November 2015 • številka 11 • leto 17

www.obcan-litija.si

n ov i c e i z o b č i n e l i t i j a

iz uredništva
MODERNA ČISTILNA NAPRAVA LITIJA-ŠMARTNO
POMENI KORAK BLIŽE K ČISTEJŠEMU OKOLJU

V ponedeljek, 26. oktobra 2015, je bila slovesno predana svojemu namenu moderna Čistilna
naprava Litija-Šmartno.
Na otvoritvi so uvodoma vse zbra
ne udeležence v projektu Odvaja
nje in čiščenje odpadnih voda v
porečju srednje Save ter ostale
goste pozdravili Leseni rogisti iz
Kresnic ter Moška vokalna skupina Lipa iz Litije.
Zbrane so na slovesnem dogodku
nagovorili župan Občine Litija
Franci Rokavec, župan občine
Šmartno pri Litiji Rajko Meserko, direktor podjetja Riko
d.o.o. Janez Škrabec in častna
gostja dogodka, ministrica za
okolje in prostor Irena Majcen.
Dogodku so med drugim prisostvovali tudi predstavniki vladnih in lokalnih služb ter organizacij.
Od leve: Župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko, ministrica za okolje in prostor Irena
Majcen, župan občine Litija Franci Rokavec in direktor podjetja Riko d.o.o. Janez Škrabec
(Nadaljevanje na 2. strani)

Zbor sv. Nikolaja Litija zmagovalec
Mednarodnega zborovskega tekmovanja
na Irskem

Zbor sv. Nikolaja Litija je s svojo zmago na Mednarodnem zborovskem tekmovanju v
Derryju na Severnem Irskem ponovno potrdil svojo kakovost in utrdil ugled Slovenije, kot države z vrhunskimi pevskimi sestavi.
Konec oktobra se je Zbor
sv. Nikolaja Litija pod diri
gentskim vodstvom Helene
Fojkar Zupančič odpravil na
Severno Irsko, v Derry, kjer
se je udeležil mednarodne
ga zborovskega tekmova
nja. V konkurenci zborov iz
Anglije, Belorusije, Češke,
Irske, Nemčije, Poljske, Slo
venije in Švedske je Zbor
sv. Nikolaja prepričljivo zmagal. Na vseh nastopih je
navduševal občinstvo in na
tekmovalnem nastopu prepričal tudi petčlansko mednarodno strokovno žirijo, ki so jo
sestavljali najvidnejši dirigentje iz Anglije, Nemčije, Španije, Irske in Norveške.
Župan občine Litija Franci Rokavec iskreno čestita vsem pevkam in pevcem ter zborovodkinji Heleni Fojkar Zupančič za odličen mednarodni uspeh in se jim zahvaljuje za
čudovito promocijo slovenskega zborovskega petja in občine Litija.

(Nadaljevanje na 3. strani)

REDKI POSAMEZNIKI
ŠE IMAJO VELIKO SRCE

Po hitrem postopku do DEFIBRILATORJA
v Spodnji Slivni na Vačah

»PRVI V SLUŽBI
RESNICE«
Janez Janša: »Kako naj demokracija deluje,
če ne poznamo resnice?«
Slovenija potrebuje novo televizijo z
desno-sredinsko usmeritvijo, ki bo iz
hajala iz spoštovanja človeškega živ
ljenja in dostojanstva, dela, družine,
naroda, domovine in njene zgodovine,
osebne lastnine, verske svobode, demokracije in človekovih pravic.
Vabljeni k nakupu delnic NOVE 24 TV –
prve v službi resnice. Na vseh večjih poštnih
poslovalnicah (tudi pošta Litija) in sedežu
družbe Alta invest d.d. do 27. 11. 2015.

Na pobudo predsednice KS Vače Ge. Sonje Zi
dar Urbanija, sta se Jože in Anica Kimovec od
ločila za nakup DEFIBRILATORJA. Ker sta želela,
da je nakup tega aparata širšega pomena, sta
o njuni odločitvi
obvestila kraja
ne Slivne. Vsi so
se strinjali z nju
no odločitvijo in
so jima bili pri
pravljeni pri za
danem projektu
FOTO: Bojana Judež
tudi pomagati.
Kimovčeva sta dala posekati cca 50 m3 lesa.
Mladi krajani so ta les posekali in ga spravili do
ceste, kjer se je lahko natovoril in odpeljal. S
tem delom so prispevali dobro tretjino celotne
investicije, vse ostalo pa sta plačala gospa in
gospod Kimovec.
Prijazno sta odstopila tudi predprostor svoje
stanovanjske hiše za varno namestitev DEFI
BRILATORJA, ki bo dosegljiv vsem mimoidočim,
ne samo krajanom. Kako boste lahko prišli do
aparata, če bi ga potrebovali, bo označeno na
vidnih mestih v Sp. Slivni.
Krajani Slivne in krajani Vač, so jima za to rado
darnost iskreno hvaležni in se jima zahvaljujemo,
ker na svoj način pomagata reševati življenja.
V upanju, da bomo tudi na Vačah v mesecu no
vembru bogatejši še za en DEFIBRILATOR, vam
predstavljamo ta projekt kot dober primer, ki na
nek način še bolj poveže sokrajane!

Obarvani v modro

Sladkorna bolezen je po podatkih svetovne
zdravstvene organizacije ena največjih svetov
nih epidemij, ki je že in še bo prizadela veli
ko število ljudi. Je ena od vzrokov, ki pripelje
do slepote, odpovedi ledvic, srčnega napada,
kapi in amputacije nog.

Ali se tudi vam dozdeva, da bo leto hitro minilo? Pri
hajajo tudi prve snežinke, prednovoletni dogodki in
prazniki. In že zdaj komaj čakamo, da vstopimo v
december ter najbolje izkoristimo še to leto in po
skušamo uresničiti do konca vsaj nekaj od tistega,
kar smo si obljubili na prejšnje silvestrovo. Zato le
pohitite, mislite le o uspehu in si za drugo leto nare
dite še boljši načrt. 
Uredništvo Občana
Prispevke pošljite do 08.12.2015 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.

Po zadnjih epidemioloških podatkih iz leta
2010 je v Sloveniji kar 136.000 oseb s slad
korno boleznijo oziroma 6,6% prebivalstva
(ocena). 14. november je dan sladkorne bolezni, kot odziv na vedno večje skrbi zaradi na
raščajočih groženj sladkorne bolezni po vsem
svetu. Društvo diabetikov Litija in Šmartno ter
Občina Litija že nekaj let uspešno sodelujeta
in v znak podpore svetovnemu dnevu sladkor
ne bolezni, osvetljujeta pomembne objekte
v naši občini. Tako smo že osvetlili litijskega
čolnarja, litijsko cerkev in vhod stavbe Stare
sodnije. Letos pa so v Družbi Socialno varstve
ni center, d.o.o. prijazno sprejeli pobudo, da
bi od 13.–15. novembra osvetlili del stavbe
Medgeneracijskega središča Šmelc. Z modro
barvo je bila osvetljena terasa med srednjima
stolpičema zgradbe, tik nad glavnim vhodom v
Dom starejših občanov, pri čemer so v družbi
SVC d.o.o. dokazali, da podpirajo in spodbu
jajo akcijo Zveze društev diabetikov Slovenije.

SKUPAJ Z VAMI ZA LAŽJE,
BOLJŠE IN HITREJŠE
REŠEVANJE!
Tudi letos litijski gasilci za vas pripravljamo ko
ledarje. Koledarji PGD Litija imajo že dolgole
tno tradicijo. Denar, ki ga zberemo s pomočjo
koledarjev, namenimo za gasilsko opremo in
delovanje društva. Letos bomo zbirali denar za
nakup tehnične opreme za reševanje v prome
tni nesreči, ki bo nameščena v novem vozilu,
ki smo ga prevzeli ob praznovanju naše 130-le
tnice. Raznos koledarjev bo tako kot vsako
leto potekal po vaših domovih, kjer vas bomo v
mesecu decembru obiskali gasilci. Z gasilskim
pozdravom Na pomoč! 
PGD Litija
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O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKERUBRIKA
UPRAV E

POROČILO O SPREMLJANJU SKLADNOSTI IN ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI
PITNE VODE V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.,
(v nadaljevanju: upravljavec) izvaja notranji nadzor nad zago
tavljanjem skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode,
na vseh sistemih javne oskrbe s pitno vodo s katerimi upravlja.
Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP načrta, ki
omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikal
nih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za
zdravje ljudi in določa izvajanje potrebnih ukrepov ter vzposta
vljanje stalnega nadzora na tistih mestih (Kritičnih Kontrolnih
Točkah – KKT in kontrolnih točkah - KT) v oskrbi s pitno vodo,
kjer se tveganja lahko pojavijo. V okviru notranjega nadzora in
spremljanja stanja v oskrbi s pitno vodo ima upravljavec z Na
cionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH),
Enota Ljubljana sklenjeno Pogodbo o izvajanju notranjega
nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo
oskrbe s pitno vodo.
Poročilo po posameznih sistemih za oskrbo s pitno vodo, za
leto 2014, podajamo v skrajšani obliki. Poročila v daljši obliki,
za posamezna leta, so dostopna na spletni strani upravljavca:
www.ksp-litija.si in se objavijo koncem marca za preteklo leto.
Poročila vsebujejo tudi rezultate preiskav odvzetih vzorcev
vode v okviru monitoringa pitne vode, ki ga zagotavlja Ministr
stvo za zdravje, izvaja pa NLZOH.
Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode s Pravilnikom
o pitni vodi, se oceni na podlagi opravljenih terenskih meritev,
mikrobioloških preskušanj in fizikalno kemijskih preskušanj
odvzetih vzorcev pitne vode v posameznem oskrbovalnem
sistemu. Število pregledov in število odvzetih vzorcev pitne
vode, v posameznem oskrbovalnem sistemu, je prilagojeno
povprečni dnevni porabi pitne vode. V splošnem velja, da je
oskrba s pitno vodo v večjih oskrbovalnih sistemih varnejša,
kot v manjših oskrbovalnih sistemih. Še posebej lahko izpo
stavimo sisteme, ki so v upravljanju javnega podjetja krajši
čas in so bili v času prenosa v upravljanje v slabem sanitarno
tehničnem stanju.
1. JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO
LITIJA – ŠMARTNO
Sistem javne oskrbe s pitno vodo Litija – Šmartno, se napaja
iz drenažnih zajetij na lokaciji Gozd-Reka in s pitno vodo oskr
buje prebivalce mesta Litija, naselja Šmartno, Breg, Tenetiše
in Zgornji Log. Dezinfekcija pitne vode se opravlja v vodohranu
Sitarjevec s plinskim klorom.
V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2014 opravljenih
10 rednih pregledov pri čemer je bilo odvzetih 40 vzorcev
vode za mikrobiološke preiskave in 3 vzorci vode za fizikalno
– kemijske preiskave, od tega 1 vzorec na razširjeno fizikalno
kemijsko preiskavo. Vsi vzorci pitne vode, odvzeti na izlivkah
uporabnikov, so bili glede na preiskane mikrobiološke parame
tre zdravstveno ustrezni oziroma skladni s Pravilnikom o pitni
vodi. Vzorci vode odvzeti za fizikalno – kemijske preiskave so
bili glede na obseg in rezultate izvršenih preiskav skladni z
zahtevami Pravilnika, oziroma rezultati niso presegali mejnih
dovoljenih koncentracij.
2. JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO
KRESNICE – KRESNIŠKI VRH
Vodovodni sistem Kresnice – Kresniški Vrh se napaja iz
dveh drenažnih vodnih virov in sicer zajetja Kamen in Kladen.
S pitno vodo se iz vodovodnega sistema Kresnice – Kresniški
Vrh oskrbujejo uporabniki v naseljih Kresnice in Kresniški Vrh.
Dezinfekcija pitne vode se opravlja v vodohranu pri cerkvi v
Kresnicah in sicer z natrijevim hipokloritom.
Na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Kresnice – Kresniški
vrh so bili v letu 2014 v okviru notranjega nadzora opravlje
ni trije pregledi, pri čemer je bilo odvzeto 8 vzorcev vode za
mikrobiološke preiskave in vsi preiskani vzorci so bili skladni
s Pravilnikom, tako kot tudi odvzeti vzorec vode za fizikalno
kemijska preskušanja.
3. J AVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO
GOLIŠČE – VELIKI VRH
Na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Golišče – Veliki vrh se
voda pripravlja in sicer se s pomočjo filtrov uspešno odstra
njujeta železo in mangan. Dezinfekcija vode se na tem sistemu
ne opravlja.
V okviru notranjega nadzora so bili opravljen trije pregledi, pri
čemer je bilo odvzetih 5 vzorcev vode za mikrobiološke prei
skave in vsi so izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi,
tako kot vzorec odvzet za fizikalno kemijska preskušanja.
4. JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO MALA GOBA
Pitna voda v omrežju oskrbovalnega območja Mala goba, s
pitno vodo oskrbuje naselja Mala goba, Velika goba in Pre
ženjske njive. Dezinfekcija pitne vode se na tem sistemu ne
opravlja.
V okviru notranjega nadzora je bilo odvzetih 5 vzorcev vode
za mikrobiološka preskušanja in 1 vzorec za osnovna fizikalno
kemijska preskušanja. Glede na rezultate opravljenih mikro
bioloških in kemijskih preskušanj v letu 2014 ocenjujemo, da
je bila oskrba s pitno vodo varna, kljub neskladnosti odvzetih

vzorcev vode zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, od 2 do 3
CFU/100 ml. V manjšem številu koliformne bakterije ne pred
stavljajo tveganja za zdravje uporabnikov.
5. JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO KONJŠICA
Pitna voda v omrežju oskrbovalnega območja Konjšica, s pit
no vodo oskrbuje naselja Konjšica in Ravne. Dezinfekcija pitne
vode se na tem sistemu ne opravlja.
V okviru notranjega nadzora so bili odvzeti 3 vzorci vode za
mikrobiološka preskušanja in 1 vzorec za osnovna fizikalno
kemijska preskušanja. Glede na ugotovitve in v danem obsegu
opravljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj
v letu 2014, je bila pitna voda skladna s Pravilnikom o pitni
vodi.
6. JAVNI SITEM ZA OSKRBO S PITNO VODO VAČE
Pitna voda v omrežju oskrbovalnega območja Vače, s pitno
vodo oskrbuje naselja Vače, Klenik. Potok (del) in Ržišče (del).
Dezinfekcija pitne vode se na tem sistemu ne opravlja.
V okviru notranjega nadzora sta bila opravljena 2 pregleda
pri čemer je bilo odvzetih 6 vzorcev vode za mikrobiološka
preskušanja in 1 vzorec za fizikalno kemijska preskušanja. Vsi
odvzeti vzorci vode, so glede na preskušane parametre, izka
zovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.
7. JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PIITNO VODO
OKROG – ČATEŠKA GORA
Pitna voda v omrežju oskrbovalnega območja Okrog – Čateška gora, s pitno vodo oskrbuje naselja Okrog, Križišče, Ča
teško goro in Gabrsko goro. Dezinfekcija pitne vode se na tem
sistemu ne opravlja.
V okviru notranjega nadzora so bili odvzeti 3 vzorci vode za mi
krobiološka preskušanja preskušanja in 1 vzorec za osnovna
fizikalno kemijska preskušanja. Glede na ugotovitve in v da
nem obsegu opravljenih mikrobioloških in osnovnih fizikalno
kemijskih preskušanj v letu 2014 ocenjujemo, da je bila oskr
ba s pitno vodo varna, kljub nekaterim neskladnim vzorcem.
Neskladnost je bila zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, ki
v manjšem številu ne predstavljajo tveganja za zdravje upo
rabnikov.
8. JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO RIBČE
Vodovodni sistem Ribče se napaja iz zajetja Zapodje. S pitno
vodo se iz vodovodnega sistema oskrbujejo uporabniki v na
seljih Zapodje, Jesenje, Vernek in Ribče. Dezinfekcija vode se
na tem sistemu izvaja z UV napravo, nameščeno na zajetju
Zapodje.
V letu 2014 sta bila na vodovodnem sistemu Ribče opravljena
2 pregleda, pri čemer je bilo odvzetih 6 vzorcev pitne vode za
mikrobiološka preskušanja in 1 vzorec za osnovna fizikalno
kemijska preskušanja in vsi so izkazovali skladnost s Pravil
nikom o pitni vodi. Glede na ugotovitve in v danem obsegu
opravljenih mikrobioloških in osnovnih fizikalno kemijskih pre
skušanj v letu 2014 ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo
varna.
9. JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO GABROVKA
Vodovodni sistem Gabrovka je bil v upravljanje KSP Litija
d.o.o. prenesen 1.2.2014. Vodovodni sistem se napaja iz dveh
drenažnih vodnih virov in sicer zajetja Velika Preska in Ho
hovica, in oskrbuje s pitno vodo prebivalce naselij Gabrovka,
Moravče, Klanec, Tlaka in Moravška Gora – del. Dezinfekcija
pitne vode se v letu 2014 ni izvajala.
V okviru notranjega nadzora so bili opravljeni 4 pregledi pri
čemer je bilo odvzetih 22 vzorcev pitne vode za mikrobiološka
preskušanja in 2 vzorca za osnovna fizikalno kemijska presku
šanja.
Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških
preskušanj v letu 2014 ocenjujemo, da oskrba s pitno vodo v
javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Gabrovka ni bila var
na, kajti nekateri vzorci vode so izkazovali prisotnost bakte
rij fekalnega izvora (E- coli in Enterokoki) in posledično je bil,
4.2.2014, uveden ukrep prekuhavanja vode pred uporabo za
prehrambne namene in je bil v veljavi do 24.8.2015.
10. JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO VODICE
Vodovodni sistem Vodice je bil v upravljanje KSP Litija d.o.o.
prenesen 1.2.2014. Vodovodni sistem se napaja iz zajetja Bi
strica - Vodice, in oskrbuje s pitno vodo prebivalce naselij Vo
dice in Moravška Gora – del. Dezinfekcija pitne vode se na tem
sistemu ne opravlja.
Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da je
eden od dveh odvzetih vzorcev vode vseboval enterokoke
(1CFU/100ml), ki so pokazatelj starega fekalnega onesnaže
nja. Na vodovodnem sistemu Vodice je bil zato, 25.8.2014,
uveden ukrep prekuhavanja pitne vode pred uporabo za pre
hrambne namene in je veljal do 17.2.2015.
Javno podjetje
KOMUNALNO STANOVANJSKO
PODJETJE LITIJA, d.o.o.

(Nadaljevanje s 1. strani)

MODERNA ČISTILNA NAPRAVA
LITIJA-ŠMARTNO POMENI KORAK BLIŽE
K ČISTEJŠEMU OKOLJU
Skozi prireditev nas je popeljala Helena Hauptman, vodja po
dročja enote za muzejsko dejavnost in kulturno dediščino, ki
je otvoritev objekta zaključila s sledečimi besedami:
»Najbrž zelo malo tukaj zbranih ve, da se nahajamo v Džungli, tako se je ta prostor med Savo in potokom Reko imenoval pred vojno. Na tem mestu so litijski skavti vsako poletje
zgradili skavtski tabor, pravcato mesto v malem, kjer so se
v neokrnjeni naravi učili različnih veščin in preživljali čas v
igrah, ki so današnjimotrokom popolnoma neznane. Malokdo
tudi ve, da je bila Litija v tistih časih uvrščena na seznam turističnih krajev. Zaradi Save in njenih prodnatih plaž so k nam
iz prestolnice vozili kopalni vlaki. Morda se je še pred enim ali
dvema desetletjema zdelo popolnoma utopično, da se bo takšna zgodovina kdaj ponovila … danes pa se to ne zdi več tako
nemogoče. Morda pa se bodo naši otroci nekoč zopet kopali v
reki, ki je Litiji v preteklosti ogromno dala, a tudi vzela…zaradi
Save je Litija nastala že pred več kot 4000 leti in še vedno
drži, da je vsaka reka blagoslov za mesto, skozi katerega teče.
Za vodno bogastvo, ki ga premore slovenska država, bi morali
biti hvaležni, ga spoštovati in ohranjati za zanamce. Današnji
dogodek je zagotovo korak bližje k temu..«
S slovesno predajo centralne čistilne naprave Litija in Šmar
tno pri Litiji je bila zaključena druga faza projekta Odvajanje
in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save, ki ga del
no financira tudi Evropska unija s sredstvi iz Kohezijskega
sklada. Projekt obsega izgradnjo kanalizacije in čistilne na
prave Litija–Šmartno, izgradnjo kanalizacije in čistilne napra
ve 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 Šmar
tno pri Litiji je izvajalo podjetje Riko d.o.o., Ljubljana. Podi
zvajalec 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.

POZIV ZA PREDLOGE ZA SODNIKE
POROTNIKE
Okrožno sodišče v Ljubljani je objavilo poziv za predlaganje
kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnega sodišča v
Ljubljani. Poleg občinskega sveta, lahko kandidate predla
gajo tudi interesne organizacije, kot npr. društva ali zdru
ženja, ki so registrirana in delujejo na območju Okrožnega
sodišča v Ljubljani. Pisni predlog kandidata mora obsegati
najmanj »ime in priimek; datum in kraj rojstva, naslov prebi
vališča, šolsko izobrazbo, podjetje pri katerem je zaposlen
ter telefon v službi in doma«. Kandidati morajo izpolnjevati
pogoje 42. člena Zakona o sodiščih in sicer »da je dopolnil
30 let, ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti, je zdravstveno sposoben
in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik«. Kandidaturi je
potrebno priložiti potrdilo o državljanstvu ter zdravniško
spričevalo oziroma mnenje predlagatelja o zdravstvenih
zmožnostih.
Vse dodatne informacije ter izjavo dobite na tel. št.
01/8963-428 – Suzana Kukovica ali v sobi 40 Občine Litija,
kamor lahko tudi oddate predloge.

DELA NA PRISOJNI ULICI
Elektro Ljubljana na Prisojni ulici polaga elektro kabelsko kana
lizacijo, istočasno se bo v vozišče vgradilo tudi vode za Telekom,
cevovod za zemeljski plin ter se nadomestila obstoječa saloni
tna vodovodna cev z novo, ki bo tudi vgrajena v cestno telo.
Predvideno je, da bo izvajalec del, Trgograd d.o.o., dela zaključil
do konca meseca novembra.

PUSTOVANJE 2016
Občina Litija obvešča, da bo skupaj s številnimi društvi tudi v
letu 2016 izvedla pustne prireditve. Uvod v pustno dogajanje
bo odprtje razstave MASKE DANES, OBRAZI JUTRI v Mestnem
muzeju Litija, v sredo 27. januarja 2016. Ppustne prireditve
se bodo odvijale v soboto 6. februarja 2016. O vseh ostalih
podrobnostih boste seznanjeni v naslednjih številkah časopisa
Občan in spletni strani občine LITIJA.

AK TUA L N O / P O LI T I KA
POZITIVNA ZGODBA ŠMELCA
Nekoč se nam je ob prihodu v Litijo pogled vedno znova usta
vljal na odlagališču odpadkov nekdanje topilnice svinca, železa
in drugih rudnin ter ostalih večinoma propadajočih industrijskih
objektih. Tukaj, na začetku mesta, je stal neugleden kompleks
železa in betona. Lokacija je bila med drugim namenjena skladi
šču lesa, furnirnici ter proizvodnji lesnih polizdelkov Lesne indu
strije Litija. Zapuščeni objekti so s svojo podobo in duhom časa
v nas vzbujali občutke žalosti in nezadovoljstva – nekaterim ob
grenkem spominu izgube delovnega mesta, drugim pa ob neu
rejenosti našega mesta Litije. Imeli smo občutek, da tej žalostni
zgodbi ne bo konca -- pa vendar smo zgodbo obrnili in ji nadeli
srečen konec.

Občani občine Litija ste si dolgo želeli, da bi imeli tudi v svojem
mestu dom starejših občanov. Dom, ki bi bil primerno urejen
in predvsem blizu, da bi nam tako bili bližje tudi naši najbližji.
Nastala je ideja o Medgeneracijskem središču Šmelc, ki je ime
dobilo po starem imenu za ta del Litije. Občina Litija je z na
menom postavitve in upravljanja medgeneracijskega središča
ustanovila podjetje Socialno varstveni center Litija, d. o. o., ki
je odkupila nekdaj že prodano zemljišče ob Ljubljanski cesti.
Zemljišče smo ustrezno uredili, očistili in zgradili arhitekturno
zanimiv objekt, ki je v maju 2014 dobil uporabno dovoljenje.
Medgeneracijsko središče Šmelc ima štiri stolpiče, v katerih
uspešno združuje in povezuje različne starostne kategorije.
V zahodnem delu objekta so prostori Glasbene šole Litija-Šmar
tno, ki imajo na razpolago tudi veliko in lepo dvorano za prire
ditve in nastope. V pritličju tega dela se nahaja tudi bančna po
slovalnica Delavske hranilnice. Vzhodni del objekta uporabljajo
otroci Vrtca Litija, enote Ribica, ki uživajo v varnih in kakovo
stnih prostorih, zunaj pa se lahko igrajo na otroškem igrišču.
V srednjih dveh stolpičih so lepo urejeni bivalni prostori domske
oskrbe Doma Tisje, ki so po dolgotrajnih in intenzivnih pogaja
njih o najemu končno zaživeli v mesecu septembru. Oskrbovan
ci so navdušeni nad izredno privlačno opremljenimi sobami in
prostori, ki jim v okviru gospodinjskih skupnosti dajejo občutek
domačnosti in topline.
V pritličju osrednjega dela Šmelca je prijetna in elegantna ka
varna Tisa, ki deluje pod okriljem Doma Tisje, poleg kavarne
pa deluje tudi frizerski salon Elizabet. V objektu se nahajajo še
prostori, namenjeni izvajanju lekarniške dejavnosti, prostori var
stveno delovnega centra in oskrbovana stanovanja. Dokler se
omenjeni prostori ne napolnijo, smo nekatere začasno oddali
v najem. V teh dneh potekajo zaključni pogovori z Nepremič
ninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja o
odkupu 17 oskrbovanih stanovanj.
Danes nam prihod v Litijo iz ljubljanske smeri polepša markant
na zgradba Medgeneracijskega središča Šmelc, ki je za občane
občine Litija pomembna pridobitev. Njegovi uporabniki so enot
ni, da je v njem zaživel topel duh družabnega povezovanja in so
žitja različnih dejavnosti. Kljub različnim mnenjem in nasproto
vanjem smo z direktorico go. Tatjano Kržišnik na čelu dokazali,
da smo dosegli, kar se je sprva zdelo nepredstavljivo. Poudariti
pa moram, da nam je bilo v veliko podporo vodstvo Občine Li
tija, njen župan g. Franci Rokavec, podžupani, občinski svet kot
tudi vsa ostala delovna telesa občine. Zahvaljujemo se jim za
izkazano, zlasti finančno podporo. Še naprej bomo opravičevali
vaše zaupanje v nas. Skupaj smo tako ustvarili okolje, ki je pri
jetno za uporabnike, z lično poslikanimi steklenimi ograjami in
urejeno okolico pa tudi našemu mestu daje prijaznejšo podobo.
Za SVC Litija, d.o.o.: Katarina Lenart
(Nadaljevanje s 1. strani)

Zbor sv. Nikolaja Litija zmagovalec
Mednarodnega zborovskega
tekmovanja na Irskem
V sklopu priprav na tekmovanje se je zbor občinstvu predstavil
tudi z nastopom na irskem državnem tekmovanju šolskih zbo
rov, ki je potekalo v okviru mednarodnega zborovskega festiva
la. Kot zanimivost in presenečenje za naključne mimoidoče je v
enem izmed nakupovalnih centrov v centru Derrya zbor Nikolaja
navdušil prisotne poslušalce z izbranimi slovenskimi ljudskimi
pesmimi. S svojim petjem je obogatil nedeljsko bogoslužje v
čudoviti protestantski cerkvi sv. Columba v središču Derryja in
ob koncu izvedel krajši koncert.
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Vodstvo NSi na delovnem obisku v
Razvojnem centru Srca Slovenije in
Mestnem muzeju Litija
Razvojni center Srca Slovenije letos praznuje 15 letnico delovanja
zato ni naključje, da so se z njihovimi dosežki želeli seznaniti tudi
v vodstvu stranke Nove Slovenije- krščanski demokrati, na čelu s
predsednico Ljudmilo Novak in poslanci Ivo Dimic, Jožefom Horva
tom, Matejem Toninom ter Jernejem Vrtovcem. Ogled centra je bil
del celodnevnega delovnega obiska Zasavja. V odsotnosti direkto
rice nam je Ana Savšek predstavila s čim se to podjetje ukvarja.
Njihov glavni cilj je povečevanje kakovosti življenja ljudi v regiji. Pri
svojem delu ves čas izhajajo iz potreb lokalnega okolja. Za njihovo
izpolnjevanje organizirajo, vodijo in koordinirajo mreže, kot so mreža skupnosti in občin, mreža turističnih ponudnikov, mreža
vrtcev in šol, mreža kmetov, mreža rokodelcev, mreža podjetnikov. Z mrežnim delovanjem povečujejo kompetence lokalnih
ponudnikov različnih izdelkov in storitev ter njihovo moč samoorga
niziranja. Zelo aktivni so tudi na področju mednarodnih projektov.
Nato je sledil obisk Kulturnega centra in mestnega muzeja Litija.
Mestni muzej Litija je ustanova, ki počasi a vztrajno gradi most
med bogato litijsko preteklostjo in sedanjostjo. S prirejanjem zgo
dovinskih razstav, predavanj in drugih dogodkov skuša v dana
šnjem svetu, kjer vladata izguba smisla in apatija, znova obuditi
tradicionalne vrednote in prebuditi ter okrepiti izgubljeno litijsko
identiteto, ki je mestu dajala pečat več stoletij. Helena Hauptman
nas je popeljala skozi zbirke. Posebej zanimiva je zbirka litijski rud
nik. Rudnik zaradi tega, ker ni bil saniran, še vedno predstavlja veli
ko nevarnost zaradi vdora vode v samo mesto, zato bomo s pomo
čjo Helene sestavili poslansko vprašanje na to temo. Naj vas samo
spomnimo, da je v preteklosti že trikrat prišlo do takega vdora
vode.
Delovni obisk se je zaključil v Zagorju ob Savi na srečanju Blizu
ljudem, kjer je pogovor tekel o aktualnih političnih zadevah, teža
vah kmetov in namerah ministrstva, da se ustanovi državno lesno
podjetje, ukrepih za nižje davke in pripravi zdravstvene reforme.
Izmenjava mnenj in izkušenj je stekla mnogo lažje, saj je bilo vod
stvo seznanjeno z aktualnimi gospodarskimi in socialnimi razme
rami v zasavski regiji, podprto z ogledi dobrih praks, med drugim
kmetije Beja Janeza iz Konjšice. Gospodar nam je nazorno predsta
vil kako poteka kmetovanje v višjih predelih Zasavja in kakšne so
glavne težave s katerimi se srečujejo kmetije v tem območju. Že v
dopoldanskem času je bil izveden obisk podjetja Skitti v Izlakah ter
mednarodno prepoznavni podjetji, ki slovita po visoki tehnologiji
in inovativnosti. To je podjetje Dewesoft, ki se ukvarja z zahtevno
merilno tehniko in podjetje Chipolo.
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PODŽUPAN BORIS DOBLEKAR/
nekaj poudarkov delovanja

GRBNISKA CESTA, MOST V JEVNICI, KRIŽIŠČE
SP. HOTIČ, AVTOBUSNA POSTAJA GABROVKA
Vztrajanje in trud sta poplačana. Kar nekaj let je od tega, ko se
je občan Litije z Grbinske ceste Franci Kokalj obrnil name, takrat
še kot občinskega svetnika, da je na cesti R2-416 zaradi visokih
neprilagojenih hitrosti (dovoljena je bial 90 km/h) in posledično
zaradi velike nevarnosti in ogroženosti pred vsem otrok, pešcev,
rekreativcev in kolesarjev potrebno zmanjšati dovoljeno hitrost na
tej državni cesti, ki gre čez naselje predela mesta, ki pa žal zaradi
togih in staromodnih predpisov ni označen s krajevno tablo Litija,

ki bi dovoljevala hitrost 50 km/h. Koliko truda, pisanja, klicanja,
sestankovanja, meritev hitrosti, ogledov je bilo potrebno, da se je
uresničila želja Grbinčanov, ki živijo tik ob tej nevarni cesti, po ka
teri se je vozilo tudi okoli 100 km/h, kar so pokazale tudi meritve.
Še vedno niso v celoti urejene bankine, odvodnjavanje itd, vendar
glavni namen je dosežen. In moram reči, da so se hitrosti mimo hiš
dejansko tudi znižale. To pa pomeni, da se je zmanjšala tudi nevar
nost in ogroženost na Grbinski cesti, kar pa mi je kot podžupanu
za gospodarsko javno infrastrukturo v veliko veselje. Odprti so še
mnogi projekti, za katere se bom kot v tem primeru, prav tako trudil
toliko časa, dokler ne bodo realizirani. Predvsem je najpomemb
nejše v tem trenutku, da se kar najhitreje uredi in za promet odpre
jevniški most in na željo Hotičanov ter Gabrovčanov uredita že leta
pereča problema na državni cesti.

CENTRALNA ČISTILA NAPRAVA
Med drugim sem se tudi udeležil uradnega odprtja obratovanja
naše litijske Centralne čistilne naprave. Kot svetniška skupina slo
venske demokratke stranke v občinskem svetu občine Litija smo
trdno stali in podpirali projekt oziroma gradnjo od samega začetka.
Litija je s tem projektom v smislu ekologije in pred vsem skrbi za
reko Savo zelo veliko pridobila.

SVC, ENOTA DOMA TISJE LITIJA
V veliko veselje mi je bilo tudi prisostvovati odprtju enote Doma
Tisje v Medgeneracijskem središču Šmelc v Litiji. Že kot občinski
svetnik in kasneje kot član in podpredsednik Nadzornega odbora
SVC sem se maksimalno trudil in pomagal po vseh svojih močeh,

Na sliki od leve proti desni: Robert ILC glavni tajnik NSi-ja, Ignac
POLAJNAR predsednik razsodišča NSi, Jožef HORVAT poslanec
NSi v DZ in podpredsednik stranke, mag. Matej TONIN vodja
poslanske skupine NSi v DZ, Helena HAUPTMAN vodja mestnega
muzeja Litija, Ljudmila NOVAK predsednica NSi in poslanka v DZ,
Iva DIMIC poslanka NSi v DZ in podpredsednica stranke, Pavel
REBERC predsednik Gospodarskega kluba NSi, Jernej VRTOVEC
poslanec NSi v DZ, Boštjan SUKIČ, predsednik oo NSi Litija,
Primož KOKOVICA občinski svetnik NSI-ja v Litiji.

Na delovnem kosilu so se pridružili tudi župani zasavskih občin in
v odsotnosti župana Francija Rokavca je občino Litijo predstavljala
podžupanja Lijana Lovše, ki je skupaj s predsednikom OO NSi Litija
Boštjanom Sukičem in občinskim svetnikom Primožem Kokovico
predstavila težave in izzive občine Litija.
Boštjan Sukič

Po uspešnem tekmovanju ni bilo časa za počitek, saj je že čaka
la dolga pot do Dublina. Ker Irska slovi po svoji izjemni naravi,
je zbor prosti dan izkoristili še za obisk ene izmed znanih irskih
naravnih znamenitosti Giant's Causeway, kjer so prečudoviti
razgledi na irske zaklade naravne dediščine - obalo in njen za
nimiv relief.
V glavnem mestu Irske, Dublinu so si pevci ogledali znameniti
Trinity College, ki slovi po tem, da hrani enega najlepših/najbolj
znanih iluminiranih rokopisov evangelijev v latinščini – Knjigo iz
Kellsa (Book of Kells). Turnejo so sklenili s celovečernim kon
certom v cerkvi sv. Andreja v središču Dublina, ki ga je gostil
odlični zbor iz Dublina, The Mornington Singers.
Zbor sv. Nikolaja Litija pod dirigentskim vodstvom Helene Foj
kar Zupančič vedno znova presega lokalne in nacionalne okvir
je. To potrjujejo številna priznanja in čestitke, ki so v teh dneh
romala iz številnih koncev sveta in tudi domovine.
Po vrnitvi v domovino se je zbor že lotil intenzivnih priprav na
letošnje božične koncerte, ki bodo zopet nekaj posebnega, pra
vo presenečenje. Zaradi velikega povpraševanja bosta letos v
Litiji kar dva koncerta. In sicer 25. decembra ob 17.00 in 19.30.
Pevci in dirigentka zbora se ob tej priložnosti izkreno zahvaljujejo vsem, ki jih vedno znova poslušate, podpirate in
spodbujate. »Hvala vsem, ki ste našo pot na Irsko podprli
tudi finančno. Naj bodo naši koncerti in naš ponovni mednarodni uspeh skromna zahvala za vašo prijazno naklonjenost
– naš uspeh je tako vsekakor enako tudi vaš«, še dodajajo
pevke in pevci Zbora sv. Nikolaja Litija.
Maša Gril

da se je le našel skupni jezik in so se vzpostavili pogoji za začetek
obratovanja. Prostori in pogoji v enoti pa so dobesedno fantastični
in kot takšne si tudi zaslužijo naši občani.

LEVSTIKOVA POT, POMOČ ZA JONA, MARTINOVA
NEDELJA S KRSTOM MLADEGA VINA V ŠMARTNEM
Po obvezni udeležbi na letos za spremembo suhi in odlično obi
skani Levstikovi poti od Litije do Čateža in obveznem postanku pri
dobrodelnih kostrevniških gasilcih, ki so zbirali pomoč za malega
Jona, sem se na povabilo šmarskega župana kot predstavnik obči
ne Litija na »Martinovo nedeljo« udeležil krsta mladega vina pred

šmarsko katedralo Sv. Martina. Pridružila se nam je tudi, nekoč
naša poslanka, danes evropska poslanka Romana Tomc. Ob tem,
da je bilo praznovanje zelo lepo obiskano s strani občanov obeh
občin, sva s šmarskim županom ugotovila, da občini pred vsem v
zadnjem času odlično sodelujeta, za kar pa se bomo trudili tudi v
naprej.
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ŠOLST VO inRUBRIKA
V ZGOJA
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TRI SREBRNA PRIZNANJA IZ LOGIKE ZA
OŠ LITIJA NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU
Na OŠ Gradec je bilo v soboto, 17.10.2015, 30. držav
no tekmovanje iz znanja logike. Logičnega razmišlja
nja se je ob reševanju tekmovalnih nalog lotilo tudi 8
učencev Osnovne šole Litija. Maša Cvetežar in Maj
Verhovnik Marovšek iz 7.a, Ažbe Železnik, Lana Bercieri Povše, Lea
Vozelj in Maja Musar iz 8.b ter Sara Lavrenčič in Neja Zimič iz 9.b.
Srebrno priznanje so prejeli: MAŠA CVETEŽAR, AŽBE ŽELEZNIK IN
SARA LAVRENČIČ. Na tekmovanje jih je pripravljala mentorica An
gela Marolt. Čestitamo!

RASTEM S KNJIGO

V okviru mednarodnega projekta Rastem s knjigo so učence OŠ Li
tija 9.11.2015 povabili v Knjižnico Litija. Namen projekta je mladim
približati branje in obiskovanje knjižnic, zato povsod po Sloveniji
šolarjem predstavijo matične knjižnice in vsakemu podarijo knjigo
slovenskega avtorja. A v Litiji, kot vedno, to naredijo malce drugače
in bolj zanimivo- namesto predstavitve knjižnice povabijo pisatelja
iz naše okolice.
Letos smo sedmošolci spoznali vsestranskega Aca Jeranta. Izdal
je okoli deset knjig, naslov najnovejše je Ključi se pogovarjajo. Po
poklicu je duhovnik, čeprav mu obiskovanje cerkve v otroštvu ni
preveč dišalo. Je tudi strasten motorist, lani je v štirih dneh prevozil
celotno Bosno in Hercegovino. Ukvarja pa se tudi s športom. Je
trener karateja. Aco pa je tudi velik ljubitelj živali. Doma ima dva
psa, dve kači in kar šest mačk. Poleg skrbi za živali, duhovniškega
poklica, motociklizma, treniranja mešanice borilnih veščin (kempo
arnis). Veščine tega športa prenaša tudi na mlade, pa še dvakrat na
teden pomaga svojim staršem na kmetiji.
Res bi se lahko zgledovali po njem.
Maša Cvetežar, 7.a

K ZIBELKI PRVE SLOVENSKE KNJIGE

Dne 8. 10. 2015 so imeli učenci devetih razredov OŠ Litija kulturni
dan. Z avtobusom so se odpravili v Velike Lašče k »zibelki sloven
ske knjige«. Najprej so se ustavili na Trubarjevi domačiji, kjer so
poslušali predavanje o Primožu Trubarju ter protestantizmu. Sledil
je ogled knjigoveške delavnice, kjer se je eden od učencev uspešno
preizkusil v vlogi srednjeveškega pisarja. Pot jih je vodila na grad
Turjak, kjer so učenci izvedeli marsikaj o zgodovini Turjačanov. Poi
skali so tudi znamenito lipo, ki jo je Prešeren preimenoval v hrast v
svoji Turjaški Rozamundi. 
Zbrala in uredila Petra Pavlica

OBISK RAVNATELJEV OSNOVNIH ŠOL
S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Na OŠ Litija, je bilo v sredo, 14.10.2015, 1. srečanje
aktiva ravnateljev Osnovnih šol s prilagojenim pro
gramom, Osnovnih šol z enotami OŠPP in Zavodov
za otroke s posebnimi potrebami.Na začetku sta udeležence poz
dravila ravnatelj OŠ Litija Peter Strle in vodja aktiva ga. Jelena Hor
vat. Učenci Podružnice s prilagojenim programom so jim pripravili
kulturni program in lepa darilca, program pa je popestrila tudi Vo
kalna skupina učiteljev. Ravnatelj Peter Strle in pomočnica ravnate
lja Marjeta Mlakar
Agrež sta predsta
vila OŠ Litija ter jih
popeljala na ogled
po novi šoli. Sveto
valna delavka Na
taša Zupan Cvete
žar je ravnateljem
predstavila Skupi
ne za samopomoč,
ki na šoli delujejo
že 13.let. Sandra Rihter je predstavila projekt Dnevi samostojnosti
v VI.stopnji posebnega programa. Ogledali so si film o projektu.
Razvojno delo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s poseb
nimi potrebami je predstavila mag. Simona Rogič Ožek iz ZRSŠ.
Sledila je razprava o aktualni problematiki. Udeleženci aktiva so
dan zaključili s kosilom in klepetom. 
Slavi Celestina

IX. ABILIMPIADA SLOVENIJE
V času od 16. do 17. oktobra 2015, je v Dornavi potekala IX. Abilim
piada Slovenije, katere organizacijo je prevzel Zavod za usposablja
nje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava. Abilimpiada
je olimpiada v spretnostih, navadah, delovnih zmožnostih in soci
alizaciji oseb. To je prireditev tekmovalnega značaja, ki med seboj
povezuje invalidne osebe vseh kategorij, torej tudi osebe z motnjo
v duševnem razvoju. Tekmovalci med seboj tekmujejo na nivoju
zaposlitvenih in prostočasnih aktivnosti, pri katerih predstavijo
svojo ustvarjalnost, znanje in spo
sobnosti. 125 tekmovalcev iz 30
ustanov iz vse Slovenije, se je po
merilo v 15.tekmovalnih zvrsteh:
pletenju, vezenju križcev, vezenju
stebelnega vboda, aranžiranju
cvetja, krašenju torte, pripravi
narezka, strojnem šivanju, obliko
vanju lesa, oblikovanju gline, fo
tografiranju na prostem, slikanju
na svilo, izdelavi uporabnih pred
metov iz odpadnega materiala,
izdelavi nakita, slikanju na platno
in izdelavi plakata. Po celoletnem
pripravljanju v delavnicah, ki so potekale enkrat mesečno in sta jih
vodili Barbara Klanšek in Slavi Celestina, so Osnovno šolo Litija,
Podružnico s prilagojenim programom in Društvo Sožitje Litija in
Šmartno, zastopali Marija Pirc v slikanju na svilo, Sašo Smrekar v
fotografiranju na prostem in Mojca Renko v pletenju. Spremljali sta
jih Slavi Celestina in Barbara Klanšek. Dokazali so svojo nadarje
nost, spretnost in ustvarjalnost, katere nosijo v sebi in tako dosegli
odlične rezultate. Vsem trem za njihov trud, izvirnost in odlične re
zultate iskreno čestitamo! 
Barbara Klanšek

ORKESTER SLOVENSKE VOJSKE
NA OBISKU

Vsako leto se potrdimo, da v vrtec povabimo zani
mive ljudi od blizu in daleč, ki otrokom predstavi
jo svoj poklic. Lansko leto so nas v tednu otroka
navdušili litijski gasilci, letos pa so nas takoj po
jesenskih počitnicah obiskali vojaki. In to ne čisto navadni vojaki, ki
v maskirnih oblekah in z oklepniki skrbijo za našo varnost. Pač pa
so bili to vojaki glasbeniki, člani Orkestra Slovenske vojske.
Orkester je bil ustanovljen leta 1996 in ga po večini sestavljajo aka
demsko izobraženi glasbeniki. Zasedba sodeluje na vojaških pro
slavah in drugih protokolarnih dogodkih, ena od njihovih nalog pa
so tudi predstavi
tve v vzgojno-izo
braževanih usta
novah. Od skupno
48 glasbenikov,
jih je v Medvedka
prišlo šest, vsak s
svojim zanimivim
i n s t r u m e n to m .
Oblečeni so bili
v elegantne uni
forme, ki na prvi
pogled niso spominjale na vojaško opravo. Tudi pušk niso imeli, so
pa s seboj prinesli kar tri različne klarinete, bobne, činele in bas
kitaro. V skrbno izbranem programu so otroci prisluhnili znanim
skladbam iz risank in ljudske zakladnice. Vojaki so nam predstavili
njihove instrumente, skozi pogovor smo prav vsi, od najmlajših pa
do najstarejših, slišali mnogo zanimivosti in se naučili marsikaj no
vega. Predvsem pa smo se ob ubranih zvokih glasbe zelo sprostili.
Glasba, ki je odmevala po hodnikih vrtca, je v igralnice zvabila celo
naše kuharice. Ves preostanek dneva smo se pozibavali v ritmih
orkestralne glasbe in si mrmrali prešerne melodije Pink Panterja,
Smrkcev in Čebelice Maje.
Bili smo več kot navdušeni. Nekateri otroci so že sklenili: »Ko bom
velik, bom vojak!«. S klarinetom in brez puške.
Špela M. Sedevčič, pom. vzgojiteljice

JESEN JE JURČKE POSULA Z LISTJEM

Medtem, ko smo lovili še zadnje tople žarke se je mraz že pomešal
med drevesne veje in nas.
Narava se počasi odpravlja k počitku. Jesen je začela na nas posi
pati najlepše in najbarvitejše jesensko listje.
V gozdu nam je pokazala kakšne barve zna ustvariti, na nas je de
ževalo na stotine rumenega, škrlatnega zelenega in rjavega listja.
Poslušali smo
šelestenje li
stja med hojo,
metali smo ga
v zrak, se posi
pali z njim, zbi
rali najlepše in
jih spravljali v
žepe, da smo
jih v vrtcu lah
ko med seboj
primerjali.
Ko smo bili na
sprehodih, se
je narava bo
hotila z listki različnih oblik: velikimi, majhnimi, špičastimi vijuga
stimi, gladkim, vsi so bili tako zanimivi …
Na igrišču nam je dala možnost, da smo z listjem telovadili in iz njih
sestavljali velike listnate slike. Vmes nam je nagajal vetrc in igra je
bila neskončno zabavna.
Oh ta jesen, skoraj zasula nas je z vsem lepim, ugotovili pa smo
tudi, da kupi listja sploh niso tako preprosta stvar. Še posebej ta
krat, ko želimo, da se izpod njih pokaže naše igrišče. Morali smo ga
pograbiti, naložiti na samokolnico in odpeljati na naš kompostnik,
kar pa ni lahka naloga. Še dobro, da nas je veliko in si med seboj
lahko pomagamo. Jesen in veter nas vedno znova zabavata, ko na
nas mečeta vse te listke, ki nam nudijo ogromno ustvarjalnosti in
zabave. 
Špela Kranjc, pom. vzgojiteljice
POŠ HOTIČ

Kostanjev piknik v POŠ Hotič
V sredo, 21.10.2015 popoldan so zaposleni na POŠ Hotič pripravili
kostanjev piknik. Učitelji so na piknik povabili poleg otrok, ki obi
skujejo šolo v Hotiču, tudi njihove starše. Povabilu se je odzvala
večina staršev. Zaposleni so poskrbeli za pečico in kostanj. Nekaj
kostanja so prinesli še starši, nekateri tudi pecivo. Otroci so se
igrali na igrišču in igralih ob njem, starši pa smo se pogovarjali o
zadevah okoli naših otrok, šole, vzgoje itd. Vseskozi pa smo segali
po slastnem, toplem kostanju, ki ga je vneto pekel Miha, mož uči
teljice Maruše.

Starši pozdravljamo idejo zaposlenih in upamo, da najkasneje dru
go leto ob podobnem času ponovimo piknik. 
Janez Žgajnar

VOLKSWAGEN 20. LJUBLJANSKI MARATON
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Osnovna šola Gradec se je tudi letos udeležila najbolj množične
tekaške prireditve v Sloveniji – 20. Ljubljanskega maratona, ki je
za osnovnošolce potekal v soboto, 24. oktobra 2015. Organizacija
- prijave in spremstvo
na prireditvi - je pote
kala v okviru projekta
Zdrav življenjski slog,
prireditve pa se je
udeležilo 22 učenk in
učencev naše šole.
Gre za velik športni in
hkrati tudi zelo dru
žabni dogodek, na
katerem sodelujejo ljudje vseh generacij, ki se s tekom ukvarjajo
bodisi profesionalno bodisi rekreativno. V dveh dneh se je leto
šnjega jubilejnega maratona udeležilo več kot 30.000 tekačev. Tek
osnovnošolcev poteka po
ulicah in cestah središča
mesta ob množici navi
jačev ter pestrem in za
bavnem spremljevalnem
programu, zato je za vsa
kega otroka prav posebno
doživetje.
Učenci 1.-5. razreda so
tekli na promocijskem
teku z dolžino proge 600
m (za učenke in učence 1.
in 2. razreda) oziroma 1.600 m (za učenke in učence od 3. do 5.
razreda). Promocijski tek je netekmovalnega značaja, vsi ude
leženci pa so prejeli spominsko medaljo.
Učenci 6.-9. razreda so tekli na osnovno
šolskem teku z dolžino proge 2.000 m.
Najbolje se je uvrstila Klara Drobež iz
8. razreda POŠ Vače, ki je dosegla zelo
dobro 8. mesto, vidnejši rezultat pa je
dosegel še Nik Čehun iz 9. razreda POŠ
Vače - 22. mesto.
Šola si na različne načine prizadeva
vzpodbujati otroke k aktivnemu in
zdravem načinu življenja, zato poleg
rednih ur športa ponuja raznovrstne
dodatne športne vsebine. Prepričani
smo, da sodelovanje na takih in po
dobnih športnih prireditvah otrokom
predstavlja športni navdih in motivacijo ter prispeva k promociji
teka in športa nasploh.
Luka Leitinger, izvajalec Zdravega življenjskega sloga

30. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ LOGIKE
V soboto, 17. 10. 2015, je na naši šoli potekalo jubilejno 30. dr
žavno tekmovanje iz logike in lingvistike. Naloge je reševalo 52
učencev iz sed
mega, osmega
in devetega ra
zreda iz Zasavja.
Pred pričetkom
tekmovanja smo
pripravili kratko
otvoritev, na ka
teri so tekmoval
ce pozdravile tri
gospe: ravnate
ljica, ga. Tatjana
Gombač, podžupanja, ga. Lijana Lovše in predstavnica Zveze za
tehnično kulturo Slovenije, ga. Mija Kordež. Za malo glasbe pa je
poskrbela naša učen
ka Nika Zajc, ki je
zapela pesem Evita:
Don‘t cry for me Ar
gentina. Tekmovanje
smo uspešno izpeljali,
vam pa za prebuditev
sivih celic ponujamo
nalogo, ki je bila na
prvem tekmovanju iz
logike, torej pred tridesetimi leti.
Astrid Žibert, organizatorica državnega tekmovanja iz logike
Utrinek POŠ Jevnica

Zelenjava in zelišča z Jevniškega vrta
na šolskem jedilniku
Na Jevniškem šolskem ekovrtu smo pobrali prve pridelke. Pridnost
naših vrtnarjev ter ugodno vreme je bilo zagotovilo za dober pride
lek. Sadili smo predvsem zelenjavo, ki smo jo lahko pobirali v začet
ku jeseni. Najbolj obilno so rodile buče, iz katerih so naše kuharice
skuhale bučno juho. Tudi ohrovt in zelje sta romala v lonec, juha je
bila odlična. Obe juhi so okušali vsi učenci naše šole. Obrali in po
sušili smo tudi fižol češnje
vec, čaka nas še luščenje.
Morda bo pristal v juhi ali pa
v solati. Naša kuharica je za
malico iz naših zelišč pripra
vila skutni zeliščni namaz, že
celo jesen pa pijemo zeliščni
čaj. Učenci so spoznali, da je
zelenjava okusna, če prihaja
z domačega vrta.
Vsi smo se radi zadrževali na
našem vrtu, še posebej smo
bili veseli sladkih malin, ki so zorele vse do prve zmrzali.
Darja Rajšek, mentorica Vrtnarskega krožka

ŠOL ST VO i n VZG OJA / M LA DI

POČITNIŠKO USTVARJANJE IN DRUŽENJE
OŠ Gabrovka-Dole tudi med jesenskimi počitnicami ni samevala. V ponedeljek, 26. 10. 2015, so učitelji in bivša učenka Matja Zalar pripravili pester
nabor delavnic za naše učence. V torek, 27. 10.
2015, pa so se učenci lahko udeležili že tradicionalnega jesenskega pohoda iz Gabrovke do Gabrske Gore, ki so ga zaključili z obiskom sadjarja Petra Kraševca.
V ponedeljek so na POŠ Dole so potekale vaje dramske skupine in
izdelovanje pikapolonic
iz orehovih lupinic. Ude
leženci delavnice so spe
kli tudi zdravo pecivo in
se ob koncu prijetnega
dopoldneva posladkali z
njim. Na matični šoli pa
so najmlajši učenci lah
ko uživali v pravljičnem
dopoldnevu in kuharski
delavnici. Ostali učenci
so izdelovali obeske iz gline, oblikovali zapestnice in drug nakit ter
uživali v kemijskih eksperimentih. Ob koncu druženja so se okrep
čali z okusnimi picami, ki so jih za vse udeležence delavnic pripra
vili najmlajši kuharji.
Torkovo druženje pa je bilo v znamenju pohoda in okušanja lokalno
pridelanega sadja. Hoja skozi jesenski gozd nas je ogrela, pogo
vori s prijatelji pa razveselili. Letos sta se učencem in učiteljicama
pridružili tudi gospa Ivanka, ki z nami ni bila prvikrat na obisku pri
sadjarju, ter mlada EVS prostovoljka Martina iz Avstrije, ki bo
v tem šolskem letu
večino časa prežive
la na OŠ Gabrovka
-Dole, del pa tudi v
Mladinskem centru
v Litiji. Uživali smo
v lepotah jesenske
ga gozda, nabiranju
kostanja in okuša
nju različnih sort ja
bolk, s katerimi nas
je pogostil Jaša, sadjarjev sin. Dragoceno je znanje, ki ga pridobimo
in ohranjamo v pogovorih z našim sadjarjem, ki poskrbi, da imamo
v naši šoli in v vrtcu vse leto kvalitetno in lokalno pridelano sadje.
Šola tako ni vedno samo resna, ampak je lahko zelo zabavna, zlasti
če se ob zanimivih dejavnostih družiš s svojimi prijatelji.
Prispevek uredila: Barbara Težak
VRTEC ČEBELICA

JESENSKA DELAVNICA »BUČARIJADA«
PRI PIKAPOLONICAH

Joj, kako velika buča zrasla je na njivi, iz nje strašilo
naredimo, to bo zanimivo…
Prav buče so bile tiste, ki so nas družile s starši na jesenski de
lavnici »bučarijadi«. Pred tem smo se z bučami že igrali, jih zbi
rali, razvrščali, jih ustvarjali,
o njih prebirali zgodbice…
Zgodbico »Buča« smo tudi po
svoje priredili in naredili svoj
zaključek. Odigrali smo jo na
jesenski delavnici poleg še
drugih plesnih in glasbenih
točk. To je bil naš letošnji
prvi nastop pred starši, zato
smo bili še toliko bolj vzne
mirjeni. Po uvodnem nasto
pu smo se s starši lotili izrezovanja buč. Vmes smo pekli kostanj, s
katerim smo se posladkali. V mraku smo v izrezanih bučah prižgali
lučke. To je privabilo čarovnico, ki jih je z zanimanjem prišla pogle
dat. Otroke in starše je za njihovo ustvarjanje nagradila s sladkimi
pajki. 
Za male Pikapolonice Marinka L. in Helena K.

EVAKUACIJA V VRTCU ČEBELICA - GABROVKA
Oktober – mesec požarne varnosti tudi v vrtcu

V vrtcu v Gabrovki so otroci osvežili znanje o požarih, kako le-ti
nastanejo, kako jih lahko pogasimo ter kako naj reagirajo otroci.
Pogovarjali so se o naravnih nesrečah ter o nesrečah, ki jih povzro
čijo drugi dejavniki, med drugim tudi človeška malomarnost. Vse
skupine so izdelovale različne izdelke iz papirja, odpadnega mate
riala, kartona, kamnov…
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šli v družino z desetimi otroki. Z veseljem so nam pokazali tudi svoje
sobe. Nekaj dijakinj jih je razveselilo s košaro in vrečko priboljškov.
Lepo je spoznati, da obstajajo ljudje, ki se trudijo popraviti napake
drugih in tako polepšati življenje otrok. 
Natalija Zver

Evropska prostovoljna služba
v Litiji

Za večino tole ni nič novega, pa vendarle... Po Litiji lahko zopet
slišimo tuje glasove, tuje jezike in srečujemo tuje ljudi. Kdo pa sta
ta dva mlada fanta in te dve mladi dekleti se vprašate? Novi EVS
prostovoljci, ki so se nam pridružili na začetku oktobra in novem
bra. Opravljali pa bodo zelo različne naloge. To, da dva svoje delo
opravljata v MC-ju res ni nič novega, da pa ena izmed deklet, na
tančneje Martina, ki prihaja iz Avstrije, svoje delo opravlja na OŠ
Gabrovka pa je novo. In v kolikor boste želeli izvedeti več, vas vse
skupaj vljudno vabimo, da se nam pridružite na kakšnem izmed
prihajajočih dogodkov, ki jih bodo organizirali naši prostovoljci iz
tujine. Najprej se bomo lotili nacionalnih večerov. Že 20.11.2015
ob 19.00 lahko v MC-ju preveriš utrip Ukrajine, en teden kasneje
pa še utrip Bolgarije. 4.12. se bomo zavrteli v ritmih in okusih Av
strije, 11.12. pa sledi še predstavitev Irske.
Za natančen razpored dogodkov spremljaj našo spletno stran in FB
profil, ali pa si označi datume, na koledarju kulturnih prireditev, ki
je objavljen v časopisu Občan.

DELAVNICE MEHKIH VEŠČIN V MC LITIJA

EVS prostovoljec Hristo je v MC Litija začel s ciklom delavnic meh
kih veščin po principih neformalnega izobraževanja. Delavnice
bodo predvidoma potekale enkrat mesečno, zato spremljajte našo
FB stran MC Litija za dodatne informacije. V novembru je že izve
del delavnico o ekipnem delu, decembra pa je na vrsti delavnica o
globalnem učenju v dveh delih, ki bosta 15. in 17. decembra ob
17. uri. Globalno učenje je proces učenja in delovanja, ki poudarja
soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Nje
gov namen je spodbujati posameznike in skupnosti za angažiranje
in delovanje pri razreševanju skupnih izzivov človeštva in jih postavi
na pogled z druge strani.

VARNA LITIJA 2015

ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija je v sodelovanju z
Društvom za humanitarno pomoč A&P in ob podpori Sveta za
vzgojo in preventivo v cestnem prometu občine Litija pripravil
veliko preventivno prireditev za otroke, mladostnike in njihove star
še Varna Litija, ki je bil v soboto, 24. oktobra, v športni dvorani
Litija od 9. do 14. ure. Tega preventivnega dogodka se je udeležilo
približno 800 obiskovalcev, sodelovalo je več kot 50 prostovoljcev
MC Litija ter mnogi sodelujoči iz drugih organizacij in društev. So
delovali so: PGD Litija, policijska postaja Litija, reševalna ekipa ZD
Litija, Zavod Varna pot, AMZS-šola varne vožnje, Tačke pomagačke,
Zavarovalnica Triglav predstavništvo Litija ter Delavska hranilnica.
Za izvedbo prireditve se zahvaljujemo tudi vsem sponzorjem: Ob
jem topline, Lantana d.o.o., Predilnica Litija d.o.o., Delavska hra
nilnica, SPL Ljubljana, KSP Litija, ATV Signal, Radio Geoss, Picerija
As, Gostilna in picerija Kovač, Kavarna Pri mostu.

Obisk Mladinskega doma
Malči Beličeve
V sredo, 14. oktobra, je skupina dijakinj v okviru
prostih izbirnih vsebin, vzgoje za mir, družino in
nenasilje, obiskala Mladinski dom Malči Beliče
ve v Ljubljani. Mladinski dom Malči Beličeve je
javno-izobraževalni zavod, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem
otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami.
Sprejela nas je ravnateljica, gospa Olga Rupnik-Krže, ki nam je ra
zložila, kakšni otroci živijo v domu in kako poteka delo z njimi. Otro
ci so razdeljeni v skupine – družine. Zaposleni se trudijo, da bi bile
te družine čim bolj podobne pravim. Vsak otrok ima namreč svojo
žalostno družinsko zgodbo, ki v domu postaja svetlejša. »Njihovi«
otroci zagotovo niso številke. Prav zato je za njih pomembno, da
ima vsak otrok vsaj eno interesno dejavnost ter da otroci, ki konec
tedna preživijo v domu, le‒tega preživijo čim bolj aktivno. Uresniči
tev teh ciljev pa je v veliki meri odvisna od donacij. Imajo tudi nekaj
prostovoljcev, ki otrokom pomagajo pri učenju.
Obiskali smo eno »družino«. Pričakovali smo zagrenjene, tihe otroke.
A prizori, ki smo jim bili priča, so nas prijetno presenetili. Otroci so
pisali domačo nalogo. Pri tem jim je pomagal vzgojitelj. Bili so na
smejani, zgovorni in odprti za druženje. Videti je bilo, kot da smo pri

Welkom in Nederland

Nekateri dijaki drugega letnika smo se oktobra končno odpravili na
težko pričakovano izmenjavo na Nizozemsko. Po dolgi vožnji z avto
busom (Litijo smo zapustili ob treh zjutraj, če ste ob tem času kje v
Litiji in okolici slučajno opazili strašljive oblike z veliko prtljage, se lah
ko pomirite) smo končno prispeli na Nizozemsko, v Oss, kjer so nas
pred Maaslandcollegem že pričakovale naše nizozemske izmenjave.
Nekako nam je uspelo najti svoje izmenjave, s čimer se je začela naša
nizozemska pustolovščina. Na srečo so bile družine, ki so nas gostile,
zelo prijazne, zato ostati vljuden in prijazen celoten čas našega bivanja
na Nizozemskem ni predstavljal tako zelo hudega izziva, čeprav me
besedi “thank you” in “please” še vedno preganjata v nočnih morah.
Sicer pa smo se večino časa tako ali tako potepali po Nizozemski.
Ko smo si zjutraj opomogli od šoka, ki smo ga doživeli ob zbujanju v
tuji postelji pri tuji družini na drugem koncu Evrope in se najedli zajtrka
(arašidovo maslo, čokoladne mrvice - njami - pa tudi nekaj normalnih
stvari), smo se odpravili na naš prvi ogled. Najprej smo seveda morali
nekako priti od naših začasnih domov do šole. Nekateri so živeli v Ossu
in jim to ni predstavljalo težav, drugi pa smo morali premagati večje
razdalje – in medtem ko smo pri nas navajeni, da se tisti, ki ne živijo v
(kolikor toliko) bližnji okolici šole, v šolo pripeljejo z vlakom ali avtobu
som, so Nizozemci očitno obsedeni s kolesi – s kolesom se pripeljejo
v šolo tudi učenci, ki so od šole oddaljeni 10 km in več. Kako najdejo
svoja kolesa med tisoč kolesi na parkirišču, je zame še večja uganka
kot to, zakaj se sploh peljejo s kolesom namesto avtobusom (mogoče
bi bilo na tem mestu ustrezno tudi vprašanje, ali smo mi leni ali so oni
zmešani – ampak se oboji lahko izgovarjamo na razlike v reliefu med
našima državama: hribovje in nemogoče ceste v primerjavi z ravnino).
Kakor koli že, ko nam je vsem le uspelo, smo obiskali Maaslandcolle
ge, kjer smo si ogledali kratek film kot uvod v naš prvi ogled. Začeli
smo z depresivnim in pretresljivim, a zato nič manj zanimivim ogledom
– obiskali smo koncentracijsko taborišče Vught, v katerem je v času
druge svetovne vojne umrlo okrog 747 ljudi, še več ljudi (velikokrat
celo otrok) pa je bilo prepeljanih na usmrtitev v druga taborišča – pa
vendar naj bi bil Kamp Vught eno izmed manj krutih nacističnih kon
centracijskih taborišč druge svetovne vojne. Med vodenim ogledom
po muzeju smo podrobneje spoznali razmere in življenje v taborišču.
S tem pa se je depresivni del naše pustolovščine končal. Dru
gi ogled prvega dne je bilo mesto den Bosch. Tam smo imeli ve
liko prostega časa, povzpeli pa smo se tudi na stolp sint Jans Ka
tedraal. Stopnice to bile nekoliko strašljive, ampak je tudi najbolj
»štorastim« uspelo srečno priti na vrh, pa tudi nazaj dol. Preverili
smo tudi delovanje nizozemskih vlakov in avtobusov, ker so nas mo
rali domov nekako pripeljati naši Nizozemci (mogoče so jim hote
li dati priložnost, da nas pustijo tam, če nas ne marajo?). Zvečer
smo šli skupaj na bowling – profesorji seveda niso bili povabljeni.
Ogledali smo si tudi Amsterdam, glavno mesto Nizozemske. Hiše
v Amsterdamu so lepe in zanimive, še posebno tiste na reki, parkir
ne hiše za avtobuse pa nekoliko strašljive. V Amsterdamu smo se s
trajektom (samo za pešce in kolesarje, in to zastonj, avti pa se znaj
dite po svoje) peljali čez reko. Obiskali smo dva muzeja, filmski mu
zej Eye in znameniti Rijksmuseum, kjer smo med drugimi videli tudi
Rembrandtovo sliko Nachtwacht, s katero so naši nizozemski vrstniki
delali selfije (ne, ni se zmešalo njim – vsaj ne kar se tiče tega – ampak
enemu izmed njihovih profesorjev, ki se je hotel/a prepričati, da ne
goljufajo pri nalogi). Iz muzeja smo lahko odšli, kadar smo hoteli (v
podrobnosti glede časa, preživetega v muzeju, se ne bom spuščala)
potem pa smo lahko sami raziskovali Amsterdam. Pot domov je bila
zelo naporna – nekaterim je bilo na avtobusu očitno dolgčas, zato so
priredili tekmovanje v petju oz. kričanju med Slovenci in Nizozemci.
Zadnji dan, ki smo ga v celoti preživeli na Nizozemskem, smo porabili
za treniranje naših želodcev za dolgo vožnjo, ki je bila pred nami – obi
skali smo zabaviščni park Efteling. Če vprašate najstnika z neustavlji
vo potrebo po dokazovanju, da je odrasel, vam bo morda rekel da je
park otročji – ne verjemite mu. Efteling je zelo zanimiv zabaviščni park.
Podoben je navadnim zabaviščnim parkom, le da ima vsaka naprava
svojo zgodbo. Če imate radi vlakce smrti, lahko izbirate med veliko raz
ličnimi, od lesenih (pod katerim je zmaj, ki bruha ogenj), do tistih, ki te
obračajo na glavo, pa tudi nekaj »neškodljivih«. Če imate raje pravljice
– v Eftelingu je cel Fairytale forest. Če imate radi adrenalinske stvari
in pravljice – Goed voor je. Efteling ponuja še veliko več kot vlakce
smrti in pravljice, a podrobnosti lahko odkrijete sami (osnovnošolci:
če pridete na našo gimnazijo, vas v drugem letniku peljejo v Efteling
– če ste iz pravega testa za izmenjavo, seveda. Het is een uitdaging.)
Zvečer pred odhodom smo imeli še poslovilno zabavo (na katero profe
sorji seveda spet niso bili povabljeni), ampak ne skrbite – bili smo pridni.
Prvi del izmenjave z Nizozemsko je bila zelo zanimiva izkušnja, zdaj pa
že komaj čakamo, da maja Nizozemci pridejo k nam – We kijken uit
naar het Nederlandse bezoek aan Slovene. 
Nina Zimič, 2. c

NOVO NOVO NOVO
• demontaža in montaža gum
• prodaja vseh vrst pnevmatik
• poseben popust za redne
stranke!

V sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Gabrovka so v
vrtcu izvedli evakuacijo. Po uspešno izvedeni vaji so otroci odšli na
ogled gasilnega doma. Gasilec David jim je razkazal gasilni dom,
opremo, gasilska vozila ter pripomočke, ki jih gasilci uporabljajo za
gašenje različnih požarov in reševanje v nesrečah. Za konec so se
lahko vsi otroci preizkusili v ciljanju tarče z vodnim curkom iz gasil
ske cevi, brez česar obisk pri gasilcih ne sme manjkati.
Vzgojiteljice se za možnost izvedbe evakuacije in ogled gasilnega
doma zahvaljujejo društvu ter Davidu Hribarju.
Mag. Simona HRIBAR
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LADO, JAŠA IN JERNEJ NAVDUŠILI
Z LITERATURO

V petek, 6. novembra, smo v Kulturnem
centru Litija gostili najnovejšo komedi
jo Slovenska literatura od A do Ž. Odlični
Lado Bizovičar, Jaša Jamnik in Jernej Čam
pelj so nasmejali polno dvorano in nas popeljali v zabavni literarni
svet, ki smo ga tokrat spo
znali iz malo drugačnega
vidika. Besedne igre, glas
ba, povezava preteklosti
s sedanjostjo ter razmišlja
nja o pesnikih in pisateljih
s povsem drugih zornih
kotov na oder prinašajo iz
vrstno komedijo, ki je res
vredna ogleda.

PRIBLIŽEVANJA – OB 19h V KULTURNEM
CENTRU LITIJA
SREDA, 25. NOVEMBER - ddr. VERENA VIDRIH PERKO IN
dr. ANDREJ PERKO - Ddr. Verena Vidrih Perko, arheologinja, muze
alka, pesnica, publicistka in predvsem žena, mama, nona in pravlji
čarka in dr. Andrej Perko, klinični psiholog, psihoterapevt, učenec
in sodelavec dr. Janeza Ruglja. Oba sta doktorja znanosti, mentorja
mnogim, predana starša in močno povezana zakonca – nekaj, kar
bi jima na začetku njune življenjske, v knjigi opisane poti, le malok
do prisodil. »Bog, daj mi moč, 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 Reinhold) Knjiga Poletje je dalo na glavo klobuk pričuje o njuni
notranji moči, da sprejemata stvari, ki jih ni mogoče spremeniti, s
pogumom spreminjata sebe in druge, in imata modrost, da lahko
razlikujeta med prvim in drugim. Zase pravita, da vse kar imata,
dolgujeta dr. Janezu Ruglju.
TOREK, 8. DECEMBER - LJERKA BELAK – letošnja dobitnica Bor
štnikovega prstana
»Gledališče je nekaj najlepšega na svetu, te pa celega ‘požre’«, pravi
Ljerka Belak, letošnja dobitnica Borštnikovega prstana, najvišjega
igralskega priznanja pri nas.
Nastopila je v skoraj vseh slovenskih gledaliških hišah, sodelova
la z ljubiteljskimi gledališkimi skupinami doma in na avstrijskem
Koroškem, veliko se je posvečala lutkam in otroškim igram, rada
je sodelovala v radijskih igrah in v različnih televizijskih projektih.

SLIKARSKA RAZSTAVA PAVLA SMOLEJA – »OD TAM
DO TU IN NAPREJ«

V ponedeljek, 30. novembra, ste ob 19.00 vabljeni v avlo Kulturnega
centra Litija na otvoritev slikarske razstave Pavla Smoleja ob njego
vem življenjskem jubileju. Pavel je človek z velikim srcem, z neiz
merno umetniško energijo, strokoven, iskren in duhovit. Pregledna
razstava prinaša pregled njegove bogate ustvarjalne poti. Umetnine
nas bodo popeljale v svet iskanja, učenja, gora in voda, unikatnih
voščilnic, grafik, panjskih končnic in portretov… Prisrčno vabljeni!
Razstava bo na ogled do sredine januarja.
OTROŠKE MATINEJE – sobota ob 10.00
V pravo zimsko dogodivščino nas bo popeljala lutkovna predstava
ZIMSKE RADOSTI, saj bodo prijatelji skupaj postavili sneženega
moža. Jim bo uspelo? Predstavo bo izvedlo Gledališče Makarenko,
v soboto, 28. novembra.
12. decembra ste vabljeni na novoletno predstavo, ki na oder pri
naša BOŽIČNO SIMFONIJO. Gledališče KU-KUC nas vedno navdu
ši in tudi odrasle nauči kaj novega. Na krilih domišljije nas bosta
nagajiva Maša in simpatični medo popeljala v svojo kočico, globoko
v pravljični gozd, kjer bomo skupaj dočakali smeha in iskric poln
božični večer.

ABONMA

V mesecu decembru se bomo abonenti srečali v ČETRTEK, 3. de
cembra, ob 19.30, in si ogledali predstavo MAME (SiTi Teater).
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Predstava je avtorski projekt priznanih mam in igralk, med kateri
mi je tudi Ana Urbanc, žlahtna komedijantka na Dnevih komedije
2015! Abonenti vabila prejmete po pošti.

LITIJSKA ZGODOVINA SE
PREDSTAVI

Prvo novembrsko soboto smo v muzeju
organizirali voden sprehod po kulturno
-zgodovinski poti Po stopinjah čolnarjev. Skoraj dve urni sprehod po našem mestu prinaša zanimive
zgodbe o nekdanji Litiji in njenih prebivalcih, prične in konča pa se
pred staro sodnijo. Pot je nezahtevna, primerna za otroke in sta
rejše in poteka po starem mestnem jedru preko Valvasorjeve plo
ščadi čez most, do parka na Stavbah, mimo nekdanjega glavarstva
(Knjižnica Litija), preko železniške postaje in Medgeneracijskega
središča »Šmelc« nazaj čez most, mimo Plečnikovega spomenika
in cerkve sv. Nikolaja čez Valvasorjev trg nazaj k stari sodniji.
Na pot Po stopinjah čolnarjev se bomo odslej podali vsako prvo
soboto v mesecu, s startom pred staro sodnijo, ob 10. uri –
vabljeni! Za večje skupine je zaželjena predhodna najava.

OBNOVITVENA DELA V STARI SODNIJI –
POČASI, A PREPRIČLJIVO

Že vrsto mesecev v novih prostorih muzeja v stari sodniji potekajo
intenzivna obnovitvena dela, ki so jih omogočili predvsem številni
prostovoljci in donacije v materialu. S tem smo uspeli obnoviti
in prebeliti poškodovane stene dveh novih razstavnih prostorov,
trenutno pa potekajo dela še v hodnikih. 15. decembra bomo
tako pripravili novo stalno razstavo z naslovom Litija se trese, kjer
bomo predstavili ne le zgodovino tresenja tal v našem mestu, tem
več tudi nekaj splošnih informacij z geološkega in seizmološkega
področja ter zgodbo o potresu leta 1511, ki velja za najmočnejšega
v slovenski zgodovini. Hkrati bomo tudi dokončno preselili stalni
zbirki Savskega rečnega prometa in Južne železnice iz nekdanjih
razstavnih prostorov na Stavbah. Od 15. decembra dalje bosta tako
ponovno odprti za obiskovalce v stari sodniji, novih prostorih Me
stnega muzeja Litija.
Za izvajanje jesenskih obnovitvenih del se zahvaljujemo:
-	
županu Franciju Rokavcu in podžupanji Lijani Lovše za pomoč pri
iskanju sponzorjev,
-	
podjetjem in posameznikom za pomoč, sponzorska sredstva in
prostovoljno delo: Nejc Lovše, Anmax d.o.o., JUB-H d.d., JP KSP
Litija d.o.o., Zoran Jeriha, Gvido Kres in Roman Prašnikar.

STROKOVNA EKSKURZIJA MINILA V ZNAMENJU
SLOVENSKEGA KRASA

V sredo, 21. 10., smo se člani U3 in Mestni muzej Litija odpravili
na že tradicionalno jesensko ekskurzijo. Obiskali smo Tehniški
muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki, nekdanjem kartuzijanskem
samostanu. Zaradi velikosti muzeja smo se osredotočili na preno
vljeno bogato in zanimivo zbirko motornih vozil in obrti. Razveselili
smo se ob pogledu na stare stroje iz naše Predilnice Litija. Pot smo
nadaljevali do Parka vojaške zgodovine v Pivki. Navdušila nas je
nedavno odprta razstava Pot v samostojnost, ki prikazuje življenje v
Jugoslaviji in osamosvojitev naše države v povsem novi zgradbi mu
zeja. Velik vtis
so naredile tudi
druge postavi
tve, še posebej
podmornica ter
tankovsko arti
lerijska zbirka.
Po kosilu smo
obiskali še na
novo odprt Muzej Krasa v Po
stojni, ki nam
prikaže, kaj vse
je botrovalo nastanku fenomena krasa. Poseben poudarek razsta
ve je na kraških jamah. Vsem, ki niste bili z nami, toplo priporoča
mo obisk navedenih muzejev!

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

OB DNEVU SPLOŠNIH KNJIŽNIC: O TEBI ŠEPETAM, LITIJA, SREČANJE Z AVTORICO
NEVENKO PRHAVC ŠIPIČ, SORODNICO DRUŽINE WURZBACH
ARHITEKTURNI NASVET, BREZPLAČNO SVETOVANJE
PRIBLIŽEVANJA: DDR. VERENA VIDRIH PERKO IN
DR. ANDREJ PERKO
VEČER BAROČNE GLASBE ZA ORGLE IN KLAVIR, UČENCI ZASAVSKIH
GLASBENIH ŠOL, ORGANIZACIJA GŠ LITIJA - ŠMARTNO
NOSTALGIJA – FOTO RAZSTAVA OB DESETI OBLETNICI OD SPREJEMA ODLOKA
O USTANOVITVI MC LITIJA
BOLGARSKI VEČER
OTROŠKA MATINEJA: ZIMSKE RADOSTI – GLEDALIŠČE MAKARENKO
OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE PAVLA SMOLEJA :
»OD TAM DO TU IN NAPREJ«
URA PRAVLJIC
PREGLEDNA RAZSTAVA »2015«, LITIJSKEGA LIKOVNEGA ATELJEJA
NASTOP PEVSKEGA IN ORGELSKEGA ODDELKA ZA STANOVALCE DOMA TISJE
URA PRAVLJIC
TA VESELI DAN KULTURE, FOTO RAZSTAVA: JOŽE LOC
KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA GIMNAZIJE LITIJA IN ARTENIGME
ABONMA: MAME – SITI TEATER
AVSTRIJSKI VEČER
PRIBLIŽEVANJA: DOBITNICA BORŠTNIKOVEGA PRSTANA, LJERKA BELAK
ZANIMIVA ZNANOST: PREDSTAVITEV DIPLOMSKEGA DELA, TADEJ ČOPAR
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT ORKESTROV, KOMORNIH SKUPIN IN
PLESNEGA ODDELKA
IRSKI VEČER
OTROŠKA MATINEJA: BOŽIČNA SIMFONIJA
URA PRAVLJIC
URA PRAVLJIC
POTOPIS: ZORAN FURMAN
OTVORITEV RAZSTAVE O POTRESIH V SLOVENIJI: STRESLO NAS JE
GLOBALNO UČENJE, IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA I DEL
URA PRAVLJIC
GLOBALNO UČENJE, IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA II DEL
URA PRAVLJIC
3. INTERNI NASTOP UČENCEV GŠ LITIJA - ŠMARTNO
PREDNOVOLETNO SREČANJE PROSTOVOLJCEV
ZAKLJUČNI KONCERT KLAVIRSKEGA SEMINARJA PRIMOŽA MAVRIČA
SPREVOD DEDKA MRAZA Z ANIMACIJSKO PREDSTAVO SNEŽKINA
SKRITA ŽELJA (PRAVLJIČARNA)
BOŽIČNI KONCERT ZBORA SV. NIKOLAJA LITIJA
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA LITIJA

KNJIŽNICA LITIJA

Pavel Smolej in razstava Od tam
do tu in naprej

Pavel Smolej se je rodil 1940 leta v Breznici na Go
renjskem v družini z dvanajstimi otroki. Ko je bil
star 11 let, je odšel od doma za pastirja. Poklicna
pot pleskarja se je nadgrajevala z izobraževanjem, po končani Šoli
za oblikovanje je doštudiral na Pedagoški akademiji, smer likovna
vzgoja ter zgodovina. Kasneje si je ob delu pridobil še znanja s
področja psihiatrije, defektologije, delovne terapije in organizacije
dela. Leta 1964 se je zaposlil v psihiatrični ustanovi v Polju kot
likovni pedagog, leta 1968 pa se je zaposlil v varstveno-delovnem
centru Tončke Hočevar v Ljubljani in bil nekaj let tudi direktor. V
zadnjem času se posveča akvarelnemu slikarstvu (redno sodeluje v
obvestilih Planinskega društva), opremljanju knjižnih del, obnavlja
nju nabožnih znamenj, poslikav gasilskih in kulturnih domov. Deluje
kot mentor različnim skupinam in oblikam, kot slikar je portretist,
upodablja tudi podobe pokrajin. Celovit pregled njegovega ustvar
janja bo predstavila razstava, ki bo v Kulturnem centru Litija, v po
nedeljek, 30. novembra, ob 19. uri, sodelujejo Kulturni center Litija,
Knjižnica Litija, Društvo LILA in OI JSKD Litija.  Andreja Štuhec

Ta veseli dan kulture

V Prešernovem letu 2000 je ministrstvo za kulturo začelo s po
budo dneva odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov. Z leti se je
preoblikovala v Ta veseli dan kulture in prerasla v množičen kultur
ni dogodek in veselo praznovanje ob 3. decembru, Prešernovemu
rojstnemu dnevu. Tudi letos bodo v četrtek, 3. decembra, svoja
vrata odprli številni nacionalni in občinski kulturni zavodi. Tudi v
Knjižnici Šmartno bomo praznovali Prešernov rojstni dan, z odpr
tjem fotografske razstave Jožeta Loca. Član foto sekcije Litijskega
likovnega ateljeja bo predstavil svoj dosedanji umetniški opus. S
sten vas bodo gledali pisani obrazi različnih ljudstev, ki jih je avtor
srečeval na svojih potovanjih po svetu, spoznali boste preproste lju
di pri vsakodnevnih opravilih, med fotografijami pa imajo posebno
mesto fotografije živali. Ljudje in živali, skozi oči Jožeta Loca bodo
na ogled 3. decembra 2015, ob 18. uri, v Knjižnici Šmartno.
Ta veseli dan kulture pa bomo praznovali tudi v litijski knjižnici, v
torek, 1. 12. bo ob 19. uri odprta letna pregledna razstava društva
LILA. Vabljeni.

Ljerka Belak na Približevanjih

»Gledališče je nekaj najlepšega na svetu, te pa celega ‘požre’«, pra
vi Ljerka Belak, letošnja dobitnica Borštnikovega prstana, najvišje
ga igralskega priznanja pri nas. Po študiju na ljubljanski AGRFT, kjer
je absolvirala v vlogi Amande v Williamsovem Steklenem zverinjaku
(in za to vlogo že prejela Prešernovo nagrado), se je za več kot dve
desetletji zaposlila v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju, nato
je postala članica Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL). Za svo
je delo je prejela Nagrado Prešernovega sklada 1981, Severjevo
nagrado 1987, Borštnikovo nagrado za vlogo Gospe Peachum v
Operi za tri groše (1989) in prejela je naziv Žlahtne komedijantke na
Dnevih komedije v Celju za vlogo Služkinje Berte v uprizoritvi Stevardese pristajajo. Gostja Približevanj bo v KC Litija prišla v torek,
8. decembra, ob 19. uri, z njo se bo pogovarjal Vladimir Jakopič.

Zanimiva znanost in Tadej Čopar

Drugo srečanje z domačimi diplomanti bo tokrat v Knjižnici Šmart
no. Na srečanju bomo spoznali magistrsko delo Tadeja Čoparja,
Območje občine Šmartno pri Litiji med obema svetovnima vojna
ma. Delo obravnava različne tematske sklope in predstavlja po
datke o obsegu, ozemeljskih spremembah, statistične podatke,
politično podobo, razvoj občine, gospodarsko in socialno podobo,
gospodarsko stanje, naravne nesreče, gostilne, trgovine, usnjarno
Knaflič, župnijo Šmartno pri Litiji, šolstvo, kulturni in gasilski utrip
itd… Predstavitev magistrskega dela bo v četrtek, 10. decembra,
ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno.
Aleksandra Mavretič
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dom tisje
slavnostna otvoritev
in dan odprtih vrat
V četrtek, 5. novembra 2015 je v Litiji potekala
slavnostna otvoritev nove enote. Slove
snosti se je udeležilo skoraj 200 vabljenih gostov,
iz vse Slovenije. Slavnostni govorniki so bili direktorica doma, go
spa Vida Lukač, župan občine Litija, gospod
Franci Rokavec in predstavnik ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, direktor direktorata za socialne
zadeve, gospod Štefan Lepoša. V kultur
nem programu so nastopile vse generacije,
simbolično, saj enota deluje v medgenera
cijskem središču Šmelc: otroci vrtca Ribica,
učenci Glasbene šole Litija – Šmartno pri
Litiji, pevke ženske vokalne skupine Lipa in
stanovalci Doma Tisje - pevski zbor Tisa.
Program je povezovala direktorica Knjižnice
Litija, gospa Andreja Štuhec. Slavnostni trak
so prerezali: prva stanovalka doma, gospa
Jožica Vrtačnik, predstavnik ministrstva, gospod Štefan Lepoša in
direktorica doma, gospa Vida Lukač.
Pod vodstvom strokovnih delavk so si nato gostje ogledali celoten
objekt, obiskali so tudi gospodinjske skupine, ki že delujejo. Vsi
so pohvalili tako
prostorsko obli
kovanje kot tudi
notranjo opremo
objekta ter potek
dneva v gospo
dinjskih skupinah,
ki so jih obiskali.
Že naslednji dan,
6. novembra 2015
smo organizirali
Dan odprtih vrat, ki je bil namenjen vsem občanom občine Li
tija in Šmartnega pri Litiji ter drugim obiskovalcem. Obiskovalci so
imeli na voljo več vodenih ogledov in različne druge aktivnosti: kre
ativne delavnice, nastope različnih skupin in predavanje o demen
ci. Program se je začel ob 9. uri, končal pa naj bi se ob 18. uri. Obiskovalcev je bilo več kot 1000, tako da se je zadnji ogled končal
po 20. uri. Vsi
so bili navduše
ni nad lepo ure
jenim objektom,
ki daje občutek
domačnosti in
topline. Ogledali
so si predstavi
tev gospodinj
ske skupine, ki
omogoča stano
valcem normali
zacijo življenja oziroma življenje kot so ga živeli doma. Hkrati so si
lahko ogledali tudi prostore nove KAVARNE TISA. Njena ponudba
je namenjena vsem generacijam, tudi otroci imajo svoj notranji in
zunanji kotiček.
Vida Lukač, direktorica Doma Tisje

OKTOBER IN NOVEMBER v
Društvu U3 Litija in Šmartno
8. oktobra 2015 ob 17. uri je bil v Mestnem muzeju
Litija svečan začetek novega študijskega leta.
Popestrili smo ga z razstavo cvetja iz krep papirja in razstavo foto
grafij. K prijetnemu vzdušju sta veliko prispevala člana DU Litija,
Rezka Blažič in Milan Amon.
Rezka BLAŽIČ je članica DU Litija. Skupaj z možem Ivanom ustvarja
ta; on šivane voščilnice in gobeline, ona je mojstric izdelave cvetja iz
krep papirja. Že vrsto let svoje rože razstavi na Vaškemu dnevu, ob
različnih priložnostih pa njeni cvetovi popestrijo društveno dejavnost.
Milan AMON je prav tako član DU Litija. Je popoln samouk in pravi,
da so ga lastne napake veliko naučile. Prvo fotografijo je izdelal
sam pri dvanajstih letih, od takrat fotoaparat vedno nosi s seboj.
Večina njegovih fotografij je iz narave. To je njegova sedma raz
stava. Kot fotograf je aktiven v likovni skupini Lila Litija in v Liki
Svoboda Kisovec.
Zelo zanimiv je bil obisk Čebelarstva Dremelj, kjer se uspešno ukvar
jajo z vzreja matic, ki jih nato pošiljajo v širni svet. Ksenija in Janez
Dremelj sta si pridobila mojstrski naziv in s tem še več znanja o čebe
larstvu. Janez nas je najprej peljal v čebelnjak, kjer je sledila učna ura,
medtem ko je njegova žena pripravila degustacijo jedi. Z medom lahko
sladkamo pravo kavo z mlekom, jemo ga s sirom ali z njim namažemo
palačinke… in izdala je še kakšno skrivnost. Vredno jih je obiskati.
Na prvem srečanju so se zbrali tudi člani skupine Kuhajmo (in jej
mo) zdravo. Za drugo srečanje pa so si izbrali peko kruha in odšli
na delo v pekarno v Trzin.
V sodelovanju s Knjižnico Litija smo sredi oktobra prisluhnili pre
davanju Mance Javornik o astrologiji. To je bil psihološki pogled na
astrologijo.
Ekskurzija skupine Kulturna dediščina je člane popeljala v Bistro,
Postojno, Pivko. Videti je bilo veliko novega, preurejenega in vred
nega pozornosti.
Zaradi velikosti Tehniškega muzeja v Bistri smo se osredotočili na
prenovljeno bogato in zanimivo zbirko motornih vozil in obrti. Razve
selili smo se ob pogledu na stare stroje iz Predilnice Litija. Pot smo
nadaljevali do Parka vojaške zgodovine v Pivki. Navdušila nas je ne
davno odprta razstava Pot v samostojnost, ki prikazuje življenje v Ju
goslaviji in osamosvojitev naše države v povsem novi zgradbi muzeja.
Velik vtis so naredile tudi druge postavitve, še posebej podmornica
ter tankovsko artilerijska zbirka. Na koncu smo obiskali še novo odprt
Muzej Krasa v Postojni, ki nam prikaže, kaj vse je botrovalo k nastan
ku fenomena krasa. Poseben poudarek razstave je na kraških jamah.
Ustvarjalnica je bila namenjena recikliraju. Steklenicam smo name
nili novo vlogo tako, da smo jih ovili z vrvjo ali jih »oblekli« v nogavi
ce in jih okrasili. Zanimivo in lepo. Prav s to dejavnostjo smo sode
lovali tudi na dnevu odprtih vrat nove enota Doma Tisje v Šmelcu.

7

Ogromen pomen druženja
starejših
20 LET MAVRIČNIH PESMI
V Kulturnem centru je v soboto, 17. oktobra 2015,
ŽePZ Mavrica DU Litija s slavnostnim koncertom
obeležil 20 letnico svojega delovanja. Ob slikah in
glasbi je bila na začetku predstavljena 20 letna
pot zbora, od nastanka pevske skupine Mavrica
leta 1995, z zborovodkinjo Lojzko Koritnik, do danes, ko šteje zbor
16 članic in jih vodi Marjana Kolar. Pravijo, da slika pove včasih več
kot 1000 besed . In res. Prikazane fotografije so slikovito ponazar
jale 20 let vaj, 20 let odrekanj, 20 let nastopov, 20 let druženja in
20 let uživanja.
Pevke so na koncertu izvedle skrbno izbran program. V svoje Vabilo
so zapisale: »Tako kot mavrica združuje vse barve neba, pevke za
vas smo izbrale pesmi srca.« Nežne pesmi, polne ljubezni, so več
kot uro razveseljevale obiskovalce, še posebej pa so tako pevke kot
občinstvo uživali ob gostih, mladih plesalcih , Niki Marčec, Katju
ši in Tadeju Premku in skupini NLP, ki jo Katjuša poučuje. Po po
skočni, mladostni predstavitvi plesalcev, pa sta zaigrali na violino
in flavto še sestri, mladi glasbenici, Nika in Meta Trdin, učenki GŠ
Litija in Šmartno.
Pevke se iz srca zahvaljujejo za vso izkazano pozornost prisotnih,
za vzpodbudne besede slavnostnemu govorniku, predsedniku ZDU
Sa, Antonu Donku, za lična Priznanja DU Litija predsedniku Dušanu
Jovanoviču in za številne čestitke in darila predstavnikom društev.
Prisrčna hvala še enkrat tudi vsem sponzorjem, brez katerih bi kon
cert mnogo težje izpeljali.
Bilo je lepo, a življenje gre naprej in z njim nove vaje in novi nastopi,
dokler to zmoremo in hočemo.
Vodja Kulturne sekcije DU, Iva Slabe

V NEZNANO

Že vrsto let se v mesecu oktobru odpeljemo v neznano. Za ta izlet
je značilna ena sama beseda: radovednost. Naši člani, ki so se 1.
oktobra v zgodnjem jutru odpeljali ne da bi vedeli kam, dokazujejo,
da je v njih, kljub upokojenskemu statusu, še vedno živa želja po
odkrivanju novih, zanimivih stvari in da se ne dovolijo ujeti v kalup
povprečnega, vsakdanjega življenja.
Prav na začetku poti smo preizkusili srečo z uganko, iz katere je ve
čina kar hitro ugotovila, da nas tokrat pot pelje v Prekmurje. Naša
prva postaja je bila Lendava, kjer smo si v spremstvu lokalne vodič
ke ogledali njihovo gledališče in židovsko sinagogo.
Od tod smo se povzeli v Lendavske gorice. Prevzela nas je valo
vita pokrajina in mehke linije vinske trte, ki jo v celoti zapolnjuje
jo. Ustavili smo se pred mogočno jekleno konstrukcijo. Pomurski
Eifflov stolp, najvišji razgledni stolp v državi, do tja vodi 240 sto
pnic. Po njih se je povzpel le eden, vsi ostali smo se na deveto
etažo, na višini 45,5 m, popeljali z dvigalom. Od tu s pogledom
objameš štiri države.
Pot smo nadaljevali do Šunkarne Kodila. Sprehodili smo se skozi
sušilnico med salamami in šunkami in na koncu njihove proizvode
še poizkusili. Postregli so nam tudi z bogračem in gibanico.
Dobro razpoloženi smo se podali še na obisk v znano romsko na
selje Puščo. Sprejel nas je predsednik KS, David Horvat, ki nam
je s ponosom pripovedoval o svoji vasi in o življenju Romov v njih.
Med sprehodom po Novi in Beli ulici smo bili navdušeni nad ureje
nostjo vasi, nad lepimi hišami in vrtovi in nad prijaznostjo ljudi, ki
smo jih srečevali. V njihovem domu KS smo si ogledali tudi film o
razvoju tega naselja in si bili edini, da Pušča upravičeno nosi ime
Vas sožitja.
Razširili smo naša obzorja, obogatili smo naša dosedanja vedenja
in premaknili že utrjene meje v naših glavah. In bili smo dobra druž
ba. 
Milka Rogelj

Dole, 15. 10 2015 - Dejstvo je, da se slovenska populacija stara,
hkrati pa postajajo starejši ljudje fizično in psihično bolj zdravi, kot
je to bilo še nekaj desetletji nazaj. Imajo drugačne želje in potrebe,
želijo aktivno sodelovati v dejavnostih sodobnega časa. Naše dru
štvo, ki z motom »Stari osiveli zid daje zavetje belemu razcvetelemu
in omamno dišečemu jasminu«, želi aktivno polepšati jesen življe
nja. Četrtkov dan je dal priložnost, da včerajšnjega neprijetnega
pozabijo, se poveselijo, kaj lepega povejo, in upajo da bo jutrišnji
dan prav tako vesel. Nasmeh je njihov spev svobodi in hvalnica
soncu, ki nič ne stane.
Mnogo dela so opravili v preteklosti, če se vsak izmed njih zazre v
svoje življenje, mnogi na kmetijah, pa v službah, kot delavci, obrtni
ki ter podjetniki, so prispevali k razvoju prejšnje in sedanje države.

Napočil je čas, da vsaj delno zaužijejo sadove minulega dela. Žal
jim država ni najbolj naklonjena.
Veliko jim pomeni druženje, zato KODU Dole pri Litiji že tradicio
nalno organizira jesensko druženje ob kosilu na kmečkem turiz
mu Pri Krjan. Letošnjega se je udeležilo 77 oseb, nekaj je bilo tudi
nečlanov društva. Od tega jih je bilo 10 starejših od 80 let, ena,
to je ga. Frančiška Anžič, pa je že dopolnila 90 let. Član UO Rudi
Božič je prebral poročilo o delu društva, seznanil z možnostjo za
nadaljevanje, hkrati pa izpostavil finančne težave zaradi neporav
nanih občinskih obveznosti. Program je povezoval predsednik Tone
Sveršina, brez katerega mnoge dejavnosti ne bi tako dobro stekle.
Veselje se je nadaljevalo ob zvokih harmonike, ki jo je ubrano igral
Mirko Vresk. Tako je petje odgnalo srčno napetost in temačne misli
ter sivino deževnega četrtka in priklicalo žarek nasmeha na mnoge
ustnice. 
Jožica Vrtačnik

Tradicionalna prireditev
V hvaležnost jeseni v Jevnici
Kljub organizacijskim težavam je prireditev uspela
V Jevnici so v nedeljo, 8. novembra, uspešno izvedli tradicionalno
turistično promocijsko prireditev V hvaležnost jeseni, tokrat že šti
riindvajseto po vrsti. Povedati je treba, da se je pred prireditvijo
nakazovalo kar nekaj organizacijskih težav, saj je turistično pro
mocijsko društvo Kampeljc, ki je bilo ves čas njen glavni organi
zator, prenehalo delovati. Na njegovo mesto je »hrabro« vskočilo
Kulturno-umetniško društvo Jevnica, ki je prevzelo organizacijske
niti prireditve.

SREČANJE STAREJŠIH

V četrtek, 22.10.2015 je bilo še eno od srečanj na srečanju starej
ših članov DU Litija. Zbrali smo se v gostilni Kovač. 67 članov sta
rejših od 80 let se je odzvalo našemu vabilu in napolnilo dvorano.
Glas harmonike in nato pesmi iz našega mešanega pevskega zbo
ra je najprej pozdravilo navzoče. Glasba je napolnila prostore in
ogrela srca. Šopek pogumnih in druženja željnih je najprej toplo
pozdravil predsednik DU Litija in podžupanja Občine Litija.
V tem šopku je najstarejšo članico krasilo 96 dobrih, najstarejšega
člana pa 87 krepkih let. Najmlajša med njimi pa bo v novembru
dopolnila 80 let.
Pogovor je stekel živahno in prijazno, vmes smo poslušali pesem
Povodni mož iz ust 80 letne članice, ki je pesem znala na pamet. Iz
meha harmonike g. Blažiča pa se je vila melodija za melodijo. Miza
pa je vabila, od peciva, jabolk, katere je RK Litija poklonil našim
članom do tople malice, vse kar mora biti za dobro kramljanje, ki
se ni ustavilo vse do slovesa.
Socialna sekcija DU Litija, Mila Grošelj

NAPOVEDNIK

• Sobota, 5.12.2015 pohod HRASTNIK – LIMBARSKA GORA
• Nedelja, 13.12.2015 pohod, individ. TISJE
•P
 etek, 18.12.2015 BOŽIČNO – NOVOLETNO PRAZNOVANJE V
GOSTILNI KOVAČ, IGRA ANSAMBEL LITIJSKI ODMEV
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

Krst vina v upodobitvi članov turističnega društva Tržišče na
Dolenjskem.
Osrednji dogodek prireditve je bila kot vedno doslej razstava kme
tijskih pridelkov in izdelkov. Tokrat se je predstavilo 22 razstavljav
cev, od katerih so tisti z »naj« pridelki in izdelki prejeli tudi prizna
nja. Spodbudno je, da je raznovrstnost razstavljenih pridelkov vse
večja ter da je med razstavljavci
tudi čedalje več mlajših. Zlasti
opazen je bil prispevek učencev
podružnične osnovne šole, ki so
predstavili njihov ekovrt. Poka
zati in ponuditi svoje pridelke in
izdelke pa je bilo mogoče tudi na
»tržnici«. In sicer so bili na prodaj
suhomesnati in medeni izdelki.
Kulturno-umetniško društvo Jev
nica je pripravilo bogat kulturni
program, v katerem so sodelovali
mešani pevski zbor KUD Jevnica,
malčki iz otroškega vrtca Jurček,
učenci podružnične osnovne šole
Jevnica, kot posebni gostje pa
tudi člani turističnega društva iz
Tržišča na Dolenjskem in njihov
mešani pevski zbor. Ti so predsta
vili svoj domači kraj in svojo de
javnost, ob tej priložnosti pa so v Razstava se je izkazala tudi z
skladu s svojimi lokalnimi šegami vse večjo raznovrstnostjo kmein navadami izvedli tudi krst vina. tijskih pridelkov in izdelkov.
Kaže povedati, da je prireditev (ob zares lepem jesenskem vreme
nu) obiskalo veliko število krajanov, tako da je dvorana zadružnega
doma po zasedenosti spominjala na »zlate čase« krajevne samou
prave in navezanosti krajanov na domače dogodke. 
J. K.
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Strokovna ekskurzija
članic Društva žena in
deklet Vače
GOZDNA SAMOTA
Če boste Občana dobili pred 22. novembrom, bo to napoved
dogodka, če bo pa prišel kasneje, potem bo to le še zgodovina.
Ampak nikoli ni prepozno in nič se ne ve.
22. oktobra zvečer se je zgodil v veliki
dvorani Konservatorija za glasbo in ba
let Evroradijski koncert Severni sij. Med
drugimi skladbami skladateljev romantike
(predvsem nordijskih) je Zbor Slovenske
filharmonije in Simfonični orkester RTV
Slovenije pod vodstvom simpatične, od
ločne in ekstravagantne mlade dirigentke
Martine Batič (Sl. 1) brezhibno in čustve
no izvedel tudi diplomsko delo prvega
slovenskega skladatelja, ki je slovensko
glasbo iz čitalni
štva postavil na svetovni nivo. Se ve – to
je bil Vačan Anton Lajovic (sl.2 kot študent
na Dunaju). Diplomiral je z odličnim uspe
hom leta 1902, na Dunaju, pri skladatelju
Robertu Fuchsu, s kantato za troglasen
ženski zbor in simfonični orkester - GOZ
DNA SAMOTA.
Več kot sreča je, da bo natančno čez me
sec dni ponovitev skladbe na Vačah, v ne
deljo, 22. novembra, v dvorani naše šole,
ob 15.00. Naš prevoznik Drago Kovič iz Je
senj bo glasbenike pripeljal na Vače. Mor
da ne bodo v polni zasedbi, toda te prilo
žnosti ne bom zamudil. Hvala vodstvu naše šole, da se bo dogodek
zgodil v dvorani, ki bo s svojo kapaciteto in akustiko to omogočala.
Po čudovitem uvodu, se bodo predstavili s svojimi prvimi skladba
mi še mladi skladatelji, tako kot je bil mlad Anton Lajovic (Sl.2), ko
je napisal GOZDNO SAMOTO. Več na: http://www.vace.si/sporedi
vseh lajovicevih popoldnevov.htm
V nedeljo pred sv. Andrejem, 29. novembra od 8.00 do 13.00, pa
bo na Vačah Andrejev sejem, na katerem se bomo prav vsi: vrtec,
šola, žene in dekleta, … predstavili s svojimi izdelki.
S seboj bom imel tudi posnetek GOZDNE SAMOTE iz 13. Lajovče
ga popoldneva in s koncerta v dvorani konservatorija. Sem rekel:
nikoli ni prepozno.
Hvala tudi umetniškemu vodju Lajovčevih popoldnevov Dominiku
Jakšiču za čudovite glasbene užitke.
Rad nas imam, a ob glasbi še rajši!
Zvonček Norček

Članice društva smo bile tudi letos zelo pridne
in smo s skupnimi močmi pod streho spravile kar nekaj projektov,
med njimi tudi Vaški dan. Zato smo si prav gotovo zaslužile dan od
diha in prijetnega druženja. Letos smo se odpravile na Kras, kjer se
suši pršut ter v sodih zori teran in kjer je vse narejeno iz kamna. A
Kras se ponaša tudi s številnimi naravnimi in kulturnimi lepotami. Z
Vač smo se najprej odpravili v vas Kobjeglava, ki leži na vzhodnem
delu Komenske planote. Kobjeglava je znana po slikovitih, v gruče
strnjenih in iz kamna sezidanih hišah, nanizanih na gričku okrog
cerkvice. Tu smo se ustavili v Pršutarni Ščuka, kjer smo si ogledali
pršutarno in izvedeli marsikaj o sušenju pršuta. V Pršutarni Ščuka
se ne pohvalijo le s pršutom, temveč tudi z 250 let staro murvo,
katere krošnja je oblikovana v prav posebno obliko. Po kratkem
ogledu smo se za zajtrk pogostili z njihovim pršutom Cobius, pan
ceto Morus, lokalnimi siri ter si privoščili kavico ali čaj. Dodobra
okrepčani smo pot nadaljevali v smeri Italije. V bližini Trsta tik
ob morju leži prečudovit grad Miramare, ki je definitivno vreden
ogleda. Danes je grad urejen kot muzej. V pritličju smo si ogledali
zasebne prostore Maksimilijana Habsburškega in njegove žene. V
prvem nadstropju se nahajajo razkošnejši reprezentativni prostori
oz. prostori za goste in v slogu tridesetih let preurejeno stanovanje.
Poleg samega gradu se nahaja 22 hektarjev velik park z redkimi ek
sotičnimi rastlinami, ki jih je Maksimilijan deloma prinesel s svojih
potovanj. Po ogledu dvorca Miramare smo se vrnili na Kras. Naj
prej smo se v Komnu v Špacapanovi hiši ustavili na kosilu. Za nas
pripravili joto in sezonski sadni zavitek. Po kosilu smo se odpeljali
v 10 minut oddaljeni Štanjel. Štanjel je eno najstarejših naselij na
Krasu, ki je prepoznavno zlasti po svojem starem jedru. Tu nam je

odličen vodič predstavil grad Štanjel, galerijo Lojzeta Spacala, cer
kev sv. Danijela, Kraško hišo in Ferrarijev vrt. Po končanem ogledu
Štanjela nas je čakala kratka vožnja do vasi Avber, ki slovi kot vas
z razgledom in je najvišje ležeče naselje na Krasu. Avber je tipična
kraška vasica, v kateri so domačije postavljene okrog rodovitnih
površin na pobočju avberskega hriba, s katerega se razprostira
prekrasen pogled na celoten Kras. Tu bomo preizkusili pregovor
no kraško gostoljubje. Na Turi
stični kmetiji Francinovi so za
nas pripravili pokušino vina in
ogled vinske kleti ter okusno
večerjo. Seveda ni šlo brez po
kušine tradicionalnega terana.
Za dobro razpoloženje pa je
poskrbel naš Ivan, ki je zaigral
na harmoniko. Polni lepih vti
sov in na novo pridobljenega
znanja smo se v poznih večer
nih urah vrnili na Vače.
Vlasta Cirar

Sodelovanje
Društva žena in
deklet Vače pri
akciji »Manj svečk
za manj grobov«

Kupon za 15%
popust ne velja za
artikle v akciji!

Na pobudo Občine Litija in
Krajevne skupnosti Vače je
Društvo žena in deklet Vače
v okviru svojih zmožnosti pri
stopilo k sodelovanju pri akciji
»Manj svečk za manj grobov«.
Akcija je bila usmerjena k
varovanju okolja in k dobro
delnosti. Dve tretjini sredstev
se bosta namenili za nakup
defibrilatorja v KS Vače. Ena
tretjina zbranih sredstev pa je
namenjena nakupu reševalnih
nosil za Gorsko reševalno zve
zo Slovenije.
Društvo žena in deklet Vače
se kot koordinator omenjene
dobrodelne akcije na Vačah
na tem mestu zahvaljuje vsem
prostovoljcem, Špeli Pok, Vidi
in Vidu Kristan (Vrtec Sonček),
Slavici Janež (Društvo žena in
deklet Vače) in Zvonetu Ko
lencu (Družinsko gledališče
Kolenc). Slednji si zasluži prav
posebno pohvalo, saj je na oba
dneva, ko je na Vačah potekala
akcija, na stojnici preživel veli
ko časa in svoje delo opravil še
posebej srčno in požrtvovalno.
Prav tako se zahvaljujemo
vsem, ki ste stojnico pred po
kopališčem na Vačah obiskali
in prispevali k čistemu okolju
in dobrodelnosti. Hvala!
Vlasta Cirar

V mesecu požarne varnosti
polšniški gasilci zelo
aktivni
V zadnjem mesecu je bilo pri gasilcih zopet polno
dogajanja. Za začetek naj omenimo naše zveste in zagrete vetera
ne, ki so še vedno zelo aktivni na področju tekmovanj. Udeležili so
se regijskega tekmovanja v Moravčah. Od 25. tekmovalnih ekip so
osvojili pohvalno 10. mesto. ČESTITKE!
V petek, 16. oktobra je v gasilskem domu potekal dan odprtih vrat.
Naši šolarji in vrtečki, med njimi tudi že naši bodoči gasilci so pre
živeli dan med gasilci. Najprej je bila izvedena in prikazana evaku
acija iz stavbe v primeru požara. Vsi otroci so se odlično in pred
vsem mirno evakuirali s pomočjo naših gasilcev. Nato jih je mentor
Boštjan peljal do gasilskega doma, kjer smo uprizorili manjši požar.
Poklicali smo gasilce, ki so zelo hitro prihiteli na kraj požara. Naše
gasilke Tjaša, Janja in Mateja so skupaj z vodjo Štefanom uspešno
pogasile požar. Za konec pa je sledila še vožnja z gasilskim tovor
njakom in „špricanje“ z vodo.

Takoj naslednje jutro (sobota, 17.10.) smo se odpravili na regijsko
tekmovanje v Komendo. Desetina pionirjev (Gaj, Jon, Jan, Žan, An
drijana, Hana Vita, Mia, Dominik, Barbara in Nejc), ki je spomladi
pometla z vso konkurenco na Savi se je zopet super izkazala. Raz
like so bile res minimalne in živčki so naredili svoje. V kategoriji
pionirjev je tekmovalo 19. ekip in naši so zasedli odlično 12.mesto.
Hvala mentorjema Boštjanu Juvanu predvsem pa Katarini Juvan, da
naše bodoče gasilce vedno popelje do zelo dobrih rezultatov. PIO
NIRJI vam pa čestitke! Za nas ste vedno zmagovalci.

Teden kasneje (24.10. in 25.10.) kasneje je sledila sektorska vaja
na Polšniku. Vaja je potekala v delavnici tesarstva Bučar v Tepah.
Skupno se je je udeležilo 56 gasilcev z 8 vozili iz PGD Polšnik, Dole,
Gabrovka in Tihaboj. Vajo je vodil poveljnik Štefan Logar. Uprizorili
smo požar delavnice, evakuacijo udeležencev ter gašenje požara.
Mesec požarne varnosti smo zaključili z vajo na Veliki Preski. Po
tekalo je usposabljanje krajanov za delo oz. uporabo hidrantnega
omrežja in opreme v vasi. Za konec pa je potekala še skupna vaja z
gasilci o zavarovanju požara pred prihodom gasilcev.
NA POMOČ!
Predstavnica za delo z gasilsko mladino,
Lara Tišler

DRUŠ T VA

November 2015
SREČANJE DRUŠTEV
PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET
TER KMETIC OBČIN LITIJA,
ŠMARTNO PRI LITIJI IN MORAVČE

Društvo žena in deklet Vače je v sodelovanju Kmetijsko gozdarskim
zavodom Ljubljana - izpostavo kmetijske svetovalne službe Litija,
24. oktobra gostilo že tradicionalno srečanje Društev podeželskih
žena in deklet ter kmetic občin Litija, Šmartno pri Litiji in Moravče.
Članice društva smo se na sončno soboto zelo razveselile obiska
članic Društva podeželskih žena in deklet Polšnik, Društva kmetic
Litija in Šmartno, Društva podeželskih žena in deklet Dole pri Litiji,
Društva podeželskih žena Moravče in Društva podeželskih žena Ga
brovka. S svojo prisotnostjo pa sta nas počastila tudi župan občine
Litija Franci Rokavec in podžupanja Lijana Lovše.
Dan smo začeli z dišečo kavo in čajem ter pecivom, ki so ga pripra
vile članice Društva žena in deklet Vače in ogledom Doma Geoss Muzeja Petra Svetika. V hiši v zanimivi in nenavadni postavitvi zaživi
zbirka, ki odseva kulturo in način življenja železnodobnih prednikov,
predstavljeni so znameniti Slovenci, rojeni na Vačah, iz zbirke iz
vemo kako je
nastal GEOSS,
predstavljena
je neverjetna
geološka ra
znolikost ob
močja GEOSS,
kar spominja
na Slovenijo v
malem in še
marsikaj zani
mivega. Skozi muzejske zbirke nas je vodila Anka Kolenc, ki nas je
nato popeljala še do Vaškega vodnjaka, ki stoji na osrednjem trgu
Vač in do, ob 20. letnici Društva žena in deklet Vače prenovljenega,
perišča, ki mu na Vačah rečemo uda – voda. Anka nam je v svojem
prepoznavnem in zabavnem slogu predstavila pomen vodnjaka in
ude nekoč in danes. Voda je bila namreč vedno zelo pomembna
za Vače, saj jo je rado primanjkovalo. Vodnjak in perišče pa sta
bila tudi kraja, ki so se ženske družile in klepetale. Sprehod po
osrednjem delu Vač smo zaključili v Cerkvi Sv. Andreja, ki nam jo je
skupaj z edinstvenim božjim grobom razkazala kar članica Društva
žena in deklet Vače, Danica Jurjevec.
Naše druženje smo nadaljevali ob ogledu dobre prakse. Ogledali
smo si družinsko kmetijo »Na Gmajni« v Potoku pri Vačah. Druži
na Urbanija se ukvarja z vzrejo puranov in krav molznic. Letos so
zgradili nov, so
doben hlev za
krave molznice
na prosto rejo.
Hlev za purane
je sicer že malo
starejši,
ven
dar tehnologijo
redno posoda
bljajo. Relativno
mlada družina
nam je z veseljem predstavila kmetijo in njihov kmečki vsakdan,
v katerem vsi zelo uživajo. Po ogledu smo se ob zvokih harmonike
mladega Nejca Urbanija podružili na dvorišču pred njihovo domačo
hišo. Družina Urbanija je poskrbela za odlično domačo pijačo in
potico, članice Društva pa smo pripravile nekaj okusnih domačih
prigrizkov.
V Slivni se nam je predstavila domačija »Pr‘ Škundr«. Barbara Vr
tačnik nam je predstavila unikatno keramiko, ki jo izdeluje. Poleg
tega se »Pr‘ Škundr« ukvarjajo tudi z ekološko pridelavo pire. Bar
bara in Ivica Vrtačnik sta nam postregli z odličnimi pirinimi piškot
ki k katerim se je prilegel domač mošt. Tone Vrtačnik pa nas je
popeljal še do številnih znamenitosti domačije, do kašče, ki je bila
zgrajena leta 1797, toplarja in lesenih skulptur, ki so deloma moj
strovine narave in deloma Tonetovih rok. Domačija »Pr‘ Škundr«
ponuja res veliko zanimivega, navdušuje pa tudi njihovo medgene
racijsko sodelovanje.
V Slivni smo se na kratko ustavili tudi na Geometričnem središču
Slovenije. Anka in Zvone Kolenc sta nam na humoren način pred
stavila zgodbo o prijateljstvu, povezanosti, ponosu in domoljubju,
ki se ob pomniku kot je GEOSS čutijo še močneje.
Druženje smo sklenili na Izletniški kmetiji »Pr‘ Lavrič«. Po kratkem
kulturnem programu, ki ga je pripravila Tanja Mrva, popestrila pa
sta ga mlada Jan Mrva na harmoniki in Maks Urbanija na kitari,
smo uživali ob okusni domači hrani, ki so jo pripravili Lavričevi. Za
še več dobre volje pa je poskrbel Ivan Blažič s svojo harmoniko.
Srečanje je potekalo v sproščenem in prijateljskem duhu. Rdeča nit
letošnjega srečanja je bilo druženje, izmenjavanje izkušenj, sodelo
vanje in povezovanje. Po napornem, a prijetnem druženju, smo se
razšli z mislijo na nadaljnje sodelovanje in povezovanje, tako med
društvi kot tudi s krajevnimi skupnostmi in občinami.
Društvo žena in deklet se iskreno zahvaljuje vsem sodelujočim, ki
ste pomagali izpeljati srečanje in vsem udeležencem.
Nasvidenje prihodnje leto v Gabrovki!
Za Društvo žena in deklet Vače
Vlasta Cirar

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

VABIMO NA
34. TRADICIONALNI NAGRADNI ODPRTI
BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR V HITROPOTEZNEM
ŠAHU »LITIJA 2015«
Organizator in izvajalec: ŠAHOVSKA SEKCIJA Društva invalidov
Litija – Šmartno pri Litiji
Datum in kraj igranja: sobota, dne 12.12.2015 – Gostilna
KOVAČ, Graška cesta 64, Litija
Rok za prijave: dva dni pred turnirjem
Potrditev predprijav: najkasneje do 9.00 ure
Pričetek tekmovanja: hitropotezni turnir se prične ob 9:30 uri
Modul in tempo: 9 kol – švicarski sistem; 10 min. na igralca –
hitropotezni
Prijave: na društvo – GSM: 031/676-768
Prijavnina: 8€ na udeleženca z vračunanim toplim obrokom
Sodnik: republiški sodnik MARKO JURIĆ
Razpis in pravila si bo mogoče ogledati pred pričetkom tekmovanja
na oglasnem prostoru.
Vsak udeleženec naj prinese s seboj brezhibno elektronsko šaho
vsko uro.
Dodatne informacije: Milinković ing. Nebojša – GSM: 041/760-346
ali Franci Prettner – GSM: 031/587-400
Vabljene šahistke in šahisti, ne le invalidi.
MDI Litija Šmartno
Predsednik: Bogomir Vidic

TRADICIONALNO PREDNOVOLETNO SREČANJE
bo v Gostilni Kovač v petek, 11. 12. 2015 ob 17. uri.

Srečanje bomo organizirali ob zaključku leta za vse člane, podpor
ne člane in vaše najbližje. Vabimo tudi invalide, ki še niste včlanjeni
v naše Društvo.
Prispevek za člane je 15 EUR, za njihove spremljevalce pa 18 EUR.
V ceni je všteta hrana in pijača pri večerji in seveda tudi živa glasba
z ansamblom duo Pizzicato.
Za hrano, pijačo in glasbo bo poskrbljeno, dobro voljo in sladke
dobrote je zaželeno, da prinesete s seboj.
Rezervacije sprejemamo v Društveni pisarni. 
Mojca Bajc
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ZDRAVSTVENO PREDAVANJE
Vabimo vas na zadnja predavanja v letošnjem
letu na katerih si bomo osvežili že malo po
zabljena znanja, predavanja bodo potekal v
predavalnici knjižnice Litija,
• v torek 17.11. 2015. ob 16. uri: Sladkorna
bolezen od A do Ž, predavala nam bo ga. Mima Zadnek, strokovna
sodelavka za program diabetesa.
Po predavanju vas bo tudi seznanila z merilci krvnega sladkorja
Glukocard, (možna bo tudi zamenjava starejših aparatov) in upora
bo pokrovčkov za peresnike Timesulin.

POHOD OB SVETOVNEM DNEVU
SLADKORNE BOLEZNI

Vabimo vas, da se nam pridružite v nedeljo 15.11.2015 ob 8. uri
pred društveno pisarno in z nami nadaljujete kratek pohod po Litiji,
katerega bomo zaključili v gostišču Lipa na Bregu ob čaju ali kavi.
Prosimo udeležence pohoda, da si pripnete PIN, v znak pripadnosti.

PREDNOVOLETNO SREČANJE

Vabimo vse člane, podporne člane ter vaše najbližje, da se nam pri
družite na tradicionalnem prednovoletnem srečanju, ki bo v petek
4.12.2015 ob 18. uri v gostišču Krznar v Šmartnem pri Litiji
Prispevek za člane je 20 EUR, za nečlane pa 22 EUR.
Cena vsebuje hrano in pijačo pri večerji. Za prijetno razpoloženje
bo poskrbel ansambel Litijski odmev.
Tako kot vsako leto so tudi letos dobrodošle sladke domače do
brote.
Prijave in prispevek sprejemamo v društveni pisarni do petka
27.11.2015. Ob prijavi nam sporočite, če boste potrebovali prevoz,
v kolikor bo zadosti prijav ga bomo organizirali..

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA
IN HOLESTEROLA

- V društvu bo merjenje izjemoma sredo 11.11. 2015 in 2.12.2015
od 8. do 10. ure, na merjenje pridite tešči.
- Mercator market pri banki v četrtek 12.11.2015 od 8.00 do
12. ure,
- Mercator supermarket na Ježi v četrtek 19.11.2015 od 8. do
12. ure.

KOPANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH, STRUNJANU
IN ŠMARJEŠKIH TOPLICAH

Še vedno, vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart za kopanje
(katere veljajo tudi ob vikendih in praznikih).

TELOVADBA

Telovadba poteka v Športni dvorani Litija dvakrat tedensko, pone
deljek in sreda ob 19. uri.

POHODI
05.11.2015 LITIJA LEŠE- SVETA GORA IN
ob 8.uri Ivan Lamovšek
NAZAJ vlak
ob 8.uri Jože Groboljšek
12.11.2015 LITIJA HOTIČ SELO IN NAZAJ
19.11.2015 LITIJA DOLE IN NAZAJ
ob 8.uri Lojze Hauptman
26.11.2015 LITIJA ŠMARNA GOR IN NAZAJ ob 8.uri Ivan Lamovšek
avtobus
03.12.2015 LITIJA-LISCA IN NAZAJ vlak
ob 8. uri Jože Groboljšek
10.12.2015 LITIJA-ŠTANGA IN NAZAJ
ob 8. uri Lojze Hauptman
Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj s člani MDI vsak četrtek
organiziramo pohode v naši bližnji in daljini okolici. Zbor je po objavljenih urah, pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na
vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni
obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni najka
sneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode kot na primer Šmarna gora, kjer je zanimanje
večje bo organiziran avtobusni prevoz, zato se prijavite teden dni
pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.

Manj svečk za manj grobov
letos tudi na Savi!
V KS Sava smo se odločili, da pristopimo k vse
slovenski humanitarni akciji Manj svečk za manj
grobov in s tem dodamo tudi svoj kamenček v
mozaik čistejšega okolja, hkrati pa morda nekomu rešimo življenje.
Led je prebit, akcija je za nami, prostovoljke in ostali pa navduše
ni nad odzivom in
zbranimi sredstvi.
Letos bomo na
nacionalnem nivo
ju tretjino zbranih
sredstev namenili
za Gorsko reševal
no zvezo Slovenije
za nakup special
ne opreme, na lo
kalnem nivoju pa
bomo dve tretjini
sredstev namenili na nakup defibrilatorja za Leše. Za tako majhen
kraj smo zbrali veliko, vendar še ne dovolj, da bi nakup že lahko
opravili. Verjamem, da se bomo potrudili ter s skupnimi močmi kar
najhitreje zbrali tudi preostanek manjkajočih sredstev.
Hvala vsem, ki ste pripomogli, da je
bilo letos na naših grobovih nekaj
svečk manj! Zahvaljujemo se našim
podpornikom KS Sava, ŠD Sava,
PGD Sava ter KORK Sava ter vsem
prostovoljkam, ki so darovale sebe
in svoj dragoceni čas.
Zastavice sočutja bodo pri nas na
voljo skozi vse leto v gostilni Ber
dajs.
Nasvidenje prihodnje leto!
Koordinatorka za Savo
Tatjana Primc

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO

Nadaljujemo skupaj z MDI plavanje in vadbo v bazenu Pungart v
Šmartnem od 16.00 do 17.00 ure. Vljudno vabljeni.

USTVARJALNE DELAVNICE

Z ustvarjalnimi delavnice nadaljujemo vsak četrtek ob 17. uri v dru
štveni pisarni. Vljudno vabljeni.

PLAČILO ČLANARIN

Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da nekateri še niste po
ravnali članarine za leto 2015 zato vas prosimo, da to poravnate v
najkrajšem možnem času. Članarina za leto 2015 znaša 12 EUR.
V kolikor ste članarino že poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo.

RAZNO

V ČASU OD 2.11. DO 9.11. 2015 BO DRUŠTVENA PISARNA ZAPRTA
ZARADI EDUKATIVNEGA OKREVANJA V DOLENJSKIH TOPLICAH.
Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure.
V TOREK IN ČETRTEK NI URADNIH UR.
Društvo diabetikov Litija in Šmartno
Rudolfa Pogačar

DRUŠT
RUBRIKA
VA

10 November 2015
Cesta komandanta Staneta 2
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

NOVOSTI V IZOBRAŽEVALNEM
CENTRU GEOSS D.O.O.
SVC LITIJA, Dom starejših
v Medgeneracijskem
središču Šmelc
Izobraževalni center GEOSS
d.o.o. vidi kot eno izmed svo
jih temeljnih vizij in poslan
stev sodelovanje v lokalni
skupnosti za javno dobro. Še
pred uradno otvoritvijo SVC
Litija, doma starejših v sre
dišču našega mesta, smo se
zaposleni IC Geoss odzvali
vabilu, da bi popestrili in polepšali dneve stanovalcem nove enote. Trudimo se,
da bi bile aktivnosti, ki jih izvajamo dvakrat tedensko, vsebinsko raznolike, pri
merne za starejše občane in zanimive, pri čemer upoštevamo tudi njihove želje.
V mesecu oktobru smo tako izdelovali zdrave smoothije, slikali, izvedli bralno
urico, izdelovali ikebane in aranžmaje, si privoščili rumove kroglice, ustvarjali z
glino ipd.
S pomočjo teh dejavnosti si stanovalci nove enote, v tej lepi in prijazni stavbi,
ustvarjajo bolj domač ambient ter krepijo svoje sposobnosti, pri čemer se učijo
tudi novih spretnosti.
Z delavnicami bomo razveseljevali
starostnike tudi v bodoče, saj želimo,
da se novi stanovalci doma počutijo
prijetno. Prav tako pa IC Geoss želi
v naši skupnosti spodbujati medge
neracijsko sodelovanje, sodelovanje
z okoljem in lokalno skupnostjo ter
vseživljenjsko učenje, zato se tru
dimo biti dejavni na vseh področjih
družbenega življenja.

PROJEKT EE ADVANCE
2015-2017
Med 21. in 23. oktobrom 2015 se je
v češkem mestu FrýdekMístek odvi
jal prvi partnerski sestanek projek
ta Enterpreneurial and Employability
Advancement, pri katerem IC GEOSS
sodeluje še s partnerji iz Češke,
Portugalske, Romunije, Škotske in
Španije. Pri projektu bomo razvijali
orodja, s pomočjo katerih bodo po
samezniki lažje načrtovali svojo ka
rierno pot in si povečali zaposlitvene
možnosti s poudarkom na razvoju
podjetniških kompetenc.

TEČAJI IN DELAVNICE

Prav tako vas vabimo, da se udeležite naših tečajev in delavnic:

• 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.
•	Brezplačna delavnica »Božične voščilnice« - sredina
decembra (število mest je omejeno)
Za več informacij in za prijave smo vam na voljo na elektronskem naslovu
info@ic-geoss.si ali na telefonski številki 01 8980 570. Vljudno vabljeni!

SVETOVNI DAN ČEBEL ZDRUŽUJE
SLOVENCE IN POVEZUJE SVET
Čebele in ostali opraševalci so za življenje ljudi zelo
pomembni. Od opraševanja je odvisna kar tretjina
pridelane hrane na svetu in čebele imajo med vsemi opraševalci
najpomembnejšo vlogo. Z opraševanjem opraševalci omogočajo kmetijsko proizvodnjo, ki zagotavlja varno preskrbo s hrano,
čebele pa poleg tega s svojimi visoko hranljivimi izdelki pomembno prispevajo še k izboljšanju kvalitete prehrane za ljudi.
Čebele imajo preko opraševanja pozitivne učinke na celoten eko
sistem in z njim povezanim ohranjanjem biotske raznovrstnosti
v naravi. Biotska raznovrstnost je ključnega pomena za razvoj in
ohranjanje naravnega okolja. Med drugim nam zagotavlja hrano, ki
sik, čisti vodo in zrak,
stabilizira vreme in
podnebje ter pomaga
pri sposobnosti prila
gajanja na spremem
be. Čebele so poleg
tega tudi dober bioin
dikator razmer v oko
Zastava Svetovni dan čebel z logotipom po- lju. Preko opazovanja
bude v sredini ter logotipoma mednarodne njihovega razvoja in
čebelarske organizacije APIMONDIA in lo- zdravstvenega stanja
kalne čebelarske zveze, v tem primeru ČZS.
lahko
ocenjujemo,
kdaj se v določenem okolju nekaj dogaja in kdaj je potrebno ukre
pati. Če na opozorila ne reagiramo pravočasno, so lahko kasnejše
posledice še večje.
V zadnjem obdobju so, predvsem na območjih z intenzivnim kme
tijstvom, čebele in ostali opraševalci vse bolj ogroženi. Njihov ži
vljenjski prostor se spreminja in krči, s tem pa so razmere za nji
hovo življenje in razvoj vse slabše. Medovitih površin, je zaradi vse
večjih površin monokultur in spremenjene ter intenzivnejše tehno
logije pridelave travinja vse manj in še te nudijo čebelam potrebno
hrano le v krajših obdobjih in zmanjšani pestrosti kot nekoč.
V okviru prizadevanj za zaščito čebel ima pomembno vlogo ozave
ščanje javnosti o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Zato bo Repu
blika Slovenije, na pobudo čebelarske zveze Slovenije, organizaciji
Združenih narodov predlagala, da 20. maj
razglasi za SVETOVNI DAN ČEBEL. 20.
maj smo predlagali, ker je to dan, ko se
je rodil Anton Janša (1734-1773), ki je po
znan kot začetnik modernega čebelarstva
in eden takratnih najboljših poznavalcev
čebel. Bil je prvi učitelj modernega čebe
larstva na svetu, saj ga je že cesarica Ma
rija Terezija imenovala za stalnega učitelja
Logotip pobude
čebelarstva na novi čebelarski šoli na Du
Svetovni dan čebel
naju. Njegovo delo in življenje je opisano
v mnogih čebelarskih knjigah, med drugim tudi v knjigi Svetovna
zgodovina čebelarjenja, ki je bila izdana v letu 1999.
Do sedaj so pobudo podprle že številne organizacije in posamez
niki. Med drugim je pobudo, v okviru 44. čebelarskega kongresa

DONACIJA DEFIBRILATORJEV
V KS JEVNICA in KS KRESNICE

Čebelnjaki
so posebnost
slovenskega
čebelarstva.
S svojim izgledom
bogatijo kulturno
krajino.
APIMONDIA 2015 v Južni Koreji, podprla tudi največja svetovna če
belarske organizacija Apimondia. Pobuda združuje različne organi
zacije, posameznike in
tudi različne politične
stranke, saj pobudo
z veseljem podprejo
skoraj vsi, ki se z njo
seznanijo.
Ker želimo, da pobudo podprejo in se z
njo še bolje seznanijo tudi slovenski
čebelarji in ostala zainteresirana javnost, Znak akcije Svetovni dan čebel združuje
bodo v mesecih od Slovence in povezuje svet z logotipi part
decembra 2015 do nerjev, v okviru katere bo predsednik
marca 2016, predse- ČZS g. Boštjan Noč z zaposlenimi obiskal
dnik ČZS g. Boštjan vsa ČD po Sloveniji.
Noč z zaposlenimi, s prepoznavnim vozilom obiskali vsa čebelarska društva v Sloveniji in o pobudi informirali prisotne. Na
dogodke bodo povabljeni župani, znane osebnosti in še kdo z
določenega območja, ki bodo želeli v okviru dogodka pobudo
podpreti. O terminu obiska bodo čebelarska društva obveščena, z njimi bo dogovorjena lokacija obiska in morebiten program. Informacije bodo posredovane tudi lokalnim medijem,
da bodo lahko informirali krajane, da se bodo lahko srečanj
udeležili in na ta način podprli prizadevanja ČZS.
dr. Peter Kozmus
Čebelarska zveza Slovenije

V imenu krajanov KS Jevnica in KS Kresnice se zahvaljujemo podjetju Rail Cargo Austria AG, Member of
Rail Cargo Group Metelkova 7, SI -1000 Ljubljana, za
donacijo prepotrebnih defibrilatorjev. Podjetje je doniralo
defiibrilatorja tako KS Jevnica kot KS Kresnice in sta že
namenjena za uporabo. V Jevnici je defibirilator nameščen
na podružnično šolo Jevnica, v Kresnicah pa na železniško
postajo.
Še posebej bi se radi zahvalili g. Ivanu Novak-u vodji po
družnice iz podjetja Rail Cargo Austria, za njegovo osebno
angažiranost in nesebičnost pri donaciji.
Svet KS Jevnica in KS Kresnice

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
•V
 ELIKA IZBIRA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•O
 DKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA
IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC
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Pester Vikend odprtih vrat pri
turističnih ponudnikih v Litiji
Od 25. do 27. septembra je pri turističnih ponudnikih v litijski obči
ni potekal Vikend odprtih vrat. Dogajanje je koordiniral Razvojni
center Srca Slovenije, ki letos praznuje 15-letnico svojega delo
vanja. Tudi skozi take dogodke ljudem in ponudnikom v lokalnem
okolju dajemo možnost, da razvijajo svoje dejavnosti, jih prodajajo
in jim pomagamo pri promociji. To je način, da se turistična ponud
ba bogati, dobra promocija pa prinese veliko novih obiskovalcev
turističnih točk. S tem odpiramo lokalnim ljudem nove tržne poti.
Pri tem gledamo širše in povezujemo občine, turistične ponudnike,
kmete, rokodelce, šole in vrtce ter prebivalce.
Obiskovalci so si dvignili adrenalin med krošnjami dreves v Pustolovskem parku Geoss, okušali so oglarsko malico na Oglarski domačiji Brinovec ter
brezplačno jahali na
Domačiji Paternoster, si ogledali do
mačijo in preverili,
kako izgleda spanje
na seniku. Jahanje
so ponudili tudi v Zavodu 16 podkvic v
Hotiču in v Konjeniškem klubu Litija.
Otroci so se zabavali v otroški predstavi Gusarji na Vačah v organi
zaciji Družinskega gledališča Kolenc, podali so se tudi na vode
ni ogled Vač z vaško klepetuljo. Vsemu temu prištejmo še vodeno
razstavo o lesu
od gozda do iz
delka v Centru
za zunanjo ureditev, ki se naha
ja v Veliki Preski,
vasi, nagrajeni za
inovativnost, lon
čarsko delavnico
Barbare Vrtačnik, skupaj s po
kušino domačih
dobrot na domačiji Škunder na Slivni in rokodelsko delavnico
struženja lesa Aleša Vebra v Kresniških Poljanah.
Vikend v Litiji so polepšali lokalni ponudniki, ki so imeli na vratih
obešen simbol Srca Slovenije, med njimi gostišča Kimovec v Spo
dnjem Hotiču, Celestina v dolini Sopote, Berdajs na Savi, Juvan na
Polšniku, Kovač v
Litiji, okrepčeval
nici Pri mostu v
Litiji in Kuhla na
Spodnjem Logu
ter Tenis klub As
in Izletniška kmetija Pr´Lavrič v
bližini GEOSS-a.
Gostitelji so poleg
pristnih doživetij
lokalnih posebno
sti ponudili tudi posebne ugodnosti in brezplačna presenečenja,
kot so bila jabolčni zavitek, aperitiv, pokušina tort in kave. Odzivi
obiskovalcev in ponudnikov so bili zelo pozitivni, zato načrtujemo
ponovitev akcije tudi v prihodnjem letu.

VABILO NA DELAVNICO
Društvo za razvoj podeželja LAZ v četrtek,
26. novembra 2015 ob 18.00 vabi na de
lavnico z naslovom Hišni in družinski
vrtovi. Delavnica bo potekala v gasilskem

domu v Zg. Jablanici.
Slovenci se od drugih narodov razlikujemo prav po urejenosti zele
njavnih in zeliščnih vrtov. Kako to združiti z bivalnim vrtom, da bo
lepo, uporabno in značilno naše? O tem bo ob bogatem slikovnem
in grafičnem prikazu spregovorila krajinska arhitektka Nataša Bu
čar Draksler, 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 delavnici si preberite na www.laz.si. 
Vljudno vabljeni!

VABILO NA PRIREDITEV
Društvo za razvoj podeželja LAZ v nedeljo 29. Novembra 2015 ob
16.00 vabi na družabno-izobraževalno prireditev Dobrote Jablaniške doline, ki bo potekala v gasilskem
domu v zg. Jablanici. Pred prireditvijo bo
potekalo ocenjevanje značilnih jablani
ških dobrot. Domačini bodo na ocenjeva
nje lahko prinesli Jablaniške štrukeljce in
domače zeliščno žganje »Jegermajster«.
Program prireditve:
●	kulturni program v katerem bodo so
delovali gostje, ljudski pevci in godci iz Gradeža na Dolenjskem,
Ženski pevski zbor Laz ter jablaniška mladina s svojo razstavo
ustvarjanj na temo dediščine.
●	kratko predavanje na temo uporabnosti rastlin iz narave za ze
liščna in zdravilna žganja, biolog dr. Janko Rode
●	nagovor članice ocenjevalne komisije Lijane Lovše »vse o štru
keljcih«
●	razglasitev rezultatov strokovnega ocenjevanja in podelitev pri
znanj
● družabno srečanje z glasbo.
Več o prireditvi na spletni strani www.laz.si 
Vljudno vabljeni!

Na dobrih temeljih
Gradimo
komunikacijo v NVO
Vabilo na delavnico

Ker je nemogoče ne - komunicirati, je bolje, da se te veščine dobro
naučimo. Za izboljšanje znanja s področja komunikacije vas Sti
čišče nevladnih organizacij osrednje Slovenije vabi na delavnico
Gradimo komunikacijo v nevladni organizaciji. Na delavnici se
boste seznanili s temeljnimi znanji za načrtno in uspešno komuni
ciranje.
Zagotovo se kdaj vprašate, kako uspešna je komunikacija v vaši
organizaciji, kako komunicirati ob projektih, ter kako oblikovati
vsebine za medije, da bodo vzbudile njihovo zanimanje. Na ta in
podobna vprašanja boste iskali odgovore na delavnici.
Brezplačna delavnica bo v četrtek, 26.11.2015, od 17. do 19. ure
v prostorih IC Geoss na CKS 2 v Litiji. Namenjena je predstav
nikom nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov in usta
nov). Za udeležbo so obvezne prijave. Prijavite se preko spletne
strani www.consulta.si . Za več informacij pišite na elektronski
naslov marija.lavrencic@consulta.si ali pokličite na 059 927 619.
Vljudno vabljeni na delavnico!

Dva koncerta – šest
skupin od blizu in
daleč
Pevsko društvo Lipa ne počiva, saj pridno beleži nastope in sklepa
nova poznanstva. V nedeljo, 18.10., je na gradu Bogenšperk po
tekal koncert, naslovljen Čez tri gore, čez tri vode. Takšen naslov
smo pevci izbrali zato, ker so poleg moške in ženske zasedbe na
koncertu nastopili še naši gostje iz Hrvaške – gre za klapo Barun
iz Samobora.
Sodelovanje z omenjeno skupino se je pričelo z udeležbo deklet na
vsakoletnem festivalu Klape v Samoborju, ki ga organizirajo člani
omenjene zasedbe. Skupina je v svetovnem merilu nekaj poseb
nega, saj v njej prepeva sedem bratov in njihova sestra, ime pa je
klapa dobila po priimku družine. Umetniški vodja skupine je Bojan
Pogrmilović, solo pevec in vokalni pedagog. Na koncertu so zvene
le zlasti ljudske in umetne pesmi obeh dežel.
V petek, 06.11., pa je v trboveljskem Gradiču izzvenel še koncert
treh „zasavskih“ skupin, ki bomo čez manj kot teden dni nastopile
na regijskem tekmovanju vokalnih skupin v Logatcu. Da bi se na
ta dogodek čim bolje pripravili, smo moči združili vokalna skupi
na Uosm, skupina Plavice in predstavnice ženske vokalne skupine
Lipa. Nastop je uspel, sedaj pa držite pesti! 
Zala Pavšič

SE SAMO ZDI ALI
RES GORI?
Litijski skavti – steg Pojočih volkov vas
v nedeljo 20. decembra vabimo na pri
reditev Luč miru iz Betlehema, ki se bo
pričela ob 18. uri pred litijsko cerkvijo.
Več o akciji si lahko preberete na stra
ni http://lmb.skavt.net/.

JESENSKI IZLET DRUŠTVA
SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO
V sredo, 21. oktobra so se na Železniški postaji
Litija zbrali člani Društva Sožitje, starši, učitelji
podružnice s prilagojenim programom in prosto
voljci društva. Odpeljali so se v Celje, kjer so si
najprej v Hotelu Evropa privoščili čaj in kavo. Nato so se sprehodili
po starem mestnem jedru in si ga ogledali. Lokalni vodnik jim je
razkazal različne zgradbe preko katerih so spoznali zgodovino tre
tjega največjega mesta v Sloveniji. Nato so se odpravili v Muzej

novejše zgodovine Celje, kjer so si ogledali stalno razstavo Živeti v
Celju in Hermanov brlog – razstavo igrač. Z avtobusom so se odpe
ljali v Dom Sv. Jožefa, kjer so pojedli kosilo in si ogledali sakralne
objekte. Po nakupovanju v nakupovalnem centru so se odpravili
nazaj na vlak in se srečno odpeljali v Litijo. Ob ogledih in druženju
so preživeli čudovit dan.
Marjeta Mlakar-Agrež

VABILO NA IZLET
Z LADJICO PO PRAZNIČNI
LJUBLJANI
Turistično društvo Litija bo v soboto, 5. de
cembra 2015 organiziralo izlet z ladjico po Ljubljanici in ogled
praznično okrašene Ljubljane s sejmom.
Predviden načrt izleta:
-	Ob 17.15 uri odhod avtobusa izpred prostorov TD Litija na
Valvazorjevem trgu 10 v Litiji
-	Ob 18.30 uri začetek plovbe v pristanu pod Ribjim trgom
(Cankarjevo nabrežje 1, nasproti slaščičarne Lolita). Ladjica
je ogrevana in ima prozorno streho, na plovbi nas bo spre
mljal vodič.
- Ob 19.30 uri vrnitev ladjice v pristan
-	Po izletu z ladjico sta predvideni približno 2 uri za samostoj
ne oglede praznično okrašene Ljubljane ter Božično-novole
tnega sejma
- Ob 21.30 uri povratek z avtobusom nazaj v Litijo.
Cena izleta: 15 EUR/osebo.
V ceno je vključen avtobusni prevoz v/iz Ljubljane, ter voden
izlet z ladjico po Ljubljanici.
Prijave in plačila sprejemamo vsako soboto v novembru od
9.00 – 12.00 ure v pisarni TD Litija na Valvazorjevem trgu 10 v
Litija. Po predhodnem dogovoru na tel. št. 040/847 213 bomo
prijave in plačila zbirali tudi ob petkih med 17.00 in 18.00 uro.
Prijave bodo zaključene 30.11.2015, število mest pa je omeje
no zato pohitite s prijavo!
TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA

POSEBEN POPUST OB ZAPRTJU TRGOVINE!
ZELO UGODNO - HULAHUPKE,
OTROŠKA OBUTEV, TORBICE, OBUTEV ZA VSE...
VSEM DOLGOLETNIM STRANKAM SE IZ SRCA ZAHVALUJEMO.

ODPRTO DO 30. 11. 2015

RUBRIKA
ŠPORT

12 November 2015
JESENSKI POHOD DOBRE
VOLJE Z DOBRODELNIM
PIKNIKOM
Športno društvo ZG.LOG je tudi letos orga
niziralo pohod dobre volje, katerega smo se v toplem in sončnem
vremenu, v soboto 7. novembra udeležili tako člani športnega dru
štva, kot tudi drugi krajani in simpatizerji.

Smer pohoda je tradicionalna; Zgornji Log - Sp. Hotič – Bitiče –
Sp. Slivna – Vače – Konj – Zg.Log. Obvezen postanek tradicional
nega pohoda je v geometričnem središču v Sp. Slivni, ki je bil letos
še posebno prijeten, saj so sončni žarki kar vabili k zasluženemu
počitku na lepo urejenih klopcah. Pohod smo zaključili pri brunarici
v našem športnem parku, ki smo ga združili z dobrodelnim pikni
kom, ki smo ga organizirali za našega krajana in člana športnega
društva Markota. Z organizacijo tega družabnega dogodka smo že
leli sporočiti in pokazati, da smo kot posamezniki nemočni in prav
zato se moramo povezovati in sodelovati in to še toliko bolj, ko nas
doleti nesreča.
Občutek, da v nesreči ne ostaneš sam je pomemben, zato smo to
popoldne namenili dobrim željam za Markotovo čimhitrejše okreva
nje in uspešno
rehabilitacijo.
Na tem me
stu bi se rad
zahvalil vsem,
ki ste prišli na
to dobrodelno
družabno sre
čanje in pod
prli našo ide
jo, predvsem
pa podprli in
spodbudili na
šega krajana pri njegovem prizadevanju za kar najhitrejše okreva
nje. Besede Človek, Solidarnost in Hvala so to popoldne imele pravi
pomen, zato jih je vredno pisati z veliko začetnico.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste kakorkoli sodelovali in po
magali, da nam je vsem skupaj uspelo!
Predsednik ŠD ZG.LOG
Vinko PRAPROTNIK

9.800,00 EUR

1. Svetovno prvenstvo
UWK, Koper
V Kopru se je od 12. do 18. oktobra 2015 odvijalo
1. svetovno prvenstvo UWK (United World Karate),
ki je zajemalo vse tri največje zvrsti karateja: tra
dicionalni, generalni in kontaktni. Svetovno prvenstvo, ki je združilo
največje zveze trenutno zelo razdrobljenega karateja, je bil edin
stven dogodek po letu 1968, ko je bilo podobno tekmovanje prvič
organizirano v Los Angelesu v Kaliforniji. Tako je na slovenski Obali
tekmovalo več kot 1000 karateistov kar iz 43 držav, tudi precej
oddaljenih, kot so Brazilija, Kanada, USA, JAR, Japonska, Rusija in
celo Šri Lanka.

6.380,00 EUR
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI

Z učenjem skozi igro do
rokometne igre
Mini rokomet v ŽRD Litija
Za današnji čas je značilno, da se otroci zgodaj
vključujejo v različne dejavnosti, tudi športne, kar
zahteva prilagojen način dela z njimi. V ŽRD Litija
vključujemo otroke od 6. leta starosti dalje v treninge mini rokome
ta. Že samo ime nam pove, da gre za rokometno igro za najmlajše.
V letošnji sezoni v društvu v dveh skupinah mini rokometa trenira
skoraj 30 otrok, predvsem deklet in tudi nekaj fantov. Otroci so v
skupine razdeljeni glede na starost. Skupaj trenirajo učenci 1. in 2.
razreda ter učenci 3., 4. in 5. razreda osnovne šole. Naše najmlaj
še rokometašice in rokometaši vsako leto tekmujejo na turnirjih v
Zasavju, izkoristimo pa tudi priložnosti za udeležbo na prijateljskih
turnirjih drugje, včasih tudi z mednarodno zasedbo.

pokličite za ceno

430,00 EUR
Opel Corsa Swing 1.4 i

Letnik: 2011, prev. 110701 km, bela barva, di Letnik: 1996, tehnični pr: 07/2016, prev. 225800
esel motor, 1248 ccm, 55 kW, ročni menjalnik km, temno rdeča barva (kovinska), bencinski motor,
1389 ccm, 40 kW, ročni menjalnik (5 pr.)
(5 pr.), KLIMA

Na treningih mini rokometa otroci izvajajo vaje za razvoj motorike
in koordinacije ter igrajo različne elementarne igre v skupini. Na
rokometno igro se navajajo postopno, saj morajo prej osvojiti kar
nekaj motoričnih spretnosti ter spretnosti rokovanja z žogo. Čeprav
večji del učenja poteka skozi igro in v sproščenem vzdušju, se otro
ci ob vodenju trenerja navajajo na delo v skupini ter sprejemanje
pravil. Posamezni trening traja 45 minut.
Kdaj in kje so treningi? V Litiji potekajo treningi mini rokometa
dvakrat tedensko v Športni dvorani Litija, in sicer ob ponedeljkih in petkih za prvo starostno skupino od 14.00 do 14.45, za
drugo starostno skupino pa od 14.45 do 15.30. Vodi jih trener
Grega Močnik. Čeprav smo s treningi pričeli že septembra, se jim
še vedno lahko priključite.
Vabljeni v našo rokometno družbo!

SKUPINA
ŠOLA ZDRAVJA LITIJA
2.390,00 EUR
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy

Minuli teden je v Riminiju, mestecu ob italijanski obali, potekalo
svetovno prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih. Zvrstilo se je
400 najboljših plesalcev iz 32-ih držav po svetu. V eni izmed najbolj
konkurenčnih kategorij, članski
mi hip hop pari, je tekmovalo 82
parov, zmagala pa sta Slovenca
Žiga Mlakar in Katjuša Premk.
»Občutkov se ne da opisati, med
finalnim nastopom sem svoje
srce pustila na plesišču. Najlepše
pa je, ko veš da zraven tebe stoji
nekdo, s katerim si deliš enake
občutke« so bile prve besede
Katjuše, z obešeno zlato medaljo
okoli vratu. Sodelovanje Žiga in
Katjuše se je začelo v letu 2012,
ko sta prvič kot tekmovalni par
prestopila rob plesišča in osvoji
la laskavi naslov svetovnih prvakov. Danes ponovno pišeta zmago
valno zgodbo: »Energija med nama je neverjetna, zato tudi rezultati
govorijo sami zase« pove Žiga, ki poudari da niso le treningi tisti, ki
naredijo zmagovalca.

Poleg ostalih zvez iz Slovenije, se je tekmovanja udeležila tudi
19-članska reprezentanca SZTK, ki je zabeležila izjemne rezultate.
Osvojila je 13 odličij, od katerih je 5 zlatih, 5 srebrnih in 3 bronasta.
S tem je bila SZTK po osvojenih odličjih prepričljivo najboljši in naj
vidnejši predstavnik Slovenije na tem tekmovanju. Skupaj z osta
limi reprezentancami je Slovenija osvojila 8 zlatih, 8 srebrnih in 4
bronaste medalje in se tako povzpela kar na 5 mesto od 43. držav.
Kot član slovenske reprezentance je nastopil tudi naš član Gian Po
vše, ki je prvič nastopil na tako velikem tekmovanju. Čeprav se mu
v hudi konkurenci ni uspelo prebiti v finale, si je s svojim nastopom
pridobil ogromne izkušnje, ki ga bodo še naprej spremljale. Kot
sodnik v kategoriji tradicionalni karate je na tekmovanju nastopil
tudi naš trener Gorazd Praprotnik. 
KK Kensei

Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Cosmo Opel Corsa Cosmo 1.2 16V

Letnik: 2012, tehnični pregled: 05/2016, prev. 110255 Letnik: 2004, tehnični pr: 04/2016, prev. 98300 km,
km, temno modra barva (kovinska), diesel motor, svetlo modra barva (kovinska), bencinski motor,
1686 ccm, 81 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA
1199 ccm, 55 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

KO SOLZE, POT IN SMEH ŽE DRUGIČ
POSTANEJO ZLATO

9.200,00 EUR
Opel Meriva 1.3 CDTI ecoflex Enjoy

Letnik: 2004, prev. 146431 km, srebrna (kov Letnik: 2012, tehnični pr: 05/2016, prev. 103548
inska), bencinski motor, 1598 ccm, 74 kW, km, srebrna (kovinska), diesel motor, 1248
ccm, 70 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Corsa 1.4 Color Edition, novo vozilo, pokličite za ceno;

Opel Corsa 1.4 Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy,
poškodovano vozilo, pokličite za ceno; Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Cosmo Start
Stop, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Meriva 1.4 Turbo Enjoy, novo vozilo, pokličite
za ceno; Opel Mokka 1.6 Enjoy Start Stop, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Mokka
4x4 1.7 CDTi Enjoy Start Stop, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

Foto: Tone

19 članov (od 27) skupine šola zdravja ob praznovanju pet
letnice vsakodnevne jutranje telovadbe na prostem.

Njuna zgodba pa se tukaj za nekaj časa ustavi, saj je Žiga po tekmo
vanju svoje življenje začel graditi v Londonu, kjer bo pridobival nova
znanja, širil svojega in izkoriščal priložnosti, ki jih kot plesalec v
Sloveniji ne more. Katjuša pa medtem nadaljuje s svojim koreograf
skim delom v plesnem studiu Artifex in Plesno športno kulturnem
društvu NLP Litija. Vsekakor pa smo prepričani, da njunega sodelo
vanja še ni konec, saj se Žiga še namerava vrniti v Slovenijo. Glede
njune tekmovalne poti, nam načrtov še nista razkrila »Karkoli se
odločiva, to po navadi storiva čisto spontano in v zadnjem trenutku«
pojasnita prvaka in ne zanikata vprašanja o želji po novem zlatu.
Ne glede na vse, pa ne dvomimo o njunem uspehu tako znotraj kot
zunaj slovenskih meja in pojavljanju na velikih odrih. 
AB

Prve medalje za Slovenijo
na velikih tekmovanjih
31.10.2015 je v Beogradu v organizaciji Srbske ta
ekwondo zveze potekalo 8. Serbia Kwon Poomsae
Open tekmovanje. Tekmovanje spada pod okrilje Evropske ta
ekwondo zveze in ima oznako vrednosti »A-class«, kar definira zah
tevnost tekmovanja na najvišji stopnji (takoj za Evropskim prven
stvom). Udeležilo se ga je 139 tekmovalcev iz 8 držav in 24 klubov.
Barve Slovenije so pod sku
pnim imenom Team Slovenia
zastopali trije člani repre
zentance, sicer tudi aktualni
državni prvaki. Rok Hožič iz
kluba Orient, Renata Mavrič
iz kluba Kang in Rok Mohar iz
domačega kluba Šmartno Li
tija. Kot pri je na tatami stopil
Rok Mohar (kategorija člani do 40 let) in v finalnem nastopu z izved
bo 7 in 13 poomsae za malenkost prehitel tekmovalca iz Turčije na
koncu osvojil odlično 3. mesto. To je bila prva medalja na tekmova
njih tega ranga. Renata je nabirko medalj z nastopom v kategoriji
članic do 40 let osvojila drugo slovensko medaljo za 3.mesto. Za
dodatno slavje sta poskrbela še v skupnem nastopu v dvojicah nad
30 let, kjer sta v tesnem finalu premagala dvojico iz Bolgarije.
Skupno se je slovenska ekipa 3 tekmovalcev vrnila z osvojenimi
3 medaljami. Čestitamo.
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Zaključen jesenski del
sezone 2015/16
PREGLED PO SELEKCIJAH
Naj tokrat začnemo z najmlajšimi. Selekciji U-8, U-9,
ki igrata turnirski del in selekcija U-10, ki igra ligaški
del nizajo izjemne predstave in premagujejo nasprotnike. Tako so
najmlajši nogometaši premagali tudi vrstnike iz Olimpije in Domžal.
Premagali so jih na igrišču, na papirju pač ne, ker se rezultati mlaj
ših selekcij ne beležijo, saj se pri mlajših nogomet usmerja v kvali
teto in ne tekmovalnost. Litijski nogometaši s svojimi predstavami
kažejo, da se za prihodnost litijskega nogometa ni bati.
Pridno trenirajo tudi ostale selekcije U-11, U-13, kjer je letos cilj,
da se ostane v 2. Ligi in U-15, ki je v vrhu 1. Lige MNZ. Tu je tihi cilj
preboj v 1. Državno ligo, vendar glede na izjemno konkurenco, bo
to težko uresničljivo.
Kot smo že pisali, določeni kadeti in mladinci igrajo za združeno
ekipo Rudar Trbovlje–Litija v 2. Slovenski ligi. Pri kadetih je bil za
četek slab, a fantje so z voljo na treningih pokazali, da so lahko
kos tudi tako visokemu nivoju in so začeli premagovati nasprotne
ekipe. V mladinski ekipi Litija smo imeli pomanjkanje kadra bo
disi zaradi poškodb ali drugih obveznosti nogometašev, vendar
smo enotni, da se ekipa kadrovsko popolni do spomladanskega
dela.
Članska ekipa zaseda sredino lestvice. Po dobrem začetku se je
pričakovalo več, a je na zadnjih tekmah padec forme in pomanj
kanje sreče prineslo, da ekipa ni višje na lestvici. Sedaj, ko je zim
ski premor in kar nekaj časa do začetka spomladanskega dela,
bo dovolj časa, da se upravni odbor posveti organizacijskim, ka
drovskim, finančnim stvarem in čim bolj pripravi na spomladanski
del.
Omeniti velja še pozitivnost predstavitve treningov NK Litija po šo
lah, saj se je v otroško nogometno šolo NK Litija na šoli Litija in
Šmartno prijavilo skupaj 35 otrok od 1-4. Razreda. Slabši odziv je
bil na šoli Gradec, a se bodo tam izvajali treningi najmlajših, ki so
že vključeni v selekciji U-8 in U-9 v NK Litija.

DELO UPRAVNEGA ODBORA V SODELOVANJU
S STROKOVNIM ŠTABOM
Ponovno se izvajajo aktivnosti za organizirane priprave v marcu,
zimsko izvajanje trenažnega procesa, izboljšanje infrastrukture
in posledično boljših pogojev za vadbo, sklic redne skupščine v
decembru, koledar 2016 z nogometaši NK Litija, zaključek s star
ši, izvajanje celostne grafične podobe kluba, iskanje donator
jev in sponzorjev ter drugih virov za izboljšanje finančne situaci
je, saj je stroškov za kvalitetno izvedbo trenažnega procesa vse
več.
UO se ob tej priložnosti zahvaljuje g. Aleksandru Jovanoviču, ki
letos obeležuje 50 let delovanja v NK Litija. Kot pionirček z dese
timi leti je pričel igrati nogomet v klubu že leta 1965 in je aktivno
igral za ta kljub vse do leta 1986. Zatem je deloval kot funkcionar
v UO in bil večkrat desna roka različnim predsednikom v funkciji
podpredsednika. Danes še vedno opravlja delo predstavnika klu
ba članske ekipe NK Litija. Malo je bivših športnikov s tako dol
gim stažem na nogometnem področju, kot tudi v ostalih športnih
klubih nasploh.
Zato se mu še enkrat zahvaljujemo za njegovo dosedanje delo in
skrb za ohranitev delovanja v NK Litija v težkih časih ter nenehno
skrb za popularizacijo nogometa v Litiji.

KONČUJE SE NOGOMETNA
SEZONA JESEN 2015/16
CICIBANI U-8, U-9, U-10 so zadnji vikend končali
s tekmovanjem. Letošnja novost je bila, da so pri
mlajših kategorijah tekmovali po novem sistemu,
igranje na male gole brez rezultata . Poudarek je na igri, kombina
cijah in iznajdljivosti posameznikov. Igra poteka istočasno na dveh
igriščih velikosti 26m x 18m, dvakrat po 10 mimut. Po jesenskem
delu tekmovanju se že vidijo napredovanja in selektivnost ter na
darjenost posameznikov.
ČLANI so v predzadnjem krogu na domačem igrišču izgubili z zelo
dobro ekipo Svobode iz Ljubljane in se trenutno uvrščajo v sredino
lestvice.V zadnjem krogu se bodo srečali v lokalnem derbiju z NK
Jevnico v Jevnici.
Po končanem tekmovanju pridejo še dela na igrišču in priprava
igralne površine za zimovanje.
Na zadnji tekmi državne reprezentance Slovenija – Litva je klub
omogočil najmlajšim in njihovim staršem, da so si v živo ogledali
tekmo v Stožicah.Vsi zadovoljni so zapuščali naš največji stadion.
Zadnja novica na katero smo lahko ponosni je, da sta na spiskih
reprezentantov, ki jo je obelodanila Nogometna zveza Slovenije dva
naša igralca, ki sta se prvih veščin nogometa naučila prav v Kresni
cah, Adam Jakupovič pri U-16 in Grega Bajde U-21. Posebno Gregi
želimo, da bi v prvi ekipi Maribora zabil čim več golov.  Jože KOVIČ

tenis klub AS
NIK RAZBORŠEK DVAKRAT
V ČETRTFINALU
Tekmovalni tenis
Igralci Tenis kluba AS Litija so imeli enomesečno pavzo na domačih
tekmovanjih, saj se nova sezona 2015/2016 prične 14.11.2015. V
tem času so se najboljši udeležili reprezentančnih priprav, ki jih
je organizirala Teniška zveza Slovenije. Priprav so se udeležili Bor
Artnak, Tom Ašič in Tina Godec. Počitka pa ni bilo za tekmovalce,
ki tekmujejo za svetovno lestvico v sistemu ITF, ATP in WTA. V nem
škem Ismaningu se je Tina Godec udeležila turnirja z nagradnim
skladom 10.000$. Nastopila je v kvalifikacijah in je v prvem krogu
ugnala Claudio Papi iz Madžarske z rezultatom 6:3 6:1, nato pa
tesno, v teh nizih izgubil od nemške predstavnice Emily Seibold,
rezultat je bil 1:6 6:1 6:2. V Casablanci je na turnirju z nagradnim
skladom 25.000 $ nastopila Pia Čuk, ki je bila direktno uvrščena
v glavni turnir in se je v prvem krogu pomerila s 5. nosilko turnirja,
venezuelčanko Andreo Gamiz , kateri se je dobro upirala, a žal izgu
bila 4:6 5:7. Najbolj uspešen pa je bil Nik Razboršek v Antalyi, kjer
se je udeležil dveh turnirjev serije Futures z nagradnim skladom
10.000$ in se obakrat uvrstil v četrfinale. Čestitamo!

Ob izidu občana bo že končan jesenski del pr
venstva. Članska ekipa je na vrhu razpredel
nice in bo v spomladanskem delu vse svoje
moči usmerila za osvojitev prvaka in napredo
vanje v višji rang tekmovanja. Glede na igral
sko zasedbo je to izvedljivo saj so v načrtu
tudi okrepitve na nekaterih igralskih mestih.
Največ težav bomo zagotovo imeli z garderobami saj nam ne uspe
pridobiti dovoljenja za postavitev novih.
Vse mlajše selekcije dečkov so zaključile s tekmovanji, kjer so za
beležili kar nekaj dobrih rezultatov, in se selijo na treninge v telo
vadnice. V načrtu je tudi odigrati nekaj zimskih turnirjev in tako za
držati pripravljenost igralcev za pomladanski del. Člani in mladinci
pa bodo svojo pripravljenost vzdrževali preko zime na umetni travi
v Jevnici. 
Marjan Medved - Medo

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

MLADINSKO EVROPSKO PRVENSTVO
V BORBAH

Evropsko prvenstvo je potekalo v Latviji, katerega se je udeležil z re
prezentanco tudi borec TKD kluba Šmartno – Litija, Tadej Pirc. Boril
se je v kategoriji do 55 kg, da pa je imel hudo konkurenco pove že

podatek, da je bilo v njegovi kategoriji 32 najboljših evropskih bor
cev. Tadej je izgubil prvo borbo z borcem iz Bolgarije. Tako reprezen
tančni trener kot klubski nista bila razočarana, saj je Tadej vložil veli
ko truda v pripravljalne treninge, vendar se bo ta trud lahko pokazal
na naslednjih tekmah, ki ga še čakajo, saj je to šele začetek sezone.

CROATIA OPEN

SPONZORJI IN DONATORJI
V zadnjem času smo se uspeli dogovoriti z novimi sponzorji ter
donatorji in sicer SIKA d.o.o., ŽLEBOVI GRIČ d.o.o, Terca d.o.o. in
Epro d.o.o., ki so se pridružili ostalim: Projektiranje, svetovanje
Ivan Matijević, studio IM s.p., Zavarovalnica Maribor d.d., Ostrešje
d.o.o., Predilnica Litija d.o.o., Foto format d.o.o, PE Litija, Mollier
d.o.o. Celje, JUB d.o.o., MONT – VAR d.o.o.
UO NK Litija
Gregor Zavrl, predsednik

DRŽAVNO PRVENSTVO V TEHNIKI
Taekwondo klub Šmartno – Litija se je v Sloven
ski Bistrici udeležil državnega prvenstva v tehniki.
Naš najboljši tehničar Rok Mohar je upravičil svoj
trud na treningih ter osvojil že pričakovano 1. me
sto posamično ter
1. mesto v paru s Saro
Rozina ter 2. mesto
ekipno z Domnom in
Tadejem Pirc. Dokazal
pa se je tudi v katego
riji BEST OF, kjer lah
ko nastopajo vsi, ne
glede na starost in ka
tegorijo, saj je osvojil
1. mesto. K našemu
skupnemu rezultatu
so seveda pripomogli
tako mlajši taekwondo tehničarji kot tudi tekmovalci, ki drugače
več časa namenjajo borbam, udeležujejo pa se tudi tehnike.
REZULTATI:
1. MESTO: Rok Mohar - člani 2, Maj Mohar - kadeti 1, Rok Mohar
– NAJ tekmovalec
2. MESTO: Sara Rozina - mladinke, Pia Smrekar - kadetinje B, Jure
Virant - kadeti 1, Glorija Baš - kadetinje 1, Luka Bajc - kadeti B
3. MESTO: Domen Pirc - člani 1, Tadej Pirc - mladinci, Alaksandra
Rozina - kadetinje A, Analisa Širok - kadetinje C, Jona Mohar - kadeti 1
Pari (Rok Mohar-Sara Rozina) - 1. mesto
Ekipa Ž (Sara in Aleksandra Rozina in Pia Smrekar) - 3. mesto
Ekipa M (Tadej in Domen Pirc in Rok Mohar) - 2. Mesto
S TEMI REZULTATI SMO OSVOJILI SKUPNO 2. MESTO!!!

Rekreacija – uspešen vikend za »novince«
Pestro je bilo tudi dogajanje pri rekreativcih. V soboto, 31.10.2015,
je potekal tradicionalni »Helloween otvoritveni turnir zimske lige«,
na katerem je nastopilo preko 20 igralcev. Turnir se je najprej igral
po skupinah – naprej pa sta se uvrstila prva dva igralca. V zaključ
nem delu so se najboljše odrezali Đukič Saša in Štrus Dušan, ki sta
se uvrstila na 3-4. mesto. Pokal za drugo mesto je osvojil borbeni
Kaplan Boštjan, ki je dokazal da je pred začetkom nove sezone
odlično pripravljen. Zmagovalec otvoritvenega turnirja pa je postal
favorit turnirja Uranič Denis. Po zaključku turnirja je seveda sledi
la tudi zabava do jutranjih ur.
Začela se je že tudi ligaška sezona 2015-2016. V letošnji zimski
ligi AS nastopa preko 90 igralcev. Nastopali bodo v štirih ligah in v
ligi 50+. Prvi novembrski vikend se je odigralo že kar nekaj tekem.
Treba je poudariti, da sta v letošnji sezoni v prvo ligo napredovala
dva litijana in sicer Kokalj Igor ter Pantar Aleš. Kokalj Igor je že
v prvem tekmovalnem vikendu dokazal, da si še kako zasluži mesto
v prvi ligi, saj je ugnal Bizjak Toma. Daleč od uspeha pa ni bil niti
Pantar, ki je po težki tekmi moral priznati premoč vedno neugo
dnemu Kaplan Boštjanu, ki je slavil z rezultatom 9:7. Ašič Alojz
in Novak Primož sta zabeležila suverene zmage in dokazala, da
se ju ne omenja zaman za največja favorita letošnje sezone poleg
lanskoletnega zmagovalca Uranič Denisa.
V drugi ligi večjih presenečenj ni bilo. Težko zmago je v podaljšani
igri, ko je premagal novinca v drugi ligi Savšek Janeza, vknjižil Bric
Bojan. Prav tako pa je podaljšana igra določila zmagovalca v tekmi
Detič-Kozlevčar. Na koncu je slavil slednji. Zmago in dve točki za
lestvico pa so dosegli tudi Smrkolj Alojz, Kralj Franci, Simič Dejan ter Zapotnik Goran.
V tretji ligi sta zmago dosegla novinca Tič Boštjan ter Kokalj Stane, kar dokazuje da sta zasluženo napredovala v višjo ligo. Dobro
pripravljenost na novo sezono pa so z zmagami pokazali tudi Hvala
Franc, Meterc Boris ter Muzlovič Dušan.
V četrti ligi pa bi prvi tekmovalni vikend lahko poimenovali tudi ›vi
kend novincev‹, saj so prav vsi novi člani teniške lige AS zabeležili
zmago. To so Avbelj Igor, Šimunovič Mladen, Ribič Miha ter Rekanovič Nermin.
Teniški klub AS v letošnji sezoni vsem želi čim več dobrih tekem ter
čim manj poškodb!!!

Letos Croatia Open ni potekala v Zagrebu, kot smo bili vajeni, am
pak so svoje dogajanje preselili v Varaždin. Tega tekmovanja se
povprečno udeleži od 1300 - 1500 borcev iz 50 držav in velja za
enega izmed štirih največjih G1
točkovanih turnirjev. Turnirja sta
se udeležila reprezentanta Do
men ter Tadej Pirc. Tadej je imel
v kategoriji mladinci do 55 kilo
gramov 28 nasprotnikov, Domen
pa v članski kategoriji do 68 kg
89 nasprotnikov. Pričakovanja so
seveda bila, saj je Tadej 2 leti na
zaj, ko je tekmoval še med kadeti
na tem turnirju osvojil 1. mesto.
Žal pa so tudi tokrat nasproti Do
mna in Tadeja stali borci, katerim
je bila sreča tisti dan bolj name
njena, saj sta oba izgubila po zelo
izenačenih borbah ter v zadnjih trenutkih. Trener Franci Šircelj meni,
da sta oba dobro pripravljena in upa da jima ne bodo pošle moči,
saj praktično hodita iz tekme na tekmo. Tadeja čaka sredi novembra
tekmovanje Mostar open v Bosni, Domen pa odhaja konec meseca
na evropsko prvenstvo do 21 let, katerega se bo prvič udeležil. Ve
selimo se že morebitnih novih rezultatov.

GAL HAUPTMAN – državni in pokalni
prvak v motokrosu do 65 ccm

Z dirko v Orehovi vasi pri Mariboru, se je v začetku oktobra
končala letošnja sezona motokrosa. Naslov državnega in
pokalnega prvaka v skupni razvrstitvi je osvojil 11-letni Gal
Hauptman iz Vintarjevca, ki je bil s
svojim 65 ccm motorjem znamke Husqvarna neulovljiv za vse tekmece v
svoji kategoriji. Prepričljivo je vodil od
prve do zadnje dirke in s tem upravičeno zasedel naslov prvaka v obeh prvenstvih.
Galu vsaka zmaga in uvrstitev na zmago
valni oder pomenita zelo veliko. Vsaka
dobra uvrstitev je namreč motivacija za še bolj zavzeto delo. V leto
šnji sezoni je še posebej ponosen na osvojena naziva in na odlično
skupno 12. mesto v mladinskem evropskem prvenstvu.
Kljub dobrim rezultatom pa Gal ostaja na trdnih tleh in z enim oče
som že kuje načrte za prihodnjo sezono, ki zanj prinaša nekaj spre
memb. Prestopil bo kategorijo višje in tekmoval na 85 kubičnem
motorju znamke Yamaha. Želi si uvrstitve med prve tri najboljše,
vendar se zaveda, da bo moral za to pridno trenirati in delati na
sami kondiciji. Prepričani smo, da mu bo uspelo, saj se z vztrajno
stjo in potrpežljivostjo da marsikaj narediti.
Na koncu še zahvala vsem, ki ste oz. so pripomogli do tega
uspeha: družini, trenerju, sponzorjem in seveda zvestim navijačem. Hvala lepa.

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu
tiha skrita bolečina.
(Mila Kačič)

Tiha misel zablestela
nad večernim krajem,
duša odblestela
z zlatim je sijajem.
(S. Kosovel)

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Marjan Vehovec

MARIJA LOVŠE
15.7.1937 – 10.9.2015
iz Hohovice

1940 – 2015
iz Kresnic

V SPOMIN
1.11.2015 mineva 5 let odkar nas je zapustil

CVETKO MATIJEVIĆ
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo za darovane sveče in cvetje,
za izrečena in pisna sožalja, hvala g. župniku za lep obred,
g. Jožetu za zaigrano skladbo, hvala pogrebcem, pevcem
ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Hvala vsem za izrečena sožalja, sveče, cvetje in darovane maše.
Zahvaljujemo se g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem MVS
Lipa, ge. Heleni Perko za izrečene poslovilne besede
in pogrebni službi KSP Litija.

Hvala vsem,
ki ga imate v spominu.

Vsi njegovi

Vsi njeni domači

Marica, Petar in Ivan

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

V srcih si z nami,
čeprav si odšel.

Pet let že v grobu spiš,
v naših srcih še živiš,
ni ure, dneva in noči,
povsod si v srcu z nami ti,
solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
ostala v srcu je praznina,
ki hudo boli.

V SPOMIN

V SPOMIN

Mineva žalostno leto odkar nas je zapustil

22.11. mineva pet let odkar nas je zapustila predraga žena,
mami, babica in prababica

JOŽE POGLAJEN
1950 – 2014
iz Dolgega brda

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo
in postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi
Naj lučka nikoli ne ugasne,
ki za tebe gori,
ker v naših srcih živel
za vedno boš ti.

ANA MARIJA DOLANC
1943 – 2010
iz Konjšice

Za vedno nas je zapustil naš dragi mož in oče

LAZAR ÐURIČ
1950 – 2015
iz Litije

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in sosedom
za izrečena sožalja, vso pomoč, darovano cvetje in sveče.
Hvala g. župniku za lepo opravljen obred in vsem,
ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: žena Milica, sin Petar, snaha Saška, vnuka David in Sara

Mineva eno leto odkar si odšel naš dragi

MILAN DOBLEKAR
19.7.1945 – 2.12.2014

Hvala vsem, ki se ga spominjate,
mu prižgete svečko ali pa za trenutek postojite
ob njegovem grobu.

Iskrena hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu,
postojite ob njenem grobu in ji prižgete svečko.

Zelo te pogrešamo.

Mož Ivan, hči Vanja z družino in vsi, ki so jo imeli radi

Vsi tvoji

Litijska Lipa za Litijane

Z A H VA L A

V SPOMIN

Spoštovane občanke in občani!
Vokalna skupina Lipa je vselej bila eden izmed
prepoznavnih “atributov” mesta Litija. Prebival
ci mesta ob Savi smo lahko ponosni na izredno glasbeno
-vokalno dediščino, ki nam jo nekaj aktivnih in vrhunsko kul
turno in humanistično izobraženih posameznikov vsakdanje
prinaša bližje v naša življenja. Glasba je tako močna razse
žnost v Človekovem bivanju, da se na poseben način, tako ali
drugače, dotika vsakogar izmed nas. Vzbuja nešteto občutij,
ki nam vsem ponujajo smisel v življenju ...
Pevci moške zasedbe vokalne skupine Lipa smo v duhu
zapisanega tako počaščeni, da smemo s svojim petjem so
delovati tudi ob slovesih od vaših in naših bližnjih. Z glasbo,
ki jo vpletamo v najbolj življenjske dogodke (med katere spa
da tudi smrt), se širimo prek meja koncertnih dvoran, s tem
pa rasemo tudi v sebi in za Druge ...
Litijska Lipa bo ob vaši podpori še naprej poskušala peti in
živeti ta duh ...

PETJE NA POGREBNIH SLOVESNOSTIH
Pevsko društvo Lipa Litija,
kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160

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

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

IZZA Primorka
 P(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 ...

OBV E ST IL A / K R I ŽAN KA
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NEP R E M IČN I N E
PRODAM zazidljivo parcelo

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

ODDAM v najem stanovanje v stanovanjski
hiši, na Grbinski cesti v Litiji.
GSM: 031 788 110
Praznovanje 100 letnice
Marije Mlakar
V četrtek 8.10.2015 so se zbrali svojci, župan Občine Litija, predstav
niki DU Litija in prijatelji v Domu Tisje, da bi skupaj z Marijo Mlakar
praznovali njen 100. rojstni dan. Za prijetno vzdušje je poskrbel mešani
pevski zbor doma. Nato
sta slavljenki čestita
la župan občine Litija
Franci Rokavec in pred
sednik DU Litija Dušan
Jovanovič. Predsednik
DU Litija se je sla
vljenki s pisno zahvalo
društva zahvalil za 31.
let članstva v društvu
in več kot dvajset let
petja v mešanem pev
skem zboru DU Litija. Nato je predstavnica doma Tisje opisala krajši
življenjepis gospe Marije, kateremu so vsi prisotni pozorno prisluhnili.
Gospa Marija je od rojstva živela v Litiji, kjer je končala Osnovno šolo
in hodila v službo v Predilnico Litija. Tam je spoznala moža. Rodila je
štiri otroke. Kot zanimivo anekdoto se je spomnila, da je se je nekoč
po nakupih vrnila domov in ji je mož dejal: »Kaj toliko vlačiš skupaj,
a misliš, da boš živela 100 let?« Ko so v Mostarju začeli graditi novo
predilnico, je mož odšel tja za deset let. Z otroki so ga radi obiskovali
in tam preživljali dopust.
V domu je že dve leti in njena najljubša jed je zaroštan močnik. Pravi da
dobro spi in se aktivno vključuje v gospodinjsko skupino.
Po krajši predstavitvi življenjepisa je Mešani pevski zbor Društva upo
kojencev Litija zapel več njenih najljubših pesmi, katere je v mladosti
rada prepevala. S torto se je pričelo slavnostno druženje, kjer se je z
veseljem pogovarjala z obiskovalci. 
Dušan Jovanovič

Zahvala
Ob nenadnem dogodku se iskreno zahvaljujemo za
intervencijo v Zg. Hotiču ge. Kokot Sabini dr. med.
z ekipo, gasilcem, ter sosedoma Romanu in Dejanu
Orehku za hiter odziv in pomoč. Vsem še enkrat iskrena hvala.
Družina Juvančič iz Zg. Hotiča

nagradna križanka
podarite odvečne knji
ge, priročnike. Pokličite,
pridem z veseljem, jih od
peljem in ohranim.
Gsm: 030/996-225

PREDZADNJA
ČRKA
ABECEDE

KUPIM razne stare pred
mete, odlikovanja, medalje,
značke, bajonete, čelade,
sablje, uniforme, stare raz
glednice, kipce, slike, nakit,
kovance, knjige in druge
starejše drobnarije, ki jih
morda ne potrebujete več.
Gsm: 051/740-430.
Prodam 2 kovinski cister
ni po 1500 litrov za kurilno
olje. Gsm: 041/429-288
ŠE SO LJUBITELJI
ŽIVALI
Zadnjo nedeljo v oktobru
me je zgodaj zjutraj pre
budilo glasno in žalostno
oglaševanje mladega muc
ka.
Takoj sem posumila, da je
spet kakšen okrutnež odvr
gel mačjega mladička. Is
kala sem ga kar nekaj časa,
a se je spretno skrival pod
avtomobili. Naslednjo noč
pa se je njegova kalvarija
ponovila… obupno je tekal
med bloki in jokal. Tudi
čez dan so ga nekateri do
bri ljudje iskali, a zaman.
Zvečer pa sem opazila ne
kaj fantov in deklet (Dam
jana, Jana, Aleš…), ki so
bili opremljeni s svetilkami,
mačjo hrano dekico in tele
fonom, na katerem je bil
posnetek oglašanja odrasle
muce. Niso se ozirali na
svoja oblačila, ko so se
stegovali pod avtomobile,
da bi ga ujeli. Nato pa je
vendarle uspelo iz pokrova
avta potegniti ven tega
revčka dekletu v beli bundi.
Mucek je bil rešen in dobil
je topel in ljubeč dom.
FANTJE IN DEKLETA HVALA
IN HVALA KER STE!
Mateja U.

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

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.
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2. ČRKA
ABECEDE
GOROVJE V
BURMI

Težje besede: ALTA, ATAR, SCENIK, SAIMAA, IČIČI,
MAIN, ESLA
Izžrebanci križanke iz meseca OKTOBRA 2015 prejmejo
stenski koledar "Pohodniške poti in izletniške točke
v osrčju Slovenije". Koledar prejmejo v Tiskarni ACO,
CDK 39, Litija.

1. Molka Alojz, Badjurova 6, 1270 Litija
2. Tomc Kašič Petra, Gabrovka 60, 1274 Gabrovka
3. Kalan Andreja, Jevnica 64, 1281 Kresnice

Vozniki, pravočasno pripravite svoje vozilo na zimske raz
mere! Preverite, ali je tehnično brezhibno in ali ima predpi
sano zimsko opremo, ki je za motorna in priklopna vozila v
cestnem prometu obvezna od 15. novembra do 15. marca, pa tudi v zimskih razmerah.
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št.
82/2013) namreč v 29. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila pozimi in v zimskih razmerah
opremljena s predpisano zimsko opremo, in da morajo
imeti vozila na cestah v Sloveniji med 15. novembrom in
15. marcem naslednjega leta (pozimi) in tedaj, ko se ob
sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo,
zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica), predpi
sano zimsko opremo.
Vozilo bo pravilno in dobro opremljeno, če bomo upošteva
li naslednja pravila.
•	4 kolesa opremimo z zimskimi pnevmatikami
(''M+S'' ali ''M.S'' ali ''M&S'').
•	4 mesece (najmanj od 15. novembra do 15. marca
naslednje leto) imejmo zimske pnevmatike na vozilu.
•	3 mm mora biti najmanjša globina profila zimskih
pnevmatik.
•	Samo zimske pnevmatike na vseh kolesih omogočajo
uspešno speljevanje in pospeševanje, učinkovito zavi
ranje, nespremenjeno smer pri zaviranju in varno vo
žnjo skozi ovinke. Zaradi posebne snovi pa bodo zimske
pnevmatike tudi pri temperaturi pod 7 stopinj Celzija
dovolj mehke, da bodo zagotovile ustrezni oprijem tudi
na suhi in nezasneženi cesti.
•	Le zadostna globina profilov bo omogočila dobro odstra
njevanje vode in brozge izpod koles ter stabilnost v sne
gu in ledu. Kadar je na cesti več snega, pa priporočamo
uporabo snežnih verig.
•	Ker se guma kot organska snov stara, po štirih letih ne
glede na obrabljenost izgubi sposobnost optimalnega

NORDIJSKA
IME IGRALKE
GOSPODARICA
SAVINE
MORJA

BIBLIJSKO
MOŠKO IME

NADALJE
VANJE
GESLA

PNEVMATIKE

Javno glasilo OBČAN

SOVJETSKI
BIROKRAT

Jože Vizlar številka: 180

PAVZA,
PREMOR

PRIPRAVA VOZILA NA ZIMSKE RAZMERE
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa, ter podi
ranje in obrezovanje v naseljih v vseh situacijah. Po
dogovoru možen tudi odkup lesa in odkup na panju.

sestavil:

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.12.2015 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.

oprijemanja na cestišču. Pnevmatike so edini stik našega
vozila z voziščem, zato skrbimo, da bo vedno dober.
•	Za zimsko opremo štejejo tudi poletne pnevmatike na vseh
4 kolesih in ustrezne snežne verige, ki morajo biti v zim
skih razmerah pravilno nameščene na pogonskih kolesih.
Pri vozilih s štirikolesnim pogonom morajo biti snežne verige
nameščene na kolesih zadnje osi.
Zato od 15. novembra, ko morajo imeti motorna in priklopna
vozila v cestnem prometu zimsko opremo, policisti ob svojem
rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjamo tudi
opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo.

PRIPOROČILA ZA VOŽNJO V ZIMSKIH
RAZMERAH IN POZIMI:
•	hitrost vozila zmanjšajmo in jo prilagodimo razmeram ter
stanju vozišča,
•	povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in vozi
lom, ki vozi pred nami,
•	zavirajmo narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim
pritiskom na stopalko,
•	ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako
ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila. Podobno velja tudi
za sunkovito speljevanje,
•	zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša
učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne poprav
ke smeri vožnje, prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih
koles in zanašanje vozila,
•	vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeše
vanja ali zmanjševanja hitrosti,
•	posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se
pogosteje pojavlja poledica,
•	računajmo z daljšim časom potovanja, zato se od doma
odpravimo prej kot običajno,
•	med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni do drugih
udeležencev v prometu. V takih razmerah so še posebej po
membni vozniška kultura, etika in solidarnost.
Pom. kom. Gorazd Sinjur

IZDELAJTE SI NOVOLETNE
VOŠČILNICE SAMI,
SAJ PRI NAS LAHKO
IZBIRATE TUDI MED
NEŠTETO RAZLIČNIMI
IZDELKI IN MOŽNOSTMI
ZA LASTNE KREACIJE
DARIL IN VOŠČILNIC.
PAPIRJI, OKRASKI, PERLICE,
FIGURICE, NALEPKE,
TRAKOVI, GUMBKI,
SPONKICE, FLOMASTRI IN
GEL PISALA Z BLEŠČICAMI,
BARVE, BARVICE
IN ŠE MNOGO VEČ.

Polepšajte svoje domove z življenjem in barvami!

Vrtnarija in cvetličarna Klinc
Na Bregu pri Litiji
ODPRTA tudi
v NOVEMBRU

in DECEMBRU
Gsm: 031 676 119
klavdijaklinc@yahoo.co.uk

Dne 28. in 29. 11. 2015

Vas vabimo na razstavo
Božično-novoletnih aranžmajev

KOLEDAR ZA LETO 2016
JE ZOPET IZ OSRČJA SLOVENIJE!
že v prodaji:

V decembru skupaj z
Zeliščno kmetijo Hanuman
organiziramo predavanje
ter delavnici:

● Tiskarna ACO, Litija,
01/8983 843
● Knjigarna DZS, Litija
● KGZ TC-Market in
v njihovih prodajalnah
● Papirnica Marli d.o.o.,
Litija

● 1.12.2015 (torek) ob 17.00 uri
predavanje POMAGAJMO SI
Z ZELIŠČI - PREHLADI IN
ODPORNOST

Cena: 3,28 € + DDV

APARATI & KUHINJE

C. zmage 35b, 1410 Zagorje ob Savi, na tržnici
051/812-601, aparati.zagorje@gmail.com
www.megatrg.si
Velik izbor bele tehnike in mga.
Kuhinje domačega proizvajalca slovenske kvalitete.
Gotovinski popusti in obročna plačila. Vabljeni.

● 8.12.2015 (torek) ob 17.00
delavnica: NARAVNA ZELIŠČNA
MAZILA IN KREME
● 15.12.2015 (torek) ob 17.00
delavnica: NARAVNA MILA
PO HLADNEM POSTOPKU
Prijave: 041 979 373

