
OKTOBER 2017 • številka 10 • leto 19 www.obcan-litija.si nOvicE iz OBčinE liTija

Iz urednIštva ...
Aktivnosti v šolah, vrtcih in gimnaziji so 
že v polnem teku. Tudi v tej številki bo-
ste prebrali precej zanimivih prispevkov, 
novic iz športnih uspehov in kulturnih 
društev. Ne smemo pozabiti tudi na ak-
cijo MANJ SVEČK ZA MANJ GOBOV, ki 
poteka tudi v naši občini. Volitve so pred 
nami. Ker je tokrat od devet kandidatov 
kar pet kandidatk, je morda to napoved, 
da bomo morda dočakali tudi predsed
nico? Tudi v našem časopisu se je za 
svojo predstavitev opogumila le ena 
od kandidatk. Srečno in veliko uspehov 
vsem.

Urednik
Sašo Jovanovič

Prispevke pošljite do 08.11.2017  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco,  

c.D.K. 39, 1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.
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O B v E S T i l O
Vse občane obveščamo, da bodo tudi letos ob Dnevu 
spomina na mrtve, 1. novembru, žalne svečanosti pri 
grobiščih in spomenikih padlih po naslednjem časov-
nem razporedu:
  1.   V Štangi pri spomeniku NOB 

v soboto 28.10.2017 ob 17. uri
  2.   V Kostrevnici pri spominski plošči NOB 

v soboto 28.10.2017 ob 16. uri
  3.   Na Primskovem pri grobišču NOB  

v soboto 28.10.2017 ob 15.30 uri 
  4.   Na Savi pri spomeniku NOB 

v petek 27.10.2017 ob 14. uri
  5.   V Gabrovki pri grobišču NOB 

v petek 27.10.2017 ob 11.30 uri
  6.   V Jevnici pri spomeniku NOB 

v petek 27.10.2017 ob 18. uri
  7.   V Kresnicah pri spomeniku NOB 

v petek 27.10.2017 ob 17. uri
  8.   Na pokopališču v Šmartnem pri Spomeniku 

žrtvam I. svetovne vojne  
v torek 31.10.2017 ob 14.15 uri

  9.   V Šmartnem pri spomeniku NOB 
v torek 31.10.2017 ob 15. uri

10.   V Litiji pri spomeniku NOB 
v torek 31.10.2017 ob 16. uri

11.   Na Sp. Logu pri spomeniku NOB 
v petek 27.10.2017 ob 18. uri

12.   Na Polšniku pri grobišču NOB 
v sredo, 1.11.2017 ob 11. uri

13.   Na Vačah pri grobišču NOB na pokopališču 
v nedeljo 29.10.2017 ob 10. uri

Vabimo vse občane, da se udeležite žalnih slovesnosti 
v čim večjem številu in s svojo prisotnostjo počastite 
spomin na padle v NOB in na dogodke v pretekli zgo-
dovini.  ZB za vrednote NOB, Litija-Šmartno

aKcija Manj SvEčK za Manj GROBOv - tradicionalno tudi v občini litija

lETOŠnji SvETOvni Dan TURizMa 
SMO PRaznOvali v OGlaRSKi DEŽEli

27. september je vsako leto namenjen ozaveščanju o izjemnem pomenu turizma 
za svet. Namen svetovnega dneva turizma je okrepiti zavest, da je turizem ključ-
nega pomena za mednarodno skupnost. Želi poudariti njegov vpliv na družbene, 
kulturne, politične, okoljske in gospodarske razmere po vsem svetu. Letos je bila 
nosilna tema trajnostni turizem zato je bilo še toliko bolj smiselno ta dan obeležiti 
v oglarski deželi, ki daje trajnostnemu turizmu še poseben pomen. 

 (Več na 2. strani)

KUD Jevnica in 
krajevna skupnost Jevnica

Vas vabita na tradicionalno prireditev

v HvalEŽnOST jESEni
v nedeljo, 5.11.2017  

v zadružnem domu v Jevnici
Program prireditve:
Od 9.00 ure dalje  RAZSTAVA NAJ PRIDELKOV
Ob 15.00  KULTURNA PRIREDITEV z  

nastopajočimi:
   Moški pevski zbor Vinko 

Vodopivec 
  Učeni POŠ Jevnica
  člani KUD Jevnica

Prisrčno vabljeni

Z dobrodelno akcijo »MANJ SVEČK ZA MANJ 
GROBOV« želimo opozoriti na preveliko šte-
vilo porabljenih sveč na grobovih. Namesto 
zapravljanja denarja za dodatno svečko lah-
ko denar podarite v dobrodelne namene in 
tako opravite dva dobra dela podarite in 
zboljšujete okolje. Velika količina sveč je 
tudi ekološko breme. S to akcijo nam bo 
hvaležna tudi narava.
Svojih pokojnih se spomnimo vsak dan in s 
sodelovanjem v akciji Manj svečk za manj 
grobov naredimo nekaj dobrega za žive, ki so 
še z nami, ob nas ali preprosto v naši bližini.
Projekt, v katerega se vsako leto vključi ved-
no več prostovoljcev in v katerega pristopi 
vedno več organizacij, bomo ponovno izpel-
jali tudi v občini Litija in nekaterih KS, kot so 
Sava, Hotič, Polšnik ter Gabrovka. 

Zbrana sredstva bodo v KS Hotič, KS 
Gabrovka in KS Polšnik namenili za nakup 
defibrilatorja, deloma pa tudi za pripo-
močke za opremo nove enote Varstveno 
delovnega centra v Litiji za katerega bomo 
sredstva zbirali na pokopališču v Litiji. KS 
Sava bo zbrana sredstva namenila za nakup 
terapevtskih pripomočkov za delovno in fi-
zioterapijo varovancev Doma Tisje, kjer se 
nahajajo osebe z najrazličnejšimi zdravstve-
nimi težavami.
Pred pokopališčem v Hotiču, Gabrovki, 
Polšniku vas bodo od 31.10. do 1.11.2016, 
od 8.00 ure dalje čakali prostovoljci, ki 
vam bodo še podrobneje razložili namen ak-
cije. V zameno za dar boste prejeli zastavico 
sočutja, ki jo boste lahko pustili na grobu. 
V Litiji bo stojnica pred pokopališčem v 

nedeljo 29.10. in od 31.10. do 1.11.2017 od 
8.00 ure dalje.
Na Savi bo stojnica že 21.10. in 22.10. ter 
od 28.10. do 1.11.2017 vsakokrat od 8.00 
do 18.00 ure. Že od 16. oktobra lahko za-
stavico sočutja dobite tudi v Turističnp in-
formacijskem centru na Valvazorjevem trgu 
v Litiji.
POMAGAJMO TISTIM, KI ŠE LAHKO ŽIVIJO, 
ČE NISMO MOGLI VSEM, KI SE JIH TE DNI 
SPOMINJAMO!

Dan BREz avTOMOBila v liTiji
Občina Litija je tudi letošnji mesec september namenila večji skrbi za varnost v prometu, 
predvsem šoloobveznih otrok, s posebnim poudarkom na varovanju prvošolčkov ob njiho-
vem vstopu v šolo. Tako smo v prvih dneh začetka pouka, ob pomoči pridnih prostovoljcev, 
poskrbeli za večjo varnost na poti v šolo na vseh večjih križiščih in prehodih čez cesto. Za 
sodelovanje se iskreno zahvaljujemo vsem prostovoljcem in upokojencem.
Občina Litija se je skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu odzvala na 
vseslovensko akcijo in v petek, 22.9.2017 organizirala prireditev – Dan brez avtomobila, 
na Cesti komandanta Staneta, na ploščadi pred športno dvorano ter na šolskem igrišču pri 
OŠ Litija. Prireditev je bila uspešno izvedena, saj je sodelovalo več kot 500 osnovnošol-
skih in predšolskih otrok, katerim je bila prireditev v prvi vrsti tudi namenjena.
Ob tej priložnosti se zato zahvaljujemo vodstvu OŠ Litija in OŠ Gradec ter Vrtcu Litija, da 
so svojim otrokom omogočili udeležbo in aktivnosti na tej prireditvi. S svojo prisotnostjo 
so prav učenke in 
učenci obeh osnov-
nih šol ter predšol-
ski otroci, priredi-
tvi dodali poseben 
žar, saj so s svojim 
sodelovanjem po-
pestrili in obogatili 
dogajanje ter pri-
spevali k uspešno-
sti prireditve in ji 
dali pravi pomen.
Na prireditvi so si 
otroci in ostali ude-
leženci lahko pogle-
dali reševalni vozili Zdravstvenega doma Litija in PGD Litija, sodelovali so lahko na ustvar-
jalnih delavnicah, ki so jih izvajali prostovoljci ZKMŠ Litija in predstavnica PP Litija Klavdija 
Mlakar skupaj s prostovoljkami. Za popestritev programa so skozi celoten dopoldanski 
čas skrbeli klovn Žare in predstavniki plesnega društva NLP Litija, kateri so učence učili 
plesnih korakov kar na ulici. Za sproščeno povezovanje programa je tudi letos poskrbel 
podžupan Boris Doblekar.
Ob koncu bi se radi zahvalili predstavnikom vseh organizacij, ki že vrsto let pomagajo in 
nudijo podporo pri organizaciji te in podobnih prireditev, v naši skupni želji po povečanju 
varnosti v prometu.  Občinska uprava skupaj s SPVCPjem
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(Nadaljevanje s 1. strani)
Oglarstvo je pomemben element naše 
kulturne dediščine. Je ena redkih dejav-
nosti, ki še ohranja prvinski stik človeka 
z gozdom in daje smisel življenju ljudi, 
ki vztrajajo na tem koncu naše občine. 
Doživljanje te dediščine, ohranitev tradi-
cije in prenos te dediščine našim nasle-
dnikom pomeni podlago za razvoj traj-
nostnega turizma, ki naj bi bil generator 
razvoja v Oglarski deželi. Občina Litija se 
zaveda potencialov, ki jih ima na podro-
čju trajnostnega turizma, ki pa jih v preteklosti ni izkoristila oziroma dosti premalo. Zato ni čudno, 
da je prav v Oglarski deželi prepoznala potencial za razvoj trajnostnega turizma. Ko govorimo o 
veliki priložnosti tega območja, mislimo na izrabo lokalnih virov, med katerimi prednjači gozd 
oziroma les kot surovina. O vsem tem so spregovorili gostje, ki so se udeležili delavnice na temo 
trajnostnega turizma Oražem Damjan – direktor Zavoda za gozdove, Cvetko Zupančič – direktor 
kmetijske gozdarske zbornice Slovenije ter župan občine Litija Franci Rokavec. Celotno srečanje 
so vsebinsko povezovali Jože Prah, Irena Bostič in Lijana Lovše.
Seveda si turizma ne znamo in ne moremo zamišljati brez urejene kulturne krajine, brez prebival-

cev tega območja, ki so po večini nosilci kmetijske dejavnosti 
zato so bila razmišljanja gostov zanimiva za vse prisotne. V na-
daljevanju je vodja projekta Biovil Nike Kranjc iz Gozdarskega 
inštituta, predstavila projekt, ki se izvaja na območju krajev-
ne skupnosti Dole in povezuje evropske vasi, ki želijo postati 
energetsko samozadostne. Nadaljevanje tega projekta bo tudi 
ureditev vaškega središča, z izgradnjo objekta v katerem bo 
gasilski dom, oglarski center in kotlovnica na biomaso. Na to-
kratnem srečanju sta bili predstavljeni dve idejni zasnovi tega 

objekta, ki ju je možno pogledati v Ticu na Dolah. Seveda so dobrodošle pripombe in predlogi na 
ta dva dokumenta, kajti to bo osnova za pridobitev PGD dokumentacije v naslednjem letu.
Po razgovoru je sledilo spoznavanje Oglarske dežele in druženje ob kopi na oglarski domačiji 
Odlazek v Slavini, kjer so vse udeležence delavnice gostoljubno sprejeli.

V ROŽNATE PLETENINE OVITA DREVESA  
TUDI V MESTU LITIJA

Številne litijske organizacije so se odzvale pobudi Europe 
Donne Slovenija in se pridružile projektu „Rožnate ple-
tenine 2017“. Gre za akcijo ozaveščanja o raku dojk, pri 
čemer so sodelujoči organizatorji v rožnate pletenine ovi-
li drevesa po različnih mestih Slovenije. Dogodek, ki ima 
velik pomen pri osveščanju prebivalstva o raku dojk je 
podprla tudi občina Litija.
V ponedeljek, 2. 10. 2017, so tako tudi mesto Litija olep-
šale rožnate pletenine. Ovita drevesa, na zelenici nasproti 
občinske stavbe, bodo mimoidoče ves oktober opozarja-

la na pomen 
o s v e š č a n j a 
o raku dojk, 
preventivne-
ga samopre-
gledovanja in 
zdravega nači-
na življenja.
Ob dogodku 
so sodelujoči 
pripravili kraj-
ši program. 
Glasbeno točko je pripravil Vrtec Litija v sodelovanju 
z varovankami Doma Tisje, enota Litija. Krajši nago-
vor sta podala direktorica Doma Tisje, Vida Lukač in 
župan Občine Litija, Franci Rokavec. Program je za-
ključila varovanka Doma Tisje z avtorskim recitalom, 
v duhu rožnatega oktobra.
Ob podpori Občine Litija, v akciji »Rožnate pletenine« 
sodelujejo: Društvo upokojencev Litija, Univerza za 
tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno pri Litiji, 
OŠ Litija, OŠ Litija, podružnica s prilagojenim progra-

mom, OŠ Gradec, POŠ Sava, Vrtec Ribica Litija, Dom Tisje  enota Litija, Knjižnica Litija, Izobraže-
valni center GEOSS, Kork Sava in ustvarjalne posameznice.

ASFALTIRANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Občina Litija še v letošnjem letu načrtuje asfaltiranje dobrih 7 kilometrov lokalnih cest in javnih 
poti v različnih območjih naše občine. Na javnem razpisu za izbiro izvajalca asfalterskih del je bilo 
izbrano podjetje Asfalt Kovač s Planine pri Sevnici. Skupaj s krajani in JP KSP, je bil pripravljen 
in usklajen terminski plan iz-
vedbe asfaltiranja. Še posebej 
je potrebno izpostaviti delo 
krajanov, saj so v veliki meri 
sami pripravili spodnji ustroj 
cestišča. 
Sredi meseca oktobra je izva-
jalec asfaltiral del javne poti v 
najbolj oddaljenem, vzhodnem 
delu naše občine, v naselju  
Dobje, v dolžini 1 kilometra.
Konec meseca oktobra in v 
začetku meseca novembra se 
bo izvedlo asfaltiranje v Radgonici in na Prevalah. Vsi navedeni odseki cest spadajo v KS Dole 
pri Litiji. Nato se bo asfaltiranje nadaljevalo tudi v KS Polšnik, KS Gabrovka, KS Hotič in KS Vače. 

KRAJANI KS HOTIč SOgLASNI ZA čIMPREJšNJO 
gRADNJO ObVOZNICE NA IZREDNEM ZbORU

V četrtek 14.09.2017 ob 17 uri smo imeli krajani KS Hotič izredni zbor krajanov v prostorih ga-
silskega doma v Spodnjem Hotiču. Zbor je sklical predsednik sveta KS Hotič Leopold Malovrh. 
Glavna točka na zboru je bila razgovor s predstavniki Direkcije za infrastrukturo glede obvoznice 
v Hotiču. Direkcijo je zastopal Tomaž Willenpart – vodja sektorja za investicije za ceste, skupaj s 
sodelavci. Na zboru so bili prisotni tudi župan občine Litija Franci Rokavec, podžupanja Lijana Lo-
vše, podžupan Boris Doblekar. Udeležba krajanov na zboru, je bila zelo velika. Prisotni so vodenje 
izrednega občnega zbora zaupali meni.
Predstavljena je bila problematika izgradnje obvoznice. Krajani smo pred zborom že imeli do-
ločen termin za zaporo državne ceste G2108 pri gostišču Kimovec. Zapora bi potekala kot ne-

prekinjena hoja po prehodu 
za pešce. Ko so na Direkciji 
videli, da nam je resnično do-
volj čakanja in obljub in, da z 
samo zaporo mislimo resno, 
so nam končno prisluhnili. 
Vsako jutro se dolge kolone 
vozil vijejo iz Zasavja proti 
Ljubljani (dnevno pelje po tej 
cesti okoli 8000 vozil). To ovi-
ra normalno življenje nas kra-
janov. Vključevanje na glavno 
cesto, ob prometnih konicah, 
pa je prava nočne mora. Prav 

v Zg. Hotiču je najbolj ozko grlo prometne državne ceste. Kadar se med hišami srečata dva tovor-
njaka promet za nekaj časa obstane. Najhuje je, ko se naši otroci odpravljajo v šolo, saj hodijo 
praktično po cesti. Pločnika ni, niti ga ni možno graditi.
Ko so pred 60 leti gradili to cesto, ni bilo predvideno da bi po njej tekel tovorni promet. Velik pro-
blem je tudi vključevanje kmetijskih strojev na samo cesto. Zato me še vedno preseneča ocena 
ogroženosti, ki so jo dali na Direkciji , v zvezi s poslanskim vprašanjem poslanke NSI Ive Dimic 
avgusta 2016, kjer so 
omenjen odsek pre-
gledali po metodologiji 
EuroRAP in ugotovili 
nizkosrednjo stopnjo 
tveganja. Ko sem pred-
stavnike Direkcije po 
zboru povabil, da se 
sprehodimo od gostil-
ne Juvan do gostišča 
Kimovec, kjer hodijo 
naši otroci, ni bilo po-
sebnega interesa z nji-
hove strani.
Na zboru smo od g. 
Willenparta zahteva-
li konkretne rešitve 
v zvezi gradnje obvo-
znice, v nasprotnem 
primeru nadaljujemo z 
aktivnostmi za zaporo 
ceste. G. Willenpart je vse prisotne seznanil z dejstvom, da je bila obvoznica Zgornji Hotič že leta 
2010 uvrščena v državni proračun. Žal so bile leta 2013, zaradi gospodarske krize, vse investicije 
ustavljene. Willenpart je govoril samo o obvoznici Zg. Hotič, krajani pa vidimo edino smotrno 
rešitev, da bi se obvoznica nadaljevala tudi naprej mimo Sp. Hotiča vse do saniranega plazu.  
A nam je g.Willenpart jasno povedal, da izgradnja celotne obvoznice še lep čas nebo možna  
(Natura 2000, gradnja HE na Savi, okoljevarstveniki,….)
Obljubil nam je, da bodo na Direkciji že začetek novembra pričeli z samimi aktivnostmi za gradnjo 
obvoznice Zg. Hotič in, da bo na občino Litija poslal termjnski plan poteka postopka. Leta 2019 
naj bi po vseh birokratskih postopkih prišlo do odkupa zemljišč, 2020 začetek gradnje in 2021 
konec gradnje.
Glede na obljubljeno smo aktivnosti za zaporo državne ceste prestavili na november. Če bomo ta-
krat videli da aktivnosti Direkcije potekajo po dogovoru, zapore seveda ne bomo izvedli. V kolikor 
bo prišlo do velikih terminskih odstopanj od dogovorjenega, je seveda zapora še vedno možna.

Boštjan SUKIČ

CENE STORITVE POMOčI NA DOMU ZA UPORAbNIKE
Na območju Občine Litija javno službo pomoč družini na domu izvaja javni socialno varstveni 
zavod Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji. 
Zaradi povišanja stroškov dela je izvajalec storitve Dom Tisje predlagal zvišanje cene stori-
tve. In sicer se ekonomska cena storitve pomoči na domu zviša na naslednji način:
- iz 17,11 EUR/h na 17,83 EUR/h na delovni dan,
- iz 23,01 EUR/h na 24,01 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
- iz 24,49 EUR/h na 25,56 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
Občinski svet Občine Litija je na svoji 17. redni seji dne 4.10.2017 sprejel sklep, da se zviša 
subvencija občine iz 60% na 61,80%, kar pomeni, da končne cene za uporabnika ostajajo 
enake kot do sedaj in sicer:
- 5,91 EUR/h na delovni dan,
- 8,27 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
- 8,86 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.

SUbVENCIJA ObčINE K CENI STORITVE
Da bi se čim manjši del dodatnih stroškov prelil na uporabnike je Občinski svet Občine Litija 
sprejel sklep, da se zviša subvencioniranje občine iz 60% na 61,80% in tako končne cene za 
uporabnika ostajajo enake kot do sedaj.
Subvencija občine ni predmet vračila po 128. členu Zakona o dedovanju, zato uporabnike se-
znanjamo, da jo izkoristijo. V kolikor pa uporabniki, ki sami nimajo dovolj sredstev ali pa zave-
zancev za plačilo svojega dela polne cene, pa o tem z izdajo odločbe o oprostitvi plačila odloča 
pristojni Center za socialno delo. V tem primeru pa je ta del, ki je predmet odločbe o oprostitvi 
plačila, vračljiv po 128. členu Zakona o dedovanju.

VDC ZAgORJE PRIHAJA V MEDgENERACIJSKO 
SREDIščE šMELC

Medgeneracijsko središče 
Šmelc in Varstveno delovni 
center Zagorje sta v sep-
tembru sklenila dolgoročno 
najemno pogodbo za najem 
prostorov za dejavnost var-
stveno delovnega centra v 
medgeneracijskem središču. 
V Litiji bo tako enota var-
stveno delovnega centra Za-
gorje in bo opravljala storitev 
vodenja, varstva in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji. Priče-

tek delovanja enote centra se načrtuje s 1. 1. 2018. V enoto varstveno delovnega centra v Litiji bo 
vključenih približno 20 uporabnikov, ki so bili sedaj deloma vključeni v Zagorju, nekaj je takšnih, 
ki v varstvo še niso bili vključeni.
Občina Litija si je več let prizadevala k vključitvi enote VDC v litijsko okolje, sedaj pa bo z odpr-
tjem enote, zapolnjena še zadnja vsebina medgeneracijskega središča Šmelc. Zadovoljni smo, da 
bo posameznikom, ki so se do sedaj morali za vključevanje v dejavnosti VDCjev voziti drugam, 
ponujena možnost vključevanja v njihovem lokalnem okolju.

Na novo asfaltirana JP do naselja Dobje
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JAVNA POHVALA IN ZAHVALA
Podžupan in občinski svetnik Boris Doblekar 
odlično vodil akcijo »Dan brez avtomobila«

Letošnja preventivna akcija Dan brez avtomobila v tednu 
mobilnosti 22.9. v Litiji je bila spet ena boljših prireditev. 
Zakaj? Zato, ker se jo je udeležilo mnogo otrok iz osnovne 
šole in vrtcev, poleg tega tudi njihovi učitelji in vzgojitelji. 
Otroci oziroma mladina potrebujejo take preventivne akci-
je, saj so najbolj ranljiva skupina udeležencev v prometu 
in vsako reše-
no življenje s 
preventivni-
mi akcijami je 
vredno več, 
kot vse drugo 
na svetu.
Med mnogimi 
ob i skova lc i , 
precej mladih 
m i m o i d o č i h 
in tudi starej-
še populacije, 
sem bila tudi sama in to z velikim veseljem. Med vsem pestrim 
dogajanjem na prizorišču na zaprti cesti CKS med OŠ in športno 
dvorano pa me je zelo razveselil znan glas iz zvočnikov, ki se v 
zadnjih letih pojavlja na mnogih prireditvah v občini Litija in tudi 
sosednji Šmartno pri Litiji in, ki je tudi tokrat naredil prireditev 
mnogo bolj pestro in »živo«, kot bi sicer bila. Prireditev je vo-
dil litijski občinski svetnik in podžupan Boris Doblekar, ki 
se je po moji oceni še posebej potrudil, saj je imel za publiko 
populacijo, ki je kar srkala pomembne besede za otroško lastno 
varnost v prometu. Najbolj me je navdušil njegov stil vodenja 
prireditve, ko je zelo resne in pomembne predstavitve polici-
stov, reševalcev, gasilcev in drugih, otrokom predstavljal na za-
baven in duhovit način, kar jih je še mnogo bolj pritegnilo in so 
po moji oceni tudi mnogo več odnesli, kot bi sicer. Zelo lepo je 
bilo tudi slišati razmišljanja in komentarje otrok, ki jim je podžu-
pan ponudil možnost, da sami svojim vrstnikom spregovorijo po 
mikrofonu. Res čudovit in prijazen način posredovanja znanja 
ter izkušenj, ki jih, kot mi je znano Boris Doblekar ima iz dol-
goletnega aktivnega dela v Svetu za preventivo in vzgojo v ce-
stne prometu in sodelovanja z Agencijo za varnost prometa RS.  
Zato se mi zdi prav, da se takšnim ljudem, ki večino svojega 
prostega časa namenijo v dobro drugih, iskreno zahvalimo. 
Upam in želim si, da bi bilo takih ljudi več. Ob enem pa se 
že veselim, da se bom lahko spet kmalu udeležila katere od 
prireditev, ki jih bo vodil in popestril naš litijski podžupan 
Boris Doblekar.

Jožica JeRiN

V Slovenski Ljudski Stranki smo pred 
dvema letoma začeli projekt POVEŽIMO 
SLOVENIJO, s katerim želimo pospešiti 
sodelovanje med posameznimi občinski-

mi odbori SLS. Obenem spoznavamo lepote naše lepe države, 
spoznavamo našo bogato kulturno dediščino ter izražamo vese-
lje in ponos nad domovino, ki jo imamo. Tudi tokrat smo se po-
vezali z občinskim odborom SLS Šmartno pri Litiji in se ob sto-
letnici legendarnega preboja soške fronte odpravili v Posočje, 

JAVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV 
NA RELACIJAH gAbROVKA-LITIJA 

IN VAčE-LITIJA
V zadnjih letih so se v občini Litija pojavile potrebe po bistve-
nem povečanju kapacitet potniškega prometa, predvsem iz 
smeri Gabrovka in iz Vač. Potniki so lahko doslej uporabljali po-
sebni prevoz za osnovnošolce, ki pa v bodoče, zaradi omejenih 
kapacitet, ne bo več zadoščal za prevoz drugih potnikov. 
Občina Litija načrtuje uvedbo javnega linijskega prevoza po-
tnikov na relacijah Gabrovka-Litija in Vače-Litija. V ta namen 
je bila v maju 2017 na Ministrstvo za infrastrukturo podana 
pobuda za zagotovitev javnega linijskega prevoza potnikov na 
omenjenih linijah. Ker ministrstvo trenutno ne načrtuje širitve 
prevozov, je mogoče linijski prevoz v naši občini zagotoviti na 
podlagi vključitve v prevoze obstoječih koncesionarjev. Občina 
Litija se je v ta namen povezala s koncesionarjem SŽ ŽIP d.o.o. 
in skupaj z njim preučila možnosti razširitve javnega potniškega 
prometa iz teh dveh smeri.
Dogovorjeno je bilo, da se s 1. 1. 2018 poskusno, predvidoma 
za obdobje enega leta, uvede linijski prevoz na obeh relacijah. 
Prevoze bosta izvajala podizvajalca koncesionarja, dokončni 
pogoji glede postajališč in voznih redov pa bodo predvidoma 
znani do konca novembra 2017. Omenjeni prevoz bo subven-
cionirala Občina Litija, zato bo cenovno ugoden za potnike. 
Koristili ga bodo lahko osnovnošolci, dijaki Gimnazije Litija in 
drugih srednjih šol, študenti, zaposleni, oskrbovanci VDC in vsi 
ostali občani.

ZASAJENE NOVE VRbE  
NA ZELENICI Ob SAVI 

Konec meseca 
avgusta je moč-
no neurje priza-
delo tudi našo 
občino kljub te
mu, da ARSO ni 
napovedal večjih 
padavin, se je 
prav na območju 
naše občine raz-
vila nevihtna ce-
lica. Močan veter 
je odkrival strehe 
in podiral dreve-

sa, prizaneslo ni niti vrbam na zelenici ob Savi. JP KSP Litija 
je tako že v tem mesecu zasadil nova, mlada drevesa, ki bodo 
nadomestila stara in ohranila lepo podobo obrežja reke Save.

podoživljat zgodovino, ki je bila pomembna tudi za slovensko 
narodnostno mejo, zgodovino nepotrebnih žrtev in nepopisnega 
trpljenja narodov Evrope. Občudovali smo lepote narave vse od 
doline Tamar, kjer smo si pod planiško velikanko privoščili zajtrk 
in si pogledali smučarski center, ki je tudi brez snežne odeje za-
nimiv za ogled. Nato smo nadaljevali pot po slikoviti dolini mimo 
Trbiža, Predela, Loga pod Mangartom, vse do Bovca, kjer sta nas 
nagovorila župan Valter Mlekuž in predsednik OO SLS Gregor 
Rupnik, ki nas je tudi vodil po čudovitih predelih soške doline.
Za konec smo so ogledali muzej mlekarstva v Kobaridu in se v 
poznih večernih urah, polni vtisov vrnili v Litijo.  OO SLS Litija

POZIV ZA ZbIRANJE gRADIVA  
RUDNIKA SITARJEVEC

Občina Litija po 52 letih, odkar se je rudnik zaprl, v decembru 
odpira del rudnika za obiskovalce. Poleg rovov želimo pokaza-
ti kako in s čim so rudarji nekoč delali. Pozivamo občane, ki 
imajo doma še rudarsko orodje, del tračnice po kateri so vozli 
rudarski vozički, kos delovnega oblačila ali fotografije, da ga 
prinesejo pokazati v Mestni muzej Litija na CKS 2. Lahko tudi 
prej pokličejo na 070 430 202 ali pišejo na mestnimuzej@
zkmslitija.si
Za vsak predmet ali informacije o delu v rudniku bomo zelo 
hvaležni.
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Prvotiski
V času, ko se zdi, da knjigo kot nosilec sporočila 

ogrožajo digitalni mediji, je še kako zanimivo pokukati v obdo-
bje nastajanja prvih tiskanih knjig, tako imenovanih inkunabul.
Delček knjižnega bogastva iz časa, ki ga je zaznamovala Gu-
tenbergova iznajdba tiskarskega stroja, si je bilo mogoče ogle-
dati od 20. junija do 22. septembra 2017 v razstavni dvorani 
Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Ujeli smo še 
zadnje dneve, ko je bila razstava z naslovom Črna umetnost 
v barvah, ki jo je pripravila ddr. Nataša Golob, odprta in si jo 
ogledali s skupino učencev 3. triade matične šole. Po razstavi 
nas je vodila gospa Urša Kocjan. Njena navdušena razlaga nas 
je spodbudila k številnim vprašanjem, ki so se nam porodila ob 
ogledu štirinajstih predstavljenih eksponatov, ki so nas očarali 
s svojo prefinjeno lepoto, umetelno izdelavo, predvsem pa z 
izredno dobro ohranjenostjo. 
Kako pomemben del dediščine so razstavljene knjige, smo se 
lahko prepričali tudi iz skrbi za pogoje, ki so jih morali zagoto-
viti v razstavnem prostoru. Inkunabule so ležale na posebnih 
posteljicah, da se jim ne bi poškodovali hrbti, prostor s stalno 
temperaturo (20 °C) in stalno vlago je razsvetljevala pritajena svetloba.
Glede na to, da so razstavljeni prvotiski nastali konec 15. stoletja in da so kljubovali zobu časa 
do danes, je odveč bojazen, da knjiga tudi v prihodnje ne bo uspešno sobivala z elektronskimi 
nosilci sporočil, saj ima tudi to prednost, da ponuja ugodje ob dotiku, ki je virtualni resničnosti 
nedosegljivo.  Maria PRIMOŽIČ, Stanka SIRK

Predstavitev jevniškega šolskega ekovrta  
na EKO prazniku v Ljubljani

V soboto, 9. 9. 2017, je na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal največji slovenski 16. EKO 
praznik, ki ga organizira Inštitut za trajnostni razvoj. Na prodajnorazstavnem sejmu ekološke-

ga kmetijstva so kmetije, organizacije 
in podjetja ponujala svoje pridelke in 
proizvode. 
Predstavile smo se tudi nekatere šole 
in vrtci, ki sodelujemo v programu 
Šolski ekovrt. Na naši stojnici smo 
razstavljali pridelke s šolskega eko-
vrta, ribezovo marmelado, ki smo jo 
sami skuhali, sirup iz kraškega šetra-
ja, čaje, zelišča, semena in pehtrano-
vo pecivo, ki so ga obiskovalci lahko 
pokusili. Naši učenci so bili kot prave 

branjevke in branjevci zelo zgovorni ter so obiskovalcem razložili vse, kar so želeli vedeti o našem 
vrtu. Izkoristili smo tudi priložnost, da smo si ogledali stojnice drugih razstavljavcev ter tako dobili 
ideje, kaj vse še lahko izdelamo.  Darja RAJŠEK, vodja POŠ Jevnica

Letna šola v naravi – Žusterna od 18. do 22.9.2017
Tako kot že mnogo let do zdaj so bili tudi letos petošolci matične šole in vseh podružnic v letni 
šoli v naravi v Žusterni. Letošnja odprava je štela 58 učencev in 7 učiteljev spremljevalcev, termin 
pa je bil od 18. do 22.9.2017.

Vreme nam prve dni ni bilo najbolj naklonjeno, vendar se nismo pustili motiti in smo nemoteno 
izvajali naš program. Poleg plavanja smo imeli veliko dejavnosti, ki so popestrile naše bivanje v 
Žusterni. Učenci so svoje talente predstavili na spoznavnem večeru in modni reviji. Sredi tedna, 
ko se je vreme izboljšalo, smo odšli z ladjico v Izolo. Tam smo si ogledali eno najstarejših zgradb 
v Izoli – Mavzolijevo palačo. Sprehodili smo se po Izoli, učenci pa so si lahko kupili spominke, nato 
pa se posladkali s sladoledom. Zvečer smo se sprehodili do športnega parka Bonifika, kjer so 
lahko sprostili odvečno energijo. Četrtek je bil v znamenju testiranja znanja plavanja. Učenci so 
se borili za bronaste, srebrne in zlate delfinčke. Popoldne smo odšli na športno igrišče OŠ Antona 
Ukmarja, kjer smo izvedli igre z žogo. Dan smo zaključili z zaključno prireditvijo in podelitvijo di-
plom, čisto na koncu pa je bil čas tudi za disko. Zadnji dan smo se po zajtrku sprehodili do Kopra, 
kjer nas je čakalo pravo presenečenje. Slovenska vojska je imela dan odprtih vrat, zato je bil na 
voljo ogled obeh slovenskih vojaških ladij Triglav in Ankaran. To priložnost smo z veseljem izko-
ristili in se podali na zanimiv ogled. Po vrnitvi v Žusterno je sledil verjetno še zadnji letošnji skok 
v morje, po kosilu pa smo se prijetno utrujeni in polni novih dogodivščin odpravili proti domu.

Petra KOBE

Urejanje šolskega dvorišča  
na POš Jevnica

Sončno vreme je bilo v petek, 29. 9., in soboto, 30. 9. 2017, kot 
nalašč za urejanje travnatega dela šolskega dvorišča. Začeli smo 
v petek zjutraj, ko nam je očka prvošolke naredil strojni izkop, 
popoldne pa so se polagali robniki, ki nam jih je podarilo podjetje 
AGM Nemec d.o.o. V soboto smo nadaljevali s tlakovci, donaci-
jo podjetij SAM in KOGRAD. Očetje učencev so pri tem pokazali 
svoje spretnosti, tlakovali so lično potko in prostor, kamor smo 
nato postavili leseno mizo in klopci in kamor so v senco lipe sedli 
učenci, ki so pri delu pridno pomagali. Čeprav so bila opravila bolj 
moška, so se delovne akcije udeležile tudi matere, ki so pomaga-
le pri urejanju zelenice. Podjetjem Sam, Kograd in AGM Nemec 
d.o.o. se iskreno zahvaljujemo za podarjeni material, saj je z njiho-
vo pomočjo naše dvorišče dobilo lepšo podobo. Zahvala gre tudi 
gospodu Pircu za izkop ter vsem staršem, ki so svoj čas namenili 
urejanju našega igrišča, gospodoma Sebastjanu in Jožetu Gorencu pa se zahvaljujem tudi za po-
moč pri organizaciji delovne akcije. Delo je potekalo v prijetnem vzdušju.  Darja RAJŠEK

OŠ GABROVKA - DOLE

VRTEC ČEBELICA - GABROVKA

POŠ JEVNICA

Preventivne dejavnosti v tednu športa
Preventivne dejavnosti in 
test hoje na 2 km, ki jih izve-
demo dvakrat letno (septem-

bra na Dolah in maja v Gabrovki), so tudi v 
petek, 29. 9. 2017, v šolske prostore in na 
športno igrišče pri Podružnični šoli Dole 
pri Litiji privabile starše in krajane, ki ak-
tivno skrbijo za svoje zdravje. Poleg testa 
vzdržljivosti – hoje na 2 km – so zdravstve-
ne delavke ZD Litija opravile še brezplač-
ne meritve holesterola, krvnega sladkorja, 
krvnega tlaka in telesne mase ter svetova-
le, kako lahko z majhnimi spremembami 
življenjskih navad izboljšamo počutje in 
zdravje.  Pogovor in svetovanje ob rezultatih meritev daje preventivnim dejavnostim posebno 
vrednost. Običajno nam prav za pogovor zmanjka časa, tudi takrat, ko obiščemo zdravnika zaradi 
zdravstvenih težav. Prav zato smo organizatorji in izvajalci preventivnih dejavnosti zadovoljni, da 
je vsako leto več udeležencev.  Maja PLAZAR

športno-družabno 
srečanje na Dolah

V petek, 29. septembra 2017, je potekalo 
športnodružabno srečanje učencev 6. – 
9. razreda OŠ GabrovkaDole. Učenci so 
lahko igrali nogomet na travnatem igrišču 
ali košarko na šolskem igrišču, se preiz-
kusili v fotografiranju in snemanju ali pa 
so se med seboj samo družili. Vsi so se 
zabavali, kar je bil tudi namen srečanja. 
Hvala ŠD Dole za uporabo nogometnega 
igrišča. Mia MESERKO, 8. r.

Žalna svečanost (komemoracija) na Dolah pri Litiji
Na Dolah pri Litiji bo žalna svečanost (komemoracija) v petek, 27. 10. 2017, ob 8.00 pri spominski 
plošči NOB.

KAKO SE VIDI IZ ZADNJE KLOPI 
ObčINSKEgA SVETA?

Javno-zasebno partnerstvo je past ali čudežna rešitev?
Javno-zasebno partnerstvo je lahko 
zelo primerna rešitev, predvsem pri bolj 
tveganih projektih, v katera zasebna 
podjetja sama ne bi vstopila. Občinska 
uprava predlaga izgradnjo vrtca Najdi-
hojca z javno-zasebnim partnerstvom 
le zaradi dveh kritičnih razlogov, kar je 
vredno močnega premisleka. Občina 
predlaga, da bi zasebnik v Litiji gradil, 
ker občina nima denarja in če bi vrtec 
gradila občina z družbenim denarjem, 
bi izgradnja vrtca namesto 1,8 milijona, 
stala celo 3 milijone.
Ta dva problema bi v občini bi rešili s sode-
lovanjem zasebnika, ki bi skupaj z občino 
vložil določena sredstva v izgradnjo vrtca. 
S pridobitvijo koncesije bo tudi seveda 
nekaj zaslužil, za občino pa bo to po drugi 
strani še vedno ceneje, kot če bi se sama 
lotila projekta. No, potem pričakujem, da 
bodo na občini še ugotovili, da bi bilo celo 
bolje, da bi marsikatere projekte kar dali 
zasebnikom. S tem, da občina gradi draž-
je kot zasebnik, je že veliko privarčevala. 
Da bi bilo zanimanje za tako rešitev, je po-
trebno omogočiti podjetju, da s projektom 
ustvari nek profit, vendar pa je treba paziti, 
da tveganje ne ostane le na javnem sektor-
ju. Prihajati mora tudi do porazdelitve virov 
in sredstev, ne le tveganj. Občina ne sme 
sprejeti le tveganja, ki se potem s podraži-
tvijo vrtčevske oskrbe prenese na občin-
ski svet in s tem na občinski proračun. To 
lahko postane kaj hitro velika past. Stroški 

vrtca naraščajo in razlika v gradnji zaseb-
nika v nizki ceni se potem plačuje skozi 
drago oskrbo otrok, ki jih delno pokrivajo 
starši in delno občina. To se poimenuje kot 
nizka ponudba, potem pa z aneksi vse sku-
paj podražimo. Koncesija bi bila podpisa-
na za dobo 15 let in ravno zaradi dolgega 
roka mora biti vse res dobro premišljeno. 
Velik problem pri tovrstnih projektih pa je 
korupcija, saj recimo pod krinko javnoza-
sebnega partnerstva pride do zlorab, ko se 
npr. nekemu podjetju zaradi podkupljivih 
predstavnikov oblasti omogoči tisto, kar si 
vsak zasebnik, ki plačuje iz lastnega žepa, 
ne bi dovolil. Vrtec Najdihojca je eden 
najbolj neprimernih vrtcev v občini Litija 
in je vsekakor NUJNO potreben hitrega 
ukrepanja. Pri izgradnji novega vrtca pa je 
tudi nujno, da se poleg izgradnje še doku-
pi zemljišče in s tem poveča prostor tako 
za igrišče kot za parkirne prostore. Objekt 
vrtca je sedaj predlagan za izvedbo v dveh 
etažah, kar v preteklosti ni bila praksa. 
Vsem nam je jasno, da majhni otroci niso 
vešči hoje po stopnicah. Ali bo znala ob-
činska uprava pravilno izvesti javni razpis 
za javnozasebno partnerstvo in ali bo zna-
la občinska uprava pravilno sestaviti kon-
cesijsko pogodbo  to pa sta sedaj veliki 
vprašanji, na kateri še ni videti odgovorov. 
Napake morebitne napačne odločitve, se 
ne bodo videle ob otvoritvi temveč v obdo-
bju koncesije petnajstih let.

Aleksander GOMBAČ

Obisk potujoče knjižnice v gabrovki
Knjižnica je v vsakem kraju pomembna kulturna in izobraževalna ustanova. 

Zgodnji obisk knjižnice je že za najmlajše otroke zelo dragocen. Pomembno je, da otrok obišče 
knjižnico že v predbralnem obdobju. Spozna osnovne pojme o knjižnici: kaj je knjižnica, kaj po-
meni izposoja knjig, vedenje v knjižnici, seznani se z 
različnimi knjigami, slikanicami, enciklopedijami, lek-
sikoni, spozna otroški oddelek s knjigami … Preko 
knjig, slikanic približamo otroku svet pisane besede in 
spodbudimo potrebo po branju. Otrok si s tem širi lit-
erarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus. 
Obisk knjižnice ni bil zadnji. V povezavi s predšolsko 
bralno značko jo bomo obiskovali vsak teden preko 
celega leta. Cilj izvajanja predšolske bralne značke je 
spodbujanje branja v družinskem krogu. Otroci skupaj 
s starši izberejo med ponujenimi knjigami ali knjigami 
po svoji želji, jih doma skupaj preberejo, v vrtcu pa 
predstavijo prijateljem ali pa prinesejo risbico, s katero otrok ponazori vsebino prebrane pravljice. 
Škoda bi bilo zamuditi priložnosti, ki smo jo dobili v kraju. Vabimo tudi starše, da jo obiščejo 
skupaj s svojimi otroki. 
Otroci in starši – posezite po knjigah že v rani mladosti in skupaj odkrivajte neskončna 
bogastva, ki se skrivajo v njih! Marinka LENART

Stran iz razstavljene inkunabule 
(Vir: splet)
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RODITELJSKI SESTANEK
V torek, 12.9.2017 je potekal v mali telovadnici šole roditeljski sestanek za starše 
učencev, ki obiskujejo Podružnico s prilagojenim programom. Ob prihodu v prostor 
jih je sprejel učitelj Andrej Guček s prijetno glasbo, ki jo je izvajal na klavinovi. Star-
ši so se sestanka zelo številčno udeležili. Pozdravila jih je vodja podružnice Marjeta 

Mlakar Agrež. Predstavila jim je letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018. O varni poti v šolo 
in iz nje jim je spregovoril predstavnik Policijske postaje Litija Andrej Hrup. Mentorji interesnih 
dejavnosti so predstavili 
načrt dela krožka za novo 
šolsko leto. Ponujajo kar 
20 interesnih dejavnosti, 
med njimi sta tudi mode-
larski in kuharski krožek, 
ki se bosta izvajala prvič. 
Starši so prejeli začetno 
publikacijo, v kateri so vsi 
osnovni podatki. Na prvi 
strani jo krasi lepa misel C. 
Dickensa: 
VSAK ČLOVEK JE NAREJEN 
TAKO, DA JE UGANKA ZA 
DRUGE. 
Po uvodnem delu so star-
ši nadaljevali sestanek po 
oddelkih. Razredniki so jim 
predstavili letne priprave in 
učno snov in dneve dejav-
nosti. Izvolili so predstavnika v Svet staršev in se dogovorili za individualne sestanke na katerih 
bodo starši sooblikovali in podpisali individualiziran program za svojega otroka.

Marjeta MLAKAR Agrež

Stanovanjski krediti nove 
generacije 
Preverite ponudbo v naših poslovalnicah!

www.stanovanjskikredit.si                      01 477 20 00

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

PETOšOLCI OSNOVNE šOLE LITIJA  
V ŽUSTERNI 

Letošnja letna šola v naravi je potekala v še posebej prijetnem vzdušju, saj so cesto med Koprom 
in Izolo zaprli za ves promet. Poteka samo še lokalni promet, zato je bolj mirno in hoja ob obali 
varna. Učenci so večino časa namenili plavanju. Z ladjico so se zapeljali v Simonov zaliv, kjer so 
opazovali nahajališče ostankov obmorske rezidencialne rimske vile z gospodarskim poslopjem, 
ki je imela tudi veliko pristanišče. Izolska marina je bila polna bark. Med značilnimi primorskimi 

VRTEC LITIJA

UREDITEV PROSTORA ZA NAJMLAJšE
September je začetek novega vrtčevskega leta in takrat se tudi v vrtcu oblikujejo 
nove skupine. V enoti Sonček, na Vačah, sta se ponovno oblikovali dve kombi-

nirani skupini po devetnajst otrok. Tako je nekaj otrok 
ostalo v isti skupini kot prejšnje leto, nekaj se jih je 
preselilo iz sosednjega oddelka, hkrati pa se nam je 
pridružilo enajst novincev.
September je mesec, ko se v vrtcu spoznavamo, se-
znanjamo z dnevno rutino, igramo in osvojimo prostor. 
V tem času vzgojiteljice opazujemo otroke in glede na 
starost in interese oblikujemo igralne kotičke. Pri kom-
biniranih skupinah je to veliko težje in velik izziv za nas 
vzgojiteljice.
Letošnje leto je v obeh skupinah skupaj trinajst otrok 
prvega starostnega obdobja in zato smo se vzgojitelji-
ce odločile, da uredimo varen prostor namenjen le našim najmlajšim. Ker nam avla vrtca to omo-
goča, sta nam hišnika postavila varnostno ograjo med avlo in garderobo. Prostor smo opremile 
z blazinami in primernimi igračami. Tu se družijo in igrajo najmlajši otroci obeh skupin; plešejo, 
opazujejo slikanice, gradijo iz konstruktorjev in včasih zaspijo. Starejši otroci se medtem v igralni-
cah igrajo z drobnimi materiali, Montessori didaktičnimi sredstvi, poslušajo pravljice, pripravljajo 
dramatizacijo za starše, babice in dedke. O tem pa vam poročamo v mesecu oktobru.

Zdenka JUVAN Nagode, pom. vzgojiteljice

SEPTEMbER- mesec novih začetkov in novih izkušenj
Po poletju sledi jesen, za vsakega drugačna, a vendar tudi neponovljiva izkušnja, polna občutkov 
in spominov, ki jo doživi vsak, ko prvič prestopi prag vrtca, šole ali službe. 
Mnogi starši so bili prvega septembra vznemirjeni, z mnogimi vprašanji, ko so svojega otroka 
prvič pospremili v vrtec. V vrtcu imamo izkušnje, da se večkrat starši bolj »bojijo« vrtca, kot pa 
otroci. Otroci večinoma z veseljem prihajajo v vrtec. Srečajo se z novimi igračami, novimi prijate-
lji, nova je tudi igralnica in okolje vrtca. A nasmejani obrazi vzgojiteljic in vzgojiteljev spodbudijo 
otroke, da pozabijo na strah. V času uvajalnega obdobja v vrtcu vzgojiteljica ali vzgojitelj otrokom 
nudita varnost, hkrati pa opogumljata tudi starše. Lepo je slišati prijazno, pozitivno in spodbudno 
besedo vzgojitelja, ki spremlja otroka v času, ko starša ni zraven. Seveda je na začetku težko, a 
po začetnem jutranjem joku se kmalu vse umiri in po hodniku se slišijo razposajeni glasovi otrok, 
ki se igrajo, pojejo, smejejo. Garderobe so kmalu polne risb, slik in izdelkov otrok. Kmalu otrok 
pripoveduje, kako lepo je bilo, kaj vse je počel. Takrat starši ugotovijo, da otrok ne samo, da v 
vrtcu uživa, ampak se tudi uči in razvija na različnih področjih. Predvsem pa se počuti varno, 
sprejeto in zadovoljno. To pa je največ, kar lahko starša pomiri in ga vsak dan brez skrbno v vrtcu 
za nekaj časa pusti. 
In konec septembra skupaj s starši ugotavljamo, da vrtec le ni takšen bau, bau. Je le hiša polna 
otrok, ki se igrajo, pojejo, raziskujejo in se vsak po svoje učijo in razvijajo. Vse to, ob spodbudi 
prijaznih vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki vsak dan poskrbimo, da otroku čas v vrtcu hitreje mine. 

Manca ČERNI, dipl. vzgojiteljica

AKCIJA NVO gRE V šOLO USPEšNO IZPELJANA  
NA Oš gRADEC IN POš VAčE

hišami so izvedeli nekaj o zgodovini mesta. Sladoled se je prav prijetno prilegel. Nočni pohod je 
potekal po deževnem dnevu. Večerna zarja je nudila pravljične prizore. Sredozemsko rastje so 
spoznavali v okolici hotela. Za zabavo so poskrbeli učenci na spoznavnem večeru, modni reviji in 
zaključnem večeru. Vsi učenci so napredovali v znanju plavanja. Dva sta prejela zlatega delfinčka.

Tatjana BIZJAK

Z akcijo NVO gre v šolo povezujemo lokalna 
društva z osnovnimi šolami. Njen osnovni na-
men je učencem predstaviti dejavnosti, ki jih 
izvajajo okoliška društva in jim na interaktiven 
način predstaviti kaj jim lokalno okolje ponuja, 
ko zapustijo šolske 
klopi. 
Letošnjo akcijo sta 
v partnerstvu izve-
dli dve regionalni 
stičišči nevladnih 
organizacij. Stičišče NVO osrednjeslovenske 
regije in ZLHT regionalni center NVO zasavske 
regije sta tokrat uspešno povezala 11 osnovnih 
šol in kar 120 nevladnih organizacij, v akcijo pa 
je bilo vključenih več kot 5.500 učencev. 
Učenci so med akcijo NVO gre v šolo spozna-
vali različne dejavnosti in vsebine nevladnih or-
ganizacij. Predstavila so se jim različna športna 

društva in kulturne organizacije, mnogo pa je 
bilo tudi takšnih, ki so otrokom predstavi-
li bolj posebne vsebine. Učenci so poleg 
športa in kulture spoznavali kaj se dogaja v 
lovskih družinah, iz prve roke izvedeli kako 
je potekala vojna za Slovenijo, se seznanili 
s problematiko vedno bolj zelo razširjene 
sladkorne bolezni, izvedeli kam vse zleze-
jo člani planinskih društev, pogovarjali so 
se o nasilju med vrstniki, spoznali osnove 
prve pomoči in pestre dejavnosti gasilskih 
društev, podučili so se o čebelarjenju, ta-
borjenju in tudi o problematikah različnih 
težkih boleznih in življenja z njimi. 
Na Osnovni šoli Gradec in podružnični šoli 
Vače, ki sta v letošnjem šolskem letu pristopi-
li k akciji, so učenci v petek, 6.10.2017, spo-
znali Smučarski klub Zagorje  Alpsko sekcijo, 
Medobčinsko društvo inalidov občin Litija in 

Šmartno pri Litiji  socialno podjetje, Društvo 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in 
Šmartno, Društvo botanični vrt Raznolikost, 
Družinsko gledališče Kolenc, Društvo upoko-
jencev Litija, Društvo Šola zdravja enota v Li-
tiji, Žensko rokometno društvo Litija, Planinsko 
društvo Litija, Karate klub Kensei, Plesno špor-
tno društvo NLP, Prostovoljno gasilsko društvo 
Litija, Rdeči križ Slovnejie – Območno združe-
nje Litija, Glasbeno društvo Bučar, Društvo po-
deželske mladine Litija – Šmartno, Taekwondo 
klub Litija Šmartno, Zavod 16 PODKVIC, Dru-
štvo za razvoj podeželja LAZ, Prostovoljno ga-
silsko društvo Vače, Turistično društvo Morav-
če in KUD Muze Premoderne umetnosti.
Akcija NVO gre v šolo močno spodbuja med-
generacijski in medkulturni dialog ter poudarja 
še številne druge vrednote. Morda bi izpostavili 
pomen skupnosti, sodelovanja in prostovolj-

stva na katerih temelji delovanje društev. S 
pestrimi vsebinami, zanimivimi ljudmi in po-
sebnimi znanji ter veščinami so nevladniki 
navduševali učence in jih spodbudili, da se 
morda večkrat izklopijo iz digitalnega sveta 
in ponovno vstopijo v naravo in med ljudi. 
V prihodnosti si bomo prizadevali, da akci-
ja NVO gre v šolo postane vse slovenska 
akcija. Zavedamo se, kako pomembno je, 
da se človek že v mladosti aktivno vključu-
je v skupnost in svoje potenciale odkriva in 
razvija na različnih področjih. Z udejstvova-

njem mladih v lokalnih društvih poskrbimo na-

mreč za prenos dragocenega znanja, veščin in 
vrednot na mlajše generacije, z akcijo pa tudi 
razširjamo zavedanje, da je posameznikov pri-
spevek v skupnost izjemno dragocen pri zasle-
dovanju boljšega in lepšega življenja vseh.

ZLHT – Regionalni center NVO
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KNJIŽNICA LITIJA

Fotografski natečaj, 
»šmartno, sledi 

preteklosti«
Zaključuje se nagradni fotografski natečaj (23. 
oktober) s temo: arhitekturna dediščina v 
Šmartnem in njegovi okolici. Komisija bo iz-
brala tri najboljše fotografije, ki bodo nagraje-
ne z denarnimi nagradami, prav tako pa bodo 
razstavljene na priložnostni razstavi ob občin-
skem prazniku, v četrtek, 9. 11. 2017, ob 19. 
uri, v prostorih Knjižnice Šmartno. Natečaja 
se lahko udeležijo tudi osnovnošolci ali dijaki 
(do 18. let). Razpis natečaja in prijavnica sta 
dostopni na spletni strani: www.bogensperk.si, 
www.knjiznicalitija.si in www.smartnolitija.si.

Zanimiva znanost: Ana Savšek
V Knjižnici Litija že nekaj let pripravljamo pred-
stavitve domačih diplomantov, pod imenom 
Zanimiva znanost. Prva gostja nove sezone bo 
Ana Savšek. V Mestnem muzeju Litija se na-
hajajo predmeti in podatki o rečnem prometu 
po Savi, ta tema pa je bila zanimiva tudi za do-
mačo raziskovalko. Ana Savšek, univerzitetna 
diplomirana etnologinja in kulturna antropo-
loginja je za svoje diplomsko delo v letu 2010 
izbrala naslov: Rečni promet po Savi: pregled 
gospodarskih in družbenih dejavnosti na reki 
Savi od prazgodovine do danes. Predstavitev 
diplomskega dela in tudi priložnost, da si razši-
rimo obzorje, bo v torek, 14. novembra ob 19. 
uri, v Knjižnici Litija.

Razstava Razgaljene impresije
Snidenje dveh ustvarjalk, kiparke in psiholo-
ginje Metode Maj, ter bibliotekarke in vodje 
knjižnice Andreje Štuhec se prvič dogaja na 
javnem prostoru. Njuno zasebno izmenjavanje 
občutenj in razmišljanj ju je povezalo v ideji, 
da minuli dekadi svojega življenja posvetita 
razstavo in z obiskovalci delita del svojih ču-
tnih vtisov. Metoda Maj kot kiparka v obdobju 
desetih let svojo sporočilnost izraža predvsem 
v kamnu – poznamo jo tudi prek njenih javnih 

kipov (v Litiji Vizija pred muzejem). Delček raz-
stave namenja risbi, pretežen del kamnitemu 
brstenju. Andreja Štuhec pri svojem delu v knji-
žnici (vodi jo zadnjih 10 let) prihaja v stik pred-
vsem z besedami drugih; prvič delček svojih in-
timnih miselnih občutij postavlja kot tekstovno 
razstavo, ki – kot poudarja sama – ni poezija, 
čeprav je po mnenju bralcev poetičnost opazna 
lastnost njene besedne ustvarjalnosti. Ker se 
nas knjižnice dotikajo z močnimi impresijami 
– ob 20. novembru, dnevu slovenskih splošnih 
knjižnic, vabljeni v galerijo Knjižnice Litija v po-
nedeljek, 20. 11. 2017, ob 19. uri. 

Literarni večer z  
Jožetom Sevljakom

Pesnik in pisatelj Jože Sevljak bo ob 75 letnici 
predstavil novo pesniško zbirko Na ramena mi 
sedajo ptice. Napisal je že več knjig za mladino 
in odrasle, v prostem času tudi ljubiteljsko sli-
ka. Je član slovenskega društva pesnikov in pi-
sateljev. Za svojo poezijo je prejel več nagrad. 
V zadnji pesniški zbirki gre za intimno soočanje 
pesnika s prehojeno življenjsko in umetniško 
potjo. Literarni večer z Jožetom Sevljakom bo v 
torek, 28. 11. 2017, ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

Usnjarstvo v šmartnem pri Litiji
Knjižnica Litija nadaljuje projekt Zgodbe šmar-
skih hiš. V letošnjem letu želimo raziskati kom-
pleks nekdanje usnjarne v Šmartnem, ki je v 
različnih zgodovinskih obdobjih močno vplivala 
na življenje ljudi. Pri tem nam pomagajo nekda-
nji zaposleni, poznavalci stroke, zgodovinarji pa 
tudi institucije. Pripravili smo že dneve zbiranja 
spominov, še vedno pa vas vabimo, da tudi vi 
dodate svoj kamenček v mozaik zgodbe o hiši, 
ki smo jo naslovili: Usnjarstvo v Šmartnem: 
spomine lahko zapišete ali pa se z nami dogovo-
rite, da jih zapišemo po vašem pripovedovanju: 
01/8980 580 ali prek epošte: knjiznica.litija@
gmail.com. Domoznanski pogovorni večer z 
razstavo Usnjarstvo v Šmartnem bo v četrtek, 
30. 11. 2017, ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno. 
 Andreja ŠTUHEC in Aleksandra MAVRETIČ

KULTURNI CENTER LITIJA

“Razstava” 
Aleksandra 

Lavrenčiča v Kulturnem 
centru Litija

V ponedeljek, 25. septembra smo se v avli Kul-
turnega centra Litija srečali z litijskim umetni-
kom Aleksandrom Lavrenčičem, ki se predsta-
vlja s tremi sklopi: slikarstvo, grafike in ready 
made izdelki. Četrto leto mineva odkar se je pri-
družil Društvu Lila, kjer aktivno sodeluje. LILA 
skupaj z JSKD Območna izpostava Litija vsako 
leto organizira enodnevno slikanje ex tempore.  
Prva nagrada ex tempora je vedno samostojna 
razstava. Lani je nagrado prejel Aleksander La-

vrenčič. To je 
njegova prva 
samostojna 
razstava in 
bo pri nas na 
ogled do kon-
ca novem-
bra. Njegova 
dela nam je 
predstav i la 
predsednica 

društva Lila ga. Joža Ocepek, njegov mentor, 
magister umetnosti ZORAN POZNIČ, akadem-
ski kipar, pa je ob razstavi zapisal tole: Sandi 
v sebi združuje presenetljiv in srečen spoj dveh 
temeljnih likovnih vsebin: prva je dvodimenzio-
nalnega ustvarjanja, ki se pri njem kaže skozi 
presenetljive in navdušujoče grafične liste ter 
klasično slikarstvo, kot nekakšen ventil, kot 
umik v njegov notranji svet;  na drugi strani pa 
so prostorske intervencije v obliki ready madov, 
ki z njegovo intervencijo postanejo relevantne 
kiparska dela družbene kritike odnosa do nara-
ve, in na en način brezizhodnosti ter temačnosti, 
po kateri na začetku 21, stoletja tako strumno 
korakamo. Sandijeva pot nedvomno pelje v še 
globje seznanjanje z večplastnostjo likovne pro-
blematike, uporabo novih tehnik in materialov, 
ter predvsem novih vsebin. Pred nami so dela 
Sandija – Človeka in umetnika z veliko začetni-
co. Za glasbo je poskrbel Jani Slimšek. Razsta-
va bo na ogled do konca novembra

Približevanja v novembru
– Ponedeljek, 6.11. ob 20h (sprememba 
ure!!!) – GOST: DR. ERIK BRECELJ
V ponedeljek, 6. novembra nas bo na Približe-
vanjih obiskal dr. ERIK BRECELJ. Erik Brecelj 
je abdominalni kirurg na Onkološkem inštitutu 
v Ljubljani. Doma je iz Ajdovščine. Širši slo-
venski javnosti je dr. Brecelj postal znan leta 
2006, ko je v javnem pismu opozoril na korupci-
jo v zdravstvu ter na nevzdržne delovne razmere 
za zdravnike in bivalne razmere za bolnike 
na takratnem Oddelku za onkološko kirurgijo 
v Ljubljani. Od takrat je v prvih vrstah boja 
proti korupciji v slovenskem zdravstvu in med 
medijsko najbolj izpostavljenimi zagovorniki 
reform v slovenskem zdravstvenem sistemu. 
(vir: Wikipedija) Revija Viva vsako leto izbere 
najboljše zdravnike in letos je Moj onkolog 
postal dr. Erik Brecelj. Pravi, da je onkologija 
ena najbolj zanimivih strok v medicini, 
multidisciplinarna, v kateri ni prostora za soliste. 
Z njim se bo pogovarjal Vladimir Jakopič! Ura je 
tokrat izjemoma prestavljena na 20.00! Vabljeni 
v modro sobo Kulturnega centra Litija. 

Zabavne matineje 
28. oktobra se bomo poveselili 
z Zavodom enostavno prijatelji, 
ki nas bodo popeljali skozi pred-
stavo ŠKRATEK PRIJATELJČEK – 
GOZDNI PSIHOLOG.
V mesecu novembru pa bomo 

spoznali ŽABJEGA KRALJA (v soboto, 11. no-
vembra), skupaj z Gledališčem Smejček ter 
preživeli nepozabno urico z Mašo in medve-
dom v PRAVLJICI BREZ OČAL, ki jo bo uprizorilo 
Gledališče KUKUC. Več o predstavah na naši 
spletni strani: www.jzk.si in na fbju. Poklikajte 
in izvedeli boste več ter nas seveda obiščite ob 
sobotah ob 10. uri v Kulturnem centru Litija. 

gledališki  
abonma -  

Matilda Počak‘
V četrtek, 16. novembra ob 

19.30 ste abonenti vabljeni na drugo predstavo 
v sezoni. Gostili bomo Špas teater s predstavo 
MATILDA POČAK‘.  
Čas zdravi vse rane, norosti pa očitno ne!
Ivo Ban in Alojz Svete v novi komediji Špas 
teatra dokazujeta, da smislu za humor nikoli 
ne poteče rok, ter da smo vsi ljudje kot vino 
– če se ti ne skisa, z leti vse boljši. Prepričajte 
se, da je smeh še bolj glasen, ko te priganja 
Matilda in da, čeprav je časa v življenju malo, 
ga je vedno dovolj še za en vic.
Kako izgleda 72 let cinizma in črnogledosti na 
dveh nogah? Kje je meja med starčevsko zme-
denostjo in čistim blefom? Predvsem zabavno! 
Abonenti vabila dobite po pošti. Več o predsta-
vi na naši spletni strani.

Približevanja s pedagogom 
Markom Juhantom

Priznani strokovnjak za motnje vedenja in 
osebnostne motnje Marko Juhant je 9. oktobra 
pričel novo sezono Približevanj. Številni obisko-
valci so zapolnili Modro sobo Kulturnega centra 
v Litiji, kjer so z zanimanjem prisluhnili klepetu 
s specialnim 
pedagogom, 
piscem knjig 
in svetovalcem 
za težave pri 
vzgoji. Marko 
Juhant je osve-
tlil svojo po-
klicno pot in na 
zanimivih prak-
tičnih izkušnjah izpostavil pogum in srčnost, ki 
jo mora nedvomno imeti dober učitelj oz. vzgo-
jitelj. Opozoril je tudi na odgovornost staršev, 
ki marsikdaj preskakujejo vzgojne stopnje, po 
drugi strani pa pozabljajo na samostojnost, od-
govornost in srečo otrok.

OTVORITEV 
RAZSTAVE 

»gRšKI  
DIONIZ«,

8. november, ob 18.00
Vabimo vas na otvoritev razstave in predavanje 
ddr. Verene Vidrih Perko Dioniz v Kranju, ki 
z arheološkim gradivom Gorenjskega muzeja, 

Pokrajinskega 
muzeja Koper, 
Pomorskega 
muzeja Sergej 
Mašera Piran, 
Tolminskega 
muzeja, Po-

krajinskega muzeja Celje, Pokrajinskega mu-
zeja Ptuj Ormož, Posavskega muzeja Brežice, 
Dolenjskega muzeja Novo mesto in Goriškega 
muzeja pripoveduje o skrivnostnem antičnem 
bogu Dionizu, ki je božanstvo ne le vinske trte 
in vina, temveč predvsem življenjskega cikla od 
spočetja do smrti in omogoča, da se po smrti 
življenje ponovno rodi. Pridružite se nam!

Dnevi evropske kulturne 
dediščine 2017

Na letošnjih Dnevih evropske kulturne dedišči-
ne smo obiskovalce popeljali po 3 različnih te-
mah, in sicer smo najprej 26. septembra otvo-
rili fotografsko razstavo pokojnega vrhunskega 
slovenskega alpinista Aleša Kunaverja, ki je v 
od 60. do 80. let 20. stoletja osvajal najvišje 
himalajske vrhove. Pripravili so jo v Muzeju 
novejše zgodovine Slovenije skupaj z Aleševo 
soprogo Dušico Kunaver, ki se je otvoritve ude-
ležila in z nami delila svoje spomine nanj. 
27. septembra je kustodinja Tina Šuštaršič iz-
vedla predavanje o reki Savi in njenem vplivu 
na Litijo nekoč, naslednji dan pa nam je grajske 
stavbe v litijski občini v predavanju predstavil 
Tim Šteferl. Omenimo le baročni dvorec v Po-
novičah in renesančni Farbarjev Turn v centru 
mesta, ki sta Litijanom najbolj poznana.
Kdor si še ni ogledal razstave Aleša Kunaverja, 
lahko to stori do 5. novembra, zato prisrčno va-
bljeni k obisku!

Zbiranje zgodb in gradiva 
rudnika Sitarjevec

Raziskovalno delo je v muzeju izrednega pome-
na, saj nam omogoča iskanje doslej še nezna-
nih zgodb in podatkov, ki jih nato predstavimo 
javnosti. To jesen smo še posebej dejavni na 
področju preučevanja rudnika Sitarjevec in 
ljudi, ki so v njem delali in tudi njihovih potom-
cev. V ta namen smo že zbrali nekaj osebnih 
pričevanj, tako nekdanjih rudarjev kot žensk, ki 
so delale v separaciji rude in v kuhinji. Vabi-
mo vse, ki imate o rudniku kaj informacij, da 
nas kontaktirate. Zlasti nas zanima rudarska 
prehrana in morebitna vraževerja oz. obredi ru-
darjev. Hvala vsem že vnaprej za sodelovanje!

»Ko Litija še ni bila Litija«
V papirnici Ma-ar (nasproti muzeja, v stavbi 
Centromerkurja) in v Turistično-informacij-
skem centru Litija (Valvazorjev trg) lahko za 
ceno 4€ kupite prvo knjižico iz nastajajoče 
zbirke zgodb o litijskih hišah izpod peresa naše 
someščanke in pisateljice Darinke Kobal. Zgod-
ba o praLitiji pripoveduje o življenju na naših 
tleh več kot 4000 let nazaj, saj naj bi Litija na-
stala točno na mestu nove OŠ Litija in stavbe 
Mestnega muzeja Litija. V pripravi pa so že 
nove zgodbe iz litijske zgodovine.
knjižica »Ko Litija še ni bila Litija« – 4€

URADNI ČAS OGLEDOV:
ponedeljek in sreda: 10h – 12h in 17h  19h

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

Telefon: 070-430-202 ali epošta:
mestnimuzej@zkmslitija.si

PREDENJ ObSOJAš, PREMISLI

ZAHVALA ZA POMOč
V petek, 23. junija, je zagorel naš hlev. Čeprav je ogenj je 
v celoti uničil ostrešje hleva in shranjeno krmo za živino, 
smo zaradi hitrega posredovanja številnih gasilskih društev, 
tako iz litijske kot šmarske občine, sosedov in prijateljev, 
lahko preprečili njegovo širjenje. Do zgodnjih jutranjih ur 
so vztrajali tako gasilci kot sosedje ter prijatelji in iz tlečega 
objekta odstranjevali ožgano krmo.
Poletna pripeka v dneh, ki so sledili, ni omajala vztrajnosti 
ljudi, ki so nam pomagali pri odstranjevanju požganega 
ostrešja in ostankov kritine. 
Delo na kmetiji, ki nam daje kruh, seveda ni zastalo, misliti 
pa smo morali tudi na obnovo strehe. Spet nas je ganila 
solidarnost ljudi v naših krajih, ki so prispevali les in pomagali 
pri opravilih za novo streho. 
Avgusta smo hlev uspešno – tudi s pomočjo pridnih rok 
sorodnikov, prijateljev in sosedov – obnovili in pokrili. 
Ob tej nesreči smo zelo hvaležni vsem, ki so nam stali 
ob strani: tovarišem gasilcem, Občini Šmartno pri Litiji, 
prijateljem, sosedom, sorodnikom in dobrim mojstrom, ki so 
držali besedo in dobro opravili delo. 
Iz srca hvala vsem! 

ULČARJEVI iz Štangarskih Poljan 

Čeprav je bilo poletje v pol-
nem zamahu, se je kar čez noč 
prevesilo v jesen. Mimogrede 
smo stopili v drug letni čas, 
ki nam prinaša spremembe, 

pa tudi delo in nove obveznosti. Tudi meni, zato 
sem ponovno začela z bralnimi urami v domu za 
ostarele.
Ko sem se tokrat pripravljala na srečanje, sem se 
spomnila na zanimivo zgodbo o očetu in štirih si-
novih. Bil je moder mož, ki je hotel sinovom dati 
nepozaben nauk, zato je vsakega posebej poslal 
na ogled drevesa, ki je slovelo po svoji lepoti. 
Toda ne vse v istem letnem času – prvega pozi-
mi, drugega spomladi, tretjega poleti in četrtega 
jeseni.
Ko so se vrnili, je moral vsak izmed njih povedati 
svoje mnenje. 
Prvi je rekel: »Drevo ni prav nič lepo, še manj za-
nimivo. Je polno suhih vej.« 
Drugi je povedal: »Nič posebnega. Zdi se mi, da 
se nekaj kaže, a zame to ni lepota.«
Tretji je priznal: »Res je bilo lepo! Polno cvetja, v 
bujnem razmahu življenja.«
Četrti pa je modroval: »Drevo je bilo polno zlato 
rumenih sadežev. Polno darov za vsakega, ki bi 
šel mimo.«
Zdaj je spregovoril oče: »Na ta ogled sem vas po-
slal zato, da se boste naučili opazovati in biti po-
trpežljivi. Kajti to drevo je kot vsakdo izmed nas 
v različnih življenjskih obdobjih. Kot otroci smo 
igrivi, radovedni, pa tudi zahtevni za starše in uči-
telje. Ko odraščate, postajate odgovornejši, a ste 
včasih površni, pozabljivi, prepirljivi, samovšečni. 
Čez leta mnogi postanejo celo 
opravljivi, nevoščljivi in pohle-
pni. Ko pa postajamo starejši, 
smo z leti vse bolj odgovorni, 
resni in modrejši. Zato bi vam 
rad povedal, da se ljudi ne sme 
in ne more ocenjevati po enem 
obdobju, kaj šele po enem 
samem dnevu. Spreminjamo 
se kot drevo, skozi obdobja in 
letne čase. Zato si za vse ži-
vljenje zapomnite moj nasvet: 
Predenj obsojaš, premisli!«
Sinovi so ga poslušali in se 
strinjali z njim, jaz pa sem da-
nes premišljevala o starosti in 
starostnikih. O nepremišljenih 
besedah, s katerimi ranimo, o 
enem samem dejanju, po ka-
terem sodimo in obsodimo, o 
obdobju, ko smo morda skreni-
li s poti in zaradi tega izgubili 
vsakršno razumevanje in na-
klonjenost. Kaj nismo tudi mi 
ljudje kot tisto čudovito drevo, 
ki je v enem obdobju suho in 
nerodovitno, v drugem vihravo 
in lahkomiselno, naposled pa 

premišljeno, modro in ljubeznivo – polno sadov?
Prav zato ker se tudi sama spreminjam in to upam 
priznati, zdaj drugače gledam na ljudi. Tudi staro-
stnikov že dolgo ne gledam več postrani, ampak z 
razumevanjem, naklonjenostjo in ljubeznijo. Zdaj 

razumem, da je vsak takšen, kot je, ker je bil tako 
vzgojen, ker mu je bil dan vzorec, ki mu je v do-
ločenem življenjskem obdobju in situaciji morda 
pomagal preživeti. 
Mnogi vse do pozne starosti tudi zaradi sodob-
ne naglice ne razmišljajo o svojem življenju – so 
takšni, kakršni so, ker edino takšni znajo biti. 
Prav zato je dolžnost nas mlajših, da jih razume-
mo, objamemo in ljubimo, dokler jih še imamo 
pred seboj. Ko bodo tam gori, med hladnimi rob-
niki groba, bo žal prepozno.

Darinka KOBAL
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V DEŽELI KRASNI  
SMO DOMA

V petek, 29. 9. 2017, se je v dvorani osnovne 
šole v Gabrovki »zgodila« prireditev z naslo-
vom V DEŽELI KRASNI SMO DOMA, in sicer v 
organizaciji KUD Fran Levstik Gabrovka. 
Pred polno dvorano poslušalcev in gledalcev se je 
na prvi kulturni prireditvi v novi sezoni odvijala prav 
posebna zgodba … Čarobna zgodba petja, plesa in 
modrosti iz zakladnice naših prednikov. Zgodba, ki 
so jo sooblikovale skupine različnih generacij, iz 
različnih krajev. Prav vsem pa je skupno to, da jim 
na prav poseben način diši že skoraj pozabljena 
kulturna dediščina in obujanje lete. Seveda z željo, 
da jo predstavijo mladim, najmlajšim, da jo spo-
znajo, starejšim, da se nanjo ponovno spomnijo … 
Naslovno pesem spevoigre V deželi krasni smo 
doma so zapeli člani Mešanega pevskega zbora 
Zvon iz Šmartna Pri Litiji. Prav njihova dirigentka 
Marija Celestina je bila in je gonilna sila tega pro-
jekta. V nadaljevanju je nastopila Folklorna skupi-
na Javorje, ki prav tako prihaja iz naše sosednje 
občine, vodi pa jo Dunja Gorišek Simončič. Pred-
stavili so se z venčkom plesov »Zdaj se vidi, zdaj 
se zna!« v priredbi Ide Dolšek in Dunje Gorišek Si-
mončič. Na harmoniki jih je spremljal Pavle Kokalj. 
Med nastopajočimi smo lahko pozdravili tudi naše 
mlade pevce, učenke in učence pevskega zbora 
OŠ Gabrovka. Pod vodstvom dirigentke Polone  
Kukovica so nam zapeli prvo pesem spevoigre. 
Pevke domačega ženskega zbora so pod vodstvom 
Irme Hostnik v nadaljevanju predstavile žensko 
plat življenja nekoč. Fantovsko vasovanje, veselo 
druženje pa kvintet vrlih fantov – Luka, Tomaž, Ma-
tej, Marko in Vid. Na klavirju je nastopajoče spre-
mljala domačinka Tina Logar. 

Venček pesmi je zasnovan kot zgodba o dveh za-
ljubljencih, ki skupaj s prijatelji prikazujeta ljudske 
običaje. Melodije so z besedo povezovali člani Fol-
klorne skupine Javorje – Manca, Franci in Davor. 
Seveda so svoj del venčku dodali tudi pevci Meša-
nega pevskega zbora Zvon. 
Ob spremljanju prireditve smo tako lahko podoži-
vljali zgodbe staršev, starih staršev … Obujali svoje 
spomine, podoživljali lepe in vesele trenutke svo-
jega življenja. Nastop so pevci zaključili s pesmijo 
Slovenija, od kod lepote tvoje. In seveda navdušili 
vse prisotne.  Anica RESNIK

AbRAHAMI SRCA  
SLOVENIJE ZA DEMENTNE

Letošnja generacija Abrahamovega ključa Srca Slovenije, 
rojeni leta 1967, si je pod vodstvom Bojana Vrtačnika, dr. An-
dreja Brgleza in Andreje Prislan zadala izziv poiskati priložno-
sti za osveščanje in pomoč ljudem, ki se v starosti srečujejo s 

težavami, ki jih prinaša demenca. Z akcijo želijo opozoriti na 
pereč problem staranja prebivalstva in hkrati tudi na problema-
tiko različnih oblik demence. Zato so si Abrahami kot del aktiv-
nosti zadali izdelavo in zbiranje sredstev za nakup senzoričnih 
elementov, ki jih uporabljajo delovni terapevti za blaženje težav 
starostnikov z demenco.
Abrahami Srca Slovenije so se v petek, 8. septembra 2017, 
zbrali na Geometričnem središču Slovenije, v vasi Slivna pri 

Vačah. Dogaja-
nje se je kasneje 
preselilo na do-
mačijo Škunder, kjer so Abrahami skupaj z rokodelci Mo-
ravške doline in strokovno pomočjo delavcev iz Doma Tisje 
Litija izdelovali senzorične elemente iz lesa, volne in blaga. 
Med vsemi so najbolj izstopali senzorični namizni prti, ki s 
svojimi učinki pripomorejo k večjemu udobju in ohranjanju 
spomina.
Teden dni kasneje, v četrtek, 14. septembra, je sledil obisk 
dementnega oddelka doma starejših občanov Tisje  
Litija, ki se nahaja v prostorih Socialno varstvenega cen-
tra Litija. Po prisrčnem pozdravu direktorice Vide Lukač 

in stanovalcev, so si vodje projekta Abrahamov ključ Srca Slovenije ogledali prostore, kjer so nastanjeni 
dementni starostniki. Ugotovili so, da strokovno osebje vlaga veliko truda in znanja za vzpostavitev čim 
boljših pogojev za bivanje in 
so že ustvarili nekaj senzorič-
nih kotičkov, ki jih stanovalci z 
veseljem uporabljajo. Cilj ose-
bja Doma Tisje je preoblikovati 
celoten oddelek za dementne 
v t.i. senzorični oddelek. Za 
uresničitev letega pa bi bilo 
potrebno k obstoječim name-
stiti tudi dodatne senzorič-
ne elemente – vodne stolpe, 
monitorje, motive iz življenja 
stanovalcev in stene prostora 
obogatiti s motivi iz narave. 
Abrahami se ob zaključku sre-
čanja zavezali, da bodo poskušali v prihodnjih mesecih zbrati čim več sredstev za uresničitev tega ple-
menitega cilja. 

Željko SAVIČ
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

Državne športne igre upokojencev  
Slovenije v šahu 2017

V organizaciji Društva upokojencev Litija 
so 27. septembra 2017 potekale Državne 
športne igre ZDUSa v šahu za leto 2017. 
Tekmovanje je bilo izvedeno v gostišču Ki-
movec v Zg. Hotiču. Sodelovalo je 15 mo-
ških in ena ženska ekipa. Tekmovanje je 
bilo na zelo kakovostni ravni, saj so v po-
sameznih ekipah nastopili znani slovenski 
šahisti. Igralci iz DU Litija so pokazali vse 
svoje znanje, kar pa je bilo premalo za vi-
dnejšo uvrstitev. Tretjič zapored je zma-
gala ekipa iz DU BrezjeDogoše, Zrkovci. 
 Mirko PLAZNIK, vodja tekmovanja

Rožnati drevored

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Zdravstveno  
predavanje

Vabimo vas na zdravstveno predavanje z naslo-
vom Inkontinenca ki bo v torek 21.11.2017 ob 
16.uri v knjižnici Litija.

Okrevanje v Dolenjskih 
Toplicah

»Šola zdravega načina življenja«, od 5.11. 
do 12.11.2017: Kljub poteku se še vedno lahko 
prijavite na okrevanje.

Pohod ob Svetovnem dnevu 
sladkorne bolezni

Vabimo vse člane in občane Litija, da se 
nam pridružite na pohodu, ki bo v četrtek 
16.11.2017 ob 8. uri pred društveno pisarno in 
z nami nadaljujete krožni pohod po mestu Liti-
je. Zaključek pohoda bomo popestrili z kavico 

v Šmelcu. Prosimo udeležence pohoda, da si 
pripnete PIN, v znak pripadnosti.

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka, 
holesterola in trigliceridov

V društvu bo merjenje v sredo 8.11.2017 in 
6.12.2017 od 8.00 do 10.00 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 en-
krat tedensko ob ponedeljkih ob 19. uri Vljud
no vabljeni:

DOKUMENTAREC O AgRESORSKI JLA
Dokumentarec o Jugoslovanski ljudski armadi,  novinarja in vojnega dopisnika 
na TV Slovenija dr. Valentina Areha, v katerem dokazuje, da je šlo dejansko za 
represivno orodje v rokah totali-
tarnega komunističnega režima 
pod vodstvom Josipa Broza Tita, 

je RTV Slovenija sramotno cenzurirala in ga 
umaknila iz internetnega arhiva v manj kot 
24-tih urah, saj je bil očitno preveč moteč in 
preveč resničen za nekatere strice iz ozadja 
in vodilne na RTV Slovenija.
Dr. Valentin Areh je v dokumentarnem filmu 
prikazal, da je bila JLA, skupaj s Komunistično 
partijo in UDBO, krvoses državljanov, saj je šlo zanjo kar 20 odstotkov bruto domačega proizvo-
da, ob tem pa razkril tudi bedo jugoslovanskega socializma, ki je gospodarsko vse bolj zaostajal 
za Zahodom. Dokumentarec je znova dosegljiv v arhivu RTV Slovenija in si ga lahko ogledate na 
spletnem naslovu http://4d.rtvslo.si/arhiv/dosje/174433662
NAJDETE PA GA TUDI NA povezavi na naši spletni strani  WWW.VSO.SI

Območno združenje VSO LitijaŠmartno pri Litiji

Dragi UčENCI, DIJAKI, šTUDENTI pa tudi  
UčITELJI IN PROFESORJI, MAMICE,…

Ker Nam želim pomagati, Vam izdam skrivnost, če je slučajno še ne veste! Pogosto se dogaja, da 
učitelji in profesorji tudi zaradi učnih načrtov vključujete v pouk teme iz domoznanstva – iz okolice 
našega doma. Pogosto hodijo k meni nekdanji učenci in me prosijo za 
pomoč, ker ima njihov potomec referat, plakat, … o fosilni morski obali, 
o situli ali o kateri koli značilnosti domačega kraja – se pravi o Vačah. 
Še predno je bil internet, ste prihajali k meni in me spraševali, kje lahko 
najdete informacije. Potem sem se tako zelo navdušil, da so Vače in 
širša okolica postali moj hobi. Zelo rad imam Vače (moja ženka Anka 
morda še bolj – zato se še bolj ljubiva), posebno pa še svoje prijatelje 
– prebivalce Vač in okolice. Zato sem začel pisati o Vačah in verjamite, 
nikoli mi ne zmanjka tem. Kar prekipevam v želji, da bi to znanje komu 
povedal. Hvala bogu, da je internet in da to lahko objavim. Samo leno-
ba mi včasih ponagaja. Ob razgovorih z ljudmi, ki pridejo po informaci-
je, pa zvem še mnogo več. Če tujec išče informacije, ga v župnišču ali 
v trgovini, gostilni  pošljejo kar k meni. Z marsikaterim radovednežem 
sem šel gledat razvaline včasih, najpomembnejšega gradu daleč nao-
koli, Lebek ali kaj drugega, saj znamenitosti toliko, da se mi kar meša. 
Mnogim izseljencem sem pomagal najti njihove korenine. Kar zjokali 
so se od sreče, ko so zagledali nekdaj svojo domačijo, ki so jo prodali 
in odšli. Bil sem neskončno srečen, pa še sem. 
Zelo vesel bom vašega obiska, saj delam na Turistično informativnem centru, ki je na istem mestu kot 
Pogodbena pošta Vače – se pravi v stari rumeni hiši (pr Zarnik) pod trgovino na Vačah, kjer zdaj domu-
je Družinsko gledališče Kolenc. Lahko pa greste na spletno stran krajevne skupnosti Vače  http://
www.ksvace.si/ ali na mojo spletno stran http://www.vace.si/ ali pa morda na spletno stran tega 
članka http://www.vace.si/ucenci.htm . 
Vabim vas še na eno znamenitost; na Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem. To je prvi slovenski 
skladatelj, ki se je dvignil iz čitalništva in pisal slovensko glasbo na svetovnem umetniškem nivoju. 
Dogodek bo tik pred izidom novembrskega Občana: v nedeljo, 19. novembra, ob 15.00, v dvorani OŠ 
Vače. Kako rad nas imam (bolezen se imenuje homofilija)! 
(ta članek pa – Ljubezensko pismo)  Srečni Norček Zvonček!

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

NOGOMETNI KLUB JEVNICA

Prvi del jesenskega dela sezone je za nami. Tudi vreme nam je šlo na roko, saj so bila 
igrišča v dobrem stanju, da so nogometaši lahko pokazali svoje veščine. Še posebej 

je lepo videti napredek v mlajših selekcijah, za kar gre zahvala našim dobrim trenerjem.
Člani so po menjavi trenerja, bolj zavzeto začeli trenirati in njihovo delo se že vidi na tekmah. V 
jesenskem delu je tako potrebno stabilizirati ekipo in se potem temeljito pripraviti na drugi del. 

Tako je v članski proces tre-
ninga vključenih že kar nekaj 
igralcev mladinske selekcije.
Mlajše selekcije zelo uspešno 
tekmujejo v svojih kategorijah 
in se vse v zgornji polovici le-
stvice. Veseli nas da se nam 
je pridružilo veliko mladih 
igralcev, zato smo v treh eki-
pah uvedli dodatne trenerje 
saj se treningov udeleži od 20 
do 25 igralcev na selekcijo
Vabimo vas na ogled nogome-
tnih tekem v športnem parku 
Jevnica.

za NK Jevnica
Marjan MEDVED  Medo

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Pohodi
9.11.2017 Litija Ulovka (avtobus) ob 7.00 uri Groboljšek

16.11.2107 Pohod ob svetovnem dnevu diabetesa Po Litiji ob 8.00 uri
30.11.2017 LitijaBesnica Mali Vrh (avtobus) ob 8.00 uri Pavli

7.12.2017 LitijaČemšenik Črni vrh Vrhe (avtobus) ob 8.00 uri Hauptman
14.12.2017 LitijaZaključni pohod in izlet (avtobus) ob 8.00 uri Groboljšek

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. 

Zapisala: Danijela STOJANČIČ

Še en razlog za srečo – 
GEOSS!

Europa Donna Slovenija je ugledna organizaci-
ja z veliko bazo članstva, z dvajsetletno priso-
tnostjo v našem 
prostoru, ki z 
delovanjem in 
vizijo uresniču-
je programe in 
razvija nove na 
področju zdrav-
ja. Že tretje leto 
smo v oktobru, 
mesecu osve-
ščanja o raku 
dojk, z rožnati-
mi pleteninami 
za en mesec 
ovili drevesa, ne 
samo v Ljublja-
ni ampak tudi v 

številnih drugih mestih po Sloveniji, ki mimoi-
doče opozarjajo na pomen osveščanja o raku 
dojk. Letos je bil cilj obleči vsaj eno drevo v 
vsaki občini. V Litiji je oblečen cel drevored. 
Akcijo so podprli tudi na Savi, Vačah, v Hotiču…
S spoštljivim odnosom do narave in dreves, ki 
nam predstavljajo simbol moči, ki je prisotna v 
vseh nas. Z nežnimi pleteninami, ki jih ovijajo, 
povezujemo moč in ranljivost, ki nam jo prina-
ša obdobje bolezni.Že prvega septembra sta 
Društvo upokojencev Litija in Društvo U3 Litija 
in Šmartno zaorali rožnato ledino in začelo se 
je plesti; nastale so prave mehke umetnine. V 
akciji si je podalo roke toliko društev, organiza-
cij, šol, vrtcev, posameznic – ustvarjalk, kot se 
to še ni zgodilo. Stopili smo skupaj in uspelo 
nam je. To je spodbuda za bolne, da bi ozdrave-
li in za zdrave, da ne bi nikoli zboleli.
   Milena DIMEC

Izlet v neznano 2017
Izletniška sekcija DU Litija organizira vsako leto 
izlet pod imenom „V neznano“. Tokratni cilj so 
bila Goriška brda, česar izletniki seveda niso 
vedeli, temveč so na osnovi nagradnega vpra-
šalnika ta cilj poskušali ugotoviti že po poti, ki 
je vodila mimo Ljubljane, Vipave, do Solkana in 
naprej do Goriških brd.
Najprej smo se ustavili v vasi Kojsko, kjer je na 
vzpetini cerkev sv. Križa iz leta 1500 z lepim 
lesenim krilnim oltarjem. Naslednji postanek je 
bil na vzpetini Gonjače, kjer je razgledni stolp, 
visok 23 m, od koder je lep razgled po Gori-
ških brdih, Vipavski dolini, Furlaniji in Tržaškem 
zalivu. Peljali smo se naprej do vasi Šmartno, 
ki je obdana z obzidjem in petimi obrambnimi 
stolpi, njena župnijska cerkev Sv. Martina pa je 

največ ja v Goriških brdih. Vas Šmartno je za-
ščitena kot kulturni spomenik, v vasi pa stoji 
tudi muzejska hiša, imenovana Briška hiša.
Zapeljali smo se tudi do krajev, kjer so snemali 
TV nadaljevanko Ena žlahtna štorija. To so vasi 
na jugu Goriških brd in sicer Kozana, Vipolže z 
obnovljeno renesančno vilo in Ceglo z dvorcem 
Gredič. Mimo Medane, kjer je bil rojen pesnik 
Alojz Gradnik, smo prispeli v Dobrovo, ki je 
največja vas v Brdih in obenem sedež občine 
Goriška brda. Dobrovo je bil naš zadnji cilj. Po 
dobrem kosilu se nam je pridružil še lokalni 
harmonikar, izžrebali smo tolažilno nagrado za 
pravilni odgovor (bilo jih je 24) in tako zaključili 
naš izlet „V neznano“.

Alojz KAVČIČ

Napovednik:
28.10. JuriščeKrščicevec  (pohod)
november Med oljke v osrčje Krajinskega parka (izlet)
18.11. Po krožni učni poti okrog Reške planine (pohod)
24.11. Vesela jesen v KC Litija (prireditev)
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MLADINSKI CENTER LITIJA

TENIšKI TURNIR NA SAVI šTIRINAJSTO LETO ZAPORED

PONED., 6.11.2017, ob 16.uri

(P) OSTANI čLAN KLIšEJA
Oktobra Klub litijskih in šmarskih študentov vpisuje nove člane in podaljšuje 
članstvo starim. Pohiti, dijake in študente namreč čakajo darila ob vpisu, člane 

pa skozi celo leto mnoge ugodnosti in mesečna dogajanja namenjena mladim v Šmart-
nem in v Litiji. 

Zimi v slovo in pomladi v pozdravKLIŠE - KLUB LITIJSKIh IN ŠMARSKIh ŠTUDENTOV

PRVI TEKMI NOVE SEZONE STA ZA NAMI
TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO - LITIJA

Z začetkom šolskega leta se je začelo tudi in-
tenzivnejše delo na Klišeju. Uradne ure so spet 
po običajnem urniku, se pravi ob ponedeljkih, 
sredah in petkih od 17.00 do 20.00. Vabljeni, 
da nas obiščete! Tudi v 
tem šolskem letu osta-
jajo stalne ugodnosti: 
ugodno fotokopiranje, 
fitnes, ugodne inštrukci-
je, cenejša letna člana-
rina za knjižnico Litija in 
popusti v optiki Manja. 
Začeli smo tudi z inten-
zivnim iskanjem novih 
aktivistov Klišeja. Vablje-
ni ste vsi dijaki in štu-
dentje z dobrimi idejami, 
da se nam pridružite in 
soustvarjate lokalno do-
gajanje za mlade! Pridru-
žite se nam lahko na me-
sečnih sejah, ki potekajo 
vsak prvi ponedeljek v 
mescu, ob 19. uri, na sedežu Klišeja. 
Med prvim tednom v oktobru ste nas lahko sre-
čali na stojnici, ki smo jo postavili na Železniški 
postaji Litija. Tam smo vpisovali nove člane in 
podaljševali članstva. Nabiranje članov pa se 
nadaljuje do novembra. Zakaj pa Kliše nabira 
nove člane? Gre za eno od zahtev Sveta ŠOLS, 

pod katerim deluje Kliše, ki spodbuja predča-
sno nabiranje članov. Klube se na ta način sku-
ša najhitreje razbremeniti zbiranja članov, da 
lahko v prihajajočih mesecih svojo energijo in 

čas usmerimo v druge pro-
jekte. Članstvo v Klišeju je 
brezplačno, ob včlanitvi 
pa dobite še darilo. Kot 
člani Klišeja imate na 
voljo mnoge ugodnosti in 
cenejšo ali pa brezplačno 
participacijo na naših 
dogodkih. 
Tak dogodek, ki prihaja, je 
tudi predstava Vida Valiča 
Tvoj bodoči bivši mož. Vid 
Valič gosti v Kulturnem 
domu Litija 21. oktobra 
2017, nakup kart pa je 
možen tudi na Klišeju. Dan 
poprej pa bomo Klišejevci 
sodelovali na vseslovenski 
študentski krvodajalski 

akciji Častim pol litra. Vsi krvodajalci povablje-
ni 20. oktobra od 7.00 do 13.00 v Zdravstveni 
dom Litija. Na zadnjo soboto v oktobru pa se 
bo odvijal že tradicionalni Halloween party v 
športni dvorani Pungrt. Že imate pripravljeno 
svojo strašljivo masko? Se vidimo!
  Danijela SITAR

Za zabavni zaključek teniške sezone so tudi 
letos z izvedbo “Sava Open” turnirja poskrbeli 
četa neumornih rekreativcev in Primož iz Go-
stilne Berdajs.
Od udeležencev turnirja velja ponovno posebej 
izpostaviti Zdravka Cirarja, ki – edini  navdu-
šuje s prisotnostjo že štirinajst let oziroma od 
samega začetka turnirja. Na igrišču so se že 
menjale menjali tenisit, razsvetljava, klopi… le 
legendarni Zdravc ostaja. In da je tenis prime-
ren za vsa življenska obdobja poleg Zdravka 
dokazujeta še vsaj Beno Sedevčič in Srečo Ro-
zina, ki se z neverjeno svežino kosata tudi z več 
kot pol mlajšimi udeleženci.
Turnir je bil zaradi slabega vremena kar dva-
krat prestavljen, nato pa se je le odvil v soboto 
23.septembra. Udeležilo se ga je 23 tekmoval-
cev Litije, Šmartna, Hotiča, Save, Zagorja in 
Izlak.
Obris generacijskih sprememb se morda že 
kaže v dejstvu, da se Blažu Rozmanu iz skupin-
skega dela tokrat ni uspelo uvrstiti v zaključni 
del turnirja, kjer je sicer letos blestel njegov 
večni sparing partner Aleš Ahčin. Dobra telesna 
pripravljenost in zagrizenost Ahčina pa vseeno 
nista bila zadosti za odličnega Aleksandra Far-
kaša, ki že drugo leto zapored prikazuje svoje te-

niške kvalitete. Ahčin si v finalnem dvoboju proti 
Farkašu tako ni zmogel priboriti več kot dve igri.
V finalne tekme sta se sicer prebila še Božo 
Južnik in Matej Klopčič; prvi si je tretje mesto 
na turnirju priboril z rezultatom 6:2. 

Teniški turnir na Savi poleg odlične organiza-
cije in nagrad krasi tudi prijetno druženje po 
zaključku tekmovalnega dela. Tudi letos leto 
ni izostalo in tenisači so se ob torti in ostalih 
dobrotah veselili še pozno v noč.

Vabljeni na “Sava Open” 2018!

Po počitnicah, ko je večina tekmovalcev Ta-
ekwondo kluba Šmartno Litija malo izpregla 
in se predala poletnemu razvajanju, so se v 
septembru začele intenzivne priprave na nova 
tekmovanja, ki pomenijo prvo oceno pripravlje-
nosti tekmovalcev.
Dve tekmi sta že za nami. Prva je potekala 
30.9.2017 v Limbušu, kjer se je odvijal dru-
gi turnir Adidas otroške lige, ki je namenjen 
najmlajšim tekmovalcem do starosti 14 let. 
Udeležilo se ga 
je osem slo-
venskih klubov, 
naš klub pa so 
zastopali trije 
tekmovalci. Naj-
bolje se je odre-
zal Jošt Smrekar, 
ki je v kategoriji 
mlajših kadetov 
1 do 33 kg z 
dvema doblje-
nima borbama 
prepričljivo do-
segel odlično 
prvo mesto. Na-
slednji tekmova-
lec, Luka Lokar 
v kategoriji mlaj-
ših kadetov 2 do 51 kg, ni dosti zaostajal, saj 
je dosegel prav tako zasluženo drugo mesto. 
Njegov mlajši brat Gašper Lokar pa v kategoriji 
mlajših kadetov do 39 kg žal ni posegel po me-

daljah. Vsem trem čestitamo in jim želimo še 
veliko uspehov.
Drugo mednarodno tekmovanje je bilo 
7.10.2017 Kondor Open v Zagrebu. To je turnir 
z dvanajstletno tradicijo in precej bolj zahtev-
nega ranga. Namenjeno je vsem starostnim 
kategorijam, najštevilčnejše pa so zastopani 
mlajši kadeti, kadeti in mladinci. Tekmovalo je 
65 klubov, naš klub pa so zastopali Jošt Smre-
kar, mlajši kadet 33 kg, Aleksandra Rozina, 
mladinka 63 kg in Pia Smrekar, prav tako mla-
dinka 63 kg, ki je tekmovala v okviru skupine 
Slovenia Team. Najštevilčnejšo konkurenco je 
imel Jošt, saj je bilo v njegovi kategoriji kar 17 
tekmovalcev. Pokazal je precejšnjo mero bor-
benosti, kljub temu, da je bila to šele njegova 
druga tekma v mednarodni konkurenci. Vendar 
je žal naletel na premočno oviro in tako izpadel 
v prvem krogu. Aleksandra se je v prvem kro-
gu borila s kadetsko evropsko prvakinjo, kateri 
se je do zadnjega upirala in nazadnje vendarle 
morala priznati premoč. Pia pa je po začetni 
zelo dobri borbi dobila neugoden udarec v gla-
vo in morala borbo predati. Tako so vsi trije 
tekmovalci žal izpadli že v prvem krogu, vendar 
vsi trije pokazali, da bodo ob takšnem delu re-
zultati še sledili.
V oktobru pa se začenjajo tudi tekmovanja za 
svetovni pokal v okviru reprezentance in do-
mača tekma Gaiana Trophy, zato priložnosti za 
pridobivanje novih izkušenj in uspehov ne bo 
manjkalo.

Eva ŠTANGAR

Omogočamo šolanje je humani-
tarna akcija, zbiranja zamaškov 
v Mladinskem centru Litija in 

KLIŠEju. Z zbranimi sredstvi želimo pomagati 
mladim, ki imate zaradi izobraževanja dodatne 
stroške, ki jih ne zmorete pokriti sami (prevoz, 
šolske potrebščine, orodje, material, šolnina). 
V ta namen smo pripravili javni razpis na kate-
rem lahko kandidiraš za 200€ nepovratne po-

moči. Besedilo razpisa najdeš na naših spletnih 
straneh (www.mclitija.si, www.kliseklub.si)
Rok za oddajo vlog je vsakega 20. v mesecu, 
do razdelitve sredstev. 

Zahvaljujemo se vsem, ki sodelujete v akciji 
zbiranja zamaškov! Zamaške zbiramo še na-
prej, prinesete jih lahko v MC vsak delovnik od 
8.00 do 20.00. HVALA.

Evropska prostovoljna služba se nadaljuje….
Z oktobrom se v Mladinskem centru Litija priče-
njata dva nova EVS projekta. Dva prostovoljca 
sta se nam pridružila na projektu poimenova-
nem Multiverse media Vol.2, v okviru katerega 
bosta Owen in Sabela krepila predvsem svoje 
digitalne kompetence ter se izpopolnjevala v 
grafičnem oblikovanju, ilustraciji, snemanju in 
produkciji video posnetkov ter fotografiji. Več 
o projektu in prostovoljcih lahko izveš na naši 
spletni strani in pa tako, da ju prideš osebno 
spoznat. 
Drugi projekt z imenom Let‘s put some non-
fromal into formal pa se tudi letos v večini 
odvija na osnovnih šolah. Trenutno sta se nam 
pridružila Jan iz Nemčije, ki bo delal na OŠ 
Gradec ter Clementine iz Francije, ki bo svoje 
EVS leto preživela v OŠ Šmartno. V šoli bosta 
z učenci veliko časa preživela v podaljšanem 
bivanju in v okviru jezikovnih ur. Preko njune 
prisotnosti spodbujamo konverzacijo v tujem 

jeziku med učenci, predvsem v neformalnem 
kontekstu in brez »pritiska« ocenjevanja. Pouk 
seveda popestrita tudi z medkulturno noto, saj 
učenci spoznajo njuni državi, kulturo, glasbo 
in običaje  iz »prve roke«. Stalnica ostaja tudi 
njuna prisotnost v Mladinskem centru, kjer bo-
sta en dan na teden pripravljala aktivnosti za 
mlade. 
Vse o projektih ter naših novih prostovoljcih 
pa lahko izveš na dogodkih, ki smo jih poime-
novali Gori doli po Evropi. Vsak petek od 3.11. 
do 24.11., ob 18.00 se nam pridruži na med-
narodnih večerih, kjer bomo spoznavali države 
letošnjih gostov. 

*Sodelovanje prostovoljcev omogoča program 
EU za sodelovanje na področju izobraževanja, 
usposabljanja, mladine in športa Erasmus+. 
Projekti so podprti s strani slovenske nacional-
ne agencije Zavoda Movit.

Kdo smo Amaterji najboljših generacij?
V sobotno popoldne ni pomembno, ali zunaj dežuje, sneži ali pripeka poletno sonce. V Kulturnem 
centru Litija že vrvi od zagnanosti. Pod pozornimi in strogimi očmi Eve in Nike namreč skupina 
ANG začenja svoje vsakotedenske 
pevske, plesne in igralske vaje. 
Naša skupina se je začela obli-
kovati pred tremi leti, ko so se 
osnovnošolci OŠ Gradec in nekaj 
dijakov iz Gimnazije Litija združili 
pri upodobitvi prvega musicala 
Pod svobodnim soncem (po knjigi 
Frana Saleškega Finžgarja). Med 
pripravljanjem že drugega muzi-
kala, Prevzetnost in pristranost, 
se je pridružilo še mnogo novih  
nadobudnih članov z drugih srednjih šol. Ta musical, katerega navdih je bila knjiga angleške 
pisateljice Jane Austen je s pomočjo Medgeneracijskega glasbenega društva doživel ponovitve 
tudi drugod po Sloveniji.
Letos smo dijaki, študentje in osnovnošolec zbrani iz vseh vetrov – Ljubljane, Novega mesta, 
Zasavja in širše okolice Litije – ter zastopamo več kot deset različnih šol. Ustvarjamo že tretji mu-
sical, Slika Doriana Graya, ki upodablja idejo istoimenske knjige avtorja Oscarja Wilda. Musical 
predstavi igro skrivanja za masko lepote, ki se izkaže za bolj nevarno kot je sprva videti. Zgodba 
o čednem mladeniču Dorianu, ki ga mladost in lepota zaslepita ter popeljeta v pogubo, je, čeprav 
napisana pred 200 leti, še vedno nadvse aktualna in prinaša jasno sporočilo, da se s sebičnostjo 
in izkoriščanjem le oddaljimo od svojih bližnjih ter nazadnje tudi sami od sebe. 
Dorianov portret, naslikan z gibi in melodijami, si boste lahko prvič ogledali na premieri, 
ki bo 4. 11. ob 18.30 v Kulturnem centru Litija, pozneje pa še na ponovitvah. Lepo vabljeni!

Ana MATOS, članica ANG

TRI DESETLETJA 
LEVSTIKOVE 

POTI IN POHOD 
PRAV  

NA MARTINA
Letošnje poletje je minilo 30 
let, odkar smo začeli s pri-
pravami na pohod iz Litije 
do Čateža, tedaj še po pla-
ninski poti skozi Primskovo.
Letošnje popotovanje po 
Lev stikovi poti bo že 31. po 
vrsti in bo prav na Martina, 
v soboto, 11. novembra 
2017, s startom med 6. in 
9. uro na Levstikovi ulici v 
Litiji in ob Kulturnem domu 
v Šmart nem pri Litiji.
Osrednja prireditev Razhod
nja bo ob 13. uri na cilju na 
Čatežu, pohodnike pa priča-
kujemo do 16. ure.
Pohod bo potekal po ustalje-
nih poteh, vse podrobnosti o 
pohodu pa si lahko preberete 
na naslovu www.levstik.si, 
kjer se objavljajo aktualne 
informacije o pripravah in iz-
vedbi pohoda.
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DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

DRUšTVO LAZ NA TRETJEM SREčANJU 
PROJEKTA H2O V bOLgARIJI

Tretje srečanje projekta H2O je potekalo od 13.9. do 19.9.2017 v Bolgariji, v Razlogu, ki je le 7 
km oddaljen od Banskega, znanega smučarskega središča Bolgarije. Partnerji so predstavili ak-
tivnosti in dobre prakse svojih gasilskih enot in enot civilne zaščite pred poplavami. Še posebej 
so bile zanimive izkušnje partnerja iz Rume (Srbija), ki so predstavili svoj sistem izobraževanja 
gasilcev za potrebe reševanja v poplavah in drugih izrednih razmerah (prometne nesreče ipd.).
Nadalje smo si ogledali opremo 
gasilske enote ter čistilno napravo 
za čiščenje odpadnih in komunal-
nih vod v Razlogu, katere izgradnja 
je bila sofinancirana s sredstvi EU. 
Popeljali pa so nas tudi vzdolž reči-
ce v enem od naselij Razloga, ki so 
jo zaradi stalnih poplav tudi s sred-
stvi EU omejili v betonsko strugo 
ter tako preprečili vsakoletno po-
plavljanje naselja.
V okviru projektnega obiska smo si 
ogledali tudi preko petsto let stare 
turške kopeli (sedaj obnovljene) z naravnim izvirom vode preko 40 stopinj, predstavili so nam 
bolgarsko narodno nošo katero smo si lahko tudi oblekli ter pokušali tipične bolgarske jedi.

DOgODKI V DOMU TISJE-ENOTA LITIJA
Po poletnih počitnicah smo bili stanovalci ob pomoči zaposlenih spet ustvarjalni. 
Skupina za samopomoč Vijolica je začela izdelovati okraske za jesensko okrasitev 
našega Doma.
Na sončno jutro, v 

soboto, 23. 9., smo se odpravili na 
Sprehod za spomin, ki je bil posve-
čen Svetovnemu dnevu Alzheimer-
jeve bolezni. Šli smo čez most, ki 
smo ga okrasili z modrimi pentljami 
in modrimi baloni. Na ploščadi Val-
vasor nas je pozdravila podžupanja 
občine Litija gospa Lijana Lovše. 
Naša animatorka Simona nas je 
spremljala s kitaro, ko smo skupaj peli slovenske pesmi. Seveda so za to priložnost družabnice 
in gospodinje spekle pecivo, postregli pa so nam tudi s kavo in čajem. Druženje s pesmijo nam 

je hitro minilo.
V torek, 26. 9., smo se otovorjeni z 
našimi izdelki za predstavitev našega 
Doma odpravili na Festival za tretje ži-
vljenjsko obdobje, ki je potekal v Lju-
bljani, v Cankarjevem domu. V okviru 
tega smo se predstavili stanovalci in 
zaposleni, vsebina naše predstavitve je 
bila HARMONIJA ODNOSOV ZA LEPŠI 
DANES IN JUTRI…
Na naši stojnici smo polstili volno in 
pletli rožnate pletenine, zapeli nekaj 
pesmi, obiskovalce pa smo postregli z 

domačo potico, ki je vsem zelo teknila. Ob klepetu in prepevanju smo stkali mnoge vezi. Vsa 
pohvala Domu za organizacijo in za izdelavo makete našega Doma, saj je požela občudovanje 
vseh mimoidočih, zdaj pa je na ogled v avli našega 
Doma.
»Štrikarice« smo se vsak dan v mesecu septembru 
družile in pletle ter kvačkale. Nastajale so lepe 
rožnate pletenine namenjene ozaveščanju o raku 
dojk. Dne 2.10. smo skupaj s še mnogimi usta-
novami s skupnimi močmi oblekli drevesa pred 
občino Litija. Imeli pa smo tudi kratek kulturni 
program, na katerem sta nam spregovorila tudi 
direktorica našega Doma, gospa Vida Lukač in žu-
pan Litije, gospod Franci Rokavec. 
Vsi ti dogodki in naši lepi skupni trenutki nas ve-
dno nagovarjajo, da lahko skupaj, z roko v roki, 
mladi in malo manj mladi, soustvarjamo lepši svet, vzpodbujamo k dobrosrčnosti in si medseboj-
no bogatimo naš vsakdan!  B.V. (Dom Tisjeenota Litija)

100 LET NEKDANJE ObčANKE MARIJE gOMbAč 
V Domu starejših občanov Moste Polje je 21.9.2017 praznovala 100 letnico svojega življenja naša 
občanka MARIJA GOMBAČ.
Rodila se je na Savi pri Litiji in že v rani mladosti okusila trpkost svojega življenje. Ko je bil oče 
na soški fronti v 1. svetovni vojni, ji je za španko boleznijo /gripo/umrla mama in še trije člani, 

ostala je sama. Ko se je oče vrnil do-
mov srečen, da je preživel gorje voj-
ne je doma našel ubogo samo hčerko 
Marijo pri starih starših. Otroška leta 
preživela pri starih starših in teti Pavli 
na Sp. logu. Že kot mlada deklica je 
morala s trebuhom za kruhom v Litijo 
k družinam kot varuška in kasneje kot 
dekla.
Pot jo je vodila v Ljubljano, kjer je 
rada kuhala je gospodinila za bogate 
družine v Ljubljani in Bledu. Ni bilo 
časa ustvariti družine, saj tako jed te-
ško narediš je večkrat rekla ko smo jo 
vprašali zakaj je samska. Zadnja leta 
je bila zaposlena v podjetju Angora v 
Ljubljani. Kjub težkemu življenju je bila 

vedno zadovoljna in se rada vračala v rodni kraj na Savo, Sp log in Litijo, na grob svojih staršev. 
Vedno vesela polna optimizma je do 99 leta živela sama, zadnje leto pa je v domu starejših. Je 
vitalna, bere brez očal, nagajajo ji noge in sluh ji popušča. Ob jubileji so ji v domu pripravili ve-
liko slovesnost tudi župan Zoran Jankovič ji je prišel čestitat. Ker je naša občanka in je pustila v 
svojem kraju veliko korenin svojih sorodnikov ji zaželimo tudi iz domačega kraja še toplo zdravo 
jesen življenja.

Vabimo Vas, da si na naši spletni strani www.ruditurs.si 
pogledate pester izbor programov za PREDPRAZNIČNIČNA/

NOVOLETNA POTOVANJA ali pa nas pokličete na 031/709-499.
AKTUALNA PREDPRAZNIČNA POTOVANJA:

1.  NOČNI ZAGREB: termin: 8.12.,15.12.,22.12.2017 CENA: 25€, Odhod: Litija
2.   DNEVNI ZAGREB: termin: 2.12., 9.12.,16.12.,23.12.,30.12.2017 CENA: 25€ , Odhod: Litija
3.  OB LEPI MODRI DONAVI: termin: 9.12.,16.12. CENA: 46€ , Odhod: ljubljana
4.  PRAZNIČNA BUDIMPEŠTA: termin: 9.12.,16.12. CENA: 42€, Odhod: Ljubljana
5.  BAD ISCHL in WolfgangSee, termin: 2.12.,9.12.,16.12,23.12. CENA: 52€, Odhod: Litija
6.   PRAZNIČNI SALZBURG IN OBERNDORF, termin: 16.12.,23.12. CENA: 45€, Odhod: Ljubljana
7.  SLADKE SANJE SALZKAMMERGUTA, termin: 9.12.2017, CENA: 56€, Odhod Litija
8.  BENETKE: termin: 17.12.2017, CENA: 48€, Odhod: Ljubljana
9.    GRADEC IN ČOKOLADNE SANJE, termin: 2.12.,9.12.,16.12.,23.12 CENA: 33€ + vstopnina. 

Odhod: Litija
10.    BRATISLAVA IN NAKUPOVANJE PRI DUNAJU: termin: 16.-17.12.2017, CENA: 89€, 

Odhod: Litija
11.   TRIJE NAJLEPŠI SEJMI NA KOROŠKEM. Termin: 10.12,17.12.2017 CENA: 29€, 

Odhod: Litija
12.  MARIAZELL IN GRADEC: termin: 16.12.,23.12. CENA: 32€, Odhod: Ljubljana
13.  DUNAJ: termin: 9.12.,16.12., CENA: 40€, Odhod: Litija
14.  BOŽIČKOVA POŠTA IZ STEYRJA: termin: 9.12.2017, CENA: 40€, Odhod: Ljubljana
15.   PRAVLJIČNA AVSTRIJSKA JEZERA termin: 2.12.,9.12.,16.12.,23.12 CENA: 48€, Odhod Litija

AKTUALNA NOVOLETNA POTOVANJA:
1.  NOVO LETO V BUDVI – AKCIJAAAA za prijave do 25.10.2017 CENA: 189€/osebo,

(3. In 4. Oseba v sobi 159€/osebo); redna cena: 199€/osebo
2.  NOVO LETO V DUBROVNIKU – AKCIJAAA za prijave do 25.10.2017

CENA: -  Hotel Sheraton 5* = 249€/osebo (otroci do 12 let : 179€) , redna cena: 299€/osebo
 Hotel Lero 4* = 219€/osebo (otroci do 12 let: 159€), redna cena: 255€/osebo

*Odhode iz posameznih mest bomo izpeljali ob minimalno 15 prijavljenih osebah.

Prisrčno vabljeni! 

Čas hitro beži in kmalu bo nastopil čas obdarovanj Vaših poslovnih partnerjev, zaposlenih, pri-
jateljev, ..... . Naslov letošnjega koledarja je USTVARJALCI ZGODOVINE v osrčju Slovenije. 
Koledar je namenjen vsem ljubiteljem lokalne zgodovine, litijskim nostalgikom, predvsem pa 
šolam in vrtcem, saj bo mladi rod v njem lahko spoznaval osebnosti, ki so v preteklosti pustile 
sled in s svojim delom sooblikovale današnjo identiteto osrčja Slovenije. Koledar je posvečen 
65letnici mesta Litija, ki smo jo praznovali 12. aprila 2017.

Koledar je možno kupiti v Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija, tel.: 01/8983 843,  
v KGZ "TC Market" in v vseh njihovih prodajalnah, v DZS Litija in v MAAR papirnici 

Litija že od torka 24. oktobra. 

Bliža se Novo leto ... 
KOLEDAR ZA LETO 2018 JE ZOPET IZ OSRČJA SLOVENIJE 

“USTvaRjalci zGODOvinE iz osrčja Slovenije”

2. šAHOVSKI TURNIR ZA POKAL  
MESTNE SKUPNOSTI LITIJA

V soboto, 7. oktobra 2017 je bil v organizaciji Mestne skupnosti Litija 
organiziran 2. hitropotezni turnir v šahu za Pokal Mestne skupnosti 
Litija. Turnir je potekal v športni dvorani Litija. Vse prisotne je pred 
samim pričetkom tekmovanja pozdravil predsednik Mestne skupnosti 

Litija g. Dušan Hauptman, vodja tekmovanja g. Mirko Plaznik pa je razložil pravila za hitropotezni 
šah. Vsak tekmovalec je imel na voljo 10 minut igralnega časa. Po treh urah zelo zanimivih par-
tijah je zmagal Srečko Kolar. Na drugo mesto s pol točke zaostanka se je uvrstil Srečko Obolnar, 
tretje mesto pa je pripadlo Adolfu Berložniku.
Prvi trije uvrščeni šahisti so prejeli pokale, ki jih je prispevala Mestna skupnost Litija, podeljevala 
pa sta predsednik MS g.Dušan Hauptman in podpredsednik g. Klemen Grošelj.
Vsi nastopajoči šahisti so se strinjali, da je bil turnir odlično organiziran, da si tudi v bodoče želijo 
takih turnirjev, saj je to velika popestritev za samo Litijo. In okolico.
  Mirko PLAZNIK

Ob jubileju so jo obiskali prijatelji iz Sava in bratranec 
Jože Gombač z ženo iz Litije.
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7 LET šOLE ZDRAVJA
Pred sedmimi leti, v septembru, smo tudi v Litiji postali člani velike družine 
telovadcev na prostem.
Zdaj v Sloveniji telovadi že nekaj tisoč članov ŠOLE ZDRAVJA v 135 skupinah.
Mi se letos ravno nismo številčno okrepili, naša skupina šteje 25 članov, zato pa 
nas nekaj vztraja že sedem let; in tudi sicer smo aktivni.

Svojo telovadbo smo predstavili v 
Domu starejših občanov ŠMELC, 
obiskali najstarejšo članico, 82 
letno Mimi na njenem vikendu, 
se udeležili vseslovenskega sre-
čanja in telovadbe v Šmarjenskih 
toplicah, prav takšnega tudi v 
Piranu, telovadili smo na GEOSS-
u, v oktobru bomo naše društvo 
predstavili na OŠ GRADEC, čaka 
pa nas še izlet, ki ga bomo orga-
nizirali za našo 7. obletnico.
Vsi že dolgo vemo, da je vsako-
dnevno razgibavanje koristno 
za telo in duha, skratka za naše 
zdravje. Nekateri pa še vedno 
menijo, da gre le za zbiranje in 
druženje starih bab vsako jutro, pa čeprav je vaje strokovno pripravil zdravnik in društvo deluje 
pod okriljem Ministrstva za zdravje.
Res nas je polovica starih več kot 70 let, pa smo nekatere morda bolj vitalne in spretnejše kot 
kakšen mlajši neaktivnež.
V naši šoli ni zvonca, ne odmorov, tudi počitnic ne, pa jo imamo vseeno radi, saj je na urniku le 
telovadba in izleti.
Pouk v septembru se je že začel, zato tudi mi vabimo medse nove člane. Telovaditi na prostem in 
v družbi je bolj zdravo in prijetnejše kot v telovadnici. Zaspanci, torej na plano!

Marjana BERLOŽNIK

Dobrodelni koncert
V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je 23. 
septembra 2017 potekal tradicionalni že 10. po 
vrsti dobrodelni koncert Rdečega križa Slove-
nije. Soorganizator koncerta je bil Zavod RS 
za transfuzijsko medicino Ljubljana. Nepo-
sredno ga je prenašala nacionalna televizija 
RTV Slovenija in prvi program Radia Slovenija, 
hkrati pa je s pomočjo več kot 50 prostovoljcev 
v Kontaktnem centru NLB potekalo zbiranje 
sredstev preko brezplačne telefonske številke, 
od koder so vsote zbranih sredstev sporočali 
znani Slovenci.
Koncert je bil namenjen dodatni podpori naci-
onalnih akcij zbiranja sredstev za zagotavljanje 
brezplačnih počitnic za otroke in starostnike iz 
socialno ogroženih okolij „Peljimo jih na morje“ 
in akcije za prehranske pakete „Lepo je deliti“.
Iz našega območja se je koncerta udeležilo 33 
prostovoljcev.
S koncertom smo zaključili akcijo »Peljimo jih 
na morje« in napovedali začetek nacionalne 
akcije zbiranja sredstev za prehranske pakete 
»Lepo je deliti«.

Svetovni dan prve
pomoči 

V Sloveniji Svetovni dan prve pomoči obeležu-
jemo 10. septembra z namenom opozoriti širšo 
javnost, kako pomembno je znanje prve pomo-
či od otroških let naprej. 
Letošnji slogan je „Prva pomoč in otroci“. Z 
njim želimo izpostaviti otroke, ki znajo nuditi 
prvo pomoč in otroke, ki v primerih različnih 
nesreč prvo pomoč potrebujejo. Otroci pred-
stavljajo pomemben del naše družbe in so 
sposobni reševati življenja v krogu družine in 
med vrstniki. Seveda je vloga odraslih pri reše-
vanju življenj otrok ob vsakodnevnih nesrečah 
nepogrešljiva. Ta dan je namenjen ozaveščanju 
širše javnosti o pomenu znanj in veščin prve 

pomoči ter o tem, 
kako pomembno je 
bili usposobljen in 
opremljen, da lahko 
pomagaš pri reše-
vanju življenj otrok 
ob različnih nesre-
čah. 
Bolničarja RKS Ob-
močnega združenja 
Litija Žiga in Nina 
sta v ta namen 
učencem prikazala 
Temeljne postopke 
oživljanja z uporabo 
defibrilatorja. 
V Rdečem križu se 
zavedamo pomena hitrega odziva in nudenja 
prve pomoči ponesrečencev na krajih nesreče 
in prepotrebne opreme pri oživljanju.

NVO gre  
v šolo

V tednu otroka 6. 10. 
2017 je RKS Območ-

no združenje Litija sodelovalo v Osnovni šoli 
Gradec. Za en šolski dan smo se preizkusili v 
vlogi učiteljev. Pridružili smo se več kot 120im 
nevladnim organizacijam, ki sodelujejo v akciji 
»NVO gre v šolo« na 11 osnovnih šolah osre-
dnjeslovenske in zasavske regije. V okviru ak-
cije smo učencem prikazali Temeljne postopke 
oživljanja z uporabo defibrilatorja in prikazom 
stabilnega bočnega položaja. Učence sta uspo-
sabljala Nina Omahna in Žiga Rappl, bolničarja 
pri RKS OZ Litija. Namen akcije, ki jo koordi-
nira ZLHT – Regionalni center NVO je, da se 
otroci seznanijo z različnimi prostočasovnimi 
dejavnostmi, spoznajo možnosti, ki jih ponuja 
lokalno okolje za bolj aktivno in doživeto preži-
vljanje prostega časa.

RKS OZ Litija: Danica SVERŠINA

KORK LITIJA

V SPOMIN OLgI PRIMOŽIč

VRANOV LET V SVObODO
V NEDELJO 1/102017 OB 11. URI JE BILA NA »Otoku« pri Metliki spominska slovesnost pod ime-
nom »Vranov let v svobodo«. Ralpha F. Churchesa z vojaškim imenom »VRAN« so leta 1941 ujeli v 
Grčiji in ga z vlakom odpeljali v nemško taborišče pri Mariboru. V taborišču se je hitro naučil nem-
ščine in si priboril položaj prevajalca in pogajalca .To vlogo je izkoristil za iskanje stikov s partizani, 
zemljevidov in drugih stvari, ki bi mu pomagali pri pobegu o katerem je razmišljal dalj časa. Med 
tem ko so ujetniki, ki so popravljali železniško progo pri »Ožbaltu« je vspostavil stik s partizanskim 
kurirjem in »Vranu« je 30. avgusta 1944 s sedmimi ujetniki uspelo pobegniti in s pomočjo kurirja 
priti do Lovrenca na Pohorju. V partizanskem štabu so se dogovorili, da jim bodo pomagali osvo-
boditi ostalih 80 to-
variševujetnikov v 
zameno za vojaški 
material.
Naslednjega dne je 
borcem »Šercerje-
ve brigade skupaj 
s sedmerico uspelo 
rešiti ujetnike. Ti so 
se nato v spremstvu 
partizanov podali čez Pohorje, kjer se jim je še pridružilo 19 britanskih in francoskih ujetnikov.
Pred njimi je bila 250 kilometrov dolga pot, ki jih je vodila čez Gornji Grad, mozirske planine, 
Spodje Slivne, Hotiča, kjer so ob pomoči domačinov prečkali reko Savo in 13. septembra 1944 
prispeli v Semič, kjer so teden dni čakali na prihod zavezniških letal. Kot je bilo dogovorjeno 
je pet letal dakota pripeljalo material in nato odpeljalo vseh sto rešenih ujetnikov proti Bariju. 
Letošnjega srečanja se je udeležil sin Neil CHURCHES sin Ralpha F. CHURCHESA organizatorja 
največjega uspelega pobega ujetnikov v Evropi in poudaril, da moramo biti Slovenci ponosni na 
»Vranov let«, kajti vse to se ne bi zgodilo brez izjemne organiziranosti, hrabrosti in srčnosti parti-

zanov in domačinov.
NADLJE JE SIN Neil povedal, da je nje-
gov oče 1996 leta, po 50 letih molčeč-
nosti, h kateri so bili zavezani vojaki, 
svoje spomine opisal v knjigi »Vranov 
let v svobodo«.
Trajnost spomina in mednarodni po-
men dogodka društvo Vranov let ohra-
nja in poglablja z menarodno potjo 
zavezništva, ki združuje kraje, ki so jih 
14 dni premagovali britanski ujetniki 
na poti v svobodo.
Ob vojaškem letalu DC3 dakota v Oto-

ku, ki predstavlja spominsko obeležje so odprli razstavo s naslovom »ponovno rojeni.« Ob otvo-
ritvi razstave je predsednik društva »Vranov let« Eduard Vedernjak dejal, da je s tem »Vranov let« 
dobil polno veljavo, sam po sebi pa predstavlja zgodovinsko resnico, ki je ni mogoče zanikati, 
spregledati in potvarjati.. Spoštovani občani z letali DC3 dakota na nekdanjem letališču Otok pri 
Metliki so zavezniki med drugo svetovno vojno na varno odpeljali skoraj 1500 ranjenih partizanov, 
2000 otrok, žena in starejših ter pripeljali na tisoče ton zavezniške pomoči.
Srečanje je spremljal bogat kulturni program,vkaterem so sodelovali ženski pevski zbor društva 
upokojencev Matlika, Oktet Janževo, učenci osnovne šole Podzemelj, učenci glazbene šole Črno-
melj in Kvartet trobil Metlika. Srečanja so se udeležili člani Zveze borcev iz vseh krajev in drugod, 
številni praporščaki kjer je vodila pot od Ožbolta do Otoka pri Metliki.
Pozdravni govor je imel Darko ZEVNIK župan občine Metlika. Slavnostni govornik pa je bil Dr. 
Miro Cerar, predsednik vlade republike Slovenije, ki je vse prisotne pozdravil in se organizatorjem 
zahvalil za ohranjanje spomina na tako plemenita dejanja v naši medvojni zgodovini.

Ciril GOLOUH 

TEKAŠKO DRUŠTVO ŠILT

Predsednik društva ŠILT Brane Baš 
uspešno vodi naše društvo in teče 
že od malih nog. Prosil sem ga, naj 
opiše svojo tekaško pot od otroštva 

do danes. Takole jo je opisal:
Maratonec sem!
Od kar človek hodi je želel teči. Ko je to zmo-
gel si je želel hitrosti in vztrajnosti in na poti do 
uspeha si je zadajal višje in višje cilje. Nekdo je 
nekoč rekel, da je vojak pritekel od Maratonske-
ga polja do Aten, da bi sporočil o vojaški zmagi. 
Ker naj bi bil ta tek dolg 42 km so ga poimeno-
vali po mestu zmage – od takrat je kraljevska 
atletska disciplina poimenovana maraton.
Kot otrok sem odraščal v disciplini, ki sta mi jo 
vcepila starša in je vseboval veliko odrekanja za 
dosego ciljev. Ko sem prvič slišal za maraton-
ski tek sem bil še kratkohlačnik, ki je rad tekal 
za žogo in se podil po okoliških hribih. V tistih 
časih (začetek osemdesetih let prejšnjega sto-
letja) se je začelo gibanje ki je spodbujalo tek 
kot način sprostive in zdravega načina življenja. 
Tako sta se tudi moja starša v okviru zdravljenja 
odločila, da se bosta poskusila v teku. Skupaj 
smo začeli trenirati in kmalu začeli nastopati na 
takrat razširjenih Maratonih treh src (Radenci, 
Kranj in Bovec). Najprej smo začeli na krajših 
razdaljah 10 km. Prvič sem pretekel tako raz-
daljo pri 11 letih. Bolj, ko smo trenirali daljši so 
postajali teki in ob napolnjenem 13 letu sem bil 
že pol maratonec, ko sem v Radencih pretekel 
21 km. Te prireditve so se mi v tistih časih zdele 
ekstremno težke. Po vsaki preizkušnji sem bil 
zelo utrujen in sem si zelo težko predstavljal, 
bi še kdaj ponovil takšen podvig. Med tem sta 
starša napredovala in oba kar nekaj krat pre-
tekla maratonsko razdaljo. V letih odraščanja 
teka nisem povsem opustil – a ostal je velik del 
vztrajnosti in športnega načina življenja.
Pravijo, da moški v zrelih leti želijo povrniti svoje 
otroške ambicije. Sam sem ob napolnjenem 40 
letu želel nadgraditi svoje življenje z nečim, kar 
mi kot otroku ni povsem uspelo. Hotel sem po-
stati maratonec. Začel sem povečano trenirati. 
Najtežje pri tem je bilo ponovno najti tehniko 
teka, ko si ob vztrajnosti, tudi dovolj hiter. Člo-
vekovo telo z leti postane bolj togo in odrasel 
človek tvega resne poškodbe, če se zadeve ne 
loti postopoma. Tako sem se najprej pripravljal 
sam in začel nastopati na krajših tekih in hitro 

napredoval. Spomnil sem se kako težko mi je 
bilo kot otroku, a me je odločnost in podedova-
na trma nesla naprej. S časom sem se pridružil 
skupinici tekaških zanesenjakov v Šmartnem 
s katerimi smo nato skupaj ustanovili tekaško 
društvo ŠILT (Šmarski in Litijski tekači). Skupaj 
smo trenirali in kmalu sem ob njihovi pomoči 
prispel v Zagreb, kjer sem čakal na trenutek 
resnice. Ko se danes spomnim tisti dan, se 
spomnim samo kako živčen sem bil pred star-
tom. Ko je počila startna pištola sem bi še ve-
dno skeptičen in sem se večkrat vprašal: »Le 
kaj mi je tega treba bilo?« Z kilometri je strah 
izginjal in pojavila se je utrujenost. Pravijo da 
se maraton začne pri 33 km. To sem sam ob-
čutil na precej boleč način. Noge so me začele 
boleti – zdelo se mi je kot, da sonce sije samo 
name – začel sem se smiliti samemu sebi. Tu je 
še ena resnica o maratonskem teku – psihična 
obremenitev je večja od fizične. A ponovno je v 
meni prevladala trma astrološkega bika! Sklonil 
sem glavo in nehal misliti na vse okoli sebe in 

tako korak za kora-
kom pritekel v cilj. 
Dvignil sem roke in 
si dejal: »Marato-
nec sem«!
Od takrat sem pre-
tekel že več kot 20 
maratonov – od 
tega nekaj ultra 
maratonov. Še ve-
dno zelo spoštljivo 
gledam na razdaljo 
kot nekaj za kar 
se moraš pošteno 
potruditi. Svojega 
udejstvovanja v 
športu si nebi mo-
gel privoščiti brez 

podpore svoje družine. Za kar se jim iskreno 
zahvaljujem. Svoje poslanstvo na svetu pa člo-
vek opravi če svoje znanje in odlike prenese na 
svoje potomce. Tako je moja hči Gloria z 10 leti 
pretekla 10 km na letošnjem Litijskem teku.
Pogled naprej je želja po izboljševanju, preno-
su svojih izkušenj na druge in uživanju življenja! 
Kajti ob motu, ki sem si ga zamislil ob ustanovi-
tvi društva ŠILT – Tečemtorej sem, je tudi misel 
– Uživam kar počnem! Dušan JOVANOVIČ

Letošnje poletje je prenehalo biti srce sode-
lavki, vzgojiteljici Olgi Primožič. Svojo poklic-
no kariero je začela pri ustanoviteljici vrtca v 
Litiji Franji Potokar. To so bili časi, ko je bilo 
treba družbi in staršem nenehno dokazovati, 
da je predšolska vzgoja pomembno dopolnilo 
družinske vzgoje in temelj nadaljnjega razvoja 
otrokove osebnosti.
Z Olgo sem se prvič srečal na zaključnih izpitih 
pomočnic vzgojiteljic, kjer je delala kot vodja 
vrtca Najdihojca. V pogovoru z njo sem spo-
znal, da ima veliko strokovnega znanja in izku-
šenj pri delu s predšolskimi otroki.
Leta 1978 sem prevzel mesto ravnatelja Vrtca 
Litija. Imel sem kar nekaj teoretičnega znanja s 
področja predšolske pedagogike, manjkale pa 
so mi praktične izkušnje.
Moja teoretična znanja so nadgradili prav ho-
spitacijski obiski v oddelku pri Olgi, kjer sem 
jo opazoval pri delu. Imela je poseben, spoštljiv 
odnos do otrok. Predvsem uspešna je bila pri 
spodbujanju ustvarjalnosti in upoštevanju in-
dividualnosti vsakega posameznika. Zavedala 
se je pomembnosti jezikovne vzgoje v vrtcu in 
odkrivala načine, ki so otroke spodbujali k pri-
dobivanju novih izkušenj in spoznanj.

Seznanila me je s Franjo Potokar, ki mi je zau-
pala kroniko Vrtca Litija, ki jo je vodila od leta 
1929 do njene upokojitve leta 1956. Uspešna 
je bila tudi pri mentorstvu vzgojiteljicam. Poleg 
pedagoških izkušenj jim je vcepljala tudi odgo-
vornost, ki je pri delu z otroki in starši ključne-
ga pomena.
Poseben pomen je dajala sodelovanju s stra-
ši. Seznanjala jih je s programom, z opažanji 
o otrokovem razvoju in učenju ter jim nudila 
strokovno oporo. Vzgojiteljica Olga je s svojo 
osebnostjo in strokovnostjo vplivala tudi na ka-
snejše generacije strokovnih delavk.
Soustvarila je VRTEC PO MERI OTROKA in lah-
ko jo uvrstimo ob bok Franji Potokar, strokovni 
sodelavki občine Litija Marici Merzel in njeni 
kolegici Pavli Hofer, ki so v tistih časih prispe-
vale velik delež k razvoju predšolske vzgoje v 
Litiji.
Olga, hvala za tvoje vzgojno poslanstvo gene-
racijam otrok, nam sodelavcem pa si nenehno 
dokazovala, da si pri vzgoji otrok in sodelova-
nju s starši uspešen, če svoje delo opravljaš 
strokovno, odgovorno in z ljubeznijo.

Franc KONČAR
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Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
TiM-EcKaRT metodi

Ob prazniku Krajevne skupnosti Polšnik
Letos smo praznik krajevne skupnosti Polšnik obeležili v petek, 15. septembra, v 
spomin na vrnitev naših krajanov iz tujine, kamor so jih izselili okupatorji med drugo 
svetovno vojno. Društvo izgnancev 

Polšnik, ki je dejavno v našem kraj,  skozi 
svoje delo ter srečanja opominja mlade rodove 
na težko preizkušnjo, katera se ne sme nikoli 
več ponoviti. O njihovem delu je spregovorila 
tajnica društva, ga. Amalija Razpotnik, ki je 
aktivna članica že vse od ustanovitve društva. 
Številne krajane sta pozdravila tudi podžupanja 
Občine Litija, ga. Lijana Lovše ter predsednik 
KS Polšnik, Tomaž Vozelj, ki se je ob tej prilo-
žnosti zahvalil vsem krajanom za korektno so-
delovanje pri ustvarjanju družabnega življenja 
ter projektov, ki gradijo kvalitetno bivanje na 
podeželju. Kulturni program so pripravile uči-
teljice prve triade s svojimi učenci ter Moški pevski zbor Polšnik. Po tovrstnih dogodkih se radi 
podružimo ter poklepetamo in tudi tokrat je bilo tako. Zapeli so pevci, tako da je bilo vzdušje še 
lepše.
Hvala vsem soustvarjalcem tega dogodka. Lepo smo se imeli. Z vsem spoštovanjem do dela ter 
vztrajnosti članom Društva izgnancem, ki vsem mlajšim prenašajo pomembno sporočilo, katere-
ga ne smemo nikoli pozabiti. Mir je tisto, kar nas mora voditi. Razumevanje in spoštovanje sočlo-
veka. Vojno ustvarjajo ljudje brez srca, brez vesti, brez ljubezni. In mi to gotovo nismo.

Mateja SLADIČ Vozelj

Po razburljivih tekmah pokal odšel v sosednjo vas
Na sončno jesensko nedeljo, 1. oktobra je nogometno igrišče pri šoli resnično oživelo. Številni 
navijači so glasno navijali, vriskali, piskali, s komentarji izražali svoje nogometno znanje (sploh so-
dniško), obnemeli ob zapravljenih priložnostih, se čudili odličnim obrambam golmanov, bili prese-
nečeni ob neverjetnih zadetkih, se iskreno veselili zmage in ob koncu navijali za obe zmagovalni 

ekipi. No, zmagala je le 
ena, saj so bili res ubra-
ni, natančni, bojeviti, 
srčni in športni, tako 
kot že nekaj let  ekipa 
Konjšice. Na turnirju so 
se pomerile 4 ekipe: 
Velika Preska, Kopriv-
nik, Konjšica in Fantje 
z vseh vetrov. Drugo 
mesto so zasedli no-
gometaši Koprivnika, 
ki so zopet dokazali, 
da so odlični in da bi z 
kakšnim treningom več 
na asfaltnem igrišču 

lahko enakopravno konkurirali zmagovalcem. Fantje z vseh vetrov so pokazali odlično igro in v 
boju za tretje mesto premagali Veliko Presko, ki jo sestavljajo nogometaši, katerih bi bila vesela 
marsikatera ekipa. Športni duh, smeh in malce tekmovalnosti je naredilo pravo športno vzdušje 
in uživali smo vsi, nogometaši in navijači. Hvala sodniku Milošu Breznikarju, ki vedno rad pride 
k nam na Polšnik in svoje delo dobro opravi. Hvala Tejčki Vozelj za odlično „šank“ ponudbo. 
Največja zahvala pa gre seveda  predsedniku ŠD Polšnik Alešu Vozlju, za vso organizacijo ter 
vztrajnost, da je kljub dvema odpovedanima terminoma (zaradi slabega vremena) izpeljal ta tra-
dicionalni dogodek. Lepo je na igrišču videti zagrete in vesele nogometaše, ki s svojo aktivnostjo 
dajejo lep zgled mlajšim generacijam. Prijateljsko nedeljsko srečanje je bilo polno športne ener-
gije, katero bi morali vsi večkrat deliti med soljudi. Hvala vsem, odličnim nogometašem, sodniku, 
organizatorjem in seveda številnim navijačem! Mateja SLADIČ Vozelj

NLP USPEšNO ZAKORAKAL  
V SEZONO 2017/18

Plesalci Plesno športnega društva NLP so v septembru uspešno skočili 
v novo sezono. Plešejo tako najmlajši plesalci kot tudi pari na družabnih 

plesih. Na novo smo z litijskimi tek-
movalci uvedli tretji trening, vsi tisti, 
ki pa bi se s hip hopom ukvarjali bolj 
ljubiteljsko, pa v tečaju HITHAT ple-
šejo enkrat tedensko, ob sredah.
Konec septembra so se plesalci 
otroške in mladinske starostne kate-
gorije udeležili svetovnega prvenstva 
v Street dance showu. Po 13urni vo-
žnji so se najmlajši ustavili še v Pra-
gi, kjer so si ogledali nekaj zname-
nitosti tega lepega mesta, mladinci 
pa so si po končanem tekmovanju 
ogledali mesto Usti nad labem, kjer 

je svetovno prven-
stvo tudi poteka-
lo. Plesalci so se 
odlično odrezali: 
otroška formacija 
Jungle, za katero je 
bilo to prvo mednarodno tekmovanje, si je priplesala 14. mesto, mladinska for-
macija Office mob pa si je v konkurenci 19 formacij priplesala odlično 9. mesto. 
Trenerji so zelo zadovoljni z izvedbami, plesalci pa so po tekmovanju še bolj 

zagrizeni in željni 
dobrih rezultatov. 
Naši tečaji že od 
začetka šolskega 
leta potekajo v Li-
tiji ter Kresnicah, 
prav tako pa smo 
v mesecu okto-
bru v plesne ritme 
skočili tudi na Va-
čah. Še vedno ni 
prepozno za vse, 
ki še niso zbrali 
poguma za vpis v 
plesne tečaje  pri 
nas ste vedno do-
brodošli! 

PRAZNOVANJE KRAJEVNEgA PRAZNIKA  
V KS SAVA

KS Sava praznuje 20. septembra krajevni praznik v spomin na dan, ko je bil odprt 
edinstven lesen most čez reko Savo v letu 1935. Stari most, ki je tehnični kulturni 
spomenik, se spopada z zobom časa in čaka na obljubljeno obnovo. S težavami 

se spopada tudi KS Sava, najbolj pereče so vodovod Leše, slaba oz. neobstoječa cestna, komunalna, 
telekomunikacijska infrastruktura. A v dneh okrog krajevnega praznika, ko člani KS s pomočjo članov 
športnega društva organizirajo prireditve v počastitev praznika, krajevna skupnost zaživi.
V sredo 20.9. je potekalo predavanje Harmonija odnosov in naši možgani, predavala je g. Vida 
Lukač. Predstavila je delovanje možganov, pomen zrcalnih nevronov in hormonov ter nevrotransmi-
terjev na naše doživljanje, spominjanje, srečo, zaupanje in socialne odnose.
Četrtek 21. 9. je bil posvečen netopirjem. Mednarodno noč netopirjev pripravlja Zavod RS za var-
stvo narave in Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev. Namen dogodka je javnost se-
znaniti in izobraževati o netopirjih. Cerkev Svetega Nikolaja na Savi je pomembno kotišče netopirjev, 
saj je bilo v cerkvi preštetih okoli 100 netopirjev, zato so prostovoljci v okviru dogodka počistili pod-
strešje cerkve V vrtcu je potekala likovno ustvarjalna delavnica v izdelovanju netopirjev iz papirja, ne-
topirskih magnetkov, origamijev. V pravljični urici 
so spoznavali dogodivščine netopirja Mračka. Sle-
dilo je predavanje in vodeno poslušanje oglašanja 
netopirjev z ultrazvočnimi detektorji. 
Petek je bil športno obarvan. V organizaciji ŠD 
Sava je potekal namizno teniški turnir, ki se ga 
je udeležilo 12 tekmovalcev. Zmagal je g. Lebe-
ničnik, drugi je bil g. Pegan, tretji Kevin Tomažin. 
Sobota je namenjena kolesarskemu vzponu na 
Zasavsko goro, udeležilo se ga je 14 tekmoval-
cev. Zmagovalna pokala v ženski in moški kate-
goriji bosta stala v vitrini družine Prijatelj. Zadnji 
v kategoriji je prejel nagrado Polžek. Pridružili so 
se jim pohodniki na Zasavsko goro. Rezultati v ženski kategoriji: 1. Janja Prijatelj (54 min), 2. Natja 
Tori 3. Anja Karlin in Jelena Klopčič. Rezultati v moški kategoriji: 1. Sašo Prijatelj (37 min) 2. Martin 

Škrabanja 3. Matija Tori.
V nedeljo sta v okviru delavnic za otroke, ki jih or-
ganizirale Mateja Malis, vodili Barbara Škrabanja, 
Alenka Karlin, Evgen Malis in Barbara Osolnik, že 
zgodaj prijahala na igrišče člana Konjeniškega 
društva Litija Sandi Gombač in Damjan Samec 
s konjema Tik tak suprise in Rokita. G. Gombač 
je navdušene otroke poučil o ravnanju s konjem, 
najpogumnejši so ga lahko celo zajahali, se pome-
rili v metanju lasa in podkvic. V nadaljevanju so 
potekale delavnice v izdelovanju origamijev, slik z 
morskimi motivi, sand artom izdelovanjem okra-
skov s pomočjo več barvanega peska. Izdelke so 
razstavili na razstavi. Praznovanje se je tradicional-
no zaključilo s proslavo, ki so se je poleg kraja-

nov in članov sveta KS Sava udeležili tudi župan g. Franci Rokavec, podžupanja ga. Lijana Lovše in  
g. Boris Doblekar. V kulturnem programu so kot vsako leto sodelovali otroci iz vrtca Kekec in PŠ Sava, 

ki so navdušili navzoče s pri-
srčnostjo in glasbo ter Pia Kos 
ob spremljavi Evgena Malis na 
kitari. Vsako leto KS Sava po-
deli priznanje zaslužnim kra-
janom, ki kakorkoli doprinesli 
ali zaznamovali utrip življenja 
v kraju. Letos sta priznanje 
za aktivno sodelovanje prejeli 
Podružnična osnovni šola 
Sava, ki bo v prihodnjih mese-
cih praznovala častitljiv jubilej 
 160 let svojega uspešnega 
delovanja in tudi vrtec Kekec, 
ki je prav tako nepogrešljiv 
del krajevne skupnosti in že 
več desetletij pri najmlajših 
ustvarja pogoje za razvoj 
ustvarjalnosti, spretnosti in 
medgeneracijskega sodelo-
vanja. Opazovali smo ocvetli-
čenost in urejenost domov z 
okolico, pohvalo za svoj trud 
zaslužijo prav vsi krajani in kra-
janke, letos pa sta bili nagraje-
ni ga. Alenka Zagorc (Sava) in 
ga. Martina Mehle (Ponoviče). 
Po končanem uradnem delu so 
se krajani družili v prijetnem 
klepetu ter okušali dobrote, ki 
so jih pripravile članice KORK 
Sava. Hvala za trud vsem sode-
lujočim in vsem obiskovalcem 
za prijetno druženje.

Mateja MALIS

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93

Cesta zmage 35b, ZAGORJE OB SAVI
(03) 566-41-48

•  VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN SREBRNEGA 
NAKITA

• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•  ODKUP IN PREDELAVA ZLATEGA IN 

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



'' Nasmešek tvoj nikoli v nas ne bo zbledel,
tvoj obraz v spominu nam večno bo živel. ''

V SPOMIN
20.10.2017 mineva eno leto odkar si nas zapustil  

dragi mož, oči, dedi, brat in stric

RUDI PROBS
roj. 1.4.1955

Hvala vsem, ki se ga spominjate 
in ob njegovem preranem grobu 

prižigate sveče. 

Vsi njegovi

Opojna, sladka sreča,   
ah spet si, spet si proč,
spet solzica skeleča
je pala v tiho noč…

Kot zvezdica visoko
ti gori vrh neba,
in žalost tako globoko
v dno legla je srca…
               (Murn)

ZAHVALA
Za vedno je zaspal ljubi mož, oči in ata

JOŽE ŠTANGAR
14.5.1933 – 23.9.2017

iz Litije

Iskreno in iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in sodelavcem, ki ste nam v težkih trenutkih nudili pomoč in pod-
poro ter nam stali ob strani. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti in se skupaj z nami še zadnjič poslovili od njega ter obujali 
prelepe spomine nanj.

Ohranili ga bomo v najlepšem kotičku srca.

Vedno tvoji: žena Cveta, sin Rajko in hči Eva z družinama

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

ZAHVALA
ob bolečem slovesu od naše predrage mame, babice in prababice

ANTONIJE LOVŠE
iz Kresniških Poljan

12.11.1923 – 22.9.2017

se iz vsega srca zahvaljujemo vam vsem: sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste se poslovili od naše mame in jo pospremili 
na njeno zadnjo pot, darovali cvetje, sveče in svete maše, nam izrekli 
sožalja in besede tolažbe. Zahvaljujemo se g. župniku in ministrantom 
za lepo opravljen cerkveni obred, ge. Boži za ganljive besede slovesa, 
g. Lemutu in ostalim za izvedbo pogrebne slovesnosti, pevcem vokalne 
skupine Lipa, g. Setničarju za poslovilno pesem, osebju Doma Tisje – 
Enota Litija za pomoč in nego in njenim prijateljicam za obiske, ki so 
ji polepšali dneve. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našo mamo 
cenili in boste nanjo ohranili lep spomin.

Žalujoči njeni: hči Joži z možem, vnuka Katja in Uroš z družinama

Zdaj ne trpiš več draga mama.
Zdaj počivaš.
Kajne, zdaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage žene, mame, stare mame in prababice

MAJDE PONEBŠEK
roj. Kremžar

Iz Gradiških Laz
1944–2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob boleči izgubi mame 
Majde sočutno stiskali roke in izrekali sožalja, darovali cvetje, sveče  
in svete maše, ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Še posebej pa 
hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam  
nudili pomoč in oporo ter nam pomagali pri izvedbi pogrebne 
slovesnosti.

Mož Jože in hči Irena z družino

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
 (Anton M. Slomšek)

ZAHVALA
Tiho in mirno, kakor je živel, se je po kratki in hudi bolezni od nas

poslovil dragi mož, oče, brat, stric, tast, dedek in pradedek

FRANC KOKALJ
iz Zagorice pri Litiji

(1937 – 2017)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, pomoč, darovane maše ter cvetje in 
sveče. Prav tako velja zahvala dr. Nikolaju Benedičiču in patronažni 
službi ZD Litija, duhovnikoma Janezu Kvaterniku in Vinku Malovrhu, 
pevcem Lipe, pogrebni službi in Neži za besede slovesa ter vsem, ki ste 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji zemeljski poti.

Vsi njegovi

Svoje bele sanje sanjam.
Angel z dobrimi očmi
mi jih nosi in poklanja
iz vse bližje večnosti.

        Tone Pavček

ZAHVALA
ob boleči izgubi dragega moža, očija in dedka

ANTONA CVET
30.9.1941 – 27.9.2017

Tolsti Vrh 1, Vače

Zahvala naj doseže sorodnike, prijatelje in znance za izrečena sožalja 
tolažbe, cvetje, sveče in darovane sv. maše. Zahvala tudi vsem strokov-
nim delavcem ZD Litija, posebej dr. Kokotovi. Iskrena hvala župniku  
dr. Božidarju Ogrincu, pogrebni službi KSP Litija, pevcem Lipe, troben-
taču in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi, ki te imamo radi

Minile zate vse so bolečine, 
a v naših srcih 
pustil lepe si spomine.

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi ati, ata, brat in stric

DRAGO MAJETIČ
1946 – 2017

iz Dolgega Brda pri Polšniku - iz Prelesja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveč. Hvala  
gospodu župniku za lepo opravljen obred, KSP Litija, pevcem MPZ Lipa, 
trobentaču in govornici Ivi Medved za lepe poslovilne besede.

Žalujoči vsi njegovi

»Narahlo čutim, kako minevam.
Čisto narahlo živim.
Čisto narahlo se upogiba dan.
Čisto narahlo se bo znočilo.«

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustila naša ljuba sestra, teta,  

sorodnica, sodelavka, prijateljica

DRAGICA PAVLIN
27.9.1956 – 4.9.2017

Dole pri Litiji 14

Ob nenadomestljivi izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate-
ljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče 
in svete maše. Še posebej se iskreno zahvaljujemo sosedi Sonji Ajdišek 
za vsestransko pomoč. Prav posebno zahvalo pa izrekamo sodelav-
cem in prijateljem Službe Vlade RS za zakonodajo, ki so njen odhod  
počastili v tako velikem številu in v svojem govoru sočutno opisali njeno 
41 letno službeno pot. Hvala g. župniku Stanetu Kerinu za opravljen 
obred, zastavonoši, pevcem iz Horjula, Nataliji za poslovilne besede in 
pogrebcem KSP Litija. 

Vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni

Spomini so kot iskre,
Ki pod pepelom tlijo,
A ko jih razgrneš,
Vedno znova zažarijo.
               (J.W.Goethe)

V SPOMIN
18. oktobra je minilo šest let

odkar nas je zapustil

SILVESTER KISOVEC
iz Jevnice

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

njegovem grobu. 

Vsi njegovi

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

www.gostilnakovac.si
MALICE

“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”
juha, enolončnica, 
solata in ostale jedi 

iz menija malic

Cena malice:
4,90 EUR
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KARATE KLUB KENSEI

X. MEDNARODNO ODPRTO 
KARATE PRVENSTVO  

»VISOKO 2017«
Tudi letos se je izbrana vrsta Slovenske zveze tradicionalnega 
karateja  SZTK udeležila odprtega karate prvenstva v Visoku, 
BIH, ki je potekalo v nedeljo 24.9.2017. Na tekmovanju v Viso-
kem je sodelovalo 22 klubov ali zvez iz Srbije, Bosne in Herce-
govine ter Slovenije. Skupaj je tekmovalo 315 tekmovalcev.

Tekme so se udeležili tudi člani KK KENSEI: Gian Povše, Matic 
Šifrer, Nina Požun, Rok Požun in Pia Utenkar. Vsi tekmovalci so 
tekmovali v več različnih starostnih disciplinah in dosegli odlič-
ne rezultate:
  Gian Povše je dosegel 2. mesto v disciplini kata tim, prav tako 

2. mesto v Embu in 3. mesto v disciplini FUKU GO.
  Matic Šifrer je dosegel 3. mesto v prosti borbi.
  Nina Požun je dosegla 3. mesto v prosti borbi.
  Rok Požun pa je dosegel 2. mesto v disciplini kata tim, 3. me-

sto v prosti borbi in 3. mesto v disciplini KOGO kumite.
Poleg nastopa na tekmi so si tekmovalci ogledali tudi nekaj zgo-
dovinskih zanimivosti v okolici Sarajeva in njegov center, ogle-
dali pa so si tudi »Bosanske piramide Sonca« v Visokem.
Vse čestitke tekmovalcem, posebno pa še spremljevalni ekipi, 
ter trenerjem, ki so poskrbeli za odlično opravljene nastope na 
tekmi in vrhunsko organiziran izlet.  KK Kensei

PRVE TEKMOVALNE TOčKE NAšIH EKIP
Začetek tekmovalne sezone je zmeraj pospremljen s posebnim pričakovanjem. 
Čeprav tekmovanja niso edini cilj dejavnosti ŽRD Litija, so njegov pomemben 

del. Na tekme se naše, predvsem mlade športnice, primerjajo z drugimi v znanju, borbenosti in 
ekipnem sodelovanju.   
S spoznavanjem roko-
metne igre so prve dni 
septembra začeli tudi 
najmlajši osnovnošolci, 
ob sredah in petkih tre-
nirajo učenci OŠ Litija 
v športni dvorani Litija, 
ob ponedeljkih in sre-
dah pa tudi učenci OŠ 
Gradec v šolski telova-
dnici. Še vedno se jim 
lahko pridružite.
Letošnjo tekmovalno 
rokometno sezono so 
s tekmami prve pričele 
članice, ki igrajo v 1.b ženski rokometni ligi. Na prvi dve tekmi v sezoni so dekleta odšla odločena, 
da osvojijo vse točke in tako je tudi bilo. Na prvi tekmi v domači športni dvorani so premagale eki-
po ŽRK Izola z rezultatom 27:34. Tudi s tekme v gosteh pri RK Šempeter – Vrtojba so se dekleta 
vrnila z dvema točka (24:33). 
Pred našimi ekipami je še veliko preizkušenj, zato vas  vabimo, da nas spremljate in spodbujate 
na tekmah. Koledar tekem in druge informacije najdete na spletni strani društva www.zrdlitija.si  

Športni pozdrav!

ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA

NOGOMETNI KLUB KRESNICE

TRENER IN IgRALEC DObILA PRIZNANJE  
MNZ LJUbLJANA

Na 50. redni seji Medobčinske nogometne zveze Ljubljana, dne 21. 9. 2017 so bila podeljena 
priznanja uglednim in zaslužnim članom zveze.

Med drugim sta to ugledno priznanje prejela 
člana našega kluba NK Kresnice, trener Joško 
Nejedly in igralec Stane Pepelnak.
Nejedly Joško je z nogometom povezan že 60 
let. Svojo nogometno pot je začel kot deček v 
NK Litija. Do leta 1982 je bil aktiven kot igralec 
v vseh starostnih kategorijah. Svojo trenersko 
pot je začel leta 1974, ko je vodil mladince NK 
Litija v takratni slovenski mladinski ligi. Igral 
je tudi za NK kresnice in od leta 1996 postal 
trener NK Kresnice. Treniral je vse kategorije 
igralcev od cicibanov do članov in vzgojil vr-
sto odličnih nogometašev, med njimi Gregor-
ja Bajdeta, člana ekipe NK Maribor in Adam 
Jakupovića, ki igra za kadetsko ekipo NK 
Olimpija.
Stane Pepel  

nak, je dobil priznanje Zlata žoga MNZ Ljubljana. Pepelnak je 
dolgoletni kapetan članov NK Kresnice. V svoji bogati nogo-
metni karieri je v vseh rangih tekmovanja od 4. MNZ lige do 1 
slovenske lige. Kot 18letnik je igral za NK Olimpija, ki je bila 
v tistem času jugo-
slovanski prvoligaš. 
Novi slovenski ligi 
je po osamosvoji-
tvi za NK Olimpija 
odigral 18 tekem. 
Na prvem derbiju z 
NK Maribor je ta-
krat zadel prvi gol 
za Olimpijo. Leta 
1991 prestopil v NK 
Slovan in tam ostal štiri leta in v tem času tudi igral za mla-
do državno reprezentanco. Leta 1996 se je vrnil v matični klub 
NK Kresnice. V tem času je tudi dokončal študij za Fakulteti 
za šport. Leta 1998 je NK Cocta Kresnice tudi s Pepelnakovo 
pomočjo pristala v tretji slovenski ligi. Do jeseni 2015 je bil Pe-
pelnak kapetan članski ekipe NK Kresnice.

Jožef KOVIČ, NK kresnice

NASTJA KOLAR V FINALU ITF TURNIRJA 
Mednarodni turnirji 

Nastja Kolar je na zadnjih nastopih znova uspešna. 
Potem, ko se je na ITF turnirju v Ricnyu (15.000 $) 
uvrstila v polfinale, se je na turnirju v Pragi (prav tako 
z nagradnim skladom 15.000$) prebila vse do finala. 
V finalu je za las izgubila s čehinjo Kolodizijevo z re-
zultatom 2:6 7:5 4:6 in tako osvojila končno 2. mesto.
Mednarodnega mladinskega ITF turnirja za svetovno 
lestvico 18&U sta se na Lošinju udeležila Mark Me-
sarič in Tom Ašič Kovač. Oba sta uspešno opravila 
zahtevne kvalifikacije in se uvrstila v glavni turnir. V 
glavnem turnirju je imel Mark Mesarič nekaj smole 
in je izgubil v 1. krogu, veliko bolje jo je odnesel Tom 
Ašič Kovač, ki se je prebil med 16 najboljših, vstop v četrtfinale pa mu je preprečil 1. nosilec 
turnirja, češki tekmovalec Jiri Lehecka, ki je Toma ugnal v treh nizih in sicer 1:6 6:4 2:6.

Domača tekmovanja
Na domačih tekmovanjih je novo turnirsko zmago na Odprtem prvenstvu za članice zabeležila 
Tina Kristina Godec. V finalu je Štrukelj Zoji iz Velenja celo zavezala »kravato«, saj jo je ugnala 
s 6:0 6:3.

Pri mlajših tekmovalcih je v Polzeli odlično nastopila Rina 
Grošelj, ki se je uvrstila v finale in osvojila končno 2. me-
sto. V finalu je bila od nje za odtenek uspešnejša ljubljan-
čanka Ivona Ahčan, ki je slavila 7:6 6:2.
Na turnirju do 16 let, ki ga je gostil domači Tenis klub AS 
Litija, sta nastopila Luka Vodnik in Bor Artnak, ki sicer 
nastopa še v kategoriji do 14 let in je na turnirju nastopil s 
posebnim povabilom. Oba sta bila uspešna v 1. kolu in oba 
sta tesno izgubila boj za uvrstitev v četrtfinale. Od Luke 
Vodnika je bil s 7:5 6:4 boljši 5. nosilec TroštSlapnik Luka, 
od Bora Artnak pa 3. Nosilec Kovač Tilen, ki je za zmago 
potreboval tri nize in sicer 6:2 3:6 6:4. 
Najboljše tekmovalce čaka v domačem delu samo še za-
ključni Masters, na katerega se uvrsti 12 najboljših slo-
venskih tekmovalcev v vsaki kategoriji. Za Tenis klub AS 
Litija bodo na Mastersu nastopali: Jaka Tomažin in Rina 
Grošelj v kategoriji do 12 let, Bor Artnak v kategoriji do 
14 let, Tom Ašič Kovač v kategoriji do 18 let in Tina Kri-
stina Godec v članski kategoriji. 

REKREATIVNA TENIŠKA LIGA AS 2017-2018.
Vse rekreativne igralce tenisa obveščamo, da je odprt vpis za REKREATIVNO TENIŠKO LIGO 
AS 2017-2018.
Razpis si lahko ogledate na spletni strani www.aslitija. 
Prijave sprejemamo do 25.10.2017 na mail: tk.aslitija@gmail.com ali na oglasni deski v Tenis 
centru AS Litija.
Otvoritveni turnir bo v soboto 28.10.2017, z igranjem lige pa se bo pričelo prvi novembrski 
vikend.

TENIS KLUB AS

TENIS PARK AS LITIJA 
išče študentko za delo v strežbi

v Tenis centru AS Litija.
Če si prijazna in nasmejana in bi te veselilo delo

v prijetnem, športnem ambientu, potem nas obišči 
ali pokliči na 031693330.

čEvljaRSTvO in  
izDElava KljUčEv
Djukič Zoran s.p.
Predilniška ul.10, 1270 Litija

DElOvni čaS:
od PO. - PE. od 16.00 do 19.00 ure

SOBOTA od 8.00 do 12.00 ure ali po dogovoru

Tel.: 01/898 41 64  -  Gsm: 041 859 278

PREDILNICA LITIJA

TRGOVINA
MERCATOR

NA ZALOGI TUDI: Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Innovation Start Stop, novo vozilo, 
diesel motor, 1956 ccm, 125 kW (170 KM), ročni menjalnik (6 pr.), črna kovinska barva, 
karavan; Opel Mokka X 1.6 CDTI Innovation Start Stop OnStar, novo vozilo, diesel motor, 1598 
ccm, 100 kW (136 KM), ročni menjalnik (6 pr.), bela barva; Opel Corsa 1.4 Color Edition, novo 
vozilo, benc. motor, 1398 ccm, 66 kW (90 KM), 5 pr., rdeča barva; ter še nekaj testnih vozil.

OPEL CORSA Color Edition 1.4 16V  
Letnik: 2012, prev. 134202 km, sv. zelena  
barva, bencinski motor, 1398 ccm, 74 kW 
(101 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.240,00 EUR

PEUGEOT 208 1.4 HDI Access Letnik: 
2014, teh. pregl. 4/2018, prev. 116006 km, bela 
barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), NOVE GUME, KLIMA.

6.980,00 EUR
OPEL CROSSLAND X 1.2 Turbo ecoTEC Inno-
vation S S  Letnik: 2017, teh. pregl. 8/2021, prev. 1000 
km, svetlo modra kovinska barva, bencinski motor, 1199 
ccm, 81 kW (110 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

16.500,00 EUR

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

30,00 EUR - ZA NAJEM

RENAULT CLIO DCI 75 Expression Let-
nik: 2014, teh. preg. 3/2018, prev. 111559, bela 
barva, diesel motor, 1461 ccm, 55 kW  (75 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), MULTIMEDIA, KLIMA.

7.550,00 EUR
OPEL ASTRA Sports Tourer 1.7 CDTI Cosmo 
Letnik: 2013, prev. 150316, temno siva kov. 
barva, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW (110 
KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

8.980,00 EUR
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PETA ČRKA 
ABECEDE

MUSLIMAN
SKA VERSKA 

SEKTA

VRSTA 
OTROŠKE 
BOLEZNI

NORDIJSKI 
IZRAZ ZA 
SMUČI

KAR KAJ  
POJASNJUJE

ŠPANSKI 
KOLESAR 

(ABRAHAM)

NADALJE
VANJE 
GESLA

PTICE 
ROPARICE 
(MNOŽINA)

HRVAŠKI KOŠAR
KAŠ(ARIJAN)

AVTONOMNA 
POKRAJINA

VISOKE 
IGRALNE 
KARTE

IME 
SMUČARKE 

KOBAL

MORSKA 
RIBA VRSTA 

ŠPARA

PRITOK 
GANGESA

ČEBELI PODOB 
NA ŽUŽELKA

ANA V 
DALMACIJI

ŽLAHTNI 
PLIN

AVSTRIJA

NORVEŠKI 
JEZIKOSLOV. 

(IVAR)
SLOVENSKI 

PISATELJ IVAN

17. ČRKA 
ABECEDE

PREBIVALKE 
KRAJA 
ARTIČE

ANGLEŠKI 
EKONOMIST 

(JAMES) 
NOBELOVEC

PIANIST 
BERTONCELJ

STARO IME 
ZA TAJSKO

ITALIJANSKI 
KAMION

PREBIVALEC 
TRATE

NASLOV 
STARE 

POPEVKE

DUHOVNIŠKO 
OBLAČILO

REKA SKOZI 
FIRENCE

ČLOVEK KI 
NAPOVEDUJE 

VREME

KONICA

SOCIALNA 
SLUŽBA

DEL UMET. 
IMENA 

IGRALKE 
KRAVANJA

STARA MERA 
ZA VINO

POKRAJINA 
V ZALEDJU 

TRSTA

ELDA 
VILER

IVAN 
HRIBAR

PRITOK 
VISLE NA 

POLJSKEM

FRANCOSKI 
REŽISER 
(ANDRE)

MAJHNO 
OKO

AMERIŠKI 
REŽISER 

KEN

DOMAČA 
ALI DIVJA 
PERNATA 

ŽIVAL

POLDRAGI 
KAMEN

TETOVAŽA

VOLT 
AMPER

VISOKA 
GORA V 

ŠVICI

SLAP V 
DALMACIJI 
SKRADIN

SKI ....

REKA
RADIJ

LUKA NA 
SEVERU 
IZRAELA LITIJ

GLAVNI 
ŠTEVNIK

HRANA V 
PASTI

MUSLIMAN
SKI BOG

AKADEMSKI 
NASLOV

ANTON 
NOVAČAN

URADNA 
OZNAKA 

MAKEDONIJE

MANJŠA 
MOČVIRSKA 

PTICA

NADALJE
VANJE 
GESLA

ROMAN 
TONETA 
SVETINE

ARABSKI 
ŽREBEC

Izžrebanci križanke iz meseca septembra 2017 bodo  
prejeli mesnine od MESNINE BAJEC v vrednosti 10 EUR, 
na tržnici pred Športno dvorano v Litiji. Oglasijo se lahko 
v soboto dopoldan.

1. Sonja Slabe, Ponoviška 9, Litija
2. Janez Požaršek, Ržišče 9, Vače
3. Karlo Premk, Graška c. 29, Litija

Težje besede:  ANTOINE, ROACH, MEADE, SON, 
ASASINI, PIC

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 203nEPREMičninE

PRODAM parcelo na sončni legi, na Ustju, zazid
ljiva, v izmeri 1.500 m2 (možna delitev parcele).  
Informacije: GSM: 031 630 931

PRODAM lepo urejeno stanovanjsko hišo v ZG. Jablanici. Vsi 
priključki, takoj vseljiva. Z manjšo investicijo možnost izdelave 
še enega stanovanja. Cena 72.000 EUR. Gsm: 041 515 171

KUPIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, me-
dalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, 
stare razglednice, kip-
ce, slike, nakit, kovance, 
knjige in druge starejše 
drobnarije, ki jih morda 
ne potrebujete več.

 051 740 430

MALI OGLASI

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

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

Izdajatelj: Tiskarna ACO  Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/8983843 

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

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

avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne pre - 
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

SEČNJA IN SPRAVILO LESA
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa. Les tudi odkupujemo in 

izdelujemo gozdne poti. Po dogovoru možen tudi odkup na panju.

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

zunterprimoz@gmail.com

PRODAM 12 smrekovih plohov 
in starejšo, masivno spalnico – 
češnja.

Inf.:  031 604 753

PODARIMO IGRIVE MLADE 
MUC KE. Klemen Zidar, Gobnik 
47, Gabrovka  040 878 919 

MLADI gASILCI SO SE PONOVNO IZKAZALI
V soboto, 16.9.2017, je potekalo Državno tekmovanje v gosilski orientaciji za mladino v 
organizaciji GZ Šentjur. Iz PGD Gabrovka se je v jutranjih urah na tekmovanje odpeljal 

mini bus s 4 najboljšimi ekipami iz društva. Nastop na državnem tekmovanju so si otroci prislužili 
z odličnimi nastopi na predhodnjih tekmovanjih v letošnjem letu. Zgodnja ura in slabo vreme nista 

pokvarila vzdušja. Otroci so bili polni op-
timizma, dobre volje in pričakovanj.
Tekmovanje je steklo in otroci so polni 
energije premagovali tekmovalne vaje 
eno za drugo. Ker poteka tekmovanje v 
naravi, je bilo zaradi slabega vremena 
oteženo za vse ekipe. Kljub nekaj ne-
všečnostim so se tekmovalci izkazali in 
pokazali kaj znajo in zmorejo. Med ča-
kanjem na zaključek tekmovanja so se 
kratkočasili z igranjem na inštrumente in 
prepevanjem. Konkurenca je bila močna 
kot vsako leto in tako so občutki o more-
bitni uvrstitvi (takšni ali drugačni) lahko 
zelo varljivi. Končna razglasitev je tako 
še bolj napeta. Na razglasitvi rezultatov 
so tekmovalci in njihovi mentorji končno 
izvedeli, kako visoko so se uvrstili. Prve 
so prišle na vrsto pionirke, ki so se dr-

žavnega tekmovanja v orientaciji udeležile prvič. Dosegle so 28. mesto. Sledili so pionirji, ki so se 
uvrstili na 15. mesto. Tako pionirke kot tudi pionirji so izgubili kar nekaj mest zaradi razveljavitve 
vaje z vedrovko. Pionirjem so sledili rezultati mladink. Naše mladinke so se zavihtele na odlično  
3. mesto in ponovno pokazale iz kakšnega testa so. NA koncu so prišli na vrsto še rezultati pri-
pravnikov. Pripravniki iz našega društva so za las zgrešili stopničke, pristali so na 5. mestu.
Postala je že tradicija in tudi 
letos smo člani PGD Gbrovka 
pripravili našim tekmovalcem 
sprejem pri gasilnem domu, 
kjer smo se skupaj poveselili. 
Pridružile so se nam tudi dru-
žine tekmovalcev.
To tekmovanje je zaključno 
dejanje letošnjega tekmoval
nega leta, zato bi se rada 
za hvalila vsem mentorjem, 
otrokom in staršem za sode-
lovanje skozi celo leto.
Na pomoč!

Za PGD Gabrovka,  
Klara HOSTNIK

Izredni teater 
društva 
Tombas novo 
sezono začenja 

s kar tremi projekti: v 
oktobru snemamo kratki 
film 30 dni brez vrvi, 
novembra bomo obnovili 
predstavo Zagonimo 

Slovenijo, decembra pa začnemo z vajami za novo 
predstavo. Za začetek vas vabimo na ponovitev komedije o zagonski Švici   

Zagonimo
Slovenijo,

18. 11.
ob 20. uri
v Kulturnem
centru Litija. 

Vabljeni!

Rešeno križanko pošljite do 8.11.2017 na naslov ured 
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli sten
ski koledar 2018, USTVARJALCI ZGODOVINE v osrčju  
Slovenije. Koledar bodo prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

90 LET ORgANIZIRANEgA KULTURNEgA DELOVANJA V JEVNICI
Kulturnoumetniško društvo Jevnica bo visoki ju-
bilej jevniške kulture zaznamovalo z nizom prire-
ditev, ki se bodo zvrstile do konca leta. Ta niz se 
bo najprej začel v nedeljo, 5. novembra, s tradici-
onalno prireditvijo V hvaležnost jeseni, na kateri 
kmetijski pridelovalci razstavijo svoje najboljše in 
najlepše pridelke, posebna komisija pa med njimi 
izbere »naj« pridelke in njihovim lastnikom izroči 
priznanja. Letos bo dogajanje še bolj bogato, saj 
bo na predvečer mogoče prisluhniti tudi kme
tijskemu predavanju 
agronomske strokov-
njakinje Fanči Perdih. 
Seveda bo prireditev 
V hvaležnost jeseni 
poleg svoje strokovne 
imela tudi izrazito kul-
turno vsebino; poleg 
domačih izvajalcev, 
učencev podružnične 
osnovne šole in pev-
cev mešanega zbora 
Miha Vahen, prihajajo 
v goste tudi pevci moškega pevskega zbora Krom-
berški Vodopivci, ki bodo svoj nastop povezali s 
krstom vina po njihovih lokalnih običajih.
Naslednji dogodek, posvečen jubileju, bo 18. no-
vembra, in sicer »repriza« igre Trije snubci. Ta igra 
je bila prvo gledališko delo, ki so ga postavili na 
oder jevniški igralci, uprizorjena pa je bila 28. av-
gusta 1927 pod mentorskim vodstvom učiteljice 
Leopoldine Plevelj. 
Sklepno dejanje jubileja jevniške kulture pa bo 
svečana akademija 9. decembra. Poleg številnih 
sedanjih in nekdanjih kulturnih ustvarjalcev se 
bodo prireditve udeležili tudi nekateri gostje, med 
njimi tudi predsednica Zveze kulturnih društev Slo-
venije.
Ob robu aktivnosti, ki so posvečene proslavitvi vi-
sokega jubileja, pa v Jevnici tudi letos teče bogat 
program v okviru posameznih KUDovih »sekcij«. 
Mešani pevski zbor KUD Jevnica se med drugim 
pripravlja na regijski zborovsko tekmovanje, v svo-
je vrste pa si želi pritegniti še več mladih pevcev 

(kontakt 041739 966 – Sonja Mlakar). Mešani 
pevski zbor Miha Vahen goji predvsem ljudsko pe-
sem in veliko nastopa na raznih lokalnih dogodkih 
(kontakt 041804 062 – Jože Gorenc). Plesna sku-
pina Rondo seznanja s plesnimi veščinami otroke 
od 3. leta starosti naprej pod vodstvom mentorice 
Simone Kočar (kontakt 031749 624). Poučeva-
nje kitare poteka pod vodstvom Jošta Gombača 
(kontakt 051264 898), učenje je individualno, za 
termine pa se je možno dogovarjati. Rekreacija  

telovadba poteka v 
dvorani jevniškega 
zadružnega doma 
pod strokovnim vod-
stvom Katje Šifrer 
(kontakt 01564 01
86  Marta Novak)
Tečaje bobnanja na 
tradicionalnih afri-
ških tolkalih vodi 
Issiaka Sanou. Po-
tekajo v dveh sku-
pinah, za odrasle in 

za otroke (kontakt 041340 659 – Issiaka Sanou). 
Obstaja tudi možnost individualnega učenja klavir-
ja in orgel pod vodstvom Katarine Trček Marušič 
(kontakt 031771 887). Aktivirala se je tudi dram-
skorecitatorska sekcija, ki vabi k sodelovanju 
nove privržence te umetnosti (kontakt 051385 
838 – Irena Režek). Raste tudi zanimanje za tečaje 
šivanja. Trenutno poteka četrti tečaj, vodi pa ga 
priznana pedagoginja Helena Hercigonja (kontakt 
041739 966 – Sonja Mlakar). 
Razgibano kulturno dogajanje v Jevnici pa se bo, 
kot je že mogoče videti, iz jubilejnega leta podalj-
šalo tudi v naslednje leto. »Najudarnejši« načrt bo 
gotovo obnova freske iz leta 1856 na Anžokovi 
»štali«, ki naj bi jo svečano odkrili konec maja, v 
sklopu prireditve Pollanski večer. Za obnovo fre-
ske so vodilni v KUDu pridobili Iva Kisovca, nekoč 
Jevničana, ki je s svojimi poslikavami na zid zaslo-
vel ne le doma, ampak tudi v mnogih evropskih 
državah.
 J. K.



Tel.: 01 896 32 41 Tel.: 01 896 32 49
KGZ LITIJA z.o.o.

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30

SOBOTA: 7.00-13.00
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30

SOBOTA: 7.00-13.00

Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48
DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.30-20.00

SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 6.00-19.30
SOBOTA: 6.00-18.00

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00
Dobrodošli v 

trgovinah KGZ Litija!

Ponudba velja do 1. Novembra
2017 oz. do razprodaje zalog.

PESEK ZA NA GROB ZEMLJA ZA NA GROBAKCIJA SVEČ

IZDELAVA SUHIH IN SVEŽIH CVETLIČNIH ARANŽMAJEV!

CVETLIČNI ARANŽMAJI že od 6,99 €
(naročila in izdelava aranžmajev: DOM MARKET ŠMARTNO 01/8963-249)

SVEČE IN ARANŽMAJI SO V PRODAJI VSEH TRGOVIN KGZ LITIJA

SLADKOR 1 kg
0,84 €

ČOKOLEŠNIK 500 g
2,90 €

BARCAFFE 400 g  
3,69 €

PIVO 6 x 0,33 L
3,55 €

MOKA P. BELA 1 kg
0,79 €

SLIKE SO SIMBOLIČNE

BELI-CARARO 10 kg
2,29 €

PIRAMIDA
0,90 €

KLARA
0,69 €

MOJCA SUPER
1,79 € VALENTIN 20 L  2,69 €

TUNA 4 x 80 g
2,49 €

SALAMA Z'DEŽELE
9,99 €/kg

ZLATI HLEBEC 1 kg 
1,99 €

SIR EDAMEC
4,99 €/kg

NAREZEK 100 g
0,49 €

TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica
»NAJUGODNEJŠA PONUDBA ŽIVILSKIH TRGOVIN«

NAGROBNA PONUDBA!

NAPOVEDNIK DOgODKOV 
Četrtek, 19. 10. 2017, 18.30 

PRVI INTERNI NASTOP UČENCEV GŠ LITIJA-ŠMARTNO. 
Dvorana Glasbene šole Litija-Šmartno. 

Sobota, 21. 10. 2017, 19.00 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ-VID 
VALIČ. Kulturni center Litija. 

Torek, 24. 10. 2017, 19.00 
POTOPISNO PREDAVANJE. Knjižnica Litija. 

Sreda in četrtek, 25. in 26. 10. 2017, 16.00 do 19.00 
USTVARJALNE DELAVNICE ZA PROJEKT KRIK. Mladinski center 
Litija. 

Sobota, 28. 10. 2017, 10.00 
OTROŠKA MATINEJA: ŠKRATEK PRIJATELJČEK-gOZDNI 
PSIHOLOg. Zavod enostavno prijatelji. Kulturni center Litija. 

Sobota, 28. 10. 2017, 11.00 
UVODNI SESTANEK PLANINSKE ŠOLE ZA MLADE. Mladinski 
center Litija. 

Petek, 3. 11. 2017, 18.00 
gORI DOLI PO EVROPI: Mednarodni večer z EVS prostovoljci. 
Mladinski center Litija.  

Sobota, 4. 11. 2017, 18.30 
SLIKA DORIANA gRAYA: premiera muzikala v izvedbi skupine 
Amaterji najboljših generacij. Kulturni center Litija. 

Nedelja, 5. 11. 2017, 15.00  
V HVALEŽNOST JESENI. Dvorana zadružnega doma v Jevnici. KUD 
Jevnica. 

Ponedeljek, 6. 11. 2017, 20.00 
PRIBLIŽEVANJA: gost dr. Erik Brecelj. Kulturni center Litija. 

Sreda, 8. 11. 2017, 18.00 
OTVORITEV RAZSTAVE »GRŠKI DIONIZ«. Mestni muzej Litija. 

Petek, 10. 11. 2017, 18.00 
gORI DOLI PO EVROPI: Mednarodni večer z EVS prostovoljci. 
Mladinski center Litija. 

Sobota, 11. 11. 2017, 10.00 
OTROŠKA MATINEJA: Žabji kralj. Gledališče Smejček. Kulturni 
center Litija. 

Sobota, 11. 11. 2017, 18.30 
SLIKA DORIANA gRAYA: ponovitev muzikala v izvedbi skupine 
Amaterji najboljših generacij. Kulturni center Litija 

Nedelja, 12. 11. 2017, 10.00 do 18.00 
JESEN V RIBČAH: Razstava s kulturno prireditvijo ob 16.00. KD 
Ribče. 

 
 

 
 
Nedelja, 12. 11. 2017, 11.00 

SEMENARSKA DELAVNICA: Laze pri Gobniku 7, Gabrovka. Društvo 
botanični vrt Raznolikost. 

Ponedeljek, 13. 11. 2017, 18.00 
URA PRAVLJIC. Knjižnica Vače. 

Torek, 14. 11. 2017, 18.00 
URA PRAVLJIC. Knjižnica Litija. 

Torek, 14. 11. 2017, 19.00 
ZANIMIVA ZNANOST: Ana Savšek, predstavitev diplomskega dela. 
Knjižnica Litija. 

Četrtek, 16. 11. 2017, 16.00 
URA PRAVLJIC. Knjižnica Gabrovka. 

Četrtek, 16. 11. 2017, 18.30 
DRUGI INTERNI NASTOP UČENCEV GŠ LITIJA-ŠMARTNO. Dvorana 
Glasbene šole Litija-Šmartno. 

Četrtek, 16. 11. 2017, 19.30 
AbONMA: Matilda počak'. Špas teater. Kulturni center Litija. 

Petek, 17. 11. 2017, 18.00 
gORI DOLI PO EVROPI: Mednarodni večer z EVS prostovoljci. 
Mladinski center Litija. 

Petek, 17. 11. 2017, 20.00 
ZAgONIMO SLOVENIJO: gledališka predstava, ponovitev. Kulturni 
center Litija. 

Sobota, 18. 11. 2017, 18.00 
UPRIZORITEV GLEDALIŠKE IGRE TRIJE SNUBCI: repriza iz leta 
1926 v dvorani zadružnega doma v Jevnici. KUD Jevnica. 

Ponedeljek, 20. 11. 2017, 19.00 
RAZgALJENE IMPRESIJE: Metoda Maj in Andreja Štuhec, kipi in 
besedne impresije. Ob dnevu splošnih knjižnic. Knjižnica Litija. 

Petek, 24. 11. 2017, 18.00 
VESELA JESEN: Kulturni center Litija. DU Litija. 

Petek, 24. 11. 2017, 18.00 
gORI DOLI PO EVROPI: Mednarodni večer z EVS prostovoljci. 
Mladinski center Litija. 

Sobota, 25. 11. 2017, 10.00 
PRAVLJICA BREZ OČAL (MAŠA IN MEDVED): otroška matineja. 
Gledališče Ku-kuc. Kulturni center Litija. 

Nedelja, 26. 11. 2017, 17.00 
DOBROTE JABLANIŠKE DOLINE. Zgornja Jablanica. 

 
Podatke zbira:  
Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 458, obcina.litija@litija.si 
 

 
Družba LTH Castings d.o.o. izdeluje inovativne, visoko 

kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja 

avtomobilske industrije. Odlikuje nas 70-letna tradicija na področju 

razvoja, litja, obdelave in sestavljanja tlačnih orodij in ulitkov iz 

aluminijevih zlitin ter izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri 

svojem poslovanju stremimo k poslovni odličnosti v svoji 

dejavnosti s celovitim servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, 

inovativnim razvojem proizvodov in procesov ter nenehnim 

povečevanjem produktivnosti in kakovosti. 

Razpisujemo več prostih delovnih mest v proizvodnji:  

POSLUŽEVALEC STROJA in LIVAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELO bO ObSEgALO: 

 Poznavanje osnovnih pravil zagona in delovanja strojev,  
 osnovno posluževanje različnih strojev v proizvodnji, 
 osnovno poznavanje tehnologije dela, 
 nadzor in spremljanje procesov, 
 poznavanje, razumevanje in izpolnjevanje dokumentacije na delovnem mestu, 
 skrb za čisto in urejeno delovno mesto – 5S in izvajanje samovzdrževanja, 
 upoštevanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu in ekologije. 

 
OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO: 

 Ustrezno izobrazbo III., IV. ali V. stopnje, 
 delo v izmenah (treh ali štirih), 
 timsko delo, 
 natančnost,  
 vestnost in zanesljivost pri delu. 

 
NUDIMO VAM: 

 Dinamično, samostojno in fleksibilno delo polno novih izzivov, 
 možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere, 
 delo za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 

 

Kandidate iščemo za Obrat Ljubljana.  
 
Ponudbe s kratkim življenjepisom sprejemamo do 20.11.2017, preko naše spletne strani 
https://www.lthcastings.com/zaposlitev (prijavite se lahko s klikom na željen razpis). 


