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novice iz občine litija

Z modro barvo osvetljen
Plečnikov spomenik v Litiji
ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni

Vsako leto 14. novembra praznujemo Svetovni dan sladkorne bolezni. Ta dan je rojstni dan
Fredericka Bantinga, kanadskega znanstvenika,
ki je skupaj s svojim mladim asistentom Charlesom Bestom, v laboratoriju izoliral beljakovino,
kasneje poimenovano inzulin. Za ta dosežek je
leta 1923 prejel Nobelovo nagrado za medicino.

Zavedajmo se nekaj preprostih dejstev, ki
zmanjšujejo tveganje za nastanek sladkorne
bolezni: Zdrava prehrana: zmanjšanje količine živalskih maščob, uživanje zadostnih količin kompleksnih ogljikovih hidratov, uživanje mlečnih izdelkov z manj maščobe, zmanjšanje uživanja soli
in enostavnih ogljikovih hidratov, redno uživanje
sadja in zelenjave, pitje vode (1–2 litra na dan).
• Nadzor telesne teže.
• Redna in primerna telesna aktivnost.
• Opustitev kajenja.
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VABILO NA KULINARIČNI DOGODEK »DOBROTE JABLANIŠKE DOLINE«

Spoštovani, ker je ohranjanje
kulturne dediščine pomemben cilj Društva za razvoj podeželja LAZ, smo se ponovno
odločili, da spodbudimo krajane in okoličane
k napredku v izdelovanju in doseganju boljše
kakovosti živilskih proizvodov, ki so značilni
za Jablaniško dolino, pa tudi bližnjo okolico.
V ta namen bomo v nedeljo, 26. novembra
2017 ob 17. uri v gasilskem domu na Zgornji
Jablanici organizirali dogodek »Dobrote Jablaniške doline«.

IGLICA
šivanje in popravila
Keranovič Nesiha s.p.
Ljubljanska 15
1270 Litija
Gsm: 040 654 785

Delovni čas:
pon. - petek
od 14.00 -17.00

Program prireditve:
• ob 17.00 se nam pridružite na poučnem predavanju, ki ga bo izvedla
Mateja Tea Dereani, ki se
že 20 let ukvarja z raziskovanjem in pripravo hrane.
Vodi delavnice za restavracije, kuharje, vodjem
prehrane v vrtcih in šolah.
Na predavanju bomo izvedeli kako preventivno poskrbimo za svoje zdravje.

Pogledali bomo katere so oblike shranjevanja
hrane (vlaganje, fermentiranje...). V okviru tega
bomo pogledali tudi nekaj preprostih receptov za
vlaganje;
• nagovor članice ocenjevalne komisije odgovorne za štrukeljce in zeliščno žganje;
• razglasitev rezultatov strokovnega ocenjevanja
in podelitev priznanj;
• ogled razstave in degustacija vzorcev.
Vljudno vabljeni!

Organizacijski odbor dogodka
»Dobrote Jablaniške doline«

PD Litija v nedeljo,
10.12.2017 vabi na 37.
spominski planinski
pohod na Tisje.
Start pohoda bo med 7. in
10. uro pred Plečnikovim
spomenikom v Litiji, ob 11. uri bo na
Tisju krajša slovesnost. Iz Kostrevnice, kjer se pohod zaključi, bodo med
12. in 14.15 uro do Litije vozili posebni
avtobusi.
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TERMINSKI NAČRT AKTIVNOSTI
PRI PRIPRAVI DRŽAVNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA
GLAVNO CESTO G2-108/1182 ZGORNJI
HOTIČ-SPODNJI HOTIČ

V prejšnji številki časopisa Občan vam je Boštjan Sukič predstavili dogajanje na izrednem občnem zboru v KS Hotič, ki je potekal 14. 9. 2017, tokrat pa nadaljujemo s predstavitvijo terminskega načrta priprave državnega prostorskega načrta. Direkcija
RS za infrastrukturo je 18. 9. 2017 posredovala na Občino Litija
dopis, v katerem nas informira v zvezi s postopkom priprave
državnega prostorskega načrta za glavno cesto G2-108/1182
Zgornji Hotič- Spodnji Hotič. Postopek priprave državnega prostorskega načrta je trenutno v fazi Študije variant / Predinvesticijske zasnove, ki bo podlaga za potrditev predloga
najustreznejše variante na vladi RS. Za potrebe izdelave študije
variant / predinvesticijske zasnove je potrebno naročiti manjkajoče strokovne podlage na nivoju idejne zasnove hidrološko
– hidravlično analizo, karte poplavne ter erozijske nevarnosti
in Okoljsko poročilo. Za navedeno dokumentacijo je potrebno
izvesti javna naročila, pri čemer so roki za pričetek postopkov
1 mesec. Predvideno je, da bo izvajalec za izdelavo navedene
dokumentacije izbran do konca leta 2017.
Študija variant / Predinvesticijska zasnova bo izdelana in javno razgrnjena september, oktober 2018. Potrditev predloga
najustreznejše variante na vladi RS bo lahko v prvi polovici
leta 2019. Po tej potrditvi se bo pristopilo k izdelavi podrobnejših
podlag na nivoju idejnega projekta kar bo podlaga za izdelavo
državnega prostorskega načrta, ki bi bil lahko izdelan v letu
2020. Po sprejemu Uredbe o državnem prostorskem načrtu se
bo lahko pristopilo k pripravi PGD in odkupom zemljišč.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

DRUGI ROJSTNI DAN ENOTE
DOMA TISJE V LITIJI

V petek, 10. 11. 2017, smo slavnostno obeležili drugo obletnico
delovanja Doma Tisje Enote Litija, v medgeneracijskem središču
ŠMELC. Vse prisotne so nagovorili župan občine Litija Franci
Rokavec, direktorica Doma Tisje Enota Litija Vida Lukač, predsednica združenja Spominčica -Alzheimer Slovenija Štefanija L.
Zlobec. Dogodek so s prijetnim kulturnim programom popestrili
varovanci in uslužbenci Doma Tisje Enota Litija ter učenki glasbene šole, ki tudi domuje v medgeneracijskem središču ŠMELC.

ASFALTIRANJE LOKALNIH CEST
IN JAVNIH POTI

Občina Litija nadaljuje z asfaltiranjem javnih poti in lokalnih
cest v skupni dolžini 7 km. Dela izvaja podjetje Asfalt Kovač s
Planine pri Sevnici v različnih krajevnih skupnostih naše občine.
Še posebej je potrebno pohvaliti sodelovanje in delo krajanov,
saj so v veliki meri sami pripravili spodnji ustroj cestišča, ponekod tudi s pomočjo JP KSP. Na nekaterih odsekih so se izvajala
tudi redna vzdrževalna dela-asfaltiranje lokalne ceste Polšnik.

Polaganje asfalta na lokalni cesti Velika Preska – Mamolj.
Tokrat je bilo še posebno slovesno, saj so odprli nov SENJOR
PARK, ki je lepo umeščen med reko Savo in južni del stavbe,
tik ob zunanji terasi domske kavarne Tisa. Park bo omogočil

PRODAJA NEPREMIČNIN
OBČINE LITIJA

Občina Litija obvešča vse občanke in občane, da si na uradni
spletni strani www.litija.si ogledajo aktualne prodaje nepremičnin. Več informacij: Ivan Matijević, ivan.matijevic@litija.si,
01 8963 462.

NE POZABITE NA VARNOST!

Tudi v letošnjem letu slovenski policisti ugotavljamo, da ste žrtve različnih kaznivih dejanj pogosto upokojenci in drugi starejši
občani. Z vašo pomočjo bomo poskušali narediti vse, da do tega
ne bi prihajalo. Policisti se bomo trudili, da bomo naše naloge
opravljali čim boljše, tako pri preiskovanju kaznivih dejanj in odkrivanju storilcev le teh, kot tudi pri preventivnem delu. Vam pa
predlagamo čim več samozaščitnih ukrepov, ki Vas bodo obvarovali pred nepridipravi. Pri tem vas opozarjamo na nekatere
najbolj pogoste nevarnosti in okoliščine v vsakdanjem življenju,
pri katerih lahko postanete žrtev kaznivih dejanj. Storilci si po navadi izberejo takšen kraj in žrtev, ki za njih predstavlja najmanjše
tveganje. To pomeni, da izkoriščajo tudi Vašo nepazljivost. Predlagamo vam, da ste pri kakršnem koli dejanju, predvsem pri
nakupovanju v trgovinah, pri dvigu denarja na bankomatih, na
parkiriščih kakor tudi doma čim bolj pazljivi in s tem spremljajte
okolico. Storilci bodo to takoj opazili in si bodo verjetno premislili
ter odstopili od svoje namere.
Policisti smo vam vedno na voljo za pogovor in nasvet. Pokličete
lahko na policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. Naša
želja je, da se počutite čim bolj varno in brezskrbno uživate sadove minulega dela. Andrej Hrup, vodja policijskega okoliša

OPRAVIČILO

V članku z naslovom Dan brez avtomobila v Litiji, objavljenem v oktobrski izdaji Občana na 1. strani, je bila nehote izpuščena zahvala Policijski postaji Litija, ki že vrsto let
pomaga in nudi podporo pri organizaciji prireditve. Posebna
zahvala za vložen trud gre njihovim predstavnikom; Klavdiji
Mlakar za odlično izvedbo ustvarjalnih delavnic ob pomoči
prostovoljk ter policistu Andreju Hrupu in Tomažu Setničarju
za prikaz delovanja policistov. Za napako se iskreno opravičujemo. 
Občinska uprava skupaj s SPVCP.

E-OSKRBA, PAMETNI SISTEM
INTEGRIRANEGA ZDRAVSTVA IN OSKRBE

Občina Litija bo pristopila k projektu, ki ga izvaja Telekom Slovenije in želi opozoriti na pomen zagotavljanja kakovostnega in
varnega bivanja na domu osebam, ki potrebujejo podporo pri
samostojnem bivanju, predvsem starejšim s kroničnimi obolenji, osebam s posebnimi potrebami, invalidom in drugim starejšim od 65 let. V želji, da se omogoči bolj učinkovita raba virov
socialnega in zdravstvenega varstva in s ciljem kasnejšega odhoda v institucionalno varstvo, ter v želji po zmanjševanju razlik
med tistimi starejšimi, ki živijo na domu in tistimi, ki so že v institucionalnem varstvu, je Telekom Slovenije pridobil dovoljenje
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
za izvajanje E-storitve.
E- oskrba pomeni izvedba socialno-varstvene storitve oskrbe na
daljavo za starejše, kronične bolnike, osebe z demenco ali drugimi težjimi zdravstvenimi stanji, kot so npr. slepota, gluhost, huda
obolenja, …. Bistvo te nove storitve je, da je na domu uporabnika nameščena oprema, ki omogoča sproženje klica na pomoč in
je oseba spremljana s strani asistenčnega centra 24 ur na dan,
spremljanje na daljavo pa je omogočeno tudi s strani svojcev.
Občina Litija bo v proračunu za leto 2018 predvidela možnost
sofinanciranja te storitve do 50 %, kar bo pomenilo večjo dostopnost za uporabnike in manjši finančni prispevek za uporabnike.

stanovalcem gibanje, druženje
in druge aktivnosti. Direktorica
Doma Tisje Vida Lukač in Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice – Alzheimer Slovenija
sta odprli DEMENCI PRIJAZNO
TOČKO. Na Demenci prijazni
točki lahko pridejo po informacije ljudje z demenco, še posebej tisti v zgodnji fazi bolezni, ki
so še samostojni in aktivni, prav
tako lahko pridejo po informacije tudi njihovi svojci in drugi, ki
želijo pridobiti dodatne informacije o pomoči osebam z demenco. Zanimivo, da je to šele druga
Demenci prijazna točka v Sloveniji, tej pa bo sledilo še več podobnih točk po celotni Sloveniji.

VRTEC NAJDIHOJCA

Na Rozmanovem trgu stoji Najdihojca, ki je ena izmed devetih
enot Vrtca Litija. Gre za najstarejši objekt Vrtca Litija, saj njegova gradnja sega v leto 1971. Življenjska doba stavbe naj bi bila
30 let, zato ni čudno, da jo je zob časa že močno načel. Pred
osmimi leti je bila sprejeta strokovna odločitev, da stavbe ni
smiselno obnavljati, temveč bo potrebna novogradnja. Čas beži
in v občini Litija se je v tem obdobju izvedlo nekaj investicij, ki
so očitno imele prednost pred izgradnjo novega vrtca. Vrtec že
z zunanjo razpadajočo fasado kvari izgled celotne ulice, saj se
stanovanjski bloki lahko pohvalijo z novimi fasadami, vrtec pa
v senci sodobne osnovne šole daje vtis, da je prava podrtija.
Zaposleni se zavedamo, da nam je uspelo le z rednim vzdrževanjem stavbe omogočiti varno bivanje našim malčkom. A žal,
tako ne gre več in le še vprašanje časa je, kdaj bodo pogoji za
bivanje nemogoči in bomo morali zapreti vrata. Moj namen ni
naštevati vseh tegob, s katerimi se srečujemo, saj verjamem,
da ni več dvoma, da je nov vrtec nujno potreben. Če kdo v to
še dvomi, ga prijazno vabimo, da se oglasi v vrtcu in si ga ogleda. Želimo si in predvsem potrebujemo nov vrtec! Tak, ki bo
ustrezal vsem normativom, kjer bodo igralnice dovolj velike in
svetle. Igrišče ob vrtcu je že zdaj eno lepših, saj ponuja različne
možnosti za igro in vsestranski razvoj otrok. Tudi zato menimo,
da bi bila ta lokacija najboljša za novogradnjo. Nekateri imajo
pomisleke glede gradnje v nadstropju. Brez skrbi, otroci zmorejo tudi hojo po stopnicah. Ogledali smo si že veliko vrtcev
in nadstropje nikjer ne predstavlja težave. Našim malčkom, njihovim staršem in nam, ki smo predani delu v vrtcu, ni mar za
politična ali kakšna druga pregovarjanja okrog gradnje, pa naj
gre za lokacijo ali možnost gradnje s koncesijo. Mi smo si edini
le v tem, da vrtec potrebujemo. Takoj. Sicer se res lahko zgodi,
da bo 120 otrok ostalo na cesti. Le kdo bo znal pojasniti njim
in njihovim staršem, kje in kaj je šlo narobe. Mi bomo svoje poslanstvo še naprej opravljali srčno in kvalitetno, želimo si le, da
bo to čim prej v prostorih, ki si jih naši malčki zaslužijo. Z željo,
da naš glas seže do vseh, ki odločajo in z upanjem, da bodo pri
odločitvah prednjačili razumevanje ter skrb za najmlajše in njihove družine, se zahvaljujemo vsakemu posamezniku, ki mu je
mar.
Liljana Plaskan, ravnateljica Vrtca Litija

Asfaltiranje javne poti v KS Gabrovka.

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE
NA PRIREDITVI PUSTNI KARNEVAL
V LITIJI - 2018

Občina Litija objavlja javni razpis za sodelovanje na prireditvi
PUSTNI KARNEVAL V LITIJI 2018!
POGOJI:
1.	Prireditev bo potekala v soboto, 10.2.2018 ob 15.00 uri po
ulicah mesta Litija.
2.	Za sodelovanje bodo vse prijavljene ekipe prejele enkratno pomoč V VIŠINI 150,00 eur (neto).
3.	Na zaključni prireditvi v Športni dvorani Litija bodo podeljene denarne nagrade za prve tri skupine v višini
200, 150 in 100 EUR
4.	Enkratna denarna pomoč in denarne nagrade so predmet
obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine
plača Občina Litija, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. ods. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni že
ob prijavi pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in
priimek, naslov stalnega bivališča, davčno številko, številko
transakcijskega računa) in enako velja tudi za društva in organizacije.
5.	Do enkratne pomoči za sodelovanje so upravičene skupine z najmanj 6 člani. Vsi udeleženci karnevalske povorke prejmejo brezplačen bon za topel obrok.
6.	
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe
(društva, zavodi, združenja, organizacije…), ki se nameravajo udeležiti javne prireditve »Pustni karneval v Litiji«.
7.	Prijavitelji morajo poslati prijave izključno po elektronski pošti; turisticnod.litija@gmail.com
(Informacije tel. – 040 847 213). Rok 2.2.2018.
-

PRIJAVA MORA VSEBOVATI
Ime in priimek vodje skupine, točen naslov
davčna številka ter transakcijski račun
Število sodelujočih v skupini
Tema predstavitve

8.	Ocenjevanje sodelujočih skupin na »Pustnem karnevalu v
Litiji », v soboto, 10.2.2018 bo izvedla strokovna komisija,
ki jo bo imenovala Občina Litija.
	Upoštevanje politične tematike karnevala prinaša dodatno
število točk.
9.	Denarne nagrade bo izplačala Občina Litija na podlagi poročila komisije o razvrstitvi skupin in sicer v primeru pravnih
oseb na transakcijski račun društva, v primeru fizičnih oseb
na TRR vodje skupine.
	Izplačilo denarne nagrade na TRR bo izvedeno v desetih
dneh po prireditvi.
10.	Občina Litija ima sredstva za predmetni javni razpis zagotovljena v Odloku o proračunu občine Litija za leto 2018 na
PP 1430 – Pospeševanje turistične ponudbe in promocije
ŽUPAN
Franci Rokavec

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE / AKTUALNO

EKOLOŠKA HUMANITARNA AKCIJA
MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV
ŽE TRETJIČ V LITIJI IN PRVIČ V
ŠMARTNEM PRI LITIJI - ZBRANIH
5244,78 EUR

Zahvaljujem se vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki
ste tudi letos sodelovali v akciji
Manj svečk za manj grobov, ker
verjamete v idejo, da je tudi na
tak način možno spremeniti navade naših prebivalcev. Svoje
proste praznične ure ste namenili ozaveščanju in pojasnevanju
obiskovalcem pokopališč o tem, da evro, ki ga namenijo kot prostovoljen prispevek, ne pomeni le manjše obremenitve okolja,
temveč je to predvsem
naložba v zdravje, saj
z zbranimi sredstvi pomagamo pri nabavi najrazličnejših pripomočkov, ki rešujejo življenja
ali pa jih lajšajo tistim,
ki so kakorkoli prizadeti. Akcija je pravzaprav
že prešla v prav posebno gibanje ozaveščanja
- od ljudi za ljudi.
Letos je k akciji pristopila tudi sosednja občina Šmartno pri Litiji, z
zbiranjem sredstev na
šmarskem pokopališču. Sredstva, ki so se zbrala na litijskem
in šmarskem pokopališču (1365,60 eur) bomo namenili za
pripomočke v novi enoti Varstveno delovnega centra v Litiji.
Sredstva (1806,91 EUR), ki so jih zbrali v KS Sava bodo namenili za nakup terapevtskih pripomočkov za delovno in fizioterapijo varovancev Doma Tisje. Za nakup defibrilatorja v
Tihaboju, pa bodo namenili sredstva v KS Gabrovka (900,57
eur), za defibrilator na Mamolju bodo namenjena sredstva
zbrana na pokopališču na Polšniku (837,70 EUR), na Pokopališču v Hotiču so zbrali sredstva v višini 334 EUR in jih
bodo namenili za nakup defibrilatorja, delno pa tudi za terapevtske pripomočke za Enoto VDC v Litiji.
Vsem, ki ste sodelovali in prispevali ISKRENA HVALA, hvaležna
vam bo, z odpadnimi svečami, manj obremenjena narava ter
tudi koristniki in uporabniki najrazličnejših pripomočkov za lajšanje in reševanje življenj.
Hvala koordinatorjem v posameznih krajevnih skupnostih:
Tatjani Primc v KS Sava, Ivici Medved v KS Polšnik, Resnik
Urošu v KS Gabrovka in Malovrh Poldetu v KS Hotič.
Lijana Lovše
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NOVICE IZ DEJAVNOSTI
OBMOČNEGA ZDRUŽENJA
VETERANOV VOJNE ZA
SLOVENIJE
LITIJA - ŠMARTNO

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno je domoljubna, samostojna, nestrankarska in nevladna
organizacija, ki združuje udeležencev osamosvojitvene vojne
1991.
Namen organizacije je:
- ohranjanje in krepitev domoljubja, svobodoljubnosti, veteranske pripadnosti in socialne pravičnosti ter
- ohranjanje spomina na izvajanje obrambnih aktivnosti v obdobju priprav na osamosvojitev in aktivnosti v vojni za samostojno
Slovenijo.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno je bilo ustanovljeno 1992 na ustanovnem zboru. Najvišji
organ organizacije je zbor veteranov, ki se sestane praviloma
enkrat letno. Med zboroma deluje izvoljeno predsedstvo kot
izvršilni organ organizacije, ki skrbi za izvajanje sklepov zbora
in druge naloge v skladu s statutom območnega združenja. V
območno združenje je vključeno 418 veteranov, do 31.10.2017
pa je članarino za leto 2017 poravnalo 331 članov.
Člani Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija
– Šmartno aktivno delujejo na številnih področjih. Pomembne
aktivnosti v zadnjem obdobju so bile.

ŽE 25 LET….

Veterani Območnega združenje veteranov vojne za Slovenijo
Litija – Šmartno se vse od leta 1992 redno udeležujejo spominskega pohoda na Triglav. Pohod predstavlja vseslovensko aktivnost pri obujanju in ohranjanju spomina na dogodke preteklosti
ter izraža in krepi domoljubje.
Spominski pohod skupaj organizirajo: Zveza borcev za vrednote NOB, Zveza veteranov
vojne za Slovenijo, Sever in
Slovenski častniki.
V letošnjem letu so se tega
pohoda v času od 7. do 8.
Julija udeležili 4 člani našega
združenja, kot vedno so tudi
tokrat s seboj ponesli prapor
naše organizacije.
Posnetek iz vrha Triglava, Rado
V teh 25 letih so bili naši člani
prisotni vsako leto z udeležbo Poglajen, Roman Zavrl in Janez Kotar.
od 2 do 8 članov, v povprečju pa več kot 4 letno. Za vodenje,
organizacijo in skrb pa je vse skozi skrbel Rado Poglajen, kateremu se ob tej priliki v imenu Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Litija – Šmartno iskreno zahvaljujem.
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Na pot proti Triglavu skupine krenejo iz Pokljuke – Rudno polje,
mimo Vodnikovega doma, Planinke na Triglav.
Po krajši slovesnosti na samem Triglavu,
udeleženci nadaljujejo pot na
Kredarico, kjer
je zaključni del
proslave.
Ob tem je potrebno izpostaviti dve skupini
Posnetek iz proslave na Kredarici,
udeležencev, ki
Zbor praporščakov.
že več kot 10
let prihajata na Triglav iz Kuma oziroma Ankarana.
Karlo Lemut

SREČANJE VETERANOV

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno je 2.9.2017 organiziralo družabno srečanje Veteranov in njihovih družinskih
članov.
Srečanje je potekalo za večino
na manj znanem
kraju na Knežakovinji (za Gradom Ponoviče)
in je tudi iz tega
vidika predstavljalo spoznavanje našega okolja. Srečanja se je udeležilo 119 posameznikov.
V prvem delu srečanja so potekale prijetne športne in družabne
igre v streljanju, pivolovu in metu obročkov (ločeno za moške
in ženske), Med moškimi je bil skupni zmagovalec Dragar Janez med ženskami
pa Dragar Jelka.
Vsem, ki so dosegli prva tri mesta
v posamezni igri
so bile podeljene
praktične nagrade,
kot tudi skupnima
zmagovalcema.
Kljub slabemu vremenu je bilo veliko
zabave in smeha ob poteku družabnih iger kot tudi v nadaljevanju, ko se je ob glasbi nadaljevalo družabno srečanje.
Karlo Lemut
(Nadaljevanje v naslednji številki)
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA
Občane občine, še posebej pa starše,
dedke in babice naših učencev
vabimo na

PREDNOVOLETNI BAZAR,

ki bo potekal v četrtek, 30.11.2017 od 17h do 19h
v avli Osnovne šole Litija.
Za Vas smo poleg prijetnega druženja pripravili izdelke, s katerimi boste med
prazniki lahko razveselili svoje najbližje, hkrati pa s prostovoljnimi prispevki
obogatili šolski sklad.
Veselimo se Vašega obiska!
Učenci in učitelji OŠ Litija

NA ČRNOMORSKI OBALI

V prvem tednu oktobra so se učenci OŠ Litija
Maj, Lara, Kim in Sandra pridružili šestemu projektnemu srečanju Erasmus +, Help the Earth:
reduce, reuse, recycle. Spremljali so jih učitelji
Miklavž, Matjaž, Ljudmila in Mojca. Odpotovali
so v Burgas, četrto največje bolgarsko mesto
z 205 000 prebivalci.
Gostitelji Osnovne šole
Sv. kneza Borisa I. so jih
toplo sprejeli; predstavili so se z raznovrstnimi
plesi in petjem, le-ti so
del njihove kulture in
vsakdana. Seznanili so
se s simboli mesta, kot
so daleč v morje segajoči
pomol, gramofon, kompas in ura, kjer se zbirajo mladi in zaljubljenci.
Svojstven pridih mestu in šoli daje tudi morje.
V »Morskem vrtu«, največjem mestnem parku, so občudovali nasade eksotičnih dreves in
rož ter peščene skulpture. Slednje ustvarjajo
tekmovalci iz vsega sveta, peščeni festival je
edinstven primer takšnega tekmovanja na Balkanskem polotoku. Na obali so nabirali lupinice
školjk in polžev, nato pa izdelali okvirje za spominsko fotografijo. Čudovitih spominov pa je
bilo veliko. V mestecu Pomorie so obiskali soline; v njih pridobivajo sol na tradicionalni način.
Delo solinarjev so si ogledali v predstavitvenem filmu. Soline so del jezera oziroma lagune,
ki je habitat več kot dvesto ogroženih in redkih
vrst ptic. Še bolj edinstveno pa je Atanasovsko
jezero. Je območje, kjer pridobivajo največ soli
v državi – na sodobnejši, a še vedno okolju prijazen način; je območje zdravilnega blata in
območje, kjer domuje več kot tristo vrst ptic, o

čemer nas poučijo učilnice na prostem in organizirane delavnice. Jezero je zaščiteno in sodi v
okrilje Nature 2000 ter Ramsarske konvencije.
Presenetili so jih ostanki antičnega mesta Deultum, ki je bilo rimska kolonija oziroma rimsko
mesto z najvišjim statusom. Odlično so ohranjeni deli templja, term
in trdnjave. V bližnjem
arheološkem muzeju pa
so shranjeni predmeti,
ki pojasnjujejo takratno
življenje ljudi v mestu.
Turistično zelo obiskano
je mestece Nessebar, ki
je nastalo na skalnatem
polotoku in je uvrščeno
v svetovno kulturno dediščino. Ima pestro tisočletno zgodovino. Presenetil
je tudi Sozopol, množično obiskan poletni letoviški kraj na črnomorski rivieri. Prebivalci mesta Burgas poleti radi zahajajo na mali otok Sv.
Anastazija, ki je edini poseljeni otok v Bolgariji.
Na njem prirejajo kulturne prireditve, ponujajo
lokalno hrano in prenočišča, gojijo zdravilne rastline, v muzeju predstavljajo zgodovino otoka,
ki je zelo zanimiva – od prvotnega samostana,
kasnejšega zapora do prostora zbirališča umetnikov. »Dežela vrtnic in jogurta« je presenetila
učence in učitelje in gostujoče udeležence še
bolj povezala. Spoznavali so čudovite kraje in
edinstvene habitate, balkanski način življenja,
njihove navade, kulinariko, se športno udejstvovali, plesali in družili z ostalimi udeleženci
projekta. Zato ob slovesu ne presenečajo niti
smeh niti solze oziroma besede naših učencev: »Nepozabno. Poučno. Prijetno. Posebno.«
Mojca Fridl

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Šolski kros
29. 9. 2017

Delavnica zdravo telo

Zadnji teden v septembru je bil teden športa
in v sklopu projekta Šolska športna olimpiada
smo ga zaključili s šolskim krosom, ki je bil namenjen vsem učencem razredne stopnje (1.-5.
razred) matične šole in vsem njenim podružnicam. Kros se je odvijal na nogometnem igrišču
NK Litija. Učenci matične šole so se skupaj z
učiteljicami tja odpravili peš, učence s podružnic pa je na prizorišče pripeljal avtobus. Športno dogajanje smo otvorili najprej s slovensko,
nato pa še s šolsko himno. Sledil je otvoritveni
govor ravnatelja, ki je vsem učencem zaželel
čim več uspeha na prihajajoči preizkušnji. Po
otvoritveni slovesnosti je bil na sporedu promocijski tek učiteljic, ki je bil namenjen motivaciji učencev in predstavitvi proge, po kateri
so kasneje tekli učenci. Z bučnim navijanjem
so nas učenci pospremili vse do cilja. Nato
je napočil čas, da so se na progo podali tudi
učenci. Dolžina proge za učence prvih in drugih razredov je bila dva kroga okoli nogometnega igrišča, tretješolci so imeli dva kroga in
pol, učenci 4. in 5. razredov pa tri kroge. Začeli
smo s prvimi razredi. Fantje so tekli posebej,
dekleta posebej. Vzdušje na tribunah je bilo fenomenalno. Učenci so športno navijali za svoje
mlajše in starejše vrstnike ter stiskali pesti za
svoje favorite. Po zadnji tekaški preizkušnji deklet 5. razreda je sledila slavnostna podelitev
medalj najboljšim trem uvrščenim. Medalje so
bile ročno izdelane. Kljub temu, da so medalje
dobili le najboljši trije v vsaki kategoriji, pa so
bili zmagovalci prav vsi, ki so prišli čez ciljno
črto, zato še enkrat ČESTITKE VSEM TEKAČEM
ŠOLSKEGA KROSA 2017! 
Petra Kobe

Mirna soba v matični stavbi
OŠ Gradec

V septembru je pri nas zaživela senzorna soba,
ki smo jo poimenovali mirna soba. Takšno ime
smo izbrali, ker omogoča umik od osnovnošolskega vrveža in uporabnikom nudi: umirjanje in
sproščanje, umik ob stresnih situacijah, zvočno taktilno terapijo, razvoj kognitivnih sposobnosti s pomočjo didaktičnega materiala, razvoj
motoričnih spretnosti, vidne koncentracije in
vidne koordinacije, razvoj in krepitev pozornosti in koncentracije ter kotiček za terapevtsko
branje s psom.

X. ABILIMPIADA SLOVENIJE

V času od 20. do 21. oktobra 2017, je v Murski Soboti potekala X. abilimpiada Slovenije, katere organizacijo je prevzela Osnovna šola IV Murska Sobota. Abilimpiade
se je udeležilo128 tekmovalcev iz 36 ustanov iz vse Slovenije, ki so se pomerili v 14.
tekmovalnih zvrsteh: vezenju križcev, vezenju stebelnega vboda, aranžiranju cvetja, krašenju torte, pripravi narezka, oblikovanju lesa, oblikovanju gline, fotografiranju
na prostem, računalništvu – urejanju besedila, slikanju
na svilo, izdelavi uporabnih predmetov iz odpadnega
materiala, izdelavi nakita, slikanju na platno in izdelavi
plakata. Osnovno šolo Litija, Podružnico s prilagojenim
programom in Društvo Sožitje Litija in Šmartno, so zastopali Marija Pirc, Kevin Jan Cvetko, Mateja Planinšek in
Sandi Glušič. Spremljali sta jih Slavi Celestina in Barbara
Klanšek. Pri pripravi tekmovalcev za računalništvo pa sta pomagala še Matjaž Bizilj in Saša Šeško.
Dokazali so svojo nadarjenost, spretnost in ustvarjalnost, katere nosijo v sebi in tako dosegli
odlične rezultate. Sandi Glušič - 2.mesto v izdelavi uporabnega predmeta iz odpadnega materiala
, Kevin Jan Cvetko – 2. mesto v računalništvu – urejanju besedila, Mateja Planinšek – 4. mesto v
računalništvu – urejanju besedila in Marija Pirc – 2. mesto v slikanju na platno. Iskrene čestitke
vsem tekmovalcem za izjemne rezultate.
Barbara Klanšek

Zlato priznanje za Marcela Goriška

OŠ Toneta Čufarja Maribor in Pedagoška fakulteta Maribor sta nas povabila, da se udeležimo otvoritev in ogled
razstave ter podelitev nagrad in priznanj 4. mednarodnega otroškega likovnega natečaja Imejmo živali radi.
Učenec OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom,
Marcel Gorišek, je dobil zlato priznanje. Izjemen uspeh
potrjuje dejstvo, da je bila izbrana njegova slika kar
med 1498 likovnimi deli in to z mednarodno udeležbo
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Nemčije, Romunije in Slovenije. 
Renata Dimnik

Naravoslovni dan v Zagorje, Izlake in Kisovec

Učenci Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom so se v torek, 17.10. 2017, udeležili naravoslovnega dneva. Obiskali so Zagorje in bližnjo okolico. V središču Zagorja so si ogledali Vanbergerjevo hišo, v kateri je postavljena lepa likovna razstava. Videli so tudi spominsko sobo,
ki je posvečena našemu znanemu opernemu pevcu Ladku
Korošcu. Naslednja postaja
je bil Rudarski muzej Kisovec.
Učence je pričakal prijazen
gospod v rudarski uniformi
in jih popeljal skozi rudarski
muzej. Spoznali so težko in
nevarno delo rudarjev ter si
ogledali opremo, pripomočke
in obleko za delo v rudniku.
Nazadnje so se učenci odpeljali še na Izlake, kjer so si ogledali ruševine Valvazorjevega gradu in zraven obstoječo kapelico, v
kateri je tudi grobnica. Naravoslovni dan je bil zelo prijeten in učenci so izvedeli veliko novega in
zanimivega. 
Marjana Črnugelj

Soba je opremljena z bazenom z žogicami,
barvnim svetlobnim nebom, oljnim projektorjem, s svetlobnim vodnim stebrom z ribicami,
s steno za tipanje, z glasbenim stolpom z ozvočenjem in brezžičnimi slušalkami ter mehko
vrečo za sedenje in visečo vrečo, ki so jo učenci poimenovali »vrečka visečka«.
V tem prostoru potekajo vodene dejavnosti,
ki omogočajo sproščeno čutno zaznavanje
preko čutil - vida, sluha, vonja, tipa in okusa.
Namenjene so učencem, ki potrebujejo samo
sprostitev ali imajo učne težave ali pa motnje v
kognitivnem ali celostnem razvoju. V njej poteka tudi R.E.A.D. program s terapevtsko psičko
Yumo in vodnico iz društva Tačke pomagačke.
Učenci glasno berejo psu in se lažje sprostijo,
saj vedo, da jih nihče ne bo kritiziral in jih bo
potrpežljivo poslušal.
Mirna soba je rezultat podpisane pogodbe v
mesecu juniju letošnjega leta s pridobitvijo
donatorskih sredstev v višini 20.800 € s strani ustanove Thoolen Fundation Vaduz iz Švice.
Soba predstavlja veliko dodatno vrednost k
programu osnovnošolskega izobraževanja in je
v slovenskem prostoru še redkost v šolah, ki
izvajajo redni javno veljavni program.
Tatjana Gombač,
skrbnica mirne sobe

V četrtek, 19. 10. 2017, je v času govorilnih ur v
avli matične šole za starše učencev predmetne
stopnje potekala delavnica z naslovom Zdravo
telo. Osebje Zdravstvenega doma Litija je zainteresiranim staršem izmerilo krvni tlak, krvni
sladkor in vsebnost holesterola v krvi. Na voljo
so bili tudi za svetovanje. Ob tem je potekala
tudi akcija zbiranja odpadnih zdravil. Z njo smo
želeli opozoriti, da zdravila ne sodijo med navadne odpadke. Zbirati jih je potrebno ločeno in
oddati v lekarno oz. v za to določene zabojnike.
Akcijo zbiranja odpadnih zdravil bomo ponovili
še enkrat v marcu 2018. 
Astrid Žibert

Napovednik OŠ Gradec

Učenci bodo konec novembra za starše in
ostale zainteresirane prejeli napovednik za vse
dejavnosti, ki se bodo na OŠ Gradec odvijale v
prazničnem decembru, kljub temu pa vas vabimo, da si že zdaj rezervirate čas za novoletno
prireditev, ki bo 19. 12. 2017, in novoletne
sejme, ki bodo: 3. 12. 2017 v okviru Andrejevega sejma na POŠ Vače, 4. 12. 2017 na POŠ
Hotič, 7. 12. 2017 na matični šoli ter 11. 12.
2017 na POŠ Jevnica in POŠ Kresnice.
Vsa navedena druženja bodo v popoldanskem
oz. večernem času.

Prireditev V hvaležnost jeseni

Prvo novembrsko nedeljo je v Jevnici potekala
prireditev V hvaležnost jeseni, na kateri se je
predstavila tudi POŠ Jevnica. Učenci 3. razreda
so se predstavili s kratkim kulturnim programom, obiskovalci pa so si lahko ogledali naš
razstavni prostor, kjer so bili pridelki s šolskega
vrta, ki nas je kljub vremenu, ki letos ni bilo
naklonjeno kmetovanju, bogato obdaril. Pred
zaključkom šolskega leta smo kuhali ribezovo
marmelado ter pobirali zelišča za čaje. Septembra smo pobrali krompir, obrali fižol, cvetačo in brokoli, skuhali sirup iz kraškega šetraja
ter v oljčno olje vložili drobnjak. Pridelali smo
tudi nekaj semen, ki jih bomo naslednje leto
posejali na vrtu. KUD Jevnica, Sekcija za razvoj
podeželja, vsako leto podeljuje priznanja za naj
pridelke, nas pa je presenetila s priznanjem za
šolski ekovrt in ljubezen do narave. Tako naravi za pridelke kot priznanju smo zelo hvaležni.
Darja Rajšek

Srebrno priznanje na državnem
tekmovanju iz logike

Že v septembru je na šoli potekalo šolsko
tekmovanje iz logike, ki se ga je udeležilo 85
učencev od 4. do 9. razreda. Prejeli so kar lep
kup priznanj, in sicer 25 bronastih. Na državno
tekmovanje so se uvrstili trije učenci, Lovro
Klinc pa si je v soboto, 22. oktobra 2017, na
državnem tekmovanju prislužil srebrno priznanje. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem!
Astrid Žibert

Orientacijski pohod – sodelo
vanje učencev POŠ Hotič in
malčkov iz vrtca Taček

S projektom Mehak prehod iz vrtca v šolo smo
pričeli že leta 2008 in vsako leto ga uspešno
nadgrajujemo. V letošnjem šolskem letu smo
na pobudo vzgojiteljic pripravili za malčke orientacijski pohod, ki se je pričel pri vrtcu in nadaljeval do šole. Malčki so si ogledali slikovni

zemljevid ter se orientirali. Učenci in malčki so
se dela lotili zelo resno in z zanimanjem iskali
skrite naloge, ki so jih čakale ob poti, ter jih ob
pomoči starejših učencev uspešno rešili.
Elizabeta Bučar

OŠ GABROVKA - DOLE

Kulturni dan: Šolstvo in šolski sistem
Učenci OŠ Gabrovka-Dole so na
kulturnih dnevih v oktobru obravnavali temo letošnjega otroškega
parlamenta - Šolstvo in šolski sistem.
Učitelji so pripravili različne delavnice za učence, med drugim so izvedli anketo, povabili na
obisk stare starše, ponudili pisanje s peresi,
brali poučne zgodbe, si ogledali šolanje v drugih delih sveta in jih primerjali z našim… Učenci 8. in 9. razreda pa so sodelovali v debati in
razmišljali o trditvi Učenci naj bi sodelovali pri

oblikovanju učnega načrta. Debato sta izpeljali
naši nekdanji učenki, sedaj pa dijakinji Gimnazije Litija, Taja Kraševec in Ana Zidar, s pomočjo mentorja debatnega kluba, Jerneja Podgornika. Hvala vsem za njihov obisk in izkušnjo, ki
so jo ponudili našim učencem.
Po delavnicah je sledil še ogled filma, ki je ponujal dodatne iztočnice za pogovor o šolstvu.
Svoja razmišljanja o letošnji temi bodo predstavniki razredov predstavili na šolskem otroškem parlamentu. 
Barbara Težak
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Novice s Podružnične šole Polšnik

12. oktobra smo zaposlene na Polšniku pripravile delavnice in kostanjev piknik. Delavnic se je
udeležilo veliko učencev in otrok iz vrtca, skupaj s svojimi starši.
Za otroke in starše smo pripravile štiri delavnice. V prvi delavnici so otroci
izdelali netopirja, posodico za kostanj,
v drugi so si izdelali sovico iz pisanega
jesenskega listja, v tretji so lepili ježke,
prav tako iz suhega listja, v četrti pa so
izdelovali papirnato drevo štirih letnih
časov.
Nato smo se preselili pred šolo, kjer so
starši pekli kostanj. Kmalu je zadišalo
po pečenem kostanju in otroci ter starši
smo se veselo sladkali z njim. Veselja ni
manjkalo in bilo nam je zelo lepo.
13. oktobra smo izvedli evakuacijo. Po
malici smo bili po šolskem zvočniku obveščeni, da je v šoli zagorelo, naj učenci
upoštevajo navodila učiteljic in se mirno
umaknejo po varni poti iz šole. Učenci so navodila vzeli resno. Ko smo hoteli skozi glavna vrata,
smo ugotovili, da so neprehodna, saj so bila popolnoma zadelana z mizami. Tako smo se iz šole
umaknili skozi kuhinjo in pevsko sobo. Z učenci smo se dobili na zbirnem mestu, kjer je učiteljica vsakega poklicala po imenu, da je ugotovila njegovo prisotnost. Nato so gasilci pregledali šolo in prostore v
njej, če nismo koga pozabili. Ko je bila evakuacija uspešno opravljena,
so gasilci prikazali, kako umaknejo avto, ki ovira intervencijsko pot
do kraja nesreče. Učenci so lahko kasneje z vodnim curkom ciljali
tarčo ter si ogledali notranjost tovornjaka. Prijazni gasilci so na nas
na koncu povabili v gasilski dom, kjer so nas pogostili z okusno pico.
V četrtek, 26. 10. 2017 so nas obiskale prikupne male živali. Veterinar
Pavel Kvapil nas je takoj zjutraj presenetil z leopardjimi gekoni, ki jih
imajo doma. Rua in Jorik sta lastnika teh lepih živalic in oba sta natančno opisala svoje hišne ljubljenčke in kaj vse je potrebno narediti,
če imaš doma gekona. Učenci so z zanimanjem opazovali goste in jih
tudi pogumno pobožali.
Prvega novembra obeležujemo dan spomina na mrtve. Na 1. november se tako še v današnjem
času spominjamo tistih, ki jih več ni. Tistih, ki smo jih imeli radi, a so v nekem trenutku v preteklosti izgubili borbo z življenjem. Naši učenci so na pokopališču na Polšniku deklamirali pesmi ter
se tako spomnili vseh tistih, ki so nam v življenju veliko pomenili.
Za nami sta že dva meseca pouka. Učenci so dobro navadili na šolski red in uspešno premagujejo
ovire na poti. Še malo, pa bo veseli december. Vsi se že veselimo! 
Katarina Juvan

VRTEC LITIJA

Mesec požarne varnosti

Naš vrtec Taček v Hotiču zelo dobro sodeluje z lokalno skupnostjo in že vrsto let
nas v mesecu požarne varnosti – oktobra, obiščejo gasilci. Tudi letos je bilo tako.
V vrtec sta tokrat prišli dve gasilki, ki sta otrokom
najprej postavili uganko, ki se je skrivala pod razrezanko. Otroci v manjših naseljih so gasilcev vajeni,
saj je večina krajanov članov gasilskega društva,
zato so uganko brez večjih težav rešili. Gasilki sta
na strokoven in preprost način otrokom predstavili
obleko in opremo gasilcev ter v dejavnost spretno
vključevali otroke. Na igrišču pa se nam je pridružilo še več gasilcev PGD Hotič, ki so se pripeljali z
novim avtom. Otrokom so ga z veseljem razkazali
in jih povabili k brizganju vode.
Svoja spoznanja in izkušnje pa so otroci lahko še
obogatili z obiskom gasilske brigade v Ljubljani,
kjer nas je prijazno pričakal gospod Požaršek,
očka naše varovanke Naje. Pokazal nam je vozila z raznoliko opremo, čolne in starodobnike. Med
našim obiskom smo lahko videli kar dve intervenciji in bili priča neverjetni odzivnosti gasilcev.
Pika na i pa je bila vožnja z gasilskim avtom in prižganimi lučmi ter sireno.
Za sodelovanje se vsem deležnikom najlepše zahvaljujemo ter pozdravljamo z gasilskim pozdravom » Na pomoč«! 
Mojca Grošelj Radulovič, vodja enote Taček
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Jesensko druženje in noč v vrtcu
Otroci iz skupine Pikapolonic in Želvic smo se odločili popoldne preživeti v družbi
staršev, zato smo lovili in ulovili topel, sončen,
jesenski dan. Polni pričakovanj, nasmejanih
obrazov, opremljeni z bučami, hrenovkami, palicami in veliko dobre
volje, smo se zbrali na
vrtčevskem igrišču.
Staršem smo se predstavili s plesom in petjem rajalnih iger ter
jim pričarali kanček
nostalgije iz njihovega otroštva. Sledilo je
izrezovanje buč, medtem pa je že dišalo
po pečenem kostanju.
Očetje so poskrbeli za
ogenj, mi pa smo komaj čakali, da bomo
lahko pričeli s peko
hrenovk. En, dva, tri, že so bile hrenovke na
palicah in vrteli smo jih nad žerjavico. Ko se je
začelo mračiti, smo opazovali naše buče, ki so
pokazale svoje obraze. Sledilo je slovo.
Najbolj pogumni otroci so se poslovili od svojih
staršev, ker smo se z vzgojiteljicami dogovorili,
da bomo noč preživeli v vrtcu.
Polni pričakovanj smo začeli pripravljati igralnico za spanje, iz svojih nahrbtnikov smo zložili

pižame, pliškote … Od vznemirjenja in razigranosti nismo vedeli kaj bi najprej naredili ali
pokazali. Vzgojiteljice so nas povabile v sosednjo igralnico, kjer je bilo že vse pripravljeno
za peko palačink. Potrudile so se, da je kmalu
zadišalo po vsem vrtcu, mi pa smo med
tem malo zaplesali,
se poveselili in že je
bil čas za pripravo pogrinjkov. Palačinke so
bile res dobre!
Želodčki so bili polni,
očke zaspane, nam pa
še ni bilo do spanja.
Oblekli smo pižame,
umili zobe in odšli na
lov za palčkom Zaspančkom. Iskali smo
ga po hodniku, pokukali v kuhinjo, kabinet, na koncu pa smo ga našli v naši spalnici.
Izdala ga je njegova glasna ura. Bil nas je zelo
vesel. Za pogum nas je nagradil s štampiljkami
in pravljico za lahko noč.
V novo jutro smo se prebudili dobro naspani,
veseli, predvsem pa ponosni, da nam je uspelo.
Za male Pikapolonice in Želvice,
Marinka L. in Anita K.

Mesec požarne varnosti pri zmajčkih

Otroci iz skupine Zmajčki smo v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, spoznavali gasilce
in njihovo delo. Pogovarjali smo se, kdaj pridejo gasilci na pomoč in kaj moramo povedati, kadar
pokličemo na številko 112. Pravljici Ježek Snežek in 112 ter Ježek Snežek in
poplava sta nam omogočili boljši vpogled v njihovo delo. Ob ogledu posnetkov naravnih in avtomobilskih nesreč
se nam je porodilo kar nekaj vprašanj.
Izdelali smo velik gasilski dom, prinesli
gasilske avtomobile in se z njimi igrali.
Gasilci pri svojem delu potrebujejo veliko moči, zato smo si na šolskem igrišču pripravili postaje za krepitev moči,
vzdržljivosti in vztrajnosti. Obiskali smo
gasilski dom, kjer nam je poveljnik PGD
Dole gospod Zdenko Pivec namenil kar nekaj svojega časa za predstavitev gasilske opreme. Od
blizu smo si ogledali gasilski kombi in škropili z vodo in peno. Za zaključek smo izvedli kviz »Kaj
znamo o gasilcih«.
Otroci iz vrtca in vzgojiteljice se zahvaljujemo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dole in gospodu Zdenku Pivcu za ogled gasilskega doma.
Vzgojiteljici: Eva Poklar in Jasna Mulec

Obisk upokojene vzgojiteljice

V enoti Kresnička smo v tednu otroka na obisk povabili upokojeno vzgojiteljico Milojko Krhlikar, ki je še ne
dolgo tega, delala v našem vrtcu. Vabilo je z veseljem
sprejela in otrokom odigrala lutkovno predstavo Pod
medvedovim dežnikom. Otrokom je pričarala pravljično vzdušje, saj so predstavo spremljali z zanimanjem
in velikim navdušenjem. Ob koncu so ji močno zaploskali in ji tako izkazali spoštovanje za njen vložen
trud. Odgovorili so na nekaj zastavljenih vprašanj o
zgodbi in se hkrati urili v veščini komuniciranja. Gostji
so otroci ob spremljavi glasbe še zaplesali ter skupaj
z njo tudi zapeli nekaj znanih otroških pesmi.
Gospe Milojki se iskreno zahvaljujemo za njen obisk
in dobro voljo, ki jo je ponesla v našo enoto. V upanju, da se nam letos še kdaj pridruži, jo lepo
pozdravljamo. 
Klara Udovič, pomočnica vzgojiteljice

Teden otroka v vrtcu Polhek na Polšniku

V ponedeljek, 2. 10. 2017 smo v vrtcu imeli kino. Vsak izmed otrok si je izdelal papirnato posodo
za zdrave priboljške, vzgojiteljice pa smo otrokom pripravile kino vstopnice. Ogledali smo si risanko z naslovom Franček in ogenj.
Drugi dan v tednu otroka smo namenili Piki Nogavički. Z otroki smo se o njej najprej pogovorili.
Sestavili so sestavljanko Pika Nogavičke, jo prilepili na trši papir ter jo pobarvali s flomastri. Nato
smo si ogledali risanko z naslovom Pika ne gre v
šolo. Po sadni malici pa je sledilo druženje skupaj
s šolarji v telovadnici. Naučili smo se Pikin ples,
ter se našemili v Pike, opice ter gusarje. Bil je res
poseben dan, tako kot je posebna, igriva, norčava
naša Pika Nogavička.
V sredo, 4. 10. 2017 so nas v vrtcu obiskali vojaki in vojakinje Slovenske vojske. Za šolske in
vrtčevske otroke je bil to zelo zanimiv dan. Vojaki so jim pripravili poligon v telovadnici, vojakinje
pa so poskrbele, da so otroci izgledali kot pravi vojaki. Po končanih dejavnostih v telovadnici smo
se odpravili na igrišče, kjer smo si od zunaj in od znotraj ogledali vojaško vozilo. Za nagrado pa
jih je vojak peljal en krog po igrišču. Vsi otroci so zelo uživali in se zabavali.
V četrtek, 5. 10. 2017 pa sta nas obiskali dve policistki. Otrokom sta prebrali pravljico. Pogovorili
so se o delu policistov. V telovadnici sta pripravili različne rekvizite in pripomočke, ki jih policisti
potrebujejo pri svojem delu. Na koncu smo si na šolskem igrišču ogledali policijsko vozilo.
Vanja Klanšek

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AKTUALNA PREDPRAZNIČNA POTOVANJA:

NOČNI ZAGREB: termin: 8.12.,15.12.,22.12.2017 CENA: 25€, Odhod: Litija
DNEVNI ZAGREB: termin: 2.12., 9.12.,16.12.,23.12.,30.12.2017 CENA: 25€ , Odhod: Litija
OB LEPI MODRI DONAVI: termin: 9.12.,16.12. CENA: 46€ , Odhod: ljubljana
PRAZNIČNA BUDIMPEŠTA: termin: 9.12.,16.12. CENA: 42€, Odhod: Ljubljana
BAD ISCHL in WolfgangSee, termin: 2.12.,9.12.,16.12,23.12. CENA: 52€, Odhod: Litija
PRAZNIČNI SALZBURG IN OBERNDORF, termin: 16.12.,23.12. CENA: 45€, Odhod: Ljubljana
SLADKE SANJE SALZKAMMERGUTA, termin: 9.12.2017, CENA: 56€, Odhod Litija
BENETKE: termin: 17.12.2017, CENA: 48€, Odhod: Ljubljana
GRADEC IN ČOKOLADNE SANJE, termin: 2.12.,9.12.,16.12.,23.12 CENA: 33€ + vstopnina.
Odhod: Litija
BRATISLAVA IN NAKUPOVANJE PRI DUNAJU: termin: 16.-17.12.2017, CENA: 89€,
Odhod: Litija
TRIJE NAJLEPŠI SEJMI NA KOROŠKEM. Termin: 10.12,17.12.2017 CENA: 29€,
Odhod: Litija
MARIAZELL IN GRADEC: termin: 16.12.,23.12. CENA: 32€, Odhod: Ljubljana
DUNAJ: termin: 9.12.,16.12., CENA: 40€, Odhod: Litija
BOŽIČKOVA POŠTA IZ STEYRJA: termin: 9.12.2017, CENA: 40€, Odhod: Ljubljana
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!
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Nepozaben
večer z
dr. Erikom Brecljem

Številni obiskovalci, ki so 6. novembra 2017
do zadnjega kotička napolnili modro sobo
Kulturnega centra Litija, so prisluhnili dr. Eriku
Breclju, ki nam je skozi pogovor z Vladimirjem
Jakopičem razkril resnice o našem zdravstvenem sistemu. Spregovoril je o svojih začetkih,
o delu, o etičnih in moralnih dvoličnostih ljudi,
ki upravljajo z davkoplačevalskim denarjem in
si ga brez kančka slabe vesti prisvajajo. Je odličen zdravnik, kar smo lahko slišali in občutili
tudi na srečanju, saj so ga prišli pozdraviti njegovi bivši pacienti in tako izrazit spoštovanje,
naklonjenost in hvaležnost človeku in zdravniku.

Organizatorji in obiskovalci Približevanj smo
dr. Breclju hvaležni, da si je vzel čas tudi za litijsko javnost, nas obiskal, delil zgodbe, predvsem pa razkril svojo moralno držo, ki bo nedvomno pustila trajen pečat. Več na www.jzk.
si!

Približevanja v
decembru, v ponedeljek,
18.12. ob 19h

Na decembrskih Približevanjih bomo gostili tri
litijske svetovne prvake: Dušana Hauptmana,
Mateja Lovšeta in Toneta Vrhovca. Srečanje
smo poimenovali VEČER Z LITIJSKIMI SVETOVNIMI PRVAKI. Vabljeni v Modro sobo Kulturnega centra Litija za zanimiv klepet, ki ga bo vodil
Vladimir Jakopič! Več na www.jzk.si!

Otroški sobotni
dopoldnevi

V letošnjem letu se bomo še
dvakrat srečali na otroški matineji. In sicer v soboto, 25.11.,
ko nas bo navdušila PRAVLJICA
BREZ OČAL z Mašo in medvedom, ki jo bo uprizorilo Gledališče KU-KUC. Decembrska predstava pa bo na
sporedu 9.12. in sicer bo Teater Cizamo meril
pridnost naši otrok v predstavi Božični pridnometer. In mogoče pride tudi dobri mož (če bo
pridnometer nameril dovolj pridnosti).
Več o predstavah na naši spletni strani: www.
jzk.si in na fb-ju. Poklikajte in izvedeli boste več
ter nas seveda obiščite ob sobotah ob 10. uri v
Kulturnem centru Litija.

Gledališko glasbeni
oktober

S predstavo Buh pomagej smo otvorili 20. abonmajsko sezono in se nasmejali odlični igralski
zasedbi: Žan Papič, Franko Korošec in Boris
Devetak. Z veliko dozo smeha pa nas je poldrugo uro zabaval Vid Valič v predstavi Tvoj bodoči
bivši mož. Obiskovalci pa so bili navdušeni tudi
nad muzikalom, ki so ga izvedli mladi domači
glasbeniki skupine ANG, z naslovom Slika Dioriana Graya. Vsi, ki si bi želeli muzikal ogledati,
ste lepo vabljeni na ponovitev, v soboto, 25.
novembra, v Kulturni center Litija.

Gledališki abonma
decembru - Cucki

V četrtek, 21. decembra ob 19.30 bo na sporedu tretja abonmajska
predstava v sezoni.
Gostili bomo Mestno
gledališče Ptuj s pred-

stavo CUCKI.
Zmagovalna predstava festivala Dnevi komedije - Žlahtna komedija po izboru občinstva 2017
Ste se morda kdaj vprašali, o čem razmišlja vaš
pes? Ste morda kdaj svoje življenje primerjali s
pasjim? Pasje življenje je prav tako bogato in
ustvarjeno kot naše. Psi prav tako razglabljajo
o ljubezni, spolnosti, prijateljstvu, maščevanju,
nasilju … Abonenti vabila dobite po pošti. Več o
predstavi na naši spletni strani.

Napovedujemo v 2018:

FRPRUH TUDI V KC Litija (2.2.2018) – Skupina
Orlek se bo skupaj z Matjažem Javšnikom predstavila z glasbeno komedijo, v kateri nas bodo
popeljali v svet rudarjev, v pravem zasavskem
narečju, z veliko glasbe in gledališkimi odlomki. Vstopnice naprodaj v Kulturnem centru Litija od 10. decembra dalje. Cena: 12€ (na dan
predstave 15€). Podrobnosti o predstavi pa v
naslednji številki ali na naši spletni strani.

Strokovna ekskurija
v Prekmurje

V sodelovanju z Društvom univerza za tretje
življenjsko obdobje Litija -Šmartno smo se odpravili v Prekmurje. Ogledali smo si Bukovniško
jezero, ki slovi po številnih zdravilnih energijskih točkah in zdravilnem vodnem izviru sv.
Vida. Nato smo se odpeljali v vas Filovci, kjer
se tradicionalno ukvarjajo z lončarsko obrtjo in
žganjem črne gline. Po kosilu smo obiskali še
Plečnikovo cerkev Gospodovega vnebohoda v
Bogojini. Pridružite se nam na naslednji spomladanski ekskurziji na Kočevsko!

STE ZAMUDILI
OTVORITEV
RAZSTAVE 8. 11.
»DIONIZ V NAŠIH
KRAJIH«? NIČ ZATO, ODPRTA JE
DO 7. DECEMBRA!
Arheološka razstava, ki jo je pripravila in s predavanjem otvorila ddr. Verena Perko iz Gorenjskega muzeja, prikazuje predmete iz skorajda
cele Slovenije. Vas zanima kakšno kozarce so
imeli za vino, kakšno zapestnico je imela deklica na roki ali kakšna je bila posoda za vino?
Pridite na ogled razstave ob uradnih urah ali
potrkajte na muzejsko pisarno. Z veseljem vam
jo bomo pokazali!

Vabilo na čajanko in
otvoritev razstave
o čajnikih

V ponedeljek 11. decembra 2017 ob 18. uri vas
vabimo na muzejsko čajanko. Marjeta Mlakar
Argež vabi na ogled čajnikov, ki jih zbirajo in
rešujejo pred propadom. Vabljeni, da prinesete
s seboj svoj čajnik na ogled in o njem poveste
nekaj besed. Adventni čas vabi na pitje čajev,
sladkanje z dobrotami ter klepet. Kot se za pravo čajanko spodobi! Prisrčno vabljeni!

STE DELALI V RUDNIKU
SITARJEVEC, JE MOGOČE TAM
DELAL VAŠ OČE, STRIC ALI
PRIJATELJ? PRIDITE V MUZEJ IN
DELITE SPOMINE Z NAMI!
V zadnjih mesecih zbiramo gradivo in pričevanja ljudi o rudniku Sitarjevec, za kar se vsem
udeležencem in darovalcem najlepše zahvaljujemo. Ne zanima pa nas le rudnik, ampak
vsa litijska zgodovina. Veseli bomo vašega
obiska, vaših zgodb in predmetov iz naše preteklosti. Hvala vsem že vnaprej za sodelovanje!

PREDAVANJE O RUDNIKU
SITARJEVEC IN POHOD Z
BAKLAMI DO RUDNIKA 21. 12.
2017 ob 16. 30 (pohod ob 17.00)
Vabljeni na predavanje o rudniku Sitarjevec,
o njegovi zgodovini, pomenu in njegovi prihodnosti. Zgodovina rudnika bo osvetljena tudi
z informacijami, ki smo jih pridobili od bivših
zaposlenih. Po predavanju se bomo z baklami
odpravili do rudnika in si ogledali še njegovo
notranjost. Vabljeni!

»Ko Litija še ni bila Litija«

V papirnici Ma-ar (nasproti muzeja, v stavbi
Centromerkurja) in v Turistično-informacijskem 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. Zgodba o pra-Litiji pripoveduje o življenju na naših
tleh več kot 4000 let nazaj.
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 e-pošta:
mestnimuzej@zkms-litija.si

KNJIŽNICA LITIJA

Usnjarstvo v
Šmartnem pri Litiji

Knjižnica Litija nadaljuje projekt Zgodbe šmarskih hiš. V letošnjem letu želimo raziskati
kompleks nekdanje usnjarne v Šmartnem, ki je
v različnih zgodovinskih obdobjih močno vplivala
na življenje ljudi. Pri tem nam pomagajo nekdanji zaposleni, poznavalci stroke, zgodovinarji pa
tudi institucije. Domoznanski pogovorni večer
z razstavo Usnjarstvo v Šmartnem smo prestavili na petek, 1. 12. 2017, ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno.

Ta veseli dan - 3. december
– Prešernov rojstni dan

Knjižnica Litija ob pesnikovem rojstnem dnevu
vabi na dopoldanski obisk knjižnice v Litiji. V
nedeljo, 3. 12. 2017, bomo od 10. do 12. ure z
ustvarjalci proze in poezije preživeli dopoldne v
izmenjavi besed, misli in občutkov. Pridružila se
nam bo skupina Lila piše – vabljeni prijatelji lepih

besed – in seveda knjig. Lahko si jih boste izposodili in si tako polepšali nedeljski - s kulturo obarvan - dan. Istega dne bo Knjižnica Litija v popoldanskem času aktivno sodelovala z Občino Litija,
pri odpiranju Rudnika Sitarjevec. V decembru bo
v knjižnici na ogled zbirka mineralov zbiralca Žige
Rozina, večina jih je prav iz rudnika Sitarjevec.

Približevanja – večer
s prvaki

Na decembrska Približevanja bomo povabili domače športnike, ki so v letu 2017 dosegli pomembne dosežke. Večer s prvaki smo poimenovali srečanje s svetovnim košarkarskim prvakom
55+, Dušanom Hauptmanom, svetovnim prvakom v brazilskem jiu jitsuju, Tonetom Vrhovcem,
ter svetovnim prvakom v kronometru, Matejem
Lovšetom. Pogovorni večer, ki ga bo vodil Vladimir Jakopič, bo v ponedeljek, 18. 12. ob 19. uri, v
Kulturnem centru Litija.
Andreja Štuhec,
Aleksandra Mavretič

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

25-LETNICA DRUŽINSKEGA
GLEDALIŠČA KOLENC:
POUK JE VESELJE IN
NAVDUŠENOST!

Ali ste tudi vi kot šolarji čutili, da se nad vami
izvaja nasilje? Da ste prisiljeni hoditi v šolo
ob določeni uri, da morate sedeti v klopi in
poslušati tisto, kar vam učitelji pravijo, da ste
izpostavljeni temu, da vas ocenjujejo in vrednotijo, da … Skratka, delati morate tako, kot
hočejo učitelji (poslanci družbe), starši, oz. vsi
odrasli, ki te želijo vzgojiti v svobodnega, samostojnega, srečnega državljana.
Otroci teh zahtev in postopkov – dodatno
tudi zaradi učiteljevih pogosto dolgočasnih
in nespodbudnih pedagoških prijemov – ne
razumejo, zato ob tej »dresuri« marsikateri
otrok neizmerno trpi. V zadnjem času zmedo
in trpljenje še dodatno poglablja permisivna
vzgoja, s katero želimo učitelji in vsi, ki vzgajamo, pomanjkanje svojega časa in navdušenja
prikriti pod krinko lažnega sodelovanja, prijateljstva, pretiravanja z materialnimi dobrinami
in dopuščanja aktivnosti, za katere naši otroci
še niso dozoreli.
Pedagoški eros je bil dolgo časa skorajda
pozabljena besedna zveza. V našem gledališču jo z navdušenjem prebujamo že 25 let!
Čutimo, da prihaja čas, ki nas v tem vse bolj
podpira. Pred 25 leti smo se v družini odločili
za ustanovitev Družinskega gledališča Kolenc,
ki bo z doživljanjem umetnosti in narave šolarjem z navdušujočimi doživetji pomagalo
dojeti, da je njihovo učenje v izbranem okolju
pomembno in potrebno. Od rojstva do smrti
se učimo, da bi lahko napredovali. Ko to zares
razumemo, začnemo hoditi po poti sprejemanja, veselja, navdušenosti, preprostosti …
Energija umetnosti in narave pa nam pri tem
lahko neprecenljivo pomaga.
4. novembra letos je minilo četrt stoletja od
prvega velikega dogodka našega pedagoškega gledališča, ki smo ga imeli v OŠ Polje za
okoli 200 učencev: kulturnega dne S Prešernom prešerni. Ljubezen do Prešernove
poezije in do predstavljanja njegove poetično in človeško domala neprekosljive življenjske sporočilnosti nosi Družinsko gledališče
Kolenc v srčiki svojega poslanstva. (Zakaj?
Anekdoto preberite na spletni strani tega
članka: http://www.vace.si/pouk=zur.htm ).
Ravnateljica OŠ Polje, ga. Ljuba Novak, nam
je bila s svojim zaupanjem takrat v veliko podporo in še zdaj, ko je že v pokoju, in se tu in
tam srečamo, so naša snidenja zelo srčna in
ljubeča.
V 25 letih svojega obstoja smo že veliko stvari
posodobili, toda sestavine kulturnega dne, s
katerimi se želimo približati tipološki raznolikosti doživljanja, spremljanja in sprejemanja
posameznih vsebin in doživetij, se do današnjega časa niso spremenile. Vsak kulturni
dan je tematsko povezan z učnim načrtom,
doživljajske prvine podajanja pa se z nizanjem
aktivnosti skušajo približati vsem čutnim
tipom sprejemanja, ki so pri posamezniku
pogoj za ozaveščeno doživetje: vid, sluh, tip,
gib …
Začnemo s predstavo, nadaljujemo z zabavnimi nalogami, nato s tematsko ustvarjalnico
(rokodelsko, gibalno plesno, glasbeno … ) in
zaključimo z zabavnim kvizom – križanko. Čeprav je možno naročiti tudi posamezne prvine, so analize pokazale, da je celovit kulturni
dan – z upoštevanjem tipološke raznolikosti
sprejemanja – najbolj uspešen. Podoben psi-

hološko pedagoški pristop pa ima tudi naravoslovni dan in drugi družboslovni dnevi, ki
imajo navadno tudi medpredmetne povezave.
Po petindvajsetih letih se je naš repertoar povečal na 56 predstav, 20 kulturnih dni, itd.,
kot pooblaščeni izvajalci programov Društva
GEOSS vodimo učence, turiste in najrazličnejše obiskovalce z gledališkimi živimi improvizacijami (stand up) in kratkimi uprizoritvami
do zgodovinskih in naravnih znamenitosti. Z
živimi živalmi in nekdanjimi starimi igrami in
veščinami ustvarjamo pastirske in grajske
dneve, z najrazličnejšimi programi za otroke
in odrasle le-te navdušujemo ob njihovih rojstnih dnevih (Tu zelo rad pomaga tudi najbolj
ljubeč otroški junak maček Muri), vodimo
nekaj stalnih množičnih prireditev (npr. Noč
čarovnic na Bogenšperku), pa tudi občasne;
organiziramo mednarodne prireditve (npr.
Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu
– Vranov let) in druge prireditve - na GEOSS-u in drugod. Vodimo seminarje govorništva,
pripravljamo doživljajska interaktivna predavanja, gostujemo po Sloveniji in v zamejstvu,
pripravljamo učne poti in sodelujemo pri pohodih (arheološki pohod, …), tu in tam igramo v kakšnem filmu, kjer sodelujemo v živo
ali pa samo posojamo svoje glasove. Iz srca
Slovenije pa v šoli samospoznavanja, ki izvira
iz GEOSS-a, gradimo tudi mednarodne točke
zavedanja, sprejemanja, miru in prijateljstva.
Ob tem pa ob podpori Društva GEOSS ves čas
budimo slovensko zavest o slovenski odličnosti, neponovljivi posebnosti, srčnosti, pogumu
ter samostojnem razvoju, kjer smo šele na
začetku svoje poti, zato si napak ne smemo
zameriti, a jih je vsak od nas po svojih močeh
dolžan odpravljati.
Skoraj nemogoče lahko pri nas naročite, samo
časovno se moramo uskladiti! Zato imamo v
našem gledališču tudi Pogodbeno pošto Vače,
ki je hkrati kulturni in turistični informativni
center. To pa ni zaradi pretirane slovenske prilagodljivosti, ampak zaradi poslanstva, ki se
dotika domala vsega, kar je in kar smo. Z Družinskim gledališčem Kolenc smo tudi del številnih otroških abonmajev; skupaj z Društvom
GEOSS in Zvezo kulturnih društev Slovenije pa
smo pobudniki in ustanovitelji Kulturne šole
leta … in še in še … v zadnjem času na našo
pobudo z Društvom GEOSS soustvarjamo
odličje »Zlato srce središča srca Slovenije –
slovenskim šolam«, ki ga bo Društvo GEOSS
podeljevalo izjemni šoli za trajnostno, srčno, z
domačim okoljem prepleteno vzgojo, s čimer
prispeva v zakladnico slovenske kulture, svoje
domovine in države.
Slovenija nas pri tem finančno ne podpira
in ker imamo nekaj redno zaposlenih članov
(smo pa tudi vzor prostovoljstva), nam kljub
raznolikosti programov – v teh kriznih časih
marsikdaj ni lahko.
Naša duhovna voditeljica je drobceno dekletce, moja žena Anka (strup v majhni flaški, ob
njeni pomoči sem danes, ob tej resni temi moral spremeniti tudi svoj norčevski slog), imamo pa tudi mladega direktorja, Lovra, ki je po
duši in po sposobnostih nesporno naš družinski član. Kdo je maskota našega Družinskega
gledališča Kolenc, pa se ve: Zvonček Norček,
ker širim čarovnijo, pri kateri se izpolnijo čisto
vse želje.
Tu so čarobne besede! RAD NAS IMAM!
Zvonček Norček
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VSE ZA VARNOST PROMETA
Dne 3/11-2017 (petek) je gradbeno cestno
podjetje postavilo obcestno ograjo ob magistralni cesti Litija Ljubljana v dolžini cca 150
metrov pred podvozom z magistralne ceste na
Graško cesto. Že ob pogledu ob izvozu iz podvoza je jasno da ograja zakriva vidnost v smeri
Litije kar bo povzročalo težave pri vključevanju
v promet tako proti Litiji kot v smeri Ljubljane.
Ta ograja predstavlja latentno nevarnost, da
pride slej ko prej do prometnih nesreč in to s
hudimi posledicami. Žal ograja ni bila postavljena niti en dan, ko je prišlo do prometne
nesreče s smrtnim izidom. Zakaj je voznik trčil

v obcestno ograjo, od koder ga je odbilo na nasprotno stran vozišča po katerem je drsel več
kod sto metrov, nato pa prebil drsno ograjo na
levi polovici vozišča in zapeljal po pobočju in se
ustavil za drevesom.

V prvi vrsti se sprašujem zakaj je potrebna ta
drsna ograja, drugo na tem kraju je avtobusno
postajališče iz smeri Ljubljane za Litijo, nikjer
ni označenega prehoda za pešce, luči, ki bi
opozarjala na prehod in avtobusno postajališče. (luč pa je na magistralni cesti na bivšem
avtobusnem postajališču v naselju Zgornji Log,
ki ne služi več svojemu namenu). Občani, ki
se vključujemo na magistralno cesto na tem
kraju, pričakujemo, da se uredi varno vključevanje. Lep pozdrav v upanju, da se uredi vse
potrebno za varno vključevanje na magistralno
cesto.
Ciril Golouh

OBILJE RAZSTAV DO KONCA LETA

Regijska razstava JSKD VELIKA ČRTA je bila 14. novembra v Logatcu. V izbor za razstavo sta se uvrstila tudi
člana LILA Gabrijela Hauptman in Jože Loc.
Zaključna razstava ZLATA PALETA 2017 bo predstavljena 18. novembra v
Trbovljah. Tam so postavljeni likovni izdelki, ki so letos prejeli 57 certifikatov kakovosti. Kar
osem certifikatov so prejeli člani LILA: po dva Aleksander Lavrenčič in Roman Kovačič, po
enega pa Tilen Dominik Perko, Joža Ocepek, Marija Urankar Murn in Danijela Kunc. Kdo pa
dobi najvišja priznanja - bronasto, srebrno ali zlato paleto, bo povedano na odprtju razstave.
PORTRETI PETRA JEREBA so nastajali ob skladateljevi 150. letnici rojstva. Nastajali so v vseh
treh likovnih skupinah: LILA - odrasli, MALA LILA in CICI LILA. Razstavljeni boodo na zaključnem
koncertu, ki ga organizira društvo LIPA.
Za Ta vesele dan kulture (3. december) bo letos LILA postavila razstavo tudi v Glasbeni šoli
Litija -Šmartno pri Litiji. Razstava bo v dvorani za prireditve. Tam bo ostala vse do časa, ko
bo v v letu
2018 zaključen projekt postavitve stalne
Bliža se Novo leto ...
razstave umetniških del članov LILA.
KOLEDAR ZA LETO 2018 JE ZOPET IZ OSRČJA SLOVENIJE
V avli litijske občine bodo v novembru
in decembru postavljene še tri društvene
“USTVARJALCI ZGODOVINE iz osrčja Slovenije”
rastave: FOTO LILA bo razstavljala od 27.
Čas hitro beži in kmalu bo nastopil čas obdarovanj Vaših poslovnih partnerjev, zaposlenih, prinovembra do 9. decembra. AKVARELI, ki
jateljev, ..... . Naslov letošnjega koledarja je USTVARJALCI ZGODOVINE v osrčju Slovenije.
so nastali pod mentorskim vodstvom BraKoledar 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
neta Praznika, bodo na ogled od 11. do
sled in s svojim delom sooblikovale današnjo identiteto osrčja Slovenije. Koledar je posvečen
26. decembra. NAŠI DOSEŽKI 2017 pa
65-letnici mesta Litija, ki smo jo praznovali 12. aprila 2017.
bodo razstavljeni na razstavi, ki bo odprta
od 27. decembra. Na ogled bodo vsi nagrajeni likovni izdelki razpisanih tem in delavnic v tekočem letu (Ex tempore Litija, Zlata
paleta, Velika črta, Akvareli).
KAJ SE ŠE DOGAJA NA DELAVNICAH?
Letošnjo jesen poteka delavnica izdelave
MOZAIKA, vodi jo mentor mag. Zoran
Poznič. Tokratna odločitev je, da bodo
tudi material - ploščice- izdelali udeleženci
sami. To pa je dolgotrajen postopek,
zato mozaiki še ne bodo predstavljeni
letos.
Društvo LILA sodeluje tudi v občinskem
projektu za praznični december v Litiji.
Otroci iz likovnih skupin MALA LILA in
CICI LILA bodo naslikali likovne impresije,
s katerimi bodo olepšali izložbe v starem
mestnem jedru. Prav tako bodo izložbe
okrasili tudi v pustnem času.
Ustvarjalci iz skupine LILA PIŠE bodo
delček tega, kar so ubesedili v prozi in
poeziji, predstavili na srečanju v litijski
knjižnici 3. decembra ob 10. uri na priKoledar 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
reditvi ob Dnevu odprtih vrat.
in v MAAR papirnici Litija.
Predsednica: Joža Ocepek

4.700,00 EUR

5.970,00 EUR

OPEL ASTRA 1.7 CDTI Enjoy Letnik: 2008, CHEVROLET CRUZE 2.0 VCDi LT Letnik:

teh. pregl. 12/2017, prev. 158645 km, srebrna 2010, teh. pregl. 6/2018, prev. 68652 km, srebrkovinska barva, diesel motor, 1686 ccm, 74 kW na kovinska barva, diesel motor, 1991 ccm, 110
(101 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
kW (150 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.380,00 EUR

8.440,00 EUR

CITROEN C3 1.4 HDi Seduction Let- OPEL ASTRA Sports Tourer 1.7 CDTI EcoFlex
nik: 2014, teh. preg. 7/2018, prev. 118948, Enjoy Letnik: 2013, prev. 116696, srebrna

bela barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW kovinska barva, diesel motor, 1686 ccm, 81
kW (110 KM, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
(68 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

7.550,00 EUR
6.980,00 EUR
PEUGEOT 208 1.4 HDI Access Letnik: RENAULT CLIO DCI 75 Expression Let-

2014, teh. pregl. 4/2018, prev. 116006 km, bela nik: 2014, teh. preg. 3/2018, prev. 111559, bela
barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 KM), barva, diesel motor, 1461 ccm, 55 kW (75 KM),
ročni menjalnik (5 pr.), MULTIMEDIA, KLIMA.
ročni menjalnik (5 pr.), NOVE GUME, KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: Opel Corsa Color Edition 1.4 16V, letnik 2012, prev. 134202
km, bencinski motor, 1398 ccm, 74 kW (101 KM), ročni menj. (5 pr.), svetlo
zelena kovinska barva, cena 6.240 €; Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Cosmo,
letnik 2013, prev. 150316 km, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW (110 KM), ročni
menj. (6 pr.), temno siva kovinska barva, cena 8.980 €; ter še nekaj testnih vozil.
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Novice iz Planinskega društva Litija
Okoli 250 mladih, vodnikov, staršev in spremljevalcev se je 7. 10.
2017 udeležilo srečanja mladih
planincev MDO Zasavja na Jančah. Šolske skupine so prišle iz
Zagorja, Brežic, Dola pri Hrastniku, Šmartna pri
Litiji, Hotiča, Kresnic in Litije. Izjemen jesenski
dan so popestrile številne dejavnosti za mlade
planince, ki so jih pripravili naši člani. Mladi
so se učili planinskih vozlov, spoznali so se z
delom GRS, orientirali so planinsko karto in iz
razgledišča poiskali Triglav, Grintavec ter Stol,
postavljali so šotor in skakali gumitvist. Z aktivnim sodelovanjem na delavnicah so si prislužili
žige, katere so lahko zamenjali za palačinko.
Družinskega izleta na Janče se je 7.10.2017 udeležilo 20 otrok in 12 odraslih. 6.10.2017 je na
OŠ Gradec potekala akcija NVO gre v šolo, na
kateri je sodelovalo tudi naše društvo. Delovanje
mladinskega odseka PD Litija je predstavil Jurij
Jere. Udeleženci so izvedeli osnovne informacije
o društvu, planinskih taborih, tekmovanju mladina in gore, planinski opremi in reševali naloge
s planinsko tematiko. 14.10.2017 se je 22 članov sekcije »Sokol« v lepem sončnem vremenu
podalo na Donačko goro. Za izhodišče izbrali
Žetale. Na vrh so se povzpeli po SV pobočju, tik
pod vrhom pa so morali pokazati še nekaj spretnosti na s klini in jeklenicami zavarovani poti.
Sestopili so do Rudijevega doma. Izleta v bo-

hinjske planine se je 14.10.2017 udeležilo 7 pohodnikov. Izleta v neznano »Kje gnezdi Sokol?«
se je 21.10.2017 udeležilo 29 pohodnikov. Iz
Pustovega mlina jih je avtobus peljal na Zaplaz.
Nato jih je pot vodila čez Zaplaški vrh, Zagrič,
Sevno, Poljane, Grmado in Tisja nazaj v Pustov
mlin. Planinska sekcija Sava je imela v soboto
21.10.2017 izlet na Sivko. Pot smo začeli v vasi
Ledenica pri Žireh in se po lepi grebenski poti
v dveh urah povzpeli na vrh Sivke. Obiskali so
tudi novo kočo na Mrzliku. Izleta se je udeležilo
20 članov. 28.10.2017 se je 25 članov sekcije
»Sokol« udeležilo pohoda po obmorski poti od
hotela »Belveder« nad Izolo do Pirana. Ob nasadu zorečih oliv so se spustili v Strunjan in čez
soline nadaljevali proti Fiesi in Piranu.
Načrtovani izleti in akcije v novembru in decembru 2017.
- 18.11.2017 – Lendavske gorice (sekcija Sava)
- 18.11.2017 – Konjiška gora – Stolpnik (sekcija
Sokol)
- 10.12.2017 – 37. spominski planinski pohod na Tisje
- 16.12.2017 – Janče (sekcija Sokol)
- 26.12.2017 – Planinska inventura (sekcija
Sava)
Program je okviren, več informacija o izletih
pa dobite na društvu in na spletu http://www.
pdrustvo-litija.si/
Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš Pregel

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

Moška ekipa DU
Litija četrta v
balinanju na državnem
prvenstvu upokojencev
Slovenije

Ekipa balinarjev pri Društvu upokojencev Litija se je kot zmagovalka Zasavske pokrajinske
zveze uvrstila na državno prvenstvo upokojencev Slovenije v balinanju. Organizator državnega prvenstva je bilo Društvo upokojencev Škofja Loka, ki je pripravilo tekmovanje moških in
ženskih ekip. Konkurenca je bila na visokem
nivoju, predvsem tu mislimo na ekipe iz Primorske.
Vseeno je četro mesto moške ekipe Društva
upokojencev Litija, ki so jo sestavljali Alojz
Molka, Franci Mešič, Polde Dobravec, Stane
Tegelj in Janez Tišler, velik uspeh.V svoji skupini so najprej premagali DU Ajdovščina z 8 :1
in DU Krško s 5 : 2. V četrtfinalu so premagali
še domačo ekipo DU Škofja Loka z 9 : 1. Pred
polfinalno tekmo je zbolel Franci Mešič in s
tem poraz proti DU Postojna z 1 :10 in poraz
za tretje mesto proti DU Ajdovščina s 3 : 9.
Državni prvak ZDUS je postala ekipa DU Pivka, ki je v finalu premagala DU Postojna z
10 : 3.
V ženskem delu tekmovanja je sodelovala
tudi ženska ekipa DU Litija. Po dveh porazih
in to proti DU Solkan z 2 : 11 in DU Polhov Gradec s 3 :8, se je morala posloviti od nadaljnjega tekmovanja. 
Mirko Plaznik

Pohod JURIŠČE –
KRŠIČEVEC

Pohodniki PS Društva upokojencev Litija, smo
se v soboto 28.10.2017 odpravili na Primorsko.
Povzpeli smo se na 1091 m visoko goro Kršičevec , ki se nahaja vzhodno od vasi Jurišče v Pivški kotlini. V vasi Jurišče smo zapustili avtobus.
Sprehodili smo se po vasi, kjer je kar nekaj znamenitosti in nato hodili po travnatih kolovozih
ob pašnikih z drobnico, mimo kraških brezen in
jam. Svet se je začel postavljati pokonci in po
dveh urah hoje smo prišli do razgledne plošče

na travnatem vrhu. Gora je verjetno dobila ime
po kršju, ki ga na gori ne manjka. Na obzorju smo videli Vremščico, italijanske Dolomite,
Nanos, Julijske Alpe, del Kamniško Savinjskih
Alp, Sveto Trojico, Javornike, Snežnik, Učko in
Slavnik.
Vreme je bilo lepo, sončno. Občudovali smo
naravo v jesenskih barvah. Pokrajino so krasile
breze odete v rumeno listje in brinovi grmički.
Nekaj brinovih vejic z jagodami smo odnesli
tudi domov, da nas bodo še dolgo spominjale
na tokratni lep in zanimiv pohod, ki ga je vodila
Ivanka Kofol.
Nuša Rozman

Srečanje starejših od 80 let

Lepo se je bilo srečati z našimi najstarejšimi
člani nad 80 let, v torek 24. oktobra 2017, v
gostilni Kovač. To je bilo že 14. srečanje najstarejših članov, ki jih vsako leto povabimo,
obdarimo in pogostimo. Letos se je srečanja
udeležilo 65 članov nad 80 let od skupno 250.
Udeležence so pričakale lepo pripravljene
mize, obložene s sadjem in raznovrstnim pecivom, ki so ga spekle naše prostovoljke. Glas
harmonike Ivana Kolarja in pesmi, ki sta jih zapela Mato Savšek in Janez Prašnikar, je najprej
pozdravilo navzoče. Glasba je napolnila prostor
in ogrela srca. Skupaj smo zapeli pesem Mi se
imamo radi.

Prisotne je nagovorila predsednica društva Irena Kramar, se zahvalila članom, ki so že vrsto
let naši člani in jim zaželela prijetno druženje.
Pozdravil jih je tudi župan Občine Litija Franci
Rokavec, se zahvalil za podporo društva pri izgradnji enote Doma Tisje v novem SVC in poudaril, da smo prav upokojenci tisti, ki smo veliko pripomogli, da SVC danes deluje in je polno
zaseden. Omenil je tudi že dolgo zaprti rudnik
Sitarjevec, ki ga pripravljajo za oglede.
Udeležence je na samo njej lasten način pozdravila tudi Mila Grošelj, ki že vrsto let pomaga
pri organizaciji srečanj.
Pogovor je stekel živahno in prijazno, vmes
nam je udeleženka Fani Povše slikovito recitirala dve pesmi. Po toplem obroku smo vsakega udeleženca obdarili z rožico poslikano
stekleničko zeliščnega čaja. Darilca so
pripravile naše prostovoljke ustvarjalnih
delavnic.
Udeleženci so bili enotnega mnenja, da
so takšna srečanja prijetna in potrebna in
jih z veseljem pričakujejo, saj se mnogi
med njimi vidijo samo na tem srečanju,
se pogovorijo o radostih in tegobah življenja in skupaj poveselijo.
Tudi nam organizatorjem je bilo v zadovoljstvo videti jih, kako dobre volje in
srečni odhajajo domov. Bili smo veseli,
da smo jim popestrili dan in da prav s pomočjo takšnih srečanj ohranjamo povezanost starejših z društvom. Ob slovesu
smo jim zaželeli zdravja z željo, da se naslednje
leto zopet srečamo.
Zahvaljujem sem vsem prostovoljcem, ki so kakor koli pomagali pri organizaciji tega srečanja.
Prostovoljkam za peko peciva, glasbenikom za
popestritev programa, socialni sekciji za organizacijo, ustvarjalnim delavnicam za čudovito
poslikavo stekleničk in vodji ustvarjalnih delavnic Mileni Dimec za čudovite ideje.
Irena Kramar, predsednica DU Litija
Napovednik:
15.12.2017 Novoletno srečanje

Kako se vidi iz zadnje klopi občinskega sveta?
Ali je občina s podpisom koncesijske
pogodbe za kotlovnico z Istrabenz plini podražila ogrevanje v športni dvorani Mestne skupnosti Litija? Občina je s
podpisom koncesije za obdobje 15 let
sprejela, da bo plačala fiksni strošek kotlovnice v znesku en milijon in petdeset
tisoč evrov oziroma sedemdeset tisoč
evrov letno. Z zelo velikim fiksnim deležem plačevanja ogrevanja pa je Mestno
skupnost Litija obremenila za 236.250
€ oziroma 15.750 € na leto. Da ne bo pomote, to je le vrednost kotlovnice, plin
pa se zaračunava dodatno. Glede vrednosti kotlovnice presodite sami.
Športna dvorana Litija je v lasti Mestne
skupnosti Litija. Do prihoda zemeljskega
plina v Litijo se je športna dvorana ogrevala
na kurilno olje. Po izgradnji plinovoda do
Litije in izgradnji nove šole v Litiji pa so
nastali problemi, ki se vse do sedaj niso
rešili. Mestna skupnost je za potrebe
izgradnje kotlovnica dala služnost podjetju
Istrabenz plini na delu dvorane, ki bi služila
za ogrevanje športne dvorane, OŠ Litija,
vrtca in zgradbe Občine Litija. Zaradi hitenja pri izdaji služnosti je bilo kar nekaj
napak, tako da se tudi služnost ni izpeljala tako, kot bi bilo treba. Občina je potem
sama, brez lastnika dvorane, Mestne skupnosti Litija, podpisala koncesijsko pogodbo s podjetjem Istrabenz plini o izgradnji
kotlovnice in znesku ogrevanja. Po izgradnji
pa je na naslov izvajalca upravljanja dvorane prišel račun za ogrevanje z nenormalnim

fiksnim delom stroškov. Glede na znane
podatke ni možno reči, da je bila ta koncesijska pogodba dobra tako za mestno skupnost kot tudi za občino. Da pa je zaplet še
večji, pri izgradnji nove kotlovnice na plin
ni nihče zabeležil, kam je šla 200kW peč in
cisterna za olje v lasti mestne skupnosti, ki
sta bili še vedno v dobrem stanju. V mestni
skupnosti se po kar nekaj sestankih z županom in predstavniki občinske uprave nismo
mogli dogovoriti glede nenormalne višine
fiksnih stroškov ogrevanja športne dvorane. Ker sestanki niso rodili rešitve, smo člani mestne skupnosti 5.1.2017 podali predlog Nadzornemu odboru Občine Litija, da
sproži revizijo postopka oddaje koncesije
za ogrevanje športne dvorane. Ker je občina sama brez mestne skupnosti podpisala
koncesijsko pogodbo, bi po mnenju mestne
skupnosti najlažje rešili problem z revizijo
postopka. Poleg tega pa je sedaj na kotlovnici tudi več odjemalcev, kot jih je bilo zavedeno v koncesijski pogodbi. Na žalost se od
5.1.2017 glede na predlog mestne skupnosti po reviziji ni zgodilo nič, kljub pozivom
mestne skupnosti. Občina kot kaže ne želi
nastali problem rešiti znotraj občine in vse
prepušča sodišču. To dokazuje, da je Istrabenz plini poslal na Mestno skupnost, kot
tudi na naslov upravljalca športne dvorane
SPL d. d. opomin pred tožbo. Na žalost pa
bodo nastali problem najbolj občutili uporabniki športne dvorane in ne tisti, ki so to
pogodbo podpisali.

Aleksander Gombač

KORK LITIJA

Krvodajalstvo

krvodajalske akcije v Zdravstvenem domu Litija 20.10.2017 se
je udeležilo 186 krvodajalcev,
od tega kar 22 novih. Akciji
»Častim pol litra« so se pridružili študentje KLIŠE-ja.
RKS Območno združenje Litija
se vsem krvodajalcem zahvaljuje za darovano kri, Študentom
KLIŠE-ja in Zdravstvenemu domu Litija pa za
sodelovanje pri uspešno izvedeni krvodajalski
akciji.
Vašo pomoč in razumevanje,do takih in podobnih humanitarnih akcij si želimo tudi v
bodoče.

Evropski dan oživljanja
2017

RKS območno združenje Litija se je tudi letos pridružilo projektu Evropski dan oživljanja
2017 z brezplačnimi prikazi TPO in uporabe
AED , ki poteka v partnerstvu Rdečega križa
Slovenije, Slovenskega reanimacijskega sveta
in Vala202. Razširjali smo zelo pomembno znanje in ozaveščali ljudi, da lahko z zelo preprostimi postopki sočloveku rešijo življenje. Osrednja cilja EDSZ (Evropski dan srčnega zastoja)
sta ozaveščanje laične javnosti o pomenu
oživljanja ter širjenje znanja temeljnih postopkov oživljanja, kar se odraža v večjem
preživetju.

odzvalo veliko število žensk, zato se v imenu
udeleženk zahvaljujemo, dr. Kežarjevi s sodelavkami za klinični pregled in preventivno
osveščanje.

„Drobtinica“

v okviru svetovnega dneva
hrane, smo tudi letos organizirali akcijo „Drobtinica“,
v torek, 17.oktobra 2017 so
naši prostovoljci i med 9. in
13. uro, zbirali prostovoljne
prispevke v zameno za kruh, ki so nam ga velikodušno podarili: Spar, Društvo podeželskih
žena in deklet Dole pri Litiji, ter prostovoljke iz
KO RK Dole in KO RK Gradišče pri Dolah, ki so
spekle kruh, piškote, pecivo…Drobtinico načrtujemo tudi za prihodnje leto

Temeljni postopki
oživljanja z uporabo aed
za Kork kresnice

V četrtek, 26. 10. 2017, sta v prostorih Gasilskega doma Kresnice bolničarki Nina in Maja
prikazali temeljne postopke oživljanja z upora-

Rožnati oktober

oktober je že nekaj let namenjen
osveščanju o raku dojk. To je najpogostejši rak žensk v razvitem svetu
in tudi v Sloveniji. Pri nas letno zboli
okoli 1100 žensk. Predvsem zaradi
poznega odkrivanja bolezni je preživetje naših
bolnic žal še vedno slabše od evropskega povprečja. Natančen vzrok za nastanek raka dojk
še ni znan, obstaja pa nekaj dejavnikov tveganja, ki so povezani z njim. Kljub večjemu obolevanju se zadnja leta smrtnost zaradi te bolezni
v razvitem svetu zmanjšuje. Razloga za to sta
organizirano iskanje raka, pri najbolj ogroženih
ženskah in uvajanje novih učinkovitejših načinov zdravljenja. Zgodaj odkrit rak dojk je v
večji meri ozdravljiv, pri odkrivanju pa ima pomembno vlogo tudi redno mesečno samopregledovanje. Kot že vrsto let do sedaj so v Zdravstvenem domu Litija tudi letos pripravili vrsto
aktivnosti v okviru programa Rožnati oktober.
RKS OZ Litija, je tudi letos prejelo prijazno
povabilo direktorice ZD Litija, dr. Kežar Jožefe, na brezplačni klinični pregled dojk z ultrazvokom dojk, ki ga je opravljala v ginekološki ambulanti ter učno delavnico ozaveščanja
in samopregledovanja dojk, ki jo je vodila ga.
Hana Pollak, dipl.med.sestra. Povabilu se je

bo defibrilatorja. Delavnice se je udeležilo približno 20 krajanov, ki so z zanimanjem gledali
prikaz temeljnih postopkov oživljanja. Nekaj
krajanov je na lutki preizkusilo TPO z uporabo
AED. Med delavnico so veliko spraševali, pred-

vsem jih je zanimala uporaba defibrilatorja,
TPO otroka ali dojenčka ter prva pomoč pri zapori dihalnih poti.
RKS OZ Litija: Danica Sveršina

DRUŠTVA
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Tradicionalno prednovoletno srečanje

bo v Gostilni Kovač v petek, 8. 12. 2017
ob 17. uri.
Srečanje bomo organizirali ob zaključku leta
za vse člane, podporne člane in vaše najbližje. Vabimo tudi invalide, ki še niste včlanjeni
v naše Društvo.
Prispevek za člane je 15 EUR, za njihove spremljevalce pa 18 EUR. V ceni je všteta hrana
in pijača pri večerji in seveda tudi živa glasba
z narodno zabavnim ansamblom. Za hrano,
pijačo in glasbo bo poskrbljeno, dobro voljo
in sladke dobrote je zaželeno, da prinesete
s seboj.
Rezervacija velja z vplačilom prispevka v Društveni pisarni.

Športna dogajanja v mdi
litija – šmartno, so.p

Območno tekmovanje v pikadu – ekipno
je bilo v soboto, 7. oktobra 2017 v Hrastniku.
Naše društvo se ga je udeležilo v ženski in moški konkurenci. V ženski ekipi so sodelovale
Zdenka Jene, Alojzija Pirc, Ivanka Lovše, Ana
Mohar in Marija Mojca Doblekar. Moške pa so
zastopali Ferdo Kunstelj, Milan Pribanič. Janko Felicijan in Aleš Mohar. Žal se ekipi nista
uvrstili na vidnejša mesta.
V soboto, 21. oktobra je v športni dvorani OŠ
Logatec potekalo državno prvenstvo invalidov v namiznem tenisu v organizaciji Zveze
za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski
komite. Izvajalec tekmovanja je bil NTK Logatec. Na državnem prvenstvu so nastopili
igralci v vseh kategorijah. Naše društvo so
zastopali 4 tekmovalci. V kategoriji NT 7 je
tekmoval Lado Zevnik in zasedel 5. mesto, v
kategoriji NT 8 je tekmoval Tonček Ribič – 3.
mesto, v kategoriji NT 9 nas je zastopal Danilo
Panič – 4. mesto v kategoriji NT 10 je tekmoval Vladimir Deželak – 2. mesto.
Območno tekmovanje v šahu – ekipno je
bilo izvedeno 28.10.2017 v Kanižarica pri Črnomlju. Organizator tekmovanja je bil Društvo
invalidov Črnomelj. Na tekmovanju je sodelovalo devet ekip, ekipo MDI Litija in Šmartno
pri Litiji, so.p. so sestavljali igralci: Nebojša
Milinkovič, Srečko Obolnar, Franc Možina,
Ivan Bric in Mirko Plaznik.
Ekipa MDI Litija - Šmartno, so.p. je zasedla:
7. mesto.
Organizator DI Črnomelj je zelo dobro opravil
svoje delo in to v organizacijskem delu tekmovanja kot tudi v družabnem.
Ana Mohar in Mirko Plaznik

jesensko srečanjemartinovanje

9. novembra smo se odpravili na martinovanje
na Dolenjsko.
Najprej smo se ustavili na gradu Bogenšperk,
kjer smo raziskovali grajske prostore in spoznali bogato zgodovino v spremstvu grajskega

vodnika. Sledil je odhod na turistično kmetijo
Fajdiga v Temenici, kjer nas je pričakalo Martanovo kosilo ter zabava z živo glasbo.
Domov smo se vrnili v poznih večernih urah.

VABILO
Na 36. tradicionalni božično
novoletni turnir v hitropoteznem šahu Litija 2017

Datum in kraj igranja: nedelja, dne
10.12.2017 – Gostilna KOVAČ, Graška cesta
64, Litija
Rok za prijave: do 2 dni pred turnirjem
(8.12.2017)
Potrditev predprijav: najkasneje do 8.30 ure
Pričetek tekmovanja: hitropotezni turnir se
prične ob 9:00 uri
Modul in tempo: 9 kol – švicarski sistem; 10
minut igralnega časa na igralca – po . pravilih
FIDE za hitropotezni šah
Prijave in informacije: Mirko Plaznik – GSM:
041/508-772
Kotizacija: 5 € na udeleženca z vračunanim
toplim obrokom in eno pijačo po izbiri
Sodnik: republiški sodnik MARKO JURIĆ
Razpis in pravila si bo mogoče ogledati pred
pričetkom tekmovanja na oglasnem prostoru.
Trije prvo plasirani igralci prejmejo pokale.
Vabljene šahistke in šahisti, invalidi in neinvalidi.
MDI Litija Šmartno, socialno podjetje
Predsednik: Bogomir Vidic

Donacija dohodnine
društvu
Naše društvo je uvrščeno med upravičence,
kateremu lahko namenite del dohodnine – do
0,5 % dohodnine, ki je odmerjena za tekoče
leto in za nadaljnja leta (do preklica). Gre za
dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite društvu. Z donacijo dohodnine
prispevate za boljše delovanje društva.
Obrazce lahko dobite v društveni pisarni, ali
vam ga pošljemo po pošti.

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Merjenje sladkorja,
krvnega tlaka,
holesterola in trigliceridov

V društvu bo merjenje v sredo 6.12.2017 od
8.00 do 10.00 ure

Kopanje v Dolenjskih
Toplicah, Strunjanu in
Šmarjeških Toplicah

Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart,
tokrat malo drugače kot doslej več informacij
dobite v društveni pisarni.

Telovadba

Pod strokovnim vodstvom nadaljujemo vsak
ponedeljek ob 19. uri s telovadbo v Športni
dvorani Litija. Vljudno vabljeni.

Pohodi
7.12.2017

Litija-Čemšenik- ob
Črni vrh- Vrhe 8.00
(avtobus)
uri
ob
14.12.2017 Litija-Zaključni
pohod in izlet 8.00
(avtobus)
uri

Hauptman
Lojze
Groboljšek
Jože

Zbor je po objavljenih urah, pred društveno
pisarno.

Izlet upokojencev Gabrovka
Upokojenci iz Gabrovke smo šli dne 18.10.2017
na izlet po Gorenjski. Vseh udeležencev izleta
nas je bilo 58. Pot nas je vodila do Nordijskega
centra v Planici, kjer nas je že čakal vodič, da
nas popelje na vrh planiške velikanke. Ko smo
se z sedežnico pripeljali na vrh skakalnice, nam
je vodič povedal zgodovino planiških skakalnic,
kako in kdaj so delali skakalnice, jih obnavljali
in uredili Nordijski center. Prečudovit je pogled
iz vrha zaletišča planiške velikanke. Vsa čast
skakalcem, da imajo toliko korajže, da skočijo
v dolino. Skakalci na velikanki bi vsi zaslužili
medaljo. Med našimi starejšimi skakalci je bil
Jože Šlibar, kateri je imel rekord 141 metrov.
Tudi Slavko Avsenik je imel rekord 74 metrov. V
Nordijskem centru Planica je 8 skakalnic. Poleg
svetovno znane velikanke so tu še skakalnice,
za otroke, mladince in za izkušene skakalce in
letalce. V nordijskem centru smo si ogledali te-

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, so.p. vabi občane
obeh občin na

36. tradicionalni
božično – novoletni turnir v
hitropoteznem šahu Litija 2017
v posamezni konkurenci.

Pohodi se bodo glede na vreme tudi prilagajali.
Hodite na lastno odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode kot na primer ČemšenikČrni vrh- Vrhe, zaključni pohod in izlet, kjer
je zanimanje večje bo organiziran avtobusni
prevoz, zato se prijavite teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.

Plavanje in vadba v bazenu
Šmartno

V bazenu Pungart v Šmartnem vsako sredo od
16. do 17. ure nadaljujemo skupaj z MDI pod
strokovnim vodstvom plavanje in vadbo v bazenu. Vljudno vabljeni.

Ustvarjalne delavnice

Vabimo vas, da se nam še vedno lahko pridružite na ustvarjalnih delavnicah vsak četrtek ob
17. uri v društveni pisarni.

Razno

• Naročanje lističev za aparate.
Po društveni ceni. Pri prvem naročilu prinesite
aparat s seboj!
• December naročilo do 6.12.2017, prevzem 13.12.2017
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kaško stezo – 800 metrov, katero imajo urejeno
iz naravnega snega. Tekaška steza je v treh etažah garaž pod zemljo. Pozimi uporabljajo garaže
za svoje obiskovalce, od spomladi do zime pa
naredijo tekaške steze za trening.
Izlet smo nadaljevali v Begunjah, v gostilni Pri
Jožovcu Avsenik, kjer so nas najprej postregli

z dobrim domačim kosilom. Po kosilu smo šli
muzej Avsenikove glasbe. V muzeju nas je pozdravil vodja muzeja Avsenikove glasbe g. Nejc.
V muzeju smo si ogledali kratek film o nastanku
ansambla bratov Avsenik to sta g. Vilko in Slavko. Ansambel Slavka Avsenika je vedno doma in
tujini nastopal v gorenjski narodni noši. V narodni noši je bil oblečen tudi vodja muzeja g. Nejc,
kateri mlajšim rodovom pove in pokaže, kaj je
ansambel Avsenik ustvaril, da so njihove pesmi
nepozabne. Najbolj svetovno znana melodija
ansambla Avsenik je Na Golici. Še vedno drži
znani rek da ni veselice brez Golice. Avsenikovo
glasbo sedaj nadaljuje njegov vnuk Sašo Avsenik z svojim ansamblom. Izlet smo nadaljevali
na Bled. Na Bledu smo se malo sprehodili ob jezeru in zavili v slaščičarno na znamenite Blejske
rezine (kremšnite).
Hitro je minil čas našega izleta in smo se vračali
domov. Hvala predsedniku Milanu in vsem članom, kateri so pripravili zelo lep izlet.
Hvala ga. Metki za dobro pehtranovo in kostanjevo potico. Hvala g. Sandiju, ki nas je ves dan
varno vozil po izletu, nas v večernih urah varno
pripeljal nazaj v Gabrovko.

Zapisala in slike Ivanka in Milenko Zgonc

STROKOVNA EKSKURZIJA DRUŠTVA KMETIC LITIJA - ŠMARTNO

Društvo kmetic Litija – Šmartno je v začetku oktobra organiziralo strokovno ekskurzijo v Prekmurje
in na Štajersko z namenom, da si ogledajo dobre prakse ekološkega kmetovanja v Sloveniji in ekološkega semenarstva; pri slednjem ima pomembno vlogo podjetje Amarant.
Na tej poti se jim je v Žalcu pridružila tudi
kmetijska svetovalka iz Kmetijskega zavoda Celje Maja Klemen Cokan, ki je tudi
kooperantka podjetja Amarant pri razvijanju tehnologij; pri tem uporabi kar domače
površine, ki jih ima v ekološki kontroli ter
pri prenosu znanj. Tudi Cvetka Jagodic iz
Šentjurja je kooperantka podjetja Amarant
(ekološka in biodinamična kmetica), ki se
je članicam društva pridružila v Dramljah.
Gospa Jagodic iz Šentjurja prideluje sladki
krompir, poznan pod imenom batate in je
kar iz prve roke naše kmetice seznanila tudi z zdravilnimi lastnostmi sladkega krompirja.
Sicer pa je bil prvi obisk na tej ekskurziji namenjen ogledu kmetije Rebernik v Cerkvenjaku. Kmetujejo na 5 ha, od tega je 2 ha njiv, na katerih pridelujejo zelenjadnice,
nekaj jagod, predvsem pa semenski krompir za Amarant. Travnike
so namenili košnji za zastirko in izdelovanje kompostov. Tedensko,
skozi vse leto, dobavljajo zabojčke zelenjave družinam (do 30 družinam) v okolici Maribora. Prepričani so, da je vredno delati na ekološki kmetiji. V lanskem letu so postavili plastenjak za podaljševanje
vegetacijske sezone, za pridelovanje paradižnika in zimske zelenjave. Načrtujejo turistično ponudbo eko/DEMETER hrane in cattering
vegetarijanske ponudbe.
Drugi obisk je bil na kmetiji Kasaš v Dolini pri Lendavi, kjer obdelujejo okoli 8 ha. Pridelujejo žita, zelenjavo, sadje, oljnice in semena
po načelu biološko dinamičnega kmetovanja s certifikatom DEMETER. Na njivah so predvsem stara žita, pira, ajda, proso in zelenjadnice ter semenska pridelava
za podjetje Amarant. Klima
omogoča, da pri njih uspevajo
marelice, kakiji, trta, lubenice
in še druge sadne vrste. Ker
je vse več povpraševanja po
ekološki/DEMETER zelenjavi
in sadju, finančnih možnosti pa
ni, razvijajo tehnologije setve
po zdravi kmečki pameti, setve
na grebene, setve nakaljenih
semen. Sadike pridelujejo sami
ali pa kupujejo iz kroga kooperantov podjetja Amarant. Kmetija s statusom ekološka deluje
že 17 let, nosilec kmetije pa se
usposablja za biodinamičnega
svetovalca.
Pa dodajmo še zapis Eve Žontar, diplomirane biologinje in
Maje Jereb, certificirane nutrionistke o sladkem krompirju:
V primerjavi z žitaricami vsebuje sladki krompir več hranil,
zato je odlična osnova za zdrav
obrok. Sladki krompir je bogat
vir nekaterih vitaminov in mineralov. Skodelica (200 g) kuhanega sladkega krompirja vsebuje približno 180 kalorij, 54
mg magnezija, 950 mg kalija,
76 mg kalcija, 108 mg fosforja,
1,4 mg železa in 1 mg mangana. Kalij in magnezij prispevata
k delovanju živčnega sistema,
pri vzdrževanju mišic ter normalnega krvnega tlaka. Med
vitamini prednjačita vitamina A
in C, vsebuje pa tudi nekaj vitaminov B, E in K.

PONED., 4.12.2017, ob 16.uri
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MLADI / DRUŠTVA

MLADINSKI CENTER LITIJA

v slovo
in in
pomladi
v pozdrav
KLIŠEZimi
- Klub
Litijskih
Šmarskih
študentov

Multimedijski projekt KRIK 2017

JESENI JE KLIŠE DOBRODELEN, KULTUREN
IN ZA HALLOWEEN ZABAVO

Javni zavod Bogenšperk nas je povabil k sodelovanju na tradicionalno prireditev za
noč čarovnic, kjer se je Mladinski center predstavil v grajski kleti Bogenšperka z
multimedijskim dogodkom
KRIK. Pogumne kričače smo tudi letos posneli za naj KRIK 2017, posnetki bodo objavljeni na Youtube kanalu MCja. Spremljaj
in glasuj za svojega favorita. Najboljši in
najglasnejši kričač bo znan sredi meseca
decembra. Zmagovalca seveda čaka praktična nagrada.
Skozi potovanje po grajski kleti Bogenšperka polni pajčevine, strašljivih slik, zanimivih nagrobnikov, svetlečih oči, pajkov,
duhcev in netopirjev smo lahko občudovali
mračni labirint, kjer nas je pozdravila čarovnica iz krste. Pot je sledila v sobo gro- Skupina prostovoljcev MC Litja (avtor: Sabela Porto)
ze, mimo oltarja čarovniških zvarkov, škatle presenečenja do začaranega vodnjaka, kjer so se
sprehajali duhovi. Manjkalo ni niti umetniškega navdiha naših prostovoljk, kjer so obiskovalcem
poslikale obraz.
Tudi kamere in fotografi niso počivali, saj so ujeli veliko presenečenih in prestrašenih obiskovalcev. HVALA in vidimo se prihodnje leto!

Omogočamo šolanje 2017

Omogočamo šolanje je humanitarna akcija,
zbiranja zamaškov v Mladinskem centru Litija
in KLIŠE-ju. Z zbranimi sredstvi želimo pomagati mladim, ki imate zaradi izobraževanja dodatne stroške, ki jih ne zmorete pokriti sami
(prevoz, šolske potrebščine, orodje, material,
šolnina).
V ta namen smo pripravili javni razpis na katerem lahko kandidiraš za 200€ nepovratne po-

moči. Besedilo razpisa najdeš na naših spletnih
straneh (www.mclitija.si, www.klise-klub.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 naprej, prinesete jih lahko v MC vsak delovnik od
8.00 do 20.00. HVALA.

GORI DOLI PO EVROPI smo poimenovali mednarodne dogodke, ki se odvijajo vsak petek v
novembru. Pripravljajo jih novi evropski prostovoljci, ki so se nam v Litiji pridružili v mesecu oktobru. Na medkulturnih večerih lahko
bolje spoznate prostovoljce in njihove države.
Mimogrede rečemo še kakšno o njihovem delu
in pričakovanjih, večinoma pa se imamo super
fino  Lepo vabljeni vsak petek ob 18.00, vse
do konca novembra, v našo družbo.
VEČERNO GIBANJE Z MCjem se je pričelo
8.11.2017. Tako kot vsako leto bomo tudi to jesen in zimo ostali telesno aktivni. Če želiš migati z nami se nam lahko pridružiš na večernem
gibanju, vsako sredo ob 17.30 v telovadnici

Gimnazije Litija. Tvoj prispevek ostaja 1,5 €
na vadbo.
Podprite lokalne bende in praznujte 20. rojstni
dan s KLIŠEjem. 2.12.2017 Klišejevci pripravljajo velik koncert na katerem bo nastopila
BIG FOOT MAMA. Litijski mladinci pa bomo poskrbeli za ogrevanje – nastopili bosta skupini
Artenigma in Joker Out. Več o obeh skupinah si
lahko prebereš na naši spletni strani.
Napovedujemo tudi tradicionalni prednovoletni koncert VINETROJDER, ki bo letos 30.12.
pred Centromerkurjem. S svojo glasbo nas
bodo razvajali Elvis Jackson, za primerno ogrevanje in zaključek pa bodo poskrbeli lokalni
bendi Magrateja, KXX in Guilty of Joy.

AKADEMIJA OB 40-LETNICI REKREATIVCI 77

V soboto, 4. novembra 2017 je bila v gostilni Vrabec v Spodnji Slivni slavnostna akademija ob 40.
letnici društva. Na prireditvi so bili prisotni gostje: podžupanja ga. Lijana Lovše, podžupan g. Boris
Doblekar in dolgoletni bivši župan Litije g. Mirko Kaplja. V slavnostnem nagovoru je predsednik
društva, Andrej Iskra podrobneje predstavil pomembne dogodke v društvu, kateri so se zvrstili od
ustanovitve društva leta 1977 do danes. Sledila je popestritev s krajšim kulturnim programom.
Podeljene so bile plakete za aktivne člane, kateri v društvu delujejo več kot 20, 30 in 40 let.
Po končanem uradnem delu so bile podeljene brošure v katerih je predstavljena vsa zgodovina
društva s fotografijami, ki zaznamujejo posamezne dogodke. Ob zvokih harmonike in prijetnem
druženju smo v večernih urah zaključili akademijo.
Na sliki so jubilanti
z desne proti levi:
Andrej Iskra 26 let,
Aleksander Jovanovič
32 let, Željko Šogorič
40 let, Vid Praunseis
40 let, Jože Dernovšek
40 let, Zlato Poglajen
40 let, Dušan Jovanovič 24 let, Miro Atlija
23 let.
Dušan Jovanovič

Oktober je bil na Klišeju obarvan dobrodelno, kulturno in v znamenju že tradicionalne
Halloween zabave, ki je tudi tokrat presegla
vsa pričakovanja! Novembra pa nadaljujemo
z jesenskimi projekti. Ne zamudi ničesar!
Na začetku oktobra ste nas lahko obiskali na
stojnici na železniški postaji Litija, kjer smo mimoidočim na voljo ponudili čaj, kavo in piškote,
dijake in študente pa smo vabili k vpisom v naš
klub ali pa k podaljšanjem članstva. Oktobra
je v Zdravstvenem domu Litija potekala redna
krvodajalska akcija, kateri smo se pridružili tudi
Klišejevci pod geslom vseslovenske študentske
akcije Častim ½ litra. Na akciji je kri darovalo kar
186 krvodajalcev, približno 20 od tega študentov. Za vso pomoč se zahvaljujemo Rdečemu
križu Litija in seveda vsem krvodajalcem in krvodajalkam, ki ste darovali kri.
Po dobrodelnosti smo nadaljevali s kulturnim
udejstvovanjem. Kulturni šok, ki ga organizira Kliše vsak oktober, se je začel s potopisnim
večerom Italija, Švica. Aktivistki sta predstavili,
kako potovati brez načrta, samo z nahrbtnikom
in po študentskih cenah ter tako doživeti obilo
dogodivščin. Sledil je literarni večer, v soboto,
21. oktobra, pa smo Kulturni šok zaključili s
stand-up komedijo Vida Valiča Tvoj bodoči bivši
mož, ki je gostil v KC Litija.
28. oktobra pa je bil dan za maske in žur. Izvedel
se je že tradicionalni Halloween party, ki temelji
na izkušnjah prejšnjih let in seveda na odlično-

sti line-upa: Stanny Abram, Tommc, Tikka, Benshee, Ilar in Anel Velić. Za piko na i pa so poskrbele plesalke Candy Extravaganza. Kot vsako
leto smo tudi letos nagradili najboljše maske,
letošnja novost pa je bila tudi brezplačna izdelava ran pod čopiči Marte in Sabine. Zabava je
s skoraj 500 obiskovalci zopet postavila svojevrstni mejnik v zgodovini organizacije prireditev
v Šmartnu in Litiji. Zahvaljujemo se vsem sponzorjem za izkazano podporo. Utrinke z zabave
si lahko ogledate na uradni fb in spletni strani
(www.WakeUpParty.si in FB/Klišejev Wake Up-Pust/Halloween).

Za Klišejevo ekipo za zabavo pa ni počitka! Letošnji Halloween je namreč le uvod v še večjo
zabavo, ki prihaja 2. decembra, ko bomo skupaj
z Big foot mamo praznovali 20 let obstoja Klišeja! Sledi facebook strani Kliše Wake Up-Pust/
Halloween za ažurno obveščanje in sodelovanje
na nagradnih igrah!
Do težko pričakovane zabave pa nas loči še ves
november. Novembra bo spet na sporedu poker
večer, Klišejevci se bomo udeležili Levstikovega
pohoda, organizirali kostanjev piknik, obiskali
ljubljanski filmski festival in organizirali izlet v
Sobo pobega. Na svetovni dan študentov bo na
voljo tudi brezplačno kopiranje! Ne zamudi naših dogodkov in nam sledi na naši spletni strani
ali na našem facebook in instagram profilu!
Danijela Sitar

NLP se izobražuje

V mesecu oktobru so se naši trenerji in plesalci izobraževali na kar dveh lokacijah. V prvi polovici meseca so se trenerji udeležili izobraževanja v Velenju,
kjer so pod okriljem Javnega sklada spoznavali različne pristope koreografiranja. Na tridnevnem seminarju
pod naslovom »Hodim, plešem, sem« so odkrivali zavedanje in
občutenje telesa ter sebe skozi gibalno ustvarjanje. Namen konference je bil spodbuditi povezave med plesno umetnostjo, procesom vzgoje in izobraževanja ter povezati akterje na področju
splošne vzgoje in izobraževanja s tistimi, ki s plesnim znanjem bogatijo otrokov prosti čas.
Del članske formacije se
je v spremstvu trenerja
udeležilo plesnih delavnic
in izobraževanja v Londonu, kjer so v dveh različnih svetovno znanih studiih pilili
svoje plesno znanje. V eno tedenskem obisku Londona so
si ogledali tudi znamenitosti, niso pa pozabili niti na ogled
znamenitih londonskih muzikalov.
V mesecu decembru že tradicionalno pripravljamo novoletno prireditev, kjer bo zaplesalo kar lepo število plesalcev. Letošnja prireditev bo letos potekala v Šmartnem,
v dvorani Pungrt. Prireditev bo na sporedu v nedeljo 17.12.2017 ob 18:00. Ogledali si boste
nastope v vseh plesnih zvrsteh, tistih najmlajših, kot tudi nekoliko starejših plesalcev iz Litije in
njene okolice. Vpis v naše
tečaje pa je še mogoč v
Kresnicah in na Vačah.
Več informacij o prireditvi
in naših tečajih najdete na
naši spletni strani www.
psdnlp.com ter Facebooku NLP Litija.

Servis in popravilo
avtomatskih menjalnikov!
Menjava olja po
TIM-eckart metodi

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

DRUŠTVA / ŠPORT / DOGODKI
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STROKOVNA EKSKURZIJA LITIJSKIH SADJARJEV
Dne 21/10-2017 je sadjarsko
društvo Litija organiziralo strokovno ekskurzijo, tokrat pred
sam prag Kozjanskega. Ob
7. uri smo z avtobusom odpeljali iz meglene
litijske doline preko Trojan v prelepo sončno
Savinsko dolino v Zagaj v okolico Ponikve.
Tu smo si ogledali ekološko kmetijo Romance
REČNIK, ki se ukvarja z dopolnilno dejavnostjo »ludus nature«. Kmetija ima
orehov nasad s
posajenimi 240
orehi v bližini rojstne hiše Antona
Martina Slomška. Na kmetiji
ima urejen degustacijski prostor
v stilu domačega
oreha, iz katerega izdeluje raznovrstne izdelke
in unikatna darila
z ovojninami znanih osebnosti,
poleg tega pa se
še ukvarja s predelavo sadja, zelenjave in gozdnih sadežev. Del teh dobrot smo lahko tudi
poskusili in tudi kupili.
Od tu nas je pot vodila v Šentjur pri Celju, kjer
smo si pod strokovnim vodstvom na Zgornjem
trgu ogledali rojstno hišo skladateljev Ipavcev
s stalno razstavo o delu in življenju skladateljev
s Plečnikovim vodnjakom na vrtu. Poznano je,
da je bil Benjamin IPAVEC glasbenik, skladatelj, zdravnik- pediater in tudi župan Šentjurja,
vsestransko razgledan in spoštovan. Ko se je
cesar Franc Jožef pripeljal z vlakom v Šentjur,
ga je sprejel župan IPAVEC ter ga pozdravil v
slovenskem jeziku, pevci pa so mu zapeli pesem »Slovenec sem«.
Od rojstne hiše Ipavcev smo se nato po Ipavčevi poti odpeljali do Muzeja južne železnice,
ki je v neposredni bližini železniške postaje
Šentjur. Na prelepo sončno oktobrsko soboto nas je pred železniškem muzejem pričakal
Mihael BUČAR, upokojeni načelnik postaje
in avtor tega muzeja in imeli smo kaj videti.
Zbirka, ki ji ni para, vsebuje ogromno eksponatov, naprav, fotografij o gradnji Južne železnice Dunaj-Trst, o življenju in delu železniških
uslužbencev. Gospod Bučar je 40 let zbiral in
urejal in s svojimi somišljeniki ustvaril zavidanja vreden kulturni, zgodovinski in tehnični spomenik Južni železnici, v obliki muzeja v
Šentjurju in tako iztrgal pozabi zgodovinske
bisere železniške tehnike in jih ohranil ter s
tem obogatil tehniško dediščino izročilo zanamcem. Tudi mi sadjarji smo Bučarju hvaležni za dobrodošlico in predstavitev izjemne

zgodovine gradnje Južne Železnice in občine
Šentjur.
Iz Šentjurja smo se napotili v Vodruž v znamenito družinsko vrtnarijo»VALNER. Program vrtnarije obsega sezonske rastline za dom in vrt,
ki se z njimi polepša vse letne čase. Ob prihodu smo doživeli prijeten sprejem s pogostitvijo,
nato pa so vodje vrtnarije predstavile program
vrtnarije, v kateri je zaposlenih 20 vrtnarjev. Po uvodni
predstavitvi
pa smo si pod
vodstvom vrt
narije ogledali
proizvodne
hale, saj si lahko predstavljate, da so bile te
v samem cvetju. In tudi v takšnih objektih
je mesto, ki si
ga ni mogoče
ogledati zaradi
okužbe in to je
hala z božičnimi zvezdami.
Odmerjen čas je hitro potekel le še nekaj nakupov rož in čebulnic tulipanov in avtobus je že
nadaljeval vožnjo k zadnjemu cilju v PODVRH
na turistično vinogradniško kmetijo Grobelnik.
Kmetija slovi po odlični kuhinji v kombinaciji z lastnimi vini. V vinski kleti, ki jo je nam
predstavila lastnica Slavica GROBELNIK imajo sortna vina rdeči in beli bizeljčan, sauvignom, modro frankinjo ter naravni grozdni sok
iz šipona, katere dobrine smo vse poskusili,
nato pa se še podprli z dobrim kosilom. Po kosilu nas je lastnica Slavica povabila v 150 let
staro kamnito sobo, v kateri ima prikazano v
sliki in besedi tri rodove te turistične domačije.
Ob tej priložnosti pa je častila vse prisotne z
dcl likerskega vina iz modre frankine. Lastnica Slavica je dejala, da zelo radi pokažejo klet,
pridelavo grozdja, nego vina in pripravijo degustacijo vina z vinskim sommelierjem. V jeseni
pa lahko gostje sodelujejo pri trgatvi. Poseben
poslovni prijem pa je, da obiskovalce fotografira pred gostinskim objektom in sliko tudi takoj
naredi in izroči kdor jo pač želi kupiti. Čas je
hitro tekel, začelo se je že temniti ko smo zapuščali turistično kmetijo, s prijetnimi občutki,
da smo na tej ekskurziji videli in slišali veliko,
da smo se srečevali v vseh primerih razen v
železničarskem muzeju v Šentjurju s samimi
ambicioznimi ženskami, ki vodijo kmetijo z dopolnilno dejavnostjo, vrtnarijo, nastopajo kot
kustosinje in turistično kmetijo. Hvala vsem, ki
smo jih obiskali za njihovo prijaznost, dobrosrčnost z željo, da še kdaj obiščemo te kraje.
Ciril Golouh

NOGOMETNI KLUB JEVNICA
Ob izidu občana bo že končan
jesenski del prvenstva. Članska
ekipa se po vrnitvi v MNZ ligo ni
ujela, ker se je veliko igralcev zamenjalo. Tako
je jesenski del prvenstva za pozabo, v drugi del
pa bo treba na novo formirati ekipo in nadaljevati boj za obstanek. Nekaj tekem, je kljub
dobri igri slabo končala saj realizacija napada
ni bila uspešna. Prišlo je tudi do nekaj poškodb
ključnih igralcev, kar se v majhnih klubih, kjer
ni na pretek kadra zelo hitro pozna odsotnost
igralca. Mladinska ekipa ujela ritem, uspešno
igrala in se uvršča v sredino lestvice. Med fanti

je tudi nekaj nadarjenih nogometašev, ki so z
dobrim delom že igrali v članski ekipi.
Mlajše ekipe so uspešno odirale jesenski del.
Starejši dečki so še posebej uspešni saj so na
pod vrhom razpredelnice. Tudi najmlajši, ki
igrajo turnirski sistem so zelo dobro odigrali.
Vse ekipe bodo tudi čez zimo trenirale, nekaj
se jih seli v telovadnice, nekaj pa jih ostaja zunaj na asfaltni ploščadi in umetni travi. Za vse
ekipe se bo organiziral tudi zaključek jesenske
sezone.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo
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JESENSKI IZLET DRUŠTVA SOŽITJE LITIJA
IN ŠMARTNO

V torek, 19. septembra so se
na avtobusni postaji pred OŠ
Litija zbrali člani Društva Sožitje, starši, učitelji podružnice s prilagojenim
programom in prostovoljci društva. Letos so
se odpravili v Avstrijo, natančneje v Celovec.
V Celovcu so si v Planetariumu ogledali predstavitev nastanka vesolja. Vreme jim ni šlo najbolj na roko, saj je močno deževalo, zato so si
mesto Celovec ogledali kar iz avtobusa, prav

tako tudi Vrbsko jezero. S sabo so imeli vodiča,
ki jim je na avtobusu povedal marsikaj zanimivega o kraju. Preden so zapustili Celovec so
se ustavili v enem izmed nakupovalnih središč.
Na poti proti domu so imeli še pozno kosilo v
Naklem pri Kranju, kjer so se pogreli in podružili. Kljub slabemu vremenu so bili vsi dobre
volje. Izlet se je zaključil zvečer s prihodom v
Litijo.

Vanja Varlec

PRESENEČENJE
Na kmetiji Darka
Ostreža

Na kmetiji Darka Ostreža v Velikem
vrhu nad Litijo je 23. septembra 2017
krava ROZI SI 94028786 telila tri teličke, trojčice. Rojstne teže teličk so
bile okoli 20 kg. Prvi dve telički sta bili
kmalu ena za drugo, tretja pa je domače presenetila nekoliko kasneje. Na
kmetiji so s skrbnostjo in z veseljem
poskrbeli za kravco in teličke tako,
da danes krasijo njihov dom. Trojčice
so redek primer v slovenskem prostoru. Ob veselem dogodku iskrene
čestitke!

TEKAŠKO DRUŠTVO ŠILT

Maraton v Atenah

Veliko pomembnih športnih dogodkov je zaznamovalo naše društvo v letu 2017. Po
številčni udeležbi našega društva na Ljubljanskem maratonu se je skupina naših maratoncev podala na
maratonsko preizkušnjo v Atene. Zakaj prav v
Atene? Želja vsakega tekača je preteči zgodovinsko progo, katero je nekoč vojak pretekel od
Maratonskega polja do Aten, da sporoči vojaško
zmago. Tekel je 42 km. Od takrat dalje je postal
ta tek kraljevska atletska disciplina poimenovana
maraton. Po prihodu v Atene je sledilo spoznavanje znamenitosti Aten in ogled proge maratona.
V jutranjih urah v nedeljo 12.11.2017 so se podali
na startno mesto. Prva ocena proge po končanem teku je bila, da je bil to eden najtežjih maratonov, kar so jih pretekli. Na cilju 42 km teka
so bili vsi nasmejani in srečni. Kdo so udeleženci
teka, je razvidno iz slike. Tekaški pozdrav!
Dušan Jovanovič

Občinska liga malega nogometa
Litija na travi (OLMN Litija)

Jesenski del OLMN Litija na travi za sezono
2017/ 2018 je končan. Nastopa trideset (30)
ekip kar se pozna tudi pri sami organizaciji ter
pristopu ekip, ki je v nekaterih primerih že preseglo rekreativni nivo. Veliko zaslug za to imajo
predvsem vodja lige g. Matjaž Aškerc s sodelavci ter vodje ekip, saj v tekmovanju nastopajo kvalitetni igralci in moštva. To posledično
pomeni zelo zahtevno nalogo pri izpeljavi tekmovalnega obdobja. Vse ekipe so v zadnjem
obdobju naredile velik mapredek v sami organizaciji znotraj moštev, kar nesporno prispeva
k kvaliteti lige.
Ker je prioriteta tekmovanja predvsem rekreativne narave je potrebno pohvaliti prav vse ekipe ter vsakega akterja oziroma podpornika posebej za usklajevanja odigranih srečanj, zaradi
zasedenosti igrišč ali vremenskih nevšečnosti.
Prva tri mesta in s tem najboljše izhodišče v
nadaljevanju prvenstva OLMN Litija so si zago-

www.gostilnakovac.si

MALICE
“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”

juha, enolončnica,
solata in ostale jedi
iz menija malic
Cena malice:
4,90 EUR
Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...

tovili:
- 1. liga: ŠD Sava, Yu team, ŠD Hotič…
- 2. liga: Jesenje, ŠD Dolina, Log united…
- Veteranska: Prežganje vet., ŠD Hotič vet.,
ZL vet./Carglass
Tudi strelci so bili zelo učinkoviti. Največ zadetkov v prvi ligi je dosegel Matej Bajde- ŠD Hotič
(15), v drugi Jure Smrekar- Sobrače (12) ter v
veteranski Mihalj Farkaš- ŠD Hotič vet. ( 15).
Vabimo vse simpatizerje ekip, da si srečanja
tudi ogledate oziroma obiščete spletno stran
www.olmn.si.
Ker vedno v člankih omenjam- o strpnost, enotnost in druženje v tekmovanju moram- o vsekakor zapisati tudi tragično vest, ki se je zgodila odličnemu igralcu in še boljšemu človeku
Boštjanu Martinčiču. Globoko sožalje in spoštovanje izrekam-o v imenu vodstva lige OLMN
Litija na travi in vseh ekip njegovim najdražjim
ter vsem prijateljem ŠD Dolina.
Za OLMN Litija na travi: Mito Kos
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DEMENCI PRIJAZNA TOČKA IN SENJOR PARK V
ŠMELCU – DVE POMEMBNI PRIDOBITVI V LITIJI

Dom Tisje, praznuje v teh dneh drugo obletnico delovanja. Dvomi in skrb, kako bo
enota delovala z organizacijo dela in bivanja v gospodinjskih skupinah, je že daleč
za nami. Ugotavljamo, da takšen model organizacije pomeni za vse vključene,
tako stanovalce kot zaposlene, prijaznejše okolje, bolj domače vzdušje, toplino in možnost, da
vsak, ki želi ali zmore sodeluje v različnih gospodinjskih aktivnostih, aktivno ali pasivno.
Objekt sam je umeščen med reko Savo in
cesto, zato smo že takoj po vselitvi razmišljali, da bi za domom, kjer je bila zelenica,
uredili park, ki bo omogočal stanovalcem
gibanje, druženje in druge aktivnosti. Pripravili smo projekt Senjor park, ki smo ga
v letošnjem letu tudi uredili. Park je sestavljen iz več delov: senzorni del, kjer so zasajena različna zelišča, dišavnice, raznobarvno cvetje, zelenjavni vrt in sadni grmički
ter glasbilo, zvoke lahko uporabnik izvablja
sam. S tem delom parka nagovarjamo pri
ljudeh različna čutila (vonj, vid, sluh, tip, okus). Drugi del parka je namenjen druženju tako stanovalcev, svojcev in vseh, ki so gostje kavarne Tisa. Na tlakovanih tleh so mize s stoli, za otroke so
nameščena varna igrala in ristanc. Tretji del parka je namenjen telesni vadbi, nameščene sta dve
bradlji z različnimi funkcijami ter pripomočki za vadbo in ohranjanje spretnosti rok in prstov. Četrti del parka je namenjen sproščanju, zasajena
so sadna drevesa, uporabnik parka pa lahko v
miru prebere knjigo, revijo ali pa posluša ptičje
petje.
Druga pridobitev je Demenci prijazna točka.
Dom aktivno sodeluje z nevladno organizacijo
Spominčica, ki vodi ozaveščanje javnosti o demenci, tej sodobni bolezni, ki prizadene vse več
starostnikov in njihovih družin. Med različne aktivnosti : ozaveščanje, zagovorništvo, Alzheimer
caffe, preventiva, sodi tudi odpiranje demenci
prijaznih točk. V Litiji smo sedaj drugi v Sloveniji, ki smo ti točki odprli v enoti doma, v Litiji, in
v Črnem Potoku. Njen namen je, da spodbudimo posameznike z
3. srečanje
demenco, njihove svojce ali druge za njih pomembne osebe, da
ALZHEIMER CAFE
pridobijo potrebne informacije, poiščejo pomoč in podporo, ko
Psihične in vedenjske
jo potrebujejo. Zaradi narave bolezni se osebe z demenco pogospremembe pri osebah z
demenco
sto izgubijo, pozabijo, kako pravilno upravljati vozilo, doživljajo
spremembe v vedenju in motnjah razpoloženja, kar lahko sproži
23.11.2017 ob 16. uri v Domu Tisje
Enota Litija,
konfliktne situacije v javnih ustanovah (Spominčica).
Ljubljanska cesta 3, Litija
Strokovni delavci doma bomo organizirali izobraževanja za zaposlene v različnih javnih ustanovah, saj se zaradi pogostosti bolezni, vse bolj srečujemo z ljudmi, k imajo težave zaradi te bolezni.
Bolj ko smo seznanjeni z značilnostmi demence, tem lažje bolezen prepoznamo, razumemo obolelo osebo in se do nje ustrezno
vedemo in ji pomagamo. Z usposabljanjem zaposlenih v javnih
ustanovah bomo lahko skupaj s Spominčico tudi v Litiji in Šmartnem pri Litiji odprli več demenci prijaznih točk ter tako pomagali
čim večjemu številu občanov. 
Vida Lukač, direktorica
DOM TISJE ENOTA LITIJA

Predavanje bo izveda gospa Rajka Stavrevič, dr. med.
spec. psihiatrije

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.
Vse to si prestala,
zdaj boš mirno spala.

STAROST JE KAKOR BANČNI RAČUN

Ker zadnje čase dobivam vse več pohval, lepih besed na račun svojega pisanja, sem
se odločila, da napišem to zgodbo, ki bo mlajšim dala misliti, dokler imajo še dovolj
časa. Če bo le kdo med bralci razmislil in začel vlagati na svoj »bančni račun«, bo
moje pisanje doseglo svoj smisel.
Pred leti sem želela spoznati čim več domov za ostarele, si ogledati njihove prostore, jedilnico, sobe in dejavnosti, v katere se lahko vključujejo. Ko sem nekega dne stala pred recepcijo
doma v Ljubljani, so pripeljali gospo, ki jih je imela gotovo že čez 90. Lepo urejena je sedela v vozičku in čakala,
da bi sorodnik uredil določene papirje. K njej je pristopila uslužbenka in ji prijazno rekla: »Gospa, samo malo in
vaša soba bo urejena. Imeli boste sobico z razgledom na
park, polnim zelenja in v jeseni barvito obarvanih dreves. Imeli boste svoje sanitarije in dovolj udobja, da se
boste v njej in pri nas počutili dobro.«
»Vem, da se bom,« je zadovoljna odgovorila.
»Počakajte, saj je še niste videli,« je rekla uslužbenka.
»Ne, nisem. Ampak veste, počutje ni odvisno od velikosti sobe in udobja, ampak od tega, kako se odločim, saj JESENSKI VZHOD SONCA, foto Janez Kobal
imam vedno dve možnosti. Lahko bi ves dan ležala, se pritoževala nad vsem in stokala zaradi bolečin.
Lahko pa se odločim za lep dan. Že zdavnaj sem se odločila, da se bom v tem domu in tej sobici počutila dobro.«
Ker smo vsi, ki smo jo slišali, pogledali začudeno, je nadaljevala:
»Za vse, kar se nam dogaja, se odločimo sami. Sama se vsako jutro vprašam, kakšen dan si želim.
Ker si vsakič odgovorim, da dober, imam res dober dan.« Zdaj mi žilica ni dala miru in morala sem
se oglasiti: »Mislite, da je
to tako preprosto?« Tedaj
me je ljubeče pogledala in
odgovorila: »Še niste slišali,
»Veseli s teboj smo živeli,
da je starost kakor bančni
žalostni, ker te več ni…
račun? Z njega lahko dvigaš
Ostali so živi spomini.
samo, če si vanj kaj vlagal.
Z nami potuješ vse dni…«
Zato vam polagam na srce:
vlagajte čim več lepih spominov, dobrih zgodb in dejanj, da boste imeli kaj jemati, ko boste enkrat tudi vi
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morali v dom za starejše in
zaživeti sami v svoji sobici.«
Ob boleči izgubi dragega sina, brata, partnerja in prijatelja
Potem so jo odpeljali, meni
pa je njen nasvet ostal v
spominu do današnjih dni.
Mislim, da se trudim in na
1987–2017
svoj »bančni račun« pridno
iz Tenetiš
vlagam spomine, zgodbe in
dejanja za stare dni. Delila
sem z vami, vi pa lahko zamahnete z roko ali pa razIskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob boleči izgubi kakorkoli stali
mislite o svojem »bančnem
ob strani in nam pomagali. Hvala tistim, ki ste bili z nami v najtežjih
računu«. Odločitev je v vatrenutkih, nam stisnili roko, nas potolažili in nam nudili oporo. Hvala
ših, izključno vaših rokah.
tudi vsem tistim, ki ste nam kakorkoli pomagali pri izvedbi pogrebne
Želim vam lepe spomine,
slovesnosti.
še lepše zgodbe in račun, s
Za vedno v naših srcih.
katerega boste lahko jemali le dobro.

Darinka Kobal

O Marija moja Mati,
pozno je že,
prišel je čas počitka,
ne zapusti me.
Položi svojo dlan na moje srce,
položi svoje dlani na moje oči
in jih počasi zapri
za stvari tega sveta.
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Zapustila nas je naša draga mama, babica in prababica

Mirno je zaspala ljuba mama

MARIJA LOKAR

ANA GRAJŽAR
roj. Potisek
iz Spodnjega Loga
21.5.1921 – 18.10.2017

z Kamnega Vrha.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, svete maše in sveče. Posebej hvala g. župniku Stanislavu Škufci za lepo opravljen cerkveni obred in vso pomoč,
hvala tudi pevcem, pogrebnikom in vsem, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti.

Iskrena hvala g. dr. Nikolaju Benedičiču za vso zdravniško pomoč,
g. župniku Andreju Rovšku in ministrantoma za lepo opravljen obred,
g. Franciju Dobrunu za sočutne poslovilne besede in orgelsko sprem
ljavo pri sv. maši, pogrebni službi KSP Litija in pevcem Vokalne skupine Lipa. Hvala sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste se poklonili
njenemu spominu.

Vsi njegovi

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noč.
Tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(Simon Gregorčič)

Z A H VA L A
ob izgubi dragega moža, očeta, brata, strica, dedija in pradedija

VIKTORJA ZUPANA
14.4.1933 – 7.10.2017
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala g. Mirku
Kaplji za poslovilne besede, PGD Litija, Pihalnemu orkestru Litija in
Društvu invalidov Litija-Šmartno in vsem praporščakom. Zahvala tudi
g. župniku za lepo opravljen cerkveni obred.

Vsi njegovi

Pogrešala jo bom: Lenka

Žalujoči: vsi njeni
Prazen dom je
in naša domačija,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja
le delo tvojih rok ostaja.

BOŠTJANA MARTINČIČA

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

Mirno si živela,
v bolezni tiho si trpela,
a sedaj odšla si tja,
kjer bolečine ni doma.

Z A H VA L A
V SPOMIN
V mesecu novembru mineva 1 leto odkar nas je za vedno
zapustila naša ljuba mama, babica in prababica

FRANČIŠKA JUVAN
Južnkova Fani
9.1.1920 – 21.11.2016
Zg. Hotič

V SPOMIN

FRANC PLANINŠEK
s Konja
26.3.1940 – 11.10.2005

Hvala vsem, ki se je spominjate,
prižigate svečke in postojite
ob njenem grobu.

Hvala, ker se ga spominjate.

Vsi njeni

Sinovi Marjan, Franci in Janez z družinami

ob bolečem slovesu od naše drage mame, sestre in tete

MAGDALENE – MAJDE ŠPENDE
iz Litije

se iz vsega srca zahvaljujemo vam vsem: sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste se poslovili od naše drage mame in jo pospremili na njeno zadnjo pot, darovali sveče in svete maše, nam izrekali sožalja
in besede tolažbe. Zahvaljujemo se gospodu župniku Jožetu Tomšiču
za lepo opravljen cerkveni obred in pevkam za zapete žalostinke. Posebno se zahvaljujemo g. dr. Kolšku, dr. Kranjcu in ge. dr. Glasovi za
zdravljenje in lajšanje bolečin. Zahvaljujemo se tudi ge. sestri Katarini
in vsemu osebju Doma Tisje – Enota Litija na oddelkoma Ajda in Lipa
za pomoč in nego. Zahvaljujemo se vsem, posebno pa še ge. Marjeti
Mrak in ge. Tatjani Fojkar za obiske in nesebično pomoč. Hvala vsem
in vsakemu posebej.
Žalujoči: hči Romana, sestra Zinka in vsi njeni

Ni te več na pragu, ni te več v hiši,
nihče več tvoj glas ne sliši,
da zaman te čakamo ne moremo dojeti,
a spomin nate dajejo nam moč,
da brez tebe učimo se živeti.
(S. Gregorčič)

Bilo nam je lepo.
Prekmalu je prišlo slovo.
Vsi tvoji pa vsak dan
še mislimo nate.

Bolečina da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,
le ljubega očeta
nihče nam ne more vrniti,
ostala je le praznina,
ki hudo boli.
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V SPOMIN

ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice

Minilo je 30 let odkar nas je zapustil naš dragi mož, oče,
dedek in pradedek

MARIJE VERBAJS
1.7.1924 – 15.10.2017
Moravče 106

RUDI ZUPANČIČ

Hvala vsem tistim,
ki se ga še spominjate.

Žalujoči: vsi, ki te imamo radi
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JOŽE SONC

19.3.1937 – 3.11.1987
iz Kresnic

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekali sožalja in našo mamo
v tako velikem številu pospremili na zadnji poti, darovali cvetje, sveče
in sv. maše. Hvala osebju Doma Tisje, g. župniku za opravljen obred,
pogrebni službi KSP Litija, pevcem Lipe in trobentačema.
Vsem in vsakemu posebej hvala.

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila
močnejša od življenja.

V SPOMIN
8. novembra je minilo eno leto odkar nas je
mnogo prezgodaj zapustil

1942 - 2016
iz Litije.

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

Sin z družino

Vsi njegovi
Nikoli več te ne bomo našli,
če potrkamo na tvoja vrata,
nikoli več te ne bomo našli,
če te bomo iskali z očmi,
kajti odšla si tja,
kjer do tebe ni več zemeljskih poti.
Preselila si se v naša srca
in od tu, hvaležen spomin nate
ne more več oditi.

V SPOMIN

Po hudi bolezni nas je zapustil brat, stric in prijatelj
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JOŽE OVEN

Nepričakovano se je za vedno poslovila naša dobra sestra in teta

2. decembra bo minilo 3 leta odkar je odšel
v večnost naš dragi

MIRA LORGER

MILAN DOBLEKAR

Mirinim in našim prijateljem in znancem, sosedom, še posebej Olgi
Sinreih in Anici Jelnikar, Društvu upokojencev Litija in Medobčinskemu
društvu invalidov Litija in Šmartno, prisrčna hvala za besede sočutja,
darovano cvetje in sveče. Hvala g. župniku, pevcem in trobentaču ter
pogrebni službi KSP Litija za lep pogrebni obred. Iskrena hvala tudi
patronažni sestri Tatjani za skrb in pomoč.

Iskrena hvala vsem,
ki se ga spominjate, mu prižgete svečko
ali postojite ob njegovem grobu.

6.2.1952 – 2.11.2017
iz Gabrske Gore, Gabrovka

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem
za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala patronažni službi ZD Litija, gospodu župniku Stanislavu Škufci, pogrebni
službi KSP Litija, pevskemu društvu Spomin, go. Heleni in g. Otu za
lepe poslovilne besede ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti.

25.9.1934 – 18.10.2017

Vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Ne jokajte na grobu,
nisem tam, ne spim.
Sem v pomladni sapi vetra,
v zimskem snegu se iskrim,
sem sončni žarek v žitnem polju
in dežna kaplja na jesen.
Sem zjutraj ptica v mirnem letu,
zvečer kot zvezda zažarim.
Ne stojte ob mojem grobu,
nisem tam, ne spim.

V SPOMIN
9. novembra mineva že eno leto, odkar je prenehalo biti plemenito
srce naše ljube žene, mame in babice

Ljudmile Jakoš
roj. Povše, po domače Kavškave Mili
iz Spodnjih Jelenj, Dole pri Litiji
1952-2016.

Nismo še sprejeli dejstva, da je ni več, da je ne moremo vprašati za
nasvet, se stisniti v objem ali poklicati po telefonu … bolečina je še
vedno premočna.
Hvala vsem, ki se je spominjate in molite za njeno večno srečo in mir,
ji prižigate sveče in prinašate cvetje na njen grob.
Vsa ljubezen in toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Čakajo te rožice cvetoče,
za hišo domačo zeleni gaj,
tvoj dragi domači kraj.
Rad bi prišel, oh rad,
a tja te več ne bo,
ker vzel si slovo.

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo.
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Po kratki, a hudi bolezni nas je zapustil naš dragi brat, stric,
sorodnik, prijatelj in znanec

DANIJEL - DANE CESTNIK
29.9.1961 – 8.10.2017
iz Velikega Vrha pri Litiji

Z A H VA L A
V 75. letu starosti je tiho zaspal ljubi mož, oče, dedek in pradedek

10.1.1943 – 13.10.2017

Žalujoči: žena Marinka, sinova Marko in Matjaž z družinama

19.2.1944 – 15.10.2017

Vsi njegovi

Žalujoči: žena Tončka in hčerki Stanka in Melita z družinama

V vseh naših srcih delčki
tebe so ostali do tedaj,
ko spet se ob tebi bomo zbrali.
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BREDE JEREBIČ
1948 – 2017
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Iskrena hvala g. Mirku Kaplji za besede slovesa, pevcem Lipe, trobentaču Namestniku, praporščakoma, Društvu upokojencev, PGD Zavrstnik,
kolektivu Vrtca Litija ter g. župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen
obred.
Hvala vsem in vsakemu posebej.

FRANC JANČAR

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena
sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala Pihalnemu orkestru Litija, Roku
Berdajsu za poslovilni govor, pogrebni službi KSP Litija, g. župniku za
lepo opravljen obred in članom PGD Zavrstnik. Hvala tudi vsem, ki ste
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

ob boleči izgubi naše drage žene, babice, tašče, sestre in tete

FRANC VOLK – BRANE
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Iskreno in iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih nudili pomoč in podporo, izrekali sožalja, darovali cvetje, sveče in svete maše. Še posebej
se zahvaljujemo strokovnim delavcem Zdravstvenega doma Litija, g.
župniku Jožetu Tomšiču, pevcem, praporščakoma in trobentaču. Prav
posebno zahvalo pa izrekamo Stanislavu Golji za vsestransko pomoč in
Andreji za poslovilne besede. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našega Daneta pospremili na njegovi zadnji poti ter obujali spomine nanj.

Žalujoči: mož Branko, hčerki Magda in Elizabeta
ter sinova Primož in Jernej z družinami
Ljubil si zemljo,
dom in družino,
zatisnil si trudne oči,
a ostali so sledovi tvojih rok…

Vsi njegovi

Vsi njeni

Vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja,
darovano cvetje, sveče in vsem, ki ste se še zadnjič
poslovili od nje.

Vsi njeni

V SPOMIN
Minilo je leto dni odkar se je od nas poslovila naša draga mama

ANA GOLNAR
Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjajo
in ob njenem grobu prižgejo svečo v njen spomin.
POGREŠAMO TE

Vsi njeni
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ŠPORT

NOGOMETNI KLUB LITIJA
Končan je jesenski del nogometnega prvenstva. Članska ekipa je osvojila 16 točk,
le 2 točki manj kot tretjeuvrščena ekipa iz Bele krajine s katero smo prav v zadnjem kolu na domačem igrišču nesrečno izgubili 0:1. Že v 16. minuti se nam je
poškodoval kapetan ekipe ter steber obrambe Resnik Domen. Tako smo oslabljeni v
obrambni liniji igrali vse do konca tekme in 6 minut pred koncem tekme prejeli zadetek. Začetek
jesenskega dela je bil za
ekipo bolj uspešen kot na
koncu. Članska ekipa je
povsem pomlajena, kar je
pohvalno. Povprečna starost igralcev je okoli 20
let, zato se je ta mladost
in neizkušenost igralcev
večkrat negativno pokazala v igri in smo tudi zaradi tega večkrat izgubili
kakšno tekmo. V kolikor
bodo v tej sestavi nadaljevali, se v prihodnosti ni
FOTO: Jurij Fašing
potrebno bati za člansko
ekipo. Samo nadaljevati morajo tako kot so začeli, redno trenirati, igrati čimveč tekem, pa bodo
tudi izkušnje prišle same po sebi.
Pohvaliti je potrebno tudi trenerja čl.
ekipe Senada B., ki je vse te fante poklical in jih pričel uspešno trenirati.
V klubu tekmuje še 6 mlajših selekcij in kaj več o tekmovalnem delu
in njihovih uspehih bomo objavili v
naslednji številki Občana.
Predstavnik čl. ekipe Aco Jovanovič

Nk Litija - selekcija U-10
se zahvaljuje sponzorju

TERMOGRADNJE
INŽENIRING d.o.o.

za nakup športne opreme!
NOGOMETNI KLUB KRESNICE

NOGOMETNI KAMP PLANICA 2017

V času krompirjevih počitnic od 27.10. do 30.10.2017 smo skupaj z cicibani nogometnega kluba Arne Tabor-ja organizirali nogometni kamp v nordijskem centru v Planici. Nogometni kamp je namenjen mlajšim starostnim kategorijam z namenom pridobitve in izboljšanja individualnega nogometnega tehničnega znanja, nogometnih veščin, koordinacijskih sposobnosti,
druženju in ustvarjanju novih prijateljstev.
Program kampa je bil v glavnem sestavljen s treningi dvakrat na dan na igrišču z umetno travo in
pa v dvorani Nordijskega centra. Ostali prosti čas so zapolnili z družabnimi igrami in video predstavitvami nogometašev, ki so v preteklosti zaznamovali svetovni nogomet ter izletom v Tamar.
Na koncu kampa so cicibani obeh nogometnih klubov odšli iz Planice polni lepih vtisov in tudi z
novimi določenimi nogometnimi znanji.

10. in 11. krog Regionalne lige Ljubljana

članska ekipa NK Cockte Kresnice se je v 10. in 11. krogu pomerila z obema sosedskima kluboma
NK Litijo in NK Jevnico.
Tekma z NK Litijo se je na igrišču v Kresnicah končala z rezultatom 3:0 za domačo ekipo. Tekma
je bila zelo borbena kot se za med sosedske derbije spodobi, posledica je bila tudi izključitev
enega od igralcev na vsaki strani in 7 rumenih kartonov. Gole za Kresnice so dosegli Lovrec iz 11
metrovke, Bajde in Heljezovič.

TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK ZMAGOVALEC MASTERSA DO 14 LET

Bor Artnak je zmagovalec Mastersa TZS do 14 let. To je izjemen rezultat za trinajstletnega igralca Tenis klub AS Litija, ki bo v kategoriji do 14 let nastopal še celo prihodnjo
sezono in nedvomno kaže na Borov velik talent.
Na Mastersu ima pravico nastopa 12 najboljših
tekmovalcev ob koncu sezone. Bor Artnak je na
poti do finala najprej ugnal Jeran Aljaža (Radomlje) s 64 63, v polfinalu je premagal 2. nosilca
Šuntar Jon-Lana (Triglav Kranj ) s 61 64 in v finalu
še 1. nosilca Emeršič-Potočnik Gala ( ŽTK Maribor) z rezultatom 64 36 63. Pri tem je še posebej
potrebno poudariti dejstvo, da so vsi trije leto dni
starejši od Bora in so s tem nastopom zaključili
kategorijo do 14 let, Bor pa bo v tej kategoriji nastopal še celo leto 2018. Iskrene čestitke !
Med najboljše v zaključni Masters so se, poleg
Bora Artnak, uvrstili še Grošelj Rina in Jaka Tomažin v kategoriji do 12 let, Ašič Kovač Tom
v kategoriji do 18 let in Tina Kristina Godec v
članski kategoriji.
Tina Kristina Godec je na ženskem članskem Mastersu igrala odlično in osvojila končno 2.
Mesto. V finalu je izgubila od 2. nosilke Komac Metke (TK Koper) z rezultatom 67 61 62. Tom
Ašič Kovač je izgubil v četrtfinalu, s 63 62 ga je ugnal Komac Rok (TK Koper). V četrtfinale se je
uvrstila tudi Grošelj Rina po zmagi nad Žunderl Anamari (ŽTK Maribor) s 63 61. Jaka Tomažin
pa je žal izpadel že v 1. krogu Mastersa. Že sama uvrstitev tekmovalcev v zaključni Masters pa
predstavlja velik uspeh, zato vsem še enkrat čestitamo! Nova sezona teniških tekmovanj pod
okriljem TZS se bo pričela konec novembra.
Mednarodni turnirji
Nastja Kolar se je odpravila in ITF turnejo v Egipt – Sharm el Sheik, kjer nastopa na seriji turnirjev z nagradnim skladom 15.000$. Na prvem turnirju se je uvrstila v finale in osvojila 2. mesto,
in sicer tako v kategoriji posamezno kot v dvojicah, na drugem se je uvrstila v finale dvojic in
posamezno izgubila v 2. krogu, na tretjem turnirju se je prav tako uvrstila v finale dvojic in posamezno v četrtfinale, v času nastajanja tega članka pa je že uspešno preskočila 1. krog in čaka na
nastop za četrtfinale.

REKREATIVNA TENIŠKA LIGA AS 2017-2018.

V soboto, 3. Novembra, je potekal Otvoritveni turnir zimske lige AS 2017-2018. Na tekmovanje
se je prijavilo preko 25 tekmovalcev. Da je bila konkurenca res močna dokazuje podatek, da je
bilo prijavljenih kar 10 tekmovalcev, ki nastopajo v elitni
prvi ligi. Igralci so se najprej pomerili v skupinah, nato je v
izločilne boje napredovalo 16 tekmovalcev. Najbolj zanimiv
dvoboj v osmini finala je bil prav gotovo
Smrkolj Damjan – Branko Guna, kjer je slednji slavil zmago
po ogorčenem boju z mlajšim izzivalcem z rezultatom 7:5.
Da naslov občinskega prvaka ni naključje, je v četrtfinalnem dvoboju dokazal matador Marjan Končar, ki je dosegel
eno najslajših zmag v svoji teniški karieri. Ugnal je namreč
dolgoletnega prijatelja in tekmeca Guna Branka. Na žalost
Marjana se je njegov pohod končal v polfinalu, kjer mu je
načrte prekrižal kasnejši finalist Darko Vidic. Tudi drugi polfinale je bil prava poslastica, saj sta loparje prekrižala Smrkolj Alojz in Igor Kokalj. Po hudem
boju se je v finale uvrstil Smrkolj Alojz. Kljub napovedim Darka Vidica, da bo to njegov večer, pa
je bil Smrkolj Alojz enostavno premočan, tako da Darko Vidic ni imel resnih možnosti. Na koncu
je z rezultatom 6:1 slavil Smrkolj Alojz in dvignil pokal za prvo mesto in slavje se je lahko začelo.
Vse rekreativne igralce tenisa obveščamo, da je še nekaj prostih mest (število prostih mest je
omejeno ) in še možen vpis za REKREATIVNO TENIŠKO LIGO AS 2017-2018. Za vse informacije
se obrnite na tk.aslitija@gmail.com ali pokličite na tel. 041 316 136 (Janez).
Želimo Vam obilo športnih užitkov !

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO - LITIJA

TEKMOVALNA JESEN SE USPEŠNO NADALJUJE

V zadnjem 11. krogu jesenskega dela je članska ekipa gostovala pri ekipi Jevnici v drugem med
sosedskem derbiju. Tekma se je končala z rezultatom 0:0. Na tekmi je bilo videti veliko priložnosti
na obeh straneh, vendar gledalci niso videli nobenega zadetka. Gostje so v tekmo pristopili zelo
borbeno vendar je naša ekipa odbila vse napade tako, da je bil rezultat na koncu pravičen.
Članska ekipa NK Kresnice je po koncu jesenskega dela na lestvici zasedla odlično 4. mesto. Za
rezultat čestitamo vsem igralcem in trenerju Juriju Sajovicu. Prav tako čestitamo za odlične igre
cicibanom U-8 in U10 in obema trenerjema Nejedly Jošku in Kocjančič Darku. 
NK Kresnice

KARATE KLUB KENSEI

2. Mednarodni odprti Pokal SZTK 2017

V soboto 11.11.2017 je v dvorani OŠ Prežihov Voranc na Jesenicah potekal 2. Mednarodni KARATE POKAL SLOVENSKE ZVEZE TRADICIONALNEGA KARATEJA 2017.
Tekmovanja se je udeležilo 215 tekmovalcev iz 18 različnih klubov in 5 različnih karte zvez is
Slovenije in BiH. Mednarodne tekme se je udeležilo tudi 12 tekmovalcev iz KK Kensei in skoraj
vsi so dosegli izjemne rezultate: Damjan Šifrer (2. mesto kata), Matic Šifrer (3. mesto kata,
3. mesto borba-KOGO kumite, ter 3. mesto FUKU-GO disciplina(kata+borba)),
Gian Povše (1. mesto
kata, 2. mesto FUKU-GO
disciplina(kata+borba)
ter
3. mesto borba-JIYU kumite), Tristan Zore (2. mesto
borbe-JIYU IPPON kumite, 3.
mesto kata), Rok Požun (3.
mesto borbe-JIYU kumite, 4.
mesto kata), Mila Štimec (1.
mesto kata, 3. mesto borba-KIHON IPPON kumite), Jernej Sladič (1. mesto kata), Dominik Sladič (1. mesto kata, 1. mesto
borba-KIHON IPPON kumite), ter kata ekipno 1. mesto (Dominik Sladič, Zala Žirovnik in Tilen
Šifrer), tekmovala pa sta tudi Nina Požun in Tjaž Zidar. Na tekmi sta sodila tudi naša trenerja
Gorazd Praprotnik in Toni Povše. Čestitke vsem tekmovalcem. 
KK Kensei

Taekwondo klub Šmartno Litija se je udeležil treh novih mednarodnih tekmovanj in
ponovno osvojil vidne rezultate.
Prvo tekmovanje je bilo Odprto prvenstvo Srbije, 15. Galeb Belgrade Trophy, ki je potekal 14. in
15.10.2017. Turnir je ranga G1, kar pomeni, da je to tekma za zbiranje točk na svetovni lestvici.
Skupno je tekmovalo je več kot 1000 tekmovalcev iz 50 držav. V Beograd sta se v okviru reprezentance odpravila naša tekmovalca Domen in Tadej Pirc. Domen je tekmoval v kategoriji članov
do 74 kg in kljub dokaj izenačeni borbi v drugi polovici prejel usodne točke in tako izpadel v prvi
eliminacijski borbi. Tadej pa je tekmoval v kategoriji mladincev do 68 kg. V prvi borbi je prepričljivo premagal tekmovalca iz Hrvaške in se uvrstil v osmino finala. V naslednjem krogu ga je čakal
Španec, proti kateremu se žal ni uspel učinkovito boriti, saj si je v prvi borbi poškodoval nogo in
tako le s težavo pariral nasprotniku. Medalj tokrat ni bilo, bodo pa nove priložnosti za točke na
svetovni lestvici že v novembru.
Na domačih tleh pa smo se 22.10.2017 udeležili mednarodnega turnirja 3. Gaiana Trophy,
ki je odlična priložnost za zbiranje izkušenj.
Tekmovali so štirje naši tekmovalci. Lovro
Perme je v kategoriji mladincev do 55 kg
dosegel 2. mesto in z minimalno razliko ene
točke izgubil proti kasnejšemu zmagovalcu.
Vendar žal z visokim davkom - zlomljeno roko.
Želimo mu čimprejšnje okrevanje! V kategoriji članic je tekmovala Erika Koprivnikar, ki za
enkrat še nima veliko izkušenj z borbami. V
njeni kategoriji ni bilo prijavljenih tekmovalk,
zato se je odločila tekmovati kategorijo višje,
med članicami nad 67 kg. Dosegla je drugo
mesto. Naslednji dve naši tekmovalki, Pia
Smrekar in Aleksandra Rozina, sta tekmovali
v isti kategoriji mladink do 68 kg. Srečali sta se v finalu in imeli medsebojno borbo, kar je za člane
istega kluba vedno težko. Borbo sta zaključili z rezultatom 5:7, tako je Pia osvojila prvo mesto,
Aleksandra pa drugo. Skupno je klub Šmartno – Litija v mladinskih kategorijah dosegel 1. Mesto
med vsemi klubi.
Zadnje tekmovanje v tej seriji je za nas že tradicionalno, kjer združimo šport z druženjem, saj se
odpravimo na dvodnevno potepanje po Bosni in Hercegovini s ciljem v Mostarju. Udeležili smo
se 15. turnirja Mostar Open, ki je potekalo 4.11.2017. Tekmovali so trije naši tekmovalci in imeli
še številčnejšo navijaško ekipo. Aleksandra Rozina je v kategoriji do 68 kg dosegla tretje mesto,
Kristijan Ponebšek med člani do 68 kg 2. mesto in Pia Smrekar v kategoriji do 63 kg prvo mesto.
Pia je bila na koncu zasluženo najboljša tekmovalka med mladinkami. Čestitke!
Eva Štangar

KRIŽANKA / OBVESTILA

NOVEMBER 2017 

NE P R EM IČN I N E

MALI OGLASI

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

KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, medalje, značke, bajonete,
čelade, sablje, uniforme,
stare razglednice, kipce, slike, nakit, kovance,
knjige in druge starejše
drobnarije, ki jih morda
ne potrebujete več.
 051 740 430

Stanovanje v večstanovanjski hiši
v Ponovičah, 50 m2, prodam ali menjam za stanovanje v Litiji z možnostjo doplačila. Kontakt:
041 872 784

Prodam tri parcele gozda na Vačah – Ržišče:
KO 1832 Vače, parcela 619 - 2100 m2, parcela
620 – 6589 m2 in parcela 645 – 6496 m2. Cena
po dogovoru. Informacije na tel. 051 609 601
ali e.p. zvone.rovsek@t-2.si.
Literarni klub Likus iz
Mb. je letos organiziral
državno srečanje v Izoli
v hotelu Delfin. Tudi jaz
sem se s pomočjo moje
prostovoljke Ane udeležila
tega srečanja. To srečanje
literarnih ustvarjalcev je
bilo 21.10.2017. Midve sva
prišle že en dan prej. Imeli
smo več predavanj, zvečer
tudi zabavo s plesom, drugi dan pa je bil pravi kulturni dan z nastopi mladih
glasbenikov. Dve pevki sta
peli narodne pesmi, pa
tudi jaz sem recitirala nekajkrat. V
času tega
srečanja
je bil izdan nov
zbor nik.
Za 15. let
sodelovanja sem
tudi jaz dobila priznanje.

nagradna križanka
14. črka
abecede

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

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

MESEC JANEZ s. p.
KLEČE PRI DOLU 3
1262 DOL PRI LJUBLJANI

ZAPOSLI
• Delavca za izdelavo palet
(delo v delavnici)

ALBANSKI
POLITIK
(RAMIZ)

ZADNJA
STRAN RITA

PREBIVALKA
OTOKA
ITAKE

NADALJE
VANJE
GESLA

PRELEŽANINA

GRŠKI
DIDAKTIČNI
PESNIK

TROPSKI
LENIVEC

NOGOMETNI
KLUB

ČRT
ROZMAN

NORVEŠKA
GLASBENA
SKUPINA

MARIJA
AHAČIČ

TITAN

UČINKOVIT
KONEC
ŠAHOVSKE
IGRE

GLAS
VRANE
KOREJSKA TOV.
AVTOMOBILOV

Tel.: 01/899-50-90
23. ČRKA
ABECEDE

ČLOVEKU
PODOBNA
OPICA
(BORNEO)

ŠVICARSKA
SMUČARKA
(GUT)

GRŠKI BOG
VETROV

ŽENSKO IME
ANICA

TRAVA DRUGE
KOŠNJE

ŠOLSKA
POTREBŠČINA
LOJZE
KOLMAN

ORANJE
PREDEL
MARIBORA

aNTON
AŠKERC

ELEKTRIČNA
MERSKA ENOTA

NOVINARKA
POP TV (NUŠA)
ROPARSKA
PTICA
VISOKE IGRAL
NE KARTE
STARO
MESTO V
MEZOPO
TAMIJI
EGIPTOVSKI
POLITIK
(GAMAL)

STAROGRŠKI
KIPAR
AVTO
OZNAKA
OGULINA

KLINIČNI
CENTER

IGRALKA
DEREK

NATURA,
PRIRODA

Fani Povše
82 let

STAREJŠA
ITALIJANSKA
FILMSKA
IGRALKA

NAGROBNI
SPOMENIK

REKA SKOZI
MARIBOR

popravila in čiščenje
zobnih protez

GRŠKI
FILOZOFI IZ
ELEE

Jože Vizlar številka: 204

ROMAN
RUSKEGA
PISATELJA
NABOKOVA

V Litiji iščem manjšo pi
sarno v najem ali souporabo (od 10 do 15m2).
Več na tel.: 040 632 208,
vsak delovnik med 13. in
17. uro.

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

sestavil:

15

DELO MESARJA
IME
POLITIKA
SIMONETIJA

ANTON
SOVRE

PORTUGAL
SKI ŠAHIST

ŽENSKO IME
VRSTA
AKVARIJSKE SLOVENSKA
PISATELJICA
RIBICE
(FANI)

IVAN
ZALOKAR
PESNIK
ZUPANČIČ
SPREMLJE
VALEC
BOGA
AMORJA

PEVEC
ALTA

OKROGLA
BAKTERIJA
KONRAD
ADENAUER
IME
PISATELJA
FLEMINGA
...

PREBIVALEC
OKOLICE

NADALJE
VANJE
GESLA

MASKA ZA
NALIČJE

Težje besede: EPITAF, DURAO, EDESA, SENE, OKIČ,
MOLI
Izžrebanci križanke iz meseca oktobra 2017 bodo prejeli
stenski koledar 2018, Ustvarjalci zgodovine v
osrčju Slovenije. Koledar bodo prejeli v Tiskarni ACO
v Litiji.

ČUFAR
NANDE

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.12.2017 na naslov uredni

1. Ana Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli mesnine
2. Vinko Resnik, Moravče pri Gabrovki 69, Gabrovka v vrednosti 10 ¤. BON za prevzem mesnin bodo prejeli v
3. Irena Primc Dolinšek, Dolgo Brdo 6, Polšnik
Tiskarni ACO v Litiji.

Bukova drva
prodam, metrska
ali nažagana na
željeno dolžino,
možna dostava
na dom,
051 656 298,

Srečanje
starejših
na Konjšici!

Leto je hitro naokoli. Tako
smo članice KORK KONJŠICA
zopet pripravile pogostitev za
vse krajane. Najlepše se zahvaljujem Andreji Fele, ki je
pripravila kulturni program z
osnovnošolci.

Delovni čas:
ponedeljek – petek, od 7.00-15.00
PROŠNJE POŠLJITE NA NASLOV:
MESEC JANEZ
KLEČE PRI DOLU 3
1262 DOL PRI LJUBLJANI
ALI NA ELEKTRONSKI NASLOV: zaga.mesec@gmail.com
Za dodatne informacije pokličite na telefon: 040/26 78 16.

Javno glasilo OBČAN
Zahvala gre tudi članicam
KORK KONJŠICA ter Anji Groboljšek in Klavdiji Vodenik za
vso pomoč.
Če stopimo skupaj ni dvoma,
da prireditev uspe in se imamo luštno.
Dragica Dolinšek

Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada 5800 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

NAPOVEDNIK DOGODKOV
Petek, 24. 11. 2017, 18.30
SREČANJE DRUŽIN NA POLŠNIKU. Dvorana na Polšniku.
Petek, 24. 11. 2017, 18.30
PONOVITEV mUZIKALA DORIANA GRAYA. Skupina ANG. Kulturni
center Litija.
Petek, 24. 11. 2017, 18.00
GORI DOLI PO EVROPI. Mednarodni večer z EVS prostovoljci. MC
Litija.
Sobota, 25. 11. 2017, 10.00
OTROŠKA MATINEJA: PRAVLJICA BREZ OČAL (Maša in medved).
Gledališče Ku-kuc.
Sobota, 25. 11. 2017, 19.00
PRIREDITEV VEČER PO DOMAČE. KUD Fran Levstik Gabrovka.
Dvorana OŠ Gabrovka.
Ponedeljek, 27. 11. 2017 do 9. 12. 2017
RAZsTAVA FOTO LILA 2017. Avla Občine Litija.
Torek, 28. 11. 2017, 17.00
POGOVORNI VEČER: MOBILNA DREVESA V LITIJI. Društvo U3 Litija
in Šmartno. Mestni muzej Liija.
Torek, 28. 11. 2017, 18.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Litija.
Torek, 28. 11. 2017, 19.00
LITERARNI VEČER: JOŽE SEVLJAK. Nova pesniška zbirka: Na
ramena mi sedajo ptice. Knjižnica Litija.
Četrtek, 30. 11. 2017, 18.00
sLAVNOsTNA AKADEmIJA OB 20-LETNICI GImNAZIJE LITIJA.
Športna dvorana Gimnazije Litija.
Sobota, 2. 12. 2017, 20.00
20 LET KLIŠEJEV Z BIG FOOT MAMO. Dvorana Pungrt, Šmartno pri
Litiji.
Nedelja, 3. 12. 2017, 10.00
TA VEsELI DAN KULTURE: Dan odprtih vrat Knjižnice Litija, »Uri
poezije in proze« - Lila piše. Knjižnica Litija.
Nedelja, 3. 12. 2017, 15.00
OTVORITEV RUDNIKA sITARJEVEC. Plato pred vhodom v rudnik.
Četrtek, 7. 12. 2017, 19.30
PONOVITEV GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZAGONIMO SLOVENIJO.
Izredni teater društva Tombas. Kulturni center Litija.
Petek, 8. 12. 2017, 17.00
TRADICIONALNO PREDNOVOLETNO SREČANJE MDI LITIJA IN
ŠMARTNO. Gostilna Kovač.
Sobota, 9. 12. 2017, 10.00
OTROŠKA MATINEJA: Božični pridnometer. Kulturni center Litija.
Sobota, 9. 12. 2017, 19.00
SVEČANA AKADEMIJA OB 90-LETNICI KUD JEVNICA. Zadružni dom
Jevnica.
Nedelja, 10. 12. 2017, 9.00
36. TRADICIONALNI BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR V
HITROPOTEZNEM ŠAHU MDI LITIJA IN ŠMARTNO. Gostilna Kovač.

Tel.: 01 896 32 41

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 49

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

»PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

Ponedeljek, 11. 12. 2017
LIKOVNA RAZsTAVA AKVARELI. Avla Občine Litija.
Ponedeljek, 11. 12. 2017, 18.00
MUZEJSKA ČAJANKA IN OTVORITEV RAZSTAVE O ČAJNIKIH.
Mestni muzej Litija.
Ponedeljek, 11. 12. 2017, 18.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Vače
Torek, 12. 12. 2017, 18.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Litija.
Četrtek, 14. 12. 2017, 16.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Gabrovka.
Petek, 15. 12. 2017, 18.30
BOŽIČNO – NOVOLETNA PLEsNA PREDsTAVA GŠ LITIJA
ŠMARTNO. Kulturni center Litija.
Nedelja, 17. 12. 2017, 18.00
NOVOLETNA PRIREDITEV PLESNO ŠPORTNEGA DRUŠTVA NLP.
Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji.
Ponedeljek, 18. 12. 2017, 19.00
PRIBLIŽEVANJA: Večer litijskih svetovnih prvakov: Dušan Hauptman,
Tone Vrhovec in Matej Lovše. Kulturni center Litija.
Torek, 19. 12. 2017, 9.30 in 10.30
GLAsBENO – PLEsNI PRIREDITVI ZA OTROKE VRTCEV. Dvorana
glasbene šole.
Torek, 19. 12. 2017, 19.00
POTOPIsNO PREDAVANJE. Knjižnica Litija.
Sreda, 20. 12. 2017, 18.30
BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT ORKEsTROV IN KOmORNIH
sKUPIN. Kulturni center Litija.
Četrtek, 21. 12. 2017, 16.00
PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU: OTVORITEV RAZSTAVE
»POPRTNIK – BOŽIČNI KRUH«. Mestni muzej Litija.
Četrtek, 21. 12. 2017, 17.00
PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU: POHOD Z BAKLAmI V ROV
RUDNIKA sITARJEVEC. Ogled razstave o rudniku. Zbor pred Mestnim
muzejem Litija.
Četrtek, 21. 12. 2017, 19.30
ABONmA: CUCKI – MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ. Kulturni center
Litija.
Petek, 22. 12. 2017, 16.00 do 21.00
PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU: BOŽIČNI SEJEM. Stojnice,
kulturne skupine, prihod dedka Mraza, Pritrkovalci in Duo BQL. Staro
mestno jedro v Litiji.
Petek, 22. 12. 2017, 18.30
PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU: NOVOLETNA PREDsTAVA ZA
OTROKE. Ledena pravljica in jelenček Rudolf. Valvazorjev trg.
Sobota, 23. 12. 2017, 8.00 do 12.00
PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU: BOŽIČNI sEJEm. Stojnice,
gostinjska ponudba, harmonikarji GŠ Bučar, Pritrkovalci. Staro mestno
jedro v Litiji.

Kuponček
15% popust
* velja v mesecu decembru 2017

ZIMSKA KOPRENA
3,65 €

ANTIFRIZ 1 L
2,37 €

AVTOČISTILO 1 L
1,09 €

OLJE VERIGE 4 L
7,99 €

KOLOFONIJA 1 L
2,59 €

Optika Cestnik
vaša modra odločitev

VSAK TOREK IN PETEK ob nakupu očal
ali menjavi leč BREZPLAČNA kontrola vida.
Naročila sprejemamo na 01-89-83-907.

KOCKE VŽIG
0,65 €

PELETI GERMAN
4,05 €

LESNI BRIKETI 10 Kg
1,99 €

PELETI R. DEVIL
3,75 €

TRSKE VŽIG 4 Kg
1,99 €

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

V mesecu DECEMBRU vam ob nakupu očal
podarimo BREZPLAČNO graviranje na stekla.
Več si lahko pogledate na naših facebook straneh.

SLADKOR 1 kg
0,84 €

TUNA 4 x 80 g
2,49 €

ČOKOLEŠNIK 500 g
2,90 €

SALAMA Z'DEŽELE
9,99 €/kg

BARCAFFE 400 g
3,69 €

ZLATI HLEBEC 1 kg
1,99 €

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.30-20.00
SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

PIVO 6 x 0,33 L
3,55 €

SIR EDAMEC
4,99 €/kg

MOKA P. BELA 1 kg
0,79 €

NAREZEK 100 g
0,49 €

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

Dobrodošli v
trgovinah KGZ Litija!

DEL. ČAS: PON.-PET.: 6.00-19.30
SOBOTA: 6.00-18.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

Mir v duši, zdravje v telesu
in ljubezen v srcu vam
želimo v novem letu 2018.
Optika Cestnik

Valvazorjev trg 6, Litija

