tehnični ekipi tonskih mojstrov iz MGD Litija ter
MC Litija, ki je v celoti prevzel in izvedel organizacijski in logistični del prireditve. Zarjavele trobente so s svojo glasbo tokrat otvorili Volvoks,
sledijo jim še Partija, E-litta ter Guilty of joy.
VOLVOKS, vinil generacija, legendarna šest članska zasedba odličnih
glasbenikov, ki s svojim 15 nastopom na Zarjavelih trobentah vedno
znova pritegne pozornost ljubiteljev dobrega starega rocka. Ko govorimo o Volvoksih, govorimo o glasbeni kilometrini, znanju, tehniki, izkušnjah in prijateljstvu, ki glasbenike povezujejo že 45 let. Zato ob tej viski
obletnici načrtujejo tudi svoj samostojni koncert, ki naj bi ga realizirali
v mesecu novembru v dvorani na Stavbah v Litiji. Kot vedno so tudi
s tokratnim nastopom poskrbeli
za presenečenje,
saj so publiki
postregli s svojimi 4 avtorskimi
skladbami, ki so
nastale med letoma 1971-1972.
Zaključek pa bogato začinili še z
izvrstno izvedbo
Deep Purplov-ega
Chaild in tim-a. Spoštovani gospodje Volvoksi iskrene čestitke ob vaši
obletnici delovanja, želim vam vsaj še 1 krat toliko Zarjavelih trobent.
PARTIJA sveže na sceni, tri članska lokalna skupina se na tokratnih
Zarjavelih trobentah predstavi prvič. Retro- metal –Yugo rock varianta
oplemenitena z avtorskimi besedili, odpetimi v jezikih bivših republik
Jugoslavije. Odločno predvsem pa brez sladkorja odvržejo povoje in
odbrzijo skozi ritem. Vsekakor dobrodošla sprememba na Litijski glasbeni sceni.
E-LITTA zlita s številno podporo oboževalcev se na odru Zarjavelih
trobent predstavi drugič. Pet članska lokalna rock and roll skupina,
ki je po principu Red Bulla dvignila publiko od tal ter jo brez napora
popeljala nazaj v sedemdeseta leta, sodu pa izbila dno z avtorskim komadom Narkoman. Povezana timska energija, ki ima v svojem ozadju
še ogromno zalogo inspiracije, zato si E-litta elitno ne dovolite, da bi se
postarali v mirovanju.
GUILTY OF JOY so zagotovo krivi, da publiki dokončno popustijo zavore. Štiri članska Kranjsko-Litijska naveza, se na Zarjaveli trobentah
predstavi prvič. Hard –rock-blues-grange stil s katerim udriha je močno prepojen z vplivi Foo fighters-ov,Guns n Roses-ov in Doors-ov. In
že, ko poslušalec dobi občutek, da ga bodo pustili prav v tem kalupu,
naenkrat in sunkovito spremenijo smer k svojemu originalnemu utripu,
ki ga plemenitijo z bogato tekstovno vsebino. Tokrat bi želela izpostaviti predvsem kitarista Žiga Jeriča, ki s svojo kitarsko tehniko, čudežno
cevko in pravo mero hiper drznosti zelo požrtvovalno in učinkovito prispeva, da bend dosega prav ta magični Aspirin-direkt efekt in ga gladko pripelje do končnega čustvenega izliva. Keep on Žiga!
Zarjavele trobente 2015 so tudi v letošnji izvedbi proizvedle dober in
jasen odmev. Dosegle so cilj tega dolgoletnega, z znojem in krvjo prepojenega projekta Evgena Šunija Malisa, mentorja, mencena ali pa kar
guru-ja Litijskih samorastniških skupin, ki jim z odrom na Zarjavelih
trobentah odpira vrata iz garaž in kevdrov. Posebna pohvala gre tudi
organizatorju dogodka MC Litija in Janu Merčonu za odmevno izvedbo
Zarjavelih trobent 2015. 
Karmen Verdonik

»NAJ ZGODBA O VAČAH SIJE –
SKOZI FOTOGRAFIJE!«
Tudi letošnja predzadnja nedelja v avgustu je bila
namenjena Vaškemu dnevu – tradicionalni prireditvi, ki jo organizira Društvo žena in deklet Vače.
Letošnja prireditev, že triindvajseta po vrsti, je nosila pomenljiv naslov »Naj zgodba o Vačah sije - skozi fotografije.« Vaški dan je bil tako
posvečen Vaškim ljudem, njihovemu načinu življenja, oblačilnemu videzu ob najrazličnejših priložnostih in podobno. S pomočjo sokrajanov smo zbrali ogromno fotografij in predmetov in obiskovalcem pripravili bogato etnološko razstavo. Ob tej priložnosti je pod okriljem
Družinskega gledališča Kolenc in ob pomoči dr. Vita Hazlerja nastala
tudi etnološka publikacija, tako da ob Vaškem dnevu ponovno odkrita
kulturna dediščina ne bo utonila v pozabo.
Obiskovalci, ki jih je bilo že v dopoldanskem času veliko, so si lahko
ogledali tudi bogato kulinarično razstavo, mojstrovine rokodelcev iz širšega območja Vač in zeliščarsko razstavo. Razstavo pa so s čudovitimi
klekljanimi izdelki popestrile tudi članice Društva zasavskih klekljaric
Srčevke.
Ko se je sončno nedeljsko dopoldne prevesilo v popoldne, se je dogajanje preselilo v prireditveni šotor. Kulturni program je s kratkim
uvodnim pozdravom otvorila predsednica društva. Nekaj besed pa
so obiskovalcem namenili tudi župan občine Litija, Franci Rokavec,
predsednica KS Vače, Sonja Zidar Urbanija ter predstavnica Zveze
kmetic ter predsednica Društva podeželskih žena in deklet Polšnik,
Marinka Bevc. Dr. Vito Hazler pa je poudaril pomen ohranjanja naše
dediščine, ki se skriva tudi v fotografijah. Na prireditvenem odru so
se nato zvrstili prisrčni otroci iz vrtca Sonček, harmonikar Jan Mrva,
Moški pevski zbor Geoss in odlična plesalka Aleksandra Jerina. Obiskovalce pa so navdušili manekeni na modni reviji, na kateri so predstavili oblačilni videz skozi čas. Med modno revijo sta za zabaven in
poučen vložek poskrbeli Anka Kolenc in Helena Cvetežar. Prireditev
smo izkoristili tudi za uradno podelitev naziva častne članice društva
nekdanji predsednici društva in še vedno aktivni članici društva, Majdi Rebolj. Skozi prireditev sta spretno krmarila odlična voditelja Tanja
Mrva in Gašper Kobalej.
Letošnji Vaški dan je imel tudi pridih dobrodelnosti, saj smo članice
društva zbirale prostovoljne prispevke za nakup defibrilatorja v KS
Vače. S pomočjo obiskovalk in obiskovalcev se je nabral lep znesek,
česar smo še posebej veseli.
Ves dan je bilo poskrbljeno za odlično hrano, živahne melodije pa so
za vse nas izvajali člani Ansambla Azalea.
Članice se ob tej priložnosti zahvaljujemo Občini Litija, KS Vače, PGD
Vače, POŠ Vače, vrtcu Sonček, Družinskemu gledališču Kolenc, Društvu za razvoj Slivne, sponzorjem, sodelujočim in vsem krajanom in
krajankam. Hvaležne smo vam za vsako pomoč pri pripravi Vaškega
dneva, saj to ni le praznik Društva žena in deklet Vače, temveč praz
nik našega kraja.
Vlasta Cirar

dom tisje
PREDSTAVITEV NA F3ŽO
Prvega oktobra, na dan, ko po vsem svetu obeležujemo mednarodni dan starejših, se je v Cankarjevem domu v Ljubljani končal že 15. F3ŽO, Festival
za tretje življenjsko obdobje. Potekal je tri dni in ponudil zanimive dogodke in predstavitve, podal številne informacije
in povezal vse generacije.
Na sejemski razstavi je sodelovalo 160 razstavljavcev iz 10 držav, obiskalo ga je
15.000 obiskovalcev, program pa je
soustvarjalo več kot
2.000 posameznikov.
Prvi dan festivala
je imel svojo predstavitev tudi Dom
Tisje. V okviru sejemskega prostora
Skupnosti socialnih
zavodov Slovenije smo pripravili program z naslovom ZELIŠČNI VRT
KOT AKTIVNOST DELOVNE TERAPIJE. Prikazali smo kako uporabljamo vrt pri različnih aktivnostih v domu:
- sajenje zelišč v okrasna korita (aktivnosti v bivalnem okolju)
-	
obiranje zelišč in priprava na sušenje (delovna terapija na področju okupacije)
-	
degustacija melisinega sirupa, žajbljevih lizik in zeliščnega namaza na domačem kruhu (te dobrote pripravljamo v okviru gospodinjskih skupin) in deljenje letakov z recepti
-	
prikaz zavijanja daril z uporabo svežih zelišč za dekoracijo (kreativne tehnike)
-	
igranje družabnih iger »Spomin« in »Prepoznaj zelišče«, ki smo jih
izdelali sami (razvedrilo)
barvanje pobarvank za odrasle »Slovenske zdravilne rastline«, ki
-	
jih je narisala naša prostovoljka Marija Smolej (kreativne tehnike)
-	
predstavitev različnih posušenih zelišč, ki smo jih letos pridelali v
Domu Tisje
- predstavitev knjige »Zgodbe in recepti naših babic«
-	
projekcija s fotografijami Doma Tisje ob spremljavi prijetne ljudske glasbe
- prostor smo okrasili in odišavili s šopki svežih zelišč
Poskrbeli smo za prijetne dražljaje vseh čutil. Naša predstavitev
je bila atraktivna in zelo dobro obiskana. Obiskovalci so bili navdušeni! Stanovalci in delavci, ki smo se F3ŽO-ja udeležili, pa smo
preživeli zelo lep dan! 
(VIR: www.f3zo.si)
Renata Ozimek in Kaja Mlakar Agrež

VRANOV NEČAK
Posebne vrste turizem je to. Nekdo ima svojo idejo, npr.: Rad bi videl
domačijo svojih prednikov, ki so se pred 150 leti priselili iz Slovenije
v Ameriko. Poišče stik z vodičem iz Slovenije, ki mu je to v veselje.
Ta na podlagi podatkov, ki jih še hranijo, vse to razišče in nato pelje
Amerikance v opuščeno vas v Istri, kjer še stoji stara hiša in oljka
pred njo. Si lahko vsaj malo predstavljate objeme in solze sreče?
Tako sta k meni prišli mati in hči iz Nemčije (ki nista znali slovensko)
in pokazal sem jima nekdaj njihovo Dolarjevo domačijo in spet evforija sreče… Pravkar sem dobil paketek iz Nemčije, v katerem sta
mi deklici poslali fotografije in čokoladice.
Kako ljubko! Ali smo Slovenci res narod,
ki znamo ceniti sebe šele potem, ko smo
sebe pozabili - izgubili!? Kot pravi Župančič:
»tamkaj v Ameriki, tamkaj v Vestfaliji so
nam izginili«.
V sredo, 7. oktobra pa sta prišla Avstralec
- Vranov nečak David Churches in njegova
družica Desley (sl.1) z željo, da bi vsaj malo
spoznala kraje, kjer je med drugo vojno
potekal največji uspeli pobeg zajetih zavez
niških vojakov iz tretjega rajha v svobodo.
Njegov stric, tudi akter pobega – Ralph
(sl.2), je o tem napisal knjigo – hvalnico
partizanom in slovenskemu narodu. Več
na: http://www.vace.si/Vranov%20let.
htm . Da ne govorim o sreči, ker je po
kosilu v gostilni Vrabec*, o poznanstvu z
Ralphom in o pobegu spregovoril njegov
prijatelj, partizan, Litjan, Vili Kos. Dva gosta iz Avstralije in nas Slovencev je bilo
kar šest, ki smo hoteli kar se da ustreči
tujcema. Kjer koli sta se gosta mudila, sta
doživela prelep sprejem: Maribor, Ožbalt,
Gornji Grad (Tu jih je sprejel celo župan.), Metlika. Tudi na GEOSS-u,
v svetišču miru, ljubezni in sprejemanja, je moja žena Anka pripravila
protokolarni sprejem, ki je za nas običajen, za tujce pa nepozaben.
Hotela sta samo videti zeleno deželo, srečala pa sta še srčne in srečne ljudi, ki se še nismo spremenili. Ali to pomeni, da smo Slovenci
narod, ki imamo rajši tujce, kot sebe? Kdo bi vedel? Ljubim svoj narod in v njem nas, takšne, kakršni pač smo! 
Zvonček Norček
1. Pripis: Se opravičujem vsem tistim, ki ste zastonj iskali norčka v
prejšnjem Občanu in odgovarjam vsem osemnajstim, ki ste mi pisali
in tistim, ki niste pisali. Ne, ne - nič ni kriv Aco. To je bila samo vzgojna poteza, ker redno zamujam dogovorjeni rok s svojim prispevkom
- tudi po teden dni. Lenoba je že od nekdaj moj hud problem. Neobjavljeni članek lahko preberete na http://www.vace.si/netopir.htm .
2. Pripis: Tradicionalno Glasbeno popoldne z Antonom Lajevcem bo
22. novembra, od 13,30 – 15.00. Več na https://www.facebook.
com/AntonLajovic?fref=ts
* Če slučajno koga zanima, kaj smo jedli in pili pri Vrabcu in za kakšno ceno, pa naj pogleda http://www.vace.si/ti-vrabec.htm . Nad
hrano in postrežbo smo bili vsi navdušeni.

PD LIPA V JUBILEJNEM
LETU
130. letno obdobje je zaključeno.
S ponosom gremo naprej in pospešeno delamo dalje. Dekleta se
pridno pripravljajo na regijsko tekmovanje odraslih pevskih zborov,
ki bo 15.11.2015 v Logatcu. Vesele bomo stisnjenih pesti za nas, pa
tudi kakšnega navijača v dvorani se ne bi branile.
Da je Lipa dočakala 130. rojstni dan, so zaslužni tudi »ta stari«
pevci, ki so z vsem zaupanjem predali prapor mlajši generaciji in
predsednica društva Helena Hauptman, ki je »ta mladim« pokazala
smer in dala možnost nadaljevanja poti tradicije. Pevci se ob jubileju poslavljamo od ge. Hauptman kot predsednice in čeprav se ne
bomo videli in slišali več tako pogosto, nas kultura še vedno druži.
Helena, za usmeritve in ves trud se ti zahvaljujemo in naj ti
Lipa zeleni v lepih spominih!
Iz govora (sedaj že nekdanje) predsednice na jubilejni slovesnosti,
dne 6. junija 2015:
»Winstona Churchilla so med 2. svetovno vojno vprašali, če lahko
zmanjšajo sredstva za kulturo in jih preusmerijo za vojne potrebe.
Odgovoril jim je: »Za kaj se pa potem sploh borimo?«
No, v Lipi se borimo že 130 let. Mnogo je bilo posameznikov, ki so
svoj čas in znanje podarjali Lipi, preveč jih je, da bi jih naštevali.
Včasih je bilo to morda lažje, ker so ljudje spoštovali znanje, modrost in izkušnje, danes pač štejejo drugačne lastnosti in je mnogo
težje zasledovati in vztrajati na nekdanjih vrednotah.
Časi se spreminjajo in z njimi ljudje. Lipa je bila ustanovljena na
geslu: Biti slovenske krvi, bodi Slovencu v ponos. In na tem geslu
je vztrajala do današnjih dni, v časih, ko je bilo domoljubje prvo na
lestvici vrednot in tudi v časih, ko ni bilo zaželjeno oznanjati slovenstva. Žal se s tem srečujemo tudi v današnjih časih, ko so domoljubje,
domovinske vrednote in sloven
ska kultura potisnjeni na rob, če
že ne manjvredni,
pa deležni vsaj
neke prefinjene
ignorance.
Pred 10. leti, ob
120-letnici, je bil
na občinski ravni
formiran odbor
za pripravo obeležitve častitljive
obletnice, sestavljen iz vidnih javnih delavcev in gospodarstvenikov, ki so omogočili veliko praznovanje. Danes je drugače… nocojšnjo prireditev so
pripravili pevci sami in s pomočjo svojih prijateljev… sponzorska
sredstva se s tedanjimi ne morejo primerjati. V dogodek so vložili
ogromno svojega časa, znanja, talenta, pa tudi lastnih sredstev.
Zato smo še toliko bolj hvaležni vsem tistim, ki ste nas ob obletnici
podprli in s tem pokazali, da nosite kulturo v srcu. V današnji družbi
imamo 100 resnic, za nekatere je vse prav, za druge vse narobe, ne
znamo ločiti zrna od plevela, ker so edino merilo postali denar, moč
in oblast. Take razmere so za kulturo in tiste, ki delajo v kulturi,
pogosto pogubne. In zato je dosežek, da Lipa vztraja že 130 let, še
bolj pomemben in vreden spoštovanja.
Predvsem zato polagam na srce vsem, tako lokalni oblasti in vsem
posameznikom: ne dovolite, da lipi ovene krošnja, podprite pevke
in pevce v njihovih prizadevanjih, saj čuvajo našo dediščino, gojijo
tradicijo naših prednikov in negujejo litijsko pevsko kulturo, ki je
že zdavnaj postala simbol Litije, del naše identitete, po kateri nas
poznajo širom po Sloveniji, pa tudi izven naše države, po zaslugi
pevk in pevcev, in ne samo Lipinih. Naklonite jim priznanje in izkažite spoštovanje njihovemu trudu, ne samo ob okroglih obletnicah.
Le tako bo Lipa živela naprej, brez podpore lokalne skupnosti nima
prihodnosti. Lipke in Lipci imajo voljo, znanje in ustvarjalnost, takšne v Litiji potrebujemo bolj kot kdajkoli prej. Vse najboljše, drage
Lipke in Lipci, ob vašem jubileju in razprostrite svoje veje v nebo.
Srečno v 14. desetletju!« 
Ana Tori

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
• 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

R A Z VOJ N I CE N T E R S RCA S LOVE NI JE
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Ob sedemdeset letnici
vrnitve...

LITIJSKI GASILCI PRAZNOVALI
130 LET OBSTOJA
Zgodovina litijskega gasilstva sega v leto 1885, ko je
bil Franc LAJEVEC eden od ustanoviteljev POŽARNE
BRAMBE in prvi starosta ob ustanovitvi GASILSKE ŽUPE LITIJA in
njen načelnik do leta 1938. Namreč v Litiji je bil odsek požarne
brambe v okviru požarne brambe Šmartno. Med ustanovitelji so bili
Ivan BATIS, Rudolf Badjura, Peter JEREB, Jože MAČEK, Luka SVETEC, Lovro Tura, Franc LAJOVIC in Jože DAMJAN. Prvi člani pa so
postali Pavel TIČ, Hinko LEBINGER, Martin VOLK, Jakob KONJAR,
Tone LINDNER, KOPRIVNIKAR, SLANC, KUNSTLER, PLENIČAR, BORIŠEK in KAJTNA. To je bil začetek delovanja, planiranja in organiziranja ter nabave gasilski opreme. Tri leta po ustanovitvi so bili tudi
formalno priznani in razvili svoj društveni prapor.
Ta zgodovinski dogodek pred 130
leti so litijski gasilci počastili s slavnostno skupščino,
26/9-2015 ob 17.
uri pa priredili veličastno povorko od
GIMNAZIJE LITIJA
čez nadvoz in mostu preko reke Save v staro mestno jedro Litije.
Zaključek te slavnostne povorke pa je bil v ŠPORTNI DVORANI LITIJA s krajšim kulturnim programom in podelitvijo priznanj.
V povorki so sodelovali člani gasilskih društev iz Litije, Šmartnega pri
Litiji in sosednjih
občin.
V povorki so se
predstavili slavnostni ešalon nežnejšega spola gasilk od najmlajših do najstarejših, ešalon gasilcev z
najmlajšimi pionirčki. Za temi pa so se razvrstila gasilska vozila z
najsodobnejšo opremo, ki jo nikakor ne moremo primerjati s parno
brizgalko, ki so jo 11. junija 1893 prevzeli litijski gasilci.
V zgodovini gasilstva v Litiji so 1899 ustanovili prvo gasilsko godbo,
katere prvi poveljnik je bil Peter JEREB, 1929 let pa je bil kapelnik
KLEMENČIČ. Leta 1937 leta pa so jo razpustili zaradi splošne gospodarske krize.
Gasilci so imeli prvi gasilski dom v starem mestnem jedru /sedaj bivša trgovina Borovo«, 1966 pa so začeli graditi novi gasilski
dom na Ljubljanski cesti, kjer še sedaj domujejo. Žal je po zgraditvi
doma levi del zasedla postaja milice Litija, 1974 pa je prišlo do temeljite rekonstrukcije tega dela kar je imelo za posledico, da so bili
garažni prostori preurejeni v dežurno sobo in pisarne. Žal takratno
občinsko vodstvo ni imelo vizije razvoja gasilstva, zato je prišlo tudi
do take odločitve. Danes pa bi prav ti prostori prišli prav, predvsem
garaža, ki jo za tako veliko mehanizacije nujno potrebujejo.
Ob tako velikem jubileju lahko vsem članom in vodstvu čestitamo, za
uspešno delo, ljudem, ki za ceno svojega življenja rešujejo življenja
in premoženje naših občanov v občini Litija kot širom po Sloveniji.
Ob zaključku bi rad poudaril, da bi morala država spremeniti mačehovski odnos do teh požrtvovalnih ljudi, saj v nasprotnem primeru
bi v naši ljubi domovini ob požarih vse pogorelo, voda bi odnesla
vse, po žledu bi ostalo vse poškodovano, utopljenci bi ostali v reki
Savi, le nerazumevajoči birokrati bi ostali v suhih in toplih stolčkih.
Da ni tako, se imamo zahvaliti prav tem ljudem. »Na pomoč«!
Ciril Golouh

ZMAGA LITIJSKIH ČASTNIKOV
V STRELJANJU Z AVTOMATSKO
PUŠKO V SLOVENSKI BISTRICI
Območno združenje slovenskih častnikov Maribor je v soboto,
03.10.2015 organiziralo tekmovanje v streljanju z avtomatsko puško in pištolo na strelišču Velenik pri Slovenski Bistrici.
Iz Območnega združenja slovenskih častnikov občin Litija in Šmartno pri Litiji se je tekmovanja udeležila ekipa v sestavi: Uroš Kneževič, Jernej Kovič in Slavko Kužnik.
Ekipa litijskih častnikov je dosegla izvrsten rezultat v streljanju z avtomatsko
puško saj je osvojila
tako ekipno kot posamično zmago. V
tekmovanju posameznikov je zmagal
Jernej Kovič OZSČ Litija in Šmartno pri Litiji pred Borisom Pintaričem in Borutom Saša iz Zveze častnikov Brežice. Odličen rezultat
sta dopolnila Uroš Kneževič z 11. in Slavko Kužnik z 12. mestom.
Prav tako so litijski častniki osvojili prvo mesto v ekipnem tekmovanju pred ekipama Zveze častnikov Brežice I. in II. Tekmovanja se
je udeležilo 17 ekip iz vse Slovenije. V streljanju s pištolo 7,62mm
je litijska ekipa osvojila končno 8. mesto.
Anton Plankar

V petek, 11. septembra se je preko 120 krajanov zbralo
na prireditvi ob krajevnem prazniku, ki ga na Polšniku
praznujemo v spomin na vrnitev izgnanih domačinov iz tujih krajev
med 2. sv. vojno. Letos mineva že sedemdeset let od njihove vrnitve in člani našega Društva izgnancev so še vedni aktivni in delovni
ter se radi srečujejo ob tovrstnih dogodkih. Obiskovalce sta pozdravili podžupanja ga. Lijana Lovše
in tajnica Društva izgnancev Polšnik ga. Amalija
Razpotnik. V kulturnem
programu, ki ga je povezovala učiteljica Melita Rozina so nam prikupen program pripravili učenci PŠ Polšnik, pevci Moškega pevskega zbora
Polšnik ter Ljudske pevke in godci. Pesmi Evgena Ceja in Pavle Voje
pa sta predstavila Lana
in Gaj, ki že obiskujeta
šolo v Litiji. Ob koncu
smo si ogledali dokumentarni film Slovenski
izgnanci 1941-1945, ki
so ga lani posneli v Brestanici (v sodelovanju
z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, z Gradom Rajhenburg,
posavskimi občinami in Društvom izgnancev Slovenije...). Film nazorno prikazuje dogajanje v tistem času in prav je, da tudi mlajše
generacije spoznamo tegobe naših prednikov. Verjamem, da smo
ob filmu naučili nekaj novega o naši preteklosti, ki naj nas vedno
opominja, da se kaj takega ne sme nikoli več ponoviti. „Tako kot so
izgnani domačini gradili kamen za kamnom nazaj svojo prihodnost,
tako moramo tudi mi skrbeti za naše naslednike. Včasih je dovolj
le prijazen pogovor in nasmeh.“ nas je z besedami k družabnem
srečanju, ki je sledil, povabil predsednik KS Polšnik Tomaž Vozelj.
Hvala vsem nastopajočim za prijeten program, hvala vsem organizatorjem za izvedbo dogodka. Predvsem pa hvala vsem domačinom, ki ste preživeli vojne grozote, da s svojim vztrajnim delom
dajete zgled mlajšim generacijam, ki se moramo zavedati, da se
lahko iz zgodovine veliko naučimo in vsak dan skrbimo, da se vojne
grozote ne bodo nikoli ponovile. 
Mateja Sladič-Vozelj

TRADICIONALNO SREČANJE
ČLANOV PGD GABROVKA
Prvo oktobrsko soboto smo se člani PGD Gabrovka že
tradicionalno odpravili na izlet po Sloveniji. Tokrat nas je pot zanesla proti Štajerski in Prekmurju. Na pot smo se odpravili zgodaj, da
bi polno izkoristili dan, ki je bil pred nami. Na avtobusu je vladalo
prešerno razpoloženje kljub temu, da je bila zunaj še trda tema.
Naša prva postojanka je bila v Mariboru, kjer smo si ogledali vojaški muzej, ki prikazuje predmete in zgodovino Slovenije iz obeh svetovnih vojn in vojne za osamosvojitev. Po zanimivem ogledu smo se
odpravili do Babičevega mlina na Muri. Tu smo si po predstavitvi
mlinarske zgodovine pobližje pogledali mlin od znotraj in si napolnili zaloge domače moke. Ker se je ura približevala času za kosilo,
smo se preko Mure odpravili v Mursko Soboto, kjer nas je pričakal
odličen prekmurski bograč. V Murski Soboti smo si imeli namen
ogledati Sejem zaščite in reševanja, a je bil le-ta na žalost odpovedan, zato pa smo si lahko ogledali mednarodno gasilsko tekmovanje, ki je bilo organizirano v sklopu sejma in ni
odpadlo. Sprehodili smo
se tudi po mestu. Naslednja postojanka je bila
vinska klet v Mariboru,
kjer smo po predstavitvi
kleti in ogledu degustirali nekaj vrst vina. Ker
se je bližal večer, smo
jo mahnili proti gostišču Ravnikar, kjer nas je pred koncem izleta
čakala še večerja. Polni novih doživetij, znanj in dobre volje smo se
tik pred koncem dneva vrnili domov.
Na izletu se je ponovno družilo in zabavalo več generacij gasilcev,
med najmlajšim in najstarejšim udeležencem je bilo 76 let razlike.
Izleta smo se udeležilo operativni in podporni člani ter prijatelji in
družinski člani gasilcev. Vsi se že veselimo naslednjega izleta.
Na pomoč! 
Klara Hostnik

PRIREJA V ČASU KROMPIRJEVIH POČITNIC

Opazi me v sliki narave, glasbe in
lepote na Veliki Preski
V okviru dogodkov Abrahamovega ključa Srca Slovenije 2015, smo
v soboto, 19. septembra 2015, v razstavni galeriji Centra za zunanjo ureditev na Veliki Preski otvorili Živo sliko, »Opazi me v sliki
narave, glasbe in lepote«, ki je nastala v ambientu sinhronosti lesa,
vode in energije. Namen dobrodelnega dogodka je bil predstaviti
različne vrste invalidnosti v luči razumevanja, lepote in sodelovanja
z naravo. Tanja Šubelj, voditeljica letošnjega Abrahamovega ključa,
je zasnovala to zgodbo, in jo oblikovala skupaj z Meto Jarc in Društvom gluhoslepih Slovenije DLAN. Mi pa smo jo srčno pomagali
ustvariti. Ustvariti za kritje stroškov tabora oziroma rehabilitacijskih vikendov gluhoslepih. Eden izmed članov Društva
DLAN, Zdravko Vilar, je tudi letošnji
septembrski voditelj
abrahamov letnika
1965. S prostovoljci
društva je bila, kot
vedno, tudi njihova
nepogrešljiva dlan,
sekretarka društva, Simona Gerenčer Pegan. V sliki je kiparil predsednik društva Anton Polutnik, ki se s to umetnostjo ljubiteljsko
ukvarja že nekaj časa. V 40 minutni sliki je v statični instalaciji,
podprti s prelepo multivizijo Lada Jakše, preigravanjem klavirja
pianista Zorana Škrinjarja in pesmimi Moškega pevskega zbora
Polšnik, sodelovalo 12 pogumnih ljudi s spremljevalci. Večer je povezovala voditeljica Andreja Čokl. Sliko so popestrili leseni modni
dodatki domačih izdelovalcev. Nekateri gluhoslepi so bili postavljeni tako, da so glasbo lahko občutili na drugačen način (taktilni), saj
les omogoča oddajanje vibracij, ki jih lahko začutijo. V galerijskem
prostoru je bila postavljena tudi razstava fotografij o delu in življenju gluhoslepih ter privlačna prodajna razstava lesenega modnega
nakita in dodatkov. Prijeten večer se je zaključil z lepim druženjem
vseh prisotnih, v prijaznem gostoljubju družine Kos in ostalih prijateljev s Polšnika in Velike Preske. Pridružil se nam je tudi Stane
Vidmar s svojimi pesmimi. Še en prečudovit kamenček v zgodbi letošnjih Abrahamov Srca Slovenije. Slika je bila opažena. Ostala bo
v srcih, vedno živa! Zahvaljujemo se turističnemu društvu Polšnik za
pomoč pri izpeljavi dobrodelnega dela prireditve.  Silvija Pavčič

AC LITIJA,
Brodarska 9
Gsm: 041 409 340

avtocenterlitija@gmail.com

• VEČ KOT 1.000.000 PNEVMATIK
• VEČ KOT 250.000 PLATIŠČ VEDNO NA VOLJO

Dostava O €

AKCIJSKE CENE GUM IN MONTAŽE!

(tekoči datumi proizvodnje)

GARANCIJA

Torek, 27.10.2015, ob 16. uri

- KONDICIJSKE VOŽNJE (ZA VSE, KI ŽE IMATE VOZNIŠKO DOVOLJENJE)
- PRIPRAVE ZA F kat. (TRAKTORJI)

DRŽAVNO TEKMOVANJE V GASILSKI
ORIENTACIJI 2015
19. septembra 2015 je na Dolah potekalo državno tekmovanje v
gasilski orientaciji za pionirje in pionirke, mladince in mladine
ter pripravnike in pripravnice. Na treh različno zahtevnih progah se
je med seboj pomerilo 186 najboljših ekip iz cele Slovenije. Tekmovalne trojke so se pomerile tako v znanju iskanja točk v naravi, kot v gasilskih spretnostih, ki so jih čakale na posameznih kontrolnih točkah.
V prostovoljnem gasilskem društvu Dole pri Litiji smo se kot soorga-

nizatorji skupaj z GZS maksimalno potrudili, da smo pripravili kar se
da najbolj idealne tekmovalne pogoje za vse tekmovalce, za čakajoče
pa tudi spremljevalni program – ogled policistov s psi, vojske, gasilske
opreme, oglarske domačije Brinovec in podjetja Rotal, dejavnosti lokalnih društev ter nekaj iger za krajšanje časa do razglasitve rezultatov.
Da nam je tekmovanje resnično uspelo, se lahko zahvalimo vsem, ki
ste nam priskočili na pomoč in sicer vodstvu GZ Litija, vsem gasilskim društvom v GZ Litija, ki ste nam pomagali z redarsko in sodniško
ekipo, mentorjem in mladinski komisiji, domačim društvom, Dolčanom
- domačinom, sponzorjem in vsem,
ki ste nam kakorkoli pomagali, da
smo tekmovanje pripeljali do konca
in obenem bili zasluženo pohvaljeni.
Ta dan je bil resnično poseben za vse
nas – tako s tekmovalnega vidika,
kot tudi z vidika opazovalca. Dokazali smo, da lahko s skupnimi močmi dosežemo veliko, pa naj bo kraj tekmovanja označen s še tako
majhno piko na zemljevidu. Hvala vsem še enkrat in NA POMOČ!
Barbara Hribar Pavli,
vodja organizacijskega odbora PGD Dole pri Litiji

DRUŠ T VA
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DELAVSKA HRANILNICA d.d.
CENJENE KRAJANE KRESNIC IN VAČ OBVEŠČAMO, DA BOSTA V MESECU NOVEMBRU NAMEŠČENA
TEŽKO PRIČAKOVANA BANKOMATA DELAVSKE HRANILNICE D.D. V VAŠEM KRAJU.
VABIMO PA VAS TUDI V NAŠO POSLOVNO ENOTO V LITIJI NA BREZPLAČNO KAVICO !!!

GABROVŠKA MLADINA SE JE
PONOVNO IZKAZALA
V soboto, 19. 9. 2015, je potekalo Državno tekmovanje v
gasilski orientacije na Dolah pri Litiji. Na njem so si pridobile pravico
nastopiti 3 ekipe PGD Gabrovka z odličnimi uvrstitvami na tekmovanjih občinskega in regijskega nivoja.
Naše društvo so tokrat zastopale ekipe pionirjev, mladink in pripravnic. Časa za nestrpnost pred tekmovanjem letos ni bilo, kajti mladinke so se podale na progo kot prva ekipa na tekmovanju, kmalu za
njimi še pionirji, pripravnice pa so najprej pokazale pridobljene veščine in hitrost pri vaji postavitve orodja. Vse tri ekipe so se s terena
(na katerem so poleg orientiranja v naravi pokazali veščine gasilstva,
natančnost in hitrost) vrnile do cilja zelo hitro in z nasmeški na obrazih kljub utrujenosti od teka. Mladinke in pionirje je po prihodu na cilj
čakala še vaja z vedrovko.
Po odlično odpravljenem tekmovalnem delu smo se odpravili k osnovni šoli, kjer so domači gasilci pripravili vrsto aktivnosti, ki so nam
krajšale čas do konca tekmovanja in razglasitve rezultatov, ki smo jih
nestrpno pričakovali. Otroci in mentorji smo se pomerili v vlečenju
vrvi, kjer smo pokazali svojo moč, si ogledali gasilsko, vojaško in policijsko postojanko, kegljali, poslušali glasbo in
seveda počivali.
Med vsemi dejavnostmi smo
pojedli tudi kosilo.
Tekmovanja se
je skupno udeležilo 186 najboljših ekip iz cele države. Napetost med razglasitvijo je naraščala
dokler nismo izvedeli, kam so se uvrstile naše ekipe. Vse so se uvrstile več kot odlično. Poinirji (Jan Dremelj, Tevž Lovše in Janez Resnik)
so dosegli 7. mesto, mladinkam (Lana Bajc, Marija Femc in Rosana
Resnik) so se stopničke za las izmuznile, uvrstile so se na 4. mesto,
pripravnice (Klara Dim, Katja Požun in Ingrid Železnik) pa so v svoji
kategoriji ponovno dosegle prvo mesto in tako postale državne prvakinje. Na tekmovanju smo zastopali Regijo Ljubljana III, Gasilsko zvezo Litija, najbolj pa seveda domače gasilsko društvo PGD Gabrovka.
Otroci so dosegli odlične rezultate, kar smo tudi proslavili. Po razglasitvi rezultatov smo se odpravili na zasluženo sladkanje v slaščičarno. Na poti domov pa so nas presentili gasilci iz našega društva, ki so
nam pripravili spremstvo z gasilskimi vozili do gasilnega doma, kjer
so nam skupaj s starši otrok pripravili pravi gasilski sprejem (Hvala
vsem še enkrat.). Otroci so bili presenečeni in navdušeni. Ob prijetnem klepetu, živi glasbi, odpiranju gasilske penine in sladkanju s
slaščicami smo še enkrat proslavili odlične rezultate.
Vse ekipe so se kalile, tako kot ostale v našem društvu, pod budnim
očesom mentorske ekipe (Matej, Simon, Matej, Klemen, Martin, Gregor, Klemen, Dušan, David in Klara). Na pomoč! 
Klara Hostnik

Odpirajmo sebe,
odpirajmo svet
»Odpreti se pomeni vzpostaviti
močen in uravnovešen tok dajanja in
sprejemanja skozi brezpogojno ljubezen.« To je definicija, katere
moč sem začutila med udeležbo na mladinski izmenjavi »Odpri se«, omogočena s strani programa Erasmus +
Mladi v akciji, ki se je odvijala preko Društva Domačija Pr' Nebavec
(več o: http://prnebavec.si/) v Dragovšku. Izmenjava se je odvijala
v času od 14.8. do 27.8. in je vključevala 20 mladih ljudi iz Nemčije,
Hrvaške, Italije in Slovenije. Danes živimo v svetu, kjer je um naše
glavno orodje za vsakodnevno delovanje, večino časa pa zapostavljamo ostale aspekte, ki so prav tako pomembni za celovitost in polno
življenje. Naša pot odpiranja se je začela s pomočjo različnih metod
spoznavanja in treniranja štirih aspektov človeka, ki zajemajo telo,
um, duh in čustva. Pri samem procesu odpiranja je zelo pomembno,
da dosežemo točko, kjer so ti aspekti v dinamičnem ravnotežju. Dandanes v naši družbi to pomeni predvsem, da um v našem delovanju
nima več glavne vloge. Vsi imamo v sebi izdelano sliko o tem kakšni
smo, o stvareh, ki so nam pomembne, o stopnji naše iskrenost, prijaznosti in odprtosti. Vse te stvari so realnost le v svetu, katerega smo
navajeni in v katerem že znamo delovati. Osebna predstava o meni
se je porušila po parih dnevi življenja na izmenjavi in domačiji Pr' Nebavec. Skozi različne aktivnosti je bilo potrebno preseči svoje meje
udobja, se soočiti z svojimi strahovi in skritim predeli sebe, za katere
še sam nisi vedel, da jih skrivaš pred sabo. Skozi vse te izkušnje, te
obda občutek, da ne veš več kdo si. Odpre se ti nov svet, svet sebe,
ki ga še ne poznaš, sam sebi postaneš tuj. Pa vendar ti je kljub vsem
tem spoznanjem lažje, končno lahko zadihaš s polnimi pljuči, vse izgubi svoj pomen in ga spet najde, stari vzorci in navade se razkrijejo
in takrat jih lahko odvržeš stran, če ti ne služijo več. Ugotoviš, da so
lahko stvari tako preproste in s tem odidejo vse težave, ki si jih sam
ustvaril v svojem življenju. Ko se naslednje jutro zbudiš, imaš v sebi
polno srce hvaležnosti. Že samo s tem, da odpreš oči si hvaležen
za to darilo, ki ti je bilo dano ob rojstvu. V vsaki še tako mali stvari
znaš prepoznati kako edinstvena in posebna je, svet postane lep na
vsakem koraku. Hvaležen si za vsako kapljo dežja, ki pade nate, vsak
sončni žarek, ki se te dotakne in te ogreje, za zemljo, ki te hrani in ti
da energijo, za spoznanje o tem, kako čudovito je hoditi bosih nog,
kako ne potrebuješ lastne postelje, da se dobro naspiš in kako luksuzno kopalnico lahko nadomesti kompostni WC in solarni tuš ob vrtu.
In ravno v tej preprostosti je vsa lepota. Ko se na ta način povežeš
sam s sabo in naravo, postaneš bolj odprt za ljudi, saj znaš opaziti
in začutiti kako smo vsi na nek način povezani. Skozi delavnice metode odprtega prostora (ang. Open space) ti postane jasno, koliko
znanja je v vsakem posamezniku in kako lahko to znanje postane
tudi del tebe, s samim dajanjem in sprejemanjem. In to je namen odpiranja, da stvari stečejo od mene do tebe, se izmenjajo in povežejo

v eno celoto, katere del smo mi
vsi. Skozi glasbo, bobnanje, ples
in capoiero smo se sprostili, začutili svoje telo in razvijali svojo
ustvarjalnost. S pomočjo igranja
vlog smo postali klovni. Z igro
dogodivščin smo postali raziskovalci in spoznali čudovit okoliš
Dragovška, Štangarskih Poljan,
Male in Velike Štange, Zavrstnika in Volčje jame. V manjših
skupinah smo sledili skritim namigom in izzivalnim nalogam, ki
so nas vodile po skrivnih poteh,
na katerih smo od blizu spoznavali lokalno skupnost, domačine,
domačo hrano ter še kaj. S sprehodi po vrtovih in prelepi naravi
smo se naučili veliko o uporabi zelišč in permakulturi, ter v sebi vzbudili moralno odgovornost, do sebe, drugih ljudi in okolja. Z delavnicam različnih masaž in akro-joge smo se še bolj povezali in spoznali,
kako lahko fizičen dotik prispeva za še bolj globok odnos med ljudmi.
Najbolj pomembno pa je to, da smo se naučili biti ljudje, skupnost,
družina, bratje in sestre in občutili kako tiha in hkrati glasna je lahko
tišina. To je tisto, kar sem dobila na domačiji Pr' Nebavec, ponovno
srečanje s sabo, vrnitev k osnovam, na katere sem popolnoma pozabila in priložnost za nov preprostejši začetek.
Kristina Urbanč,
udeleženka mladinske izmenjave »Odpri se« - »OpenUP«

KUD FRAN LEVSTIK PRAZNUJE

Kulturno umetniško društvo Fran Levstik Gabrovka v letošnjem letu
praznuje 60 let. Praznuje pa tudi moški pevski zbor in sicer 40. leto
skupnega ustvarjanja.
V zboru že od ustanovitve prepevata Franci
Kotar in Marjan Valenčič.
Oktobrski sobotni večer smo v šolski dvorani pripravili koncert
slovenskih pesmi z
naslovom »En vetrič«.
Zapela sta moški zbor pod vodstvom Marjane Kolar in ženski zbor,
ki ga vodi Irma Hostnik. Prava popestritev sta bila simpatična instrumentalista Nejc, tokrat kot pianist in harmonikarka Manca Grm. Z
izbrano ter na trenutke hudomušno besedo, sta nas skozi koncert
vodila Anica Resnik in Leon Ciglar.
Spregovorili sta predsednica KS Gabrovka Milena Pavlin ter predsednica KUD-a Magda Grm.
Hvala vsem, ki ste s svojim delom in idejami polepšali koncert ter
obogatili naše praznovanje! 
KUD Fran Levstik Gabrovka

DRUŠT
RUBRIKA
VA
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ŠD SAVA ZA KRAJEVNI PRAZNIK KS
SAVA TRADICONALNO NA
ZASAVSKO GORO
Krajevni praznik na Savi je bil tudi letos v znamenju sodelovanja društev in organizacij v KS. ŠD Sava je
organizirala že tradicionalen »Vzpon na goro« in turnir v namiznem tenisu.
ŠD Sava je septembra, ob savskem krajevnem prazniku organizirala
že tradicionalen »Vzpon na goro«. Težke kolesarske preizkušnje na
bližnjo Zasavsko
goro, se je tudi
tokrat udeležilo
lepo število kolesarjev. Seveda je
vzpon rekreativne in družabne
narave, pa vendar ne gre brez
te k m ova l n e g a
duha. Zato smo
se že privadili na udeležbo, ne le čisto običajnih koles in kolesarjev
v navadni poletni opremi, ampak tudi čisto pravih profesionalnih
koles in kolesarjev z najboljšo opremo, s ciljem, v kar najkrajšem
času premagati goro.
Še posebej pa smo
veseli udeležbe kolesark, ki se brez strahu podajo na tako
težavno pot od Save
do Zasavske gore.
Lanskoletni naslov
je ohranila Janja Prijatelj, letos s časom
52.44.
Vsak, ki zmore tako težek in zahteven vzpon je zmagovalec. Prvak,
z najboljšim časom, pa je vedno le eden, letos je bil to Anže Indof, z
odličnim časom 30.40, iz KK Vaška runda z Vač, iz katerega prihaja
tudi tretjeuvrščeni Tomaž Cirar, med njiju pa se je prebil Vinko Verbovšek iz Laškega. Po razglasitvi
rezultatov, podelitvi, odličnem bograču v prijetnem
druženju, so bile
dane obljube za
srečanje tudi prihodnje leto v še
večjem številu,
saj se bodo pridružili še prijatelji
letošnjih udeležencev. Vodja organizacije Luka Tomše s svojimi pomočniki ni skrival zadovoljstva ob odlično uspeli organizaciji in lepi
udeležbi.
Ob bok Vzponu je bil pod okriljem ŠD
Sava, organiziran tudi turnir v namiznem
tenisu, ki so ga, tako kot lani, spravili pod
streho Luka Rojšek, Kevin Tomažin in Andrej Berdajs. Prvak je postal, vsem dobro
znan, naš odličen kegljač, tudi viden član
ŠD Sava, Klemen Mahkovic, podprvak Kevin Tomažin, tretji pa je bil Velibor Dujakovič. Ob odbijajoči pink-ponk žogici so se
udeleženci prijetno zabavali in veselili, kot
vsako leto. To pa je tudi bistvo turnirja. Ob
tem še iskrena zahvala za posojeno pink-ponk mizo Tenis park AS-u v imenu ŠD
Sava, brez katere bi se tekmovalni del turnirja precej zavlekel.
Ob koncu, pa še prijazno povabilo na tekme članske nogometne
ekipe ŠD Sava v OLMN ligi, pod vodstvom Denisa Furmana in trenerja Damjana Savška, ki si je v tej sezoni zadala visok in težak cilj.
Namreč, po nekaj letih bi si odlični nogometaši ŠD Sava spet želeli
postati prvaki OLMN lige Litija-Šmartno. Trenutna visoka uvrstitev
na lestvici je dober obet za njihovo željo. Upajmo, da se jim želje
uresničijo. V UO ŠD Sava bi bili več kot ponosni na uspeh.
S športnim pozdravom.
Boris Doblekar
tajnik UO ŠD SAVA

ŽIVAHNO DOGAJANJE NA
ŽELEZNODOBNIH VAČAH
Poročilo s 7. arheološkega pohoda
Po poti velikega kneza z Vač

V nedeljo, 27. septembra, smo na Vačah zavrteli čas nazaj in se
vrnili v železno dobo, v čas okrog leta 500 pr.n.š., ko je bila izdelana
znamenita situla z Vač. Vačam so v železni dobi vladali knezi, ki so
se dali upodobiti na raznih predmetih iz tega časa, med drugim tudi
na sami situli z Vač, ki je bila osrednja tema tokratnega pohoda.
Dogodek je potekal v organizaciji Društva za razvoj in varovanje
GEOSS-a, organizacijska enota Strokovni center GEOSS, in Družinskega gledališča Kolenc.
V jutranjem programu so imeli obiskovalci priložnost prijeti v roke
bronasto kopijo situle z Vač, pobliže so se seznanili z metalurgijo,
ki je bila temelj gospodarskega razcveta železnodobnih Vač ter poskusili sladke prigrizke iz sestavin, ki so jih poznali že v tem času.
Odprli smo tudi vrata Muzeja Petra Svetika, kjer je na ogled več
društvenih razstav, med njimi arheološka razstava o življenju v železni dobi na Vačah.
Potem smo krenili na približno 7 km dolg pohod s številnimi postanki za strokovno razlago in gledališko igro. Trasa nas je vodila
po Arheološki poti Vače, do etnološke kmetije v Zapecah ter nazaj
na Vače. Obiskovalcem smo predstavili najnovejša dognanja arheološke stroke, ki sta jih dopolnili razlaga o geoloških posebnostih
prostora in predstavitev kmetije v Zapecah.
Gledališka igra, postavljena v čas železne dobe, je prikazala rivalstvo dveh bratov, sinov pokojnega kneza, za prestol, v ta kontekst
pa je bila postavljena tudi usoda situle
z Vač. Gledalce so
navdušili igralci Družinskega gledališča
Kolenc, ki so se mojstrsko prelevili v pretendenta za prestol,
umetnika, opravljivki, velikega svečenika in druge like.
Pohod smo zaključili v Gostilni Mrva,
kjer smo si privoščili
pravo knežjo malico, pripravljeno iz sestavin, ki so jih poznali že v
železni dobi.
Tokrat nas je ujela tudi televizija. Prispevek novinarke Maje Šmitek
v oddaji Planet danes z dne 27. 9. si lahko ogledate v arhivu oddaj
Planet TV.
Najlepša hvala vsem, ki ste omogočili izvedbo dogodka. Vse prostovoljce, ki bi nam želeli pomagati v bodoče, pa vabim, da se nam
javite na e-mail naslov: vojkacestnik@yahoo.com. Pomagate nam
lahko pri peki prigrizkov, organizaciji dogodka, izdelavi spominkov
itd., bolj pogumne pa vabimo tudi za statiste pri gledališki igri. Prepričani smo, da se bo za vsakogar našlo nekaj po njegovi meri.
Naš naslednji pohod bo predvidoma potekal zadnjo nedeljo v marcu. Tema pomladanskega pohoda bo kipec bojevnika iz železne
dobe, ki je bil odkrit na Lestini pri Vačah.
dr. Vojka Cestnik, arheologinja, strokovna sodelavka Društva
GEOSS za področje arheologije

Izlet čebelarjev ČD Litija
v Varaždin
ČD Litija, ki združuje čebelarje iz občin Litija in Šmartno
pri Litiji, vsako leto organizira ob zaključku čebelarske
sezone ekskurzijo za čebelarje in njihove družinske člane. Obenem
je to tudi priložnost za medsebojno druženje in spoznavanje. V soboto 5. septembra 2015 smo se odpeljali z avtobusom v Varaždin.
Tam nas je pričakala lokalna vodnica, ki nam je razkazala mesto
Varaždin in predstavila njegovo zgodovino. Mesto je znano po izjemni spomeniški in kulturni dediščini, z lepo ohranjenimi palačami,
vilami in javnimi zgradbami. Ogledali smo si tudi muzej žuželk in
se sprehodili skozi
mestno pokopališče, za katerega
pravijo, da je eno
najbolj urejenih v
Evropi. Nato smo
se zapeljali na južno obrobje mesta,
kjer so v zaselku
Imbriovec domačini uredili turistično ponudbo, imenovano Slatki put. Ustavili smo
se pri družinskem čebelarstvu Korać, kjer čebelarita oče Milislav in
sin Smiljan. Ob prihodu so nas postregli z aperitivom in prigrizkom.
Pozdravil nas je tudi podpredsednik ČD Varaždin g. Josip Kefelja in
nam zaželel prijetno počutje pri njih. Zatem nam je g. Milislav predstavil njihovo čebelarstvo in podrobno razložil njihov način vzreje
matic po novozelandski metodi, ki jo je izpopolnil in priredil svojim
potrebam. Presenetilo nas je, da je naročen na Slovenskega čebelarja in je na tekočem z vsem, kar se dogaja v slovenskem čebelarstvu. Pozna slovenske vzrejevalce matic in je bil vesel, da so se
nekateri vzrejevalci iz ČD Litija udeležili ekskurzije. Kot je običajno
na takšnih čebelarskih izletih, je zatem sledila čebelarska debata
in g. Korać se je izkazal kot prijeten sogovornik z ogromno čebelarskega znanja. Naše druženje smo zaključili s kosilom na bližnjem
kmečkem turizmu, kjer je bil prisoten tudi g, Kefelja. Nekaj časa
smo še posedeli ob prijetnem klepetu, nato pa se dobro razpoloženi, s polno novih vtisov odpeljali domov. 
Alojz Kavčič

PRODAM zazidljivo parcelo

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

BRONASTA MEDALJA LOVŠE MATEJA

na kolesarskem svetovnem prvenstvu amaterjev
V začetku meseca septembra je v mestu Hobro na danskem potekalo kolesarsko svetovno prvenstvo za amaterje v vožnji na čas,
ekipni vožnji in nedeljski cestni dirki. Tekmovanja se je v ekipi
TUŠ TEAM –a udeležil tudi Matej LOVŠE iz Zgornjega Loga, ki je
po prihodu domov takole strnil svoje vtise: »Danska je vetrovna
in hladna dežela, proga za kronometer je
bila tehnično zahtevna
pa tudi sunki vetra so
predstavljali precej težav. Kljub vsemu mi je
uspelo osvojiti bronasto medaljo.«
V ekipni vožnji je bila
Tuš ekipa diskvalificirana, po tem, ko je bila
praktično na poti k zmagi. Uspeha ni bilo tudi na cestni dirki, saj
domačini Danci niso dovolili nobenih presenečen in so odlično poskrbeli, da so nekateri najboljši imeli »zvezane« noge – med njimi
tudi tekmovalci Tušove ekipe, ki so na koncu zasedli 27. mesto.
Svetovno prvenstvo je bilo prav gotovo najpomembnejše tekmovanje v tem letu, čeprav se je Matej udeležil tudi drugih in osvojil
dve pomembni zmagi: na 5 dnevni v Italiji Giro F.V.G in na 8 dnevni
etapni dirki v Hartbergu v Avstriji.
V letu 2015 je prvič sodeloval tudi na edinstveni dirki okoli Slovenije. Sodeloval je v ekipi Bicikel.com, ki je 1250 km dolgo preizkušnjo
s 13000 metri vzpona, premagala v enem dnevu in 13 urah, njihova
povprečna hitrost je bila 33,77 km/h.

Pričetek jesenskih
delavnic v Jablaniški
dolini
Društvo za razvoj podeželja Laz že v tem
mesecu prične z organizacijo izobraževanj v jesensko-zimskem semestru. V četrtek, 29. oktobra 2015 bo v Gasilskem domu v
Jablanici ob 18.00 predavanje z naslovom Živalski svet vrtov.
Predavatelj Ivan Jesenko bo spregovorili kako privabiti na vrt tiste
vrste živali, ki jih uvrščamo med vrtnarjeve pomočnike.
Na naslednjem srečanju, ki bo v četrtek, 26. novembra 2015 bomo
govorili o hišnih vrtovih. Slovenci se razlikujemo od drugih narodov prav po urejenosti zelenjavnih in zeliščnih vrtov. Kako to združiti z bivalnim vrtom, da bo lepo in uporabno in značilno naše? O
tem bo ob bogatem slikovnem in grafičnem prikazu spregovorila
krajinska arhitektka, ki se je specializirala za to temo.
Cena obiska na delavnici je 5,00 EUR/osebo.
Vaše prijave sprejemamo na GSM: 070 303 321 ali na e-pošto:
drustvo.laz@gmail.com
Več o jesenskem programu društva Laz na www.laz.si

PET LET ŠOLE ZDRAVJA V LITIJI

Po jutru se dan pozna tudi pri nas v DRUŠTVU
ŠOLA ZDRAVJA, SKUPINA LITIJA.
Letos septembra mineva pet let odkar smo začeli
posnemati tiste starejše občane v Sloveniji, ki so
že vsako jutro telovadili na prostem. Pobudnik za tovrstno rekreacijo 1000 gibov, je bil pred sedmimi leti beloruski zdravnik, ki že
več let živi v Sloveniji,
dr. Nikolaj GRISHIN in
je primerne vaje tudi
pripravil. Tako sedaj
v Sloveniji deluje že
94 takšnih telovadnih
skupin, število naših
članov pa tudi narašča.
Letos smo bili še posebno aktivni. V mesecu maju, mesecu medgeneracijskega sodelovanja, smo k naši jutranji
telovadbi povabili dva oddelka osnovnošolcev, ki so z nami pridno izvajali vaje ter ugotovili, da smo tudi starejši še lahko spretni in aktivni.
K predstavitvi naše rekreacije so nas povabili v DOM STAREŠIH
OBČANOV Tisje.
Sodelovali smo na LITIJSKEM TEKU. Obiskale so nas prostovoljke
trgovine DM, z nami telovadile ter nas obdarile.
Dvakrat smo si privoščili kopanje v toplicah PARADIZO v Dobovi.
Množično smo se udeležili vsakoletnega vseslovenskega srečanja
vseh telovadnih skupin v Piranu.
Za našo PETLETNICO, ki bo 9.oktobra 2015, vabimo sosednje skupine - Kresnice, Šmartno, Sava, gospoda župana, predsednico društva ŠOLA ZDRAVJA Zdenko Katkič iz Domžal ter ostale na skupno
telovadbo in druženje.
Lepo nam je, dobro se počutimo, saj živimo zdravo z naravo, družimo se kot pravi sošolci, a na našem urniku imamo vsak dan samo
telovadbo. To bi bilo nekaj za naše šolarje, mar ne?!
Marjana Berložnik

OBVESTILO
Vabimo vas da si na naši spletni strani www.ruditurs.
si ogledate pester božično-novoletni program z zagotovljenimi odhodi. Vsi naši potniki na božično - novoletnih izletih (prijave do 20.11.2015) prejmejo lepo darilo:
vstopnico za koncert NAJLEPŠE MELODIJE DALMACIJE,
ki bo 13. februarja na Vranskem (organiziran prevoz iz
Litije).
LEPO VABLJENI…

ŠPO RT / DRU Š T VA
NOVA ZMAGA ČLANOV NK LITIJA V
GOSTEH, ČRNUČE PORAZILI Z 0:3.
To sezono odlično razpoloženi člani NK Litja so v petek 2. oktobra gostovali v Črnučah in gostom zadali
hud udarec. S tremi goli in svojimi zaklenjenimi vrati,
so tako vedno bližje samem vrhu lestvice. V 10. minuti je bil natančen borbeni Matic Račič, v 30. minuti je gol dodal odličen strelec
Damir Ćehić. Ob samem koncu tekme, v 93 minuti, pa je končni rezultat postavil Dejan Borenović, ki se je še posebej veselil zadetka.
Člane čaka težka domača tekma s Cockto Kresnice to soboto 10.
oktobra ob 16. uri. Tekma naslednjega kroga pokala MNZ bo tudi
doma v Litiji v sredo 14. oktobra ob 15.30. Žreb je Litiji naklonil
Kolpo.
Mladinci NK Litija U-19 so v gosteh izgubili s Termitom Moravče z
2:1. Edini strelec pri naših je bil Anes Rekanović. Mladinci trenutno
zasedajo 3. mesto lestvice.
Starejši dečki Litija Rudar U-15 so tokrat doma nadigrali MNC Vrhniko s 3:2. Strelci so bili Aleks Kek-Kazić, Urban Selič in Anže Remic, v golu pa odličen mlad vratarski up litijskega nogometa Matija
Hauptman. 16 točk jih uvršča na visoko 2. mesto lestvice.
Mlajši dečki so doma, visoko, s 7:1 premagali Ivančno Gorico. To
je dober obet za nadaljevanje prvenstva. Trenutno so na 8. mestu
lestvice. V pokalu MNZ jih čaka tekma z ekipo Mengo 28 na domačem igrišču 13. oktobra ob 16. uri.
Združena ekipa mladincev Litije in Trbovelj, ekipe Rudar Trbovlje,
je v 2. SML doma v Litiji premagala Elto Izolo s 3:0. Dvakrat je
bil natančen Ramiz Fatimić in enkrat Benjamin Hasanagić. Kadeti Rudarja Trbovelj so z 0:0 končali domačo tekmo z Elto Izola.
10. oktobra oboji gostijo pri Svobodi.
Vljudno vabljeni na ogled nogometnih tekem selekcij NK Litija.
Boris Doblekar, odnosi z javnostjo NK Litija

ZAČELA SE JE NOVA SEZONA
Za Domna in Tadeja Pirc se je sezona začela že sredi
poletja s pripravami v Ljubljani pod vodstvom Mitja
Bračiča ter v domačem klubu. Domen je v začetku septembra odšel z reprezentanco na priprave v Split, kjer so imeli skupne treninge z domačim
klubom Marjan. Teden kasneje (3. 10. 2015) pa sta
se Domen ter Tadej spet
udeležila bazičnih priprav
na Rogli, v sklopu katerih
je bila tudi udeležba reprezentance na mednarodnem tekmovanju Kondor
Open, katerega je Tadej
uspešno zaključil s 1. mestom. Tako Domnu kot še nekaterim drugim reprezentantom so žal
priprave pobrale moči, kar se je pokazalo pri borbah.
Na nedeljo, 4. 10. 2015, pa je v Sloveniji potekalo prvenstvo Gaiana open,
katerega se Domen in Tadej nista mogla udeležiti zaradi priprav, smo pa
zato imeli 4 predstavnike v borbah ter
4 predstavnike v tehniki. V tehniki je
Rok Mohar osvojil 1. mesto posamezno v svoji članski kategoriji ter v sodelovanju z Renato Mavrič prav tako 1.
mesto. Sara Rozina je posamezno med
mladinkami zasedla 2. mesto. Najmlajša nastopajoča sta bila Maj Mohar z
2. mestom ter Jure Virant s 3. mestom.
V borbah pa sta dosegla Pia Smrekar med kadetinjami B ter Luka
Bajc med kadeti B 1. mesto, tem medaljam pa sta dodali Aleksandra Rozina ter Nika Verbe še 2. mesto. S tem je bil zaključen prvi
tekmovalni vikend.

Še teden kasneje (10. 10. 2015) se je Domen udeležil z reprezentanco mednarodnega G rang turnirja Galeb open v Srbiji, ki je del
priprav za prihajajoče evropsko prvenstvo do 21 let. Žal je že v
prvem krogu dobil favoriziranega tekmovalca iz Srbije, ki je visoko uvrščen na tkd svetovni lestvici ter z njim izgubil prvo borbo.
Tadej Pirc se tega tekmovanja ni mogel udeležiti, čeprav je bil že
prijavljen, ker je prioriteta saniranje poškodbe, ki se mu je obnovila
na tekmovanju, se pa zato pridno pripravlja za mladinsko evropsko
prvenstvo, ki bo potekalo konec oktobra v Latviji.
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Prvi del jesenskega dela sezone je za nami. Tudi
vreme nam je šlo na roko, saj so bila igrišča v
dobrem stanju, da so nogometaši lahko pokazali
svoje veščine. Še posebej je lepo videti napredek v mlajših selekcijah, za kar gre zahvala našim dobrim trenerjem.
Člani so uspešni in so v prvem delu lestvice. Bilo je nekaj manjših
nihanj v igri, kar pa ni bistveno vplivalo na rezultat in sedaj je že
vse v pravem ritmu.
Naša nova mladinska selekcija, je kljub večini igralcev iz kadetskih
vrst uspešno odigrala prve tekme. Fantje so dokazali, da so pravi
in s takim pristopom, bodo kaj kmalu začeli trkati na vrata članske
ekipe.
Mlajše selekcije zelo uspešno tekmujejo v svojih kategorijah in se
vse v zgornji polovici lestvice. Vse štiri ekipe ki tekmujejo v ligaškem sistemu so svoje nogometno poslanstvo izvrstno opravile.
Naši najmlajši, ki tekmujejo v turnirskem sistemu in igrajo po novih
pravilih na male gole so se že navadili in igrajo sproščeno otroško
igro.
Vabimo vas na ogled nogometnih tekem v športnem parku Jevnica.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

Teniški turnir na Savi
dvanajsto leto zapored
Za poklon bogati teniški tradiciji v litijski občini so tudi letos z izvedbo “Sava Open” turnirja poskrbeli železnovoljni rekreativci; seveda
pod budnim organizacijskim očesom Primoža iz Gostilne Berdajs.
Skozi leta se je “zgolj” tekmovalno naravnano druženje nadgradilo
v prijateljsko srečanje boljših in slabših rekreativcev, kjer se poleg
zmag na odlično pripravljenih peščenih igriščih najdejo še ostali
motivi za udeležbo in spremljanje turnirja. Tako udeležence - in
navijače – na primer z življenskim optimizmom in jekleno voljo
navdušuje Zdravko Cirar, udeleženec vseh dosedanjih turnirjev.
Nesporni kralj savskega teniškega peska je Primož Novak in kljub
navdušenju nad njegovo virtuoznostjo z nestrpnostjo pričakujemo
kdo bo junak, ki mu bo do konca desetletja “snel skalp”. Če junak
sploh obstaja, seveda.
Turnir je sicer potekal v soboto 19. septembra. Udeležilo se ga je
18 tekmovalcev, ki so se za zmagovalni pokal, praktično nagrado in
večno slavo borili v šestih skupinah.
V finalne tekme so se prebili Blaž Rozman, ki je v boju za 3. mesto
rutinirano z 2:1 premagal četrtouvrščenega Dušana Štrusa ter Aleš
Ahčin, ki je v končnem dvoboju kljub izredno domišljeni strategiji moral priznati
premoč večnemu
zmagovalcu turnirja Primožu Novaku
(9:3).
Teniški turnir na
Savi poleg odlične
organizacije krasi
tudi prijetno dru
ženje po zaključku
tekmovalnega de
la. Tudi letos le-to
ni izostalo in tenisači so se ob torti in ostalih dobrotah veselili še
pozno v noč. Vabljeni na “Sava Open” 2016!
Zoran Štepic

Prve tekmovalne točke
naših ekip
Začetek tekmovalne sezone je zmeraj pospremljen
s posebnim pričakovanjem. Čeprav tekmovanja
niso edini cilj dejavnosti ŽRD Litija, so njegov pomemben del. Na tekme se naše, predvsem mlade športnice, primerjajo z drugimi v znanju, borbenosti in ekipnem sodelovanju.
Letošnja rokometna sezona prinaša nekaj sprememb za ekipe ŽRD
Litija. Starejše deklice igrajo v ligi VZHOD in ne več v ligi center, kakor v prejšnji sezoni. Članice zaradi premajhnega števila ekip v 1 b.
ženski rokometni ligi tokrat igrajo v združeni člansko mladinski ligi.
Nastal položaj kaže na ogroženost in potrebo po podpori ženskega
rokometa. Članice so tako že odigrale prvo prvenstveno tekmo z
mladinkami iz ŽRK Branik Maribor in žal v zaključku tekme izgubile.
Za njimi je tudi že pokalna tekma z izjemno močno člansko ekipo
iz Zagorja, kjer so morale priznati premoč nasprotnicam. Prve domače tekme so bile letos izjemoma odigrane v dvorani Pungrt v
Šmartnem, kjer so starejše deklice in kadetinje igrale z gostjami iz
RK Zelene Doline ŽALEC. Starejše deklice so si priigrale eno točko,
kadetinje pa so žal ostale brez. Uspešnejše so bile naše rokometašice v začetku oktobra, ko so se starejše deklice in kadetinje iz
gostovanja v Novem mestu vrnile z dvema prepričljivima zmagama.
Starejše deklice so tudi iz gostovanja pri RK Nazarje domov prinesle dve točki, med tem ko so bile kadetinje in članice proste.

Pred našimi ekipami je še veliko preizkušenj, zato vas vabimo, da
nas spremljate in spodbujate na tekmah. Koledar tekem in druge
informacije najdete na spletni strani društva http://www.srce-me-povezuje.si/zrd-litija. Športni pozdrav!

Marija Hameršak Lavrenčič

OB SVOJI 25-LETNICI
KONJENIŠKI KLUB LITIJA
Z ODLIČNIMI REZULTATI
V SEZONI 2015
Člani litijskega konjeniškega kluba vsako leto dokazujemo, da se
z rednim in vestnim delom posega po najvišjih uvrstitvah na državnem nivoju. Člani tekmujemo predvsem v disciplini reining,
mlajši tekmovalci pa tudi v drugih tekmovalnih disciplinah
western jahanja.
Reining je ena od najzahtevnejših konjeniških disciplin
western jahanja. Jahač vodi
konja skozi natančno določen vzorec, ki je sestavljen
iz krogov, spinov (obrat za
360 stopinj) in stopov. Reining pogosto imenujejo
western različica dresurnega jahanja, pri kateri se od
konja zahteva odzivnost in
usklajenost z jahačem. Dejstva, ki se uporabljajo pri izvajanju manevrov, ne smejo
biti izrazita oz. morajo biti
minimalna. Konj mora izvesti vzorec sproščeno, kontrolirano, brez
upiranja in tekoče.
V okviru državnega prvenstva SIRHA – Slovenskega reining združenja, ki v Sloveniji organizira reining tekme, smo v tem letu dosegli:
Sara Gombač s kobilo SM ROKITA TOPSAIL
CD v kategoriji REINING LADIES je dosegla
prvo in drugo mesto, ter v kategoriji REINING ROOKIE tretje mesto.
Aleksander Gombač je s kobilo TIC TAC
SUPRISE v kategoriji REINING NON PRO
dosegel prvo in tretje mesto. V kategoriji
REINING OPEN prvo in tretje mesto.
Tajda Marenk je v okviru državnega prvenstva SIQHA – Slovenskega združenja quarter konja s kastratom CENTURY TABASCO
v kategorijah Horsemanship Youth, Horsemanship Amateur, Trail Youth, Trail Amateur, Horsemanship Amateur dosegla šest prvih in dve drugi mesti
ter tretje mesto.
Konjeniški klub Litija je v septembru sodeloval tudi v projektu Srca
Slovenije - jesenski potepi po Sloveniji. V tem projektu se je Konjeniški klub Litija 25. in 26. septembra, predstavil z dnevoma odprtih
vrat ter vsem obiskovalcem omogočil brezplačno jahanje in druženje s konji.
Člani Konjeniškega kluba Litija

VIII. mednarodno
odprto karate prvenstvo
»Visoko 2015«
V nedeljo 27.9.2015 se je izbrana vrsta otroške reprezentance SZTK udeležila mednarodnega odprtega karate prvenstva v Visoku, bosanskem mestu blizu Sarajeva. Tekmovali so tekmovalci iz treh držav Slovenije, Srbije in BIH. V skupnem seštevku
so karateisti iz reprezentance SZTK osvojili odlično drugo mesto.
Tekme so se udeležili tudi trije tekmovalci KK Kensei: Gian Povše,
Nina Požun in Barbara Hauptman. Gian Povše je dosegel odlično
drugo mesto v disciplini kata posamezno, Nina Požun tretje mesto
v disciplini kata
posamezno in še
eno tretje mesto
v disciplini kata
ekipno.
Poleg nastopa na
tekmi so si tekmovalci ogledali
tudi nekaj zgodovinskih zanimivosti v okolici Sarajeva in njegov center, ogledali pa
so si tudi Titov bunker v mestu Konjic.
Vse čestitke tekmovalcem, njihovim trenerjem, ki so jih pripravili za
tekmo, posebno pa še spremljevalni ekipi, ki je skrbela za odlično
organiziran izlet. 
KK Kensei

Ne objokujemo izgubo najbližjega…
Bodimo bogu hvaležni, da smo jo
smeli imeti toliko časa ob sebi.
M. Levstik

Z A H VA L A
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Po težki bolezni nas je zapustil

V 90. letu smo se poslovili od naše ljube mame,
babice in prababice

RENATO KAZIČ
12.7.1964 – 13.8.2015
iz Litije

IVANKE BUČAR
rojene Avsec
1926 – 2015

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

V SPOMIN
31. oktobra 2015 bo minilo leto dni odkar nas je zapustila
naša draga

ANICA TAUFER
iz Litije

Iskreno se zahvaljujeva sosedom, znancem, sošolcem in prijateljem,
ki so z lepimi spomini pospremili Renata na njegovi zadnji poti. Hvala
vsem za darovano cvetje, sveče, izrečene sožalne besede in pomoč, ki
ste nama jo v tem trenutku tako nesebični izrekali. Posebna zahvala
zvestim prijateljem, ki ga tudi tokrat niste zapustili.

Iskreno se zahvaljujemo, sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in darovane maše. Hvala gospodu župniku
Jožetu Tomšiču, pevcem Lipe, trobentaču in KSP Litija.
Naj počiva v miru!

Hvala vsem, ki se jo spominjate,
postojite pri njenem grobu
in ji prižigate sveče.

Mama, pogrešali te bomo.
Žalujoči: mami Zora in sestra Gordana
Dobrota, pridne roke in pošteno srce,
tvoje bile so vrline.
Srce je omagalo in tiho si zaspal.
Počivaj dragi ata, težko tvoje je bilo življenje.
V srcih naših imaš svoj prostor
in spomin nate bo za vedno ostal.
Dragi ata, še enkrat hvala ti,
za vse kar si nam dal.

Žalujoči vsi tvoji

Vsi njeni

Spomin…
Edini, ki ostane močan nad vsem:
edini cvet, ki ne ovene.
edini val, ki se ne razbije,
edina luč, ki ne ugasne…
(Jimenez)
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LOJZE LUKANČIČ
iz Podšentjurja pri Litiji
28.3.1936 – 25.9.2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala tudi
g. župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen obred, pogrebni službi
in vsem ostalim, ki ste nam kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih.

Zapustila nas je naša draga mama

V SPOMIN

MARIJA MAGDALENA
KOPRIVNIKAR

18. oktobra so minila 4 leta odkar nas je zapustil

9.4.1936 – 29.9.2015
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki ste nam
izrekli sožalje, podarili cvetje in sveče. Posebno se zahvaljujemo g.
župniku, ki je mamo pospremil k večnemu počitku, ter za lepo opravljen obred in poslovilne besede. Zahvala tudi patronažni sestri, osebju
Doma Tisje, urgentnim ekipam ZD Litija ter ambulanti dr. Benedičiča.

SILVESTER KISOVEC
iz Jevnice

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

Res težko je slovo, a v večnosti se zopet snidemo…
Žalujoči: vsi, ki smo te imeli radi
Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine
in hvaležna misel nate.

Razum nam pravi,
da je odrešitev.
Srce pa ne razume in boli.

1939 – 1995
iz Kamnega vrha

Ostalo grenko je spoznanje,
da to je resnica niso sanje,
da nazaj te več ne bo,
ker si za vedno vzel slovo.
Spočij si žuljave dlani,
za vse še enkrat hvala ti.
Dobrota tvojega srca,
nikdar ne bo pozabljena.

Z A H VA L A

V SPOMIN

PAVEL RESNIK

Poslovil se je dragi mož in oče

VINKO PREGRAD
30.6.1945 – 3.10.2015
obrtnik iz Litije

Hvala vsem, ki pristopite k njegovemu grobu
in mu prižigate sveče.

Hvala vsem za izrečena sožalja, za prekrasno cvetje in sveče, za vaš čas
in podporo. Zahvaljujemo se medicinskemu osebju KO torakalne kirurgije za skrbno nego, sostanovalcem na CKS, vaščanom Slivne, sodelavcem IKP, govorniku g. Povšetu in ga. Tanji Zajc Zupan za glasbeno spremljavo. Hvala tudi g. župniku in vsem, ki jih nisva posebej imenovali.

Vsi njegovi

Sonja in Tina

21. oktobra mineva 20 let odkar si nas zapustil
in za vedno odšel.

"Blagor mrtvim, ki umrjejo v Gospodu;
naj se spočijejo od svojega truda,
zakaj njih dela gredo z njimi."
Raz 14, 13

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

Z A H VA L A
Na pragu 91. leta nas je zapustila naša sestra in teta

MARIJA PANGERŠIČ
5.12.1924 – 24.9.2015
z Velike Preske

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja in darove. Hvala
dr. Juterškovi in osebju Zdravstvenega doma Litija, litijskemu in polšniškemu župniku ter dr. Janezu Juhantu za lepo opravljen pogrebni
obred, pevcem MVS Lipa in pogrebcem KSP Litija. Hvala vsem sovaščanom in vaščanom okoliških vasi ter vsem, ki ste se od nje poslovili in jo
skupaj z nami pospremli na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Vsi njegovi

Vsi njeni

V SPOMIN

FRANC PLANINŠEK
s Konja
26.3.1940 – 11.10.2005

Hvala, ker se ga spominjate.

Sinovi Marjan, Franci in Janez z družinami

V SPOMIN

LOJZU MIGLIČU
1941 – 2014

Minilo je žalostno leto odkar si nas zapustil, a mi se še nismo sprijaznili,
da te več ni. Preveč spominov je po hiši od dela tvojih pridnih rok in
velika bolečina je v naših srcih.
Vesel si bil, ko smo se vselili v hišo, a žal nisi dolgo užival v njej. Prišla
je bolezen, ena hujša od druge, vendar si se boril, a usoda je hotela
drugače. Smrt je prišla veliko prezgodaj, kljub hudim bolečinam si vse
potrpežljivo prenašal.
V bolečini in žalosti spoznaš prave prijatelje, ki ste nam stali ob strani
in mu izkazali zadnjo čast in ga v tako velikem številu pospremili na
zadnjo pot. Hvala vsem za besede tolažbe.
Žalujoči vsi, ki smo te imeli radi

OBV EST IL A / KR I Ž AN KA
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ZAHVALA
Pred 6 meseci nam je v naši drvarnici izbruhnil požar, ki se je
razširil na nadstrešek, ki je v celoti zgorel, na hlev, v katerem
so nam poginile vse živali in na streho hiše, kjer je bilo v celoti
uničeno mansardno stanovanje in celotna streha. K sreči smo
ohranili vsa človeška življenja a izguba v materialnih dobrinah je
bila kljub temu ogromna.

nagradna križanka
podarite odvečne knjige, priročnike. Pokličite,
pridem z veseljem, jih odpeljem in ohranim.
Gsm: 030 996 225
KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, medalje,
značke, bajonete, čelade,
sablje, uniforme, stare razglednice, kipce, slike, nakit,
kovance, knjige in druge
starejše drobnarije, ki jih
morda ne potrebujete več.
Gsm: 051/740 430.

V tem času nam je Z VAŠO POMOČJO uspelo na novo urediti
stanovanje, delno tudi nadstrešek, vse ostalo pa je še v fazi dela.
Radi bi se zahvalili vsem, ki ste se odzvali klicu NA POMOČ. Gasilcem Zavrstnika, Litije, Šmartna, Št. Poljan, Kostrevnice, Vintarjevca in Liberge, ki ste reševali, kar se je rešiti dalo. Hvala tudi
sosedom in vaščanom, ki ste prostovoljno pomagali pri čiščenju
pogorišča in nadaljnih delih. Hvala vsem, ki ste nanosili hrano in
pijačo.
Posebna zahvala krovcu Franciju Kraševcu z ekipo za nesebično
pomoč in Tesarju Tonetu Bučarju za hitro izvedbo del. Hvala podjetju Trgograd z Andrejem Poglajnom.
hvala g Rajku Meserku, ge Karmen Sadar za obisk na pogorišču.
Iskrena hvala OŠ Šmartno, g Tomažu Rozina in ge Selmi Gradišek
za obisk in spodbudne besede, g Pavliju in vsem zaposlenim za
denarno pomoč. Hvala bivšim devetarjem, ki so darovali svoj zaslužek od zbiranja papirja kot tudi vsem, ki ste prispevali v šolski
sklad. Hvala vsem učiteljem za moralno pomoč in oporo Davidu
in Rebeki v težkih trenutkih.
Hvala tudi srednji Medijski šoli Lj, ravnateljici ge Ani Šterbenc,
ge Sabini Mihevc in vsem zaposlenim, Domnovi razredničarki ge
Guštin in vsem učencem, ki so prispevali v šolski sklad.
Hvala vsem, ki ste nas obiskali, nam nudili moralno oporo in tudi
finančno pomagali.
HVALA MVS Lipa, ŽVS Lipa, Roku, Špeli, Urši, Evi, Irmi, ge Heleni
Hauptman in vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji koncerta. VSEM nastopajočim in vsem za obisk in PODANO DLAN iz
srca hvala.
HVALA: občinama Litija in Šmartno, RK Litija, KSP Litija, župniku
Jožetu iz Litije, župniku Janezu iz Šmartna, slikopleskarstvu Raspotnik, Keramičarju Jožetu Vidicu, Inštalacije Planinšek Borisu,
električarju Vinku Bevcu, trgovini Jernej, tiskarni Aco, Martinovem glasu, ribogojnici Cizerle, Vojku Ceglarju-Agrogradnja, …
SVET JE DOBER IN SLAB, NOBENA STVAR PA NI SAMO DOBRA
ALI SLABA. ZATO NOSIJO TUDI NAJTEŽJE PREIZKUŠNJE S SABO
NEKO SPOZNANJE, KI NAM POMAGA PREŽIVETI. HVALA VSEM!
Petra Planinšek z Domnom, Rebeko in Davidom,
ter Fani in Marjan Planinšek

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 5650 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

PRODAM rabljen gorilec
za olje, 2 cisterne za kuril
no olje in črpalko Grund
fos. Lahko vsako posebej
ali skupaj. Cena po dogovoru. Gsm: 041/ 429 288
ODDAM ali PRODAM novejše enosobno stanovanje na Maistrovi 5, Litija z
ložo in garažo. Informacije:
031/753 276.

ZAHVALA
Dne 4.9.2015, je naše
gospodarsko poslopje in
mizarsko delavnico poškodoval orkan in nam
uničil ostrešje.
Za pomoč pri pokriva
nju objekta se želimo
zahvaliti gasilcem PGD
Polšnik, za hitro od
zivnost pri obnovi pa
Krovstvu in Tesarstvu
Bučar Anton s.p.
Zahvala tudi RK Litija
in Mizarstvu Otmar,
Mušič Tatjana s.p.
V tako težkih trenutkih
smo bili vsem zelo hvaležni, saj veliko pomeni,
da v nesreči ne ostaneš
sam.
Lado Borišek z družino.
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IME
PESNIKA
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BELGIJSKI
KEMIK
(HENRIK)

OZNAKA ZA
NEZNANCA

IVAN
TAVČAR

FRANCOSKI
DEPARTMA

ŠVEDSKA
TOVARNA
POHIŠTVA

PEVEC
JOHN

MLEČNI
IZDELEK

ESTONSKI
ATLET (NOL)

HLEV ZA
ŽIVINO

NEMŠKI FILO
ZOF (GEORGE)

OKRAJŠAVA
ZA
STRAN

GOROVJE
V SREDNJI
AZIJI

TUJE
ŽENSKO IME

IGRALEC
ARANDŽELOVIĆ

PETER
AMBROŽ

TROPSKI
PLAZILEC
100

TISTI KI
ŠEPA,
ŠEPAVEC

HRVAŠKI
NARODNI
HEROJ
(KONČAR)

GRŠKI
DIDAKTIČNI
PESNIK

STARA JAPON.
PRESTOLNICA

STRANICA,
KRAJNA
DESKA

EVA
IRGL

IME
SKAKALCA
(MALISZA)

MITIČ BREZ
ČRKE M

PEVEC
COCKER
RIMSKI VOJ
SKOVODJA

DARILO

RIMSKA
2

GRŠKA
ČRKA

OKRAJŠANO
MOŠKO
IME

PESNICA
(ŠKERLJ)

NADALJE
VANJE
GESLA

OTROŠKE
OČI

VRŽEK,
LUČAJ

Težje besede: OGIMURA, HAMAR, IKEA, TIKAL,
SKINK, AETIJ, ERKI
Izžrebanci križanke iz meseca SEPTEMBRA 2015
prejmejo knjigo BOJ ZA LASTNO ZDRAVJE.
Nagrado prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, Litija.

1. Pavla Godec, Golišče 61a, Kresnice
2. Valerija Završnik, Partizanska pot 20, Litija
3. Pavel Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji

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. Ne
pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na
aparatih. Vrednejše predmete shranite na varno mesto. Poprosite znance, sosede, ki jim zaupate, naj med vašo odsotnostjo popazijo na vaše stanovanje, dnevno praznijo vaš poštni nabiralnik
in podobno. 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). Zaradi praznikov
bo najverjetneje praznih tudi veliko poslovnih prostorov, pisarn,
podjetij. Lastnikom podjetij svetujemo, da med odsotnostjo
ustrezno zavarujete svojo lastnino in tako poskušate preprečiti
morebiten vlom. Že najmanjše samozaščitno ravnanje (močna

AKCIJa v mesecu
OKTOBRU in NOVEMBRU!
 Pri naročilu 3 x PIZZA
= GRATIS 1,5 l
brezalk. pijače

 Ocvrti kalamari
+ pommes frites
+ tatarska omaka
= 8,90 €

PIZZA Primorka
 (pelati,
sir, lignji, pršut, sardelni
fileti, olive, tržaška omaka,
origano)

velika = 6,00 €

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

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.11.2015 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli stenski
koledar "Pohodniške poti in izletniške točke v osrčju
Slovenije". Koledar prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39,
Litija.

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
ostanete doma, pa zaklepajte vrata in ne odpirajte vrat neznancem!
Tudi varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste
sami. Uporabljajte domofone in videodomofone ter kukala na vhodih.
Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite telefonsko 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 sprehajajte
po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko
ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo! Naj tudi vaše vozilo na parkiriščih ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo,
da v vozilih na vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denarnic 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« pogovor o urejenosti okolice hiše, ponujajo prodajo raznih priročnih predmetov 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 odtujijo 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 obvesti policijo na številko 113.
Danijel Stanojevič
pomočnik komandirja PP Litija
policijski inšpektor III

Izvajamo sečnjo in spravilo lesa, ter podiranje in obrezovanje v naseljih v vseh situacijah. Po
dogovoru možen tudi odkup lesa in odkup na panju.

Gozdarstvo in višinska dela, Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače, tel.: 041/244-274,
zunterprimoz@gmail.com

REZULTATI IZBORA
»OCVETLIČENJE OBJEKTOV 2015«

Turistično društvo Litija objavlja izbor nagrajencev za najlepše
ocvetličen objekt v letu 2015. Nagrajenci so:
ZA NAJLEPŠI OCVETLIČEN KMETIJSKI OBJEKT:
FRANČIŠKA BUČAR, Sitarjevška 57
Turistično društvo
Litija vsem nagrajencem iskreno čestita.
Slavnostna podelitev
priznanj in nagrad
bo predvidoma v
začetku leta 2016.
O datumu podelitvi
bodo nagrajenci
pisno obveščeni.

ZA NAJLEPŠI OCVETLIČEN OBJEKT Z OBRTNO DELAVNICO
GOSTIŠČE KIMOVEC, Zgornji Hotič 15
GOSTILNA IN PIZZERIJA KOVAČ, Graška cesta 64

ZA NAJLEPŠO OCVETLIČENO STANOVANJSKO HIŠO
MARIJA MUZGA, Grbinska cesta 4
JOŽE PRIJATELJ, Ulica bratov Poglajen 2
SLAVI SAVŠEK, Tenetiše 4a

Bliža se novo leto…
KOLEDAR ZA LETO 2016 BO ZOPET IZ OSRČJA SLOVENIJE!

"Pohodniške poti in izletniške točke
v osrčju Slovenije"
Koledar vsebuje fotografije in opisuje pohodniške poti do zanimivih planinskih koč in
izletniških točk v osrčju Slovenije. Opremljen je s tekstom, ki opisuje kako in iz katere
smeri lahko pridete do izbranega planinskega doma. Poleg je tudi zemljevid na katerem
so označeni planinski domovi in turistične znamenitosti posameznih krajev. S pomočjo
zemljevida si bo lahko vsak sam lažje izbral smer in pot do zaželjenega cilja. Prepričani
smo, da boste ob listanju koledarja dobili namig za prijetno preživete dneve v naravi.

RAZPIS TD LITIJA „NAJ MARMELADA 2015“
Spoštovane občanke in občani mesta Litije in okolice

Marsikatera gospodinja, seveda tudi nekateri moški kuharji, imate svoje recepte in skrivnosti
pri kuhanju marmelade. Zato vse izdelovalce domačih marmelad tudi letos vljudno vabimo k
sodelovanju na izboru Turističnega društva Litija »NAJ MARMELADA 2015«.
Na ocenjevanje je potrebno prinesti 2 enaka vzorca marmelade (2 kozarčka). Na obeh mora
biti navedena deklaracija o sestavi, ime in priimek izdelovalca, naslov ter telefonska številka.
Marmelado lahko dostavite v pisarno TD Litija, Valvazorjev trg 10, v Litiji ob sredah ali
četrtkih, med 12. in 15. uro. Zadnji rok za dostavo je 30. november 2015
Vse vzorce marmelad bo ocenila strokovna komisija. Izdelovalci treh najbolje ocenjenih marmelad bodo prejeli priznanja in praktične nagrade, ki bodo podeljene na slovesnosti v začetku
prihodnjega leta. Vsi nagrajenci bodo o datumu podelitve pisno obveščeni.
Prijava in ocenjevanje sta brezplačni!
Vse informacije dobite po e-pošti: turisticnod.@gmail.com ali po tel. 040 847 213 (Mateja)
TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA

Koledar bo v prodaji od srede, 28.10.2015 v Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija,
tel.: (01) 8983 843, v KGZ »TC Market« in v vseh njihovih prodajalnah,
v DZS Litija ter v Papirnici in fotokopirnici MARLI d.o.o. Litija.

tenis klub AS
BOR ARTNAK POPELJAL SLOVENIJO DO ZMAGE NA
ŠVEDSKEM, PRIMOŽ NOVAK OBČINSKI PRVAK 2015
Svoj prvi reprezentančni nastop je zabeležil 11-letni Bor Artnak, ki je v družbi še treh najboljših slovenskih mladih tenisačev zastopal barve Slovenije na svetovnem ekipnem prvenstvu do 11 let, ki se je odvijalo na Švedskem. Slovenci so bili tokrat nepremagljivi in so dobesedno pometli z vso konkurenco, za piko
na i so v finalu ugnali tudi favorzirane švede, Bor Artnak je
zmagal prav v vseh tekmah, v finalu pa ugnal tekmovalca
švedske ekipe s 6:3 6:0. ČESTITAMO !
Na zadnjih domačih turnirjih poletne serije TZS so igralci
TK AS Litija znova odlično nastopali. V finalu turnirja do 18
let v Ljubljani se je uvrstila Tina Godec in osvojila končno
drugo mesto.
V Litiji sta se prav tako na turnirju do 18 let odlično odrezala
Mark Mesarič in Tom Ašič, saj sta se oba uvrstila med 16
najboljših in to v starejši konkurenci, kar je velik uspeh.
Kar nekaj naših tekmovalcev je nastopilo tudi na zaključnih
Mastersih sezone 2015, kjer se pomeri samo 12 najboljših
v vsaki starostni kategoriji. Tako so barve našega kluba zastopali Grošelj Rina do 10 let, ki se je uvrstila v polfinale in
dosegla končno 3. mesto, Bor Artnak do 12 let, ki se je uvrstil v četrtfinale, enak rezultat je dosegel Tom
Ašič v konkurenci do 16 let, največji uspeh pa je zabeležila Tina Godec, ki se je na članskem Mastersu
uvrstila v finale in dosegla končno 2. mesto.
Teniška zveza Slovenije je objavila tudi nove lestvice in Tenis klub AS Litija ima znova vrhu svoje tekmovalce in sicer je Bor Artnak na 3. mestu do 12 let, Tom Ašič na 2. mestu do 16 let in Tina Godec na
2. mestu do 18 let ter Nastja Kolar na 3. mestu pri članicah.
Pestro dogajanje je bilo tudi med rekreativnimi igralci tenisa. Ti so se 12. septembra pomerili na Občinskem prvenstvu Litije in Šmartna v tenisu. Nastopilo je več kot 20 igralcev. V konkurenci je bilo kar 9
igralcev iz prve zimske lige. Znova je Primož Novak dokazal, da je še vedno
prvi igralec občin Litija ter Šmartno pri Litiji. Za največje presenečenje tega
občinskega prvenstva pa je zagotovo poskrbel Darko Vidic, ki je na poti do
finala s svojo hitrostjo premagoval favorite kot za šalo. Darko, ki se je na
prvenstvo odlično pripravil in bil skozi cel dan maksimalno skoncentriran
ter samozavesten, je klonil šele na zadnji stopnici. V finalu pred številnimi
gledalci, mu kljub lepemu vodstvu ni uspelo ugnati favoriziranega Novaka.
Primož je slavil z rezultatom 6:4 ter tako zopet zasedel mesto prvega loparja v občini. Tretjo mesto pa sta si delila Štrus Dušan ter Končar Marjan.
Je pa Darko
Vidic slavil na
turnirju dvojic, ki se je odvijal 10. oktobra in
sicer skupaj s Kristan Karmen sta opravila
s hudo konkurenco, v finalu sta premagala
dvojic Ašič Alojz/Ašič Zori.
V polnem teku so tudi že priprave na Zimsko teniško ligo AS. Prijavite se lahko do
konca meseca oktobra, razpis pa je že objavljen na spletni strani www.as-litija.si . Konec oktobra bo tudi otvoritveni turnir. Letos
se pripravlja tudi novost in sicer liga 50+.
Torej nabrusite loparje in gremo!

