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novice iz občine litija

Z modro barvo
osvetljen spomenik
Naceta Simončiča

14. november je posvečen sladkorni
bolezni. Na pobudo Društva diabetikov
Litija-Šmartno ga obeležujemo tudi v
občini Litija tako, da že nekaj let zapored osvetljujemo kulturne spomenike
ali pomembne stavbe v mestu Litija z
modro svetlobo. Modra barva je medna-

Najprej čestitamo tako izvoljenim kandidatom ter kandidatkam, prav tako vsem,
ki so v želji po medsebojni pomoči, kot
tudi želji po spremembah kandidirali. Odločitev občanov in občank je sedaj jasna,
natančne rezultate si lahko pogledate na
https://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/
obcina_litija.html. Vsem želimo, da čimbolj uspešno opravljajo svoje naloge ter
dolžnosti, da se vse ideje in programi kvalitetno združijo in kar je najbolj pomembno, tudi uresničijo. Časopis tudi na drugih
področjih poroča o dejavnostih in preteklih novicah. Vstopamo v najbolj veseli
mesec v letu, čimlepše in čimvečkrat si
vzemite čas in se udeležite prednovolet
nih zabav ter prireditev, saj le teh ne manjka v naši občini. V naslednji številki pa kaj
več o novoletnih dogodkih.
Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.12.2018
po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco,
C.D.K. 39, 1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.
Tudi letos smo se na
Gimnaziji Litija pridružili projektu Roza oktober. Dijaki in profesorji
so s pletenjem roza šala
opozarjali na pomembnost preventive pri odkrivanju raka
dojk. 
Gimnazija Litija

rodna barva diabetesa in na ta način je
mesto Litija simbolno povezano z mnogimi mesti po svetu. Letos smo z modro
svetlobo osvetlili kip Naceta Simončiča,
ki smo ga v mesecu juniju postavili ob
njegovo 100 obletnici rojstva. Društvo
diabetikov Litija -Šmartno je ob tem
dnevu organiziralo predavanje o zapletih sladkorne bolezni, ki ga je izvedel
dr. Klemen Lipovšek.

IZ VSEBINE …
POROČILO TIC
LITIJA

Občina Litija vabi na
slavnostni prižig lučk v mestu,
v sredo 5. decembra 2018
ob 17.00 uri v starem
mestnem jedru. Sodeluje
MePZ Gimnazije Litija.
Miklavžev sprevod do cerkve
Sv. Nikolaja.

NA NOVO PREPLESKANA MODRA CONA – REŽIM
PARKIRANJA OSTAJA NESPREMENJEN

Občina Litija je v okviru rednega vzdrževanja pristopila k ureditvi parkirnih prostorov
– MODRA CONA, pred Občino Litija in na Valvazorjevem trgu v Litiji.
Pravilnik o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah,
ki je začel veljati v letu
2016, spreminja barvo plačljivih modrih
parkirnih prostorov v
bele. Prilagoditev novemu pravilniku morajo občine izvesti v štirih letih zato je občina
Litija to storila že ob
tokratnem pleskanju
označb. Režim parkiranja ostaja nespremenjen in je časovno omejen na 60 minut.
Čas prihoda se označi s parkirno uro ali na listu papirja. Parkiranje je omejeno vsak
delavnik od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure, v ostalem času ni omejeno.

STRAN 3

10 let nove šole
na Polšniku
38. spominski
planinski pohod
na Tisje

PD Litija vabi v nedeljo,
9.12.2018 na 38. spominski
planinski pohod na Tisje (550m).
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, bo
med 12. in 14.15 uro organiziran prevoz do
Litije.

DELIMO PLAMEN ZANETIMO MIR

Litijski skavti – steg Pojo
čih volkov vas v nedeljo
16. decembra vabimo na prireditev Luč
miru iz Betlehema, ki se bo pričela ob
18. uri pred litijsko cerkvijo. Več o akciji
si lahko preberete na strani http://lmb.
skavt.net/ ali spremljate naše objave preko Facebooka (@pojocivolkovi) ali Instagrama (@pojocivolkovi).

STRAN 5

Ustvarjalno
delo v enoti VDC
STRAN 10

sadjarska
razstava v avli
občine Litija
STRAN 11

uspešno delo v
PGD Gabrovka
STRAN 11
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OBVESTILO O PREDVIDENI SPREMEMBI
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
OBČINE LITIJA

(zbiranje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč
od 15.11.2018 do 15. 2. 2019)
Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) je osnovni in
najpomembnejši prostorski akt občine, ki med drugim določa
namensko rabo zemljišč (stavbna, kmetijska, vodna in druga
zemljišča), za večji del občine, kjer ni podrobnih načrtov pa
tudi pogoje za oblikovanje stavb, dopustne velikosti stavb,
potrebne odmike od sosednjih parcel, pogoje za parcelacijo,
priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo,
pogoje za upoštevanje varstvenih režimov, varovanje zdravja,
ipd.).
Občina Litija obvešča vse občanke in občane ter druge lastnike nepremičnin na območju občine, da bo občina v letu
2019 pričela s postopkom sprememb in dopolnitev OPN
Litija (v nadaljevanju SD OPN). Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč bomo zbirali v času od 15.11.2018 do
15.02.2019.
S tem obvestilom želi občina svoje občane in ostale lastnike zemljišč pozvati oz. spodbuditi k temu, da razmislite o potrebnih investicijah na stavbah oz. zemljiščih v
naslednjih letih in v občinski upravi preverite, ali so želeni posegi v skladu z obstoječim OPN Litija. Prav tako
predlagamo, da za stavbna zemljišča na katerih ne nameravate graditi, podate pobude o spremembi namenske
rabe stavbnih zemljišč v kmetijska ali gozdna zemljišča.
Slednje se zdi relevantno predvsem z vidika nove zakonodaje, ki se pripravlja v zvezi z obdavčitvijo nepremičnin
(predvidena obdavčitev nepozidanih stavbnih zemljišč.
Pobude se lahko nanašajo na:
-	spremembo namenske rabe zemljišč iz kmetijske oz. gozdne
rabe v stavbno ali
-	spremembo namenske rabe stavbnih zemljišč v kmetijsko
oziroma gozdno, ali
-	spremembo prostorskih izvedbenih pogojev (tekstualni del
odloka OPN in PPIP)
Postopek sprememb in dopolnitev je potrebno peljati po postopkih predpisanih z Zakonom o urejanju prostora, zato je
pomembno, da so pobude za spremembo OPN oddane
pravočasno, saj jih v kasnejših fazah postopka priprave
prostorskega akta ni več mogoče vključevati.
Vse zbrane pobude se bodo preučile v začetni fazi postopka
SD OPN Litija pri pripravi in oblikovanju izhodišč za SD OPN
Litija. Pri pripravi osnutka SD OPN Litija bodo upoštevane le
pobude in predlogi, ki so skladni s cilji in usmeritvami, sprejetimi v strateškem delu OPN Litija in ki izpolnjujejo pogoje
glede upoštevanja varstvenih in varovanih omejitev v prostoru,
ustreznosti z vidika urbanističnih meril, koncepta načrtovanja
poselitve občine in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.
Osnutek SD OPN Litija se bo kasneje v postopku javno razgrnil
z namenom seznanitve javnosti in takrat ne bo več možnosti
ponovnega podajanja pobud in predlogov.
Za vse informacije o posameznih parcelah oz. zemljiščih in
poteku postopka se lahko obrnete osebno, po telefonu ali
po elektronski pošti na uslužbenki občinske uprave Občine Litija, Nirmalo Krofl, pisarna št. 55, telefon 01 8963 461,
nirmala.krofl@litija.si ali Kati Zidar, pisarna št. 57, telefon
01 8963 436, kati.zidar@litija.si.

JAVNI POZIV
K ZBIRANJU POBUD ZA SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE OPN LITIJA
(postopek SD OPN 2)
Občina Litija namerava v letu 2019 začeti s postopkom priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta Občine Litija (SD OPN 02). Zato poziva vse zainteresirane lastnike zemljišč, občane občine Litija in druge fizične
in pravne osebe, da oddajo pobude oziroma svoje predloge
po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, osebno v sprejemni pisarni Občine Litija, št. 43, na
elektronski naslov: obcina.litija@litija.si. ali v aplikaciji
PISO (povezava s PISO je mogoča na spletni strani Občine Litija https://www.litija.si/). Pobudo mora vložiti
lastnik zemljišča, pooblaščenec lastnika zemljišča (priloženo mora biti pooblastilo), v primeru solastništva, pa
vsi solastniki zemljišča.
Pobude in predlogi se lahko nanašajo na vse vsebine akta:
na namensko rabo zemljišča (sprememba namembnosti
kmetijskega ali gozdnega zemljišča v stavbno zemljišč, sprememba stavbnega zemljišča v kmetijsko ali gozdno zemljišče), na prostorsko izvedbene pogoje glede gradnje in meril
oblikovanja objektov, na grafični in tekstualni del akta ter na
izvedbeni in strateški del akta.
Zbiranje pobud bo potekalo v času od 15. novembra
2018 do vključno 15. februarja 2019. Zaželeno je, da se
pobude oddajo v elektronski obliki v aplikaciji PISO. Oddano pobudo je potrebno natisniti, podpisati in poslati
na naslov Občine Litija.
Obravnavane bodo le tiste pobude, ki bodo oddane v pisni obliki. Pobude prejete po preteku navedenega roka
ne bo mogoče obravnavati v postopku SD OPN 02.
Za dodatne informacije se lahko obrnete osebno, po
telefonu ali po elektronski pošti na uslužbenki občinske
uprave Občine Litija, Nirmalo Krofl, pisarna št. 55, telefon 01
8963 461, nirmala.krofl@litija.si ali Kati Zidar, pisarna št. 57,
telefon 01 8963 436, kati.zidar@litija.si.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

V JESENSKEM ČASU SMO NADALJEVALI
Z INVESTICIJAMI

Ugodne vremenske razmere v jesenskih mesecih so dopuščale, da je občina Litija uspešno dokončala investicije, ki jih
je načrtovala v letošnjem letu.
V dolžini 1150 m je bila izvedena modernizacija JP Tolsti vrh.

Modernizacija JP Gabrska gora -Kraševec je bila izvedena v
dolžini 431 m.

V Moravški gori v KS Gabrovka, na odseku JP Klanec-Vodice-Brezovo, je občina Litija investirala v izgradnjo opornega
zidu, saj je bil že močno ogrožen varen šolski prevoz otrok.

Novo na
Konjšici

Oktobra je bila obnovljena lokalna cesta
Renke-Konjšica. Lepa
hvala županu Franciju
Rokavcu, občini Litija, KSP Litija, Janezu
Orehku za odlično
vodenje pripravljalnih
del in Tonetu Dolancu
ter vsem, ki so pripomogli, da je potekalo
vse po dogovoru.
 Slavka Breganski

OBNOVLJENE OZNAČBE GOZDNE
UČNE POTI NA SVIBNU

Vse obiskovalce priljubljene rekreacijske točke Svibno, obveščamo, da je Občina Litija s pomočjo Mladinskega odseka,
osnovne šole Gradec in JP KSP Litija obnovila razlagalne table Gozdne učne poti.

USPEŠNO IZVEDENA
AKCIJA MANJ SVEČK
ZA MANJ GROBOV

Letošnja akcija Manj svečk za manj grobov je bila jubilejna,
saj je v Sloveniji prisotna že 10 let, v naši občini Litija pa se
izvaja 4. leto, v o občini Šmartno pri Litiji je potekala letos
drugič. V letošnji ekološko humanitarni akciji smo zbirali sredstva za nakup stopniščnega vzpenjalca (goseničarja) za reševalno enoto ZD Litija ter defibrilatorje. Sodelovale so nekatere krajevne skupnosti občine Litija: KS Dole, KS Gabrovka,
KS Hotič, KS Polšnik, KS Sava in KS Vače ter KORK Jevnica. Akcijo sta podprli tudi obe občini Litija in Šmartno pri Litiji.
Veseli smo, da smo s skupnimi močni požrtvovalnih posameznikov, uspeli pridobiti zadostno število prostovoljcev, ki so v
prazničnih in počitniških dneh darovali svoj prosti čas in pozitivno energijo. Kljub temu, da nam letos vremenske razmere niso
bile naklonjene, smo bili nad odzivom obiskovalcev pokopališč
in izkupičkom izjemno zadovoljni. Zavedamo se, da je še veliko
možnosti, predvsem tam kjer še niso začutili pomena akcije in
v prihodnosti želimo vključiti tudi ta območja. Seveda bomo v
prihodnosti prav zato potrebovali več pridnih prostovoljcev, ki
smo jih letos pogrešali, zato vas že sedaj vabimo, da se nam
pridružite v čimvečjem številu v prihodnjem letu.
Skupno je bilo zbranih 8.848,90 €, od česar bo za stopniščni
vzpenjalec namenjeno 5.467,90 €, za defibrilatorje po posameznih krajevnih skupnostih pa 3.381,00 €.
Menimo, da je prav, da vas seznanimo koliko sredstev je bilo
zbranih po posameznih območjih:
471,58 eur pokopališče Šmartno pri Litiji za stopniščni vzpenjalec
2.042,25 eur pokopališče Litija za stopniščni vzpenjalec
1.178,00 eur pokopališče Dole za defibrilator
611,00 eur pokopališče Gabrovka za defibrilator
392,00 eur pokopališče Hotič za defibrilator
482,00 eur pokopališče Kresnice zbiral KORK Jevnica za stopniščni vzpenjalec
1.200,00 eur Polšnik za defibrilator v Tepah
1806,91 pokopališče na Savi za stopniščni vzpenjalec
665,16 eur na pokopališču Vače za stopniščni vzpenjalec
Prostovoljci, ki v akciji sodelujemo že vsa štiri leta opažamo,
da se trdno zakoreninjena miselnost, da je edino prav, da ob
prvem novembru obiščemo grobove svojih najdražjih s polnim
naročjem sveč počasi, verjamemo, da tudi ob prisotnosti naše
akcije, spreminja. Razumljivo je, saj vsaka sprememba zahteva
določen čas, da »jo vzamemo za svojo« .Razveseljivo je dejstvo,
da ob pogledu na naša pokopališča ugotavljamo, da je že MANJ
svečk, a vendar nič manj ljubezni, ki jo gojimo do svojih dragih,
ki smo jih izgubili.
Iskrena hvala vsem prostovoljcem, ki ste del tega uspeha. HVALA pa tudi vsem vam, spoštovani donatorji, za vsak vaš dar!

Želeli smo, da bi prav vsa zbrana sredstva v obeh občinah
namenili za nakup stopniščnega vzpenjalca (goseničarja), ki naj
bi stal okrog 9000,00 eur, vendar mnoge krajevne skupnosti
še vedno nimajo svojih naseljih opremljenih z defibrilatorji, poleg tega so še precej oddaljene od zdravstvenega doma zato
je prav, da najprej poskrbijo za svoje okolje. Vsi skupaj smo se
odločili, da akcije zbiranja za stopniščni vzpenjalec še ne zaključimo, temveč v tem prednovoletnem času napišemo prijazno pismo našim organizacijam, podjetnikom, obrtnikom, da del sredstev namenijo za nakup stopniščnega vzpenjalca. Verjamemo,
da bomo skupaj zmogli zbrati dovolj sredstev za ta prepotreben
pripomoček za reševalce ZD Litija.
Skupaj zmoremo več, in akcija manj svečk za manj grobov postaja predvsem akcija »od ljudi za ljudi«.
V imenu vseh koordinatorjev akcije pripravila
Tatjana Primc.

24. oktobra 2018 je potekala zadnja redna seja občinskega
sveta v mandatu 2014-2018. Svetniki so se v tem mandatu
sestali na 23. rednih sejah in 7. izrednih sejah. Župan se je
vsem svetnikom zahvalil za sodelovanje in jim podelil spominek »Skriti kamen iz rudnika Sitarjevec«. Vse skupaj je povabil na ogled rudnika in druženje ob rudniški malici.
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LOKALNE VOLITVE 2018 / DRUŠTVA

Spoštovane volilke in volilci!
Po uspešno zaključenih lokalnih
volitvah, ko ste mi že v prvem krogu
izkazali dovolj veliko podporo, se vam
iskreno zahvaljujem za zaupanje in Vaš
glas.
S tem ste pokazali, da cenite moje delo
v preteklem mandatu, ki je bilo dobro
in pošteno. Želim, da bo tudi delo v
novem mandatu razvojno naravnano in,
da bomo skupaj z vsemi političnimi silami v občini uspeli
graditi lepo in prijazno občino Litija, za vse občanke in
občane. 
Župan Franci Rokavec

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA
ZAUPANJE!
V OO SLS Litija smo veseli, da
smo na lokalnih volitvah 2018
uspeli povečati število glasov prav
v vseh treh volilnih enotah. Vsem,
ki ste glasovali za SLS se iskreno
zahvaljujemo. Rezultat nedvomno kaže, da je SLS
stranka, ki je močno vpeta v lokalno okolje in smo se
vsa leta do sedaj, kot najštevilčnejša svetniška skupina,
prizadevali za enakomeren razvoj celotne občine Litija.
Tudi v novem mandatu se bomo svetniki SLS, skupaj
z županom Francijem Rokavcem trudili za nadaljnji
uspešen razvoj naše občine Litija. Predano in zavzeto
bomo delali skupaj naprej ! 
OO SLS Litija

Rudnik Sitrajevec Litija obiskalo
že 5.000 obiskovalcev
Pod hribom Sitrjevec na desnem bregu reke
Save se nahaja 40 kilometrov rudniških rovov. Ni čudno, da hrib nosi takšno ime, sito
– Sitrjevec ali preluknjan hrib, ki je v slabem
letu v svoje podzemlje privabil kar 5.000 obiskovalcev.
Kdo bi si mislil, da bo Litija z odprtjem Rudnika Sitrjevec Litija
v turistične in izobraževalne namene v tako kratkem času umeščena na turističnem zemljevidu Slovenije? Res je, da je bilo decembra 2017 ob otvoritvi kar 1000 obiskovalcev, ki so si želeli
ogledati skrivnosti opuščenega rudnika Sitarjevec. Neprijeten
občutek, da ni bilo omogočeno vsem prisotnim pokazati zakladov matere narave na ta dan, je počasi prešel v zadovoljstvo,
saj so si prav ti in še mnogi drugi ogledali rudniške rove preko
leta. Obiskovalci prihajajo od blizu in daleč, mladi in malo manj
mladi, gibalno ovirani in raziskovalci. Edinstvenost, pestrost prisotnih mineralov ter nadpovprečna hitra rast železovih limonitnih kapnikov je dosegla strokovno javnost in obiskovalce izven
naših državnih meja.

Občina Litija, Razvojni center Srca
Slovenije in TIC Litija so bile zelo uspešne. Te aktivnosti
bomo še okrepili s
pomočjo projektnih
sredstev Evropske
unije pridobljenimi
na razpisu LAS Srce
Slovenije. Skrbeli

bomo za dvig kvalitete turistične ponudbe.
Za oglede rudnika in ostale turistične informacije nas kontaktirajte v času uradnih ur na turizem@zkms-litija.si ali 070 700
484. Uradne ure TIC Litija: torek 10:00 – 16:00, sreda 9:00 –
17:00, petek 9:00 – 15:00, sobota 9:00 – 12:00.
TIC Litija

Spoštovane volivke in volivci!

Izvozni rov Rudnika Sitarjevec Litija si lahko ogledate po vnaprejšnji najavi ob četrtkih, petkih in sobotah. Za zaključene
družbe nad 10 oseb pa ob vnaprejšnji najavi kadar koli. Obiskovalci ste lahko deležni doživljajskega vodenja, strokovnega,
izobraževalnega ali pa za vas organiziramo praznovanje vašega
osebnega praznika z vključitvijo »sitarjevške mal‘ce«, ki se je
dobro prijela.
Z odprtjem Rudnika Sitarjevec Litija je Litija s svojo dodatno
turistično ponudbo postala privlačnejša in bolj obiskana. V letošnjem letu je v organizaciji Turistično informacijskega centra Litija (TIC Litija), ki deluje pod okriljem Javnega zavoda za
kulturo mladino in šport Litija (ZKMŠ Litija) mesto obiskalo več
kot 1.100 turistov. Na celodnevnih izletih so si ogledali številne
zanimivosti v občini in okolici. TIC Litija je gostil skoraj 2.000
obiskovalcev kar je za 58 % več kot v letu 2017.
Promocija turističnih zanimivosti v celotni občini, ki jo izvajajo

Lokalne volitve so za nami, zato
naj se najprej zahvalim vsem, ki
ste oddali glas moji kandidaturi
za župana občine in Listo Dušana
Hauptmana.
Za kandidaturo župana sem uspel
zbrati 19% glasov kar mi je
prineslo drugo mesto in potrdilo, da
je moje dosedanje desetletno delo
v občinskem svetu prepoznavno.
Še posebna zahvala za glasove Listi Dušana Hauptman,
ki je z vašimi glasovi povečala oz. podvojila svoj rezultat
izpred štirih let ter dobila štiri (4) svetniška mesta v
občinskem svetu občine Litija. Zavedamo se, da ja ta
rezultat velika obveznost za naše delo v bodočnosti.
Obljubljamo, da bomo še naprej, tako kot do sedaj,
aktivno podpirali vse dobre in potrebne programe ter
projekte v občini.
Obenem čestitam zmagovalni stranki SLS in njihovem
kandidatu za župana.
Dušan Hauptman
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ŠOLSTVO / VZGOJA

Občane, še posebej pa starše, dedke in babice naših učencev

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

vabimo na

Srečanje starejših na Polšniku

PREDNOVOLETNI BAZAR,
ki bo potekal v četrtek, 29. 11. 2018 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

Teden otroka v Podružnici s prilagojenim programom

V TEDNU OTROKA – od 1. 10. do 5. 10. 2018 so v Podružnici s prilagojenim programom za učence pripravili pester program. Potekalo je veliko različnih aktivnosti. V
ponedeljek, 1. 10. 18 so 3. šolsko uro vsi učenci skupaj na hodniku sestavljali sestavljanke. V torek, 2. 10. 18 so imeli kulturni dan z naslovom NVO gre v šolo, predstavila so se različna društva in nevladne organizacije. Popoldne pa so se učenci
višje stopnje zabavali na jesenskem šolskem plesu. Tudi v Mladinskem centru in v Matični knjižnici Litija so jim pripravili delavnico in uro pravljic. Predstavniki šolske skupnosti so se udeležili
prvega sestanka, kjer so sprejeli načrt dela in izbrali predstavnike za šolski parlament. Prvič se
je sestala tudi skupina staršev in Naj-stniška skupina. Učenci 1.in 2. razreda so v učnem stanovanju pripravljali jesenske dobrote. V petek, 5. 10. 18 so si učenci od 5.do 9. razreda in PPVI 2,
3 ogledali nov slovenski film Gajin svet in se o tematiki pogovarjali.
Cel teden so imeli učitelji in učenci na razpolago terapevtsko sobo, telovadnico in igrišče pred
šolo. Preživeli so pester in zanimiv teden – teden otroka, katerega glavno vodilo je bilo Prosti čas.
Nataša Zupan Cvetežar

IZOBRAŽEVANJE SAMOZAGOVORNIKOV
V PETEK, 29. 9. 2018 SMO SLI Z VLAKOM DO LJUBLJANE. V HIŠI ZVEZE SOŽITJE SMO IMELI
IZOBRAŽEVANJE ZA SAMOZAGOVORNIKE. PRED PREDAVANJEM SMO DOBILI V ROKE MAPO,
DA SMO SI PREJ PREBRALI O ČEM SE BOMO POGOVARJALI. NA ZAČETKU SMO DOBILI BARVNE
KARTONČKE ZA GLASOVANJE IN ZA VPRAŠANJA. ROK USENIK JE PREDSTAVIL KONVENCIJO O
PRAVICAH INVALIDOV, MATEJA DE REYA JE PREDSTAVILA NOVOSTI V ZAKONIH. SAMOZAGOVORNIK BLAŽ KUŽNIK JE GOVORIL O SAMOZAGOVORNIŠTVU IN O SVOJI SKUPINI. ČE NE ZMORE SAM, MU PRISKOČI NA POMOČ ROK. ROK JE NJEGOVA PODPORNA OSEBA. IMELI SMO SE
ZELO LEPO. DOBILI SMO SAME DOBRE INFORMACIJE, SREČALI SMO PRIJATELJE. VELIKO SMO
IZVEDELI IN VELIKO SMO SE SMEJALI.
SAMOZAGOVORNIKA: MATEJA PLANINŠEK, NEJC FELKL
(ČLANEK JE NAPISAN V LAHKO BERLJIVI PISAVI)

Super projektne dejavnosti v franciji

Od 1.10. do 5.10. 2018 so v Franciji v mestu Orleans potekale aktivnosti učenja/poučevanja/
usposabljanja za učence in učitelje, vključeni v projekt Erasmus +, KA2, »SHARING THE WORLD:
DISABILITIY AND DISPLACEMENT«.
Tega izobraževanja so se udeležili koordinatorica projekta na OŠ Litija, Renata Dimnik, in spremljevalec – učitelj Viljem Guček ter učenci Mateja Planinšek, Kevin Jan Cvetko in Nik Dragar.
Program so naredili in ga odlično izvedli na šoli Sainte Croix Saint Euvert v mestu Orleans. Namen srečanja je bilo izobraževanje in izvedbe aktivnosti v okviru
projekta. Ogledali so
si šolo, stare zgradbe,
v katerih se učenci izobražujejo, pri ogledu
so jih še posebej opozarjali na prilagoditve
za slepe in slabovidne
učence ter učence s
težavami v gibanju.
Predstavili so oddelek
ULIS, ki deluje v okviru
šole in skrbi za prilagojen program za učence
z različnimi težavami.
Učenci in učitelji iz turističnega oddelka so nas popeljali na izlet po mestu Orleans ter Blois in nas seznanili s turističnimi znamenitostmi, ter opozarjali kje vse so ustrezne prilagoditve v mestu in na/pri zgodovinskih
zgradbah, za slepe in slabovidne, za duševno prizadete, gluhe in naglušne ter osebe, ki imajo
težave z gibanjem.
V okviru projekta so organizirali mednarodno konferenco, kjer so se pogovarjali o zakonodaji in
pogojih ljudi s posebnimi potrebami ter o tistih, ki so zapostavljeni, npr. prebežniki, tujci. Izvedli
so razne delavnice, kako se počutimo v vlogi nekoga, ki ima težave z vidom, ki je na vozičku, ki
ima težave z dihanjem, kuharsko delavnico, delavnico, kjer so izdelovali mozaik. Ogledali smo si
odlično gledališko igro, ki so jo izvedli odrasli s težavami v duševnem razvoju. Na vseh delavnicah
so bili učenci in učitelji zelo aktivni.
Zadnji dan smo se srečali tudi z namestnico župana, ki je dala veliko spodbudnih besed o tem, da
bodo nadaljevali s prilagoditvami za osebe s kakršnimikoli težavami.
Med aktivnostmi smo si koordinatorji izmenjali prinesena darila. Organizator je srečanje zelo
dobro in strokovno izpeljal.
Renata Dimnik

Likovna ustvarjalnica mladih

V torek, 16.oktobra 2018, je Društvo LILA za učence osnovnih šol litijske in šmarske občine
organiziralo enodnevno Likovno ustvarjalnico mladih, katere so se udeležili tudi učenci Osnovne
šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom. Ustvarjanje
na temo »Prosti čas«, je potekalo
v Kulturnem centru Litija, v Litiji. Učenci Dejan Patković, Matic
Mele in Nik Smrekar so svojo nadarjenost ustvarjalno izrazili na
papir in tako so nastali čudoviti
izdelki. Spremljala jih je mentorica Barbara Klanšek. Dela mladih
likovnikov bodo razstavljena na
samostojni razstavi, ki jo bodo
med letom predstavili po vseh
sodelujočih šolah.

Barbara Klanšek

V nedeljo, 21. 10. 2018, so učenci na Polšniku
razveselili vse mlade po srcu.
Krajevna organizacija Rdečega križa je namreč
pripravila srečanje starejših krajanov in povabila na srečanje tudi naše učence. Z veseljem
smo se srečanja udeležili in razveselili babice
in dedke. Takole je zapisala Olga Repovš, predsednica KO RK Polšnik:
»V nedeljo 21. oktobra 2018 smo, kot vsako
leto, tudi letos v društvu KORK Polšnik organizirali srečanje starejših. Navadno smo za ta namen koristili prostore v gostilni Juvan.
Tokrat pa so imeli zasedeno
in smo se dogovorili z g. župnikom Andrejem Rovškom,
da lahko srečanje izpeljemo v
prizidku župnišča, kjer je prav
prijeten prostor za take dogodke. Gospod Andrej nas je tudi
kratko obiskal in podelil blagoslov, za kar se mu lepo zahvaljujemo.
Srečanje je potekalo po ustaljenem razporedu.
Kulturni del so pričeli učenci naše podružnične
šole. Nastopili so z recitacijami, posameznimi
in skupinskimi in tudi s petjem. Najprej korajžen pevski solo nastop, duet bratov je bil presenečenje, saj sta zapela pesmico v češkem
jeziku, katerega sta se naučila od tatija. Slišali

smo tudi Trio adijo, katerega sestavo si je zamislil Rua, da je predstavil svoje znanje kitare.
Prav posebnega aplavza pa je bil deležen mali
Jorik, saj je imel svoj prvi nastop in to kar s
čelom, kar zahteva še posebno spretnost. Za
zaključek pa je šolski zborček pričaral polno
razgibanih vitaminov za prihajajoče mrzle dni.
Tudi letos so srečanje obogatili pevci MOPZ
Polšnik. Pripravili so izbor domačih pesmi, ki
pa so bile klub polovični zasedbi odpete »profesionalno«. Na posebno željo
so začeli tudi pesem Zabučale
gore, nato pa so se jim pridružili poslušalci. Med čakanjem
na malico iz gostilne Juvan
pa nas je zabaval harmonikar
Zvonko.
Kot pregovor pravi, da ima pri
jedi še kuža rad mir, je v mali
dvorani med praznjenjem pladnjev živ žav malo ponehal, ko
pa so bili naši želodci potešeni,
se je razvil prijeten pogovor, ki
so ga poživili pevci, ko so pred odhodom zapeli
še par pesmi.
Nato pa je Zvonetovo harmoniko preizkusil še
harmonikar Pavle, ki nam je med drugim predstavil svoji dve novi pesmi.
Hvala vsem, ki ste pomagali pripraviti prijetne
urice.«

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

»KAJ DOGAJA NA OŠ GRADEC?«
OŠ Gradec je za svoje učence
v letošnjem šolskem letu pripravila številne
vsebinske novosti, ki so del nadstandardnega
programa. Programi in aktivnosti so namenjeni
prav vsem učencem, ki si želijo novih spoznanj,
izkušenj ali si želijo poglobitev posameznih vsebin. To še posebej velja za t. i. nadarjene učence, ki so do zdaj svojo nadarjenost in talente
izkazovali predvsem na različnih tekmovanjih
iz znanj in športa ter sodelovali na prireditvah
šole. Vsebinske novosti v letošnjem šolskem
letu smo razdelili na več sklopov. Učenci tako
lahko izbirajo med naravoslovnimi, družboslovnimi, jezikoslovnimi, športnimi in umetnostnimi
vsebinami.

Naravoslovne vsebine

Učitelji naravoslovnih predmetov so pripravili
pester program, ki se letos dotika predvsem
aktualnosti s tega področja. Učenci si bodo
organizirano ogledali razstavo človeške
anatomije Body Worlds v Ljubljani in spoznavanje razvoja človeka nadgradili z obiskom muzeja neandertalcev v Krapini. Z aktualnostmi na
področju biotehnologije, genskega inženiringa
in kloniranja pa se bodo seznanili v mesecu
maju 2019. Takrat bodo obiskali dogodek Dan
očarljivih rastlin v Ljubljani.

Športne vsebine

OŠ Gradec vseskozi poudarja pomen gibanja
za zdravo življenje. Tako smo letos vpeljali aktivne odmore, ko imajo učenci možnost razgibavanja v telovadnici in petminutne premore
ob začetku 5. šolske ure, ko učenci vodeno
razgibajo svoje telo. Učitelji športa so za mesec november učencem pripravili vsebine s področja funkcionalnega gibanja s poudarkom na
prehrani mladih športnikov. Spomladi pa vse
učence vabijo na tekaško delavnico, kjer bodo
spoznavali osnove in tehniko teka.

Umetnostne vsebine

Letošnje leto je Cankarjevo leto. Na glasbenem področju se bodo slovenskemu velikanu
poklonili z uglasbitvijo njegove poezije. Pri tem
jim bo pomagal poseben računalniški program.
Učenci bodo obiskali tudi Cankarjev dom in si
ogledali mladinsko opero Všeč si mi. Likovno

področje ponuja številne možnosti sodelovanja
na različnih natečajih, kjer učiteljica spodbuja
izražanje lastne ustvarjalnosti in kreativnosti.

Družboslovne vsebine

V mesecu oktobru in novembru bodo na šoli
potekale delavnice retorike za vse tiste učence, ki si želijo praktičnega znanja s področja
nastopanja pred občinstvom. Ob 100-letnici
konca prve svetovne vojne si bodo učenci ogledali muzej v Kobaridu in obiskali Kostnico nad
Kobaridom. S tem se bodo poklonili številnim
žrtvam v prvi svetovni vojni. Vse šolsko leto bo
potekal tudi projekt z naslovom Ženske. Učenci tu spoznavajo pozabljene obraze in dela slovenskih žensk. Projekt se bo zaključil marca
2019 z obiskom gostje dr. Vesne Vuk Godina.
V spomladnih mesecih bodo vsi zainteresirani
učenci sodelovali na delavnici Skriti pomeni
simbolov. Poudarek bo na spoznavanju heraldike in simbolov, ki so pomembni za slovenski
narod.

Jezikoslovne vsebine

Ob Cankarjevem letu so zainteresirani učenci
in njihovimi starši že obiskali razstavo o Cankarju v NUK-u in Rožnik. Vsi učenci, ki jih zanima dramatizacija in si želijo uprizoriti življenje znanega »brkateža«, se lahko odločijo za
delavnice snemanja filma o Ivanu Cankarju
- Slovencu. Marec je mesec poezije in takrat
bodo potekale pesniške delavnice. Učiteljice
angleškega jezika pa učencem ponujajo ogled
muzikala Sen kresne noči. Knjigoljubci pa se
lahko udeležijo delavnice z naslovom Ustvarjalnica knjig.
V spomladanskih mesecih bo izveden konec
tedna za nadarjene učence, še posebej za tiste, ki jih zanimata računalništvo in robotika.
Nismo pa pozabili na najmlajše. Tudi zanje imamo pripravljene različne bogate popestritve. O
tem v naslednjih številkah litijskega Občana.
OŠ Gradec ponuja pester in poučen program
za vse učence, ki si želijo še več zanimivih
vsebin. Pri mnogih sodelujejo tudi starši in s
tem ustvarjamo krog uspešnega sodelovanja in
medsebojnega zaupanja.
Zbrala in zapisala: Anita Mirjanić

Srečanje mladih planincev na Jančah
V okviru akcije Slovenija planinari smo se mladi planinci iz Zasavja družili na Jančah. V soboto,
13. oktobra 2018, smo se v organizaciji PD Litija zbrali na železniški postaji v Jevnici, do koder
se nas je velika večina pripeljala
z vlakom. Pod vodstvom izkušenih vodnikov smo se v dolgi koloni podali proti cilju. Med potjo
smo kramljali s starimi in novimi
prijatelji ter pridno nabirali kostanj. Tradicionalni postanek za
malico pri spomeniku nam je dal
novih moči, da smo brez težav
prispeli do planinskega doma na
Jančah. Na cilju utrujenosti ni
bilo čutiti, saj so se mladi brez
počitka podali v »boj« za sveže
pečene palačinke. Le-te so si
prislužili z nekaj uspešno opravljenimi nalogami (postavljanje šotora, priprava nahrbtnika, kviz,
orientacija, vozli). Če njihovih brbončic ena palačinka ni zadovoljila, so lahko ponovno tekmovali.
Dan je, kot vedno, prehitro minil in že je bil čas za odhod. Po isti poti smo se vrnili v dolino z
nasmeškom in obljubo, da se drugo leto spet družimo. 
Maruša Krnc
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2. Šolski kros

V petek, 12. 10. 2018 se je na nogometnem igrišču NK Litija odvijal 2. šolski kros. Sodelovali so
vsi učenci od 1. do 5. razreda matične šole in vseh njenih podružnic. Dogodek smo začeli tako,
kot se za športno prireditev
spodobi, najprej s slovensko, potem pa še s šolsko
himno. Vse udeležence je
pozdravil tudi gospod ravnatelj. Kros smo otvorili s
promocijskim tekom učiteljic, ki ga je spremljalo
bučno navijanje s tribun.
Tekmovalni del so začeli
fantje 1. razredov, sledila
so jim dekleta 1. razredov.

Po vnaprej določenem urniku so sledili še vsi ostali teki učencev in
učenk. Tudi letos so fantje in dekleta tekli ločeno. Dolžina teka za
prvi razred je bila en krog, za drugi razred dva, tretji razred je moral
premagati razdaljo dveh krogov in pol, četrti in peti razred pa se je
pomeril na tri kroge dolgi preizkušnji. Na cilju je vsak tekač dobil
medaljo za sodelovanje, najboljši trije v vsaki kategoriji pa so svoje medalje prejeli na slavnostni
podelitvi ob koncu tekmovalnega dela. 
Petra Kobe

Dve zlati in eno srebrno priznanje na Državnem
tekmovanju iz logike

Že v septembru je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz logike, ki se ga je udeležilo 26 učencev
od 6. do 9. razreda. Prejeli so kar lep kupček priznanj, in sicer 17 bronastih. Na državno tekmovanje se je uvrstilo pet učencev. NUŠA ŠEF in MATEJ LOGAJ sta si v soboto, 20. oktobra 2018,
na državnem tekmovanju prislužila ZLATO, LOVRO KLINC pa SREBRNO PRIZNANJE. Iskrene
čestitke vsem! 
Mentorica Astrid Žibert

Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve

Veseli čas krompirjevih počitnic sovpada z meglenimi in hladnimi jutri, ki jih prinaša jesen. Slednja nas opominjajo na otožnejši čas, na čas, ko obeležimo spomin na vse tiste, ki smo jih imeli
radi, a jih ni več med nami.
V neposredni bližini litijskega mostu stoji spomenik NOB, ki ga je zasnoval arhitekt Jože Plečnik,
in je bil postavljen leta 1951 v spomin padlim borcem in talcem iz Litije, z Brega in iz Podšentjurja.
Prav tam so borcem in talcem v spomin pevci in recitatorji OŠ Gradec 31. 10. 2018 sooblikovali
program. Spomin je edini cvet, ki nikdar ne ovene. 
Ana Tori

Rastem tudi iz kulturne dediščine

Z učenci 6. razreda POŠ Vače smo sodelovali
na natečaju, ki ga je razpisala Koroška galerija
likovnih umetnosti. Tema je bila kulturna dediščina. Učenci so imeli pri pouku zgodovine
nalogo primerjati svoje otroštvo z otroštvom
najstarejše njim znane osebe. Konec septembra so iz Galerije sporočili, da so vsa štiri poslana dela med 1000 prispelimi in 500 izbranimi
za razstavo
dobila svoje
razstavno
mesto. To
pa še ni vse!
Učenka Anja
Drobež je bila prav s svojo primerjavo otroštva izbrana med 10
učencev z najboljšimi deli. Prav tako sta svoji mesti na razstavi
dobili situli, pri izdelavi katerih so nam bili v pomoč tudi učenci
OPB. Čestitke vsem!!! 
Mentorica: Maja Žibert
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Polšničani smo praznovali 10. obletnico,
oz. 12 let, odkar so nam inšpektorji
zaprli šolo
»Inšpektorji so zaprli šolo!« se je glasil naslov
članka pred 12 leti. In takrat se je začela
pisati nova zgodba. Zgodba nepozabnih
doživetij, spoznanj in srečanj čudovitih ljudi.
7. novembra je minilo 10 let od otvoritve nove
šole in večnamenske dvorane na Polšniku. In
na letošnje praznovanje, 9. novembra, smo
se pripravljali več kot mesec. Petkov večer
bo zapisan v zgodovino kot
večer poln nepopisne energije. Čeprav je program
trajal uro in pol, so gledalci
ugotavljali, da je čas prehitro minil. »Ni nam vseeno,
mi skupaj smo eno!« je na
začetku prepeval otroški
pevski zbor naše šole, ki ga
vodi Katarina Juvan. Lučke
in srčni glaski mladih pevcev so »stopili« poslušalce.
Pevci Moškega pevskega
zbora Polšnik so nadaljevali
z »Oliverjem, Avseniki in Šifrerjem« in večer napolnili
z glasbo in besedili, ki nam
vedno sežejo do srca. Prisrčen, nepozaben nastop otrok iz vrtca nas je
vse omehčal. Saj si lahko predstavljate, kako
prikupni so najmlajši v narodnih nošah, ki pojejo in igrajo. Ljudske pevke so praznovale 10
let skupnega prepevanja in nas vse presenetile
z lepimi, novimi, pevskimi oblekami in novo pesmijo. Skupaj z godci pa so zagodli še dve ljudski viži in dokazali, da leta niso ovira za uspešno kulturno ustvarjanje. Šolarji so še enkrat
stopili na oder in uprizorili ljudske igro in ples
ter spet smo lahko ugotovili, da njihov igralski
talent nima meja. Velik aplavz je požel nastop
Skrhanih kos, ki so pred desetimi leti zaključili z nastopi, vendar so se za to priložnost
ponovno »sestavili«. Mnogi so jih slišali prvič
in navdušenja ni manjkalo. Verjamem, da nas
bodo še naprej razveseljevali. S spodbudni-

mi, poučnimi in optimizma polnimi mislimi ter
razmišljanji so nas med programom nagovorili
vodja PŠ Polšnik Katarina Juvan, predsednik KS
Polšnik Tomaž Vozelj, ravnatelj OŠ Litija Peter
Strle in ob koncu programa še župan Občine
Litija Franci Rokavec, ki nas je vse presenetil
tudi z odlično, veliko torto za 10. rojstni dan.

Vendar se program še ni zaključil! Mamice smo
s Pavčkovo pesmijo Vsi naši otroci zaključile
recitatorski del programa in potem je oder napolnilo več kot 70 pevcev medgeneracijskega
zbora, ki je ves mesec pridno vadil in skupaj
z instrumentalisti, bobnarjem Damirjem, bas
kitaristom Petrom in kitaristom Vilijem smo
zapeli pesem Lahko sem srce ter z žarom nav-

dušenja osvojili srca obiskovalcev. Program je
povezoval odlični Aljaž Povše, ki nas je nasmejal v dvojni vlogi, enkrat kot starejši gospod in
drugič kot najstnik. Delo je opravil z odliko in
upamo, da nas bo kmalu spet razveselil s kakšno novo vlogo. Energija, ki je ves večer polnila dvorano, je bila neverjetna in moram priznati, da je bilo to nekaj novega, čeprav se pri nas
dogaja veliko lepega. Čutiti je bilo pripadnost
kraju, skupnosti in projektu. Vsak je dodal delček sebe in širil pozitivnost. In srčnosti je bilo
ogromno. Zato ni bilo veliko presenečenje, da
je vse tako dobro uspelo. To je zopet potrdilo
delovanje »vesolja« in mogočne prisotnosti dobrega. Ker pri nas radi klepetamo in se družimo, smo se ob odlični domači hrani in sladkih
dobrotah članic DPŽD Polšnik družili še pozno
v noč. Obiskovalci so si lahko ogledali fotografsko razstavo utrinkov z naših (filmskih) srečanj
v teh desetih letih, med programom pa smo si
lahko ogledali tudi video fotografij o gradnji in
otvoritvi novega objekta iz leta 2008, ki ga je
pripravila Barbara. Zelo smo bili veseli tehnične
pomoči Kristjana, ki je skrbel za zvok in luč.
Človek z veseljem napiše scenarij in se loti zahtevnega projekta, če ima ob sebi tako odlično
ekipo, kot jo imamo na Polšniku. Nikomur ni
bilo težko opraviti naloge, ki mu je bila dana. To
lahko s ponosom zapišem. Vsi so se na vabilo
k sodelovanju odzvali s pozitivnim odnosom. To
je tisto, kar nas dela bogatejše. Povezana skupnost. Verjamem, da bomo še naprej uspešno
premagovali ovire in nas bodo nepozabno lepa
doživetja še naprej presenečala. HVALA VSEM!
Več pa na polsnik.si.
Mateja Sladič Vozelj

MAŠA IN ŽAN ZAKLJUČILA
PLESNO SEZONO

V preteklem mesecu sta se Maša Jugovic in
Žan Roblek udeležila zadnjega mednarodnega tekmovanja v letošnji sezoni. Na svetovnem prvenstvu, ki je
potekalo na Poljskem, sta tekmovala v kategoriji hip hop duo.
Konkurenca na svetovnem nivoju je bila res težka, priplesala
sta si 53. mesto. Z udeležbo na tekmovanju sta zaključila zelo
uspešno sezono 2017/18. Če strnemo najbolj vidne rezultate
pretekle plesne sezone, so si stopničke na državnem prvenstvu
priplesali Jaka Polesnik (2. mesto) in Jaša Končar (1. mesto),
naslov državnih prvakinj si je priplesala mala skupina Mirror
mirror, mini produkcija Fotka pa si je priplesala naslov vice prvakov. V nadaljevanju so se naši
plesalci udeležili evropskega in
svetovnega prvenstva, pred kratkim je Jaša Končar postal svetovni
prvak, na kar smo še posebej ponosni! Ne smemo pozabiti tudi na
našo mini produkcijo, ki si je v izdihljajih sezone priplesala vidno zlato priznanje na festivalu Pika miga.
Zelo uspešno smo v pretekli sezoni
zaključili tudi dva večja projekta,
organizacijo pokalnega turnirja v
modernih tekmovalnih plesih ter
plesno predstavo Poletje v školjki ob Savi, s katero smo se predstavili pod okriljem projekta Slovo poletju.
Naše misli so že usmerjene v prihodnost, plesalci pa se že konkretno pripravljajo na tekmovanja in udeležbo na plesnih festivalih doma in v tujini. Pripravljamo se tudi na tradicionalno novoletno produkcijo, ki bo letos potekala v nedeljo, 16.12.2018
v litijski športni dvorani. Prireditev se bo pričela ob 18:00.
Vstopnine ni, na voljo pa bodo koledarji. Za naročilo koledarja
vljudno prosimo, da izpolnite obrazec na naši spletni strani. Z
veseljem se nam na naših tečajih, na že znanih lokacijah, lahko
pridružijo tudi novi člani.
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Večer z Neco Falk

V ponedeljek, 22. oktobra,
smo pričeli z 9. sezono
Približevanj, ki jo soustvarjamo skupaj s Knjižnico Litija. Tokrat smo v
goste povabili legendarno Neco Falk, ki nas
je navdušila s svojo preprostostjo in
iskrenostjo. Srčna
glasbenica, slikarka in fotografinja
je povedala, da jo
ponavadi povabijo
le za petje in da je
prvič na takšnem
dogodku, kjer naj
bi samo govorila.
Vse življenje je samostojna kulturna
delavka, leta 2012
je diplomirala na
Akademiji za vizualne umetnosti, smer likovna
umetnost. Spregovorila je o dobrih starih časih, o njenem glasbenem ustvarjanju, ki nas še
vedno navdušuje. Vsi jo poznamo po prepevanju Mačka Murija, ki stare in mlade razveseljuje že 34 let. Izdala je 11 albumov, na katerih je
mnogo pesmi zimzelenih. Odlični sogovornici
se zahvaljujemo za nepozaben večer in dobrodošla še kdaj v naši družbi.

Z odlično DEKLIŠČINO
Špas teatera pričeli novo
abonmajsko sezono

Odlična igralska zasedba
predstave Dekliščina je v četrtek, 8. novembra, za uvod v
novo sezono navdušila z odštekano in nadvse
zabavno predstavo, ki je našim abonentom
prav gotovo polepšala večer.
V novembru bo
na sporedu še
druga predstava
in sicer bomo
gostili SNG Drama Ljubljana, ki
je na oder postavila Linhartovo ŽUPANOVO MICKO z igralci, ki
puščajo bogate sledi v slovenskem igralskem
prostoru. Abonenti, vabljeni v naš Kulturni center, v četrtek, 22. novembra, ob 19.30!
Na Miklavžev dan, četrtek, 6. decembra, pa v
goste prihaja Boris Kobal, ki razveseljuje publiko s predstavo PISMO ROSNO! VSEGA JE
KRIV POŠTAR! Zabave ne bo manjkalo!
Vabila abonenti prejmete po pošti, o predstavah pa si lahko preberete tudi na naši prenovljeni spletni strani kclitija.si!

Novembrska Približevanja
z Dušico Kunaver

V ponedeljek, 26. novembra se bomo ob 19h
v modri sobi Kulturnega centra Litija srečali z
DUŠICO KUNAVER, pisateljico, predavateljico
in zbiralko ljudske dediščine. Je upokojena profesorica angleščine in ruščine. Zaradi svojega
izjemne predanosti pedagoškemu delu in delu
na področju dediščine je prejela priznanje Zavoda za šolstvo in Andragoškega centra, najvišjo republiško nagrado na področju šolstva za
življenjsko delo, leta 2002 je bila nominirana
za Slovenko leta.

Zelo obiskane otroške
matineje

Tudi v novi sezoni smo zelo veseli
številnega obiska na sobotnih matinejah. Igralci vedno pohvalijo našo pridno publiko, ki sodeluje in pomaga reševati pravljične
problemčke. Konec novembra, točneje v soboto, 24.11., na naš oder prihaja nenavadna, drugačna, odbita, zabavna in smešna predstava,
ki jo bo izvedlo Gledališče Prijatelji, njen naslov
pa je JAMSKA ČLOVEKA!
Decembrska predstava pa bo že praznična,
saj bo v soboto, 8. decembra, Miškino gledališče uprizorilo prikupno praznično predstavo
z naslovom BABICA ZIMA GRE NA JUG. Pisali
smo tudi dobremu možu in verjamemo, da bo
z veseljem obiskal tako pridne otroke, kot so
litijski.
Predstave so na sporedu ob sobotah, ob 10. uri!
Več na naši spletni strani: kclitija.si

Vabljeni na ogled razstave Srce v srcu Slovenije s
Zasavskim klekljarskim
društvom Srčevke

Od 13. novembra dalje je v avli Kulturnega centra Litija na ogled razstava Zasavskega klekljarskega društva Srčevke. Društvo zasavskih kle-

KULTURA / VZGOJA
kljaric Srčevke
so v maju 2015
ustanovile nad
klekljano čipko navdušene
srčne klekljarice iz Zasavja
in okolice – srca Slovenije. Združujejo klasično
klekljano čipko z modernim dizajnom, sodobnimi materiali in vzorci. Razstava bo vse do
konca januarja na ogled vsak delovnik od 8.0012.00, v času prireditev v Kulturnem centru pa
tudi v popoldanskem in večernem času ter po
dogovoru.

Magična moč antičnega
stekla

20. novembra nas je obiskala muzejska svetnica ddr. Verena Perko iz Gorenjskega muzeja,
ki nam je predstavila čudovite primerke nakita, posodja in druge izdelke iz stekla izpod
spretnih prstov antičnih steklarskih mojstrov

VABILO NA GLEDALIŠKO PREDSTAVO –
KOMEDIJO – ZA IZVEN – PETEK,
23.11.2018 ob 19.30

50 ODTENKOV ŽENSKE –
Gledališče Barbi Šov
Komedija, ki razkriva „pravo“ resnico o ženskah. Bi se radi pošteno nasmejali in zabavali?
Pridite na komedijo, kot je pri nas še ni bilo!
Ženske so slabše voznice, neprestano govorijo
in so popolnoma nerazumne, ko pride »tisti
čas« v mesecu. Obožujejo čokolado, rdeče vino
in petje pod tušem. Ko se pokvari pralni stroj,
takoj pokličejo strokovnjaka, za zamenjavo žarnice pa prosijo soseda ali svojega dragega. So
vedno urejene in v zadnjem stilu z modo, na
zalogi pa imajo nešteto parov čevljev. Najraje
na svetu cele dneve pospravljajo in kuhajo ter
v mislih načrtujejo svojo sanjsko poroko. Pa
kaj še!?!? Več na: https://www.barbisov.com/
Prodaja vstopnic: eventim.si, Petrol, OM, Pošta
Slovenije, Trafike…

Skupaj zbiramo in
ohranjamo našo
dediščino

Litija skozi zgodovino in
predvsem po drugi svetovni vojni ni imela posebne sreče z arhivi, saj je bila večina uničenih
ali kako drugače izgubljenih, posledično pa je
bilo izgubljenih tudi veliko podatkov in zgodb
iz lokalne zgodovine. V muzeju si že vrsto let
prizadevamo za ohranjanje in obnavljanje litijske preteklosti, zato vljudno vabimo vse občane, da pobrskajo po domačih arhivih in
nam prinesejo na vpogled stare fotografije,
dokumente in druge predmete povezane z
litijsko bližnjo in daljno preteklostjo.
Hvala vsem že vnaprej za sodelovanje in vaš
prispevek k ohranjanju lokalne kulturne dediščine Litije!

ter njihovo vlogo, tako v vsakdanjem življenju
kot ob posebnih priložnostih. Hkrati smo odprli
tudi gostujočo razstavo z dragocenimi arheološkimi primerki iz antičnega stekla, zato toplo
vabljeni, da nas obiščete in si jih ogledate, saj
so antični primerki tokrat prvič v Litiji. Razstava pri nas gostuje od novembra 2018 do sredine januarja 2019.

in Tržiški muzej. Vabljeni, da se nam pridružite
tudi naslednje leto spomladi, ko bomo spoznavali skrivnosti Goričkega. Dobrodošli ste vsi, ki
si želite v prijetni družbi raziskovati slovensko
kulturno dediščino! Več informacij o ekskurzijah: 031 689 160 / 070 430 202 ali mestnimuzej@zkms-litija.si.

Prelepi Gorenjska
in Avstrijska Koroška –
strokovna ekskurzija

Mestni muzej Litija išče
sodelavce – vodiče!

Mestni muzej Litija in Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno vsako
leto izvedeta 2 strokovni ekskurziji z namenom
osveščanja javnosti o pomenu lokalne in nacionalne kulturne dediščine. Prejšnji mesec smo
se podali na tri zelo zanimive lokacije. Obiskali
smo območje Gospe Svete (Maria Saal) na avstrijskem Koroškem, ostanke koncentracijskega taborišča Ljubelj – podružnica Mauthausna

VRTEC LITIJA
PRVIČ ČEZ VRTČEVSKI
PRAG
September je čas, ko se za vsakega izmed nas
začenjajo novi začetki. Tudi letos je vrtčevski
prag vstopilo veliko otrok. Polni pričakovanj,
navdušenja in kančka strahu so se otroci in
starši spogledovali med seboj. Tako kot vsako
leto, čaka vse otroke prijazna dobrodošlica, saj
se vsi zaposleni trudimo malčkom in staršem
olajšati vstop v vrtec, ki je prelomnica v njiho-

Zahvala ob donaciji Zofiji Vidic
ter Duši in Demiju Pevec

Konec oktobra smo prejeli klic Duši Pevec, ki
nam je ob prodaji hiše v Zgornji Jablanici ponudila, da pridemo iz muzeja pogledat opremo
in osebne predmete za donacijo. Presenečeni
in veseli smo bili ob raznolikosti, pomembnosti
in tudi številčnosti predmetov, saj število presega številko 100. Izjemno smo hvaležni, da so
se ob tej priložnosti spomnili na naš muzej in
upamo, da bo takšnih primerov v prihodnje še
več. Z doniranimi predmeti, ki bodo tako ostali
v najvarnejših rokah v naši občini, bomo v prihodnosti postavili nove muzejske razstave in s
tem osvetlili našo bogato kulturno dediščino.
Iskrena hvala še enkrat!

Zbirka savskih prodnikov

Geološka razstava Zbirka savskih prodnikov
Društva za razvoj podeželja LAZ je v novembru
našla svoje začasno bivališče v Mestnem muzeju Litija in bo na ogled naslednjih 6 mesecev.
Obiskovalci si lahko poleg najlepših primerkov
vulkanskih in drugih kamnin z območja reke
Save med Litijo in Ljubljano ogledajo tudi informativne panoje, ki posredujejo dodatne informacije o geoloških posebnostih savskih prodnikov in o splošni geološki zgodovini te regije.
Razstava je edinstvena v slovenskem prostoru,
zato vljudno vabljeni k obisku!

pravimo pripomočke in materiale, ki jih otroci
potrebujejo za svoj razvoj in ne nazadnje za pot
v življenje.
Prvi mesec je že za nami, garderobe in igralnice pa že krasijo otroški izdelki. Po hodnikih odmeva glasen otroški smeh. Starši pa prihajajo
po svoje otroke z veliko bolj sproščenimi obrazi, z nasmehom in veliko mero olajšanja, saj vidijo in čutijo, da se njihov otrok v vrtcu počuti
varno, sprejeto, predvsem pa zadovoljno.
Manca Černi, dip. vzgoj. predšolskih otrok

VRTEC NA VASI

Ogled razstave Ivane Kobilce
v Narodni galeriji v Ljubljani
13. decembra

Kdo ne pozna slik, kot sta znamenita Kofetarica ali podobe mirnega, sončnega dne s slike
Poletje, ki je bila večkrat izglasovana za najljubše slikarsko delo Slovencev? Obe sta deli
naše najbolj znane slikarke Ivane Kobilce. Zato
smo se z Društvom univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno odločili, da organiziramo voden ogled odmevne in edinstvene
razstave Kobilčinih del.. Organiziran bo avtobusni prevoz (cena je odvisna od števila prijavljenih oseb) iz Litije, vstopnina z vodenjem stane
5,5€. Za več informacij in prijave pokličite na
070 430 202 ali po mailu mestnimuzej@zkms-litija.si. Število mest je omejeno.

Če si želite delati v muzeju oz. voditi obiskovalce po muzejskih zbirkah nas kontaktirajte. V decembru bomo organizirali prvo uvodno srečanje. Prijave zbiramo
do 15. decembra: 031/689-160 ali mestnimuzej@zkms-litija.si
V muzeju je krasno, nikoli prezgodaj, nikoli prekasno!

vem življenju. Odprtih rok jih sprejmemo in se
potrudimo, da so igralnice otrokom zanimive,
staršem pa vlivajo pozitivno zaupanje do strokovnih delavcev, predvsem pa nudijo varnost
otrokom. Nekateri otroci si najprej samo ogledujejo nove prostore; garderobe,
igralnice,
spet
drugi raziskujejo
igrače in kotičke,
večina pa na začetku išče bližino
starša. Starši in
otroci potrebujejo čas, da nam zaupajo, ter
da se počutijo varni. Zaupanje staršev in otrok
pa si pridobivamo skozi celo leto. Trudimo se
pripraviti kar se da zanimive igrače, dejavnosti,
kjer so vključeni tudi starši, predvsem pa pri-

Ena od prednosti, če obiskuješ vrtec na vasi, je
tudi večje sodelovanje z okolico. Lahko rečem,
da v Hotiču krajevna skupnost živi in diha za
otroke. Pa najsi bo šolske ali vrtčevske.
Gaospa Heda Okorn nas je v začetku oktobra
prijazno povabila na obisk na prešanje jabolk.
Seveda smo se vabilu z veseljem odzvali.
V četrtek smo šli skupaj pobirat jabolka. Male
roke so urno polnile košare in gajbice in v dobri
uri je bilo delo opravljeno.
V petek pa smo se s pomočjo gasilcev g. Maneta in g. Slobota v odsevnih brezrokavnikih odpravili čez cesto na dom ga. Hede. Tam nas je
že čakala pripravljena preša in zmleta jabolka.
Ga. Heda in ga. Štefka sta otrokom razložili ves
postopek in pričeli smo s prešanjem. Otroci so
vrteli ročaj in navijali polža in sok se je natekal
v posodo. Z največjim veseljem smo ga poskusili. Poskusili pa smo tudi slastno jabolčno
pecivo in domač pirin polnozrnat kruh. Za popestritev smo oluščili zaboj koruze za domače
kokoši in nabrali košarico orehov, ki jih bomo
strli in pojedli v vrtcu.
Hvala gospe Hedi za prijazno povabilo. Veliko
smo se naučili in preživeli zelo zanimivo dopoldne pri opravljanju kmečkih opravil. Z veseljem
se bomo še kdaj obiskali kakšno domačijo ali
kmetijo. Ne verjamete? Kar povabite nas!
Polona Šinkovec, dipl. vzgojiteljica

VRTEC POLŠNIK

JESENSKE BARVE V MOJEM VRTCU
Prihodu jeseni smo namenili ves mesec. Likovno izražanje je potekalo v okviru jesenske
tematike, prav tako pa smo na to temo izvajali ostale dejavnosti, preko katerih so otroci spoznavali jesen. V vrtcu nas je obiskala
teta Jesen, prebirali smo jesenske uganke, se
seznanjali z jesenskimi pesmimi, barvali smo
listke na drevesih, ličkali koruzo, izrezovali
buče. Vsakodnevno smo opazovali, kako se
narava odeva v pisane barve.
Jesen se bo kmalu poslovila in k nam bo prišla zima ter praznični čas, ki nam bo prinesel
nove dogodivščine. 
Barbara Kunc Rašetarevič
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NAJBOLJŠE V MENI

Pred kratkim sem gledala film Najboljše v meni in na koncu razumela,
da je to SRCE. Pripoveduje o fantu, ki
je odraščal z grobim očetom in dvema
bratoma. V družini, kjer ni bilo ljubezni,
kjer sta vladala le nasilje in odvisnost od droge. Le najmlajši
je bil drugačen. Rad bi hodil v šolo, rad bi postal nekdo. Ko
je nekega dne bežal pred očetom, se je zatekel v garažo premožnega vojaka, ki ga je vzel v hišo. Sprejel ga je s srcem in
ga branil pred nasilnim očetom. Potem zgodba pripoveduje o
ljubezni med njim in dekletom ter njunem življenju.
Ob tem filmu sem se spomnila na fanta, ki je prav tako
odraščal brez ljubezni. Z očetom odvisnikom od alkohola in
mamo, ki se je bolj in raje posvečala zasvojenemu možu.
Mlad fant se je zaljubil v čedno dekle in bila sta zgleden zaljubljeni par. Poročila sta se in dobila dva prisrčna otroka.
Nekega dne je prišel fant, že mož in oče, zelo zamišljen.
Sedel je za mizo in rekel:
»Odselil se bom, zaljubil sem se.«
Razumljivo, da je ženo zelo prizadelo. Kljub temu sta se
mirno in sporazumno ločila ter zaživela vsak po svoje. Mlada
žena je imela otroka in svoje delo, on pa mnogo starejšo
ženo, ob kateri se je počutil varnega kot v maminem objemu.
Dnevi so minevali, minilo je nekaj let, ko je nekega dne
bivši mož nepričakovano potrkal na stara vrata. Ni bil samo
videti, ampak je bil res nesrečen in osramočen.
»Bi se lahko pogovorila?« je mirno vprašal. Ločena žena je
samo pokimala in ga povabila v nekdaj njegovo stanovanje.
Začel je tako: »Zdaj vem, da sem pogrešal mamino ljubezen, občutek varnosti, opaženosti. Reševala je odvisnika, nas
otroke pa je zanemarjala. Mogoče mi ne verjameš, ampak v
resnici nisem ljubil te ženske, s katero sem te tako
prizadel. Mislil sem, da
sem se zaljubil, a v resnici
to ni bila ljubezen. Prevzela
me je z nežnostjo in občutkom pomembnosti. Zdaj si
želim, da bi se midva potrudila za svoja otroka, da
ne bi kot jaz odraščala brez
očetove ljubezni. Če mi daš še eno priložnost, obljubljam, da
ti ne bo žal.«
Mlada žena ga je tiho poslušala. Ker je poznala zgodbo
njegovega otroštva, je vedela, da ne laže. Zbrala je »najboljše
v sebi« in ga sprejela nazaj.
Do tu se sliši skoraj pravljično, saj v tistem trenutku nista
pomislila na težave in obrekovanja okolice. Šušljanje pa se
ni in ni umirilo. Ko je doseglo moja ušesa, sem se začela
spraševati, s kakšno pravico se vmešavajo sosedje, znanci
in »prijatelji«? Kot da življenje in odločitve niso njuna stvar!
Lepo bi bilo, če bi vsi razmišljali tako kot jaz:
Preizkušnje imamo vsi, a le redki jih znamo obrniti v dobro
in se iz njih učiti. Blagor nam, ki to zmoremo in smo hvaležni
za vsak trenutek, za vsak radosten dan, ki se nam ponudi v
ranem jutru. In blagor tistim, ki se naučijo živeti s pomanjkljivostmi in slabimi dnevi zakonca in svojih ljubljenih.
Upam, da se bosta omenjena partnerja znala in zmogla o
vseh težavah in preizkušnjah pogovoriti in pogovarjati tako, da
bosta ponosno zrla v zrela leta in si upala vsakomur pogledati
v oči.
Darinka Kobal

Frtica, d.o.o.
Levstikova ulica 14,
1270 Litija
Tel: 01 899 50 90

Jeseni in pozimi v Mesariji Frtica diši po
krvavicah, jetrnicah, kožnatih klobasah in
pečenicah. Poleg klobas se prileže kislo zelje,
zabeljeno z odličnimi, domačimi ocvirki. Ti so letos
prejeli medaljo na kmetijsko-živilski sejmu AGRA.
Prav tako so bili za kakovost nagrajeni naš Pršut
Frtica, Suha domača salama ter Špehovka.
Naj tekne tudi vam!
N.S.

OŠ GRADEC

OŠ GABROVKA - DOLE

Jesenski pohod in plezanje
na umetni plezalni stezi

V petek, 19. 10. 2018, smo se odpravili na tradicionalni jesenski pohod iz Gabrovke na Čatež pri Zaplazu in
plezanje na umetni plezalni steni pri domu CŠOD Čebelica na
Čatežu. To je le ena od aktivnosti OŠ Gabrovka - Dole na področju varovanja zdravja,
ki jih izvajamo v projektu
Zdrave šole.
Učencem in učiteljem so
se pridružili tudi starši,
stari starši ter prostovoljec David iz Španije.
Pri domu Čebelica nas
je sprejel učitelj Matej
Mlakar, ki je zaposlen na
CŠOD Čebelica, in nam
posredoval koristne informacije o varnem plezanju. Veliko učencev se je odločilo in se preizkusilo na plezalni steni, nekaterim
je uspelo priplezati do vrha, drugi pa so se ob vrvi vzpenjali na
hrib ali z žogami igrali na igrišču. Kuharica Magda Resnik nas
je pogostila z dobrotami iz kuhinje. V Gabrovko smo se vrnili
utrujeni, a zadovoljni, da smo skupaj preživeli lepo jesensko popoldne ob gibanju v naravi. 
Jana Marolt

Kulturni dan – medsebojni odnosi

V torek, 23. 10. 2018, so imeli učenci od 6. do 9. razreda OŠ
Gabrovka - Dole kulturni dan na temo otroškega parlamenta.
Letos so obravnavali medsebojne odnose. Teh so se dotaknili v
obliki delavnic ter v okviru
filmske vzgoje.
Za nekatere skupine učencev so delavnice pripravili učitelji šole, pri drugih
pa so nam pomagali tudi
zunanji izvajalci. Društvo
Humanitas je izvedlo delavnico Križišča kultur, kjer
so učenci 8. razreda (ter 6.
in 7. razreda POŠ Dole) spoznavali kulturni prispevek oseb z
migrantsko izkušnjo in njihov pozitiven vpliv na okolje. Svojo
življenjsko zgodbo jim je predstavila Anwar iz Palestine. Učenci
9. razreda pa so o medsebojnih odnosih razmišljali v debati,
ki so jo pod vodstvom mentorja debatnega krožka Gimnazije
Litija, Jerneja Podgornika, izpeljale naše bivše učenke Ana Zidar,
Taja Kraševec in Petra Mejaš. Za sodelovanje se vsem najlepše
zahvaljujemo.
Kulturni dan je bil le uvod priprave na šolski parlament, na katerem bodo učenci predstavili konkretno aktivnost za krepitev
medsebojnih odnosov v razredu in na šoli. 
Barbara Težak

Obiskali so nas prostovoljci

V sredo, 10. 10. 2018, so nas obiskali EVS prostovoljci, ki bodo
v šolskem letu 2018/2019 vključeni v prostovoljske aktivnosti
na šolah v občini Litija in Šmartno. V Gabrovki so jih sprejeli
devetošolka Tia in
mlajši prostovoljci,
na Dolah pa sedmošolec Miha. Srečali so se z učenci,
ravnateljem ter koordinatorico Vesno
Kores. Spoznali so
šolo in šolski okoliš. Razveselili so
nas Michał s Poljske, Camille iz Francije ter Līga iz Latvije, ki
bodo večino časa preživeli na OŠ Litija, OŠ Šmartno in v Mladinskem centru Litija, ter David iz Španije, ki bo redno prihajal
med učence in v kolektiv OŠ Gabrovka - Dole.  Maja Plazar

UDELEŽBA NA eTWINNING
KONTAKTNEM SEMINARJU

V začetku oktobra sem se udeležila eTwinning kontaktnega seminarja z naslovom Math & Science (Matematika & Znanost) v
Varšavi. Na seminarju smo se podrobneje seznanili z eTwinningom, z nekaterimi odličnimi, nagrajenimi projekti in s
spletnim orodjem, ki nam je v pomoč
pri projektih. Na kontaktnem seminarju
sem poiskala projektno partnerico, s
katero sva oblikovali in registrirali nov
projekt na eTwinning portalu. V novembru pa se bom udeležila eTwinning
delavnice Future Classroom Lab (Laboratorij učilnice prihodnosti) z naslovom
Digital citizenship for the future classroom: Digital skills (Digitalno državljanstvo za učilnico prihodnosti: digitalne veščine), ki bo med 19. in 21. 11. 2018 potekala
v Bruslju v Belgiji. 
Mag. Maja Bregar

Lipke so našle
nove prijatelje

Ženska vokalna skupina Lipa ne počiva. Po nekajtedenskem postu od petja na porokah so naše misli
ponovno usmerjene k Prifarskim muzikantom, s katerimi smo
se spoznale marca na njihovem koncertu v litijski športni dvorani. Naklonjenost je bila obojestranska in tako ni minilo dolgo,
da smo sklenili ponovno združiti moči.
Prifarski muzikantje so se namreč odločili, da trideset let svojega delovanja ne bodo proslavili le z enim velikim praznovanjem,
temveč
s
celoletnim
koncertiranjem, ki se
bo končalo
s tridnevno
žurko (beri:
s štirimi zaporednimi
nastopi v
treh dneh)
v Cankarjevem domu,
kamor smo
bile povabljene tudi Lipke. Ker pa smo v povprečju stare šele toliko kot
deluje njihova skupina in je potemtakem njihov ritem za nas še
malce prehud, smo se dogovorili, da svoje glasove prispevamo
še v dveh ogrevalnih koncertih v Vojniku in v Novi Gorici. Za
prijatelje si je – pač!– treba čas vzet'. Podrobnejše poročilo pa
boste lahko prebrali v prihodnji številki. 
Zala Pavšič

8.290,00 EUR

4.380,00 EUR

OPEL Meriva 1.6 CDTI Enjoy Start Stop Let- Chevrolet Aveo 1.4 16V LS Bluetooth

nik: 2014, teh. pregled 11/2018, prev. 128877 km, Letnik: 2012, prev. 133667 km, bela barva,
temno siva kovinska barva, diesel motor, 1598 ccm, bencinski motor, 1399 ccm, 74 kW (101 KM),
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

PRAZNIČNI KRUH –
POPRTNIK JE DEL
TRADICIJE TUDI V SRCU
SLOVENIJE

Priprava božičnega kruha - »poprtnika« ima v Sloveniji bogato kulinarično
dediščino, ki se je ohranila do danes.
Tradicija je prisotna tudi v našem lokalnem okolju. Pripravlja se
ga ob božiču in 6. januarja ob prazniku treh kraljev, ko otroci
skačejo za kos prazničnega kruha, ki ga v roki
drži gospodinja. Rek
pravi: »Kolikor otrok visoko skoči, toliko zraste
v enem letu«. Za pripravo prazničnega kruha
gospodinje izberejo najboljše sestavine, ki jih
postopek zahteva.
Pomena ohranjanja tradicije se zavedamo tudi v ZKMŠ Litija, KGZS -Zavodu Ljubljana
(izpostava KSS Litija) ter v Društvu kmetic Litija in Šmartno.
Zato k sodelovanju vabimo spretne gospodinje, ki še ohranjate
tradicijo peke prazničnega kruha – »poprtnika«. Prijave za sodelovanje z vašim »poprtnikom« na razstavi zbiramo do petka, 14.
12. 2018, na izpostavi KSS Litija, osebno ali po telefonu pri ga.
Barbari Kržišnik (031 717 767).
Otvoritev razstave zbranih »poprtnikov« s kulturnim pro
gramom bo v četrtek, 20. 12. 2018 ob 16.00 v prostorih
Mestnega muzeja Litija, CKS 2.
Vljudno vabljeni k sodelovanju in ogledu!

13.980,00 EUR

6.440,00 EUR

OPEL Astra 1.6 CDTI Enjoy NAVI Start Stop CITROEN C3 1.4 HDI Attraction Letnik:

Letnik: 2017, teh. pregled 3/2021, prev. 80441 km, 2015, teh. pregled 2/2019, prev. 104428 km,
svetlo modra kov. barva, diesel motor, 1598 ccm, temno modra kov. barva, diesel motor, 1398 ccm,
50 kW (68 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

5.770,00 EUR
7.550,00 EUR
RENAULT Clio dCi 75 Expression Letnik: OPEL CORSA N Joy 1.2 16v Letnik:

2016, teh. pregl. 6/2020, prev. 111280 km, bela 2013, teh. pregled 6/2019, prev. 102390 km,
barva, diesel motor, 1461 ccm, 55 kW (75 KM), temno siva kov. barva, bencinski motor, 63
ročni menjalnik (5 pr.), NAVIGACIJA, KLIMA.
kW (86 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: OPEL CORSA 1.4 Color Edition, novo vozilo, prev. 5 km,
bencinski motor, 1398 ccm, 66 kW (90 KM), ročni menj. (5 pr.), modra
kovinska barva, 12.395 €; OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI, letnik 2003, prev.
292320 km, diesel motor, 2172 ccm, 92 kW (125 KM), ročni menj. (5 pr.),
srebrna kovinska barva, 1.280 €; ter še nekaj testnih vozil.
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MLADI / DRUŠTVA

Novice iz Planinskega društva Litija

MLADINSKI CENTER LITIJA
Večerno gibanje
z MCjem
Ko se v našo deželo priplazijo jesenski meseci je čas, da začnemo mladinci
spet malo migati. Kot ste bili že vajeni do sedaj tudi letos začenjamo z Večernim gibanjem.
Ampak pozor, letos smo se preselili iz telovadnice Gimnazije Litija v Športno dvorano Ambient, ki se nahaja le streljaj od naše vile, na
naslovu Ponoviška cesta 11d. K gibanju z nami
ste lepo vabljeni vsak ponedeljek med 20.00 in
21.30. Vaš prispevek ostaja 1,5€ na posamezno vadbo.

HIŠA STRAHOV ob noči
čarovnic
MCjeva hiša strahov, je bila po vseh do sedaj
zbranih odzivih super. Pohvale in zahvale prav
vsem prostovoljcem, ki ste nam pomagali, da
je hiša zares strašila. Hvala tudi vsem obiskovalcem, ki ste nas v teh dveh dneh obiskali.
Upamo, da ste z nami uživali vsaj toliko, kot
smo mi.
Vse tiste, ki ste nas v torek ali sredo obiskali pa
naprošamo, da rešite kratko anketo, ki je dostopna na https://goo.gl/H5v54h. Rezultate
bomo uporabili samo zato, da bomo naslednje
leto lahko še boljši!

SOBA POBEGA
(Escape room)
V okviru MCjeve hiše strahov je naš EVS prostovoljec Michał zasnoval Escape room. Zaradi
res dobrih odzivov smo se odločili, da ga obdržimo vsaj do konca novembra in čim večjemu
številu obiskovalcev omogočimo, da se preizkusijo v reševanju zadanih nalog.
Escape room je zasnovan za 5 oseb, priporočamo, da ste vsi obiskovalci starejši od 15 let, saj
uganke in naloge niso najlažje. Mlajši ste prav

tako vabljeni, vendar poskrbite, da bodo z vami
prišli tudi starši.
Obiščete nas lahko vsako sredo, do konca
meseca novembra, med 13.30 in 18.00. Svoj
termin morate vnaprej rezervirati, to pa lahko
storite s klicem na 051 443 410 ali z elektronskim sporočilom na info@mclitija.si. Vabljeni v
našo sobo pobega!

MC KLUB prostor za vadnico
glasbenikov
Mladim nadobudnim litijskim glasbenikom že
vrsto let nudimo prostor za brezplačne vadbe. Trenutno v kleti MC Litija vadi več glasbenih skupin, prostore lahko uporabljate tudi za
ustvarjanje elektronske glasbe ter inštrukcije
igranja na razne inštrumente. V kolikor doma
nočejo več poslušati tvojega ropotanja na
bobne in klarinet, nas pokliči na 051 443 410,
piši na info@mclitija.si ali pa se oglasi osebno, vsak delovnik med 14.00 in 20.00 v MC.
Na urniku bomo zagotovo našli prostor tudi
zate.
Prostor mladi lahko uporabljajo brezplačno,
vse kar pričakujemo od tebe je, da za prostor
skrbiš, kot da bi bil tvoj.

Prostor za mlade ustvarjalce
MC Galerija
Je prostor v našem dnevnem centru, ki je namenjen mladim ustvarjalcem. Se ukvarjaš s
fotografijo, slikarstvom, stripom ali grafiti? Bi
svoje delo rad pokazal tudi drugim? Potem
smo mi pravi naslov zate, saj vsem mladim
ustvarjalcem, ki si želijo razstavljati pri nas,
nudimo pomoč pri pripravi in otvoritvi razstave. V kolikor te zanima sodelovanje se nam
javi, na telefon 051 443 410, na elektronsko
pošto info@mclitija.si ali se do nas oglasi
osebno.

O MLADINSKEM DELU IN
NEFORMALNEM UČENJU

V Društvu Lojtra v zadnjem času pišemo o projektih, ki jih izvajamo. Pisali smo tudi o poslanstvu, smislu našega početja, kot
ga vidimo sami. Tokrat želimo bralcem nekoliko približati glavna
okvirja znotraj katerih delujemo: mladinsko delo in neformalno izobraževanje.
Mladinsko delo v Sloveniji ureja Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, ta ga opredeljuje kot: »organizirano, ciljno usmerjeno obliko delovanja mladih in za mlade, v okviru katere si mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na
prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne nazorske ali politične
usmeritve.« V Društvu Lojtra se strinjamo in čutimo z opredelitvijo kot jo navaja zakon, še posebej
z delom o pridobivanju kompetenc. Pri tem se izraz kompetenca razume kot skupek znanj, veščin
in vedenja, nazorov, vrednot, prepričanj. Kompetence lahko pridobivamo na različne načine, ki
jih na grobo lahko razdelimo
na formalno izobraževanje,
neformalno izobraževanje in
priložnostno učenje. Vsako
ima svoje zakonitosti. Neformalno izobraževanje ima
velik poudarek na potrebah, interesih in težavah
sodelujočih, saj so ti glavni
za identifikacijo učnih ciljev
določenega procesa, ki so
(tako kot v formalnem izobraževanju) začrtani vnaprej.
Nadalje se neformalno izobraževanje večkrat odvija v atipičnih okoljih, kot so različne
dvorane, pisarne ali narava.
Učni proces je naravnan izkustveno, kar pomeni, da so
učni subjekti večkrat del izkušnje, katero s pomočjo strukturirane refleksije razčlenijo
in iz nje sami pridobijo učne
rezultate. Učenje poteka v različnih skupinah, je projektno
naravnano in pogosto omogoča sodelovanje v narodnostno
mešanih skupinah. Posledično
neformalno izobraževanje ni
stopenjsko in ni prepoznano
na državni/evropski ravni, kar
pomeni, da ne prinaša nikakršne stopnje formalne izobrazbe. Kljub temu je v družbi vse
bolj prepoznano. Predvsem
zaradi mladih na katerih so
neformalne učne izkušnje pustile svoj pečat. Nekaj takšnih
zgodb je mogoče videti tudi
na našem YouTube kanalu:
Association Lojtra.

PONED. 3.12.2018, ob 16.uri



Aljaž Zupan

6.10.2018 so se »Sokoli« zapeljali
na Svetino (683 m) nad Štorami
in se od tam povzpeli na Tolsti vrh
(834 m) in Srebotnik (700 m). 23
pohodnikov je pohod zaključilo
na Celjski koči. 230 mladih, vodnikov, staršev
in spremljevalcev se je 13.10.2018 na Jančah
udeležilo srečanja mladih planincev PD Litija in
srečanja mladih planincev MDO Zasavja. Skupine so prišle iz Krškega, Senovega, Trbovelj,
Rimskih Toplic, Šmartna pri Litiji, Hotiča,
Jevnice, Kresnic in Litije. 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 (spustili so se lahko z improvizirano žičnico), imeli so orientacijo,
postavljali so šotor, reševali naloge
planinske šole in zlagali planinsko opremo v nahrbtnik. Z aktivnim sodelovanjem na
delavnicah so si mladi planinci prislužili žige, katere so lahko zmenjali za palačinko. Na Jančah
je potekla prava proizvodnja palačink, saj so jih
pojedli preko 500. 6.10.2018 se je družinskega
izleta na Uršljo Goro udeležilo 8 odraslih in 10
otrok. Na vrh so se podali iz Naravskih ledin,
kamor so tudi sestopili. V Kotljah so si ogledali
še spominski muzej Prežihovega Voranca. 23.
pohoda »Na Krasu je Krasno« dne 14.10.2018
se je udeležilo 30 pohodnikov sekcije Sokol.
Pohod se je začel v Tupljah pri Komnu in se
končal čez nekdanjo državno mejo v Praprotu
na Italijanski strani. V mesecu oktobru so se
člani Alpinističnega odseka PD Litija zbrali na
delovni akciji in nadelali novo pot v plezališče

Renke. 17. in 18.10.2018 so se udeležili skupne
ture in sicer so v soboto plezali v Novem vrhu
nad vasjo Rut, ki se nahaja nad Baško grapo,
v nedeljo pa so se podali še v steno Škrbinske
plošče. Po plezanju so se povzpeli še na Vrh
nad Škrbino. 20.10.2018 je Planinska sekcija
Sava - Kojoti organizirala izlet v Svečinske gorice. Po goricah poteka 40 kilometrov dolga
krožna planinska pot in del te poti so prehodili
tudi »Kojoti«. Izleta se je udeležilo 17 pohodnikov. 22.10.2018 se je 23 pohodnikov sekcije Sokol udeležilo zabavnega pohoda
»Kje gnezdi Sokol«. Po Jakobovi poti
in po »Poti ob žici« so se iz Štepanje vasi povzpeli na Golovec. Čez
Mazovnik, ki je z 450 metri najvišji
vrh Golovca so se odpravili do Orl
(458 m), pohod pa so zaključili na
Sv. Urhu. 3.11.2018 je 28 pohodnikov
sekcije »Sokol« pričelo s hojo v Šentvidu
pri Stični. Povzpeli so se na Lavričevo kočo, ter
nadaljevali proti Pristavi nad Stično.
Načrtovani izleti in akcije v novembru in decembru 2018.
- 17.11.2018 – Kum (sekcija Sokol)
- 24.11.2018 – Planinski dom Goška ravan (sekcija Sava)
- 9.12.2018 – 38. spominski pohod na Tisje
- 22.12.2018 – Miklavž (sekcija Sokol)
- 26.12.2018 – 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

GLASUJTE ZA PROSTOVLJCA
LETA 2018

Na ZLHT – Regionalnem centru NVO smo dne
12.10.2018 objavili javni natečaj za izbor najzaslužnejših prostovoljcev in prostovoljskih organizacij iz zasavske regije. Do 31.10.2018 smo
s strani javnosti zbirali predloge za prostovoljce posameznike in organizacije, ki v svoje
dejavnosti vključujejo prostovoljce. V četrtek, 8.11.2018, je zasedala strokovna komisija,
ki je na podlagi prejetih predlogov pripravila ožji izbor desetih kandidatov in kandidatk ter
desetih organizacij iz zasavske regije, ki se potegujejo za prejem priznanja Prostovoljec
leta 2018 in Prostovoljska organizacija leta 2018.
Strokovno komisijo sestavljajo Blanka Šmid, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo na Občini Zagorje ob Savi, Marjana Weilgoni Anžel, višja svetovalka za področje šolstva,
športa in kulture na Občini Litija, Ljubo Zalezina,
vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo na Občini Hrastnik, Mateja Camplin Tahirovič, mag., višja svetovalka za družbene dejavnosti na Občini Trbovlje in Mateja Slapnik iz
organizacije Slovenska Filantropija – Združenje
za promocijo Prostovoljstva
V ožji izbor desetih posameznikov in posameznic, ki se potegujejo za prejem priznanja Prostovoljec leta 2018 je strokovna komisija uvrstila
naslednje kandidate: Boris Gorenc (Zagorje ob Savi), Evgen Malis (Litija), Helena Odlazek
(Zagorje ob Savi), Jani Janez Majes (Zagorje ob Savi), Jerica Laznik (Hrastnik), Joža Ocepek
(Litija), Jožica Brečko (Hrastnik), Ladislava Medvešek (Trbovlje), Mirko Plaznik (Litija) in Slavi
Gala (Trbovlje).
Vabljeni, da oddate svoje glasove za tistega kandidata ali kandidatko, ki si po vašem mnenju
zasluži priznanje Prostovoljec leta 2018. Vaš glas oddajte do 25.11.2018 na spletni strani www.
consulta.si.
V ožji izbor desetih organizacij iz zasavske regije, ki se potegujejo za prejem priznanja Prostovoljska organizacija leta 2018 je strokovna komisija uvrstila naslednjih deset organizacij: Dobrodelno društvo Fundacija Svečka (Zagorje ob Savi), Društvo prijateljev mladine Trbovlje (Trbovlje), Društvo tabornikov
Rod Polde Eberl - Jamski Zagorje (Zagorje ob Savi), Društvo za preprečevanje osteoporoze Trbovlje (Trbovlje),
Karate Klub Kensei (Litija),
Kulturno društvo Podkum
(Zagorje ob Savi), Kulturno
umetniško društvo Jevnica
(Litija),
Medgeneracijsko
glasbeno društvo Litija (Litija), Prostovoljno humanitarno društvo Humanitarka (Trbovlje), Šklab Klub zasavskih
študentov (Zagorje ob Savi).
Vabljeni, da oddate svoje glasove za tisto organizacijo, ki si
po vašem mnenju zasluži priznanje Prostovoljska organizacija leta 2018. Vaš glas oddajte do 25.11.2018 na spletni
strani www.consulta.si.
Po zaključenem glasovanju se
bo strokovna komisija ponovno sestala in oblikovala izbor
treh najzaslužnejših prostovoljcev in treh najzaslužnejših
organizacij, ki bodo prejeli
priznanja. Podelil jih bomo
na zaključen dogodku, ki bo
4.12.2018, v Domu Svobode, v Trbovljah, med 18.00 in
20.00. Lepo vabljeni!
Kristijan Adamlje

OBČAN - NOVEMBER 2018  9

DRUŠTVA / ZANIMIVOSTI

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

Srečanje starejših članov

Tudi letos je DU Litija že šestnajstič po vrsti povabilo člane društva, starejše od 80 let, na letno
srečanje, ki se ga je udeležilo preko sedemdeset vabljenih.
Za uvod sta Janez Prašnikar in Dragi Turnšek ob spremljavi kitare zapela nekaj lepih slovenskih pesmi, nato pa sta v kulturnem
delu programa z recitacijami izvrstno nastopili še udeleženki
srečanja Ani Črešnjevec in Fani Povše ter poželi aplavz in občudovanje.
Predsednica društva Irena Kramar se je v svojem nagovoru zahvalila vsem zbranim za dolgoletno zvestobo društvu in poudarila, da je to srečanje le ena od oblik popestriti in polepšati vsakdan in ohranjati stike in povezanost z društvom. Vse prisotne
je nagovoril tudi župan Franci Rokavec in udeležencem zaželel
dobro zdravje in počutje. Pohvalil je tudi delo društva, ki odlično
skrbi za vse starostne skupine članov in zagotovil, da bo občina tudi v prihodnje skrbela za dobro počutje starejših občanov,

Ustvarjali smo: Branka Bizjan, Ivan in Rezka Blažič, Helena Čebela, Milena Dimec, Slavi Janež, Štefka Juvan, Marta Lamovšek
in Jelka Zajc.
Nataša Lilek (ČZS) je v svoji obrazložitvi nagrade povedala, da
so bili izdelki izvirni, in da smo čebelarsko dejavnost predstavili
v širšem pomenu.
2. Na isto temo je bil objavljen tudi letošnji razpis za ljubiteljske mojstre in mojstrice. Iz DU Litija je svojo prijavo poslala
Milena Dimec (mini medoviti vrt) in bila izbrana za mojstrico, ki bo svoje znanje širila na rokodelskih delavnicah v hotelu
Delfin v Izoli od 10. do 14. decembra letos. Izdelek je uporaben
v stanovanju, na stopnišču, balkonu, če vanj posejemo medovite rastline, pomagamo čebelam. Velik vrt krasi tudi konec aktivne poti v Domu Tisje.
3. Na začetku šolskega leta smo na OŠ Gradec ob akciji Očistimo Slovenijo z učenci iz ponošenih, premajhnih majic ročno zašili nakupovalne bombažne vrečke.
4. Ves september smo se srečevali v jedilnici omenjene šole na
pletilskem maratonu, izdelali smo rožnate pletenine in z njimi
»oblekli« drevesa pred šolo kot naš prispevek v boju z rakom na
dojkah. 
Tekst in foto: Milena Dimec

Po obronkih Zasavja

tako z lastnimi programi kot je med drugim sodelovanje z našim
društvom, s prevozi, ki so bili letos uvedeni in s sodelovanjem z
Domom starejših in Socialno varstvenim centrom ter nalogami,
ki jih takšno sodelovanje prinaša.
Ob dobrem kosilu, slastnem pecivu, ki so ga pripravile prostovoljke, ter medenem darilcu, se je klepet umirjeno nadaljeval,
ob zvoku harmonike, pa so nekateri tudi zaplesali. Po srečanju
pa so prostovoljke obiskale še nekatere bolne člane, ki na srečanje niso mogli priti.
Hvala za te dogodek! Veseli bomo povabila tudi prihodnje leto.

Martina Kralj

Na zeliščarski domačiji Pivec

Optimisti, člani skupine Čaj ob petih in prostovoljke so srečanje,
12. oktobra 2018, preživeli malo drugače; na zeliščarski Domačiji Pivec, kjer jih je sprejela priznana zeliščarska Jožica Bajc Pivec in jim odkrila nekatere skrivnosti zdravilnih rožic. Sprehodili
so se po jesenskem vrtu, si ogledali nekaj nabranih primerkov
korenin, nato pa se pogreli v hiši ob zakurjenem kaminu in vročem čaju.
Drugi del srečanja je bil namenjen urjenju spomina. Milena Dimec je pripravila zanimive vaje, reševali so uganke, pisali z levico (ali desnico), uživali ob igri Spomin in se podali po labirintu
neparnih števil...
Reši jo tudi ti:
Iz glave mu štrlijo celi šopi perja.
Na konju prek prerije za bizonom dirja.
Ivan Blažič je nato raztegnil meh in plesalo se je. Potem pa je
po prostoru zadišalo po bučnem golažu in svežem, doma spečenem kruhu.
Takrat je tudi že sonce imelo svojo moč, da se je dalo malo
postati pred hišo. Ob enih so se odpravili v dolino z željo, da se
podobno ponovi. 
Milena Dimec

Ustvarjalne delavnice

Poletje se je prevesilo v zgodnjo jesen, ustvarjalni člani pa lahko
naredimo pregled nad opravljenim delom.
1. Najprej smo ustvarjali za F3ŽO, kjer smo svoje izdelke na
temo čebelarstva predstavili drugi dan dogajanja. To ni bilo delo
za nekaj dni, vzelo nam je več kot mesec. Dogovorili smo se,
da bo naša razstavna mizica imela vsebino, zato smo vse delali
okrog naslova (SLOVENSKI) ZAJTRK ZA DVA.
Nastala sta dva porisana keramična seta za čaj, dodali smo
med v kvačkani mrežici, pogrinjek je bil postavljen na prtiča z
izvezenimi čebelami, prav tako je bila okrašena objemka za serviete. Posebno pozornost je vzbujala izvezena okrasna blazina
in predstavnici ocenjevalcev so bile všeč voščilnice s kranjsko
sivko.

Dne 20.10.2018 je bil ponovno dan, ki nam je dal krila in napolnil naše čute. Naša stalna skupina upokojenih hodcev se
je odpeljala preko Zagorja do vasice Ržiše. Obiskali smo grad
Gamberg iz leta 1100, po prvih vpisnih virih pa iz leta 1200. Na
to nas je pot vodila mimo lovskega doma na Klančišah, tu je
zadišalo po kavi in čaju. Nadaljevali smo pot preko lepo urejene
vasice Zavine do prevala Ruardi, nato nas je zapeljal avtobus
do vasice Vin in nato smo po petnajstih minutah hoje prišli do
Vinjske skale, s katere je čudovit razgled po celotni Zagorski
dolini. Rudarski muzej v Kisovcu je bil tik pod nami v vsej svoji
veličini. Ob njegovem obisku smo spoznali bogato zapuščino in
zgodovino rudarstva v Zagorju. A nismo še zaključili naše poti.
Vodnik Milan Amon nam je ponudil še nekaj za dušo. Odšli smo
v prostore Društva svobode v Kisovcu in si ogledali razstavo fotografov in slikarjev. Bili smo navdušeni in hkrati veseli saj je
med njimi bila tudi slika slapa Peričnika v vsej svoji lepoti (avtor
gospod Milan Amon).
Naše korake, naša spoznanja zgodovine in kulture smo zaključili
v Mlinšah Pr Pšenk, dan je bil popoln. 
Mila Grošelj
Napovednik: - 14. december Novoletno srečanje
- 21. december, Novoletni literarni večer

Novemu občinskemu vodstvu na pot

Občinske volitve so za nami. Ob tej priložnosti bi novo izvoljeno
vodstvo občine Litija spomnili na že večkrat dane pobude DU
Litija za izboljšanje kvalitete življenja starejših občanov.
-	Svet za starejše pri županu je nekaj let deloval, nato zamrl.
Bil bi nujno potreben, saj se lahko neposredno seznanjal s
problematiko starejših in vplival na razreševanje.
-	Stanovanjska problematika: Pohvaliti moramo pridobitve v
preteklih štirih letih (Dom Tisje v Litiji, oskrbovana stanovanja), s tem pa je treba nadaljevati. Predvsem je treba pripraviti ustrezno zazidljivo zemljišče za nadaljnjo gradnjo
najemnih in oskrbovanih stanovanj v Litiji, ki bi ga občina brezplačno prispevala za nadaljnjo gradnjo, da bi imeli
prednost pri naselitvi občani iz naše občine (kar v sedanjih ni
bil primer); na ta način bi lahko reševali problematiko starejših v prevelikih hišah in stanovanjih v višjih nadstropjih brez
dvigala. Pričnejo naj se pogovori o možnosti vgradnje dvigal v
višjih stanovanjskih blokih.
-	Dnevni center aktivnosti za starejše (lahko bi ga vključili
v nov objekt z oskrbovanimi stanovanji) - po vzoru v številnih
občinah, s čemer bi razširili možnosti, ki jih izvajajo društvih,
jih razširili in popestrili in ponudili možnost vsem starejšim v
občini;
-	Organiziranje prevozov za starejše smo že večkrat predlagali županu. Upamo da bo projekt Sopotniki, ki je v teku dogovarjanja, stekel, v dobro izboljšanja kvalitete bivanja starejših
občanov.
-	Skrb za starejše je treba vključiti v dolgoročni program
občine, saj je treba v bodoče še več problemov reševati na
občinski ravni, saj jih s prostovoljskimi aktivnostmi marsikdaj
ni mogoče, predvsem pa ne za vse upokojence.
Upravni odbor Društva upokojencev Litija

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV
LITIJA - ŠMARTNO

Zaključen projekt »NOV KORAK«

Projekt, ki smo ga poimenovali »Nov korak« smo
koncem meseca oktobra dokončno zaključili.
Zadovoljni smo, da smo z pridobljenimi finančnimi sredstvi, ki
so nam omogočila zagon socialnega podjetja, s katerimi smo
zagotovili osnovna sredstva (opremo) in pokrili del stroškov delovanja v prvih dveh letih.
Prvi dve leti smo poslovali uspešno, saj smo
dosegli vse zastavljene cilje. Ti cilji so bili:
Ø	zagotavljanje inovativnih storitev, ki jih
opravljamo, kot socialno podjetje: storitve urejanja okolice in
manjša vzdrževalna dela v večnamenskih stavbah, plakatiranje in urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij ipd.,
Ø	skrb za čistejše in urejeno okolje,
Ø	izboljšanje informiranosti in osveščenosti prebivalstva (brezplačna informativna pisarna),
Ø	razvijanje novih možnosti usposabljanja in zaposlovanja, zagotavljanje dodatnih delovnih mest ter socialno in poklicno
reintegracijo ranljivih skupin ljudi.
V letošnjem letu smo v socialnem podjetju na novo zaposlili dve
osebi. V času izvajanja projekta smo omogočili tudi usposabljanje na delovnem mestu eni osebi s statusom invalida in dvema
osebama iz ranljivejših skupin prebivalstva (dolgotrajno brezposelne osebe) ter osmim osebam omogočili opravljanja dela
v splošno korist).
Kljub zaključku projekta naši cilji in vizija podjetja, ostajata enaka. Naša vizija je ostati kakovosten in zaupanja vreden partner
svojim naročnikom.
Zagotavljamo storitve na najvišjem možnem nivoju po dostopnih cenah. Naši zaposleni skrbijo za stalno komunikacijo in
pozitiven odnos s kupci. V lokalnem okolju smo zgledni primer
socialnega podjetništva, na regionalnem nivoju smo prepoznani
kot primer dobre prakse.
Ponosni smo, da nam iz leta v leto zaupa vse več poslovnih partnerjev in da nas okolje prepoznava kot pomembnega akterja
tako na področju podjetništva kot tudi družbeno in trajnostno
naravnano podjetje.
Zato smo ponovno kandidirali na razpisu Ministrstva za gospodarstvo in razvoj, »Mentorske sheme za socialna podjetja«, saj
želimo izboljšati naše storitve ter dvigniti kompetence naših
zaposlenih (kar bo omogočilo pridobivanje novega znanja ter
trajno vzdržno socialno podjetje).

Jesensko srečanje – martinovanje
8. novembra smo se odpravili na martinovanje na Čatež.
V Gabrovki smo obiskali muzej PGD Gabrovka, kjer so nam
predstavili delovanje društva. Pot smo nadaljevali proti Zaplazu,
kjer se nahaja Marijino svetišče. Leži na 544 metrov visokem
hribu, s katerega je zelo lep razgled na Dolenjsko.
Martinovanje smo zaključili v Ravnikarjevi zidanici v Veliki Loki,
kjer smo imeli Martinovo kosilo ter zabavo z živo glasbo.

Tradicionalni božično novoletni turnir
v hitropoteznem šahu
V soboto 8. decembra 2018 bo v Novem domu invalidov potekal že 37. Tradicionalni božično novoletni turnir v hitropoteznem
šahu, poimenovan po Franciju Prettnarju.
Na turnir vabimo tudi šahiste iz Društev upokojencev Litija, Zagorje in Trbovlje, ter Društev invalidov Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Radeče in Sevnica.
Razpis in pravila so javno objavljena na naši spletni strani. Več
informacij dobite pri Mirku Plazniku na telefonski številki 041 –
508 – 772.

Tradicionalno prednovoletno srečanje

Bo v Gostilni Kovač v petek, 14. 12. 2018 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.
MDI Litija-Šmartno, so.p.

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

TO SE ŠE NI ZGODILO

Slike so dovolj zgovorne, da sami uživate v njih.
Veliko je bilo postorjenega in trud je bil bogato poplačan z
laskavim prvim mestom – najboljša stojnica na temo čebelarstva, ki jo je razglasila Čebelarska zveza Slovenije in nas 7.
decembra povabila v njihovo družbo z razstavo in delavnico ob
dnevu čebelarskega turizma.

Pa se bo! V nedeljo, 25. novembra 2018, ob 16.00,
v dvorani Podružnične osnovne šole na Vačah. Prvič v zgodovini
bo nek mladinski zbor (učenci, ki obiskujejo osnovno šolo in ob
tem še glasbeno šolo) zapel samospev, ki ga je napisal prvi
slovenski skladatelj klasične glasbe - Anton Lajovic. To se bo
zgodilo ob 140-letnici njegovega rojstva.
Njegova rojstna hiša stoji nasproti vaške vage (ker so bile Vače
pač najstarejši trg v Zasavju in so vago potrebovali, da so tehtali živino, itd.) in v njej je zdaj muzej. Na hiši sta dve plošči:
prva je posvečena prvemu slovenskemu skladatelju klasične
glasbe Antonu Lajovcu, druga pa prvemu tržaško-koprskemu
škofu Matevžu Ravnikarju. Na Klancu pr´ Klančari pa je živela Antonova nečakinja (poleg drugih otrok) z dvema punčkama
Marinko in Franco. Anton je pogosto hodil tja na počitnice in
skupaj z obema punčkama hodil na sprehode. Ko so stali pred
njegovo rojstno hišo, jim je zaupal skrivnost. Pri drugem oknu
v nadstropju (v katerega je bila vzidana plošča Matevžu Ravnikarju) sem privekal na svet (pred 140 leti). Mama je bila tu na
obisku, med tem ko so še obnavljali svoj bodoči dom, kjer je
zdaj pošta in Družinsko gledališče Kolenc. To mi Marinka, ki je
zdaj v domu Tisje, večkrat pripoveduje. Napisala je tudi knjigo

spominov z naslovom »Ogrlica spominov«, v kateri je napisala
še več, kot sem vam zaupal. En izvod mi je podarila in jo lahko
dobite pri meni – a jo (samo nerad) posodim – raje kopiram. Ko
smo Dom GEOSS obnavljali, smo spominske plošče zamenjali,
da bo prava plošča na pravem mestu, tako kot je rekel Anton
svojima punčkama.
V nedeljo pa se bomo videli na koncertu! To bo za pevovodkinjo
in njene nove pevce še poseben izziv, saj se je šolsko leto šele
začelo. Korajža velja! Naši gosti bodo:
Mladinski pevski zbor Konservatorija
za glasbo in balet iz Ljubljane (Zlati v Zagorju) in dirigentka iz - Marta
Sojar Voglar (sl.). Tu je premalo prostora, zato poglejte spored z izvajalci
na spletni strani tega članka http://
www.vace.si/marta.htm .
Kdor poje, zlo ne misli – pa tudi vsi
ostali imamo ljubeče misli, saj se imamo radi, kajne! 
Zvonček Norček
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8. LIKOVNE USTVARJALNICE (16.10.) za učence litijske
in šmarske občine ter gimnazijce se je udeležilo 23 mladih likovnikov: Laura Mahkovic Lamovšek, Tea
Vozel, Meta Kralj, Lara Zeljković (OŠ Litija): Dejan Patkovič, Nik Smrekar, Matic Mele (OŠ Litija PPP); Sara Končar, Matic Ulčar, Lovro Klinc,
Živa Nagode (OŠ Gradec); Sara Uštar, Zala Pavlin, Sara Turniški, Maša Grčar (OŠ Gabrovka);
Liza Marija Kokalj, Nika Poglajen, Saša Posega,
Jana
Smrekar
(OŠ Šmartno);
Tia Tara Božič,
Maša Cvetežar,
Ela Murko, Lavra
Zupan (Gimnazija Litija). Učence in dijake so
spremljale likovne pedagoginje
iz šol in gimnazije. Ustvarjali so
na temo PROSTI ČAS, razstava bo potovala po
vseh sodelujočih šolal.
Na prireditvi Sadjarskega društva LITIJA (23.10.)
so bile razstavljene PANJSKE KONČNICE.
Panjske končnice so naslikali: Lavra AMBROŽ,
Nubia ANŽEL,
Andrej HOST
NIK - Hrabri,
Nina GROBO
LJŠEK, Jelka
JANTOL, Danijela KUNC, Aleksander LAVRENČIČ, Billy MEHLE, Marjeta MLAKAR AGREŽ, Joža OCEPEK
- Josipina, Sabina SLANA CVIKL, Anita VOZELJ,
Jelka ZAJC.
Na regijsko razstavo Spomin na Cankarjeve
misli 15.11. v Zagorju, so bili iz društva LILA
po izboru mag. Nuše Lapajne Čurin uvrščeni:
Lavra AMBROŽ, Andrej HOSTNIK, Jelka JAN-

DRUŠTVA / MLADI / AKTUALNO
TOL, Billy MEHLE, Marjeta MLAKAR AGREŽ in
Sabina SLANA CVIKL.
Spremljevalno likovno razstavo O VINU IN LJUBEZNI za prireditev v litijski knjižnici 20.11., je
prispevalo 14 članov: Lavra AMBROŽ, Nubia
ANŽEL, Gabrijela HAUPTMAN, Andrej HOSTNIK
- Hrabri, Nina GROBOLJŠEK, Jelka JANTOL, Danijela KUNC, Aleksander LAVRENČIČ, Billy MEHLE, Marjeta MLAKAR AGREŽ, Joža OCEPEK Josipina, Jože POTOKAR Cvrčo, Sabina SLANA
CVIKL, Marija TOMAZIN ZUPAN, Marija URANKAR Murn, Anita
VOZELJ.
V
ponedeljek,
3.12. bo ob
19,00 v Knjižnici
Litija - prireditev
TA VESELI DAN
KULTURE.
Odprti bosta dve
razstavi članov
društva LILA: O
vinu in ljubezni
in Spomin na Cankarjeve misli. Sekcija LILA
PIŠE pa bo predstavila poezijo ter zgodbami na temo SITARJEVEC.
Na tej skupni prireditvi, zadnji v letu 2018,
bodo sodelovali: Lavra AMBROŽ, Nubia ANŽEL,
Darja GREGORČIČ BERNIK, Magda GROZNIK,
Gabrijela HAUPTMAN, Andrej HOSTNIK, Nina
GROBOLJŠEK, Jelka JANTOL, Danijela KUNC,
Aleksander LAVRENČIČ, Billy MEHLE, Marjeta
MLAKAR AGREŽ, Joža OCEPEK, Jože POTOKAR
Cvrčo, Sabina SLANA CVIKL, Marija SMOLEJ,
Pavel SMOLEJ, Marija TOMAZIN ZUPAN, Marija
URANKAR Murn, Anita VOZELJ, Jelka ZAJC.
Ogledi razstav: člani društva LILA so bili 27.10.
na ogledu mednarodne interdisciplinarne umetniške razstave v galeriji KIBLA v Mariboru. 1.
decembra pa si bodo pod vodstvom mentorja
mag. Pozniča ogledali razstavo Ivane Kobilca
v Narodnem muzeju v Ljubljani.  Joža OCEPEK

Na Mamolju otvoritev novega odseka
asfaltirane ceste

»V soboto, 3. novembra smo otvorili asfaltirano cesto Mamolj – Sirk in odcep pri Hauptmanu. Gre
za 1300m + 300m nove asfaltne ceste, ki bo močno olajšala vsakodnevno vožnjo tamkajšnjih
prebivalcev. Sedaj bo tudi omogočen prevoz šolskih otrok z avtobusom, kar do sedaj ni bilo
mogoče. Še enkrat se je pokazalo, kaj se lahko naredi, ko ljudje stopijo skupaj in nenazadnje se
je poklopilo tudi nekaj dogodkov. Na tem mestu zahvala Občini Litija, z županom Francijem Rokavcem
na čelu, za posluh ter vso
pomoč in podporo, Komunali Litija, KS Polšnik, podjetju SIG, vsem izvajalcem
del in nenazadnje prizadevnim domačinom, ki so
s trdim delom ter veliko
opravljenih traktorskih in
strojnih ur uspeli pripraviti
celoten spodnji ustroj za
pripravo asfaltne prevleke.
Ob enem se je saniral plaz
proti Hauptmanu, od koder smo lahko dobili glavnino materiala za spodnji
ustroj. Tako smo včeraj
lahko s prerezom traku slovesno predali odcep Mamolj – Sirk in odcep pri Hauptmanu v uporabo.
In kot se ob takem dogodku spodobi je sledila pogostitev, ki so jo pripravili tamkajšnji domačini. Manjkalo ni tako mesa kot
sladkih in slanih dobrot. Ob
P(R)OZORNE
enem je beseda tekla o preteklih in bodočih projektih, ki
VREČKE
so nujni za Mamolj, med kateV Zasavskem varstveno delovrimi ne gre izpustiti vodovoda
nem centru ohranjamo naravo tudi za poznejše generacije.
Mamolj. Še enkrat zahvala
Zavedamo se odgovornosti posameznika, predvsem problevsem udeleženim.
ma odpadkov.

Marjan Mušič
Ker delujemo trajnostno in v resnici proizvajamo uporabne
izdelke, smo razvili P(r)OZORNE vrečke. Pozorne zaradi pozornosti do okolja, saj prevzemajo vlogo malih prozornih vrečk,
ki smo jih pri nakupih uporabljali za tehtanje in shranjevanje
sadja ter zelenjave. Ker gremo
z roko v roki z
naravo, jih izdelujemo iz rabljenih zaves. Torej,
če vam zavese
kradejo prostor
na podstrešju,
jih z veseljem
prevzamemo v
naši enoti v Litiji ali Zagorju. Naš paket Pozornih vrečk vsebuje 5 vrečk različnih velikosti, kupite ga lahko v naši trgovini v
Šmelcu od ponedeljka do petka med 6.00 in 15.00. Obenem
vas vabimo, da si ogledate tudi naš darilni program in z unikatnim rokodelskim izdelkom presenetite najdražje, s tem pa
tudi dodate vrednost naši zaposlitvi pod posebnimi pogoji.
Boštjan BEBAR

KULTURNI ŠOK 2018

Kulturni šok je projekt Kluba litijskih in šmarskih študentov, katerega izvor sega v leto nastanka kluba
1997 in s tem letos praznuje 21 let.
A se ni vsa leta izvajal v istem obsegu, sploh v
zadnjih letih je skoraj popolnoma zamrl. Letos
pa smo ga – s finančno pomočje Občine Litija
– zopet poskusili obuditi.
Oktobrsko kulturno dogajanje
je zajemal sklop
6 dogodkov, katerih rdeča nit
je bilo število π.
Na ta način smo
se podali v številne in med seboj
različne dimenzije, ki ustvarjajo
umetnost. Led
smo prebili s pesniškim večerom
12. oktobra, ki je
nosil ime πoezija
in je po načinu open mic spodbudil mlade pisoče k deljenju (ne)avtorske poezije.
13. oktobra smo z Anžetom Grčarjem, študentom filmske režije na AGRFT-ju, zakorakali v
zaodrje filmskega sveta. Ogledali smo si film
Mama, ki prikazuje mikromoment iz življenja
ženske – matere, žene, delavke – postavljen v
okolje delavske družine in naslika univerzalno
podobo ženske vloge, prepojeno s čustvenim
nabojem vsakodnevnega boja. Ogledu je sledila debata z režiserjem, ki je zajela vse od študija
na AGRFT-ju, filmskega ustvarjanja in nasploh
položaju filma v Sloveniji. 18. oktobra smo v
sodelovanju s Knjižnico Litija, enota Šmartno
pri Litiji, organizirali uro pravljic za najmlajše,
bodoče Klišejevce.
Naslednji dan, 19. oktobra pa smo se v
kavarni Art&Caffe podali v ritme jazza
s člani Medgeneracijskega glasbenega
društva Litija: Domnom Malisom, Dejanom Bašom, Evgenom Malisom, Sašem
Prijateljem, Barbi Osolnik in jazz artistko
na saksofonu Sabo Safić. Za njimi pa so
nastopili tudi za ta namen sestavljena
skupina dijakov s KGBL, študijske smeri jazza, Lost, Never Found and Murdered by the KGBlj: Gal Grobovšek, Ajda
Vardjan, Doroteja Lipovec, Nina Baš. Na
gledališke deske pa smo pripeljali Nika
Škrleca, slovenskega igralca, voditelja
Malih sivih celic in prvaka v pomnjenju števila π, ki je 20. oktobra v KC Litija nastopil z
avtorsko monokomedijo Naj gre vse v pi. Gre
za prvo predstavo, ki na oder postavlja mnemotehniko palače spomina, način pomnjenja
decimalk števila pi. Nik je v predstavi odigral

domišljijski svet, ki se skriva za njegovimi številkami ter združil svet matematike, števil, domišljije in gledališča v dinamično in igrivo celoto domišljijskega absurdnega sveta, v katerem
je vse mogoče. Kot zadnje dejanje Kulturnega
šoka pa smo otvorili fotografsko razstavo Pi,
ki je skupen projekt mladih fotografov: Emilije Meserko, Anžeta Malisa, Aleksandra Zariča
in Sabele Porto.
Skozi fotografijo
je vsak na svoj
način
dopisal
kritiko prostora
občine Litija in
Šmartno pri Litiji. Fotografije so
dobile svoj razstavni prostor
na gradu Bogenšperk, razstava
pa je za ogled
na voljo do konca novembra.
S skupno malo
več kot 200 udeleženci smo ponosni, da je oktober lahko spodbil tezo o neaktivnosti Litijanov in Šmarčanov, mladi pa vedno znova dokazujemo, da nam ni vseeno in smo zmožni tudi
globljega, aktualnega in argumentiranega soustvarjanja. Tudi kulture. Za vse, ki Kulturni šok
podpirate na tak ali drugačen način - iz srca
hvala. Za vse ostale pa: se nam boste pustili
šokirati naslednje leto?
Poleg kulturnega šoka, smo v oktobru in novembru izvedli še nekaj drugih projektov. 27.10.
je potekal Klišejev Wake Up Halloween 2018,
ki se je odvijal v dvorani Pungrt, 3. novembra
smo na terasi našega kluba priredili kostanjev
piknik, kjer smo se družili sedanji in bivši člani

našega kluba, 10.11., pa smo se skupaj odpravili na popotovanje od Litije do Čateža.
Vsi, ki imate nove, atraktivne ideje ali pa si le
želite druženja, ste vabljeni vsak prvi četrtek
v mesecu, ob 19:00, na mesečne seje kluba!
Z nami ostajajo stalne ugodnosti: ugodno fotokopiranje, fitnes,
pro jumping, Lamfit
bootcamp in odbojka. Ceneje se lahko
včlanite v Knjižnico
Litija, v Optiki Manja pa dobite poseben Kliše popust!
Še vedno nudimo
tudi inštrukcije angleščine, slovenščine, matematike in
nemščine. Da česa
ne zamudiš, redno
spremljaj našo facebook, spletno ali
instagram stran!
 Manca PlaninšeK

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

OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV
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MESEC POŽARNE VARNOSTI 2018
v PGD GABROVKA
Mesec oktober je mesec požarne
varnosti. V letošnjem letu je bil posvečena številki za klic v sili -112.
V tem času smo gasilci še bolj aktivni, kot sicer.
Organiziramo večje operativne vaje z namenom
preizkusa delovanja gasilske tehnike in moštva,
organiziramo prikazne vaje za krajane, dneve odprtih vrat, preventivne akcije in podobno. Tako
smo bili aktivni tudi gasilci PGD Gabrovka.
Na »gasilske četrtke« smo imeli nekaj rednih
operativnih vaj v organizaciji društva.
V nedeljo, 14. 10. 2018 smo sodelovali na gasilski vaji v Sektorju 1. GZ Litija. Sektor 1. sestavljajo PGD Dole, PGD Gabrovka, PGD Polšnik
in PGD Tihaboj. Vaja »Potres« v organizaciji PGD
Dole je potekala na Mali Gobi. Namen vaje je bil
čim bolj izkoristiti tehniko in znanje, katero premorejo društva našega okoliša. Cilj vsake vaje pa
je tudi, da ugotovimo pomanjkljivosti ki jih lahko
izboljšamo in izpopolnimo. Glede ta dejstvo, da
smo vsi skupaj na tovrstni vaji sodelovali prvič,
smo se iz vaje veliko naučili in pridobili nove izkušnje, katere bomo v prihodnosti upoštevali pri
svojem delu.
V petek, 26. 10. 2018 smo sodelovali onkraj občinske meje na vaji v podjetju TEM Čatež v organizaciji PGD Čatež pod Zaplazom. Na vaji so
poleg omenjenih dveh društev sodelovala tudi
ostala društva iz njihovega sektorja GZ Trebnje. Tudi po tej vaji smo odšli domov z novimi
pomembnimi izkušnjami. Predvsem je pomembna ugotovitev, da
lahko pri posredovanju v večjih
kompleksnih industrijskih objektih
hitro primanjkuje
gasilcev, cevi in
tlačnih posod s
stisnjenim zrakom
za dihalne aparate
kljub temu, da je
na kraju večje število gasilskih enot.
Aktivni smo bili
tudi na področju
izobraževanja. V izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je potekal dvodnevni tečaj
za gašenje notranjih požarov - modul B, katerega
sta opravila dva naša operativca. Dva operativca sta uspešno opravila tudi dvodnevni tečaj za
gašenje notranjih požarov - modula A v izobraževalnem centru v Sežani. Dva naša operativca pa
sta se udeležila še tečaja v organizaciji podjetja
Weber -- Heavy Rescue (tehnično reševanje), ki
je potekal v Ribčah.
V sodelovanju z zaposlenimi v OŠ Gabrovka smo
v vrtcu Čebelica izvedli preventivno evakuacijo.
Vse 4 enote vrtca so se izjemno izkazale pri eva-

kuaciji. V nadaljevanju druženja z najmlajšimi sta
gasilca David in Simon razkazala gasilski muzej, gasilski dom in opremo. Na koncu pa so se
otroci najbolj razveselili »špricanja« z ročnikom.
Tako smo zagotovo navdušili mlade generacije, ki
bodo nekoč zamenjale trenutne operativne vrste.
V soboto 13. 10. 2018 smo v zgodnjem popoldanskem času mentorji izvedli kostanjev piknik
in druženje z gasilsko mladino kot zaključek tekmovalne sezone ter zahvala za njihov trud skozi
vse leto.
V nadaljevanju dneva odprtih vrat smo se ob
peki kostanja združili člani »treh generacij«
(mladi, operativci in veterani). Na druženje smo
povabili tudi krajane, ki so nam skozi celo leto
namenili veliko podpore.
Že sedmo leto zapored smo izvedli tudi strokovno ekskurzijo. Vsako leto odidemo v drug konec
Slovenije. Ekskurzija vključuje strokovne gasilske vsebine, nekaj kulturno zgodovinskega dela
in sprostitveni del. Letos smo izbrali Notranjsko,
Vipavsko in Goriško. Med potjo smo reševali
vprašalnik o poznavanju društvene zgodovine.
Prvi postanek smo opravili z ogledom novega
gasilsko reševalnega centra v Postojni, ter predstavitvijo opreme tamkajšnjih gasilcev. Pot smo
nadaljevali proti Vipavi kjer smo si v prostorih
vojašnice ogledali zasebni muzej iz obdobja 1.
svetovne vojne. Preko Gorice smo prispeli na
Sabotin kjer smo se sprehodili po rovih in bojnih
jarkih v hribu ter si ogledali kaverne iz odboja
1. Svetovne vojne. Predno smo
nadaljevali pot
smo imeli v koči
toplo malico.
Na
Gonjačah
smo se povzpeli na razgledni
stolp, kjer pa se
zaradi oblačnega vremena ni
videlo celotne
panorame. Pred
odhodom proti
dolenjski smo
si vzeli čas za degustacijo pridelkov na kmetiji
Domenis v Goriških Brdih. Dan smo zaključili s
skupno večerjo na Čatežu pod Zaplazom.
Spoštovani, kot vidite, smo bili gabrovški gasilci v
mesecu oktobru zelo aktivni. Aktivni pa smo tudi
skozi celo leto že skoraj sto let. Da naše delo in
dosežki ne bodo šli v pozabo, smo uredili gasilski
muzej, kjer hranimo našo zgodovino. Vljudno vas
vabimo na ogled gasilskega muzeja v Gabrovki.
Ogled je možen vse dni v letu, po predhodni najavi, na elektronski naslov, pgdgabrovka@gmail.
com ali telefon: 031 203 722.

Gabrovški Gasilci

SADJARSKA RAZSTAVA V LITIJI
Sadjarsko društvo Litija je v okviru
svojega programa tudi letos organiziralo sadjarsko razstavo od 23.
do 26. oktobra v avli Občine Litija.
Uradna otvoritev je bila 23/10-2018 ob 15. uri.
Otvoritev je spremljal bogat kulturni program, v
katerem je sodeloval mešani pevski zbor DU Litija in Vida SLADIČ z eno od svojih pesmi, predstavila pa je tudi svojo knjigo »Polšniške pripovedke
za prihodnost. Po uvodnem govoru predsednika
Sadjarskega društva Vojka BIZJAKA, so še na
kratko spregovorili župan občine Litija Franci Rokavec, predsednik sadjarskega društva SOSTRO,
predsednik Zveze sadjarskih društev Slovenije,
ter predsednik vinogradniškega društva Šmarno
pri Litiji. Po uvodnih govorih sta predsednik Vojko Bizjak in župan občine Litija Franci Rokavec
uradno odprla razstavo.

Otvoritev razstave. Pogled na razstavni prostor s
pevci Društva upokojencev Litija.

Tokratna razstava je bila odraz bogate sadne letine saj je bilo na glavni razstavni mizi 40 vrst različnih sadežev jabolk, na mizah kjer pa so svoje
sadje dali na ogled člani sadjarskega društva pa
je bilo na ogled še 43 vrst različnega sadja, med
temi tudi kivi, kaki, nešpla, več vrst lešnikov ter v
zadnjem času zelo zanimiv sadež »Asimina.«
Na letošnji razstavi so svojimi izdelki in prispevki
sodelovali »Vrtec CICIBAN Šmartno z vzgojiteljicami z slikovnim prikazom »Sadje je dozorelo«,
Eko kmetija »Vodnjav« iz Zagriča Primskovo,
Kmetija KNEZ Mirko-predelava, konzerviranje
sadja in zelenjave, »Agrolit« Litija s svojimi proizvodi posebno še pridelave »Asimine«, Vinograd

MLADINA IZ PGD GABROVKA TRADICIONALNO
NIZA USPEHE
V soboto, 15.9.2018, je v Moravčah
pri Domžalah potekalo 21. državno tekmovanje
iz gasilske orientacije, katerega se je udeležilo
kar 193 ekip v 6 kategorijah. Med njimi smo
bile že tradicionalno prisotne tudi 3 ekipe iz
našega društva, pionirji, mladinci in pripravniki, kateri so si pravico nastopa zagotovili z najboljšimi rezultati na predhodnem občinskem in
regijskem tekmovanju.
Na tekmovanje smo prišli med prvimi, saj smo
bili praktično »domačini«, saj spadamo v isto
regijo, kjer je tekmovanje potekalo. Po začetni
prijavi na komisiji A in na info točki je sledil
prvi del tekmovanja, in sicer vaje izven proge.
Najprej, prvi med vsemi so vajo, postavitev
orodja za vajo z motorno brizgalno opravili pripravniki. Kljub nekoliko nervoze pred vajo,
so vajo opravili zelo
suvereno Nato so na
vrsto za vajo z vedrovko prišli še mladinci, ki
so z vajo opravili brez
napak ter pionirji, pri
katerih se je čutila nervoza samega tekmovanja, saj so se tekmovanja udeležili prvič.
Vsi so se kljub vsemu
optimistično odpravili
na različno dolge proge, kjer so morali poiskati kontrolne točke
in na njih opraviti tudi
posamezne vaje. Naše
ekipe so se kar hitro vrnile nazaj na cilj, vendar
z nekoliko mešanimi občutki, saj so si predelali
kar nekaj kazenskih točk na samih kontrolnih
točkah. Kljub vsemu smo še vedno upali na
odlične rezultate na koncu. Ker smo rezultate
tekmovanja lahko spremljali direktno v živo, je
bilo ves čas kar nervozno. Zato smo si za zbijanje le te nekoliko odmaknili od samega prizorišča in si ogledali stojnico slovenske vojske,
se z najmlajšimi udeležili rekreativnih iger… . Z
enim očesom pa smo seveda spremljali rezultate, razen enega člana, saj je na eni izmed vaj
odvrgel očala, sodnik pa mu jih je po nesreči
uničil ter tako ni mogel najbolj spremljati rezultatov.  Kljub vsemu smo ugotovili, da bosta
2 od 3 ekip na koncu kljub vsemu kar visoko.
Po nestrpnem, večurnem čakanju na rezultate,
neuradne preko spleta, kakor kasneje tudi uradne na zaključku tekmovanja, smo ugotovili,
da so naši najmlajši, pionirji (Lovro Hribar, Blaž
Jerič in Jure Martinčič) osvojili končno 33. mesto, s katerim so bili kar razočarani, saj so sami
pričakovali bistveno več. Mladinci (Jan Dremelj,
Timotej Vrtačnik in Anže Lovše) so osvojili 7.
mesto, za stopničke jim je zmanjkalo slabih 10
točk. Najstarejši, pripravniki, v postavi Leon Ciglar, Gašper Turniški in Luka Bajc pa so pokorili
vso konkurenco in so tako postali DRŽAVNI
PRVAKI!
Začelo se je nepopisno veselje in zadovoljstvo,

saj smo dobili potrditev, da vse vaje, ki smo jih
imeli, niso bile zaman. Nato smo se počasi vračali domov, kjer nas je pred gasilskim domom
v Gabrovki pričakal curkomet in nepozaben
sprejem članov in družin tekmovalcev, za kar
se najlepše zahvaljujemo.
V soboto, 29.9.2018, je na Savi pri Litiji potekalo občinsko tekmovanje v gasilsko športno tekmovalnih disciplinah, katerega smo se udeležili
s ekipami pionirjev, pionirk in mladincev. Mlajši
so tekmovali v vaji z vedrovko, prenosom vode
in redovnih vajah, starejši, mladinci pa v vaji z
ovirami in redovnih vajah.
Najprej so se na tekmovališče podali pionirji,
pri katerih se je v vetrovnem vremenu in nekoliko nesreče vaja z vedrovko ponesrečila in tako

niso dokončali vaje. Kljub temu so se podali še
na ostali dve vaji in tam bili več kot suvereni.
V nadaljevanju so tekmovale pionirke, katere
so bistveno bolje opravile z vajami. Na koncu
so prišli na vrsto še mladinci, kateri so imeli
kar težko vajo z ovirami, s katerimi je imelo kar
nekaj ekip težave. Na koncu so mladinci osvojili nehvaležno 4. mesto, pionirji so bili zaradi
nedokončane vaje žal diskvalificirani, pionirke
pa so osvojile 2. mesto.
Za vse ekipe je to velika spodbuda za naprej,
saj bo v naslednjem letu tekmovanje s podobnimi vajami, ki pa bo najboljše ekipe popeljalo
naprej na regijsko tekmovanje.
Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem tekmovalcem/mladim članom, ki so pridno sodelovali
na vseh srečanjih, na vajah in tekmovanjih,
vsem mentorjem, ki ste skozi celo leto sodelovali na vajah ter staršem, ki nam v velikem številu zaupate otroke in upam, da bo tako tudi naprej, da obdržimo gasilsko organizacijo v kraju
močno in da postaja še močnejša. Seveda pa
je veliko na otrocih, predvsem pa v tem trenutku na »najstarejših« mladih, pripravnikih, za
katere upamo, da ne bodo »vrgli puške v koruzo« in nadaljevali z aktivnim sodelovanjem v
gasilskem društvu, saj vas več kot potrebujemo
mladih moči in zagona tudi v naprej.
Na pomoč!

Za PGD Gabrovka, Martin Gracar

V HVALEŽNOST JESENI

Tudi najmlajši iz vrtca Litija so si radovedno ogledali razstavo!

niško društvo »ŠTUC« Šmartno, Sadjarsko vrtnarsko društvo J.E,Kreka SOSTRO, »LILA« Litija z
prikazom panjskih končnic, ČEBELARSKO DRUŠTVO Litija, Zveza sadjarskih društev Slovenije
ter Turistični društvo Litija s prikazom fotografij
ocvetličenih stanovanjskih hiš v okviru akcije
naše mesto lepo, ocvetličeno ter prijazno.
Poleg naštetih so člani društva na razstavnem
prostoru razstavili priprave za sušenje sadja, staro orodje in priprave, ki so jih na kmetijah uporabljali nekoč, pri svojem delu, skratka pri ogledu
teh, pa je človek dobil jasno sliko, kako je tehnika napredovala do današnjih dni.
Spoštovani občani razstavo je v dneh odprtja
obiskalo kar nekaj občanov, učencev šol ter
vrtcev, več pa bi le teh bilo, ko bi bil razstavni
prostor nekje v pritličju, žal v Litiji takšnega prostora ni. Sadjarstvo je eno gospodarskih panog
in v to bi morali vključiti in izobraževati naš mladi
rod že v osnovnih šolah. Ni dovolj teorija, pač pa
bi to morali povezati s prakso. Sprašujem se ali
imamo toliko volje in moči, da bi v okviru šole
organizirali sadni vrt in vrt za vzgojo zelenjav ter
jih vključili v praktično delo, to še posebno velja
za mlade, ki živijo v mestu in so sedaj odtujeni
od narave, do čim so mladi na podeželju vsakodnevno vključeni v proizvodnje procese in delo
na kmetijah.
Ob tej priliki zahvala vsem, ki so kakor koli sodelovali pri postavitvi razstave,predvsem strokovni
sodelavki Vesni Velikonja, predsedniku Vojku
BIZJAKU, ter g. Francu GROŠLJU, ki je na predavanju predstavil nov sadež v našem vrtu »Asimino«. 
Ciril Golouh

V Jevnici je na prvo
novembrsko nedeljo
potekala že 27. prireditev, na kateri se
z razstavo poljskih in
vrtnih pridelkov ter s
kulturnim programom
zahvalimo naravi za
vse, kar nam je v tekočem letu dala. Kljub
ekstremnim razmeram od dežja do suše
nas je v tem letu obilno nagradila.
Na prireditvi v organizaciji KUD Jevnica
že nekaj let sodeluje tudi POŠ Jevnica. Zoja, Lea in Ajda so z deklamacijami popestrile kulturni program, zadnja tri leta pa prikažemo tudi, s čim vse nas razveseli naš ekovrt. Letos smo
našo shrambo obogatili z
zeliščnimi sirupi, med katerimi ne manjkajo sivkin,
žajbljev, metin ali koprivni;
malice pa bomo obogatili
z domačo ribezovo marmelado. Razstavili smo
tudi kodrolistni ohrovt,
radič ter kakije, manjkali
pa niso niti likovni izdelki
naših učencev.
Na razstavi so bile letos
tudi različne sorte jabolk,
ki so jih po končani razstavi podarili našim in vrtčevskim otrokom.

Darja Rajšek
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DRUŠTVA / AKTUALNO

Vsi imamo v glavi velik načrt želja

Društvo upokojencev Dole je majhno, šteje le 130 članov, ki pa vsak zase in skupaj, imamo
v glavi načrt želja, ki bi jih radi uresničili in se trudimo, da bi jih izpolnili čim več. UO društva
se je letos sestal petkrat, predsednik
društva Tone Sveršina, pa nas sproti
spodbuja k delu. Smo aktivni v okviru Zasavske pokrajinske zveze, saj
smo se letos udeležili srečanja, ki je
potekalo na bazenskem kompleksu
Aquaroma Rimske Toplice. Zanimiv je
bil izlet na področje Savinjske doline,
ogledom Polzele, obiskom Cajhnovega
kozolca s starim kmečkim orodjem in
zbirko traktorjev, goro Oljko s cerkvijo
sv. Križa in podzemnim svetiščem.
Skrbimo za zdravje, saj se običajno
tretjo nedeljo v mesecu v društveni
pisarni udeležujemo preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in maščob v krvi ob sodelovanju z KORK. Naš član Martin Željko že
vrsto let sodeluje v akciji pri varovanju in usmerjanju učencev na poti v šolo v prvih dneh pouka.
Športna sekcija pa je ena najbolj
dejavnih, saj organizira pohode in
vadbe ekip kegljanja s kroglo na vrvici. Obe ekipi ženska in moška sta
se uvrstili na državno prvenstvo, ki
je letos potekalo v Miklavžu pri Ormožu in prejeli priznanje za udeležbo.
Do konca koledarskega leta je ostalo le še malo časa, želeli bi si, tako
kot doslej, spomniti naših starejših
in bolnih članov z obiski na domu in
skromnimi darilci. Seveda je slednje
odvisno od razpoložljivih sredstev.
So pa področja, kjer se ne damo,
kjer še vedno gojimo pristne stike
s člani, jih obiskujemo na domu in
se družimo. Nedavno je bilo tako
druženje, deveto po vrsti, na Kmečkem turizmu Pr Krjan. S tem smo si privoščili vsakodnevni
odmerek sreče, veselja, zadovoljstva. 
Jožica Vrtačnik

Srečanje starejših na Konjšici!

Prvi vikend v novembru smo članice KORK
KONJŠICA pripravile prireditev na katero
so bili vabljeni vsi Krajani KS KONJŠICA.
V goste smo povabile skupino SONČNICE
iz Zagorja. Z odličnim petjem in pozitivno
energijo so nam polepšale dan. Pridružil
se nam je tudi Litijski župan Franci Rokavec in nas nagovoril o dosedanjem delu in
načrtih za naprej.
Hvala vsem, ki ste pomagali pri organizaciji hvala članicam KORK KONJŠICA, za
vso pomoč pri pogostitvi.


ŽALNA SLOVESNOST
OB DNEVU MRTVIH

Dne 31/10-2018 ob 16. uri je bila v Litiji
žalna slovesnost pred spomenikom »Padlim
borcem in ostalim žrtvam« 1941-1945 ob dnevu mrtvih. Slovesnost je pripravila Zveza združenj
borcev za ohranjanje vrednost NOB Litija-Šmartno, katere se je udeležilo več občanov mesta
Litije in drugih, ki so se
s svojo prisotnostjo poklonili padlim borcem
in drugim v II. Svetovni vojni, borcem prve
svetovne vojne in osamoosvojitvene vojne za
Slovenijo.
V ŽALNI SLOSVESNOSTI SO SODELOVALI
PIHALNI ORKESTER Litija, mešani pevski zbor
društva upokojencev
Litija, učenci osnovne
šole gradec, praporščaki zveze združenj borcev NOB, policijsko veteransko društvo Sever,
in Združenje veteranov
vojne za Slovenijo. Kot vsako leto je v spomin na padle borce delegacija Zveze borcev Litija položila venec pred spomenik padlim borcem in ostalim žrtvam, žalni govor pa je imela Joža OCEPEK.
Program žalne sloves
nosti je povezoval Zlatko ZAVRL
Spoštovani občani, za
dan mrtvih so pred spomenikom zopet zagorel
sveče in prav bi bilo, da
bi se padlih spominjali
čez celo leto ne samo
ob dnevu mrtvih, da bi
k spomeniku pripeljali
najmlajše, da bi se tudi
ti poklonili spominu na
naše padle, da bi doumeli napis na spomeniku, ki se glasi: »VSI KI
GRESTE MIMO, VEDITE,
ZA SVOBODO VAŠO
DALI SMO ŽIVLJENJE«


Dragica Dolinšek

DOM TISJE

OBISK UTEMELJITELJA KONGRUENTNE
ODNOSNE NEGE GOSPODA RUDIGERJA
BAUERJA V DOMU TISJE

V zadnjem tednu septembra nas je obiskal utemeljitelj kongruentne odnosne nege, kar v
slovenskem prostoru naslavljamo, kot kultura usklajenih odnosov, gospod Rudiger Bauer.
Spremljala ga je ekipa filmarjev, ki so tudi pri nas snemali za potrebe dokumentarnega
filma.
Gospod Bauer je utemeljil svoj model na spretnostih vzpostavljanja skladnih odnosov, za kar so
ključni biografski podatki ljudi ter sodobna spoznanja iz konstruktivizma in nevroznanosti.
Model se uporablja v številnih ustanovah v Nemčiji, Avstriji in Švici, zadnja leta pa se uveljavlja v
vse več slovenskih domovih. Za področje smo zaposlene v Dom Tisje pridobile tudi certifikat. Bili
smo med prvimi v Sloveniji, ki smo pričeli uvajati omenjeni model. Pogosti pomisleki so, da se za
tak pristop potrebuje veliko časa, ki nam ga v domovih pogosto primanjkuje, vendar izkušnje kažejo, da se z modelom
čas prihrani, saj se
z ljudmi vzpostavlja
pristne, prijateljske
odnose., ki presegajo sam profesionalni odnos. Pozitivni
učinki modela, ki
vzpodbuja sproščanje hormonov zlasti
oksitocina, serotonina in dopamina,
ki se tvorijo, kadar
se nekdo za nas
zanima, nas toplo
objame ali samo nameni lepo, prijazno
besedo delajo velike
spremembe v nas!
Stanovalci so zadovoljnejši, mirnejši,
doživljajo občutke
sreče, prav tako so opazne spremembe pri zaposlenih, ki doživljajo večje zadovoljstvo pri svojem
delu, čutijo večjo izpolnjenost, preprečuje se izgorelost!
Gospod Bauer si je z zanimanjem ogledal oba naša domova, tako matični dom Tisje, kot enoto
v Litiji in prisluhnil našim izkušnjam. Spremljala ga je ekipa ustvarjalcev dokumentarnega filma
avtorjev gospoda Marcusa Josefa Weissa in gospoda Davida Ketterja, ki se ukvarja z močjo srečanja, transformacije in kulturnim pomenom medčloveških odnosov na področju nege in oskrbe
starejših. Snemali so v enoti Litija. Z navdušenjem čakamo na premiero filma, ki bo prišel v kinematografe prihodnje leto!
Leonida Razpotnik

Ciril Golouh

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je…

Žal, kruto je spoznanje,
to je resnica,
niso sanje,
da za vedno si odšel od nas,
a globoke rane
pustil si pri nas.

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen
ostajata za vedno z nami.

Z A H VA L A
ob boleči izgubi naše drage mame

V SPOMIN

Z A H VA L A

KRISTINE RAZPET

4.11.2018 je minilo žalostno leto odkar nas je mnogo prezgodaj
in nepričakovano zapustil naš dragi

v 70. letu starosti se je od nas za vedno poslovil

5.10.1931 – 31.10.2018
iz Moravč 43, Gabrovka

BOŠTJAN MARTINČIČ

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem,
prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, sočutja, tolažbo,
podarjeno cvetje, sveče, darove za cerkev, svete maše ter za vse ostale
darove. Posebna zahvala sosedi MAJDI za vso pomoč, dr. Ptičarju in
uslužbenkam patronažne službe ZD Litija, še posebej Mateji Okrogar.
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem Lipe,
pogrebni službi KSP Litija za organizacijo pogreba in PGD Gabrovka.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni
zadnji poti.

iz Tep pri Polšniku

Hvala vsem, ki se ga spominjate
in ga obiskujete na njegovem grobu.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Hvala, ker ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani ter ga
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Vsi njegovi

Vsi njeni

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

Težko pot si prehodila
nas bodrila in ljubila.
Zdaj prišel je čas,
da se med zvezdami spočiješ
in na novo zasiješ.

Kdo zdaj pel bo o dekletu,
rožah rdečihrožmarinu za spomin?
Kdo nazdravljal bo življenju
v dnevih polnih bolečin?

FRANC RESNIK

Z A H VA L A

V SPOMIN

Z A H VA L A
Zapustila nas je draga žena in mami

JOŽA VERDONIK

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

19.01.1947 - 29.10.2018
iz Spodnjega Hotiča

Nevenka Vidmar

IVAN SILA
Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Ob boleči izgubi žene, mame in babice se iskreno zahvaljujemo vsem,
sorodnikom, prijateljem in znancem, za izrečena sožalja, darovano
cvetje in tolažilne besede. Še posebaj se zahvaljujemo osebju ZD Litija
za vso skrb in podporo v njenih zadnjih trenutkih.
Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Vsi njegovi

PETJE NA POGREBNIH SLOVESNOSTIH

Pevsko društvo Lipa Litija - kontakt: 041/365-648
ali 031/689-160

Mož Štefan, sin Tomaž, hči Špela ter ostalo sorodstvo

Vsi njeni

ŽALNA SVEČANOST PRI GROBIŠČU V GABROVKI

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

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem
in znancem za izrečena sožalja ter darovano cvetje. Posebna zahvala
osebju Onkološkega inštituta. Zahvala tudi pevcem ter g. župniku za
obred. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

V petek dne 26.10.2018 je ob 12.30 uri
potekala žalna svečanost pri grobišču in
spomeniku padlim v GABROVKI v počastitev spomina na padle v NOB in na dogodke v pretekli zgodovini.
Na svečanosti je spregovoril predsednik
ZZB za vrednote NOB krajevne skupnosti
Gabrovka in član IO ZZB za vrednote NOB
Litija Marjan Rozman. V programu so nastopali učenci OŠ Gabrovka.
Na koncu se je predsednik zahvalil vsem
nastopajočim učencem, njihovim mentorjem in ravnatelju šole za izveden program.
Zahvala pa tudi vsem, ki so bili prisotni pri
ureditvi grobišča.


Marjan Rozman

Komemoracija na Polšniku
V četrtek, 1. novembra 2018, smo učitelji in učenci pripravili komemoracijo na pokopališču na Polšniku.
Tokrat smo
ves
program pripravili v šoli, saj
se pevci dogodka niso
mogli udeležiti. Tako
je prisotne
v
imenu
Zveze združenj borcev
za vrednote
NOB Slovenije nagovoril gospod Mirko Kaplja. Pesmi sta
prepevali učiteljici Melita Rozina in Katarina Juvan. Učenci podružnične šole Polšnik, učenci višjih razredov ter
starši naših otrok so recitirali pesmi.
Katarina Juvan
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ŠPORT

Vrhunski rokometni vratar Aljaž Panjtar
navdihoval mlade športnike na Polšniku

Na eni od dm brezplačnih športnih uric v Športnem društvu Polšnik, ki so od junija
do konca oktobra potekale v sklopu vseslovenske iniciative Rastemo s športom,
je mlade navdihoval vrhunski rokometni vratar Aljaž Panjtar. Član Rokometnega
kluba Celje Pivovarna Laško si je kljub pripravam na nedeljsko tekmo lige prvakov med celjskim
rokometnim klubom in RK Motor Zaporožje z veseljem vzel čas, da je motiviral mlade športnike.
Dodatna motivacija za mlade
Aljaž se je na začetku predstavil in mladim zaupal, kaj mu pomeni šport. Udeleženci športnih
uric so imeli nato možnost, da so mu postavili
vprašanja, preden so se odpravili na igrišče, kjer
so skupaj najprej igrali rokomet in nato še nogomet. V društvu so povedali, da je Aljažev obisk
še dodatno motiviral mlade in jim šport predstavil v pozitivni luči. Prav tako jim je vrhunski športnik predstavil nov šport, saj se z rokometom v
sklopu športnih uric še niso srečali.
Udeleženci so uživali
Aleš Vozelj, predsednik Športnega društva Polšnik, je vesel, da so se pridružili iniciativi Rastemo s športom: »Namen iniciative – tako kot
našega društva – je, da spodbuja otroke h gibanju, in to je super.« Dodal je, da so udeleženci
radi prihajali, kar le še potrjuje, da je namen projekta dosežen: »Otroci so uživali, dokaz za
to pa je, da smo urice vedno podaljšali.« 9-letna Patricija s Tep je navedeno potrdila: »Na uricah
je bilo zelo fajn, igrali smo nogomet, se kotalkali in rolali.« Eden od staršev pa je dodal: »Zelo
pozitivno in lepo s strani podjetja dm. Vesel
sem, da se nekaj dogaja, da nekateri še spodbujajo k športu.«
Rastemo s športom
Vseslovenska iniciativa Rastemo s športom
je nastala v želji spodbuditi otroke h gibanju,
športnemu udejstvovanju in medsebojnemu
druženju. Zato so se pri podjetju dm drogerie
markt ob svojem 25. rojstnem dnevu povezali s
številnimi organizacijami in jim za izvajanje brezplačnih športnih uric namenili finančno podporo
v skupni vrednosti 25.000 €. Projekt so podprli tudi številni drugi športniki, med katerimi so vrhunska košarkarja Goran Dragić in Klemen Prepelič, uspešna nekdanja rokometašica Deja Doler
Ivanović, slovenska rekorderka v teku na 400 m Anita Horvat, prvi slovenski košarkar, ki je zaigral
v ameriški profesionalni ligi NBA, Marko Milić ter številni drugi. 
Tjaša toni Skubic

XI. Mednarodno odprto karate
prvenstvo »Visoko 2018«

Izbrana vrsta otroške reprezentance SZTK se je 22.9.2018 udeležila mednarodnega
odprtega karate prvenstva v Visoku, bosanskem mestu blizu Sarajeva. Tekmovali so
tekmovalci iz treh držav Slovenije, Srbije in BIH. V skupnem seštevku so karateisti iz reprezentance SZTK osvojili odlično drugo mesto.
Tekme so se udeležili tudi tekmovalci KK Kensei: Matic Šifrer, Pia Utenkar, Nina Požun, Mila
Štimec in Rok Požun. Vsi so dosegli izjemne rezultate. Matic je dosegel 1. mesto v prosti borbi
ter 3. mesto v pol prosti borbi, Pia je dosegla 3.
mesto v prosti borbi. Rok je bil 2x tretji v prosti
in pol prosti borbi, 2. mesto je priboril v disciplini
kati in 1. mesto v pol prosti borbi. Mila je dosegla 3. mesto v kati. Nina pa je bila na tekmi zaslužila tudi naziv najbolj uspešne juniorka v svoji
kategoriji, ter pridobila pokal, saj je dosegla kar
3x 1. mesto (v prosti borbi, kati ekipno, ter disciplini fu-kugo, v pol prosti borbi je zasedla 2. mesto, v disciplini kata pa 3. mesto. V kati ekipno,
ki so jo sestavljale Pia Utenkar in Nina Požun ter iz KK Oldersi Natali Sedmak so punce prislužile
odlično 1. mesto. Čestitke vsem tekmovalcem! 
KK Kensei

ANŽE SOKLIČ JE DRŽAVNI PODPRVAK V GHD

Spoštovane bralke in bralci tega članka!
Kadarkoli kdo omeni bencin in odvisnost pomislimo na dirkanje z motorji ali avtomobili.
Največkrat se z dirkači srečujemo kar v vsakdanjem prometu, vendar ta članek ne govori o
njih!
Ta članek je namenjen članu Kluba AMD Slovenija Avto, kateri deluje že od leta 1975. Član
tega kluba pa je tudi naš soobčan Anže Soklič.
Zakaj pa je Anže član tega društva? Anžetu
je ta avto klub najbližji in poleg tega v panogi
GHD tudi klub z najboljšimi rezultati v Sloveniji!
Anže že drugo sezono tekmuje v GHD in ima
status mednarodno kategoriziranega športnika
za sezono 2018.
Nekateri se sedaj
sprašujete kaj pomeni
kratica GHD. Gorsko
hitrostna dirka, ali
krajše GHD, je vrsta
avtomobilističnega
športa, pri katerem
voznik poizkuša v čimkrajšem času prevoziti progo, katera se
po navadi vzpenja. V
Sloveniji je gotovo najznamenitejša dirka GHD
Ilirska Bistrica, katera vodi po lokalni cesti iz
Ilirske Bistrice do cilja v Šembijah in šteje tudi
za Evropsko prvenstvo. Poleg te pa je še kar
nekaj znanih dirk, če omenim le še Lučine in
Gorjance. Okoli leta 2000 je bila tudi v naši občini podobna dirka in sicer GHD Bogenšperk.
Dolžina takšne dirke je po navadi dolga okoli
5000m.
Anže Soklič tekmuje v t.i. Diviziji 2 (v nadaljevanju div.2), z avtomobilom lastne predelave,
Peugeot 306 2.0 z 260 konjskimi močmi, sekvenčnim menjalnikom z upravljanjem na volanu. Kot zanimivost naj omenim težo avtomobila, katera znaša 900 kg. V tej sezoni, ki se je že
iztekla, se je zgodilo sedem dirk, katere so štele za Državno prventvo. Anže je vozil na šestih

dirkah: Sljeme (HR), Verzegnis (ITA), Gorjanci,
Lučine, Ilirska Bistrica in Buzet(HR).
Poudariti je potrebno, da je tekmovanje s takšnim avtomobilom pod pogoji, ki veljajo, vsekakor zelo naporen in nevaren šport. Pozabiti
tudi ne smemo, da takšen šport ni poceni in
zahteva kar nekaj vloženega dela in ne nazadnje odrekanja. Anže je s skupino prijateljev
avtomobil pripravil za dirkanje in ga sprotno
vzdržuje za vsako dirko posebej in seveda tudi
med samo dirko.
Da pa vloženo delo in trud nista zaman potrjujejo rezultati v tej šele drugi sezoni katere se
je Anže udeležil. Rezultati so navedeni v nadaljevanju: 1x 6. mesto
(Gorjanci), 1x 3. mesto (Sljeme) in 4x 2.
Mesto(Verzegnis, Lučine, Ilirska B., Buzet),
ter 1x Rekord proge v
div. 2 (GHD Ilirska Bistrica).
Na osnovi teh navedenih rezultatov se tako
lahko Anže Soklič s
svojim Peugeot 306
2.0 ob koncu sezone pohvali z 2. mestom v
div.2, 3. mestom v div.2 za mednarodni pokal
AlpeAdria in 6. mestom generalno gledano v
sezoni, seveda v konkurenci tudi močnejših vozil oz. dirkalnikov.
Ob koncu sezone tako lahko Anžetu vsi skupaj le čestitamo za opravljeno delo in pogum,
predvsem da se je odločil za ta poseben in
hkrati lep ter slikovit šport.
Gotovo moraš biti vsaj malo odvisen od bencina, da ti je takšen šport všeč, je pa dejstvo,
da nihče ne ostane ravnodušen, če se odloči in
gre, ter si ogleda dirko GHD.
Anžetu pa v naslednji sezoni želim srečno in
kar se da hitro do cilja.
Za klub AMD Slovenija Avto in Anžeta zapisal:
Bogomir BUČAR

NOVICE IZ NOGOMETNEGA KLUBA KRESNICE

Tekmovalne sezone 2018/19 jesenski del se zaključuje. Cicibani so končali tekmovanje, pri katerih je viden napredek pri igralcih še posebno pri ekipi U-11, ki jo od jeseni
trenira Matej Bajde. Cicibani bodo nadaljevali treninge 2x tedensko v dvorani, starejši U-11 pa
se bodo udeležili tekmovanja v zimski ligi v Ljubljani.
Člani niso najbolje končali jesenskega dela
tekmovanja, čaka jih še zadnja tekma v Ljubljani z
Slovanom.
Vodstvo kluba se v zadnjem času angažiral pri združevanju športnih objektov v Športnem parku Kresnice
in sicer: zamenjava oken in vrat na športni dvorani,
v dvorani
zamenjali
stare potratne luči z novi LED svetilkami, v športnem
parku pa namestili igrala za najmlajše. Vse to se je
uredilo s pomočjo občine. V novembru mesecu pa se
bo urejalo glavno
travnato
igrišče in
to z peskanjem in se pripravili na spomladansko tekmovanje.
V mesecu septembru je bila v Športnem parku Kresnice poslovilna tekma za dolgoletnega kapetana
ekipe NK Kresnice Staneta Pepelnaka. Tekma je bila
med bivšimi soigralci veterani Olimpije in igralci NK
Kresnice, ki so skupaj s Stanetom igrali v 3. Ligi v letih 1998-2002.
Cicibani so se »krompirjevih počitnicah« udeležili nogometnega tabora v Planici skupaj z sovrstniki kluba Arne Tabor iz Vižmarjih.
Vsem navijačem in podpornikom kluba se zahvaljujemo za sodelovanje.
NK Kresnice
Končan je jesenski del prvenstva, ki je bil za nekaj ekip
zelo uspešen, za nekaj pa
malo manj. Vse mlajše ekipe
so prešle v višjo starostno
skupino, kar se je pri nekaterih selekcijah zelo poznalo.
Najbolj se menjava generacije pozna v članski
ekipi, ki kljub nekaj dobrim tekem, nimajo še
malo sreče, da vknjižijo zmago. Tako bodo žal
prezimili na zadnjem mestu. Mladinska ekipa
je za jesenski del dosegla svoj cilj in se uvrstila
v zgornji del lestvice. Starejši dečki zelo dobro

delajo in temu je tudi njihova uvrstitev v zgornji
del. Mlajši dečki so v zlati sredini in se spogledujejo z zgornjim delom lestvice. Ostale selekcije so sledile svojim načrtom in se pripravljajo
za ligaško tekmovanje.
Tako večina selekcij ostaja v trenažnem pogonu in bodo treninge izvajali na umetni travi in
asfaltni ploščadi. Cicibani pa se selijo v dvorano in bodo tam preizkušali svoje nogometno
znanje na malem prostoru.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

Teniški turnir “Sava Open 2018”

Tradicionalen teniški turnir rekreativcev na
Savi je letos gostil 18 tekmovalcev iz Litije
Šmartna, Vač, Zagorja in Izlak. Tako kot vsako
leto so igralci merili moči na peščenih igriščih
tenisa Berdajs (organizator
turnirja).
Turnir je ob letos “le” enkrat prestavljenem terminu
potekal v soboto, 15.9 v
jasnem in toplem vremenu, kar je skupaj z odlično
pripravljenimi igralnimi površinami predstavljalo idealne pogoje za igro. Poleg
športnega duha so dodaten
motiv igralcem predstavljali
še pokali za osvojena prva
tri mesta ter praktične nagrade.
Alojz Smrkolj je v boju za
3.mesto z 10:4 premagal
četrtouvrščenega
Blaža
Rozmana, ki kljub odličnemu rekreativnemu igranju
in skoraj vsakoletni uvrstitvi
med najboljše štiri na koncu nikakor ne uspe
premagati vso konkurenco. Blaž je sicer tudi

srčen motorist in skozi to perspektivo (ki je najbrž pomembna zgolj za ljubitelje tenisa IN motorjev), kar malce spominja na Danija Pedroso;
torej večno drugega. Aleš Ahčin je kondicijske
priprave na tradiconalni
savski turnir začel že takoj po zaključku lanskega.
Kljub vidnemu napredku in
odlični telesni pripravljenosti, za kar je požel kar nekaj odobravanja ženskega
dela gledalcev, je v končnem dvoboju vseeno moral
priznati premoč zmagovalcu turnirja Igorju Kokalju
(2:6). Poročilo z letošnjega
“Sava Open” turnirja pa bi
bilo seveda nepopolno brez
omembe tega, da se Beno
Sedevčič in Srečo Rozina
še vedno več kot uspešno
kosata tudi z pol mlajšimi
igralci in seveda tudi tega,
da Zdravko Cirar ostaja
stalnica turnirja oziroma
edini udeleženec na vseh 15 srečanjih rekreativnih tenisačev. 
Zoran Štepic

Mladi košarkarji končali prvi
del tekmovanja

Košarkarska sezona je v polnem teku. Z prvim delom tekmovanja pod okriljem
KZS so končali kadeti in mladinci. Obe ekipi v letošnji sezoni nastopata v 2. SKL
in obe sta zasedli drugo mesto v skupini.
Ekipa kadetov pod vodstvom trenerja Gorana Pušiča dosegla tri zmage in tri poraze.
LITIJA : IVANČNA GORICA		
55:49
JEŽICA : LITIJA			
89:76
LITIJA : KRVAVEC			
72:68
IVANČNA GORICA : LITIJA		
56:65
LITIJA : JEŽICA			
62:76
KRVAVEC : LITIJA			
66:63
Za kadetsko ekipo KK Litija igrajo: ZUPAN Miha, AJDONIK Soni, GROŠELJ Aljaž, GRAČNER Luka,
GRAČNER Nejc, SKENDER Matevž, PRAPROTNIK Tim, ŽAGAR Lev, KUZMANOVIČ Vasilije, SAKAČ
Ožbej in ZGONC Nik.
Ekipa mladincev, ki jo vodi in trenira trener Džemo IBIŠI pa je dosegla štiri zmage in dva
poraza.
LITIJA : LJUBLJANA B		
69:63
LITIJA : VOJNIK			
42:79
GLOBUS : LITIJA			
42:96
LJUBLJANA B : LITIJA		
63:100
VOJNIK : LITIJA			
77:61
LITIJA : GLOBUS			
76:44
Za mladinsko ekipo KK Litija igrajo: ZUPAN Miha, AJDONIK Soni, PAVLIHA Nejc, DOBRAVEC Anže,
BAVDEK Fedja, SKENDER Matevž, PRAPROTNIK Tim, ŽAGAR Lev, KUZMANOVIČ Vasilije.
Košarkarski klub Litija
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KRIŽANKA / OBVESTILA / ZANIMIVOSTI

NEPREM IČN I N E

nagradna križanka

MALI OGLASI

PRODAM zazidljivo parcelo 1500 m2,
zemljiško urejeno, dovozna asfaltna
cesta, kanalizacija, voda na parceli.
GSM: 031 630 931

SEČNJA IN
SPRAVILO LESA

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

Gozdarstvo Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače,
gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

Na Kmetiji Šraj imamo
naprodaj jarkice - mlade
kokoši tik pred nesnostjo, cep
ljene proti osmim boleznim, so mirne narave in navajene na ljudi. Trenutno so na voljo rjave in Grahaste.
Nudimo tudi brezplačno dostavo v
Litijo in po dogovoru na dom.
Naročila in informacije: 031 751 675.
Kmetija Šraj, Poljčane.
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STVAR

NADALJEVANJE
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MESTO V
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KRAJINI
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OB TISI

IGRALKA
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MONGOLSKI
VLADAR

UKRENITEV
(MNOŽINA)

KONRAD
ADENAUER

SKAKALEC
(LJØKELSØY)

KMEČKI UPORNIK (GUBEC)

MUSLIMANSKI POSTNI
MESEC

OPUŠČANJE
KONČNEGA
VOKALA

OTON
JUGOVEC

DOMAČA PERNATA ŽIVAL

SEVERNI
JELEN

SESTAVLJALKA RIM

LADO
AMBROŽIČ

SLOVENSKI
GOSPODARSTVENIK
(METOD)

DIONIZOVA
PALICA

OTOK V
BALEARIH
MESTO NA
MORAVSKEM
MAJHEN
ZMAJČEK

BESEDILO KI
DAJE INFORMACIJO

SVISLI,
SENIK

RIMSKI BOG
LJUBEZNI

PARKOVNO
DREVO
ZRAK
LATINSKO)

RIBIŠKA
VRVICA

OKRAJŠANO
MOŠKO IME
IZIDOR

TINTNIK

DEL KRAJA
ŠMARJESAP

ANTON
NOVAČAN

POT ZA
VOZILA IN
PREVOZ

IME
IGRALKE
DOLINAR

ROMAN
ABRAMOVIČ

MESTO V
EGIPTU
(JEZ)

Izžrebanci križanke iz meseca oktobra 2018, ki
bodo prejeli stenski koledar akademskega slikarja
Jožeta Megliča, ki ga je izdala Tiskarna ACO. Koledar
prejmejo v Tiskarni ACO v Litiji.

prevozno molzišče za molžo na pašniku za
sočasno molžo štirih krav. Govedo na kmetiji je
večji del leta na paši in jim ta naprava prihrani
veliko dragocenega časa, molzišče pa je pokrito, da lahko molzejo v vsakem vremenu. Kmetija obsega 24 ha obdelovalnih površin, kjer
pridelujejo izključno seno, ki je osnovna krma
za krave molznice in plemenske telice. Redijo
rjavo pasmo goveda, saj ima mleko teh krav
več kakovostnejših beljakovin kot drugo mleko,
pasma pa je prilagojena za skromnejše razmere reje. Pridelujejo in predelujejo seneno, ekološko mleko, izdelki pa so sir, skuta, jogurt,
sirotka in izdelki iz smetane, za kar imajo od
januarja 2015 tudi ekološki certifikat. Novembra 2016 pa so pridobili še certifikat za seneno
mleko. V štirih letih so na državnih ocenjevanjih Dobrote slovenskih kmetij prejeli 10 zlatih
priznanj. Njihove izdelke lahko kupite kar na
kmetiji ali na več prodajnih mestih po Sloveniji. Okušajo jih v gostilnah in restavracijah ter v
osnovnih šolah in vrtcih. Lahko pa jih naročite
preko spletne trgovine na njihovi lepo urejeni
spletni strani.
Na Kmetiji Ostanek, ki leži v vasi Velike Pece
pri Šentvidu pri Stični pa je bil naš drugi postanek. Družinsko kmetijo z dolgoletno tradicijo,
na kateri živijo tri generacije, je leta 2015 prevzela mlada prevzemnica Damjana Ostanek
Heric. Kmetija obsega 15 ha površin, kjer se

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada 5850 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.

BOGASTVO
GOZDOV

MIK,
DRAŽ

Težje besede: ARAČA, APOKOPA, ESTUARIJ, PARNA,
ZLIN, IBIZA

Pogled v zorilnico Kukenberger iz
zgornjega nadstropja

PLESALEC
NA VRVI

REPUBLIKA
SOUTH AFRIKA

PESEM V
GLASBI

TISOČ Z
RIMSKO
ŠTEVILKO

PRODAM skoraj novo usnjeno
posteljo z letvicami in vzmetnico
– 160 cm x 200 cm – ugodno.
GSM: 031 710 842

ESTONSKI
ŠAHIST (JIVO)

ANTON
AŠKERC

Tel.: (01) 898 41 37

»OGLED KMETIJ INOVATIVNIH MLADIH KMETOV«

živijo štiri generacije, njen mladi prevzemnik pa
je Toni Kukenberger, ki je leta 2016 pridobil
naziv Inovativni mladi kmet, saj je skonstruiral

SARKASTIČEN
ČLOVEK

SLAP V
BOHINJU

GOVORNIK

Prevozno molzišče za molžo na pašniku

MANJŠI
MORSKI
ZALIV

18. ČRKA
ABECEDE

Jože Vizlar ŠTEVILKA: 216

MAJHEN
TRAK

Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.
Les tudi odkupujemo in izdelujemo
gozdne poti. Po dogovoru možen
tudi odkup na panju.

V okviru izobraževanj in usposabljanj za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Šmartno pri Litiji, smo kmetijski svetovalci KGZS zavoda Ljubljana z območne izpostave Litija, v petek, 19. 10. 2018
organizirali ekskurzijo »ogled dobrih praks v
kmetijstvu« na dve kmetiji inovativnih mladih
kmetov v Sloveniji. S tem smo želeli povezati
mlade prevzemnike iz zadnjega programskega
obdobja PRP 2014 – 2020 in tudi druge kmete.
Naziv za inovativnega kmeta se podeljuje kandidatu, ki živi in dela na kmetiji, še ni dopolnil
40 let in je z inovativno idejo pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva ter se odlikuje vsaj po enem
od naslednjih vidikov: da njegove ideje prinašajo novosti pomembne za nadaljnji razvoj, da
njegove ideje prinašajo izvirne pristope k
delu in da se vpeljane spremembe odražajo
v pozitivnih ekonomskih učinkih na kmetiji.
Gre za najbolj prepoznavne in uspešne zgodbe
mladih kmetov v Sloveniji.
Prva kmetija, ki smo jo obiskali je bila Ekološka kmetija Kukenberger v Gorenjih Ponikvah pri Trebnjem na Dolenjskem. Na kmetiji

SESTAVIL:

1. Jan Voje, Čateška gora 3a, Gabrovka
2. Janez Kralj, Jeze 13, Šmartno pri Litiji
3. Pavla Godec, Golišče 61a, Kresnice

NEMŠKA
TOVARNA

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.12.2018 na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli pizzo.
Bon za pizzo bodo prejeli v Tiskarni ACO, Litija.

ukvarjajo izključno s pridelavo in predelavo
vrtnin, ki sega v leto 1997, od leta 2012 pa imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji.
Pridelujejo svežo zelenjavo, ki jo predelujejo
tudi v vložene priloge. Že od samega začetka
so vključeni v integrirano pridelavo vrtnin, zato
je zelenjava kakovostna in pridelana na naravi

Udeleženci ekskurzije, kmetijski svetovalci
in družina Ostanek

Pridelki in priznanja kmetije Ostanek

prijazen način. Pričeli so tudi s pridelavo sadik
za lastne potrebe. Pridelujejo predvsem zelje
in druge kapusnice, papriko, paradižnik, kumare, kumarice za vlaganje, korenček, zeleno,
stročji fižol in fižol v zrnju, rdečo peso, solato,
radič, endivijo ter ostalo sezonsko zelenjavo
in krompir. S svojimi izdelki so sodelovali na
ocenjevanju Dobrot Slovenskih kmetij, kjer so
prejeli vrsto odličij za različne vložnine in znak

kakovosti za domači ajvar. Izdelke in pridelke
prodajajo na domu, na tržnicah, na sejmih, gostinskim obratom, maloprodajnim trgovinam,
javnim zavodom in veleprodajnim družbam.
Udeleženci ekskurzije so bili navdušeni nad
inovativnostjo in zagretostjo za delo mladih
prevzemnikov, ki so polni idej za prihodnost in
svojo kmetijo predstavljajo na najlepši možni
način. Na obeh kmetijah so nam z veseljem pripravili tudi degustacijo izdelkov, saj se le tako
obiskovalci najlažje prepričajo v kakovost njihovih izdelkov.
Pripravila: Barbara Kržišnik, pripravnica;
terenski kmetijski svetovalci

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

NAPOVEDNIK DOGODKOV
Četrtek, 22. 11. 2018 ob 19.30
ABONMA: ŽUPANOVA MICKA (SNG DRAMA LJUBLJANA) Kulturni center Litija
Petek, 23. 11. 2018 ob 19.30
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: 50 ODTENKOV ŽENSKE (BARBI ŠOV) Kulturni
center Litija
Sobota, 24. 11. 2018 ob 10.00
OTROŠKA MATINEJA: JAMSKA ČLOVEKA, (GLEDALIŠČE PRIJATELJI)
Kulturni center Litija
Nedelja, 25. 11. 2018 ob 16.00
GLASBENO POPOLDNE Z ANTONOM LAJOVCEM Vače (v OŠ)
Ponedeljek, 26. 11. 2018 od 16.00 do 20.00
DRUŽABNE IGRE Z DAVIDOM MC Litija
Ponedeljek, 26. 11. 2018 ob 19.00
PRIBLIŽEVANJA: DUŠICA KUNAVER Kulturni center Litija
Torek, 27. 11. 2018 ob 18.00
URA PRAVLJIC Knjižnica Litija
Torek, 27. 11. 2018 od 16.00 do 20.00
IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV MC Litija
Sreda, 28.11.2018 od 16.00 do 20.00
IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV MC Litija
Četrtek, 29. 11. 2018 od 16.00 do 20.00
IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV MC Litija
Četrtek, 29. 11. 2018 ob 18.00
URA PRAVLJIC Knjižnica Šmartno
Četrtek, 29. 11. 2018 ob 19.00
KONCERT PEVSKEGA ZBORA GIMNAZIJE LITIJA Športna Dvorana Gimnazije
Litija
Petek, 30. 11. 2018 ob 18.00
POTOPISNA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA AMSTERDAM (AVTOR: JARO
PAVLIHA) MC Litija
Sobota 1. 12. 2018 ob 19.00
PRIPETLJAJI V OGLARSKI KRČMI Dvorana na Dolah
Ponedeljek, 3. 12. 2018 od 15.00 do 20.00
DRUŽABNI PONEDELJEK – IGRANJE DRUŽABNIH IGER MC Litija
Ponedeljek, 3. 12. 2018 ob 19.00
TA VESELI DAN KULTURE; LILA PIŠE IN RAZSTAVLJA Knjižnica Litija
Sreda, 5. 12. 2018 od 9.30 do 10.30
GLASBENA PRAVLJICA »ČAROVNIKOV UČENEC« - ZA OTROKE IZ VRTCEV
Dvorana Glasbene šole Litija – Šmartno
Sreda, 5. 12. 2018 ob 17.00
SLAVNOSTNI PRIŽIG LUČK Z NAGOVOROM ŽUPANA, SODELUJE
MePZ Gimanzije Litija. Miklavžev sprevod, Staro mestno jedro
Sreda,5.12.2018 ob 18.00
PRIHOD IN SPREJEM SV. MIKLAVŽA Cerkev sv. Nikolaja
Četrtek, 6. 12. 2018
ABONMA: PISMO ROSNO! VSEGA JE KRIV POŠTAR (ŠPAS TEATER) Kulturni
center Litija
Sobota, 8. 12. 2018 ob 10.00
OTROŠKA MATINEJA: BABICA ZIMA GRE NA JUG (MIŠKINO GLEDALIŠČE)
Kulturni center Litija
Ponedeljek, 10. 12. 2018 od 15.00 do 20.00
DRUŽABNI PONEDELJEK – IGRANJE DRUŽABNIH IGER MC Litija

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.30-20.00
SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

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

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

SIR EDAMEC
4,99 €/Kg

TUNA RIO MARE 4/1
4,69 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

SLADKOR 1 kg
0,69 €

PIVO UNION in LAŠKO
0,5 L - * 0,87 €

DASH - tekoči 1,75 L
5,99 €

TABLETE 63 FINISH
8,99 €

PRIL za posodo 900 ml
1,59 €

Sol FINISH Calgovit 1,5 kg
1,99 €

* cena velja samo ob nakupu
zavitka 12/1

LENOR 930 ml
1,99 €

»TEHNIČNA TRGOVINA«

Čistilo za avtosteklo 1 L
1,09 €

ANTIFRIZ 100% 1 L
2,59 €

KOLOFONIJA 1 L
2,59 €

LESNI

SONČNICE za ptice 1 kg
1,09 €

PELETI

Ponedeljek, 10. 12. 2018 ob 18.00
URA PRAVLJIC Knjižnica Vače
Torek, 11. 12. 2018 ob 18.00
URA PRAVLJIC Knjižnica Litija
Torek, 11. 12. 2018 ob 19.00
»JURSKI PAR«, JURE TORI IN JURE LONGYKA, VEČER POEZIJE IN GLASBE
OB 100. LETNICI SMRTI IVANA CANKARJA Knjižnica Litija
Četrtek 13. 12. 2018 ob 16.00
URA PRAVLJIC Knjižnica Gabrovka
Četrtek, 13 12. 2018 ob 18.00
URA PRAVLJIC Knjižnica Šmartno
Petek, 14. 12. 2018 ob 18.00
FILMSKI VEČER MC Litija
Nedelja, 16. 12. 2018 ob 18.00
SPREJEM LUČI MIRU IZ BETLEHEMA Ploščad pred cerkvico sv. Nikolaja
Ponedeljek, 17. 12. 2018 od 16.00 do 20.00
DRUŽABNE IGRE Z DAVIDOM MC Litija
Ponedeljek, 17. 12. 2018 ob 19.00
POTOPISNO POTOVANJE: MANCA ČUJEŽ - OMAN Knjižnica Litija
Sreda, 19. 12. 2018 ob 18.30
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE LITIJAŠMARTNO Dvorana kulturnega centra Litija
Četrtek, 20. 12. 2018 ob 16.00
OTVORITEV RAZSTAVE: POPRTNIK – BOŽIČNI KRUH Mestni muzej Litija
Četrtek, 20. 12. 2018 ob 17.00
POHOD NA SITARJEVEC Z BAKLAMI Izpred Mestnega muzeja Litija
Petek, 21. 12. 2018 od 15 ure dalje
PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU – PRIČETEK BOŽIČNEGA SEJMA,
KULTURNI PROGRAM, PRIHOD DEDKA MRAZA Staro mestno jedro,
Valvazorjev trg
Sobota 22. 12. 2018 od 8.00 do 12.00
PODEŽELJE V PRAZNIČNEM MESTU – BOŽIČNI SEJEM S KULTURNO
ZABAVNIM PROGRAMOM Staro mestno jedro, Valvazorjev trg
Torek, 25. 12. 2018 ob 19.30
BOŽIČNI KONCERT ZBORA SV. NIKOLAJA Cerkev sv. Nikolaja, Litija
Četrtek, 27. 12. 2018 ob 19.00
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA LITIJA Športna
dvorana, Litija
Sobota 29. 12. 2018
PREDNOVOLETNI PROGRAM: MAMBO KING, DJOMLA KS
Nedelja, 30. 12. 2018 ob 16.00
BOŽIČNI KONCERT Cerkev in dvorana na Dolah
Ponedeljek 31. 12. 2018
SILVESTROVANJE: SKUPINA GADI, DJ BUCI, ANSAMBEL ŠE MAL
Podatke zbira: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 458, obcina.litija@litija.si

TENIS KLUB AS

IZVRSTNI NIK RAZBORŠEK, NASTJA KOLAR
IN BOR ARTNAK ZNOVA ZMAGALI

Nik Razboršek je zmagovalec Futures turnirja z nagradnim skladom 15.000$ v Antalyi, Turčija.
Po zmagi nad četrtim nosilcem v četrtfinalu je v polfinalu izločil še drugega nosilca, 19-letnega
Španca Javiera Barranca Cosana, 306. igralca
lestvice ATP. Nik je bil boljši s 6-3 6-4. V finalu
se je za tretjo letošnjo zmago na turnirjih Futures pomeril s 5. nosilcem, 25-letnim Brazilcem
Brunom Santanno, 449. igralcem lestvice ATP,
zmagal 6-4 6-4 in se brez izgubljenega niza
zavihtel do končne zmage. Čestitamo! Nik bo
ostal v Antalyi še en teden, na še enem turniju
z enakim nagradnim skladom in držimo pesti !
Novo zmago je vknjižila tudi Nastja Kolar.
Na turnirju v Egiptu, z nagradnim skladom
15.000$, je bila
razred zase in
tudi v finalu je
nasprotnici rusinji Anastasiji Sukhotini prepustila zgolj dve igri
in slavila 6-1 6-1, za zmago pa je potrebovala vsega 44 minut.
Za Nastjo je to letos že četrti naslov na turnirjih ITF z nagradnim
skladom 15.000$. Na lestvici ITF Transition toura je na visokem
10.mestu, kar ji bo v prihodnji sezoni zagotavljalo prednost pri
nastopih na turnirjih z nagradnim skladom 25.000$.
Z naskokom najuspešnejši slovenski tenisač v kategoriji do 14
let, Bor Artnak, je na najboljši
možni način zaključil nastope
za evropsko teniško lestvico in
sicer z zmago na še enem turnirju najvišje 1. kategorije v Telde, Španija. Bor je na turnirju
ugnal vso konkurenco, za piko na i pa je v finalu nasprotniku,
špancu Markusu Giersiepenau Garciji zavezal dve kravati, saj je
slavil kar 6-0 6-0, kar še dodatno potrjujejo res veliko kvaliteto
mladega igralca. Čestitamo ! Pred Borom je sedaj še veliki nastop na prestižnem Orange Bowl turnirju v ZDA, kjer se bodo
pomerili najboljši tenisači sveta v kategoriji do 14 let. Ob tej
priložnosti se zahvaljujemo glavnim sponzorjem, ki so prispevali
za njegovo pot v ZDA in sicer podjetju HERZ d.o.o in podjetju
PESKOKOP KEPA SUZANA KEPA s.p.. Bor Artnak je tudi že
izbran, da bo zastopal Slovenijo na Olimpijskih igrah evropske
mladine, ki bodo junija v Bakuju.

NOVA RAZSVETLJAVA V TENIŠKI HALI AS
Tenis klub AS Litija smo se konec oktobra lotili prenove razsvetljave v teniški dvorani AS. V sodelovanju s podjetjem LUMENIA d.o.o. smo vsa tri dvoranska teniška igrišča opremili s sodobno
in varčno LED razsvetljavo. Ob tej priložnosti se Tenis klub AS Litija zahvaljuje podjetju LUMENIA
d.o.o. za njihov sponzorski prispevek pri tej posodobitvi.

KOCKE ZA VŽIG OGNJA
0,65 €

Že od *266,60  / tono
* OB PALETNEM NAKUPU

Tel.: 01 896 32 41

TRSKE za podvžig
ognja, vreča 2,29 €

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

Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija!

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

ZAČETEK ZIMSKE REKRATIVNE LIGE AS

S prvimi tekmami se je začela nova sezona zimske rekreativne lige AS. Igralci se bomo merili v
1., 2. in dveh enakovrednih 3. ligah. V prvem krogu sta bili v 1. igi odigrani dve tekmi in sicer je
Ašič Alojz premagal Kogovšek Boštjana 9-2, Smrkolj Alojz pa Kokalj Igorja 9-3. V 2. ligi je bil zanimiv dvoboj med povratnikom v ligaško tekmovanje Izdorjem Božjakom in Matejem Klopčičem.
V napeti tekmi je slavil Klopčič Matej, ki je zmagal v podaljšani igri 9-8. V 3. A ligi se je novinec,
štirinajstletni Jan Južnik dobro upiral izkušenemu Mihi Lebingerju, ki je bil na koncu boljši z rezultatom 9-7. 
Melita Poglajen

