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Iz uredništva ...
Slovo poletja je prav zares pred nami, tako prireditev kot 
tudi temperature nas opominjajo na to, da se bliža konec 
dopustov, predvsem pa se pričenja spet tako pričakovana 
šola in vrnitev nazaj na delovno mesto. Včasih pa si res 
želimo, da bi se zgodila kakšna sprememba in bi najraje 
podaljšali poletje še vsaj za kakšen mesec. Srečno in se 
vidimo na prireditvi in prvemu roditeljskemu sestanku.

Urednik Sašo Jovanovič 
Prispevke pošljite do 08.09.2019  

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.

90 let PGD HOTIČ
V soboto, 24.8.2019 

ob 17.30
• gasilska parada
• slovesnost ob 90 letnici
• prevzem vozila GVM-1

Rajanje z Dejanom Vunjakom  
& brendijeve barabe

Prireditev bo ob vsakem vremenu  
pod velikim šotorom

27. VAŠKI DAN
»žlahten med gre z vač v svet«

Društvo žena in deklet Vače vas v nedeljo, 25. avgu
sta 2019, vabi na že tradicionalni 27. Vaški dan, ki bo letos posvečen 
čebelarstvu na Vačah in v okolici. Na Vačah in v bližnjih vaseh imamo 
precej čebelarjev in čebelark, katerih delo in pomen želimo predstaviti 
na Vaškem dnevu, precej pozornosti bomo namenili tudi predstavitvi s 
to dejavnostjo povezanih običajev, kulturne dediščine, in kulinaričnim in 
drugim izdelkom.
Od 10. ure dalje boste lahko obiskali kulinarično razstavo peciva, ki 
so ga spekle naše članice, v vaškem muzeju bodo v okviru etnološke 
razstave predstavljeni lokalni čebelarji, na vaškem trgu boste lahko ku-
pili čebelje izdelke, prikazana pa bodo tudi nekatera čebelarska opravila.
Skozi ves dan bo poskrbljeno za jedačo in pijačo, z otroškim kotičkom 
pa tudi za najmlajše. Ob 15. uri se bodo na krajši kulturni prireditvi 
predstavili mladi in malo mlajši vaški glasbeni talenti, od 16. ure dalje 
pa se boste lahko zavrteli ob zvokih skupine calypso.
Prireditev bo v vsakem vremenu.  Prisrčno vabljeni!

(v primeru slabega vremena v Športni dvorani Litija)

(Več na 4. strani)

(Več na 11. strani)

(Več na 8. strani)

(Več na 3. strani)

(Več na 3. strani)

Več na 14. str.

PRVA TEKMA ČL. EKIPE V 1.A 
SLOVENSKI ROKOMETNI LIGI

žrd Litija - žrK iZoLa
SREDA, 18.9.2019 ob 19.00 v Športni dvorani Litija

TEKMA SUPERPOKALA ZA ŽENSKE V ROKOMETU
rK Krim Mercator – žrK Krka,  

SOBOTA, 7.9.2019 ob 19.00 v ŠD Litija
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UKREP TRAJNOSTNE MOBILNOSTI  
V MESTU LITIJA – REKONSTRUKCIJA 

KRIŽIŠČA S SEMAFORIZACIJO PRI 
OBJEKTU ŠMELC

Na Ljubljanski cesti, na 
križišču pri Objektu Šmelc 
je v zaključni fazi novo se-
maforizirano križišče. V 
predpripravljeno semafor-

sko kanalizacijo so bili nameščeni semaforski kabli, na 
že izvedene temelje so se montirali drogovi semaforjev. 
Predvidena je ureditev križišča s sistemom mikrokontrole 
in dvofaznega sistema krmiljenja. Na semaforju bo stalna 

zelena luč na glavni smeri na cesti Litija - Ljubljana, ki se 
bo prekinila v primeru vključevanja vozil iz stranskih sme-
ri. Poleg vozil lahko prekinitev zelenega signala na glav-
ni smeri zahtevajo tudi pešci in kolesarji s pritiskom na 
tipko. Vozila se zaznavajo z indukcijskimi detektorji, vgra-
jenimi v cestišče. Krmilni program semaforske naprave 
je izračunan na podlagi geometrije križišča in prometnih 
obremenitev, z upoštevanjem, da je treba glavni prometni 
tok prekinjati čim manj in za čim krajši čas. Hkrati pa je 
potrebno preprečiti predolge čakalne vrste za avtomobi-
le, ki prihajajo iz železniške postaje in parkirišča Šmelc 
in tudi za pešce, ki želijo prečkati glavno cesto. Čakalna 
doba za pešca ne presega 60 sekund. Križišče bo poveza-
no s sosednjim obstoječim semaforiziranim križiščem pri 
mostu v skupno prometno cono, ki bo delovala usklajeno 
-koordinirano, s čimer bo omogočilo tekoče odvijanje pro-
meta.

REKONSTRUKCIJA POŠ DOLE
Nadaljujejo se dela pri rekonstrukciji in obnovi POŠ Dole, ven-
dar zaradi veliko več in tudi nepredvidenih del, počasneje kot je 
bilo sprva predvideno, tako da se bo zaključek del na objektu 
skoraj zagotovo podaljšal za mesec dni.

Občino Litija je dne 2. 8. 2019 prizadelo neurje z močnim 
vetrom točo in krajevno močnimi nalivi.
Neurje je najbolj prizadelo območje KS Jevnica, Litija in 
Gabrovka. Na podlagi zbranih podatkov gasilskih enot in 
upravljavcev lokalne infrastrukture, je bilo neprevoznih 
več lokalnih in regionalnih cest, predvsem na območjih, 
KS Jevnica, Litija in Gabrovka. Zaradi toče in močnega ve-
tra je uničeno večje število kmetijskih kultur in gozdov, 
močan veter je poškodoval več ostrešij stanovanjskih 
in drugih objektov, podrtih je več pomožnih kmetijskih 
objektov, zaradi velikih količin dežja so poškodovane šte-
vilne ceste, vodotoki so na mestih umirjanja odlagali plav-
je in ostali material, zaradi namočenosti zemljišča so se 
aktivirali nekateri zemeljski plazovi.

Občina Litija je na Upravo RS za zaščito in reševanje po-
slala poročilo z grobim popisom škode in  sedaj pričakuje 
odgovor in navodila glede pričetka popisa škode pri posa-
meznih oškodovancih. 

PRIJAZNEJŠA PODOBA  
LITIJSKEGA MOSTU

Občina Litija in Komunalno stanovanjsko podjetje Litija 
sta v teh vročih poletnih dneh poskrbela za ocvetličenje 
mostu, edine litijske povezave, ki povezuje levi in desni 
breg mesta Litija. Nadaljnja skrb in nega cvetličnih korit 
je zaupana socialnemu podjetju, ki deluje v okviru me-
dobčinskega društva invalidov Litija in Šmartno. Spošto-
vane občanke in občani, naj bo počutje v našem mestu 
prijaznejše tudi ob pogledu na cvetice na mostni ograji in 
odgovorno poskrbimo, da tako tudi ostane vse do hladnih 
zimskih dni.

NOVE PRIDOBITVE

Občina Litija je pridobila uporabno dovoljenje za izgradnjo 
sekundarnega vodovoda v naselju Bitiče in širitev vodovo-
da Kresnice. 

V ZAČETKU MESECA AVGUSTA  
JE NEURJE Z MOČNIM VETROM,  

TOČO IN DEŽJEM ZAJELO 
VELIK DEL OBČINE LITIJA

Na šolski poti na Bevkovi cesti se je postavila dodatna  
svetilka javne razsvetljave. 

Zaradi postavitve nove svetilke javne razsvetljave, bo pre-
hod za pešce iz Brodarske ulice proti Ježi bolj varen.
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V LITIJO PRIHAJA KINO 
Velika želja s strani mladih v Litiji je že kar nekaj časa bila tista 
stara želja po tem, da bi v Litiji imeli kino. Saj ni tako težko, kaj-
ne? Imajo ga v vseh večjih sosednjih mestih, tudi v Litiji je nekoč 
bil – toda pred časom, ki se ga spominjamo mladi. Zavedati se 
je treba, da priprava kina ni najmanjši strošek, prioritetno pa 
pač preprosto ni uspel priti višje. Zato smo študentje pljunili v 
roke in rekli – hej, zakaj pa ne bi tega naredili sami? Združili smo 
moči z Zavodom za kulturo, mlade in šport Litija, predvsem 
s Kulturnim centrom Litija, finančno pa nam je na pomoč pri-
skočil MC Litija in občina Litija, ki je sofinancirala polovico 
stroškov. Končno lahko oznanimo, da več let stara ideja o 
litijskem kinu postaja resničnost! 
S pomočjo mobilnega kina Moj kino, ki zagotavja najvišje ka-
kovostno opremo in najnovejše filme, bomo organizirali 5 ki-
nosobot v Kulturnem centru Litija – na dan se bojo zavrteli 
3 filmi, zjutraj bo program namenjen najmlajšim, večerne pro-
jekcije pa bodo namenjene mladim in mladim po srcu! Vrteli se 
bodo najnovejši filmi, ne bo pa manjkalo niti obveznih slastnih 
kokic in ostale ponudbe, ki zagotovi enkratno filmsko doživetje. 
Cena vstopnice bo 6,5 €, za vse včlanjene v MOJKINO klub pa 
bo cena vstopnice 4,99 €. Članstvo v klubu MOJKINO je brez-
plačno, včlanitev se lahko opravi preko spleta. Nakup vstopnic 
bo mogoč na vseh prodajnih mestih mojekarte.si (Petrol, OMV, 
trafike, Klub Kliše). 
Začnemo 28. septembra 2019! Rezervirajte si datum – za spo-
red pa sledite facebook strani Kliše klub in Moj kino, redno pa 
bomo o dogajanju in sporedu obveščali tudi preko Občana. 

YOUROPE: POGOVARJALI SMO SE  
Z EVROPSKIM POSLANCEM,  
DR. KLEMNOM GROŠLJEM

Republiko Slovenijo, torej vse nas, v Evropskem parlamentu za-
stopa osem izvoljenih predstavnikov. Z dr. Klemnom Grošljem, 
prvič izvoljenemu v Evropski parlament, smo se pogovarjali o 
prihodnosti Evropske Unije in ga med drugim povprašali tudi o 
tem, kako vidi nevladne organizacije.
Katera so za vas ključna vprašanja, na katere mora evrop
ska Unija v prihodnjih letih najti rešitve?
Temeljnih vprašanj je več. Prvi večji izziv bo gotovo Brexit. Temu 
bo sledila priprava nove finančne perspektive. Velik izziv v tej 
bo, kako zagotoviti ustrezen dostop do EU virov, članicam na 
način, da se ne bo poglabljal ali ohranjal sedanji razvojni razko-
rak, ki slabi kohezijo unije in povzroča ter poglablja razlike med 
državami članicami.

Vzporedno s tem bo pomemben izziv zagotavljanje skupnega 
varovanja zunanjih meja EU in skupna migracijska in azilna po-
litika. Glede na dogajanje v svetu, pa je dodaten izziv pred EU, 
utrditev njenega mednarodnega položaja v nastajajoči svetovni 
ureditvi. Pomemben proces bo tudi demokratizacija celotne EU, 
še posebej institucij EU. To je nenazadnje tudi ena do zavez 

nedavnega Evropskega sveta in samega  
EP.
Kakšni so vaši cilji v evropskem parla
mentu? Za kaj si boste prizadevali kot 
evropski poslanec?
Glede na članstva v odborih, bom deloval 
na področju zunanje politike, varnosti in 
obrambe ter tudi tehnologij, energije in raziskav. Sicer pa bom 
deloval na tem, da približam delovanje EP volilnemu telesu. Zato 
že aktivno delujem v slovenskem okolju in nameravam prenaša-
ti sporočila volilnega telesa v širši evropski prostor.
ima po vašem mnenju Slovenija dovolj velik vpliv na obli
kovanje politik evropske Unije? Boste poskusili vpliv po
večati?
Vsekakor bom na tem sam tudi aktivno deloval. Kot sem že več-
krat dejal, vidim sebe tudi kot posrednika med institucijami EU 
in pričakovanji ter potrebami državljanov.
izzivi in pomen evropske Unije je na lokalni ravni pogosto 
drugotnega pomena. Kako vidite soočanje s tem v občini 
Litija?
Začel sem že prva srečanja z lokalnimi predstavniki, v priho-
dnjih dneh tudi v Litiji, s ciljem pridobiti vpogled in razumevanje 
potreb lokalnih skupnosti ter načinov, kako lahko s svojim de-
lom in aktivnostmi v EP, prispevam k uresničevanju teh priča-
kovanj. Pa tudi kako lahko pomagam, k boljšemu razumevanju 
prihajajočih politik EU tudi na lokalni ravni. Pri tem računam na 
tvorno sodelovanje s predstavniki lokalnih oblasti. 
na zadnjem srečanju v okviru projekta YoUrope: s pove
zovanjem do boljše evrope v italijanskem notu, so udele
ženci izpostavili, da je ena od rešitev, kako nasloviti krepi
tev demokracije v Uniji predvsem v izobraževanju. tudi kot 
predmet že v osnovnih šolah. Kaj menite o takšni rešitvi?
Sam podpiram vsako idejo, ki prispeva k razvoju in oblikovanju 
koncepta aktivnega državljana, ki lahko le tak prispeva k demo-
kratizaciji in razvoju demokracije na ravni lokalne skupnosti, na 
nacionalni in nenazadnje tudi na evropski ravni. Seveda to pred 
nas politike postavlja nove izzive, kar pa je tudi sicer bistvo so-
dobne demokracije. Sam bi si želel in si bom tudi prizadeval za 
krepitev demokratičnega dialoga.
v Sloveniji je veliko nevladnih organizacij, ki s svojim de
lom močno krepijo lokalno skupnost. Kako vidite njihovo 
vlogo?
Sam vidim v NVO pomemben steber sodobne demokratične 
ureditve na vseh ravneh in tako tudi na lokalni ravni. Sam bom 
poskušal tudi z njimi vzpostaviti konstruktiven in aktiven dialog, 
saj jih vidim, tako kot glasnika lokalnih skupnosti, kakor tudi vse 
pogosteje, kot organizacije, ki omogočajo državljanom dostop 
do storitev in uresničitev potreb, ki jih sicer skozi obstoječe me-
hanizme ne bi mogli doseči.

PEtRa, Društvo za podporo civilne družbe

SNEMANJE ODDAJE DOBRO JUTRO
V septembru v Oglarski deželi Dole pri Litiji gostimo oddajo 
Dobro jutro. Oddaja se je z leti preoblikovala iz izključno ku-
linarične, v širšo predstavitev lokalnih zanimivosti izbranega  
okolja. 
6. septembra 2019 se v živo predstavlja Oglarska dežela Dole 
pri Litiji s svojimi turističnimi zanimivostmi in seveda kulinarič-
no dediščino. V petek, 6. septembra 2019 bo od 7:30 ure dalje 
bo pred TIC-em na Dolah dišalo po kuhinji naših babic. Glavna 
sestavina jedi bo krompir. Dopoldanskim obiskovalcem osre-
dnjega prizorišča in gledalcem TV Slovenija 1, bodo predstavlje-
ni recepti, ki so jih zapisale naše babice. Jedi ne bodo le dišale, 
lahko se jih bo tudi okusilo. Dogajanje na trgu bodo popestrili 
rokodelci in umetniki, ki bodo na svoj način dopolnjevali odprto 
kuhinjo. Da pa bo vzdušje še pestrejše bodo poskrbele kulturne 
skupine. Pridružite se pestremu dogajanju v središču naselja 
Dole pri Litiji, v petek 6.9.2019!

(Nadaljevanje s 1. strani)

(Nadaljevanje s 1. strani)
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(Nadaljevanje s 1. strani)

Vabljeni na Festival 
SLOVO POLETJU 

2019: 
• 29.8. ob 20.00 – oto pestner s spremlje
valno skupino  ter Zborom sv. nikolaja Litija
Pevca in skladatelja številnih zimzelenih pes-
mi, Ota Pestnerja nam ni potrebno posebej 
predstavljati.  O domačem zboru pa lahko s 
ponosom napišemo, da je eden najuspešnej-
ših zborov v Sloveniji in v Evropi, saj dosega 
visoka priznanja na prestižnih zborovskih tek-
movanjih. Zborovodkinja prof. Helena Fojkar 
Zupančič, častna občanka Občine Litija,  vodi 
tudi Dekliški zbor sv. Stanislava v Ljubljani,  po-
učuje na seminarjih vokalne tehnike, zborovske 
in dirigentske delavnice ter je cenjena žirantka 
državnih in mednarodnih tekmovanj. 
• 30.8. ob 20.00 – adi Smolar z Letečimi 
potepuhi ter žensko in Moško vokalno sku
pino Lipa Litija
Širok repertuar popularnih pesmi odličnega 
Adija Smolarja ter Letečih potepuhov bodo s 
priredbami obogatili  člani domačega društva 
PD Lipa, ki  s kvalitetnim delom ter mladostnim 
pridihom nadaljujejo dolgoletno zborovsko tra-
dicijo v našem kraju. Pevke in pevci sodelujejo 
na koncertih po vsej Sloveniji in prejemajo po-
hvale na različnih tekmovanjih
Koncerta bosta na ploščadi pred športno 
dvorano v Litiji. V primeru slabega vremena bo 
festival v Športni dvorani Litija. 

Gledališki abonma za sezono  
2019-2020 v Kulturnem centru Litija

Stopamo v dvaindvajseto se-
zono gledališkega abonmaja 
v Kulturnem centru Litija. Tudi 
letos nas bodo razveseljevale 

vrhunske komedije. Urice smeha nam prinašajo 
razvedrilo, ki ga vsi potrebujemo in nam lepšajo 
večere. Letošnje komedije nas bodo z odličnimi 
igralskimi zasedbami presenetile tudi z glasbo, 
tako da bo sezona vesela, zgovorna, malo no-
stalgična, kuharsko erotična, satirično nerodna, 
predvsem pa zabavna. Vabljeni v našo družbo!  
Za novo sezono smo izbrali zanimive komedije: 
nUne  v aKciji (prospot)
Nune v akciji! je domiselna zgodba o petih re-
dovnicah, ki se znajdejo v denarnih težavah 
in so prisiljene pripraviti dobrodelni SHOW, v 
katerem pa hoče biti vsaka od njih prva zvez-
da… Igrajo: Gojmir Lešnjak - Gojc, Simona 
vodopivec - Franko, alenka Godec, Marjan 
Bunič in Lea Bartha pesek, glasbeni vodja in 
instrumentalist: Miran Juvan
i Love njoFra (Mestno gledališče ptuj)
V socialističnem bloku živita mož in žena. 
In njuna hči. On, morda »gradjansko lice na 
službi u JNA«, naturaliziran Mariborčan (Vlado 
Novak), in Ona, morda Ljubljančanka z me-
ščanskim, intelektualnim pedigrejem (Gojmir 
Lešnjak Gojc). Hči je zbežala od doma – ker se 
bo poročila! In to skrivaj! Ne da bi vprašala ata, 
če dovoli! Nezaslišano….
erotiKa (Špas teater)
Ljubezen gre skozi želodec in Bojan Emeršič 
zelo rad kuha. Spoznajte ga v dinamični in za-
činjeni komediji, v kateri vam bo predstavil svoj 
drugačen, okusen in precej pikanten pogled na 
moško-ženske odnose. 
proFeSor KUZMan MLajŠi (Siti teater)
Uroš Kuzman nas popelje na ekskurzijo po 
spominih na piflanje, plonkanje, pisanje in 
špricanje. Uroš, edini slovenski komik z dok-
toratom iz matematike, je v tej krohotanja in 
hihitanja polni blok uri profesor, ki smo si ga vsi 

MeSec janeZ s. p.
KLeČe pri doLU 3

1262 DOL PRI LJUbLJANI

Z A P O S L I
•   DELAVCA ZA IZDELAVO PALET 

(delo v delavnici)

•   GateriSt: iii. ali iv. stopnja lesne smeri 
(delo na polnojarmeniku)

Delovni čas: ponedeljek – petek, od 7.00-15.00

proŠnje poŠLjite na naSLov:
MESEC JANEZ

KLEČE PRI DOLU 3
1262 DOL PRI LJUBLJANI

ALI NA ELEKTRONSKI NASLOV: 
zaga.mesec@gmail.com

Za dodatne informacije pokličite na telefon: 040/26 78 16.

Dobrodelnost in 
prostovoljstvo na 

gimnaziji litija
Na Gimnaziji Litija smo veseli 
vsakega dijaka, ki želi kot pro-

stovoljec sodelovati z ljudmi v svoji okolici ali 
biti aktiven na področju dobrodelnosti.
V sklopu projekta Rožnati oktober smo dijaki in 
profesorji s pletenjem v rožnatih odtenkih opo-
zarjali na pomen preventive pri odkrivanju raka 
dojk. Svoje izdelke so dijaki prišili na dolg pisan 
šal, ki je nastal že lansko leto, in ga razstavili v 
šolski jedilnici.
V decembru smo organizirali dobrodelno akci-
jo zbiranja obleke, obutve, hrane, igrač in otro-
ških knjig ter vse zbrano nato podarili Centru 
za socialno delo Litija. Z igračami smo razvese-
lili učence OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim 
programom, ki smo jih že tradicionalno obiska-
li sredi decembra. Ogledali smo si njihovo pri-
srčno prireditev, kjer smo srečali babico Zimo, 
škrata iz rudnika Sitarjevec in celo Božička, ki 
so mu dijaki pomagali pri razdeljevanju daril.
Naši dijaki so bili tudi letos prostovoljci na OŠ 
Slavka Gruma iz Zagorja, še posebej aktivni pa 
so bili prostovoljci v domu Tisje, ki varovance 
redno obiskujejo, se z njimi pogovarjajo, jim na 
kulturnih prireditvah zaigrajo na inštrumente in 
jih spremljajo na pohodu z vozički po mestu. 
Letos so jim dijakinje 3. c razreda pripravile 
celo dve delavnici; prva je bila aktivna in za-
bavna delavnica z naslovom Razgibajmo mož-
gančke. Dijakinje in stanovalci so s skupnimi 
močmi reševali različne naloge, ki krepijo spo-

min in bistrijo možgane. Naše prostovoljke so 
nato v okviru Dneva za spremembe izvedle še 
delavnico za stanovalce Doma Tisje in varovan-
ce Varstveno delovnega centra Zagorje, enote 
Litija. Namen letošnjega sproščenega Dneva 
za spremembe, ki že deseto leto poteka v orga-
nizaciji Slovenske filantropije, je spodbujanje 
raznolikosti in dobrih odnosov med različnimi 
skupinami v družbi z namenom odprave diskri-
minacije in nestrpnosti.

Debatni klub
Debatni klub Gimnazije Litija se je v letošnjem 
šolskem letu udeležil številnih domačih in med-
narodnih tekmovanj. Debatirali smo v Ljubljani, 
Celju in Mariboru ter se udeležili mednarodnih 
turnirjev v Zagrebu, Ljutomeru, Pragi in Kranjski 
Gori. Debaterke in debaterji so dosegli številne 
izjemne dosežke, med katerimi je vsekakor 
uvrstitev Jerneje Logaj v ekipo petih debater-
jev, ki bo Slovenijo zastopala na svetovnem 
debatnem prvenstvu na Tajskem. Jerneja je do-
segla odličen rezultat tudi na turnirju v Pragi, 
kjer je med vsemi debaterji (bilo jih je več kot 
200) dosegla odlično 25. mesto, hkrati pa se je 
na mednarodnem debatnem turnirju v Kranjski 
Gori s svojo ekipo prebila do polfinala. Na med-
narodnem turnirju v Kranjski Gori sta odličen 
rezultat dosegli Gaja Starc in Maša Cvetežar, ki 
sta s svojo ekipo dosegli enajsto mesto. Poleg 
mednarodnih uvrstitev smo zabeležili tudi dve 
vidni uvrstitvi na slovenskih turnirjih, in sicer 
je Anja Drnovšek prejela nagrado za šesto, 
Petra Mejaš pa nagrado za deseto govorko  
turnirja.  Maja DENIŠA

Matura 2019
Z dosežki naših dijakov na le-
tošnji maturi smo zelo zado-
voljni, saj je rezultat bleščečih 
100 %, dosežene točke pa kot 
vedno nad slovenskim pov-
prečjem. Z odličnim ali prav 
dobrim uspehom je maturo 
opravilo 73 % naših dijakov, 
patricija cirar in teja vrtač
nik sta zlati maturantki, trem 
dijakom pa do zlata manjka le 
po ena točka. 
Vsem maturantom čestitamo 
in jim želimo prijetne počitni-
ce! 
 Maja DENIŠA

POLETJE S KLIŠEJEM
Na Klišeju smo se julija odločili za prenovo naših prostorov. Zaradi menjave pohištva 
smo od 22. do 24. julija organizirali garažno razprodajo Pridi in odnesi.
Za nadobudne planince, ki imajo željo bolje spoznati Julijske Alpe, konec avgusta or-
ganiziramo tradicionalni izlet v hribe. 29.8. se bomo odpravili do koče pri Triglavskih 
jezerih. Obrazec za prijavo najdete na naši facebook strani.

Konec poletja bomo zopet zače-
li z rednimi sejami in načrtova-
njem novih zabavnih projektov, 
na katere vas vabimo, da se 
nam pridružite!
Vsi, ki imate nove, atraktivne 
ideje ali pa si le želite druženja, 
ste vabljeni vsako prvo soboto v 
mesecu, ob 19:00, na mesečne 
seje kluba! Z nami pa ostajajo 
tudi stalne ugodnosti: S kuponč-
kom, ki ga prejmeš na Klišeju, te 
mesec joge v Art Caffeju stane 
le 24€, ugodno fotokopiranje, 
fitnes, pro jumping, Lamfit bo-
otcamp 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.  Jasna SITAR

OŠ GABROVKA - DOLE

OGLED ČISTILNE NAPRAVE TER ZBIRNEGA CENTRA  
NEŽA V TRBOVLJAH

V ponedeljek, 10. 6. 2019, so učenci 8. in 9. razreda iz podružnične šole Dole pri Litiji 
ter matične šole Gabrovka imeli naravoslovni dan na temo ekologija. Obiskali so čistilno napra-
vo v Trbovljah ter zbirni center Neža v Trbovljah. Ogled je potekal vodeno. Začeli so z ogledom 
čistilne naprave, njenega delovanja ter bazenov, v katerih poteka prečiščevanje odpadnih vod. 
Prijazni zaposleni so učencem pokazali ter 
razložili posamezne stopnje v prečiščevanju 
odpadnih vod. Veliko pogovora je bilo tudi na 
temo ohranjanja čiste narave, kaj lahko kot 
uporabniki komunalnih storitev storijo, da bo 
okolje manj onesnaženo. 
Nato so pot nadaljevali do zbirnega centra 
Neža, kjer sortirajo zbrane odpadke (nevarne 
odpadke, sveče, odpadna olja, odpadni grad-
beni material, baterije, odpadno električno 
opremo …). Tam so učence opozorili na velike 
okoljske probleme, ki jih povzročajo odpad-
ki. Povedali so jim, da je ločevanje odpadkov 
zelo pomembno, prav tako pa je pomembno, da so ozaveščeni potrošniki, ki z majhnimi dejanji 
začnejo zmanjševati ogromne količine odpadkov, ki jih ljudje pridelamo. 
Za prijazen sprejem ter zanimivo vodenje se zahvaljujemo javnemu podjetju Komunala  
trbovlje, d. o. o. Nataša CEROVŠEK

vedno želeli: sproščen, duhovit in ga bolj kot 
golo predavanje zanima to, da iz nas izvleče 
največ - smeha.
predStava, Ki Gre naroBe (tMt d.o.o.)
Zaporedje nepredvidljivih in noro zabavnih do-
godkov hitro spreobrnejo dogajanje na odru iz 
slabega v katastrofalno. Vse gre namreč naro-
be – igralci uporabijo napačne rekvizite, če pa 
že uporabijo prave, jim ti razpadejo, scenski 
elementi se nikakor ne obnašajo tako, kot bi se 
morali, še kulise pričnejo razpadati.
Igrajo: dramsko društvo Fakultete za strojni-
štvo: Matej Zemljič, Sara Gorše, Mario Drago-
jević, Luka Cimprič, Oskar Kranjc, Klara Kaste-
lec, Robert Korošec, Dominik Vodopivec, Eva 
Stražar, Vid Klemenc.
Prednost pri prijavi imajo lanski abonenti. V 
primeru odpovedi, bomo sedeže razdelili med 
nove abonente. Cena abonmaja ostaja enaka. 
Abonenti boste prijavnico s programom prejeli 
po pošti. Več informacij na kclitija.si/redni pro-
gram…. 
roK prijave: peteK, 6.9.2019! 
Če bi želeli postati naš abonent, lahko pošlje-
te podatke (ime priimek in naslov, kontakt) na 
naš naslov: kulturnicenter@zkms-litija.si in vas 
bomo v primeru prostih sedežev obvestili v za-
četku septembra. 

Tretjo soboto  
v septembru pričenjamo 

z novo sezono  
otroških matinej

v soboto, 21. septembra bomo pričeli z novo, 
razburljivo, zabavno in poučno sezono otroških 
matinej. V prejšnji sezoni je matineje obiska-
lo povprečno 117 obiskovalcev na predstavo, 
kar nas v slovenskem prostoru uvršča v sam  
vrh. Cena vstopnice ostaja nespremenjena -  
3,5 €.  Naši mali obiskovalci zbirajo sončke in 
si šesto predstavo lahko ogledajo brezplačno. 
Razveseljujemo z bombončki ali pobarvanka-
mi, veliko veselje po predstavi pa naredijo tudi 
igrala v parku na Stavbah. Skratka, pri nas je 
vedno luštno. Več o predstavah si lahko pre-
berete na naši spletni strani: kclitija.si. Lahko 
pa nam pišete in vas uvrstimo na mailing listo 
ali pa nas vščekate na facebooku. In na prvi 
predstavi nas bo obiskala piKa noGaviČKa, 
ki bo potovala po svetu! To bo smeha in vesel-
ja, saj Zavod Enostavno prijatelji vedno poskrbi 
na dobro razpoloženje. Naše predstave so na 
sporedu ob sobotah, ob 10. uri, v Kulturnem 
centru Litija. Kulturna vzgoja naših najmlajših 
je del naše vizije in skozi odlične predstave in 
obiske v kulturnem hramu, se lahko vsi nauči-
mo marsikaj lepega in koristnega. Lepo vablje-
ni v našo družbo. 

Vabljeni v muzej na 
ogled novih razstav! 

Junija smo v muzeju odprli 
prenovljene kletne prostore stare  sodnije in 
nove muzejske razstave. Razstave govorijo o:
-  o stari sodniji, kot ji rečemo - najlepši stavbi v 

mestu, in zaporih, ki so bili v njej v preteklosti,
-  Obrazi Litije - v kateri preko razglednic našega 

mesta prikazujemo velik razvoj kraja,
-  Litija, ujeta v objektiv - razstava govori o dolgi 

fotografski tradiciji v mestu,
-  glasbenih društvih s konca 19. stoletja in nji-

hovem pomenu tedaj in danes,
Obiskovalci lahko preko zvočnih posnetkov 
prisluhnejo različnim skupinam, zborom, orke-
strom in posnetkom festivalov, organiziranih v 
naši občini.
Svoj spominski prostor je s sodelovanjem 
Knjiž nice Litija dobil tudi naš skladatelj Peter 
Jereb.
Prostor za začasne razstave, ki ga je muzej z 

odprtjem dobil, smo namenili 
razstavi fotografinje Sabele 
Porto ares, ki je dokumenti-
rala lansko obnovo kleti, in 
razstavi društva Litijski likov-
ni atelje - Lila, ki so si za svoj 
fotografski motiv izbrali našo 
hišo.

poLetni ČaS oBiSKov 
MUZEJA

V mesecu juliju in avgustu bo 
muzej s svojimi stalnimi raz-
stavami v pritličju, in z novimi 
razstavami v kletnih pros
torih, odprt po dosedanjem 
urniku, in sicer:
ponedeljek: 10:00 – 12:00  
in 17:00 – 19:00
sreda: 10:00 – 12:00  
in 17:00 – 19:00
sobota: 10:00 – 12:00
Ogled izven uradnih ur je mo-
žen s predhodno najavo na 
070 430 202 oz. po elektron-
ski pošti:
mestnimuzej@zkms-litija.si.

Vedno smo veseli vašega  
obiska!
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POLETNE DOGODIVŠČINE V ENOTI KEKEC
Pričelo se je poletje, z njim pa so prišli tudi toplejši dnevi in čas za dopustovanje, razne poletne 

aktivnosti. Zato sta se v mesecu juliju skupini Miške in Žabice 
zaradi manjšega števila otrok združili v eno skupino. 
Vzgojiteljice v enoti smo poskrbele, da je bilo otrokom v vrt-
cu lepo – da so imeli veliko priložnosti za druženje, sklepa-
nje novih prijateljstev, zabavo, pa tudi za nova spoznanja,  
učenja. 
Ob sončnih dneh smo izkoristili priložnost in čim več časa 
preživeli na prostem, kjer so imeli otroci na voljo veliko različ-
nih dejavnosti za urjenje svojih spretnosti, pridobivanje novih 
znanj ter tudi za sproščanje. 

Naši malčki so uživali v igrah z vodo, spoznavali vodo v različ-
nih stanjih, oblikovali peskov plastelin, skupaj smo preizkusili 
razne eksperimente, spoznavali podvodni svet, napravili svojo 
morsko restavracijo, se urili v lovljenju rib, prisluhnili prijetnim 
poletnim pravljicam, se kdaj pa kdaj tudi posladkali, skrbeli 
za naš vrt, ustvarjali, prepevali pesmi in prisluhnili željam ter 
dogodivščinam otrok. 

Uspelo nam je tudi poslikati naše igrišče, na katerem imajo otroci sedaj še več možnosti za raz-
lične gibalne igre, ki jim omogočajo razvijanje gibalnih veščin in učenje na različnih področjih.

andreja MEDVED

POGLED V PRETEKLOST …
SeStaneK proSvetneGa oSeBja, ZapiSaLa Franja potoKar, 14. 9. 1950
Potreba je, da se večkrat sestanemo, da bo naše delo imelo uspehe. Delati je treba načrte, 

zato nam je tov. Orehek poda-
la referat o smernicah, katere 
je pridobila na desetdnevnem 
tečaju v Ljubljani. Referat je 
bil zelo dobro podan in želeti 
je, da bi se taki tečaji tako pri-
rejali, da bi bilo možnost vsem 
vzgojiteljicam posečati tečaje.
Tudi delo za lutkovno gleda-
lišče se mora oživeti in še to 
zimo hočemo igrati.
Nekaj lutk imamo, razdelili si 
bomo delo, da bomo oder lepo 
uredili. Z združenimi močmi 
bo delo imelo uspehe.

Povabile bomo tudi matere, da 
se bomo pogovorili o vseh te-
žavah katere moremo vedeti za 
nje kakor tudi one za naše.

Liljana PLASKAN,
ravnateljica

Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
TiM-Eckart metodi

OD SEDAJ 
TUDI 

SERVIS 
HIBRIDNIH IN 

ELEKTRIČNIH 
AVTOMOBILOV

POLETNE NEVLADNIŠKE NOVICE ZLHT – 
REGIONALNEGA CENTRA NVO

Društva sodelujte  
v akciji »NVO gre v šolo«  

na OŠ Gradec
Društva, zavodi in 
ustanove iz obči
ne Litija, čimprej 
se prijavite za 

sodelovanje v akciji nvo gre v šolo 
in izkoristite možnost, da vas osnov
nošolci bolje spoznajo. akcija bo le
tos potekala na oŠ Gradec v petek, 
11. 10. 2019. 

Z zanimivo in interaktiv-
no predstavitvijo boste pri 
mladih vzbudile zanimanje 
za članstvo in spodbudile 
praktično učenje med mla-
dimi, okrepilo pa se bo tudi 
sodelovanje osnovne šole z 
lokalnim okoljem. Prijave so 
že odprte. Zbiramo jih preko 
spletnega obrazca, ki ga naj-
dete na spletni strani www.
consulta.si. 
Za vse dodatne informacije 
smo vam na voljo preko elek-
tronske pošte info@consulta.
si oziroma po telefonu: 059 
927 619.

Regijska konferenca »S skupnimi močmi za boljšo občino in bolj 
zadovoljne občane«

načinov sodelovanja z občani je nešteto, prav toliko pa je tudi priložnosti za sodelovanje, 
ki prinaša boljše rezultate, hitrejši razvoj in bolj zadovoljne občane. na konferenci bomo 
z izmenjavo dobrih praks naredili korak naprej k boljšemu sodelovanju občin in občanov. 
V ta namen v okviru ZLHT Regionalnega centra NVO, s sodelovanjem Skupnosti občin Slovenije 
in CNVOS, organiziramo regijsko konferenco, ki bo potekala v četrtek, 12. 9. 2019 med 10.00 in 
13.00 uro v sejni sobi OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83. Na konferenco vabimo županje, župane, 
občinske uradnike in svetnike, seveda pa tudi nevladne organizacije in vse ostale, ki vas tema 
zanima.

V Litiji bomo obravnavali socialne problematike  
zasavske regije 

v sredo, 18. 9. 2019, ob 16.30, bo v Medgeneracijskem središču ŠMeLc potekalo srečanje 
organizacij, institucij in posameznikov iz zasavske regije, ki delujejo na področju social
nega varstva. 
Srečanje je namenjeno predvsem povezovanju in vzpostavljanju sodelovanja za doseganje boljših 
rezultatov na tem področju. Na dogodku bodo predstavljene izbrane dobre prakse in priložnosti 
za pridobivanje sredstev, ki bi jih lahko dobre partnerske zasedbe z ustreznimi programi učinko-
vito prečrpale v zasavsko regijo. Eden izmed pomembnejših ciljev tega srečanja je identifikacija 
nosilcev projektov in oblikovanje delovnih skupin, ki bodo v prihodnje  delovala kot razvojna jedra 
na področju socialnega varstva v zasavski regiji. 
Na srečanje ste vljudno vabljeni predstavniki organizacij, institucij in posamezniki, ki delujete 
na področju socialnega varstva. Za lažjo organizacijo vas prosimo, da se na srečanje predhodno 
prijavite do ponedeljka, 16. 9. 2019, na elektronski naslov: info@consulta.si ali 059 927 619.

Pomagamo vam poiskati prostovoljce 
Ko boste organizirali prostovoljsko akcijo, iskali prostovoljce za večji dogodek, morda za 
izvajanje aktivnosti, ki jih pripravljate v vaši nevladni organizaciji, se obrnite na  ZLHt – 
regionalni center nvo, kjer vam bomo vašo vest o potrebah po prostovoljcih pomagali 

učinkovito razširiti.
Vaše potrebe po prostovoljcih bodo objavljene v t.i. Po-
sredovalnici prostovoljskih del, ki deluje na portalu pros-
tovojstvo.org, na naših komunikacijskih kanalih (www.
consulta.si, FB skupina ZLHT nevladne organizacije za-
savske regije in v rednem mesečnem zasavskem nevlad-
niškem E - obvestilniku). Poleg tega vas bomo po potrebi 

povezali z organizacijami, ki združujejo prostovoljce. Prav tako vam odgovorimo še na ostala mo-
rebitna vprašanja in dileme iz področja prostovoljstva. Torej vse o prostovoljstvu v zasavski regiji 
na enem mestu. V zvezi s tem nam pišite na info@consutla.si ali nas pokličite na 059 927 619.

NA ZALOGI TUDI: TOYOTA Hi-Lux 3.0, letnik 2010, prev. 267211 km, die-
sel motor, 3000 ccm, 126 kW  (171 KM), avtomatski menjalnik, svetlo 
siva kovinska barva, 13.500,00 €; OPEL Za ra Enjoy 1.6, letnik 2006, prev. 
255914 km, bencinski motor, 1598 ccm, 77 kW (105 KM), ročni menj. 
(5 pr.), beige kovinska barva, 2.850,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

RENAULT Clio dCi Expression MULTIMEDIJA 
Letnik: 2015, teh. pregled 8/2019, prev. 107669 
km, bela barva, diesel motor, 1461 ccm, 55 kW 
(75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

7.260,00 EUR

RENAULT Clio Grandtour 1.2 TCE Dynamique 
Letnik: 2011, teh. pregled 4/2020, prev. 104566 
km, kovinska barva, bencinski motor, 1149 ccm, 
74 kW (101 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

4.770,00 EUR
CITROEN C3 1.6 BlueHDi Attraction  
Let nik: 2016, teh. pregled 1/2020, prev. 73000 
km, bela barva, diesel motor, 1560 ccm, 55 
kW (75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

7.480,00 EUR

OPEL Corsa ENJOY 1.2 16V  Letnik: 
2015, prev. 131147 km, kovinska barva, 
bencinski motor, 1200 ccm, 59 kW (80 
KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.880,00 EUR

OPEL Crossland X 1.2 Turbo Innovation Start Stop  
Let nik: 2019, teh. preg. 5/2023, testno vozilo, SUV, prev. 
3000 km, srebrna kov. barva, bencinski motor, 1199 
ccm, 81 kW  (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

16.990 EUR
PEUGEOT 308 Pack 1.4 16V VTi  Let nik: 
2009, prev. 190453 km, temno siva metalik, 
bencinski motor, 1397 ccm, 70 kW (95 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.),  KLIMA.

3.380,00 EUR
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ČRNA PIKA 
O svojih poteh ne govorim pogosto, tudi o vožnjah z vlakom ne. Te so 
zame vedno lepe, zanimive, kljub pogovorom, ki so včasih nemogo-
či. Od osmrtnic, bolezni, zakonskih težav in napornih otrocih. Toliko 
vsega, da jaz najraje sedim sama, saj sem zaposlena s pisanjem ali 
branjem. Včasih opazujem naravo, saj lepote letnih časov ni mogoče 
spregledati in je radost kar na dosegu roke.

Nekega dne pa ni bilo po mojih pričakovanjih. Nasproti je prisedla gospa, ki je poznala potnico 
poleg mene. Ko se je udobno namestila, jo je nagovorila in takoj začela s kritiko. Tudi ko sta zame-
njali temo sta se samo jezili, kritizirali in celo preklinjali. Vse sta vedeli in vse sta videli v črni temi.
Ko ju nisem zmogla več poslušati, sem vstala, vzela svoje reči in šla stat k vratom. Tudi sama 
objeta v trenutno temo sem iskala svetlobo luči, ki bi pregnala te jezne misli. V razmišljanju sem 
se spomnila na profesorja, ki je učencem razdelil liste z nepriča-
kovanim testom. Jezili so se, a ko so pred seboj zagledali prazen 
list z eno samo črno piko na sredi, so bili presenečeni. Profesor 
jim je rekel, naj list obrnejo in napišejo, kaj vidijo. Še vedno 
zmedeni dijaki so pričeli pisati.
Ko so oddali vsak svoj list, jih je profesor dal na kupček. Potem 
je glasno prebiral naloge, lepo po vrsti. Vsi, brez izjeme, so opi-
sovali majhno črno piko na sredini lista. Opisovali so njeno po-
zicijo, velikost in podobno. Ko je odložil zadnji list, jim je razložil 
namen naloge. Rekel je:
»Te naloge ne bom ocenil. Želim le, da razmislite o njej. Nihče 
izmed vas ni pisal o belem, čistem listu, veliki površini beline in 
svetlobe. Vsi ste se osredotočili le na tisto majhno, črno piko sredi papirja.«
Za trenutek je utihnil, potem je nadaljeval: 
»Podobno se dogaja v življenju. Vedno se osredotočimo na slabo, na tiste majhne črne pike. Po-
zabljamo, da je življenje dar, ki ga moramo vsak dan praznovati. Če se bomo osredotočali le na 
slabo: pomanjkanje denarja, bolezni, težave v odnosih, razočaranja, bomo pozabili, da okrog nas 
obstaja svetloba. Temne pike so zelo majhne v primerjavi z vsem, kar imamo dobrega v življenju. 
A prav te so vam danes zameglile vaš um. Prosim vas, obrnite pogled stran od črne pike. Če ho-
čete biti srečni in zdravi se zazrite v svetlo stran papirja.«
Dijaki so ga tiho poslušali. Nikakor niso mogli verjeti besedam in vrsti testa, ki so opravili ta dan. 
»Nenavaden, ne težak. A kot nalašč za razmišljanje,« so se pogovarjali med seboj.
Ko sem počasi stopala proti domu, sem razmišljala o črnih pikah. Nenadoma sem se spomnila 
tudi na te pisane besede: ‚Svetilka telesa je tvoje oko. Kadar je tvoje oko zdravo je svetlo tudi vse 
tvoje telo. Če pa je bolno, je tudi tvoje telo v temi.‘
Zaželela sem si da bi vsi, tudi ženski z vlaka, imeli zdrave oči, ki bi znale gledati svetlobo okoli 
sebe. Osvetliti, osončiti sebe in vse tiste, ki trenutno vidijo samo črne pike.

Darinka KOBAL

PRIKAZ NASPROTNIH DEJSTEV:  
OKOLJSKO NEDOPUSTNA INVESTICIJA  
V BIVŠI TOVARNI PRESAD GABROVKA

ZDRAVO GIBANJE SKOZI VSE ŽIVLJENJE

WWW.TAIJIQUAN-QIGONG.SI

041 446 488

Vpis za 2019/20

Predstavitev 
in poskusna vaja:
26. septembra
(četrtek)
18:00 – 19:30
LITIJA, OŠ Litija
Prijave:
info@taiji.si

Taijiquan in qigong sta starodavni kitajski veščini s katerim razgibamo telo, umirimo 
um in izboljšamo zdravje. 
Sta primerna za vse generacije  zato ni omejitev glede starosti in telesne pripra-
vljenosti. Gibi so umirjeni, lahkotni, predvsem pa je pomembno, da vsakdo vadi 

skladno s svojimi telesnimi zmožnostmi, saj tako najbolj zanesljivo napreduje in začuti do-
brodejne učinke.
Posebej za občane Litije:
Brezplačna predstavitev in poskusna vaja ter vpis za celoletno vadbo 2019/20 v četrtek, 26. 
septembra od 18:00 do 19:30 v OŠ Litija Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija 

SkUpAJ STOpImO pO mEDOVITI (pRAVI) pOTI

V junijski številki Občana je Erna Šekli v ime-
nu Civilne iniciative Gabrovka v ustanavljanju 
objavila članek na temo gradnje kogeneracije 
v nekdanjem Presadu v Gabrovki, pri tem pa 
navedla vrsto netočnih informacij. Zato podje-
tje Labeks Skupine d.o.o. v tem članku opisuje 
dejansko stanje.
Erna Šekli zavaja, ko trdi, da »se je v skupini 
Labeks d.o.o. pojavil še novi partner skupina 
G.W.S. d.o.o.«. Podjetji Labeks Skupina d.o.o. 
in G.W.S. d.o.o. nista v ničemer lastniško, upra-
vljavsko ali kako drugače povezani. Na zboru 
krajanov je bilo jasno povedano, da je G.W.S. 
d.o.o. sklenil s podjetjem Labeks Skupina d.o.o. 
(to podjetje je lastnik kogeneracije) pogodbo o 
odkupu toplote. Podjetji Labeks Skupina d.o.o. 
in G.W.S. d.o.o. sta torej povezani ravno toliko, 
kot je podjetje Labeks Skupina d.o.o. recimo 
povezano s Osnovno šolo Gabrovka – z obema 
ima sklenjeno pogodbo o dobavi toplote.
Napačna je tudi trditev, da je bila pogodba o 
toplotni oskrbi šole in vrtca v Gabrovki pod-
pisana leta 2012. Pogodba je bila podpisana 
22.12.2016, pa še to s pogojem, da je zavezu-
joča le, če Labeks Skupina d.o.o. v dveh letih 
po podpisu začne graditi toplovod. Slednji je bil 
zgrajen poleti 2018. Erna Šekli tudi zavaja, ko 
trdi, da je na podlagi te pogodbe Labeks Sku-
pina d.o.o. dobila nepovratna evropska sred-
stva. Če pogodbe o dobavi toplote ne bi pod-
pisala šola, bi pač poiskali drugega odjemalca. 
Pri tem pa je najbolj bizarno to, da Erna Šekli 
sploh ne pojasni, zakaj je z okoljskega vidika 
sporno, da bi se šola in vrtec namesto na nafto 
ogrevala na lesno biomaso. 
Erna Šekli zavaja, ko trdi, da se bo v kogenera-
ciji izvajal »sežig« 86.000 ton lesnih sekancev. 
ta številka je plod njene domišljije. Predvidena 
letna poraba sekancev znaša 24.000 ton, torej 
skoraj štirikrat manj kot trdi Erna Šekli. Poleg 
tega pa lesni sekanci niso odpadek, kot ves čas 
namiguje Erna Šekli.

Njena trditev: »Na zboru je bilo takoj ugotovlje-
no, da investitorja za omenjeno investicijo ni-
sta pridobila nobene zahtevane dokumentaci-
je.« je netočna. Vgradnja kogeneracije v objekt, 
ki je bil zakonito zgrajen na podlagi gradbene-
ga dovoljenja iz leta 1972, je v celoti zakoni-
ta. Nenazadnje je kogeneracijo že leta 2018 
pregledala gradbena inšpekcija, ki ni ugotovila 
nobenih kršitev. Predhodno je bila izdelana po-
žarna študija in študija emisij hrupa. Ravno na 
podlagi slednje smo se odločili za zamenjavo 
toplotnega ovoja zakonito zgrajenih objektov, 
saj bomo tako zmanjšali emisije hrupa v oko-
lje. Seveda pa je meritve hrupa mogoče izvesti 
šele ob obratovanju kogeneracije in te bo izve-
dla inštitucija, ki je pooblaščena za te naloge s 
strani Ministrstva za okolje. Naša ponudba je 
bila, da lahko tistega, ki bo meritve izvajal, s 
seznama pooblaščenih izvajalcev izbere obči-
na, krajevna skupnost ali civilna iniciativa, vse 
s ciljem, da potem ne bo potem kakršnih koli 
očitkov. Odziva z nasprotne strani še ni.
»Podjetje Labeks d.o.o. ima koncesijo za zbira-
nje odpadnega lesa, stavbnega pohištva in po-
hištva.« trdi Erna Šekli. Tudi to ni res. Skupina 
Labeks d.o.o. nima dovoljenja za zbiranje od-
padkov, prav tako nima dovoljenja za predelavo 
odpadkov. Skupina Labeks d.o.o. ni Agencije 
za okolje nikoli niti zaprosila za dovoljenje za 
zbiranje ali predelavo odpadkov.
Erni Šekli je bilo na zboru krajanov, kjer je v glav-
nem nastopala ona, krepka polovica krajanov pa 
ga je zapustila še preden se je končal, jasno po-
vedano, da za vgradnjo kotla na lesno biomaso 
do 20 MW moči ni potrebna prehodna presoja 
Agencije za okolje in da posledično celostna pre-
soja vplivov na okolje ni potrebna. Kljub temu ona 
nadaljuje s širjenjem strahu, ko trdi, da »ni bila 
izvedena ustrezna okoljska študija«. Pri tem pa 
nikakor noče navesti, katero (z zakonodajo do-
ločeno) »okoljsko študijo« bi sploh morali izvesti.

Matej SEŠEL, Labeks Skupina d.o.o.

Leska – medoviti grm, ki nas 
jeseni razveseljuje s svojimi 
plodovi – lešniki.

polje sočnic, ki čebelam zagotavljajo medičino 
in cvetni prah.

1. ali se je človek pripravljen 
soočati za svojimi posledica
mi?
Že naši predniki so vedeli, 

da je potrebno tisto kar vzameš iz narave je 
potrebno tudi vrniti, da se ohrani ravnovesje v 
naravi. Statistika o številu prebivalcev se iz leta 
v leto povečuje in s tem se povečuje tudi večja 
poraba hrane. Pridelovalci hrane so prisiljeni v 
intenzivno kmetijstvo in sajenjem monokultur 
ter krčenjem gozdov in travnikov za njihovo 
širjenje. Na ogromnih kmetijskih površinah, kjer 
se sejejo monokulture, te pestijo vsako leto ško-
dljivci in bolezni. Kako se temu izogniti so vedeli 
že naši predniki, saj so upoštevali kolobarjenje 
in tako preprečili marsikatero nevšečnost. Trav-
niki, ki ostajajo se kosijo redno, tako da ne za-
cvetijo v svojih pisanih barvah kot nekoč. 
2. ali še lahko ukrepamo?

Vsako pozitivno 
ravnanje bo dopri-
nos k ohranjanju 
naše narave. tako 
se je potrebno 
zavedati, da s sa-
jenjem avtohtonih 
medovitih rastlin 
v naš prostor pri-
spevamo k preži-
vetju in ohranjanju 

čebel kot tudi ostalih opraševalcev. 
3. Zakaj avtohtone medovite rastline?
Živali so se na določenem območju prilagajale. 
Tako so se tudi rastline prilagajale stoletja, ti-
sočletja različnim vremenskim kot tudi ostalim 
nevšečnostim. Medovite rastline zagotavljajo 
čebelam medi-
čino in cvetni 
prah. Medičina 
in cvetni prah 
medovitih rastlin 
zagotavljata tisto 
kar čebele po-
trebujejo za svoj 
obstoj. torej se 
moramo skupaj 
zavedati in saditi 
medovite rastline 
na domačem vrtu, njivah kot tudi na javnih po-
vršinah. S tem bomo zagotovili pestrost in pri-
pomogli k ohranjanju čebel v našem prostoru. 
To pozitivno energijo bomo lahko sprejemali na-
zaj iz narave in tudi skupaj razmišljali pozitivno. 
4. Katero medovito rastlino izbrati?
To je odvisno kaj imamo na razpolago ali je to 
le balkon na katerem imamo cvetlična korita, 
morda vrt, njiva ali pa so to javne površine. 
V cvetlična korita na balkonu imamo številne 
možnosti pri izbiri medovitih rastlin tako iz vrst 
začimbnic in dišavnic. V korita lahko sadimo 

baziliko, origano, timijan, meliso, boreč kot tudi 
nizko sočnico ali ameriški slamnik in še bi lah-
ko naštevali.
Če imamo veliko prostora na vrtu se lahko 
odločimo za zasaditev medovitih dreves kot so 
lipa, divja češnja, navadna leska, kostanj in še 
mnogo drugih medovitih dreves. Na vrtovih se 
lahko odločimo tudi za posaditev grmov kot so 
vrtnice, ki nam s cvetenjem obogatijo naš vrt. 
Na vrtovih imamo še tudi možnosti posaditve 
medovitih začimb in dišavnic.
Ko imamo na razpolago večjo kmetijsko povr-
šino – njivo imamo prav tako številne možnosti 

izbire med medovitimi rastlinami. Na njive lah-
ko posejemo sončnice, buče, ajdo, mak, oljno 
ogrščico, facelijo, deteljo,… Te rastline ne bodo 
omogočale le pašo čebelam, ampak bodo ko-
ristne tudi širše. Npr. semena sončnic in buč 
lahko pozneje uporabimo za izdelavo olja. Nato 
ajdo, ki jo sejemo poleti, v času cvetenja omo-
goča čebelam pašo ko dozori jo požanjemo in 
pridobimo moko. tudi ostale medovite rastline 
niso uporabne le za čebele, ampak po konča-
nem cvetenju, žetvi se ostali zeleni deli rastlin 
podorjejo in s tem obogatimo tla s humosom. 
S tem nahranimo milijone drobnih organizmov 
v tleh in izboljšamo zračnost in strukturo tal. 
Tako s tem ravnanjem zemljo obogatimo. Ra-
stline, ki jih nato posejemo na to zemljo bodo 
bolj močne, zdrave in tudi odporne na stres, ki 
je v zadnjem času bolj pogost. To mislimo na 
neugodne vremenske pogoje in tudi posledič-
no na bolezni in škodljivce. 
Na javnih površinah (parki, vrtovi, …) imamo 
tudi možnost, da izberemo avtohtone medovite 
rastline. Med njimi so to lipa, kostanj, javor kot 
tudi številne medovite trajnice in grmičevje. 
S tem pozitivni delom ne bomo omogočili le 
pašo čebelam, ampak bomo poskrbeli tudi za 
našo okolico. Ne le čebele, ampak tudi narava 
nam bo hvaležna, saj ji bomo vračali tisto kar 
potrebuje, da skupaj ohranimo naš prostor za 
prihodnje rodove. 

Tomaž SAMEC, 
Svetovalec za varno hrano pri JSSČ 

ena od medovitih rastlin je 
ameriški slamnik.
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Zaključna prireditev 
poletnih bralcev,  

Poletavcev in 
NajPoletavcev

V poletnih mesecih se nam je morda samo 
zdelo, da po letošnjih bralnih seznamih mladi 
bralci niso toliko posegali kot prejšnja leta. A 
ker upanje umre zadnje, bomo morda lepo pre-
senečeni v prvih septembrskih dneh, ko je rok 
za oddajo seznamov. Zaključna prireditev bo 
13. 9. ob 17. uri v starem mestnem jedru na 
Valvazorjevem trgu, v okviru 1. festivala med-
generacijskega povezovanja v Občini Litija. Vsi 
mladi bralci bodo prejeli majico in priznanje 
o sodelovanju, izžrebali pa bomo tudi glavni 
nagradi za Poletavce in NajPoletavce. Za Po-
letavce je letos glavna nagrada skiro, na voljo 
pa bo tudi nekaj drugih nagrad, ki jih prispeva 
Knjižnica Litija in sponzorji. Kdor je poleti bral, 
pa še ni vzel zloženke, še vedno so na voljo v 
Knjižnici Litija in Šmartno, oziroma na spletni 
strani knjižnice. Na zaključni prireditvi 13. sep-
tembra bo z nami teater Cizamo, zato nam ne 
bo dolgčas. Vabljeni k branju in druženju na za-
ključni prireditvi!

Samostojna razstava  
Jelke Jantol

Večletna članica društva LILA in od letošnjega 
leta predsednica je za svoje likovno izražanje 
prejela vrsto priznanj. Svoje likovne in ustvar-
jalne sposobnosti, smisel za estetiko je javnosti 
predstavila tudi z razstavo unikatnega nakita. 
Ob svojem ustvarjanju obiskuje tudi različna iz-
obraževanja in svoje znanje vseskozi plemeniti. 
Spretno vihti tudi pesniško pero, zato je tudi 
članica sekcije LILA piše. V Knjižnici Šmartno 
se bo 12. 9. ob 19. uri predstavila s samostojno 
razstavo. Vabljeni.  aleksandra MAVRETIČ

Kla kla klasika 
Knjižnica Litija bo 6. septembra 2019 pripravila 
dogodek KLA KLA KLASIKA.
Ob pričetku novega šolskega leta se bodo 
starejši učenci osnovnih šol in dijaki Gimnazi-
je Litija srečali s slovensko poezijo v raperski 
predelavi. Izjemen literarno-glasbeni dogodek 
ustvarjata dr. igor Saksida in rok terkaj – 
Trkaj.
V njunem silovitem nastopu se začuti, da kla-
sična poezija ni »stara šara«: sporočilna in ak-
tualna je, če ji le znamo prisluhniti in jo pogle-
dati z očmi ljubezni. Igor in Rok navdušujeta po 
vsej Sloveniji, njun nastop napolni dušo, saj v 
njem neizmerno uživata in se predajata rapoe-
ziji in dinamičnemu pogovoru o njej.
Koncert pripravljamo z željo, da učence in di-
jake usmerimo v aktivno poslušanje, branje in 
dojemanje poezije. Šole so se projektu priklju-
čile z aktivno vlogo, zato bo dogodek del učne 
vsebine. Koncert bo 6.9.2019 ob 11.30 uri v 
Športni dvorani pungrt.
Stroške koncerta bo krila Knjižnica Litija, upo-
rabo dvorane je omogočila Občina Šmartno 
pri Litiji, donacijo pa je dogodku namenila tudi 
Mestna skupnost Litija. 
Dogodek bo namenjen mladim, a tisti ljubitelji 
poezije, ki bi jo radi doživeli v drugačni podobi, 
ste vabljeni na Pungrt (oglasite se nam v knji-
žnici). 

Strokovna ekskurzija  
Knjižnice Litija

Knjižnica Litija s svojimi enotami bo v torek, 
10. septembra 2019, zaprta. Zaposleni bodo 
obiskali Slovensko Bistrico, spoznali delo in 
poslanstvo knjižnice z razvejano medobčinsko 
dejavnostjo ter njihovo osrednjo občinsko kul-
turno ustanovo: Grad Slovenska Bistrica. Sledil 
bo še ogled Žičke kartuzije. 
Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.

 andreja ŠTUHEC

Ob 70-obletnici smrti dr. Slavka Gruma
Sprehod po Grumovem Šmartnem

Dramatik in novelist dr. Slavko Grum je svoj roj-
stni kraj, Šmartno pri Litiji, občutil na poseben 
način. Čeprav tu ni dolgo živel, pa so se občute-
nja močno vtisnila v njegovo osebnost. V Šmar-
tno se je vračal tudi na počitnice, tu uprizoril 
nekaj dram in stkal močna, usodna prijateljstva. 
Spominski dogodek – Sprehod po Grumovem 
Šmartnem – na predvečer 70-letnice smrti lite-
rata (umrl 3.8.1949) nam je približal čas in ljudi, 
ki so zaznamovali Gruma ter njegovo ustvarjanje.
Knjižnica Litija in gospa Stanka Sirk, ki že šti-
ri leta intenzivno preučuje življenje in delo dr. 
Slavka Gruma in o njem pripravlja tudi knjigo, 
sta zasnovali poseben dogodek, ki je nedvo-
mno popestril poletni avgustovski večer.
Obiskovalci – bilo jih je okoli 50 – so zaintere-
sirano sledili pripovedim Stanke Sirk. Sprehod 
jih je vodil od Grumove rojstne hiše, do mesta 
nekdanje Sokolove dvoranice, kjer je uprizarjal 
drame, mimo cerkve, do nekdanje šole, kjer se 
je usodno povezal z nadučiteljevo hčerko Jožo 
Debelak, preko trga do idilične Tičnice, mimo 
hiš, kjer so nekoč stale Adamčičeva, Fronceva, 
Rusova hiša – ki so bile vse izjemno pomemb-
ne za Grumovo družino. 

Stanka nam je glave polnila z izjemnimi podatki 
ter povezavami. Občudovali smo prebiranje od-
lomkov iz Grumovih pisem Joži Debelak, ki jih 
je občuteno prebirala mlada Maša Šturs, do-
živeli pa tudi izjemno glasbeno točko flavtist-
ke Anje Kranjec, pod mentorstvom prof. Mire 
Kranjec. Flavta je namreč instrument, ki zveni 
iz ‚mesta Goge‘. 

Sprehod je navdušil ljubitelje literature, pozna-
valce domače – a ne zgolj šmarske - zgodovine, 
dotaknil pa se je tudi Grumovih sorodnikov, ki 
so obiskali Šmartno: vnukov Grumove sestre 
Marije - Mateje Kožuh Novak ter Igorja Vizja-
ka, vnuka Grumove sestre Olge - Igorja Blažine, 
vnuka Grumove tete Ane - Janeza Limbeka ter 
vnukinje Grumovega strica Albina - Marjane 
Klopčič. Litijski knjižničarji smo bili izjemno 
veseli smelega sodelovanja s kolegico, šolsko 
knjižničarko iz OŠ Gradec, Stanko Sirk, ki nam 
je približala morda malo mračen, a vendarle na 

poseben način tudi svetel Grumov čas. Z ve-
seljem smo prejemali pohvale in pobude, da 
bi tak dogodek postal tradicionalen in se ob 

tem zavedali, kako bogato literarno 
zgodbo ustvarja Stanka s pomočjo 
in podporo Ide Dolšek. Spominski 
dogodek smo zaključili na Mačkov-
em vrtu. V nevihtnem večeru so za-
dišale tuberoze, skrivnostne, opoj-
no dišeče cvetlice, ki jih je Grum 
oboževal. In kot smo se zavedali 
tega vonja, smo v zavesti nosili tudi 
mogočnost Grumove dediščine, ki 
jo je, zdaj to zagotovo vemo, uso-
dno zaznamovalo tudi Šmartno…

Temni se. Z drevesa se spreleti kos 
in zakliče. V hipu vse utihne in je 
večer. Stojim sredi večera, vsa ze-
mlja je krog mene. Pokorno sklonim 
glavo.
(S. Grum, Portret dečka s cvetlico v roki)

andreja ŠTUHEC

NAŠA GRABLJICA TRETJA V DRŽAVI
Na sončno soboto, 6.7.2019 so na Poljanah pri Prevaljah potekale držav-
ne kmečke igre. Z odlično uvrstitvijo na regijskih kmečkih igrah smo se 
uvrstili še na državne. Gostitelji iger so bili lanskoletni zmagovalci člani 

DPM Mežiška dolina in ZSPM. Na letošnjih igrah je sodelovalo 25 ekip od tega dve ekipi iz ŠVICE, 
ekipa Kmetijskega ministerstva z ministrico Aleksandro Pivec ter ekipa KMETIJSKO GOZDARSKE 
ZBORNICE SLOVENIJE. Ekipo je sestavljalo šest tekmovalcev od tega štirje fantje in dve dekleti.
Mladi podeželani so se pomerili v 4-ih igrah, ki so bile že poznane ter izvedene na regijskih igrah 
(košnja, grabljenje, štrafanje in bohvoni za kvoce) ter igra presenečanja, ki je bila kakor se spodo-
bi za vroč poletni 
dan, prepojena 
z vodo (ŠTAFETA 
MOŠTA). Kosci 
so morali poko-
siti 4,5 m x 11 m 
veliko parcelo, za 
njimi pa so gra-
bljice še pogra-
bile. Ocenjevala 
se je hitrost in či-
stoča, pri grablji-
cah še narejena 
kopica. Nato je 
sledilo štrafanje, 
beseda na Koro-
škem za spravilo 
lesa. Za začetek igre so zapele žage (seveda ročno) čim hitreje sta morala tekmovalca odžagati 
tram, ga pripeti okoli pasu dvema tekmovalcema in ju z zavezanimi očmi mimo ovir usmerjati 

so cilja. V četrti igri so 
se spomnili na kvoce. 
Na Koroškem so to 
hruške, zato so igro 
poimenovali Bohvoni 
za kvoce. Kvoce so 
navezali na vrvice, te 
pa obesili tako visoko, 
da je morala tekmo-
valka sesti na sotek-
movalčeva ramena in 
kar najhitreje obrati 
hruške z vrvice, jih 
pretresti preostalim 
tekmovalcem, ti pa so 
jih morali mimo ovir 
varno prinesti do cilja. 
V igri presenečanja pa 
so pretakali mošt, igra 

je bila zelo zanimiva saj so morali tekmovalci z kozarcem polnim vode skozi poligon in različne 
ovire do cilja. 
Nato je sledil vrhunec dneva, 
ki je bila seveda razglasitev. 
Nanjo je bilo treba počakati 
do večera, ko sta se navduše-
nje in temperatura pod šoto-
rom stopnjevala do vrelišča. 
Prednost domačega terena 
sta izkoristila dva društva 
pokal za 3. mesto so odnesli 
člani DPM Črna na Koroškem, 
2.mesto je pripadlo organiza-
torjem (DPM Mežiška dolina). 
Prvo mesto pa so si priigrali 
člani društva Kranjske in trži-
ške podeželske mladine, ki so 
bili najboljši v vseh igrah.
Naša ekipa v sestavi: Miha, 
Saša in Žan Biaggio, Neža 
Vidic, Žiga Moneta in Urh 
Štrubelj so osvojili 14. me-
sto. Iskrene čestitke pa gre-
do seveda naši grabljici Neži 
Vidic, ki je osvojila odlično 3. 
mesto. Zato ji člani DPM LIŠ 
čestitamo in upamo da priho-
dnje leto pomete s konkuren-
co.

UO DPM LIŠ

LITIJA MESTO V OSRČJU SLOVENIJE
Akcija za lepši izgled kraja  je v polnem teku. Dne 23.7.2019 pa se je tej akciji še pridružil ocvet-
ličeni most čez reko Savo v Litiji.

Ciril GOLOUH
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POLETJU DOGAJA 
V Mladinskem centru 

Litija
Dnevni center MC-ja je med poletnimi počitni-
cami (do 30.8.2019) odprt od ponedeljka do 
petka od 12.00 do 21.00.
Počitnice se bližajo h koncu in z njimi tudi naš 
poletni počitniški program. V predzadnjem in 
zadnjem tednu se nam lahko pridružiš še na: 

POLETNA PROGRAMERSKA ŠOLA
19.8. – 23.8., MC Litija
V današnjem času, ko nas obkrožajo računalni-
ki in roboti, so digitalna znanja in razumevanje 
njihovega delovanja zelo pomembni pri vsakda-
njih opravilih. 
V poletni šoli programiranja bomo v enem 
tednu spoznali kako računalniška tehnologi-
ja vpliva na naše vsakdanje življenje, kje vse 
srečamo računalniške programe in si ogledali 
primere dobrih praks, spoznavali programske 
jezike ter napisali čisto pravi računalniški pro-
gram.

BOBNARSKA DELAVNICA 
26. 8. – 28. 8., MC Litija
Poletje zaključujemo s tradicionalno bobnar-
sko delavnico. Domen Malis si bo tudi letošnje 
poletje vzel čas za poučevanje mladih bobnar-
jev. Delavnica je odličen prostor, da se lotite 
prvih zavihljajev s palčkami, ujamete ritem na 
bobnih in se do srede naučite eno skladbo! 

ŠPORTNO POLETJE 2019*
Ujemite še zadnje tedne počitniškega špor
tnega programa, ki ga soustvarjamo s Kliše-
jem. Na voljo je pester program za otroke in 
mladino. Začeli smo prvi teden julija in vztraja-
mo do konca poletnih počitnic.
otroci, do 15 let, se lahko ob ponedeljkih, 
sredah in petkih med 9.00 in 12.00 preiz-
kusite v tenisu na tenis parku aS, vendar 
ne pozabi se oglasiti v našem MCju, kjer lahko 
prevzameš kuponček za eno uro brezplačnega 
udarjanja po žogici. 
Za otroke do 15. leta starosti vsak torek in 
četrtek pripravljamo ŠPORTNI TOREK in 
ŠPORTNI ČETRTEK. Od 9.00 do 12.00 se na 
igrišču na rozmanovem trgu pomerimo v 
nogometu, košarki, badmintonu in še čem. 
Za mlade nad 15. let je tenis igrišče na Tenis 
parku aS rezervirano vsak ponedeljek, sredo 
in petek med 17.00 in 19.00. Ne pozabi na 
kuponček, ki ga prevzameš v MCju. 
nogomet in košarko mladi igramo vsak torek 
in četrtek na igrišču pri oŠ Gradec. Začenja-
mo ob 18ih. 
vSe Športne aKtivnoSti So BreZpLaČne! 
*Program pripravlja Mladinski center Litija, 
ZKMŠ Litija, v sodelovanju s KLIŠEjem in dru-
gimi partnerji. 

KO SE POČITNICE  
KONČAJO...

... se tudi mi počasi vrnemo v ustaljeni ritem. 
Vabimo vas, da se nam pridružite na družab
nih ponedeljkih. Čas si bomo krajšali z igra-
njem družabnih iger. vsak ponedeljek, od 2.9. 
dalje, popoldne v našem dnevnem centru. 

Torke bomo posvetli gibanju – pridruži se nam 
na tekaških torkih. Zbor skupine na dvorišču 
pred MCjem ob 17.00.
Skupaj s svetom za medgeneracijsko sodelo-
vanje v mesecu septemrbu pripravljamo dan 
športa, ki se bo odvil na igrišču na rozma
novem trgu. Skupaj s ŠOLO ZDRAVJA iz Save 
pripravljamo aktivnosti za otroke, mlade in 
starejše. Pridružite se nam tudi vi, v četrtek 
12.9.2019 od 17.00 dalje. 
13.9.2019 na igrišču na rozmanovem trgu 
v Litiji pripravljamo turnir v ulični košarki. 
Prijave ekip sprejemamo na elektronskem na-
slovu info@mclitija.si ali po telefonu 051/ 443 
410, vse do ponedeljka 9.9.2019. 
Za več informacij obišči našo spletno stran 
www.mclitija.si in spremljaj naš profil na Face-
book-u. 

MEDGENERACIJSKO 
GLASBENO DRUŠTVO SELI 

FESTIVAL F52  
V SREDIŠČE LITIJE 

MGD Litija, glavni organizator litijskega 
glasbenega festivala, že šesto leto zapored 
zagotavlja možnost lokalnim glasbenim sku-
pinam, da nastopijo pred domačim občin-
stvom, obiskovalcem pa obljublja nepozabno 
doživetje rockovske glasbe in noro zabavo. 
Legendarno in idilično prizorišče pred gra-
dom Ponoviče žal zaradi varnostnih razlogov 
ni več primerno za izvedbo tovrstnih priredi-
tev in zato se Festival F52 seli na novo lo-
kacijo – na parkirišče Mladinskega centra 
Litija pred starodavno Ukmarjevo vilo, ki 
bo zasijala v soju festivalskih luči. Lokacija 
bo sedaj dostopnejša, tako za lokalne pre-
bivalce kot tudi tiste, ki bi radi prispeli z  
vlakom. 
Za uvod se vam bodo predstavili mladi talen-
ti Glasbene šole Kokalj, nadaljevanje boga-
te tradicije litijskih rockovskih zasedb bodo 
zagotovili že znani Pink Panker in čisto sveži 
band phantomia. Mlad, a definitivno band s 
potencialom, ki hitro dobiva na prepoznav-
nosti je skupina Fat Butlers. Predstavili se 
bojo tudi legende slovenske alter in under-
ground scene demolition Group. 
Premierno bodo v Litiji nastopili Koala voi
ce, zasavski band, ki žanje neverjeten uspeh 
in slavo, glavni nastopajoči, ki bodo dokonč-
no zapečatili letošnji F52, pa so Šank rock, 
brez katerih si slovenske rock glasbe sploh 
ne moremo zamisliti. 
Čez dan se bodo odvile zabavne in adre-
nalinske dnevne aktivnosti, zvečer pa bo 
poleg kvalitetne glasbe in pravega rock 
vzdušja poskrbljeno tudi za kulinarično po-
pestritev. Karte so že na voljo na spletni 
strani: mojekarte.si in njihovih prodajnih 
mestih, za študentski in dijaški popust pa 
se lahko oglasite na Klubu litijskih in šmar-
skih študentov. Mlajšim od 16 let je vstop 
na prireditev dovoljen v spremstvu star-
šev. Naj rock glasba zadoni tudi v središču  
Litije!  Tjaša VIDERGAR

MLADINSKI CENTER LITIJA

ZGODILO SE BO – 2019
14.9.2019 vabi PS na planinski pohod po južnih obronkih celjske kotline med 
Svetino in Celjsko kočo. V povratku bomo obiskali tudi spominsko hišo pisatelji-

ce Alme Karlin v Zagradcu.
Vabimo tudi na pohod dne 28.9.2019 na Svetega Urha in na Orle. Ogledali si bomo cerkev sv. 
Urha in okoliške stavbe v spomin na žrtve druge svetovne vojne, ki so spremenjene v muzej. 
Nadaljevali bomo pot na Orle od koder so lepi razgledi na Julijske in Kamniške Alpe.

ZGODILO SE JE
Na Notranjsko
»Po jutru se dan pozna«, smo 10. julija rekli člani DU Litija in se dobre volje odpravili na izlet na 
Notranjsko. Vsakdanja opravila in skrbi smo pustili za seboj in se odpeljali v pričakovanju novih 
doživetji.
Najprej smo se ustavili v Sodražici. O njej smo že na avtobusu izvedeli, da vsako leto v juliju pra-
znujejo psoglavske dneve. Za ta praznik so segli daleč nazaj v čas pripovedke, ko so jih Ribničani, 
v hudi jezi, zmerjali s psoglavci. Zanimiva pa je tudi pravljica o neubogljivem sinu, ki se je za 
kazen, ker ni ubogal matere, ob vsaki polni luni spremenil v psoglavca.
Po okrepčilu s kavico smo naše potovanje nadaljevali po cesti med obširnimi gozdovi, ki dajejo 
slutiti bližino Kočevskega pragozda. Ko se je pred nami odprl pogled na veliko, poseljeno kraško 
polje, smo vedeli, da smo že skoraj na cilju v Loškem Potoku. Tam se je cesta obrnila navkreber 
in vijugala med hišami, raztresenimi po pobočju hriba. Izstopili smo na najvišji točki, kjer sta nas 
prijazno sprejela domačina Lidija Knavs in njen mož Peter. Popeljala sta nas na njun okrasni vrt, 
kjer smo občudovali cvetoče okrasne gredice, unikaten ribnik, različne javorje, grmovnice, šte-
vilne vrtne dodatke in letno kuhinjo. Navdušeni smo bili nad njuno kreativnostjo in vztrajnostjo. 
Čudovit okrasni vrt je rezultat njunega petindvajset-letnega dela.

Na vrtu se nam je pridružila tudi predsednica DU Loški Potok, Marija Turk. Ponudila se je, da nas 
popelje po celi Loški dolini in nam predstavi vse njene znamenitosti. Ker je bila tega dne naša pot 
začrtana drugače, smo se za prijazno vabilo lahko le zahvalili. 
Slovo od naših dveh gostiteljev, Lidije in Petra, je bilo polno občudovanja. Stiski rok in besede ob 
slovesu so bile izraz naše iskrene zahvale za doživetje nepopisno lepega vrta. 
Do Nove vasi na Blokah smo imeli še dvajset minut vožnje. Tam smo si ogledali stalno muzejsko 
razstavo Bloški smučar. Vodič po razstavi, Matej, nam je v bloškem narečju predstavil prve smu-
či, zaradi katerih Bloška planota slovi kot zibelka slovenskega smučanja. V njihovo iznajdbo in 
uporabo so domačine prisilile geografske in meteorološke značilnosti. V snegu, visokem več kot 
meter, so lahko šli po nujnih opravkih le, če so imeli na nogah nataknjene smuči. Zaradi dolgih 
zim so smuči Bločane spremljale celo življenje – od rojstva do smrti. Celotno zgodbo življenja 
na Blokah smo doživeli tudi ob predvajanju filma, ki so ga posneli z namenom ohranjanja bogate 
kulturne dediščine.
Na naši izletniški črti je bila pred nami še ena točka: Bloško jezero. Nastalo je okoli leta 1970 z 
zajezitvijo potoka Bloščica. Dolga leta je privabljalo redke obiskovalce z lepo, nedotaknjeno nara-
vo, pred kakšnim desetletjem pa so ga začeli turistično urejati. V njegovi bližini so zrasli številni 
vikendi, turistično vabljive so tudi lesene hišice (glamping), lesene skulpture medvedov in bruna-
rica, kjer naj bi poskrbeli za lačne in žejne turiste. Nam so poleg enolončnice postregli še z nekaj 
neprijaznosti. Kljub temu so 
se naši ustni kotički ob odho-
du obrnili navzgor. Dobre vo-
lje nam ni mogel vzeti nihče. 
Za nami je bil lep dan. 
 Milka ROGELJ

LIPANJSKA PLANINA 
– BLEJSKA KOČA

Dne 27. julija je skupina 
pohodnikov naše Planin-
ske sekcija obiskala Lipan-
sko planino z Blejsko kočo. 
V Zgornjih Gorjah smo se po 
jutranji kavici odpeljali do 
Pokljuke. Marsikdo od nas 
je že poznal to pot, a veči-
na je bila prvič. Desno od 
pokljuške poti so se pričeli 
naši koraki. Hoja po gozdni 
poti nam je nudila pogled 
na borovničevje in borovni-
ce ter lisičke, ki pa so komaj 
malo nad zemljo kazale svo-
je klobučke in dišale, dišale. 
Potem pa dvig poti, nekaj 
skalovja in korenin, nekaj 
ovinkov in pred nami je stala 
Lipanska planina. Bolj v de-
sno pa še Blejska koča. Tu 
se leto za letom pase živina 
, zato je bilo »naravnih pic« 
obilo. Gorski zrak z rahlim 
vetričem je nudil ugodje iz 
Blejske koče pa je prijetno 
dišalo »hotel z zvezdicama«. 
Po ogledu okolice in po do-
bri žlici, smo se vračali nazaj 
na pokljuško pot. Vsak si je 
shranil v spomin najljubše, 
zato smo odšli zadovoljni 
proti domu.
  Mila GROŠELJ

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

PONED. 9.9.2019, ob 16.uri

NAKNADNI ROK ZA VPIS  
NOVIH UČENCEV V ŠOLSKO LETO 

2019/2020
Glasbena šola Litija – Šmartno je v mesecu juniju od pristojnega ministrstva pridobila 
soglasje za širitev obsega dejavnosti, kar pomeni, da lahko vpišemo osem učencev oz. 
polovico oddelka več, kot v minulem šolskem letu. 

Tako se otroci v naknadnem roku lahko vpišejo še v naslednje izobraževalne programe:  
glasba – flavta, kljunasta flavta, saksofon, violina in violončelo.

Sprejemni preizkusi za vpis v naknadnem roku bodo 
v ponedeljek, 26. avgusta 2019 od 16. do 17. ure v 
učilnici št. 8.

potek sprejemnega preizkusa:
- petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)
- ponavljanje ritmičnih in melodičnih motivov

Najmlajše vabimo, da se nam pridružijo v skupinah predšolske glasbene vzgoje 
(starost 5 let) in glasbene pripravnice (starost 6 let), ki ju bo v šolskem letu vodila 
prof. Brigita Šuler.

Vpis bo potekal brez sprejemnega preizkusa od 26. do 30. avgusta 2019.

Vse, ki radi plešejo, pa vabimo v skupine plesne pripravnice, baleta in sodobnega 
plesa, vpis v te skupine bo prav tako potekal brez sprejemnega preizkusa od 26.  
do 30. avgusta 2019.

Podrobnosti o posameznih programih najdete na našem spletnem naslovu:
gslitijasmartno.si
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STROKOVNA EKSKURZIJA LITIJSKIH SADJARJEV

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

VRANOV LET in KAMNIŠKO-ZASAVSKI ODRED  
ter ŽENSKE Z VAČ (poletno oblečene)

Gre torej za največji uspeli pobeg zavezniških vojakov iz nemškega ujetništva v Mariboru (iz Tretje-
ga rajha) v svobodo. Velik del poti so bili ubežniki pod zaščito Kamniško-zasavskega odreda, ker 
je bilo najvarneje potovati po partizanskem koridorju. Po prečkanju reke Save, dveh cest, železni-
ce in meje v Hotiču so bili že na Dolenjskem – na osvobojenem ozemlju in potem so iz Metlike z 
avioni poleteli v Bari. 
Po 40 letih od ideje do realizacije je tudi Kamni-
ško-Zasavski odred končno dobil svojo mono-
grafijo ali kroniko. Ko jo prebereš, si prepričan, 
da je bilo takrat biti partizan izključno in sam ó 
- samomorilsko dejanje, saj so že ob nastanku 
odreda – zaradi izdajstva - Nemci na Oklem kru-
to pobili skoraj vse, … da ne naštevam še naprej. 
Kako sta knjigo predstavila urednik Jože Rozman 
in založnik Franci Grbec v Domžalski knjižnici 
(sl.) – si lahko ogledate na https://domzalec.si/
ivan-vidali-kamnisko-zasavski-odred/ . Imajo jo tudi v litijski knjižnici. Če pa jo bo kdo hotel kupiti 
(~12,5€), si bo to lahko privoščil na GEOSS-u, 7. septembra, ob 14.00 po tradicionalnem pohodu 
po poti Vranovega leta in po prireditvi posvečeni temu pobegu in mednarodnemu prijateljstvu. Iz 
radovednosti sem takoj prebral knjigo – ugotovil nekaj pomanjkljivosti in izvedel veliko stvari o 
svojih prednikih, ki so takrat pomagali partizanom. Svoje pripombe in dodatke pa sem že poslal 
po elektronski pošti založniku na naslov: franci@profundis.si. On to posreduje uredniku. tako 
po tolikih letih nastaja vse bolj celovita in resnična podoba o naši borbi med NOB – tu, pri nas. 
Gotovo imate tudi vi svojce, ki so sodelovali s partizani ali celo bili partizani! Vas zanima, če je 
njihovo ime omenjeno v knjigi…? Tudi vi lahko prispevate svoj delček zgodovine in pošljete svoje 
pripombe. 
57. MEDNARODNI KMETIJSKO ŽIVILSKI SEJEM - GORNJA RADGONA (24.-29. 8. 2019) Nedelja, 
25. avgusta je na tem sejmu posvečena slovenski čebeli sivki in čebelarjenju. Toda nekaterih 
najvišjih državnih funkcionarjev ter čebelark in čebelarjev z Vač in okolice - tam ne bo. Raje bodo 
z Društvom žena in deklet Vače na Vaškem dnevu z naslovom »Žlahten med – z Vač gre v svet«. 
Več na spletnih straneh KS Vače in Facebooku DŽD Vače.
Najraje imam ajdov med in ajdove žgance!  Zvonček Norček
Več na: http://www.vace.si/KZO.htm 

DAN SLOVENSKIH MARKACISTOV NA HOTEMEŽU  
PRI RADEČAH

Novice iz Planinskega 
društva Litija 

29.6.2019 se je 15 pohodnikov 
planinske sekcije »Sokol« povzpelo 
na Matajur, mejno goro med Slo-
venijo in Italijo. 29.6.2019 je imela 

planinska sekcija Sava – Kojoti izlet na Mirno 
goro v Beli krajini. Izleta se je udeležilo 16 po-
hodnikov, od tega jih je 12 začelo pot na smuči-
šču Gače pri Čermošnjicah, ostali pa so štartali 
v vasi Planina. 6.7.2019 so se »Sokoli« odpravili 
na Kozji vrh in Češko kočo. Pohoda se je ude-
ležilo 19 pohodnikov. Med 7. in 13.7.2019 je v 
Podpeci potekal 39. mladinski planinski tabor, 
ki se ga je udeležilo 60 mladih, za njih pa je skr-
belo 10 članov vodstva. V ponedeljek so osvo-
jili Uršljo Goro. Popoldan so bili očarani nad 
ogledom muzeja lectarstva in medičarstva Per-
ger1757 v Slovenj Gradcu. V torek so se pov-
zpeli na mogočno Peco. Na vrhu so krstili vse, 
ki so prvič presegli mejo 2000 metrov. Sledil je 
dan brez ture, podali pa so se v rudnik Mežica 
in si ogledali muzeja v Črni na Koroškem. Po-
poldne so imeli športne igre. V četrtek so osvo-
jili Raduho. En del udeležencev se je na vrh 
povzpel po plezalni smeri. V petek je sledil še 
krajši izlet na Pikov vrh, popoldne pa krst kar 
33 otrok, ki so se tabora udeležili prvič. Med 
14. in 20.7.2019 se je v Podpeci na 16. družin-
skem planinskem taboru zbralo 15 družin (28 
odraslih in 34 otrok). Osvojili so Uršljo goro, 
Peco, Raduho in Pikov vrh. V Slovenj Gradcu 
so si gledali Medičarstvo Perger 1757, v Mežici 
so se z vlakom odpeljali v pod-
zemlje Pece, ter si v TIC Črna 
na Koroškem ogledali razsta-
vo - Olimpijci iz Črne na Ko-
roškem in Etnološko zbirko. V 
popoldanskem času so se v 
taboru družili in spoznavali ob 
vodnih igrah, pripravili so ta-
borni ogenj, pekli kruh, ter 2 
krat praznovali rojstni dan. Z 
zanimanjem so si ogledali vajo 
„reševanje padalca“, ki sta jo 
prikazala predstavnika GRS. 
9 novih udeležencev tabora 
je bilo »nagrajeno« s krstom. 
Celostno podobo likov za krst 
sta oblikovala Pavle in Marja 
Smolej, ki sta izdelala tudi lo-

gotip tabora. Prevoz opreme na planinski tabor 
in nazaj nam je omogočilo podjetje Omahen 
Transport in voznik Jani Skubic. 27.7.2019 se je 
sekcija »Sokol« odpravila na Studor in Uskov-
nico, kjer so obiskali še edino delujočo sirar-
no „JEROM“. Pohoda, ki je večinoma potekal v 
sončnem vremenu, se je udeležilo 27 pohodni-
kov. 27.7.2019 so si savski Kojoti ogledali sote-
sko Pekel pri Borovnici. Vseh 18 pohodnikov se 
je po poti polni lestev, vrvi in klinov povzpelo 
do vrha. Soteska s petimi slapovi je primerna 
za ohladitev v vročih poletnih dneh, saj sonce 
le redko zaide vanjo. Vrnili so se po poti preko 
Pristave. 

načrtovani izleti in akcije  
v avgustu in septembru 2019 

- 10.8.2019 – Porezen 
- 17.8.2019 – Dobrač (sekcija Sokol)
-  24.8.2019 – Hudičev boršt (sekcija Sava)
-  31.8.2019 - Košutica (sekcija Sokol)
-  31.8.2019 – Veliki Travnik (družinski izlet)
-  7.9.2019 – Pohod »Vranov let v svobodo« 

(vse sekcije)
-  14.9.2019 – Košenjak (sekcija Sokol)
-  21.9.2019 – Izvir Soče in Vršič (sekcija Sokol)
-  21.9.2019 – Kurešček (sekcija Sava)
-  28.8.2019 – Haloze (sekcija Sokol)

Program je okviren, več informacij o izletih pa 
dobite na društvu in na spletu http://www.
pdrustvo-litija.si/ 

Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš PREGEL

V soboto 29.6.2019 je Sadjar-
sko društvo Litija organiziralo 
strokovno ekskurzijo na Dolenj-
sko. Ob 7. uri smo se iz Litije 

odpeljali v prečudovitem vremenu, ki nas je 
spremljalo vse do vrnitve ob 20. uri.
Pot nas je vodila preko Bogenšperka preko av-
toceste na Biču do Žužemberka in pot nada-
ljevali po dolini reke Krke do Semiča. V preču-
dovitem mestu »Semič«, čistem, zelo urejenem 
smo obiskali Učni vrt Dr. Derganca. Po tem 

vrtu nas je popeljal Jani GAČNIK iz Zavoda Ja-
bolko, ki nas je seznanil s starejšimi sortami 
jabolk, vzgojo in oskrbo dreves, jagodičjem in 
drugimi sadnimi vrstami ter pomenu uživanja 
in predelave sadja. 15.6.2019 pa so v tem uč-
nem vrtu pripravili prvi zeliščni dan in s tem 
odprli simbolično zeliščni vrt. Ob odhodu pa 
smo se poslovili od naših stalnih prodajalcev 
na sejmu Litiji pred Lidlom, ki so tokrat gosto-
vali prav v Semiču.
Nato je nas pot vodila do kmetije Medle, Sela 
pri Ratežu, ki se že 20 let ukvarja s pridelavo 
zelenjave. Žena Nataša in mož Franc se ukvar-
jata z pridelavo sveže zelenjave, sadikami ze-
lenjave, balkonskim cvetjem. Zelo perspektiv-
na mlada družina, kar se vidi v razvoju, novih 
postavljenih pokritih rastlinjakov, v katerih že 

raste paradižnik, kumare, bučke, paprika in 
drugo, med temi je tudi rastlinjak jagod. Inve-
sticija je velika kar okoli 800.000 Evrov. Poleg 
tega imajo svojo lastno trgovino, kjer prodajajo 
svoje proizvode in tudi proizvode drugih kme-
tov. Ob ogledu trgovinskih prostorov se lahko 
človek zamisli ali je to res mogoče toliko vrst 

sveže zelenjave, vloženih kumar, pese, fižola, 
marmelade različnih vrst, suhomesnatih izdel-
kov in drugo ter še točilnica pravega cvička. 
Njihov moto je »Zdrava hrana in cvetje vedno 
naredita ljudi boljše, srečnejše in bolj pripra-
vljene pomagati: je sončni žarek in zdravilo za 
dušo.«
V nadaljevanju smo obiskali kmetijo »Karlov-
šek«, ki se ukvarja z sadjarstvom in vinogradni-
štvom. Kmetija obsega 40 ha sadovnjakov in 7 
ha vinogradov, pohvali pa se lahko s proizvodi 

kot so vino cviček, modra frankinja, ja-
bolčni sok, korenčkov sok, breskov sok in 
kis, Poleg tega je v njihovem proizvodnem 
programu izdelava jabolčnega čipsa, buč-
nega in sončničnega olja. Za obiranje 
jabolk uporabljajo profesionalni obiral-
ni stroj južnotirolske firme »Zucal« in so 
tudi generalni zastopnik znamke« Zucal« 
za Slovenijo. Del teh dobrot smo tudi po-
skusili. Poudariti pa moram, da ima tudi 
kmetija Karlovšek svojo trgovino, kjer lah-
ko kupite te njihove izdelke, ali pa v njiho-
vi restavraciji v Šentjerneju, kjer smo se 
okrepčali na kosilu z njihovimi dobrotami.
Po kosilu smo se odpravili vinogradni-
ško družino »Martinčič d.o.o., je ime ki 

predstavlja družinsko, vinogradniško-vinarsko 
kmetijo v Šmalčji vasi pri Šentjerneju. Na za-
četku prejšnjega stoletja so se predniki zadali 
za glavni cilj kakovost pridelkov in zadovolj-
stvo kupcev. Okus kupcev je tako postal izziv. 
Pod dolenjskim soncem se tako trudijo dan za 
dnem in nikoli ne odnehajo. Njihova kmetija je 
sodobna, obdelujejo 8 ha vinogradov, na kate-
rih raste okoli 40.000 trt. Ukvarjajo se tudi z 
vzgojo trsnih ce-
pljenk za vinoro-
dni deželi Posav-
je in Podravje. 
Na domačiji smo 
si ogledali klet, 
sodobno polnil-
nico, v prostoru 
za degustacijo 
pa smo poskusili belokranjsko pogačo s sirom 
in več vrst penine in njihov rek »Raje manj in 
boljše!«
Ob odhodu pa si je lahko vsak po želji kupil nji-
hovo ustekleničeno vino.
Čas se je iztekel morali smo se vrniti nazaj pro-
ti Litiji. Hitro je minil dan, videli in slišali smo 
veliko. Občudovali smo prelepo našo Slovenijo, 
zlata polja na katerih je že dozorela pšenica, 
vsaka kotanja za sebe je bila obdelana, grički 
kot bi bili posejani z vikendicami, v ozadju pa 
cvetoči kostanji. Hiše in vrtovi v cvetju, kraji 
zgledno urejeni, čista naselja, prava paša za 
oči. Vse, ki smo obiskali imajo mnogo stvari, 
vendar se človek lahko samo vpraša koliko 
truda so vložili, koliko odrekanja, da so vso to 
premoženje ustvarili. Zato vsem svetujem, po-
sebno še ljudem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, 
da si ogledajo to prelepo Slovenijo - kraja pri 
Šentjerneju in Semiču, ne bo jim žal.

Ciril GOLOUH

Preteklo soboto so Ribiškem domu na Hoteme-
žu pri Radečah pripravili dan slovenskih mar-
kacistov, katerega sta soorganizirala Odbor za 
planinske poti – Meddruštveni odbor planin-
skih društev Zasavja (OPP MDO PD Zasavja) in 
Komisija za planinske poti (KPP) pri Planinski 
zvezi Slovenije. Po jutranjem zboru markaci-
stov z vseh koncev Slovenije so zbrane najprej 
nagovorili predsednik MDO PD Zasavja, Jože 
Prah, generalni sekretar Planinske zveze Slove-
nije, Matej Planko, načelnik slovenskih marka-
cistov, Bogdan Seliger in vodja OPP Zasavja in 
Posavja, Aleš Mohar, nato pa je spregovorila še 
predstavnica lokalne skupnosti, direktorica ob-
činske uprave Občine Radeče, Brigita Stopar.
Po tem, ko smo se že okrepčali z malico in v 
nahrbtnike pospravili pijačo, ki jo je prispeval 
dolgoletni partner, Pivovarna Laško Union, smo 
se, razdeljeni v delovne skupine, od-
pravili do izhodišč določenih odsekov 
in se lotili čiščenja in vzdrževanja pla-
ninskih poti Posavja in Zasavske pla-
ninske poti. Omenjena planinska ob-
hodnica, ki v dolžini 200 km poteka 
od Bizeljskega pa do Kuma, na svoji 
trasi zajema kar nekaj med planinci 
in rekreativnimi pohodniki priljublje-
nih vrhov, kot so Bohor, Lisca, Veliko 
Kozje, Kopitnik, Gore, Šmohor, Kal, 
Mrzlica, Čemšeniška planina, Zasa-
vska Sveta Gora, Janče in Kum.
Delovno druženje na vroč poletni dan 
je vključevalo osnovne dejavnosti 
vzdrževanja planinskih poti, kot so 
obrezovanje vejevja, čiščenje podra-
sti, obnavljanje markacij in novo umeščanje 
markacij. Dve skupini pa sta opravili tudi večja 
dela z nadelavo poti z erozijskimi zaščitami. 
Do 14:30 se nam je vsem uspelo varno vrni-
ti z delovne akcije nazaj k Ribiškem domu na 
Hotemež, kjer nas je utrujene, a zadovoljne po 
opravljenem delu, pričakala dobro zaslužena 
malica. Vsak udeleženec je prejel še spomin-
sko majico, ki bo dobro voljo z nami ponesla 
tudi na prihodnje akcije. Majice je v okviru ak-
cije Očistimo gore prispevala Zavarovalnica Tri-
glav, ki že drugo leto spodbuja markaciste pri 
njihovem delu. Skupaj želimo delo markacistov 
približati mladim in širši javnosti ter privabiti 
nove moči v vrste markacistov.
Dan slovenskih markacistov se je sklenil z na-
gradno vožnjo s splavom, na katerem je sam 
kraj z zgodovinskimi in ostalimi znamenitostmi 
predstavila v.d. direktorice KTRC Radeče, Du-

ška Kalin. Vožnjo po Savi sta planincem mar-
kacistom v zahvalo za opravljeno delo podarila 
Občina Radeče in KTRC Radeče, nato pa je 
zbrane nagovoril še predsednik Planinske zve-
ze Slovenije Jože Rovan in seveda ni izostalo 
niti spominsko fotografiranje.
Kot je po zaključenem dogodku, ki je bil izpe-
ljan uspešno, tako z organizacijskega kot tudi 
osrednjega, delovnega in nato družabnega vi-
dika, sporočila Katarina Kotnik, strokovna so-
delavka pri KPP na PZS, so se vseslovenskega 
srečanja markacistov udeležili markacisti iz 
vseh 12 MDO-jev, v najbolj množični obliki pa 
so v Radeče ter na traso Zasavske planinske 
poti prišli markacisti iz Posočja ter Dolenjske 
in Bele Krajine.
Skupno se nas je zbralo 170 markacistov ter 
12 pomočnikov, glede na to, da številčnost z 

vidika udeležbe na dogodku, katerega idejni 
vodja je pokojni dolgoletni načelnik KPP Tone 
Tomše, iz leta v leto raste, smo prepričani, da 
bomo v prihodnje lesk povrnili še mnogim pla-
ninskim potem. Na srečanju, na katerem se 
je prepletalo druženje in skupno urejanje in 
vzdrževanje planinskih poti Posavja, smo mar-
kacisti preživeli prijeten sobotni dan tako na 
priljubljeni planinski obhodnici kot tudi ob eni 
najlepših ribolovnih tras ob Savi na Hotemežu.
V imenu organizacijskega odbora Dneva sloven-
skih markacistov 2019 velja vsem udeležencem 
prisrčna zahvala za udeležbo in predvsem opra-
vljeno delo, vsem, ki ste kakorkoli (finančno ali 
materialno) priskočili na pomoč pa prav tako is-
krena hvala – s skupnimi močmi smo soustvarili 
dogodek, ki bo ostal v lepem spominu.

Doroteja JAZBEC,  
v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije
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IZ DELA RKS OBMOČNEGA ZDRUŽENJA LITIJA
Počitnice so čas brezskrbnega veselja, druženja, novih doživetij,izletov in uživanja 
v morskih radostih. Da,za nekatere so, za tiste iz socialno ogroženih družin pa vsaj 
slednje velikokrat ne. 
Pa pri tem ne gre le za to, da se naužijejo morja, gre tudi za druženje s sovrstniki, 

ustvarjalne, športne in druge aktivnosti ter predvsem zato, da vsaj za ta kratek čas pozabijo 
vsakdanje skrbi.
Območno združenje Rdečega križa Litija poleg tradicionalnih oblik pomoči socialno ogroženim 
družinam namenja posebno pozornost razvoju in širitvi programov organizacije letovanja soci-
alno ogroženih otrok. Otroci so letovali predvsem v MZL RKS Debeli Rtič ter v MPD Frankopan 
Punat. Število otrok, ki so potrebni takšnega letovanja se iz dneva v dan povečuje, vendar starši 
ne zmorejo niti najnižjega prispevka za letovanje. OZRK Litija je tudi v letošnjem letu organiziralo 
letovanje otrok iz socialno šibkejših družin. Otrokom je bilo omogočeno letovanje po najnižji ceni, 
nekateri pa so letovali celo brezplačno.
Da smo lahko omogočili staršem otrok najnižji prispevek za letovanje otroka, nam z namenskimi 
sredstvi to omogoča Občina Litija.
Na pobudo zdravnikov smo tudi v letošnjem letu razpisali 10 oziroma 7 dnevno letovanje v MPD 
Frankopan v Punatu na otoku Krku in v Mladin-
skem zdravilišču in letovišču Debeli rtič pri Anka-
ranu. Letovanja, ki je potekalo od 21. 7. do 28. 7. 
2019 se je udeležilo 36 otrok iz našega območja. 
Otroci so bili po starosti razdeljeni v tri skupine 
in dodeljeni vzgojiteljem vodičem. Predloge so po-
sredovali zdravniki iz ZD Litija, KORK, OŠ.
Za vse je bil tudi vedno organiziran skupni prevoz 
izpred športne dvorane v Litiji.
Obiskali sta nas na Debelem rtiču medicinski se-
stri ga. Neja in ga. Simona iz Zdravstvenega doma 
Litija.
Na 11 dnevno letovanje smo peljali 25 otrok v Pu-
nat od 7.7. do 17.7.2019. Za njih so skrbeli vzgoji-
telji vodiči iz našega območja ter prostovoljci animatorji, zdravstveno osebje in pedagoško vod-
stvo, ki ga organizira RKS OZ Maribor.
Med prvomajskimi šolskimi počitnicami je od 27.4. do 2.5.2019 je v MZL RKS Debeli rtič brez-
plačno letovalo 285 socialno ogroženih otrok iz Litije 10 otrok. Predloge so posredovale KORK.

»Letovanje je za otro-
ke posebno doživetje, 
posebno še za otroke 
iz socialno šibkih dru-
žin. Predvsem pa je 
pomembno medseboj-
no druženje, pogovori, 
tkanje prijateljskih vezi 
in čim lepše preživeti in 
doživeti dnevi«.V Mla-
dinskem zdravilišču in 
letovišču RKS Debeli rtič 
si prizadevajo, da bi bilo 
bivanje otrok v zdravili-
šču in letovišču čim bolj 
pestro, zanimivo in raz-
gibano.
tudi letos s podjetjem 

TUŠ nadaljujemo z akcijo letovanja otrok »Pričarajmo nasmeh« v MZL RKS Debeli rtič. Tako kot 
že nekaj let, je bilo tudi letos v program brezplačnega letovanja vključenih 500 otrok iz vse Slo-
venije. Strokovne službe so za otroke na tedenskem preživljanju počitnic pripravile pester anima-
cijski program, ki spodbuja nova spoznanja, smeh in sprostitev, številne ustvarjalne delavnice in 
različne športne aktivnosti, izlet z ladjico, kopanje in učenje plavanja, zabava z glasbo in plesom 
in še in še. Za mnoge otroke so to 
edine počitnice, ki jih lahko preživi-
jo brezskrbno, mnogi med njimi pa 
tudi prvič vidijo in zaplavajo v mor-
ju. Letovanje za 10 otrok je poteka-
lo od 31. 7. do 7. 8. 2019 .

PLAVANJE Uvodno 
testiranje plavanja 
otrok, plavalni tečaj 
za neplavalce in 
slabše plavalce (1x 
dnevno), Kopanje 
in igre v zunanjem 

bazenu in morju (2x dnevno), vodna 
aerobika za otroke, Vodne igre.
ŠPORTNE in GIbALNE DEJAV NO
STI, Jutranja telovadba, Nogometni 
treningi s trenerjem, Nogomet na 
igrišču z umetno travo, Košarka, 
Odbojka na mivki, Med dvema ognjema, Trim steza, Pohod v Resljev gaj / Sprehod do Ankarana, 
Plesna delavnica, Talne igre in Štafetne igre. Ustvarjanje iz naravnih materialov, Ustvarjanje s 
krep papirjem, mos gumo, filcem, das maso, plastelinom, ... Poslikava kamenčkov, Izdelovanje 
zapestnic prijateljstva in izdelkov iz volne, Risanje in slikanje, Natečaj na temo »Debeli rtič«, 

Barvanje pobarvank. Kino 
večer za mlajše otroke / 
Kino večer za starejše otrok, 
Plesni večer z izborom najbolj 
odštekanega stila, Izbor za 
miss in mistra Debelega rtič, 
Rtič ima talent.
RKS OZ Litija se je pridružilo 
Fundaciji Playerspromotions 
- dobrodelni akciji Zaigraj z 
nami, ki se je uspešno zaklju-
čila z žrebanjem v Mladinskem 
zdravilišču in letovišču RKS 
Debeli rtič. Sodelovali sta tudi 
Osnovna šola Litija in Osnovna 
šola Gradec s podružnicami. 
Jan oblak je ob podpori Lione-
la Messija in Luisa Suaresa z 
RKS spodbudil osnovnošolce 
po Sloveniji, naj darujejo za 
svoje vrstnike in jim s tem 
omogočijo brezplačne počitni-
ce na Debelem rtiču.
Iz našega območja se je pet 
otrok pridružilo 102 otrokom 
iz cele Slovenije. Od 28.7.2019 
do 4.8.2019 so letovali na De-
belem rtiču.
Danica SVERŠINA, sekretarka

DOM TISJE

Od Mladosti do modrosti - MEDGENERACIJSKO 
FESTIVALSKO DRUŽENJE z Domom TISJE

ŠTUDENTSKA DELOVNA BRIGADA  
NA DOLAH PRI LITIJI

Oglarska dežela se zahvaljuje, tako študentom Študentske delovne brigade, kot 
vsem domačinom, za požrtvovalno in dobrodelno naravnano marljivost. Skupaj so 

potrdili, da velja pregovor v slogi je moč. S trudom in delovno vnemo so bili študentje in domačini 
prisotni na devetih deloviščih, 
kjer so več kot odlično opravili 
zastavljeno delo in prekoračili 
pričakovane cilje. 
Študentska delovna brigada je 
bila na Dolah pri Litiji prisotna 10 
dni in aktivnih je bilo skupaj kar 
54 brigadirjev. V oglarski Deželi 
se, na račun dela brigadirjev in 
domačinov, lahko pohvalimo z 
novo ograjo na smučišču Hlače 
in na travnatem nogometnem 
igrišču, drenažo okoli cerkve v 
Prelesju, pripravljeno kopo pri 
POŠ Dole, novimi markacijami 
na Oglarski poti in tudi z 
urejenostjo same poti, na 
novo prepleskanim odrom 
ter garderobami v kulturnem 
domu na Dolah, renoviranimi 
gasilskimi mizami in s še 
številnimi drugimi pridobitvami. 
Imeli smo se lepo, skupaj smo 
delali in se zabavali, povezale 
so nas številne nove izkušnje in 
stkala so se nova prijateljstva. 
Ponovno hvala vsem za to izjemno izkušnjo.  Tina, TIC Dole pri Litiji

čeVljARSTVo in  
izDelAVA KljUčeV
djukič Zoran s.p.
Predilniška ul.10, 1270 Litija

DeloVni čAS:
od PO.  PE. od 16.00 do 19.00 ure

SoBota od 8.00 do 12.00 ure ali po dogovoru

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

PREDILNICA LITIJA

TRGOVINA
MERCATOR

»Skrb, pozornost, druženje, ustvarjanje in 
medgeneracijsko povezovanje nas bogati in 
nam dviga kvaliteto življenja«. 
Tako so nas nagovorili k sodelovanju na festi-
valu člani in članice Sveta za medgeneracijsko 
povezovanje Občine Litija. Zato se bo v Domu 
Tisje v okviru septembrskega festivala odvilo 
kar nekaj dogodkov s katerimi želimo uresniče-
vati solidarnost in okrepiti dobre medčloveške 
odnose. 
V ponedeljek 9.9.2019 se nam lahko pridru-
žite na Sprehodu za spomin. Stanovalci, za-
posleni, prostovoljci, otroci z vrtca Ribica in 
uporabniki VDC-ja se bomo v znak ozavešča-
nja sprehodili od Šmelca do Bistroja Valvazor. 
Odhod bo ob 9.30. uri. Na ta način 
bomo prispevali k boljši prepoznavnosti 
bolezni demenca in opozorili na stiske, 
ki jih doživljajo oboleli, njihovi svojci in 
drugi, ki se na kakršenkoli način sooča-
jo s to boleznijo. Dom tisje se v okviru 
»Demenci prijazna točka« skozi celo leto 
pridružuje aktivnostim, ki pripomorejo k 
večji prepoznavnosti bolezni demenca. 
S Sprehodom za spomin bomo podprli 
tudi aktivnosti, ki potekajo v septembru, 
ko obeležujemo mednarodni dan Alzhei-
merjeve bolezni, 21. septembra. 
V sredo 11.9.2019 nas lahko skupaj s 
prijatelji in znanci obiščete na dnevu od-
prtih vrat. Začuti utrip življenja in se 
sprehodi po poti naših vrednot. Skozi 
naše delo in ustvarjanje bomo predsta-
vili naše vrednote, ki smo si jih zadali 
kot vodilo našega delovanja in bivanja. 
Tokrat bo priložnost, da nas spoznate in 
se srečate s stanovalci in zaposlenimi. 
Ta dan bomo posvetili obiskovalcem, jim 
pokazali prostore, naše strokovno delo, 
kreativnost in ustvarjanje, sodelovanje 
in še kaj. Lahko se nam pridružite od 
9.00 do 12. 00 ure, da drug drugemu 
popestrimo dan. 
Isti dan, v sredo popoldan od 16.00 do 17.00, 
se bomo posvetili vprašanju, kako skrbimo v 
naši občini za življenje starejših in obolelih z 
demenco. O tem bomo razpravljali na okrogli 
mizi v družabnem prostoru Doma Tisje enote 
Litja. Življenje oseb z demenco v lokalni sku
pnosti, je pomembno družbeno vprašanje, ki 
ga izpostavljamo tudi v naši občini. Zato bomo 
k sodelovanju povabili predstavnike organizacij 

in društev, ki delujejo v naši občini in se sreču-
jejo s starejšimi. Razpravljali bomo o tem, kako 
se starejši znajdejo pri uporabi njihovih storitev 
in iskali predloge in rešitve. Želimo si, da bi vsi 
skupaj poskrbeli, da bodo starejši in oboleli z 
demenco dostojno in kakovostno sobivali v na-
šem lokalnem okolju. 
Ob zaključku festivala v petek 13.9. 2019 se 
lahko z našimi zaposlenimi srečate na stojnici 
številka 16. od 16.00 do 19.00. Tam se boste 
z njimi lahko pogovorili in jih kaj povprašali. 
Seznanili se boste z našim strokovnim delom 
s področja socialnega dela, fizioterapije, zdra-
vstvene nege in oskrbe, delovne terapije. Pred-
stavili vam bomo tudi kako lahko postanete naš 

prostovoljec in druge možnosti sodelovanja in 
vključevanja v življenje v naš dom. Na stojnici 
bomo pokazali tudi naše izdelke, ki si jih boste 
lahko ogledali in če vam bodo všeč, jih boste 
lahko tudi kupili.
Z veseljem vas pričakujemo na vseh naših in 
skupnih dogodkih v okviru festivala. 

Direktorica Doma Tisje
Irena Špela CVETEŽAR
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ZDRAVSTVENO PREDAVANJE 
	17. september 2019 ob 16.00 uri, v predavalnici Knjižnica Litija, Parmova 9, 
Litija. Predaval nam bo prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., spec. dermatovenerolog: 
najpomembnejše kožne bolezni in nohtne spremembe pri diabetikih

OKREVANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH IN ŠMARJEŠKE TOPLICE, 
"Program Šola zdravega načina življenja"

od 21. oktobra 2019 do 28. oktober 2019, ponudba vključuje:
		vsakodnevne aktivnosti vodene in diabetikom primerne telesne vadbe /hidro gimnastika,  

vodna aerobika, vodna kardiovadba v telovadnici, nordijska hoja ali vodeni sprehodi/,
		vsakodnevno kontrolo krvnega sladkorja, edukacijo vodenja dnevnikov KS, dvakrat tedensko 

parno merjenje krvnega sladkorja ali šest točkovni profil- po odločitvi vodstva društva,
	učno delavnico Zdrava prehrana za diabetike,
		dodatno še dve predavanji zdravnika oz. med. s. na temo preventive kardiovaskularnih obo-

lenj. ponudba še vedno vključuje:
		namestitev v eno in dvoposteljnih sobah hotelov Kristal**** in hotel Šmarjeta****, kopalne 

plašče v sobah, pol ali polne penzione z varovalno prehrano za diabetike
	možnost obročnega odplačila aranžmaja s plačilno kartico (Maestro), 5 obrokov, 
	brezplačni avtobusni prevoz v zdravilišče in nazaj,
TERME DOLENJSKE TOPLICE: 7 pol penzionov v dvoposteljni sobi,+ ena malica dnevno 308,00 EUR
TERME DOLENJSKE TOPLICE: 7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi,+ dve malici dnevno 371,00 EUR
terMe ŠMarjeŠKe topLice: 7 pol penzionov v dvoposteljni sobi,+ ena malica dnevno 329,00 EUR
terMe ŠMarjeŠKe topLice: 7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi,+ dve malici dnevno 399,00 EUR

Navedene cene že vključujejo zgornjo mejo vseh popustov /35% popust/, nanje ni moženo uve-
ljavljati dodatnih popustov. Cene veljajo na osebo, turistična taksa ni vključena v ceno /2,50 EUR 
na dan na osebo/. Doplačilo za 1/1 sobo je 10 EUR na dan.
ob prijavi za okrevanje je potrebno plačati 20 eUr akontacije odpovednega rizika. prijave 
zbiramo do 20. september 2019.
Društvo prispeva rednim članom 50,00 EUR, podpornim članom pa 25,00 EUR, razen tistim, ki so 
to že koristili v spomladanskem okrevanju.
Vsem članom, katerim mesečni dohodek znaša manj kot 430 EUR /potrdilo o izplačilu mora biti 
priloga ob prijavi/, prispeva društvo 100 EUR, ob pogoju, da prispevka niste koristili v spomla-
danskem okrevanju.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA  
IN TRIGLICERIDOV

V društvu bo merjenje v sredo 2. 10. 2019 od 8.00 do 10.00 ure

OPANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH, STRUNJANU  
IN ŠMARJEŠKIH TOPLICAH

Tudi v jeseni, vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart, ki veljajo od ponedeljka do četrtka. 
Zaželeno predhodno naročilo kart.

TELOVADBA
Telovadba bo potekala v Športni dvorani Litija enkrat tedensko ob sredah. Da bomo lahko konec 
avgusta potrdili rezervirani termin, prosimo vse zainteresirane udeleženke, da se prijavite v dru-
štveni pisarni od 19. avgusta 2019 dalje, da bomo lahko potrdili rezervacijo dvorane.

pOHODI
03.10.19 ZAGORJE OB SAVI – KRBVE (vlak) ob 8.00 uri Lamovšek Ivan
10.10.19 ŠENTJOŠT IN ŠMARJETA (avtobus Ob 7.00 uri Hauptman Lojze
17.10.19 GABROVKA – JAVORSKI PIL (redni avtobus) Ob 8.00 uri Pavli Jože
24.10.19 ŠKOFJA LOKA – OSOLNIK (avtobus) Ob 7.00 uri Groboljšek Jože

Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj s člani MDI vsak četrtek organiziramo pohode v naši 
bližnji in daljini okolici. Zbor je po objavljenih urah, pred društveno pisarno. Pohodi se bodo 
glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni obutvi in opremi. 
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode, kjer je zanimanje večje bo organiziran avtobusni prevoz, zato se prijavite 
teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Plavanje bomo skupaj z MDI nadaljevali v septembru. o datumu začetka pokličite v društveno 
pisarno po 19. avgusta 2019.

USTVARJALNE DELAVNICE
Ustvarjalne delavnice se pričnejo v mesecu oktobru. o datumu začetka pokličite v društve
no pisarno po 19. avgusta 2019. Vljudno vabljeni.

DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko namenite del doho-
dnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite 
društvu. S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje programsko še bogatejše. 
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svojim 
družinskim članom ali prijateljem. vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.

PLAČILO ČLANARIN
Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da nekateri še niste poravnali članarine za leto 2019 zato 
vas prosimo, da to poravnate v najkrajšem možnem času. Članarina za leto 2019 znaša 12 EUR. 
V kolikor ste članarino že poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo. 

RAZNO
	naroČanje LiStiČev 
ZA APARATE
Po društveni ceni. Pri prvem 
naročilu prinesite aparat s 
seboj! Oktober naročilo do 2. 
10. 2019, prevzem v sredo 9. 
10. 2019

RAZNA OBVESTILA
	Brezplačna zamenjava me-
rilnikov je še vedno možna.
Vsi, ki imate merilnike za slad-
kor v okvari ali so stari, katere-
koli znamke jih lahko prinesete 
v društveno pisarno in vam jih 
bomo BREZPLAČNO ZAME-
NJALI Z NOVIMI MERILNIKI.
	Uradne ure:
v času od 29. julija 2019 do 
19. avgusta 2019 bo društve
na pisarna zaprta.
v septembru in oktobru bodo 
uradne ure ponedeljek in sre
da od 8.00 do 11.00 ure.
DD Litija in Šmartno, Mihaela 

AMRŠEK, predsednica 

Informacija
o Festivalu medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija, ki bo potekal pod sloganom »OD MLA-
DOSTI DO MODROSTI STOPAMO SKUPAJ« od ponedeljka 9.9.2019 do vključno petka 13.9.2019 
v mestu Litija.
V sedmi številki glasila Občan-julij 2019 smo na osmi strani objavili program I. prvega dela festi-
vala. V tej številki pa je objavljen program II. drugega in III. tretjega dela festivala.
ii. del: »predstavitev dejavnosti medgeneracijskega povezovanja na stojnicah« 
petek, 13.9.2019 v času od 16.00 do 19.00 ure 

Stojnica: predvideni noSiLci Stojnic:
1 Društvo kmetic Litija in Šmartno (prikaz izdelovanja poprtnika in drugih dodatkov)

Društvo žena in deklet Vače, prikaz različnih piškotov in peciv
2 Društvo upokojencev Litija (ustvarjalne delavnice: vezenje, kvačkanje, pletenje)

Društvo upokojencev Dole pri Litiji (kegljanje s kroglo na vrvici, ljudski pevci)
3 Univerza za 3. življenjsko obdobje (ustvarjalna dejavnost, promocijsko gradivo)
4 ZD Litija (merjenje tlaka in maščob v krvi, prikaz oživljanja)

Društvo diabetikov Litija in Šmartno (merjenje sladkorja v krvi in predstavitev strokovne 
literature)

5 Plesno športno društvo NLP (animacije, propagandno gradivo, informacije)
6 Litijski likovni atelje Lila: prikaz dejavnosti za vse generacije
7 MDI Litija in Šmartno, prikaz dejavnosti društva
8 ZSKSS Steg Litija, kako preživeti, kuhanje po skavtsko, postavitev bivaka, …
9 Društvo Sožitje Litija in Šmartno, predstavitev dejavnosti društva
10 VDC Zagorje – enota Litija, prikaz dejavnosti in ustvarjenih izdelkov
11 CSD Litija in Dom Tisje (informacijska točka za reševanje soc. in materialnih stisk)
12 ZKMŠ Litija - MC, športne aktivnosti na igrišču Rozmanov trg Litija

Šola zdravja (prikaz gibalnih vaj in jutranje telovadbe)
13 OŠ Litija – PPP (predstavitev dejavnosti, prikaz izdelkov učencev)
14 KLIŠE – os 16. do 18. ure (predstavitev dejavnosti, vloge, projektov in načrtov)

GŠ Litija – Šmartno – od 18. do 19. ure (predstavitev, kratke glasbene točke)
15 OZ RK Litija, predstavitev dejavnosti na področju krvodajalstva, sociale in usposabljanja 

za nudenje prve pomoči)
16 Dom Tisje – enota Litija (dan odprtih vrat, okrogla miza o demenci)
17 Vrtec Litija (prikaz dejavnosti, gibalne delavnice)
18 Društvo podeželskih žena Gabrovka, različne vrste potic ter štrukeljci 

Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik, drobno pecivo, rezanci, kruh, potice,… 
4 lastne stoj. različni gostinski ponudniki (npr. Kuhla, Volk Turjaški, Frtica, Paternoster)

iii. del »Zaključna prireditev festivala medgeneracijskega povezovanja v občini Litija pod 
sloganom »od MLadoSti do ModroSti StopaMo SKUpaj« v petek 13.9.2019 v času od 
16.00 do 19.00 ure (na zaprtem delu valvazorjevega trga Litija)
ura nastopajoči/program
(uvod) Ansambel »Zavriskaj« KUD Fran Levstik Gabrovka
16.00-16.15 TRIAD vokalna skupina učiteljev OŠ Litija

tri pesmi (ena v angleškem in dve v slovenskem jeziku)
16.15-16.20 VDC Zagorje – enota Litija, pevska skupina

Pustite nam ta svet
16.20-16.35 Stand up nastop Leona Ciglarja

komična točka
Serpentinšek (imitacija)

16.35-16.50 Mešani pevski zbor DU Litija
Lunica
Nimam cajta
Lepo je biti muzikant

16.50-16.55 pozdrav prisotnim
16.55-17.10 Plesno športno društvo NLP

predstavitev različnih plesnih zvrsti
17.10-17.25 Ženski pevski zbor KUD Fran Levstik Gabrovka

Kje so tiste stezice (slovenska ljudska)
Vse je lepše, ker te ljubim (Elza Budau/Oto Pestner)
Sen znala jes (Rudi Bučar)

17.25-17.40 Country plesna skupina U3 Litija
trije sklopi

17.40-18.10 Knjižnica Litija
Poletavci – poletni bralci (podelitev priznanj in majic)
interaktivna ulična predstava Kozlovska sodba v Višnji Gori

18.10-18.25 Ljudski pevci in godci Polšnik, predstavitev programa ljudskih pesmi
- Naša pesem
- Od Celja do Žalca

18.25-18.30 Glasbena šola Litija-Šmartno
pevski zbor

18.30-19.00 Ansambel »Zavriskaj« KUD Fran Levstik Gabrovka
Povezovalec: Lovro Lah
Lokacija: zaprti del Valvazorjevega trga med Centromerkurjem in Jerebovo ulico
Redarska služba: Prostovoljno gasilsko društvo Litija
odgovorna oseba: Karlo Lemut, Marjana Kolar, Jani Jerant
Spoštovane občanke in občani na tem festivalu bo sodelovalo 79 društev, organizacij in skupin, v 
izvajanje dejavnosti na festivalu pa bo vključeno cca. 1050 oseb.
Veseli bomo vašega obiska in ogleda prikazanih dejavnosti. Prepričani smo, da nas tudi ta oblika 
medgeneracijskega druženja »bogati«, povezuje in krepi. 
Pomagam jaz, pomagaš ti, pomagamo vsi, da bomo lažje in učinkovitejše reševali vsakodnevne 
stiske in težave posameznika in družine. Vljudno vabljeni!

Predsednik Sveta za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija
Karlo LEMUT

Od mladosti do modrosti stopamo skupaj 
1. festival medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija

Drugi septembrski teden bo od 9. do 13. 9. zaznamovalo pestro dogajanje eno-
tedenskega Festivala medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija. Organiziral ga bo Svet za 
medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija, ki je bil ustanovljen novembra 2018. Svet, ki vklju-
čuje številne predstavnike ustanov, društev in aktivne posameznike v Občini Litija, si želi utrje-
vati vezi in sodelovanje na socialnem, kulturnem in izobraževalnem področju med generacijami. 
Opozarjajo, da nam povezovanje, skrb, druženje, izmenjava izkušenj in predvsem poglabljanje 
razumevanja drug drugega dvigujejo kvaliteto življenja in veselje do sobivanja z drugačnimi po-
samezniki. Obkroža nas pestrost znanj, izkušenj, talentov, sposobnosti, ki jih narekujejo različne 
življenjske izkušnje, pa tudi pripadnost različnim generacijam. Festival bo prinašal pisan utrip in 
ponazoritev mnogih aktivnosti vključenih ustanov, društev in posameznikov. Predstavljali bomo 
vsebine, se pogovarjali o perečih temah, nakazovali težave in probleme, hkrati pa spoznali mno-
goterost kultur, znanj in izkušenj ter povabili k sodelovanju. Festival bo imel od ponedeljka do pet-
ka terensko razgibane aktivnosti, v petek popoldan pa se bodo na Valvasorjevem trgu sodelujoči 
predstavljali na stojnicah. Zaključna prireditev, v petek, 13.9. od 16. ure dalje, bo preplet mnogih 
vsebin, ki jih bodo prispevale seveda vse generacije. Dogajanje prvega festivala medgeneracij-
skega povezovanja v Občini Litija bo zajeto v biltenu, kamor bomo vključili tudi literarne in likovne 
prispevke, ki so prispeli na razpisan tematski natečaj. Festival se dotika slehernega posameznika, 
saj je življenje raznoliko, bogato, tako kot vsi mi, ki ga sestavljamo in sobivamo skupaj. Vabimo 
vas, da ga popestrite s svojo aktivnostjo in prisotnostjo.  Andreja ŠTUHEC

(Nadaljevanje s 1. strani)
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KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI NA POLŠNIKU  
21. JULIJ – 27. JULIJ 2019

Peto leto zapored so krošnje v Tepah dajale senco. In senca je bila le delček lepih tre-
nutkov, ki smo jih preživljali v tednu srečnih, srčnih, ustvarjalnih, bralnih, prijateljskih, 

navdihujočih, glasbenih, vznemirljivih, poučnih, očarljivih, humornih, skratka nepozabnih trenut-
kov. Hiša Juvan s Polšnika v sodelovanju z Zavodom Divja misel in Boštjan in Katarina Juvan sta v 
naš prostor s tem projektom prinesla veliko drobnih trenutkov sreče.
Vsak dan smo bili v 
pričakovanju nekaj 
lepega in nikoli ni-
smo bili razočarani. 
Pričelo se je z glasbe-
niki, ki so se poime-
novali s projektom 
Ped1Ped za male in 
velike in so večer po-
lepšali z uglasbenimi 
pesmicami Nika Gra-
fenauerja. Skozi ka-
rikature z naslovom 
Humorne reportaže s 
političnega prizorišča 
in prebrano predsta-
vitev smo spoznavali 
mladega umetnika 
Vida Cerjaka. Številni 
otroci so vsako jutro 
komaj čakali dopol-
danske ustvarjalne 
delavnice. Več kot trideset udeležencev vsak dan je zelo lepa številka za naš kraj in zadovoljstva 
ni manjkalo. Barvali, risali, strigli, lepili, poslušali, brali, pisali, se frizirali, ustvarjali umetnine iz 
lego kock, se fotografirali, poležavali in še marsikaj nepozabnega so počeli mladi nadobudneži v 
dopoldanskem času. Da so bile delavnice tako zabavne in poučne so skrbeli Katarina, Aleksandra 
iz Knjižnice Litija, Mia, Sandra, Tamara, Urša in Nika ter seveda dobra volja vseh udeležencev. Lepi 

kulturni dogodki so 
se kar vrstili. Spo-
znali smo srčnega 
pesnika Boštjana 
Grošlja iz Šentlam-
berta, ki je svojo 
poezijo predstavil 
ob glasbenih toč-
kah odlične Nike 
Zore (tudi iz Šen-
tlamberta), ki je 
prepevala ob spre-
mljavi na ukulele. 
Iz Radovljice je v 
naše hribe prišla 
prepevat Flora 
Ema Lotrič in ob 
kitarski spremljavi 
Kisovčana Mateja 
Feleta smo uživali 

ob vsaki njuni pesmi. Ni manjkal niti filmski večer s pogumnimi in talentiranimi mladimi filmskimi 
ustvarjalci, ki delujejo v okviru filmske produkcije SOOS. Ogledali smo si tudi njihova dva najno-
vejša filma. Harmonikar Jure Tori nas je letos presenetil z izborom svojih gostov, ki so bili skriti 
vse do nastopa. Navdušeni smo bili nad pevko Niko Zore, ki je ob spremljavi harmonike odlično 
odpela izbrane pesmi Rudija Medveda, noge pa so ob plesnih ritmih tanga zasrbele plesalca Aljo 
Ferme in Boštjana Rezarja. Kako živeti z boleznijo je bila tema poučnega in hkrati tudi humor-
nega večera s Francijem Roz-
manom, ki je vse prisotne na-
polnil z neizmerno življenjsko 
energijo. Kulturni teden smo 
zaključili v Iranu. Tako daleč 
sicer nismo šli, smo se pa po-
čutili tako ob pripovedovanju 
Sandre in Petra Juvan, ki sta 
bili lani na potovanju po tej lepi 
deželi. Preizkusili smo njihov 
čaj, Peter pa nam je pripravil 
tudi slastne falafle. Manjkal je 
samo obisk kamele. Letošnji 
večeri in dopoldnevi Knjižnice 
pod krošnjami se bodo zapi-
sali v knjigo lepih in nepozab-
nih trenutkov, ki v naše življe-
nje prinašajo drobce sreče in 
skromne hvaležnosti o lepotah 
življenja. Hvala Katarini in Bo-
štjanu za predanost, za odličen 
izbor umetnikov in gostoljubje. 
Hvala vsem, ki ste pomagali pri 
izvedbi celotnega programa in 
bogatitvi večerov, ki so poleg 
kulturnih užitkov prinašali tudi 
številne prijateljske pogovore.
Nasvidenje naslednje leto! 
  Mateja SLADIČ Vozelj

LITIJO ZAJELO MOČNO NEURJE

USPEL 3. MEMORIAL BORISA ZUPANČIČA NA VAČAH

Petek 2/8-2019 se je začel kot običajen dan. Toda okoli 12. ure se je iz smeri Ljubljane začelo močno 
oblačiti. Oblaki so bili čedalje bližji Litiji, med dem pa je v Ljubljani že nastajal vihar in začelo je močno 
deževati. Malo pred 13. uro pa se je oblačnost začela spuščati čedalje nižje. Iz smeri Ljubljane je bila 

videti čedalje nižja, oblačnost v rdeči modri preliva-
joči barvi, v ozadju pa je bilo videti, da močno dežu-
je, slišalo pa se je tudi močno bobnenje, kar je dalo 
slutiti, da se približuje nepredvidljiva nevihta. Okoli 
13. ure se je oblačnost spustila do zemlje in nastal 
je močan vrtinčast vihar, hkrati pa je začelo močno 
deževati, vmes pa je padala tudi redkejša toča. 
Vihar je bil tako močan, da je začel odkrivati stre-
he, podirati drevje, lomiti košate vrbe, v gozdu je 
podiralo in lomilo smreke.
Voda je hipoma napolnila kanalizacijske cevi (fekal-
ne in meteorne vode) dvignila pokrove jaškov ter 

se razlivala po vozišču. Na Graško cesto je prihrumela voda iz smeri Svibna in Bevkove ulice in se v 
križišču Bevkove in Graške ceste preusmerila po cesti (pri Klinčevi kapelici) proti gostilni Kovač. Po 
cesti je bilo videti močan potok, katerega pa je ustavila cestna ovira (ležeči policaj pri hiši Planinšek) 
in preusmeril tok vode na dvorišča /Golouh, Kotar 
in Planinšek). Voda je nato poplavila vrtove, sadne 
vrtove, in nato odtekla v odprt jašek stare kanali-
zacije za meteorno vodo. Posledice tega neurja so 
bile vidne na vsakem koraku ob reki Savi podrta 
parkovna drevesa, pri zgradbi vezavi črpalke »Istra-
benz je drevo padlo na osebni avto, na železniški 
postaji je odlomilo vrh mogočne vrbe, pravo upo-
stošenje pa je povzročilo v gozdu na »Bobku«.
Med tem ko je povzročil v Litiji največ škode vihar 
in naplavljena voda, pa je v drugih krajih v Litiji kle-
stila toča in povzročila ogromno škode.
Zakaj tako, za mnoge stvari smo krivi sami, hočemo imeti pločnik, nehote pa smo omejili vodo, ki je 
preje odtekala s ceste na travnik, zdaj vsa drvi po asfaltnem vozišču v dolino in nekje se mora ustaviti. 

Na cestah smo napravili ovire za umirjanje prometa (Na 
graški cesti v razdalji skoraj vsakih 80 m) toda voda ne 
more čez te ovire, lahko samo vodo preusmeri na dvori-
šče stanovalcev, ki imajo hišo pod cesto. 
Naredili smo novo kanalizacijo, in s tem smo naredili 
nove pasti, ki jih prej ni bilo.
Sprašujem se zakaj je potreben tak ločen sistem kot 
je sedaj, saj sta ob takih primerih oba sistema polna 
vode. Izvajalec oziroma nadzorni izvedbe sistema nista 
opravila svojega dela. Priključki od stanovanjskih hiš so 
ostali takšni kot na staro kanalizacijo, to se pravi kana-

lizacija in meteorna voda iz streh skupaj. Spoštovani, zelo smo se veselili nove kanalizacije, vendar 
pa danes ugotavljamo, da imajo stanovalci zaradi te ob takih dogodkih številne nevšečnosti, žal po 
projektni dokumentaciji vse lepo teče (že ob izgradnji so občani imeli pripombe zaradi cevi, premajhen 
FI). Odgovor vse je preračunano?
Spoštovani občani, dolgo časa so neurja pustošila vse naokoli, sedaj je prišla na vrsto Litija, in lahko 
rečemo, da je škode kar nekaj nastalo, pa vendar smo jo zaenkrat odnesli še kar dobro.
Upamo, da se kaj takšnega ne bo pripetilo še enkrat, vendar narava je nepredvidljiva.  Ciril GOLOUH

Vse prehitro beži čas, a spomini ostajajo in bodo 
za vedno ostali zapisani v srcih, nas domačih, kot 
tudi v srcih Borisovih prijateljev zelenih površin 
in nogometne žoge, za katero se je tudi Boris, v 
svojem, žal, mnogo prekratkem življenju, veselo 
podil.
Letošnjo drugo soboto v juliju je bil ponovno v 
organizaciji ŠD Situla Vače in Borisovih domačih, 
organiziran, letos, že 3. memorial Borisa Zupanči-
ča v malem nogometu na igrišču z umetno travo 
na Vačah. Zanimanje za udeležbo je preseglo vsa 
dosedanja pričakovanja, saj smo bili letos število 
sodelujočih ekip primorani povečati iz dosedanjih 
15 na 18 ekip. Po minuti molka na pok. Borisa, 
so se prve ekipe med seboj pomerile že ob 8.00 
uri. Ob igrišču je bilo, kljub zgodnji uri, že veliko 
nogometnih navdušencev.Tudi otroci so ta dan 
prišli na svoj račun, saj so veselo poskakovali po 
napihljivem gradu, postavljenem tik ob igrišču. 
Čeprav smo si organizatorji zelo želeli, da bi nam 
dež ta dan prizanesel, naše prošnje niso bile v ce-
loti uslišane in nas je sice z nekaj presledki, kar 
dobro namočilo. Pa vendar smo prepričani, da so 
bile dežne kaplje izpod neba Borisove solze sre-
če, da mu je tudi letos ponovno uspelo ne enem 
mestu v športnem vzdušju zbrati veliko število pri-
jateljev. Prav tako kot na obeh prejšnjih memoria-
lih, tudi letos prav nobeden od obiskovalec z Vač 
ni odšel ne lačen in ne žejen. Za hrano in pijačo je 
bilo poskrbljeno s strani ŠD Situla Vače, za sladke 
dobrote pa smo poskrbeli Borisovi domači. 
Napetost se je iz tekme v tekmo stopnjevala in 
čedalje bolj so se polnile klopi ob igrišču, saj se 
je memorial že prevesli v zaključni i del, ko so se 
med seboj pomerili le še najboljši. Tekme za če-
trtfinale, polfinale in finale so minile v veselem 
vzdušju in glasnem navijanju, seveda vsak za svo-
jega favorita.
najboljši na letošnjem - 3. memorialu Borisa 
Zupančiča so bili:
prvo mesto: ekipa Jackpot; drugo mesto: ekipa 
Čolnišče-Gamsi;- tretje mesto: ekipa Kremenč-

kovi; četrto mesto: ekipa Frizeraj Domžale; naj 
igralec memoriala: Staš Kazič (ekipa Jackpot); naj 
strelec memoriala: Žiga Anželj (ekipa Kremenč-
kovi); naj vratar memoriala Jure Holešek (ekipa 
Čolnišče-Gamsi); fer play ekpa Frizeraj Domžale
Unikatno izdelan lesen prehodni pokal pa bo za 
leto dni krasil vitrino ekipe Jackpot z Vač.
Hvala Primožu Peterki, ki je s svojo prisotnostjo 
dodatno obogatil športno dogajanje na Vačah 
in iskrena hvala podžupanu Občine Moravče g. 

Marku Kladniku, da se je prijazno odzval našemu 
vabilu in kljub dokaj pozni uri, brez nestrpnosti, 
skupaj z nami podelil priznanja najboljšim na le-
tošnjem memorialu.
Iskreno smo hvaležni za vsa sponzorska in do-
natorska sredstva vsem, ki so nam pomagali, da 
nam je tudi letos ponovno uspelo izpeljati, tako 
veliko športno prireditev na Vačah. Kljub zgoraj 
omenjeni pomoči, se zavedamo, da sami brez 
pomoči članov ŠD Situla Vače in GD Vače pred-
vsem Dominika, Alena, Božota in Robija nikakor 
ne bi bili kos tako veliki nalogi. Zato iskrena hvala 
vsem, tudi na tem mestu, neomenjenim za vso 
pripravljenost in pomoč, da nam je skupaj uspelo 
in prepričani smo, da nam bo skupaj uspel tudi 4. 
Borisov memorial na Vačah v juliju 2020.
 Ivica ZUPANČIČ



ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi

FRANC POTOČNIK
1946 – 2019

Hvala vsem za izražena sožalja, za darovano cvetje, sveče in vsem, ki 
ste se od njega poslovili. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, posebno družini Bendra, Mojci Oštir ter Jakovim prijateljem. 
Hvala vsem, ki ste nam na kakršen koli način pomagali.

Žalujoči: žena Danica, sinovi Peter in Blaž z družinama in Jaka

Smrt ne more nas ločiti,
le za hip nas loči čas.
Spomini ne morejo oditi,
večno zdaj so živi v nas.

V SPOMIN
2. avgusta je minilo žalostnih 10 let od 

prezgodnje smrti moje žene

MARIJE JAMNIK
18.11.1944 – 2.8.2009

iz Nove Gore pri Gabrovki.

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

Mož Vinko

ZAHVALA
V mesecu juliju se je od nas poslovila

DORA STRMLJAN
iz Kresnic

Ob njenem slovesu se čutimo dolžni izreči zahvalo za vse dobro, kar 
ste storili zanjo, njenim zdravnicam dr. Hauptmanovi in dr. Koprivi, 
patronažnim sestram Vanji, Aleksandri in Natji, gospe Leonidi, 
negovalkam Marjani, Darji, Greti, Moniki in Suzani. Zahvaljujemo se 
gospodu župniku Božidarju Ogrincu za obiske, patru Petru Lavrihu 
in gospodu Jožetu Zadravcu za lepo pogrebno svečanost, pevcem za 
zapete pesmi, Jožetu in Jakobu za zaigrano pesem, zastavonošem za 
spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam ustno 
ali pisno izrazili sožalje, darovali sveče, vsem tistim, ki ste izpolnili njeno 
željo in v tolikšnem številu darovali za obnovo kresniških orgel in vsem, 
ki ste jo pospremili k zadnjemu počitku. 

Vsem in vsakemu posebej hvala.

Žalujoči vsi njeni

Dober plemenit človek, ki je z nami živel,
nam ne more bit odvzet, 
kajti v našem srcu je zapustil svetle sledi
svoje dobrote in plemenitosti,
ki ostajajo za vedno.

ZAHVALA
Utrujen od bolezni je zaspal naš dragi partner, oče, dedek, 

brat in dober prijatelj

ANTON PEZDIRC
Po domače Klobučarjev Tone roj. v Gribljah (Bela krajina)

17.9.1944 – 7.7.2019
iz Jevnice.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam stali ob strani in nam pomagali v težkih 
trenutkih, z nami delili bolečino in žalost, za vsa izrečena sočutja, 
darovano cvetje in sveče. Velika zahvala za zdravstveno oskrbo v času 
njegove bolezni gre kolektivu Bolnišnice Golnik. Za lepo opravljen 
poslovilni obred se še posebej zahvaljujemo PGD Jevnica, iskreno se 
zahvaljujemo tudi g. župniku dr. Ogrinc Božidarju, g. Lemut Stanetu, 
g. Setničarju, pevcem, in vsem sodelujočim.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili 
na njegovi poslednji poti.

Žalujoči: vsi njegovi!

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

ZAHVALA
Zapustila nas je draga mama

FRANČIŠKA MAKOVEC
22.10.1923 – 18.7.2019 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za darovano cvetje, sveče in tolažilne besede. Hvala 
g. župniku za opravljen obred, g. Stanetu Lemut za organizacijo 
pogreba, g. Mrazu za govor, g. Setničarju za zaigrano Tišino in 
pevcem za zapete pesmi. Zahvala tudi ZD Litija, dr. E. Jupiju, sestri 
Anči in patronažni sestri Vanji.
Zahvalo izrekamo tudi osebju Doma Tisje, Črni Potok in iskrena hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Prehitro mine čas, 
minejo leta, ko tebe več ni.
A v besedi, sliki in srcu
boš vedno z nami ti.

V SPOMIN
Mineva deseto leto odkar nas je mnogo prezgodaj 

zapustil naš dragi

FRANCI CILENŠEK
1956 – 2019

Pogrešamo te. 

Vsi njegovi

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
Spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
Spomin je svetloba, ki dušo obliva,
Spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

ZAHVALA

FRANCI NAGLIČ
25.1.1944 – 30.7.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste se poslovili od njega. Zahvaljujemo se za darovano 
cvetje in sveče ter izrečena sožalja. Zahvala gre tudi pogrebni službi 
KSP Litija, pevcem za ganljive pesmi ter gospodu župniku za lepo 
opravljen obred in nečakinji Simoni za poslovilne besede.

Žalujoči: žena Ani, hčerka Metka in Andreja

Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan,
ko v njej boš počival.
V naši zavesti pa si
prižgal lučke spomina.

ZAHVALA
Zapustil nas je dragi mož, oče, stari ata, brat in stric

ALFONZ POTREBUJEŠ
1933 – 2019 

iz Moravč pri Gabrovki

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter za svete maše. 
Zahvaljujemo se g. Stanislavu Škufci za lepo opravljen obred in 
darovano sveto mašo, pevcem MVS LIPA Litija za pesmi med sveto 
mašo in ob obredu, Heleni Perko za lep poslovilni govor, pogrebcem 
JP KSP Litija in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji zemeljski 
poti.

Vsi njegovi

Vsi, ki smo z mislimi pri vaju.

V SPOMIN

FRIDA
SAVŠEK

MATO 
SAVŠEK

 Žalost po izgubljenem raju
 je človeku zapisana v srce.
Vse življenje iščemo roko,
ki bi nas pripeljala na drugi breg, 
v naš poslednji dom.
Ljubezen je ta dom,
v katerem lahko večno prebivamo.

NAŠ HIŠNIK
Bil je čas, ko sem hodila v Gabrovko na moj 
ljubi kotiček. Moj Tone je po hudi bolezni umrl 
in sem ostala sama. Ker sem morala poskrbeti 
za svojo varno starost, sem se odločila, da se 

preselim iz Ljubljane v oskrbovano stanovanje. 
V Litiji so v tem času začeli graditi medgeneracijski center 
v Šmelcu in v sklopu tega tudi oskrbovana stanovanja. Ta-
koj sem se prijavila kot najemnica. 
Gradnja je dolgo trajala, jaz pa sem bila zelo nestrpna. 
Ves čas, nekako dve leti, sem telef. spraševala o rezulta-
tih g. Jožeta, ki ga sploh nisem poznala. On je sodeloval 
pri gradnji in mi ves čas zelo prijazno odgovarjal na moja 
vprašanja.
Ko sem se končno preselila v Šmelc, seveda srečna, da 
mi je uspelo, sem takoj poklicala g. Jožeta in mu rekla, da 
sem že tukaj. On mi je odgovoril natanko takole: "To se pa 
moramo videti". Čez pet minut je že bil pri meni in tako sva 
se spoznala v živo. To je naš hišnik Jože, ki nam priskoči na 
pomoč pri naših hišnih težavah. Za vsakega ima prijazno 
besedo. Naša okolica je vedno zgledno urejena.
Prijaznemu g. Jožetu želim zdravje in mnogo uspehov pri 
njegovem delu. Hvala g. Jože!

Anica ČREŠNOVEC

LITIJSKA LIPA ZA LITIJANE
Spoštovane občanke in občani!

Vokalna skupina Lipa je vselej bila eden izmed 
prepoznavnih “atributov” mesta Litija. Prebival-

ci mesta ob Savi smo lahko ponosni na izredno glasbeno-
-vokalno dediščino, ki nam jo nekaj aktivnih in vrhunsko kul-
turno in humanistično izobraženih posameznikov vsakdanje 
prinaša bližje v naša življenja. Glasba je tako močna razse-
žnost v Človekovem bivanju, da se na poseben način, tako ali 
drugače, dotika vsakogar izmed nas. Vzbuja nešteto občutij, 
ki nam vsem ponujajo smisel v življenju ...

Pevci moške zasedbe vokalne skupine Lipa smo v duhu 
zapisa nega tako počaščeni, da smemo s svojim petjem so-
delovati tudi ob slovesih od vaših in naših bližnjih. Z glasbo, 
ki jo vpletamo v najbolj življenjske dogodke (med katere spa-
da tudi smrt), se širimo prek meja koncertnih dvoran, s tem 
pa rasemo tudi v sebi in za Druge ...

Litijska Lipa bo ob vaši podpori še naprej poskušala peti in 
živeti ta duh ... 

petje na poGreBniH SLoveSnoStiH
pevsko društvo Lipa Litija, 

kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160
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KEGLJAŠKI KLUB

REZULTATI DEČKI
Nadaljevanje iz julijske številke Občana.

34. EVROPSKO PRVENSTVO V TRADICIONALNEM  
KARATEJU – ROMUNIJA

Evropska zveza tradicionalnega karateja - ETKF je v Romuniji v mestu Pitesta izvedla od 14 
do 16. junij 34. evropsko prvenstvo v tradicionalnem karateju za kadete, juniorje, mladince in 

seniorje in veterane. Prvenstva se ga je udeležila 
tudi reprezentanca SZTK, v kateri je bilo 7. tekmo-
valcev, med njimi tudi karateistka Nina Požun iz 
našega karate kluba Kensei. 
Prav vsi tekmovalci so nastopili izjemno ter na pr-
venstvu pokazali svoj trenutni maksimum. Skupno 
smo osvojili 4 medalje. Nina je svoj nastop opravila 
po najboljših močeh, vendar zaradi močne konku-
rence se ni uspela uvrstila na stopničke. 
Na 34. Evropskem prvenstvu smo imeli tudi sodni-
ka Luko Bajdo in Gorazda Praprotnika, ki sta uspe-
šno sodila ves čas prvenstva. Za fotografijo pa je 
poskrbel naš fotograf Rok Požun. 
Poleg Evropskega prvenstva smo si ogledali tudi 
okolico Piteste in videli nekaj znamenitosti, izkuš-

nja je bila prijetna, pridobili smo kar nekaj novih izkušenj.  KK Kensei

PRVIČ V ZGODOVINI – LITIJSKE ROKOMETAŠICE  
V 1.A DRŽAVNI ROKOMETNI LIGI

Dekleta ŽRD Litija bodo v letošnji sezoni prvič v zgodovini zastopale naše barve v 1.A državni 
rokometni ligi za ženske. Tekom sezone bodo igrale proti ekipam RK Krim, RK Zelene doline 
Žalec, ŽRK Z´Dežele, ŽRK Krka, ŽRK Mlinotest Ajdovščina, ŽURD Koper, ŽRK Ptuj, ŽRK Vele-
nje in ŽRK Izola in se borile, v najmočnejši ženski rokometni ligi v Sloveniji, za naslov državnih  
prvakinj.
Po poletnem oddihu so rokometašice članske ekipe že v začetku avgusta začele s treningi. Eki-
pi so se priključile nove igralke in skupaj se pripravljajo na izziv, ki jih prva liga prinaša. Dobro 
motivirane se igralke pod taktirko trenerja Boštjan Kogovška, pomočnika Romana Verbajsa in 
kondicijskega trenerja Martina Gradiška pripravljajo na sezono, katere cilj je postati stabilna 
prvoligaška ekipa. 
Tekom sezone bomo ime Litija ponesli po celi Sloveniji in pokazali, da se tudi v manjših krajih 
igra dober rokomet. Že na prvi tek-
mi v sezoni, v SREDO 18.9.2019 
ob 19.00 v Športni dvorani Litija, 
proti ekipi ŽRK Izola si dekleta želijo 
podpore s tribun. 
Uprava društva si prizadeva dekle-
tom omogočiti odlične pogoje za 
delo, zato pozivamo tudi vas da nam 
pomagate in igralke tudi podprete. 
Ekipa se je že dokazala, dokažite 
se še vi. K sodelovanju vabimo vse, 
ki vam ni vseeno za litijski šport in 
vse, ki lahko kakorkoli pomagate pri 
razvoju in napredku ženskega roko-
meta v Litiji.
Zagotovite si letno vstopnico za 
ogled domačih tekem članske ekipe 
in s tem podprite ekipo. Pišite na 
info@zrd-litija.si ali pokličite na tel. 031 739 328 ali 041 634 124 ali 040 786 939 in si pravoča-
sno zagotovite svojo. Cena letne vstopnice je 30 EUR, posamezna na dan tekme pa 5 EUR.

Mlajše ekipe s treningi pričnejo konec avgusta oz. začetek septembra
Starejše deklice in kadetinje s treningi pričnejo konec avgusta, mlajše deklice pa 2. septembra. V 
začetku priprav na novo sezono vadba poteka na zunanjih površinah, izven športne dvorane, kjer 
dekleta pridno delajo na vzdržljivosti. Naši najmlajši športniki in športnice pa začnejo s treningi 
v začetku šolskega leta. S treningi mini rokometa bomo pričeli drugi teden septembra. 
vabljeni, vsi, tako deklice kot dečki, stari od 6 do 11 let (1. do 5. razred oŠ), ki si želite 
spoznati atraktivno igro z žogo, da se priključite treningom. Vadba mini rokometa za deklice, 
kot tudi za dečke, od 1. do 4. razreda poteka 2-krat tedensko v okviru podaljšanega bivanja v šoli. 
Staršem tako ni treba skrbeti za prevoz na vadbo. Vadba bo v Športni dvorani Litija in tudi v telo-
vadnici na OŠ Gradec. Otroci na treningih spoznavajo osnove igre in rokovanja z rokometno žogo, 
ob tem pa tudi stkejo nova prijateljstva. Za nadobudne mlade rokometašice od 5. razreda dalje 
pa se začne že nekoliko resnejše delo, saj treningi potekajo 3-krat oz. 4-krat tedensko. Deklice 
pa svoj trud in uspehe na treningih že prikažejo na ligaških tekmah.
V našo sredino vabimo nove članice in člane. Pišite nam na info@zrd-litija.si, kaj vas zanima, da 
se boste lažje odločili za vključitev vaše deklice v našo zdravo rokometno druščino in spremljajte 
našo spletno stran www.zrd-litija.si in FB stran.

Superpokal Slovenije v Litiji
S strni Rokometne zveze Slovenije nam je bila zaupana organizacija superpokalne tekme za žen-
ske v rokometu. Na prvi tekmi sezone se bodo v Športni dvorani Litija pomerile igralke državnih 
prvakinj RK Krim Mercatorja in igralke ŽRK Krka iz Novega mesta. Vabljeni v soboto, 7.9.2019 bo 
19.00 v športno dvorano Litija. Športni pozdrav! ŽRD Litija

ŽENSKI ROKOMET

KNJIGA 90 LET NOGOMETA V LITIJI
Knjiga z naslovom 90 LET NOGOMETA V LITIJI je izšla ob 90 letnici NK Litija. Sestavlje-
na je iz treh delov v eno celoto zgodovine Nogometnega kluba Litija za obdobje od leta 
1929 do 2019. Prvi del se nanaša na predvojno obdobje, to je od ustanovitve kluba  
30.8.1929 do konca leta 1940. V drugem delu je opisana zgodovina kluba do leta 1999, 
ko je klub praznoval 70 le-

tnico obstoja. V tretjem delu vse do 
22.6.2019, ko se je praznovala 90 letni-
ca, pa je opisana zgodovina kluba pred-
vsem z rezultati in bogatim slikovnim 
gradivom. Knjiga obsega 144 strani, ve-
likosti B5 formata in je tokrat shranjena 
tudi v elektronski obliki, kar prejšnja ni 
bila. Nakup knjige se bo smatral kot vaš 
prostovoljni prispevek za nadaljnji razvoj 
in delo v klubu, za kar se vam že v naprej 
lepo zahvalujemo.
Knjigo lahko dobite pri Velič Elvid: 040 
792 512 in Aco J.: 041 719 444 
ali na naslovu: nogometniklublitija@
gmail.com . Športni pozdrav!  

NK Litija

Prvi trening članske ekipe

Milan PLANINŠEK,  Boris DOBLEKAR
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KUPIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, medalje, 
značke, bajonete, čelade, 
sablje, uniforme, stare raz-
glednice, kipce, slike, nakit, 
kovance, knjige in druge 
starejše drobnarije, ki jih 
morda ne potrebujete več. 

 051 740 430

MALI OGLASInePReMičnine

ODDAM PROSTOR V NAJEM 
primeren za pedikuro/

manikuro/ masaža.
V MGC ŠMELC na Ljubljanski 

cesti 3, Litija.
Info: 040 154 044

SeČnja in  
SPRAVILO LESA

Izvajamo sečnjo  
in spravilo lesa.  

Les tudi odkupujemo in  
izdelujemo gozdne poti.  

Po dogovoru možen tudi od-
kup na panju.

GOZDARSTVO  
primož žunter s.p.

Mala sela 5b, 1252 Vače,  
gsm: 041 244 274

zunterprimoz@gmail.com

Izžrebanci križanke št. 224 bodo pre jeli BON časopisa Občan 
za objavo malega oglasa pod rubriko PRODAM-KUPIM ali 
NEPREMIČNINE v vrednosti 15,00 EUR. BON bodo nagrajenci 
prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Ivan Ferme, Jelenski reber 16, Dole pri Litiji
2. Milojka Kotar, Maistrova 6, Litija
3. Suzana Domazet, Kresnice 1b, Kresnice

Težje besede:  POSTILJON, STRAH, JIMA, ANTAS, 
AANRUD, SUZA, SARS

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 225 pošljite najkasneje do 8.9.2019 
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo 
pre jeli knjigo Doma Tisje, ZGODBE IN RECEPTI NAŠIH BA-
BIC. Knjigo bodo nagrajenci prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

nagradna križanka SESTAVIL: Jože Vizlar ŠTEVILKA: 225
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ODDAMO V NAJEM GOSTINSKI 
LOKAL (bivši 3M) v Litiji

inf.: 040-510-696

Ker se sezona 2019/2020 začenja že 
v avgustu, so ekipe začele s treningi 
v začetku avgusta. Članska ekipa je 
doživela kar nekaj sprememb. Prišlo je 
nekaj novih igralcev. Glavno breme pa 
bodo nosili igralci, ki prihajajo iz mla-

dinske selekcije. Trenerji sestavljajo začetne enajsterice 
in jih preizkušajo na pripravljalnih tekmah. Zato so nogo-
metne površine vsako popoldne zasedene, saj vse ekipe 
trenirajo po trikrat ali štirikrat tedensko.
Nekaj sprememb je tudi na trenerskih mestih. Veseli 
smo, da se je obdržala močna mladinska ekipa. Takoj za 
njimi pa prihaja letos zelo obetavna ekipa U -17 in takoj 
za njo U-15, ki bo velika konkurenca večjim klubom v 
naši regiji. 
Ekipe, ki bodo letos nastopale v različnih starostnih sku-
pinah imajo tudi različne sisteme tekmovanj, zato se na 
treningih pripravljajo in prilagajajo na nov način igranja, 
kar posledično pomeni večjo zasedenost igralnih površin.
Tudi mlajše selekcije se pripravljajo na začetek nove se-
zone, zato vabimo še vse tiste otroke, ki bi si želeli igra-
ti nogomet, da se pridružijo našim vadbam na igriščih. 
Informacije lahko dobite vsak dan po 17 uri v športnem 
domu Jevnica.
Tudi letos smo, v sredini avgusta izvedli manjše mini pri-
prave v Kranjski gori za selekcije os U-15 naprej. Tu se 
je še bolj vzpostavil timski duh in prijateljstvo z novimi 
igralci, kar bom v tekmovalni sezoni velikega pomena.

Na Kmetiji Šraj imamo naprodaj 
jarkice - mlade kokoši pred nes-
nostjo. Cepljene so proti osmim 
boleznim, so mirne narave in nava-
jene na ljudi. trenutno so na voljo 
rjave in bele Leghorn. Nudimo tudi 
brezplačno dostavo v Litijo in po 
dogovoru na dom. Dostave bodo v 
drugi polovici avgusta. Naročila in 
informacije: 031 751 675. Kmetija 
Šraj, Poljčane.

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA LITIJA z.o.o.
Valvazorjev trg 3, 1270 LITIJA

v svoj kolektiv vabimo novega sodelavca  
na delovno mesto 

prodajaLec (m/ž)
Vaše delo bo zajemalo prodajo blaga v živilski 
prodajalni, opravljanje blagajniškega poslovanja, 
prevzem blaga, priprava blaga za prodajo, urejanje 
prodajnih polic, spremljanje zalog in kritičnih rokov 
blaga.

K prijavi vabimo kandidate, ki imajo najmanj IV. stopnjo 
izobrazbe. Zaželeno je, da imate izkušnje z delom v 
trgovini, vas veseli delo z ljudmi ter ste vestni  
in zanesljivi.

Ponujamo vam zaposlitev za določen čas 12 mesecev  
s 3 mesečnim poskusnim delom, možnost zaposlitve  
za nedoločen čas ter možnost dodatnega izobraževanja.

rok za prijavo: 5.9.2019

Pisne prijave pošljite na naslov: KGZ Litija z.o.o., 
valvazorjev trg 3, 1270 Litija 
oziroma na naslov: info@kgz-litija.si

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: 5.850 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.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Preko poletja smo veliko truda vložili v obnovo igrišč, kar se pozna v 
začetku sezone, saj so igrišča res lepo urejena in zgledno pripravljena.
Po vseh zagotovilih pa bomo jesen le dočakali tako željen začetek gra-
dnje garderob, če se seveda ne bo zopet kaj zapletlo, tako kot se je 
zapletalo že zadnjih nekaj let. Upanje umira zadnje…………….
Vse, ki vas zanima nogomet vabimo, da si ogledate nogometne tekme 
nogometašev v prihajajočem jesenskem delu in jih spodbujate k uspe-
šnim rezultatom. Obvestila kdaj so tekme bodo na oglasnih prostorih v 
Jevnici in okoliških krajih.
  Marjan MEDVED - Medo



KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 41 Tel.: 01 896 32 49
TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

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

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

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

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

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

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

DOBRODOŠLI V TRGOVINAH KGZ LITIJA!

TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

»TOP PONUDBA ŽIVILSKIH TRGOVIN«

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

PELETI DRAU A1
279 €/t

ČRNA FOLIJA
2,19 €/kg

FOLIJA TENOSPIN
78,64 €* 

KAD 500 L
38,99 €

PELETI RED DEVIL A2
259 €/t

WC BREF 3-pak
3,49 €

MILKA LEŠNIK 270 g
2,29 €

GEL T. PALM 250
1,59 €

SNICKERS 7-pak
2,29 €

UST. VODA 500 ml 
3,49 €

MILKY WAY 6-pak
1,49 €

TEK. PERSIL 3 L
9,99 €

BONBONIERA KRAŠ
2,99 €

DEOD. DOVE 50 ml
1,99 €

SMARTIES 3-pak 
1,29 €

* Cena za paletni odjem, s polno 
boniteto članstva KGZ Litija z.o.o.

TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK IN PIA POGLAJEN DRUGA NA TURNIRJU  
DO 18 LET V PORTOROŽU

V Portorožu so se v začeteku avgusta pričeli, pred prihajajočim naj-
večjim ATP turnirjem pri nas, zbirati nadebudni mladi slovenski te-
nisači, ki so merili moči v svojih starostnih kategorijah. Na turnirju 
do 18 let sta tokrat blestela bor Artnak in pia poglajen, ki sta oba 
uvrstila v finale in osvojila končno 2. mesto! Čestitamo! bor Artnak 
je na poti do finala v drugem krogu premagal 2. nosilca turnirja 
Tašner Klemna (Šentjur), v 
finalu pa za las v tretjem nizu 
izgubil od 1. nosilca Vertih 
Mihe (Sl. Grad.). Naj omeni-
mo še, da Bor sicer nastopa 
še v kategoriji do 16 let, na 
tem turnirju pa je dokazal, 
da se odlično kosa tudi s 
starejšimi tekmovalci. Pia 
poglajen je bila na turnirju 

2. nosilka in je svoje mesto z uvrstitvijo v finale še doda-
tno potrdila in tudi zanjo je bila v finalu usodna 1. nosilka 
turnirja Belingner Alja (ŠD LTA). Vsekakor pa sta dve drugi 
mesti odličen rezultat za Tenis klub AS Litija.
Na tradicionalnem Bergantovem memorialu v Mariboru so 
merili moči 12-letniki. žiga Šeško je znova odlično nasto-
pil in se uvrstil v polfinale in osvojil končno 3. mesto.
Nik Razboršek se je uvrstil v kvalifikacije ATP turnirja v 
Umagu, a mu je žreb že v 1. krogu namenil 1. nosilca. Itali-
jan Caruso Salvatore je bil od Nika boljši z rezultatom 6:3 6:2. Nik Razboršek se je nato udeležil 
konec julija turnirja z nagradim skladom 15.000$ v Bad Shussenreidu, Nemčija, kjer je bil znova 
zelo uspešen in se je uvrstil v polfi-
nale, kar je obetujoč rezultat pred 
prihajajočim turnirjem v Porotorožu, 
kjer bo Nik Razboršek nastopil v 
glavnem turnirju.
Tenis klub AS Litija pričenja z JESEN
SKIM VPISOM OTROK V TENIŠKO 
ŠOLO AS. Vpisujemo otroke v sta-
rosti od 5 do 11 let. Prvi treningi in 
poskusni termini bodo že v začetku 
septembra. Vse zainteresirane po-
zivamo, da prijavo z navedbo imena 
in letnico rojstva otroka pošljete na 
mail: tk.aslitija@gmail.com ali meli-
ta.asteprom@gmail.com in vas bomo 
povratno obvestili o pričetku trenin-
gov. Cena za trening 1x tedensko 
znaša 35,00 eur/mesec, za 2x te-
densko pa 65,00 eur/mesec. Utrin-
ke iz naših treningov in tekmovanj 
si lahko ogledate na naši facebook 
strani.  Melita POGLAJEN

Do 160 cm po širini!


