Iz uredništva ...

SEPTEMBER 2019 • številka 9 • leto 21

www.obcan-litija.si

novice iz občine litija

12. festival Slovo poletju 2019 – enkratna in nepozabna večera!

12. festival Slovo poletju sta zaznamovala dva nepozabna večera, ki so ju soustvarili odlični: Oto Pestner z bandom, Adi Smolar z Letečimi
potepuhi, Zbor sv. Nikolaja Litija z zborovodkinjo Heleno Fojkar Zupančič, Ženska in moška vokalna skupina Lipa Litija, ki ju vodita Erik Šmid
in Žiga Tori! Nepozabne, mnoge že zimzelene melodije so navdušile številno občinstvo. Domače skupine pa so s priredbami pesmi Ota Pe
stnerja in Adija Smolarja z odličnimi izvedbami pozitivno presenetili naša gosta. Večer je povezoval Gorazd Mavretič, dogodek pa je potekal
na ploščadi pred Športno dvorano v Litiji. Letos smo oder postavili na nasprotni strani, kar se je izkazalo za odlično rešitev. Hvala številnim
sponzorjem in donatorjem ter vsem, ki se pomagali pri uspešni organizaciji dvodnevnega dogodka! Hvala odličnim nastopajočim in publiki!

Septembra se vedno dotaknemo prvih šolskih dni in ugo
tavljamo, kako težko je spet začeti s šolskimi dejavnostmi.
No, tokrat pa sem drugačnega mnenja, počitnice nas zares
sprostijo, a vseeno šolsko leto prinese tudi veliko obšolskih
dejavnosti, kar pa otroke ponovno združi, vrne k različnim
aktivnostim in koristneje preživljajo prosti čas. Vse preveč
krat otroke zalotimo za računalnikom, da ne govorim tele
fonom. Kaj pa če bi v naši občini naredili poizkus in poleg
dneva brez avtomobila uvedli še dan brez telefona, ste za?
Vsak mesec? Naslednjič bom predlagal datum in upal, da
se mi pridružite v čimvečjem številu. Želim tako otrokom kot
staršem obilico prijetnih skupnih aktivnosti, vsem ostalim
bralcem pa še naprej druženje na prostem.
Urednik Sašo Jovanovič
Prispevke pošljite do 08.10.2019
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.

Foto: Marjan Janežič

VA B ILO
Mestna skupnost Litija
vas prisrčno vabi
v soboto, 12.10.2019, na

11. tradicionalno
Golažijado.
Prireditev bo na
TP AS v Litiji.
Vse informacije in prijave dobite na
tel. št.: 031 643 743 (Peter Rutar).

PARKIRNE URE

Občina Litija je v sodelovanju z Razvojnim
centrom Srca Slovenije, (v okviru projekta
INSiGHTS) pripravila parkirne ure z najbolj
prepoznavnimi motivi naše občine. Za ob
čanke in občane naše občine so brezplačne
in jih lahko dobite v TIC LITIJA na Valvazor
jevem trgu ali na občinski upravi, soba 43.

(Več na 7. str.)

IZ VSEBINE …
Prvi šolski dan

ZAHVALA

Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali pri velikem promocijskem do
godku, ki se je odvijal v petek, 6.septembra 2018 v Oglarski deželi.
Številni ponudniki ste poskrbeli za promocijo svoje dejavnosti, vsi
skipaj pa ste poskrbeli za zgledno predstavitev Oglarske dežele
in celotne občine Litija. Sloveniji ste se predstavili z zanimivo
in raznoliko ponudbo, ki naj bi v naše kraje pripeljala vse več
obiskovalcev. Hvala vsem, ki ste prispevali svoje kulinarične izdelke
in pridelke za pogostitev vseh udeležencev petkovega dopoldneva
na Dolah pri Litiji.
Še posebej izpostavljamo predsednico KS Dole pri Litiji Ireno Bostič,
ki je skupaj z Mojco Hauptman (ZKMŠ Litija) vložila ogromno dela in
časa, da je bil dogodek uspešno izveden.
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RESNICA O IZPOSTAVLJENIH
TEŽAVAH PGD LITIJA
Občina Litija je 9.9.2019 prejela dopis Prostovoljnega ga
silskega društva Litija s katerim nas obveščajo, da je uprav
ni odbor PGD Litija sprejel sklep, da z 12.9.2019 zamrzne
tripartitno pogodbo in Aneks k tej pogodbi sklenjena med
Občino Litija, Gasilsko zvezo Litija in PGD Litija. Dokumen
ta opredeljujeta opravljanje javne gasilske službe. Iz dopi
sa je razbrati, da vzrok za prekinitev tiči v nezagotavljanju
finančnih sredstev za delovanje društva ter neaktivnem
reševanju problematike GE Litija. To naj bi pomenilo, da
PGD Litija od 12.9.2019 ne bo izvajalo nalog opredeljenih
v pogodbi; gašenja in reševanja v primeru požarov in na
ravnih nesreč ter drugih nesreč, prav tako tudi prevozov
pitne vode. Še vedno pa naj bi izvajali naloge po pogodbi,
ki jo ima PGD Litija sklenjeno z upravo RS za Zaščito in
reševanje, torej reševanje ob prometnih nesrečah, reševa
nje ob nesrečah z nevarnimi snovmi in reševanje na vodi in
iz nje.
Neaktivno reševanje problematike GE Litija pa pomeni re
ševanje prostorske stiske, neprimernost oziroma manko
voznega parka in gasilske opreme. Predvsem so izpostavili
manko gasilskih vozil, ki so predpisane za četrto kategorijo
gasilske enote kamor so uvrščeni. Teži jih tudi povečevanje
intervencij v dopoldanskem času, ko so operativni člani na
službenih mestih, zato si želijo, da bi bilo v Litiji ustanovlje
no poklicno jedro z minimalnim številom poklicnih gasilcev.
Sedaj to zagotavljajo s tistimi prostovoljnimi gasilci, ki lah
ko, glede na naravo dela v službi, zapustijo svoje delovno
mesto in se odzovejo pozivu.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

čemer morajo iskati sporazum med posameznimi interesi
in dejanskimi potrebami PGD-jev. V osnutku razvojnega
plana GZ Litija za obdobje 2020-2025 sta za PGD Liti
ja predvidena nakupa dveh večjih vozil; gasilsko vozilo s
cisterno in gasilska avtocisterna. Enako so v planu pred
videna sredstva za nakup oz. zamenjavo gasilske zaščit
ne opreme in za servisiranje in vzdrževanje obstoječe
opreme.
Ocenjujem, da je Občina Litija ves ta čas, glede na finančne
zmožnosti, za posamezna prostovoljna gasilska društva in
gasilstvo nasploh, iskala rešitve za financiranje na spoštljiv,
predvsem pa dogovorni način in tako se bo trudila tudi v
prihodnje.
Župan Občine Litija
Franci rokavec

GRADNJA VODOVODA
BEDEN – VELIKI VRH – GOLIŠČE
Občina Litija je oktobra 2018 pričela z gradnjo vodovoda
Beden–Veliki Vrh–Golišče, v skupni dolžini 4 km. V okviru
investicije bosta zgrajena tudi dva črpališča in vodohran
prostornine 100 m3. Po vgradnji cevovoda, se je del lokalne
ceste Beden–Veliki vrh tudi asfaltiral. Vrednost investicije
je 1.100 000 eur in naj bi bila zaključena v letu 2021.

Občina Litija je v proračunu za leto 2019 in leto 2020 dala
prednost nujnim investicijam na področju predšolske in
šolske vzgoje ter vodooskrbi.
Kljub temu je bilo tudi v letošnjem letu v naši občini, na
področju gasilstva, kar nekaj investicij, katere so zaradi na
črta pridobivanja nove opreme in vozil v gasilskih društvih
imele prednost pri financiranju, zato je bilo financiranje za
delovanje društev preloženo na mesec september. Občina
Litija je do sedaj vedno poravnala vse obveznosti do gasil
skih društev, ki delujejo v občini Litija in to namerava tudi
v prihodnje.
Gasilci PGD Litija izpostavljajo tudi prostorsko stisko na
obstoječi lokaciji na Ljubljanski cesti, zato si želijo dodatne
prostore v novem gasilskem domu ali centru za zaščito in
reševanje. O tej tematiki je potekalo več razgovorov, zaklju
ček nalaga, da GZ in PGD poiščeta ustrezno lokacijo, ki bo
tudi lastniško sprejemljiva, takoj nato bi se pričeli postopki
pridobivanja gradbene dokumentacije. Žal takšne lokacije,
ki bi dopuščala tako gradnjo v mestu Litija ni, poleg tega
pa trenutno v občinskem proračunu ni prostih sredstev s
katerimi bi lahko v kratkem pokrili tak projekt, saj je pri
oriteta izgradnja prostorov za predšolsko in šolsko vzgojo
v Litiji in Hotiču, v teku je investicija na POŠ Dole in izgra
dnja treh večjih vodovodov. Vsekakor na občini Litija pre
učujemo možnost rešitve, ki bo funkcionalna, prav tako pa
iščemo vire financiranja, ki ne bi smele biti zgolj iz občin
skega proračuna. Upamo, da bo v novi finančni perspektivi
2021–2027 možno za gradnjo gasilskih domov pridobiti
tudi evropska sredstva.
Zahteva vodstva PGD Litija, da se v okviru društva formira
poklicno jedro s financiranjem petih zaposlenih gasilcev,
pa je lahko težava za občino Litija, ki bi morala zagoto
viti dodatna proračunska sredstva. Ko se primerjamo s
sorodnimi in primerljivimi občinami takšne rešitve nima
jo, poleg tega pa ne smemo zanemariti dejstva, da se s
tem odmikamo od osnovnega poslanstva gasilstva v Slo
veniji, ki temelji na prostovoljstvu. O problematiki zago
tavljanja moštva za izvoz na intervencije v dopoldanskem
času smo se pogovarjali že z njihovimi predhodniki. V
mestu Litija je zaposlenih več gasilcev, ki so člani drugih
gasilskih enot v občini oz. člani enot sosednje GZ, ki so
pripravljeni sodelovati z litijsko enoto, vendar do sedaj
ni bilo sprejetih dogovorov v zvezi s takšnim načinom
sodelovanja.
Občina Litija v letošnjem letu namenja več sredstev za po
žarno varnost, povečali smo dotacije za delovanje in zmanj
šali sredstva za intervencije kar so gasilci sami predlaga
li, prav tako pokrijemo stroške za vzdrževanje opreme,
kritje stroškov goriva in za delo gasilcev na intervencijah,
za kar so v letu 2018 v PGD Litija prejeli 12.581 EUR. Za
posredovanje ob neurjih občina Litija zagotavlja dodat
na sredstva, tako so v lanskem letu prejeli 7.043 eur.
V letu 2018 so v PGD Litija prejeli 12.000 eur za nakup
zaščitnih oblek in 23.800 eur za nakup gasilskega vozila, za
zaposlenega gasilca, ki izvaja administrativne in druge
naloge so prejeli še 18.000 eur. Poleg zgoraj naštetih
sredstev se vsem prostovoljnim gasilskim društvom, med
njimi tudi PGD Litija, krije del stroškov vzdrževanja opreme
preko GZ.
Gasilska zveza Litija je v svoji izjavi za javnost v zvezi
z dogajanjem v PGD Litija odgovorila, da si prizadeva za
celovito in enakomerno ureditev gasilstva v občini, pri

2. JAVNA DRAŽBA OBČINE LITIJA
ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LETU 2019
Javna dražba se bo vršila dne 8.10.2019 v veliki sejni sobi
Občine Litija z začetkom ob 14. uri. Predmet javne draž
be je:
a)	Posamezni del zemljiške parcele št. 127/61, k.o.
1838 Litija, v velikosti 2800 m2, ki se nahaja v Litiji in ki je na podlagi Odloka o Občinskem prostor
skem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10 in
63/18) opredeljena v enoto urejanja prostora LI – 41
SSv* naselja Litija, kjer je možna gradnja večstano
vanjskih objektov. Cena: 228.000,00 € brez vključenih davščin.
b)	Zemljiške parcele št. 79, 80, 78/1, vse k.o. 1832
Vače, v skupni velikosti 2174 m2, ki se nahajajo
na Vačah. Na podlagi Odloka o občinskem prostor
skem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10 in
63/18) se parcele nahajajo v enoti urejanja prostora
VČ-08 Cu, kjer je med drugim možna tudi gradnja sta
novanjskih stavb. Cena: 56.524,00 € brez vključenih davščin.
c)	Zemljiška parcela št. 1338/64 v izmeri 552 m2,
k.o. 1835 Hotič. Predmetna nepremičnina na pod
lagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Litija (Uradni list RS, št. 58/10 in 63/18) predstavlja
nepozidano stavbno zemljišče, ki se nahaja v prostor
ski enoti Li-16 SSe in ki je namenjeno prostostoječi
individualni gradnji (eno in dvostanovanjske stavbe).
Za potrebe dostopa do parcele bo potrebno zgraditi
dostopno cesto, ki bo potekala po občinski parceli št.
1338/61, k.o. 1835 Hotič. Cena: 15.456,00 € brez
vključenih davščin.
d)	Zemljiška parcela št. 1338/66 v izmeri 768 m2,
k.o. 1835 Hotič. Predmetna nepremičnina na pod
lagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Litija (Uradni list RS, št. 58/10 in 63/18) predstavlja
nepozidano stavbno zemljišče, ki se nahaja v prostor
ski enoti Li-16 SSe in ki je namenjeno prostostoječi
individualni gradnji (eno in dvostanovanjske stavbe).
Za potrebe dostopa do parcele bo potrebno zgraditi
dostopno cesto, ki bo potekala po občinski parceli št.
1338/61, k.o. 1835 Hotič. Cena: 34.560,00 € brez
vključenih davščin.

Na podlagi 19. člena Zakon o množičnem vrednotenju ne
premičnin (Uradni list RS, št. 77/17, 33/19) in 34. člena
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/2017) Občina
Litija izdaja naslednje

OBVESTILO

javnosti o javni razgrnitvi
predlogov modelov vrednotenja
Javno se razgrnejo predlogi modelov vrednotenja.
Javna razgrnitev bo trajala v času od 1. oktobra 2019 do
vključno 30. oktobra 2019.
Predlogi modelov vrednotenja bodo na vpogled v prosto
rih Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (avla zgor
nje nadstropje) oziroma bodo dostopni na spletni strani
organa vrednotenja - Geodetske uprave Republike Slove
nije: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/.
Med javno razgrnitvijo imajo vsi lastniki nepremičnin
na območju Občine Litija možnost podati pripombe na
predlog modelov vrednotenja na v ta namen pripravljenih
obrazcih, in sicer:
-	pripombe na zarise vrednostnih con in višine vredno
stnih ravni, na obrazcu JR.MV-1, pri čemer se te pri
pombe posredujejo Občini Litija na elektronski naslov:
obcina.litija@litija.si ali na poštni naslov: Občina Litija,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija,
-	pripombe na ostale elemente modelov (na enačbe,
način izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in vre
dnostne faktorje), na obrazcu JR.MV-2, pri čemer se
te pripombe posredujejo Geodetski upravi RS na elek
tronski naslov vrednotenje@gov.si ali na poštni naslov
Geodetska uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana.
Pripombe na predloge modelov vrednotenja morajo biti
konkretno obrazložene in utemeljene. Neutemeljene pri
pombe ne bodo upoštevane. Pripombe morajo biti na
zgoraj navedena elektronska naslova ali poštna naslova
posredovane najpozneje do 15.11.2019.
V postopku javne razgrnitve bo Geodetska uprava RS, kot
organ vrednotenja predlog razgrnjenih modelov vredno
tenja tudi javno predstavila. Javna predstavitev bo za ob
močje Območne geodetske uprave Ljubljana, ki pokriva
tudi območje Občine Litija, potekala dne 17.10.2019, med
10. in 13. uro, v prostorih Občine Litija, Jerebova 14, Litija
(velika sejna soba).

e)	Parc. št. 1338/68 v izmeri 683 m2, k.o. 1835 Hotič. Predmetna nepremičnina na podlagi Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni
list RS, št. 58/10 in 63/18) predstavlja nepozidano
stavbno zemljišče, ki se nahaja v prostorski enoti Li16 SSe in ki je namenjeno prostostoječi individualni
gradnji (eno in dvostanovanjske stavbe). Za potrebe
dostopa do parcele bo potrebno zgraditi dostopno ce
sto, ki bo potekala po občinski parceli št. 1338/61,
k.o. 1835 Hotič. Cena: 30.735,00 € brez vključenih
davščin.
f) P
 arc. št. 1338/70 v izmeri 471 m2, k.o. 1835 Hotič. Predmetna nepremičnina na podlagi Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni
list RS, št. 58/10 in 63/18) predstavlja nepozidano
stavbno zemljišče, ki se nahaja v prostorski enoti Li16 SSe in ki je namenjeno prostostoječi individualni
gradnji (eno in dvostanovanjske stavbe). Za potrebe
dostopa do parcele bo potrebno zgraditi dostopno ce
sto, ki bo potekala po občinski parceli št. 1338/61,
k.o. 1835 Hotič. Cena: 18.840,00 € brez vključenih
davščin.
g)	Parc. št. 1338/72 v izmeri 482 m2, k.o. 1835 Hotič. Predmetna nepremičnina na podlagi Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni
list RS, št. 58/10 in 63/18) predstavlja nepozidano
stavbno zemljišče, ki se nahaja v prostorski enoti Li16 SSe in ki je namenjeno prostostoječi individualni
gradnji (eno in dvostanovanjske stavbe). Za potrebe
dostopa do parcele bo potrebno zgraditi dostopno ce
sto, ki bo potekala po občinski parceli št. 1338/61,
k.o. 1835 Hotič. Cena: 19.280,00 € brez vključenih
davščin.
h)	Parc. št. 1338/74 v izmeri 801 m2, k.o. 1835 Hotič.
Predmetna nepremičnina na podlagi Odloka o občin
skem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS,
št. 58/10 in 63/18) predstavlja nepozidano stavbno
zemljišče, ki se nahaja v prostorski enoti Li-16 SSe in
ki je namenjeno prostostoječi individualni gradnji (eno
in dvostanovanjske stavbe). Preko parcele poteka jav
ni vodovod, zato bo ob prodaji sklenjena služnostna
pravica za obstoječi javni vodovod. Za potrebe dosto
pa do parcele bo potrebno zgraditi dostopno cesto,
ki bo potekala po občinski parceli št. 1338/61, k.o.
1835 Hotič. Cena: 34.443,00 € brez vključenih
davščin.
Več informacij o posameznih parcelah najdete na:
https://litija.si/objava/214616

AKTUALNO / DOGODKI
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POSLANEC DZ RS BORIS DOBLEKAR

Moje aktivnosti v okviru poslanske
skupine SDS

Na junijski redni seji Državnega zbora je bil sprejet moj pre
dlog Zakona o voznikih, ki prinaša pozitivne spremembe, admi
nistrativne olajšave pred vsem za PGD in voznike ostalih inter
ventnih vozil glede vozniških dovoljenje, zdravniških spričeval in
ostalih olajšav.
Podprl sem interventni zakon o odvzemu osebkov vrst rjavega
medveda in volkov iz narave. Zavrnjen je bil zakon o mednarodni
zaščiti, kjer smo v SDS želeli zaostrit podeljevanje azila. Imenovali
smo informacijsko
p o o b l a š č e n ko ,
ostala je prejšnja
Mojca Prelesnik.
Izvolili smo nove
ga sodnika Ustav
nega sodišča RS
Roka Čeferina.
Na izredni seji
je bila zavrnjena
naša interpelacija
ministra za obrambo Karla Erjavca zaradi zlorabe varnostno ob
veščevalnih služb ter zavajanja in laganja o streljanju na Počku.
Na julijski seji smo odredili Akt o odreditvi parlamentarne pre
iskave s komisijo zaradi kazenskega pregona Franca Kanglerja.
Zavrnjen je bil predlog tobačnega zakona za podaljšanje roka o
uvedbi enotne embalaže. Sprejet je bil vladni zakon o financiranju
javnega izobraževalnega programa v zasebnih šolah, sledil je veto
Državnega sveta, v ponovnem odločanju je zakon padel. Sprejet
je bil zakon o nepremičninskem posredovanju, veto ni bil sprejet,
zakon romal na Ustavno sodišče. Vložili smo predlog zakona o
ddv, za znižanje davka za knjige na 5 %, vložili zakon o Državnem
zboru, ki ga DZ kot edina državna ustanova nima in zakon o po
slancih. Šestič smo vložili predlog zakona ZOFVI, da se udejanji
odločba Ustavnega sodišča. Vložili smo zahtevi za oceno ustav
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nosti zakona
o zdravstveni
dejavnosti in
zakona o do
hodnini.
Aktualne so
spremembe
volilne zakonodaje, s
spremembami volilnih okrajev in volilnih enot, posebej v našem primeru, ko nas novi predlog premešča iz 4. v 6. volilno enoto,
v javni razpravi je osnutek predloga o ustanovitvi pokrajin,
ki nas uvršča v štajersko pokrajino. Oba predloga sta po mojem mnenju nevzdržna, smešna in brez realne podlage.
Aktualna problematika vredna pozornosti je nadaljevanje ko
pičenja frakcij odpadkov po komunalah in centrih za zbiranje
odpadkov, prepočasno odpravljanje posledic neurij, problema
tika še vedno prevelikega števila zveri, vrši se sicer predviden
odstrel, veliko težav pri tem po nepotrebnem povzročajo nevla
dne organizacije. Slaba letina povzroča težave čebelarstvu, zato
mora država pomagati čebelarjem in z 11. sklepi našega odbora
za kmetijstvo, smo ministrstvu naložili, da se z ukrepi pomaga
čebelarjem in uredi mnogo neurejenih stvari v panogi, od katere
je ne nazadnje odvisen tudi naš obstoj. Pereča je, in to iz dneva v dan bolj migrantska problematika ter s tem ogrožanje
varnosti ljudi in premoženja ter tudi »socialni turizem«, ki
pri nas kar cveti, pa vsekakor tudi nerazumne odločitve o
milijonskih odpisih dolgov, ob tem, ko je sosed kaznovan, če
pomaga sosedu!
Z ustnim poslanskim vprašanjem
sem ponovno iz
postavil problema
tiko izgradnje obvoznice Hotič, Liti
je in Gabrovke ter
pozval odgovorne
in zahteval, da se
hitreje peljejo postopki in tudi težave kmetov zaradi povečanega
pogina goveda in drobnice, domnevno zaradi množičnega ceplje
nja proti bolezni modrega jezika, dosegel sem tudi, da država
pozove kmete, da redno prijavljajo pogine in izrazijo sum pogina
zaradi cepljenja.
Postavil sem tudi vprašanje s pobudo, da se poveča pomoč
države pri sofinanciranju investicij v zaščito in reševanje PGD in
občin, posebej v novi finančni perspektivi 2021 do 2027, resno
pristopi k nakupu novih reševalnih helikopterjev in vzpostavi pro
titočna obramba, kot jo poznajo npr. v Avstriji in drugod.
Pomagam Občini pri zadevah na državni ravni, se redno udeležu
jem dogodkov po občini ter državi in se redno odzivam državljan
kam in državljanom. Moje aktivnosti lahko med drugim spremlja
te tudi na facebook-u. 
Vaš poslanec, Boris Doblekar
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NOVO ŠOLSKO LETO NA GIMNAZIJI LITIJA

Gimnazija Litija je ravnokar medse prijazno sprejela dva oddelka dijakov 23. gene
racije. V juliju smo za uspešno opravljeno maturo čestitali 19. generaciji in se od
nje poslovili na slovesni podelitvi spričeval. Še posebej smo ponosni na kar tri zlate
maturantke: Patricijo Cirar, Tejo Vrtačnik in Anjo Remškar.
V letošnjem šolskem letu naši dijaki odhajajo na dvodnevne ekskurzije v Muenchen, na Dunaj, v
Firence in Budimpešto, ponujamo pa še izbirno ekskurzijo v večno mesto Rim ter obisk Pompejev
in vulkana Vezuv. Hkrati skupina štirih v naravoslovje in tehniko zaljubljenih dijakov z mentorjem
odhaja na Portugalsko, kjer se bodo
kot edina skupina dijakov s svojim
edinstvenim izdelkom predstavili na 11.
evropskem festivalu znanosti za učitelje Science on Stage 2019, ki ga
bo letos v sodelovanju s Science on
Stage Europe gostila Portugalska.
V 3. letniku smo popestrili izbirnost, saj
poleg poglobljenega študija španskega
jezika dodajamo še dva medpredmetna
tematska sklopa, kjer se povezujejo
študij okolja, angleščina, informatika
ter slovenščina s podjetnostjo, v 2. le
tniku pa dijaki izbirajo med ruščino in
dvema sklopoma, ki povezujeta podje
tnost, informatiko, matematiko in so
ciologijo. Vsebine dela so aktualne in
izhajajo iz lokalnega okolja. S prvim letnikom smo se pridružili projektu, ki poudarja smiselno
rabo informacijske tehnologije.
Pri nas se nenehno kaj dogaja: že 26. oktobra bo naš pevski zbor zapel z Žensko vokalno skupino
Lipa, ki jo sestavljajo naše bivše dijakinje, in s Prifarskimi muzikanti; konec novembra bo zbor
priredil svoj letni koncert, spomladi se bo »zgodil« Dan Pi in nato še Pevska gimnazijada.
Tudi v tem šolskem letu bomo organizirali dobrodelne akcije, podpirali prostovoljstvo, izobraževali
ter vzgajali za mir, družino in nenasilje ter sledili viziji Eko šole in Zdrave šole. Tudi letos imamo na
šoli vpisanih veliko perspektivnih in vrhunskih športnikov, ki jim s prilagajanjem učnih obveznosti
stopamo naproti, da lažje dosegajo odlične rezultate.
Trudimo se, da poleg izpolnjevanja osnovne naloge in ciljev programa splošna gimnazija, to je do
bra priprava na univerzitetni študij, pomagamo mladim pri razvijanju v odgovornega, empatičnega
državljana, ki mu bo mar človek in domače okolje. 
Ravnateljica Vida Poglajen

VABILO

Osnovna šola Gabrovka - Dole in Zdravstveni dom Litija vabita na
PREVENTIVNE DEJAVNOSTI, ki se bodo odvijale
v petek, 27. 9. 2019, od 15.00 do 18.00,
na šolskem igrišču pri podružnični šoli Dole pri Litiji.
-

Odrasli udeleženci bodo lahko opravili:
brezplačne meritve vrednosti krvnega sladkorja, holesterola ter krvnega tlaka,
obremenilni test hoje na 2 km,
meritve telesne mase,
pogovore z zdravstvenimi delavci. 
Vabljeni!

POUK V OSNOVNI ŠOLI LITIJA, PODRUŽNICI
S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Pouk v podružnici bo v novem šolskem letu potekal v štirih oddelkih nižjega izobraz
benega standarda, v štirih oddelkih posebnega programa. V oddelkih je letos na
začetku leta 47 učencev. Sprejemajo pa jih seveda tudi med šolskim letom.
Prvi šolski dan je potekal veselo. Tretjo šolsko uro je učiteljica Melita Rozina pripravila prireditev
ob začetku šolskega leta. Prireditev je potekala tako, da so se učenci predstavili po oddelkih.
Zapeli so svojo himno. Kar enajstim novim učencem so posvetili posebno pozornost in jih pred
stavili. Prejeli so praktična darila. Prisotne je pozdravil ravnatelj Peter Strle. Vodja podružnice
Marjeta Mlakar Agrež je na kratko predstavila letni delovni načrt.. Predstavnika Policijske postaje
Litija sta spregovorila o varni poti v šolo in nazaj. 
Marjeta Mlakar Agrež

MLADINSKI CENTER LITIJA

Pregled poletnega
ustvarjalnega dogajanja
v Mladinskem
centru Litija

MC Litija je med letošnjimi šolskimi počitnica
mi pripravil pester program za mlade.
V prvem tednu julija so EVS prostovoljci pripra
vili pester program za otroke in mladino. Del
tega programa so bile športne igre, ustvarjalne
delavnice, urejanje pohištva za zunanjo »dnev
no sobo« ipd. Delavnice je dnevno v povprečju
obiskalo kar 18 mladih in otrok.
Naslednji teden smo bili lačni. Tuji prostovoljci
so cel teden pripravljali skupnostne večerje.
Naše želodčke so polnili okusi Francije, Špa
nije, Latvije, Poljske in Nemčije. Poleg polnih
trebuhov smo domov odnašali tudi super ideje
za hitre in lahke obroke.
Sledil je ustvarjalni teden, v tem tednu smo ve
činoma šivali in slikali. Anja Wilke, prostovolj
ka iz Nemčije je pripravljala delavnice risanja,
teden smo zaključili s super zabavo, na kateri
smo se zavrteli v kostumih domišljiskih mor
skih deklic.
V avgustu je prostovoljec iz Španije David pri
pravil in izpeljal kratko programersko delavnico
za mlade. Udeleženci so domov odnesli kar ne
kaj novega znanja predvsem pa zvrhan koš idej
za svoje lastne aplikacije.
Poletje smo zaključili z bobnarsko delavnico
pod mentorstvom Domna Malisa.
V načrtu smo imeli tudi multimedijsko delavni
co, ki pa je zaradi premalo prijavljenih nismo
izpeljali. Spremljal naš FB profil in spletno
stran, delavnico bomo namreč uvrstili na naš
jesenski program.
Z obiskom naših aktivnosti med poletnimi me
seci smo zadovoljni. Program smo pripravljali
in soustvarjali z več kot 150imi mladimi iz na
šega okolja.

ŠPORTNO POLETJE 2019

Počitniški športni program, ki ga soustvarjamo
s Klišejem in ostalimi partnerji je v letošnjem
poletju ponudil preko 250 ur vodenih vadb te
nisa, nogometa in košarke za otroke in mladi

no. Otroci in mladi so se z mladinskimi delavci
in prostovoljci družili na igrišču na Rozmano
vem trgu v okviru Športnih torkov in četrtkov,
ter ob torkih in četrtkih ob igranju nogometa in
košarke. Kot vsako leto so se preizkusili tudi v
igranju tenisa na igrišču Tenis park AS. Jutranji
termini so bili rezervirani za mlajše od 15. let,
popoldanski za vse starejše.
Letošnji obisk je bil za polovico manjši od obi
ska v preteklih letih, a kljub temu velik – sku
paj več kot 750 udeležencev. Razlog je v tem,
da je bil program okrnjen zaradi neuspeha na
razpisu Fundacije za šport. Otroci in mladi so
pogrešali zlasti kopalne izlete.
Vsem partnerjem, ki ste z nami sooblikovali
program se iskreno zahvaljujemo. Brez vaše
pomoči naš program ne bi bil tako bogat!

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

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

Prvi šolski dan na Polšniku

V ponedeljek, 2. 9. 2019, smo na
Polšniku sprejeli tri prvošolce. Ka
kor se za prvi šolski dan spodobi,
je bilo poskrbljeno za vse: varnost
pred šolo, pisane balone, meda
lje za skok v prvi razred ter torto
za prvi šolski dan. Otroci so veseli
prikorakali v šolo in radovedno opa
zovali dogajanje v razredu. S seboj

PRVI ŠOLSKI DAN

Po brezskrbnem počitniškem obdobju so se v ponedeljek 2/9-2019 ponovno odprla šolska vrata
v 455 matičnih šolah OŠ in 317 podružničnih šol. Letos bo osnovno šolo obiskovalo 187.525
učencev med njimi bo 20.840 prvošolcev, ki bodo prvič prestopili v hram učenosti. V srednješol
ske programe pa je vključenih 73.840 dijakov.
S tem dnem so zaživeli hrami učenosti, napolnili so se razredi z učenci, dijaki, ki z radovednostjo
pričakujejo, da se bodo v tem šolskem letu mnogo naučili, prišli do novih spoznanj in znanja, ki
jih bo spremljalo na življenski poti.
Ob začetku novega šolskega leta je bil
poudarek tudi na varnosti prometa, po
sebno še na šolskih poteh, ki vodijo do
osnovnih šol, gimnazije in hkrati tudi do
vzgojno izobraževalnih ustanov –vrtcev,
kajti vsi ti objekti so skoncentrirani na
eni lokaciji.
Za varno pot v šolo in domov /na šol
skih poteh) na območju šol in vrtcev so
v prvih dneh pouka skrbeli policisti, re
darji, prostovoljci predvsem upokojenci
društva upokojencev.
Tudi v Litiji je bilo tako, vendar pa pri
tej akciji lahko ugotovimo določene po
Starši, učenci in učenke pred vhodom Osnovne šole Gradec od manjkljivosti predvsem na šolski poti
drugega do petega razreda (paralelke).
proti OŠ Gradec, ki bi morale biti odpra
vljene pred novim šolskim letom. Žive meje ob pločnikih, ki segajo v območje pločnika in ovirajo
pešce, v križišču Bevkove in Marokove ulice manjka
označen prehod za pešce, upam, da se bo ob nasled
njem barvanju talnih označb tudi to uredilo.
Pri vrtcu na Bevkovi ulici stoji prometni znak ustavlja
nje in parkiranje prepovedano. Ta znak bi bilo treba
zamenjati s prometnim znakom (ustavljanje prepove
dano z dopolnilno tablo- dovoljeno za uporabnike vrtca
5 minut) da oddajo otroka v vrtec oziroma ko pridejo
po njega po varstvu).
Spoštovani vozniki in voznice, v času te akcije ste vozili
vzorno, upoštevali predpise in s tem pokazali, da se
zavedate, da ste za varnost otrok na poti v šolo polno
odgovorni prav vi kot udeleženci v cestnem prometu Učiteljice in ravnatelj šole g. Damjan ŠTRUS ob
in s tako pozornostjo je treba voziti vedno mimo šol in sprejemu učencev šolo.
vrtcev, kajti ostaja latentna nevarnost, da se kdo od otrok ne znajde pred vašim avtomobilom.
Šibka točka voznikov in voznic pa je še vedno uporaba telefona med vožnjo in teh primerov je bilo
kar nekaj, in upamo, da boste tudi to opustili in vso pozornost namenili varnosti prometa.
V imenu vseh, ki smo sodelovali pri nadzoru prometa v teh prvih šolskih dneh želimo vsem učen
cem, staršem ki spremljajo v šolo prvošolce - srečno in varno pot, da ob zaključku šolskega leta
lahko ugotovimo, da je leto minilo brez nezgod. 
Ciril Golouh

so pripeljali svoje
starše, saj mora
ostati prva pot v
šolo v lepem in
trajnem spomi
nu. Sprejeli so
jih drugošolci in
tretješolci, ki že
komaj čakajo, da bodo naše prvošolce naučili kaj no
vega. Pa čeprav bo vmes tudi kakšna lumparija. ☺
Katarina Juvan

NVO gre v šolo 2019

Leto je naokoli, mi pa vas (društva,
zavode in ustanove) vabimo k sodelovanju v četrti akciji NVO gre v šolo. Ponuja se vam možnost, da
vaše dejavnosti predstavite učencem in jih tako navdušite za članstvo ali drugo obliko
aktivnosti v vaši nevladni organizaciji.
V Litiji bo letošnja akcija NVO gre v šolo potekala na Osnovni šoli Gradec, v petek, 11.10.2019.
Litijska društva, zavode in ustanove še enkrat lepo vabimo k sodelovanju. Obveščamo vas še,
da lahko v okviru akcije NVO gre v šolo vašo dejavnost predstavite tudi na ostalih sodelujočih
šolah iz zasavske regije, na Osnovni šoli Ivana Cankarja v Trbovljah in na Osnovni šoli Ivana
Skvarče v Zagorju ob Savi.
Naj vas ne skrbi organizacija, za to smo tukaj mi. Na ZLHT – Regionalnem centru NVO bomo po
skrbeli za vse prijave, komunikacijo, skratka samo organizacijo. Šole vam bodo zagotovile pros
tor, pripomočke (projektor) in seveda malico, vaša naloga pa bo, da pripravite zanimive vsebine,
primerne določeni starosti otrok.
Prijave zbiramo preko elektronskega obrazca, katerega najdete na naši spletni strani www.con
sulta.si. Za dodatne informacije nam pišite na info@consulta.si ali nas pokličite na telefonsko
številko 059 927 619.
V zasavski regiji bo akcija letos potekala na treh šolah:
• OŠ Gradec, Litija, petek 11.10.2019,
• OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, sreda 9.10.2019,
• OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi, ponedeljek 7.10.2019.

ŠOLSTVO
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SPREJEM PRVOŠOLCEV NA OŠ LITIJA

V ponedeljek, 2. 9. 2019, je vrata Osnovne šole Litija prvič prestopilo 56 prvo
šolcev in prvošolk. Zbrali so se v avli šole, kjer je učence in starše pozdravil ravnatelj Peter
Strle. Obiskala sta jih tudi policista. Podala
sta pomembne informacije glede varnosti v
prometu in varnega prihajanja v šolo. Sledila
je gledališka igra Kdo je napravil Vidku sraj
čico, ki so jo odigrali učenci 4. in 6. razreda
OŠ Litija. Učenci so odšli v svojo učilnico.
Tam so učenci
spoznali razre
dničarko, drugo
strokovno de
lavko in učitelji
ci podaljšanega
bivanja. Prejeli
so rumeno rutko in uradno postali prvošolci.
Starši so prejeli nekaj pomembnih informa
cij, učenci pa so se posladkali s torto.
Prvi šolski dan je potekal v prijetnem vzdušju. Vsem prvošolcem želimo igrivo, zvedavo, radoved
no šolsko leto, polno novih spoznanj in prijetnih izkušenj. 
Zbrala in uredila Petra Pavlica

OŠ GABROVKA - DOLE

MI GREMO PA V ŠOLO – SPREJEM PRVOŠOLCEV
NA OŠ GABROVKA - DOLE

Ponedeljek, 2. septembra 2019, je bil poseben dan za 25 prvošolcev – 19 v Gabrovki in
6 na POŠ Dole. Ti so v spremstvu staršev prvič zakorakali v šolo in tako pogumno začeli novo ob
dobje, obdobje šolanja. V
dvorani OŠ Gabrovka smo
jih pričakale učiteljice, ki
jih bomo poučevale, in
učenci, ki so jim s kultur
nim programom polepšali
prvi šolski dan. Dobrodo
šlico jim je s pesmijo zaže
lel pevski zbor učencev 4.,
5. in 6. razreda. Lana, Nika
in Urška so se s pesmijo
poslovile od poletja in na
znanile prihod novega šol
skega leta. Učenca Julija in Jaka sta v igri pokazala, da šola niso samo učenje in domače naloge,
ampak tudi spoznavanje novih prijateljev in druženje z njimi, pa ustvarjanje in aktivno preživljanje
časa. Pia je v pesmi predstavila, da je pravi
učitelj tisti, ki čuti z učenci veselje in skrbi,
pomaga reševati težave in pohvali za trud, ne
le za petice. Toplo dobrodošlico jim je zaželel
tudi ravnatelj OŠ
Gabrovka - Dole
g. Igor Hostnik.
Na
sprejemu
prvošolcev se
nam je pridružila
policistka s Po
licijske postaje
Litija ga. Mojca
Rajšek. Spregovorila je o nevarnostih, s katerimi se otroci srečajo
na šolski poti, in poudarila pomen nošenja rumene rutke za večjo
varnost v prometu. Prireditev je zaključila Larisa s pesmijo o šoli,
kjer je vsak učenec spoštovan, učitelj pa predan modrijan in za svo
jo srčnost tudi visoko priznan. Lana, ki je prireditev vodila, je prvošolcem zaželela, da se v šoli
počutijo varne, da spoštujejo
drug drugega in si pomagajo,
nato pa jih povabila na prvo
VIDA ŠTRUS
šolsko malico. Po malici pa so
041 480 567
učenci še slavnostno ,,skočili,,
v prvi razred – čez oviro, pre
PRODAJA ZELENJAVE IN SADJA
jeli rumeno rutico in tako čisto
KROMPIR • ČEBULA • ČESEN
zares zakorakali v 1. razred.
Želimo jim, da bi jim novo zna
• RDEČA PESA .....
nje, ki ga bodo pridobili v šol
skih klopeh, uresničilo njihove
sanje. 
Irena Koci
PEČARSTVO IN KERAMIČARSTVO

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

V slogi je moč – projekt učencev, staršev in učiteljice

Konec lanskega šolskega leta smo učenci, starši in učiteljica upravičili znani rek
starorimskega pesnika, ki pravi V slogi je moč. Ker nam okolje, v katerem preživimo precejšen
del dneva, veliko
pomeni, smo se
odločili, da ga s
skupnimi močmi
polepšamo. Na
pobudo učencev
in učiteljice ter ob
materialni in fizič
ni pomoči staršev
smo dobili pre
krasno učilnico.
Vsak izmed nas
je prispeval del
ček v mozaiku, ki
predstavlja celo
to. Preden smo se
lotili projekta, smo seveda naredili načrt in zbrali ideje, katere barve uporabiti. Odločili smo se
za kombinacijo bele in nežno rumene. Rumena je namreč barva sonca, svetlobe in optimizma,
barva duha in razuma. Barva, ki poživlja, aktivira in osvobaja. Prav tako
spodbuja mentalne sposobnosti, ustvarja duševno spretnost in dojemanje. Ponuja upanje, srečo, razigranost in zabavo. Po feng shuiju rumena
vključuje zlato in predstavlja moč. Daje občutek strpnosti, modrosti in
potrpežljivosti.
(Vir: https://bojanlisjak.wixsite.com/vse-o-barvah)
V prijetnem vzdušju naše učilnice smo za
čeli veselo ustvarjati in iskati nova znanja
že lani, z veseljem pa bomo nadaljevali z
delom v njej tudi v šolskem letu, ki je pred
nami. Za to pa so še posebej zaslužni g.
Učakar, ga. in g. Starin, g. Koželj, g. Gorše
in g. Lazar. Vsem še enkrat iskrena hvala za požrtvovalnost in odlično opravljeno delo, g. ravna
telju pa hvala, da je poskrbel, da smo dobili povsem novo šolsko tablo. 
Mateja Gorše

Prenova učne kuhinje na OŠ Gradec

V času letošnjih poletnih počitnic smo na Osnovni šoli Gradec za učence matične šole preuredili
učno kuhinjo in tako učencem omogočili veliko boljše pogoje za pouk predmeta gospodinjstvo kot
tudi izbirnih predmetov sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja ter kuhanja ob posebnih
dogodkih na šoli, npr. peka palačink na no
voletnem sejmu, priprava prigrizkov ob dru
ženjih učencev 8. in 9. razreda, peka piško
tov oddelkov OPB-ja za druženja s starši ipd.
Prenova je bila omogočena tudi zato, ker so
nam izdatno priskočili na pomoč podjetja in
posamezniki z razumevanjem negativnega
razmerja med investicijskimi potrebami, ki
jih imamo na OŠ Gradec, in sredstvi, s kate
rimi v ta namen razpolagamo.
Ti podjetniki in posamezniki so: B-BOR,
Boris Bivac; Funtrade d.o.o., Aleš Štrus; Ter
mogradnje inženiring d.o.o., Gorazd Turudić;
Rudi Turs, d.o.o., Rudi Grm; Agrolit d.o.o., Urban Grošelj; Barjans d.o.o., Matevž Barbo; Tomaž
Marinšek s.p.; Frtica d.o.o., Roman Smrekar; Kopija - nova d.o.o., Andrej Krampl; Toneli d.o.o.,
Gorazd Pavliha; Dimnikarstvo Litija, Franc Dobravec s.p., Franc Dobravec; Jože Valenčak, Jože
Valenčak; Kovinastroj servis d.o.o., Drago Brlan; Frizerstvo & make up „Renata“, Renata Strmec.
Ob tej priložnosti se vsem donatorjem najlepše zahvaljujem za njihovo donacijo in se hkrati pri
poročam za nadaljnje uspešno sodelovanje. 
Damjan Štrus

Nova podoba POŠ Jevnica

Počitnice so se končale in naša šola je zopet odprla
svoja vrata 61 učencem. V času poletnih počitnic
je zunanjost stavbe dobila novo, lepšo podobo. To
krat smo obnovili podzidek šole, ki je bil že dotrajan in
zato potreben obnove. V avgustu je stavba dopolnila
90 let, zato so obnovitvena dela dobrodošla. V tem
šolskem letu nameravamo na južni del podzidka po
staviti plezalno steno.
Darja Rajšek

Janez Štrus

POPOLNA
KOMBINIRANA
VADBA
• F UNKCIONALNA VADBA za čvrsto, vitko telo,
izboljša srčno-žilne, dihalne funkcije,
vzdržljivost …
• JOGA OBRAZA IN TELESA za lepo telo in obraz,
sprostitev, gibljivost, proti stresu, bolečinam …
• PLUS tehnike za zdrave notranje organe,
čustva, vrline, samozdravljenje, dolgoživost …
Zdravstveni dom Litija,
ponedeljek od 20.00 do 21.30 ure
Prijave, info: 041 397 789;
www.rekreacijskiklubribnica.si;
FB Rekreacijski klub Ribnica
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Servis in popravilo
avtomatskih menjalnikov!
Menjava olja po
TIM-ECKART metodi

OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
S
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV
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PRIČETEK ABONMAJSKE
SEZONE V KULTURNEM
CENTRU LITIJA
V četrtek,
3. oktobra, ob 19.30 pri
čenjamo novo sezono gle
dališkega abonmaja v KC
Litija. Odlični izvajalci bodo
izvedli predstavo NUNE V AKCIJI, ki je velika us
pešnica na slovenskih odrih. Kompletno smeš
na glasbena komedija po filmski uspešnici, ki
je nastala je v produkciji PROSPOT (producenti
Mamma Mia).
Režija: Jaša Jamnik, igrajo: Gojmir Lešnjak
- Gojc, Simona Vodopivec - Franko, Alenka
Godec, Marjan Bunič in Lea Bartha Pesek
Več na kclitija.si. Abonenti boste vabila prejeli po pošti.

VABLJENI NA OTROŠKE
MATINEJE
O tem, da nas bo v soboto, 21.
septembra obiskala Pika Noga
vička, smo že pisali. V oktobru
pa se veselimo srečanja z Gledališčem KU
-KUC, ki se nam bo v soboto, 12. oktobra pred
stavil s SMETARKOM DARKOM. 26. oktobra
pa nas bo obiskal zabavni BIKEC FERDINAND
z Lutkovnim gledališčem Velenje. To bodo tri
zeloooo zabavne predstave, zato jih ne zamu
dite. Kdaj? Ob sobotah, ob 10. uri, v Kulturnem
centru Litija! Več o predstavah si lahko prebe
rete na naši spletni strani kclitija.si. vabljeni
mali in veliki, saj je vedno zabavno!

KINO V LITIJI!
V soboto, 28. septembra skupaj s KLIŠEJEM in
Občino Litija vabimo na filmske večere - MOJ
KINO:
15:30 – Angry birds film 2 (animirana pusto
lovščina)
17:00 – Levji kralj (družinska pustolovščina)
19_15 – Prevarantke na Wall streetu (komična
kriminalka)
21:15 - Tisto: drugo poglavje (grozljivka)
5 mesecev – 1x mesečno – kino v Litiji! V me
secu novembru: sobota, 16.11.! O programu
boste obveščeni na spletnih straneh Klišeja,
Kulturnega centra, fb …

10. SEZONA POGOVORNIH
VEČEROV – PRIBLIŽEVANJA
– 21. oktober!

Že deseto sezono se bomo letos srečevali na
pogovornih večerih, ki jih sooblikujemo skupaj
s Knjižnico Litija. Veliko zanimivih gostov smo
spoznali skozi leta in verjamemo, da bodo tudi
v tej sezoni naša srečanja v vseh nas pustila
sledi. Na uvodnem dogodku se bomo srečali s
publicistko,
n o v i n a r ko ,
pravnico,
leta
1988
je kot prva
prejela na
ziv Slovenka
leta, z MOJ
CO DRČAR
MURKO, ki
je del svoje
ga otroštva
preživela tudi v Litiji - v ponedeljek, 21. OKTOB
RA, V MODRI SOBI KULTURNEGA CENTRA LITI
JA. Pogovor bo vodil Vladimir Jakopič.

KULTURA / AKTUALNO / DRUŠTVA

PESTRO
DOGAJANJE
V MESTNEM
MUZEJU LITIJA
Dnevi evropske kulturne dediščine se tokrat
sprašujejo o povezanosti dediščine, umetnosti
in razvedrila. Za vas smo pripravili:
V okviru »leta stare sodnije« 3. oktobra ob
18. uri odpiramo razstavo o Gustavu Tonniesu in njegovih sinovih. Kdo so bili družina
Tonnies in kako je povezana z najlepšo stav
bo v mestu? Bil je eden izmed graditeljev, ki
je poskrbel za vse tlake in kamnite elemente
v stavbi. Zgradili so tudi cerkev sv. Martina v
Šmartnem, Osnovno šolo Litija, ki je danes ni
več, in Predilnico Litija.
Sicer pa so znani kot graditelji Ljubljane. Nji
hovo ime najdete pod načrti za Ljubljansko
opero, Pošto, Tobačno, Mladiko in še dolgo
bi lahko naštevali. Niso pa bili le gradbeniki, v
lasti so imeli tudi kamnolome, železolivarno in
opekarno.
7. oktobra bo pred muzejem od 17. ure dalje
potekala sejemska prireditev Društva Univerze
za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno
ob začetku novega študijskega leta. Pridite na
ogled njihovih čudovitih izdelkov in dejavnosti,
ki jih ponujajo.
Dogodek poteka v okviru projekta »Dediščina
nas povezuje« in je sofinanciran s strani Repu
blike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.

Isti dan, 7. oktobra, ob 19. uri v prenovljenih
kletnih prostorih odpiramo razstavo »Nostalgija« slikarke Gabrijele Hauptman
Gabrijela je nekdanja dolgoletna ravnateljica
Osnovne šole Litija, v prostorih katere je danes
naš muzej. Razstava je tako v prostorih »njene«
nekdanje šole, ki ji je
posvetila vsa službe
na leta. S slikarstvom
se ukvarja že več kot
deset let in je članica
Društva Litijski likovni
atelje (Lila). S svojimi
likovnimi deli želi čar
preteklosti povezati s
sedanjostjo. To je njena osma samostojna raz
stava. Sodeluje na številnih skupinskih razsta
vah in natečajih in je prejemnica več priznanj
ter certifikatov kakovosti. V letu 2005 je izdala
samostojno pesniško zbirko v slovenskem in
angleškem jeziku »Ob potoku / By the Stream.
V okviru Društva Lila je članica literarne sekci
je »Lila piše« ter sodeluje na različnih literarnih
natečajih in srečanjih.
Ste že videli nove razstave v kletnih prostorih našega muzeja? V lanskem letu so bili
obnovljeni, sedaj pa si lahko ogledate nove
razstave o fotografski tradiciji v Litiji in Litiji na
razglednicah. Izkusite kakšne so bile zaporni
ške celice v času, ko je bilo v stavbi še sodišče.
Poslušate posnetke različnih glasbenih dru
štev, skupin in orkestrov iz Litije in Šmartnega
in si ogledate klavir, na katerem je naš sklada
telj Peter Jereb uglasbil veliko število še danes
priljubljenih skladb.
Operacija »Dediščina nas povezuje« je sofinan
cirana s strani Republike Slovenije in Evropske
unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Muzej ima svoja vrata odprta ob ponedeljkih in
sredah od 10. do 12. ure in od
17. do 19. ure ter ob sobotah od
10. do 12. ure. Če si želite vo
denje pa pokličite na 070 430
202 ali pišite na mestnimuzej@
zkms-litija.si in se najavite. Do
brodošli!
18. oktobra z Društvom Univer
za za tretje življenjsko obdobje
Litija in Šmartno organiziramo
ekskurzijo. Tokrat gremo na
Solčavsko! V Solčavi si bomo
pogledali čudovito gotsko cer
kev, spoznali avtohtono pasmo
ovce in si ogledali kako se polsti
iz ovčje preje. Nadaljevali bomo
z ogledom razstave iz arheolo
škega najdišča Potočke zijalke,
se napojili ob izviru kisle vode,
se sprehodili ob mokrišču z več
kot 50 različnimi rastlinskimi vr
stami in si ogledali kakšno orod
je so imeli na kmetijah. Vmes se
bomo seveda okrepčali tudi ob
kosilu. Cena na osebo je 30€ in
vključuje avtobusni prevoz, vsto
pnine in kosilo. Prijave zbiramo
na 070 430 202 ali na mestni
muzej@zkms-litija.si. Vabljeni,
da se nam pridružite!

KNJIŽNICA LITIJA
Srečanje z Nino Pečar
Vsestransko umetnico smo spo
znali na srečanju s članoma sku
pine Mi2, ko je prišla kot fotografinja. Nina Pe
čar je slikarka, multiinštrumentalistka, pesnica
in skladateljica. Po njenih rokah se enkrat valja
violina, drugič violončelo, saksofon, računal
nik, čopič ali navadni svinčnik. Vse z enako
predanostjo. Likovno glasbeni in literarni večer
bo v torek, 1. 10. ob 19. uri, v Knjižnici Litija.

Potopisno predavanje
v Knjižnici Litija
Sezono potopisnih predavanj v Knjižnici Litija
pričenjamo oktobra. Andreja Avberšek je po
potnica, ki je obiskala že veliko zanimivih držav.
Tokrat nam bo predstavila Mehiko in Belize. Me
hika je na prepihu med obema Amerikama in je
pogosto v medijih zaradi kriminala, kartelov in
zidu, ki ga namerava postaviti njena severna
soseda. Potovanje po Mehiki (predvsem polo
tok Jukatan) in v Belizeju je bilo nepozabno in
polno neprecenljivih doživetij. Z izposojenim
avtomobilom je Andreja s prijateljem prevozila
kar 3.270 km. Višek potovanja je bil pogled iz
zraka v slovito Blue Hole. Čudovito potovanje,
ki nam ga bo Andreja Avberšek predstavila 8.
10. ob 19. uri v Knjižnici Litija!

Teden otroka v Knjižnici Litija
Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne
vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja
7 dni. V Tednu otroka se organizirajo različni
prostočasni in razvedrilni programi za otroke
v vseh večjih krajih po Sloveniji. Teden otro
ka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva

otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna
skupščina Združenih narodov, Mednarodna
zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni
fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta
1957 skrbela za obeleževanje tega dne.
Teden otroka 2019 bo potekal od 7. do 13.
oktobra. Osrednja tema bo »Naše pravice«. Iz
hodišče je pesem Toneta Pavčka z istim naslo
vom. (vir: ZPM Slovenije). Tako kot vsako leto
se bodo otroci oglasili v knjižnicah, prišli bodo
v Knjižnico Šmartno, Knjižnico Litija, knjižničar
ka pa bo obiskala vrtec Jevnica.

Spominska razstava ob 80-letnici
rojstva akad. slikarja Jožeta Megliča
Akademski slikar Jože Meglič je po končani
nižji gimnaziji v Tržiču nadaljeval šolanje na gi
mnaziji v Kranju. Na Akademiji za likovno ume
tnost v Ljubljani je diplomiral leta 1964, leta
1966 pa končal specialko za oljno slikarstvo
pri prof. Maksimu Sedeju st. Leta 1967 se je
preselil v Trbovlje, kjer je nekaj časa poučeval
likovni pouk na osnovni šoli. Od septembra
1968 do upokojitve 2001 je služboval kot li
kovni pedagog na osnovni šoli v Šmartnem pri
Litiji. Za svoje delo je prejel številne nagrade,
pohvale in priznanja, med drugimi: Valvasor
jevo plaketo občine Litija za delo na področju
vzgoje in izobraževanja, medaljo Janeza Vajkar
da Valvasorja ter srebrno plaketo Petra Jereba
za izjemne dosežke na področju kulture. Spo
minska razstava bo na dan slikarjevega rojstva,
22. oktobra ob 19. uri v Knjižnici Šmartno. O
umetniku bodo pripovedovali njegovi prijatelji
in sodelavci. Vabljeni!
Aleksandra Mavretič

Domišljijsko globalno učenje
nad Litijo

V juliju je Društvo D20 v sodelovanju z Društvom Lojtra organiziralo
nepozabno 10-dnevno mladinsko izmenjavo na idilični lokaciji na Kne
žakovni nad Ponovičami. Projekt je bil za
udeležence v celoti brezplačen, saj je bil
financiran s strani programa Evropske Ko
misije: Erasmus+, Mladi v akciji. 24 mla
dih iz Slovenije, Romunije, Španije, Latvije
in Madžarske se je spopadlo z globalnimi
izzivi preko domišljijske igre vlog Dunge
ons and Dragons. Skozi igro so se urili v
uporabi angleščine, naslavljali predsodke
in sklepali prijateljstva, ki sežejo preko
meja. Mladi, ki po večini izhajajo iz večjih
mest po Evropi so bili navdušeni nad lepo
to slovenskega podeželja - za marsikoga
je bila prva izkušnja spanja v šotoru nepo
zabna. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili okrepčevalnici Kuhla za odlično hrano, Društvu Lojtra
za podporo in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri ustvarjanju te izkušnje.

Lojtra v Seulu, Južna Koreja

Na Boodae Jji-gae, večerji, kjer si skupaj z družbo na mizi (vsaka miza ima svoj kuhalnik) skuhaš
pekočo omako z različnimi zelenjavnimi in mesnimi dodatki, ki si jih prej izbereš iz samopostre
žnega bifeja, vprašam Yunyeong kako to, da ima pri rosnih 22ih že redno službo. Pravi, da je v Juž
ni Koreji sramotno, če brez razloga podaljšuješ študij ali pa če si doma po študiju. Čim prej moraš
začet služit svoj denar. Nekateri začnejo delati že pri 19ih letih. Njen odgovor pojasni vtis, ki ga
dobiš o Južni Koreji. Moderna država, ki je po 2. Svetovni vojni in po Korejski vojni (vojna med Se
verno in Južno Korejo) vložila ogromno v rekonstrukcijo in modernizacijo svojega gospodarstva.
Modernost, tehnološki in ekonomski napredek na eni strani, stres in prekomerno potrošništvo
ter materializem na drugi strani. Če pozabim na svoje občutke frustracije, ki jih vedno dobim ob
ogromnih sivih stavbah v centru Seula, v Koreji najdeš mix tradicije in modernosti in ogromno ču
dovite zgodovine (budizem, palače, gozdovi, čiste reke, kultura pitja čaja, značilne hiške Hanok),
samo malo ven iz novega
centra mesta je potrebno
it. V Seul sem prispela,
da v imenu Lojtrine eki
pe prevzamem nagrado,
ki smo jo prejeli s strani
APCEIU UNESCO (Asia-Pa
cific Centre of Education
for International Under
standing), in sicer za naš
projekt Globalno učenje
Agora. V sklopu GEAgora
smo razvijali metodologijo
naslavljanja globalnih iz
zivov na ulici. Dvodnevna
mednarodna konferenca
globalnega učenja je po
nudila ogromno priložnosti
za navezovanje stikov in spoznavanje učnih okolij, potreb mladih, izmenjavo z raznolikimi ljudmi
(predstavniki ministrstev, učitelji, nevladniki, mladimi, mladinskimi delavci iz Gvatemale, Filipi
nov, Mehike, Japonske, Francije, Irske…. celega sveta! Vsega skupaj 1000 udeležencev. Razisko
vali smo pomen globalnega učenja, ki ga ta ima v različnih učnih prostorih za vzpostavljanje in
vzdrževanje miru. V čast mi je, da sem poleg prevzema nagrade lahko zgodbo projekta in delo
Lojtre predstavila tudi v ločeni delavnici, skupaj z Marcelom iz Čila (organizacija Semilla) in Paolo
iz Kolumbije (organizacija Breathe). Ogromno vtisov, kontaktov, pogovorov, vprašanj je kar odna
šam nazaj v Slovenijo in verjamem, da bo izkušnja plod mnogih bodočih izmenjav in projektov.
Projekt GEAgora je plod skupnega dela ekipe na Lojtri, na društvu Humanitas, organizacije Of
ficine Cittadine in Sensibili´z Action in zato priznanje za dobro delo vseh vključenih. Zahvala za
uresničitev projekta pa gre tudi programu Erasmus+ Mladi v akciji in Slovenski nacionalni agenciji
MOVIT, ki je projekt financirala. Poleg Lojtre so nagrado EIU/GCED (Education for international
understanding/Global citizenship education) za najboljše prakse na svetu v letu 2019 prejeli
projekti globalnega učenja iz Filipinov, Omana, Indije in Čila. 
Tina Trdin
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KLOBASA POKAL 2019

Aeroklub Milan Borišek Litija je na modelarski stezi
v Zgornjem Logu, v nedeljo 1. 9. priredil tradicio
nalno modelarsko srečanje – tekmovanje Klobasa
pokal 2019. Tekmovanja se je poleg Litijskih, udeležilo še več
kot 30 modelarjev iz različnih Slovenskih klubov. Modelarji so v
prelepem sončnem dnevu prikazali letenje z različnimi letalskimi
modeli, letenje v ae
rozapregi, ter letenje
z droni. Tekma se je
pričela ob 10 tih do
podne, ob 17 uri pa
so bile najbolšim šestim tekmovalcem podeljene klo
base in pokali. Prvo mesto je osvojil Andrej Jemec,
drugo Srečko Žnidaršič in tretje Peter Jelenc.
Prireditev je popestril
prelet letala Cesna 172
in kasneje še pristanek
in demonstracija letenja
z helikoterjem Robinson.
Po pripovedovanju Verija Kolmana, da so modelarji včasih tekmovali
za klobaso, pa smo si rekli preredimo klobasa pokal in to tradicijo
ohranjamo še naprej že več kot petnajst let ...
Litijski aeroklub letošnjo leto praznuje 80 let delovanja aerokluba v
Litiji. Začetek delovanja sega v leto 1939, ko se je ustanovila jadralna
skupina Litija, ki je gradila jadralni letali tipa zogling in poskušala le
teti iz Šmarske dobrave in Svibna. Po vojni je klub deloval kot podru
žnica aerokluba Proletarec iz Zagorja ob Savi, nato kot samostojni
Aeroklub. Po smrti našega rojaka, vrhunskega jadralnega pilota pa pod imenom Aeroklub Milan
Borišek Litija. Klub je že nekaj let brez prostorov oziroma modelarske delavnice, kar močno ovira
delo, ter pridobivanje mlajših modelarjev. Upamo, da bomo v sodelovanju in po po obljubah ob
čine Litija ta prostorski problem v kratkem rešili.
AK Milan Borišek Litija

Zastonj sladoled v Litiji?

Med poletnim sprehodom po starem mestnem
jedru Litije je pogovor otrok nanesel na sla
doled. Otroci so želeli, da nas pot popelje do

Dobrodošli v novem
vrtčevskem letu!

slaščičarne Gimi, kjer bi se z njim lahko poslad
kali.
Eden izmed dečkov je bil prepričan, da je sla
doled v slaščičarni zastonj, pa smo se odločili
da to raziščemo.

27. VAŠKI DAN V LUČI DOBRODOŠLIH SPREMEMB

Na Vačah, lepem hribu z rdeči
mi strehami, je 25.8. potekal že
27. Vaški dan. Ker pa sredi Vač
leži čudovit trg z vodnjakom, smo letos priredi
tev organizirali tu, na Vaškem trgu. Celodnevna
nedeljska prireditev že tradicionalno poteka v
dveh delih. V dopoldanskem času ste si obi
skovalci lahko ogledali dve razstavi, popoldne
pa uživali v kratkem kulturnem programom ter
veselici.
Vaški dan, ki je vsako leto tematsko obarvan, je
bil letos posvečen čebelam. Obiskovalci ste do
poldne lahko okušali čebelarske izdelke lokalnih

čebelarjev, si ogledali čebelarska opravila ter či
sto prave čebelice, ki so bile na ogled pripeljane
s strani Čebelarskega društva Litija. Seveda, čisto
varno in primerno zaščitene. Za zanimivo preda
vanje in ozaveščanje o pomenu in življenju čebel
ter cvetlicah, ki medijo, je poskrbel podpredse
dnik Čebelarske zveze Slovenije, g. Marko Alauf.
V Muzeju Petra Svetika na Vačah pa ste si obisko
valci lahko ogledali etnološko razstavo z naslovom
"Žlahten med z Vač gre v svet", ki jo je skrbno
pripravila etnologinja Anka Kolenc, v sodelovanju
s prof. dr. Vitom Hazlerjem, Zvonkom Kolencem
ter lokalnima čebelarjema Jankom Klopčičem in

VDC COPATI ZA
LEPŠE BIVANJE

Francem Krhlikarjem. Razstavo si lahko še vedno
ogledate v muzeju.
Prav tako novost, je bila letos lokacija kulinarične
razstave. Tako članice, kot tudi krajanke Vač so
se zopet izkazale z okusnimi in lepimi dobrotami,
ki so bile obiskovalcem na ogled v čudovitem am
bientu, v hiši "pri Sever". Družini Pečar se iz srca
zahvaljujemo za uporabo njihovih prostorov.
Na stojnicah ste si obiskovalci iz Litijske in oko
liških občin lahko kupili različne izdelke lokalnih
pridelovalcev, Društva rokodelcev z Moravč, otroci
pa ste si ogledali gledališko predstavo "Čebelica
Sivka išče dom", ki jo je velikodušno prispevalo
Družinsko gledališče Kolenc. V prijetni senčki ob
Vaški cerkvi so naši najmlajši dobili otroški koti
ček, kjer so letos izdelovali panjske končnice, naša
animatorka pa jim je brezplačno poslikala obraze.
V popoldanskem času pa ste si pod šotorom
ogledali čudovite nastope lokalnih umetnikov v
kratkem kulturnem programu. Nastopali so mla
di, perspektivni pevci glasbene šole Kokalj, Va
ški pevci KUD Lipa ter Vaške klepetulje. Družini
Žibert se prav tako iz srca zahvaljujemo za upo
rabo njihove parcele. Kasneje pa smo skupaj za
plesali v ritmih skupine Calypso – bend za žur. In
prav za žur so fantje tudi poskrbeli. Priporočam.
Seveda pa prireditev ne bi uspela brez nesebične pomoči vseh sokrajanov, za katero se jim
iz srca zahvaljujemo. Zahvala tudi vsem sponzorjem in podpornikom, gasilcem PGD Vače,
PGD Kandrše in PGD Polšnik, KS Vače, županu
občine Litija, g. Franciju Rokavec ter KSP Litija.
Se vidimo na Vaškem trgu zopet naslednje leto.
Predsednica Društva deklet in žena Vače
Maruša Mohar

Otroški, najstniški, družinski, poročni, »abrahamovski«, moški, ženski… Vsi ročno izdelani, unikatni, izpod vztrajnih
in pridnih rok VDC-jevskih punc. Izdelujemo jih v
vseh velikostih, barvah, z različnimi motivi, imeni,
številkami... Tudi iz recikliranega jeansa, pod bla
govno znamko »Prešito«. Po vaših željah naredimo
copat, ki bo polepšal vaše bivanje povsod, kjer ga
boste nosili. Otroci radi nosijo naše copate, ker
naredimo točno takšne, kot si jih zamislijo. Lahko
naročite tudi
hišni paket
c o p a t o v ,
shranjen v
veliki copati,
ki ga obesi
te na steno.
Tako boste
imeli enotne
copate za vso družino in goste. VDC-jevski copati
so lahko tudi uporabno darilo. Za začetek šolskega leta, rojstni dan, poroko, obletnico, praznik,
zahvalo, ali kar tako za lepši dan. Copate na zalogi lahko kupite v naših trgovinah v VDC Zagorju,
Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje ob Savi od 7. ure
- 14. ure in VDC Litija, Ljubljanska c. 3, Litija, od 7.
ure – 15. ure (oz. po predhodnem dogovoru po te
lefonu tudi izven tega časa). Če pa si želite copat
po naročilu, nas pokličite na 05 93 34 951. Še
vedno smo veseli vaših odpadnih kavbojk in zaves,
ki jih bomo uporabili za predelavo v izdelke naše
eko blagovne znamke »PREŠITO«. Pokličite na 03
56 69 790, mail: info@vdc-zagorje.si ali nas kon
taktirajte na naši FB strani:
https://www.facebook.com/vdczagorje/.

razdelil 28 kepic sladoleda. Vsak otrok si je
lahko izbral svoj okus.
Otrokom je bila sladoledna osvežitev zelo všeč
in Slaščičarni Gimi se za tako nenavadno pre
senečenje najlepše zahvaljujemo. Obljubili
smo, da še pridemo. 
Špela Kranjc

Vrtec Litija je v novem šolskem letu spet odprl
vrata v vseh devetih enotah. Letos je prvič vrt
čevski prag prestopilo skoraj 140 otrok, vseh
skupaj jih bo naš vrtec v tem letu obiskovalo
620. September je namenjen postopnemu
uvajanju, saj se tako otroci kot starši soočajo z
veliko spremembami. Pomembno je, da starši
zaupajo vzgojiteljem in se v času uvajanja dob
ro počutijo, saj njihova čustva otroci zelo dobro
prepoznavajo in se na njih odzivajo.
Zato, spoštovani starši, zaupajte vzgojiteljem
in verjemite, da bo vse dobro. Kmalu bo vaš
malček z veseljem obiskoval vrtec in pridobival
nove in zanimive izkušnje. Dobrodošli!
Liljana Plaskan

Festival Vrtca – Mavrično igrišče

Otroci so po pogovoru s slaščičarjem ugotovili,
da je vsako kepico potrebno plačati.
Ker pa so bili otroci tako pogumni, da so razi
skali to trditev, je slaščičar med nas brezplačno

V Vrtcu Litija ob 90-letnici pripravljamo še en
dogodek, kamor vabimo otroke v spremstvu
staršev. Na igrišču na Rozmanovem trgu bomo
v petek, 27. septembra 2019, od 10. ure ter
v soboto od 9. do 12. ure pripravili zanimive
vsebine, kjer se bodo otroci lahko poigrali, si
ogledali predstavo, preizkusili svoje spretnosti,
se posladkali in še marsikaj drugega.
Vabljeni!

NA SKUPNO POT PO GASILSKO

Čeprav smo se tudi gasilci veselili poletnih počitnic. Nismo dolgo počivali.
Ker vse povsod prvi smo. Tudi tukaj nismo zamujali. V avgustu smo na skupno živ
ljenjsko pot pospremili
našega poveljnika Simona in men
torico Laro.
Ker je dobro predaval na gasilskem
tečaju, ji je vnel srce. Takrat je spo
znala da gasilca si bo izbrala. Ljube
zen se je vnela in kar dobro zagore
la. Najprej sta dva potomca povila.
Nato pa sklenila da ljubezen še pred
zakonom bosta sklenila. Zato smo
ju gasilci na skupno pot popeljali.
Kjer v objemu narave sta si zvesto
bo v dobrem in slabem obljubila.
Čez špalir smo ju pospremili in jima
ob koncu zaželeli vse dobro na njuni
življenjski poti.
Naj vajina ljubezen traja. Naj čim
manj bo viharnih in deževnih dni. Naj sonce sije vse dni. Da z družino boste lahko čim večkrat na
izlet odšli. No saj vesta kam, ne daleč stran v gasilski dom na Savi.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem gasilcem, ki so bili prisotni na tem lepem dogodku.

Savski gasilci
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Člani MDI Litija – Šmartno preplavili
Vele Luko na otoku Korčula

Zbiranje informacij in razgovori o poletnem te
denskem letovanju na morju, se pričnejo v dru
štvu navadno že v zimskih mesecih, ko večina od
nas sploh še ne razmišlja o poletnem dopustu.
Pretehta se sto in eno varianto, opravi razgovore
z različnimi turističnimi ponudniki, pregleda ka
taloge, prouči in primerja več deset destinacij.
Na koncu pa se je potrebno odločiti za eno in le
tos je bila to Vela Luka na otoku Korčula. Očitno
je bila odločitev prava, saj nas je 120 članov
našega društva, kar je v večletnih organiziranih letovanjih daleč največ, zadnji teden
avgusta, odpotovalo z nam že znano turistično
agencijo Turizem Toni iz Sevnice.
Potovanje do željenega cilja, hotela Posejdon v
Veli Luki, je trajalo skoraj polovico dneva. Napor
nost potovanja vsekakor omilijo vmesni postan
ki, prijetna, skoraj tri urna vožnja s trajektom iz
Splita ter dobra družba sorodnikov, prijateljev in
znancev. Tudi prtljaga, ki jo za sedem dnevno le
tovanje navadno ni prav malo, je z avtobusom
ves čas varno potovala z nami vse do hotela, ki
stoji v neposredni bližini urejene plaže, od me
stnega jedra pa ga loči Vele luški zaliv.
Po že vnaprej planiranem razporedu smo se ta
koj po kosilu namestili po sobah. Kako preživeti
teden, pa je bila povsem prosta odločitev posa
meznika. Vsem nam je bilo znano, da je v hotelu
all inclusive ponudba, s samopostrežnimi tremi
obroki dnevno, popoldansko kavico s pecivom
in vseh vrst pijače 12 ur dnevno. Vodič Dejan,
ki je bil vse dni z nami, nam je nanizal nekatere
možnosti bolj aktivnega dopusta, od jutranje te
lovadbe, do krajših pohodov in ogledov znameni
tosti po otoku, izleta v mesto Korčula in dnevno
vožnjo s turistično ladjico na bližnje otoke. Pred
vsem pa nas je tiste, ki nam veliko hoje še ni
postala dnevna rutina, navdušil »taxi boat«, ki je
od hotela preko zaliva do mesta vozil ves dan in
nam prihranil dobra dva km pešačenja ob obali.

Drugi in tretji dan počitnic je bil organiziran izlet
z avtobusom v mesto Korčula, ki leži na povsem
drugem, vzhodnem delu otoka, 42 km od Vele
Luke. Sprehodili smo se do starega mestnega
jedra in se po stopnicah skozi mestna vrata pov
zpeli do lože, kjer se že stoletja zbirajo pomemb
neži. V neposredni bližini je katedrala Sv. Marka,
zgrajena v 13. stoletju.
Otok Korčula je povezan z znanim legendarnim
popotnikom Markom Polo. Po zapisih naj bi se
Marko Polo rodil v krajih, ki po opisih ustreza
jo ravno temu kraju. Ogledali smo si zunanjost
hiše, v kateri naj bi se rodil. Pred hišo je izobe
šen zemljevid, iz katerega je razvidno njegovo
potovanje na daljni vzhod, prav do Kitajske.
Slaba tretjina dopustnikov se je odločila za dnev
ni izlet z gusarsko ladjico. Obiskali so bližnji otok
Proizd in se kopali v kristalno čistem morju.
Če obiščeš ali pišeš o Vele Luki, ne moreš mino
ikone hrvaške in predvsem dalmatinske zabavne
glasbe Oliverja Dragojevića, ki je svoje otroštvo
preživel v tem kraju, kjer je tudi pokopan. Umrl
je zadnje dni julija lani. V dolgi karieri je posnel
23 albumov, gostoval na več kot 50 festivalih in
se podpisal pod nepozabne hite Cesarica, Vjeruj
u ljubav, Moj lipi Anđele, Oprosti mi, pape, Na
dalina in mnoge druge. Večina nas je obiskala
njegov grob, poln cvetja, sveč in različnih spo
minkov. Cesarica je pesem, ki je bila pred nekaj

leti proglašena za najuspešnejšo hrvaško po
pevko vseh časov. Cesarica pa je tudi eden bolj
obiskanih lokalov v mestu, tik ob pomolu. Dobro
leto po njegovi smrti pa vse dni iz večine resta
vracij in manjših lokalov donijo njegove večno
zimzelene pesmi.
Sončno vreme in zmerno toplo morje, sta bila
pogoja, da je bila plaža ob hotelu vedno polna.
Kdor je želel, je imel vse možnosti za obilno son
čenje in plavanje v čistem morju. Dostop do pla
že in v morje je bil tokrat naklonjen vsem.
V času našega dopustovanja so bili organizirani
ribiški večeri in večer pesmi dalmatinskih klap.
Večino večerov smo se družili na terasi hotela.
Za boljše razpoloženje je poskrbel DJ, doma iz
Tunizije. Na željo nas Slovencev, ki nas je bilo v
tistem tednu v hotelu daleč največ, je po naših
predlogih pripravil venček slovenskih narodno
zabavnih viž, za katere smo prepričani, da jih je
slišal prvič in takoj mu je bilo jasno, da ta glasba
zbrano družbo privabi na plesišče. Dva večera pa
nam je igral domačin, ki nas žal s svojim petjem
in igranjem kitare ni preveč navdušil.
Kot že rečeno, si je vsak izmed nas lahko vsebi
no letovanja oblikoval po svoje. Tisti bolj aktivni
so veliko hodili, več videli in doživeli kot tisti, ki
smo večino časa poležavali na plaži, se hladili v
prijetno klimatiziranih sobah, prebrali dobro knji
go, se naklepetali in nasmejali ter se zvečer s
taxijem odpeljali na res dober sladoled v mesto
ali si privoščili še vrček piva.
Že več let ob zaključku letovanja med udeleženci
razdelimo krajšo anketo o vtisih letovanja in že
ljah za prihodnje leto. Vrnjene so bile 102 ankete
(18 udeležencev ankete ni izpolnilo). Iz analize,
ki jo je kasneje opravil novi sodelavec v društvu
Bojan Koren izhaja, da je povprečna ocena leto
vanja 4,3, 98,4 % anketirancev bi letovanje z dru
štvom prihodnje leto ponovilo, več kot polovica
(60 %) na enem izmed dalmatinskih otokov, z all
inclusive ponudbo (79 %) v zadnjem tednu avgu
sta (92 %). Iz zelo redkih pripomb, ki so jih posa
mezniki pripisali pa izhaja, da so bili zadovoljni
z bližino morja, samo organizacijo letovanja, za
katero ima največ zaslug naša Mojca in hrano.
Ker pač vsi nimamo in ne moremo imeti enakega
okusa, so bile izražene tudi posamezne kritike in
sicer, da je bilo premalo vodenih ogledov, izletov,
skupnih dejavnosti in da v hotelu ni bilo dvigala.
Iz vsega napisanega sledi, da je za nami ponovno
uspešno organizirano letovanje. Da bi bila 120
glava množica udeležencev povsem enakega
mnenja pa je nemogoče pričakovati. Kljub temu
pa lahko zaključim, da bo večini od nas ostalo
letovanje v Vele Luki na otoku Korčula v lepem
spominu.
Na vodstvu našega društva pa je ponovno odpr
ta dilema, kam prihodnje leto, da bo odziv vsaj
tako množičen, kot je bil letos. Veliko sreče pri
pogajanjih in končni odločitvi.

Jesenska ekskurzija v Prekmurje

Letošnjo ekskurzijo 11.10.2019 bomo izkoristili
za obisk Prekmurja.
Ob 7:00 bomo krenili izpred Društva. Pot nas
bo vodila preko Trojan proti Lendavi. Ogledali si
bomo mesto Lendava, po želji posameznika se
bomo z dvigalom povzpeli na razgledno ploščad,
z doplačilom 5 eur po osebi. Sledil bo ogled cer
kve s kostnico Halic. Degustacijo vin v vinski
kleti. Ob povratku se bomo ustavili v Radencih
pri pridelovalcu bučnega olja z možnostjo degu
stacije in nakupa olja.
Zaključno pozno popoldansko kosilo nam bodo
pripravili v gostišču Petelin v Benediktu
Cena ekskurzije za člane društva 30 EUR, za
nečlane pa 35 EUR.
V primeru večjega števila prijav bomo ekskurzijo
ponovili ob naknadno dogovorjenem času.
Vera Bric

Za Lipke ni počitnic

Pevke Ženske vokalne skupine Lipa smo si po odmevnem gostovanju na
festivalu Suha na Koroškem privoščile nekaj dni dopusta, da si povrne
mo moči in glasove, potem pa so nas že pričele priganjati nove pevske
obveznosti. Od poletja smo se letos poslovile kar dva
krat: najprej na gradu Bogenšperk, kjer smo nastopile
v družbi naših sedaj že zelo dobrih prijateljev Prifarskih
muzikantov, nato pa še v Litiji v družbi Adija Smolarja
in Letečih potepuhov.
Toda aktivno poslavljanje od poletja je bila za nas le
predpriprava za še večje izzive, s katerimi nas je obda
rila letošnja jesen: septembra smo po Sloveniji izvedle
štiri samostojne koncerte v okviru glasbenega cikla
Jesenske serenade, ki ga organizira Glasbena mladina
ljubljanska. Ker gre za projekt, ki ga ponavadi soustvar
jajo mladi perspektivni profesionalni glasbeniki (letos
med drugimi tudi naš dobri znanec Nejc Grm), smo bile
ob vabilu k sodelovanju toliko bolj počaščene. Sprejele
smo ga kot potrditev, da smo v desetih letih skupnega ustvarjanja prehodile pot od lokalne sku
pine do pevskega sestava, ki lahko nastopa tudi pred zahtevnejšim občinstvom.
Deseto obletnico našega ustvarjanja bomo praznovale tudi uradno, in sicer zadnjo soboto v okto
bru v športni dvorani Gimnazije Litija. Na koncertu bodo zazvenele najbolj prepoznavne skladbe z
našega repertoarja, na odru pa se nam bodo med drugim pridružili Prifarski muzikanti.
Zala Pavšič

OOZ LITIJA ORGANIZIRA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA:
 ABC delovnopravna zakonodaja za podjetnike in uporaba v praksi
Izobraževanje bo potekalo v ČETRTEK 03.10.2019 ob 10.00 uri (do 12.30 ure) v predavalnici
OOZ Litija, Jerebova ulica 12, Litija. Prijave, ki so obvezne sprejemamo najkasneje do torka
01.10.2019.
Na seminarju se bodo udeleženci seznanili z naslednjimi vsebinami:
- Kaj moram kot direktor/podjetnik vedeti o zakonu o delovnih razmerjih?
- Kolektivna pogodba dejavnosti in ali za moje podjetje velja?
- Kako to uporabiti v praksi, ko zaposlujem, da sem kot direktor/podjetnik pravno varen?
- Praktične informacije za upravljanje zaposlenih
- Konkretni odgovori na vprašanja udeležencev
Seminar bo izvedla LILIJANA MANDELJ iz firme INVITA NOVA.
 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE O HIGIENI ŽIVIL IN HACCP SISTEMU
Izobraževanje bo potekalo v dveh sklopih:
Za novo zaposlene osebe v PONEDELJEK 30.09.2019 ob 10.30 uri (do 11.30 ure) v preda
valnici OOZ Litija, Jerebova ulica 12, Litija. Prijave, ki so obvezne sprejemamo najkasneje do
četrtka 26.09.2019.
Izobraževanje bo obsegalo vsebino o higieni in varnosti živil ter osnovnih načelih HACCP siste
ma za vse, ki se prvi srečujejo z živilsko zakonodajo in delajo z živili.
Za odgovorne osebe v PONEDELJEK 07.10.2019 ob 10.30 uri (do 11.30 ure) v predavalnici
OOZ Litija, Jerebova ulica 12, Litija. Prijave, ki so obvezne sprejemamo najkasneje do četrtka
03.10.2019. Izobraževanje bo obsegalo vsebino o higieni in varnosti živil, HACCP načrtu ter
veljavno zakonodajo.
Vsak udeleženec bo prejel pisno potrdilo o opravljenem izobraževanju.
Izobraževanje bo izvedla strokovnjakinja s področja higiene živil
Petra Privšek Konjačić, dipl.san.inž.
Kotizacije za vse tri seminarje za člane OOZ Litija (nosilce dejavnosti) ni, za zaposlene
pri članih znaša 20,00 €, za nečlane in njihove zaposlene znaša 40,00 €.
Parmova 9, 1270 Litija
telefon: 01 8980 580
(Knjižnica Litija
fax: 01 8980 585
e-pošta:
u3.litija.smartno@gmail.com
spletna stran:
www.srce-me-povezuje.si/u3-litija-smartno
fb: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje
Litija in Šmartno
predsednica: M
 ilena Dimec
051 438 236, dimec.milena@gmail.com

uradne ure:
vsak ponedeljek od 10. do 12.
v Knjižnici Šmartno
ČLANARINA: 15 evrov
Članstvo boste lahko obnovili oz. se na novo
vpisali na uvodnem srečanju in na oddelkih
za izposojo v Knjižnici Litija in Knjižnici
Šmartno.
Vsak član letos ob 10-letnici delovanja
dobi unikatni koledar za leto 2020.

ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

trka na vrata. Veseli bomo, če se nam pridružite.
NEKAJ IZ LETOŠNJEGA PROGRAMA...
 6 predavanj v sklopu ŠK (Študijskega krožka) Kulturna dediščina.
 KAJ SO JEDLI, kje in kako so kuhali, kje kupovali – predavanje in demonstracija jedi v kuhinji/
v novih prostorih Mestnega muzeja Litija.
 Dve ekskurziji (jesenska – SOLČAVSKO – oktober 2019 in spomladanska)
 ŠK Keramika – tedenska srečanja (ponedeljek od 10. do 12. v Knjižnici Šmartno)
 Obujamo pozabljeno – delavnice: (vezenje, kvačkanje, pletenje, izdelki iz ličja, pletenje peharjev
in košar...)
 PEKA Z DROŽMI– delavnica v prostorih Mestnega muzeja Litija
 Klekljanje - vsak četrtek od 17. do 19. v Knjižnici Litija
 Preprosta kaligrafija (po tri srečanja) in njena praktična uporaba – začetek novembra
 KAVBOJSKI PLESI – ples v vrsti – Country Line Dance; primerno za vse starosti, novi člani dobrodošli (vsak ponedeljek od 17.30 do 19., oder Kulturnega centra Litija
 Začetni in nadaljevalni (vsako sredo od 10. do 11. 30 v Knjižnici Litija ) TEČAJ ANGLEŠČINE
 ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE – zbiramo prijave
 JAZ – VOZNIK, osvežitev znanja in (če bo zanimanje) obisk Centra varne vožnje na Vranskem.
 Smo partnerji v projektu Dediščina nas povezuje, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in
Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
To je le nekaj zanimivosti iz letošnjega programa.
Ostale informacije boste dobili z ZGIBANKO 2019/2020 na uvodnem srečanju, ki bo

7. oktobra 2019 ob 18. uri v Mestnem muzeju Litija,
kjer se bomo predstavili tudi na stojnici.

Kud Jevnica - POVABILO K SODELOVANJU

Tudi za sezono 2019/20 je Kulturno-umetniško
društvo Jevnica pripravilo raznovrstne kulturne
dejavnosti, k sodelovanju in udeležbi katerih
vabi krajane pa tudi druge zainteresirane obča
ne. Poleg spodaj naštetih dejavnosti so možne
tudi druge oblike kulturno-umetniškega delo
vanja, kar bo odvisno od odzivnosti in pobud
krajanov. Za dodatne informacije lahko pokliče
te telefonski številki 041 804 062 (Jože Gorenc)
ali 041 739 966 (Sonja Mlakar), sporočite lahko
tudi svojo pripravljenost za delo in pobude (lah
ko tudi na e-naslov: kudjevnica36@gmail.com).
1. Mešani pevski zbor KUD Jevnica, ki ga vodi
Katarina Trček Marušič, želi med svoje vrste pri
tegniti čim več mlajših pevcev. Zbor ima razno
vrsten repertoar in gostuje po številnih krajih
doma in v tujini. Vaje so ob torkih od 18.30 do
20.00 ure. Informacije na tel.: 041-739-966 –
Sonja Mlakar.
2. Mešani pevski zbor Miha Vahen, ki ga vodi
Natalija Šuštar, nadaljuje tradicijo zborovskega
petja v Jevnici. Zbor goji predvsem ljudsko pe
sem, s poudarkom na ohranjanju tradicije kraja.
Vaje so ob ponedeljkih od 19.00 do 21.00 ure.
Informacije na tel.: 041-804-062 – Jože Gorenc.
3. Plesna skupina Rondo vabi k sodelovanju
otroke od 3. leta dalje. Plesne vaje bodo poteka
le ob torkih in petkih. Informacije pri mentorici
Simoni Kočar na tel: 031-749- 624.
4. Poučevanje kitare bo vodil Jošt Gombač.
Učenje bo individualno, vpis in termin za vaje

po dogovoru. Informacije na tel.: 051-264-898
– Jošt Gombač.
5. Rekreacija - telovadba bo pod strokovnim
vodstvo ga. Katje Šifrer potekala ob sredah
v dvorani zadružnega doma v Jevnici. Začetek
vadbe bo 2. oktobra od 19.30 – 21.00. Informa
cije na tel.: 068-162-985 - Marta Novak.
6. Bobnarske tečaje bo vodil Issiaka Sanou.
Učenje bo potekalo na tradicionalnih afriških
tolkalih, ki bodo za tečajnike na razpolago brez
plačno. Vaje bodo potekale ob sredah od 18.30
– 19.30 v prostorih KUDa. Informacije na tel.:
041-340-659 - Issiaka Sanou.
7. Poučevanje klavirja in orgel bo potekalo
pod vodstvom Katarine Trček Marušič. Učenje
bo individualno, vpis in termin za vaje po dogo
voru.
Informacije na tel.: 031-771-887 – Katarina Tr
ček Marušič.
8. Vse zainteresirane vabimo k sodelovanju v
dramsko-recitatorski sekciji, ki jo vodi Irena
Režek. Vaje potekajo ob četrtkih od 19.30 –
21.00. Informacije na tel.: 051-385-838 – Irena
Režek.
9. Vabimo vas na tečaj šivanja, ki ga bo vodila
izkušena in priznana pedagoginja, ga. Helena
Hercigonja. Cena 20-urnega tečaja je 50,00
EUR. S tečajem pričnemo 23. oktobra, od
17.00 – 22.00 ure v OŠ Jevnica. Število mest
je omejeno. Informacije na tel.: 041-739-966 –
Sonja Mlakar.
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Občini Šmartno pri Litiji in Litija bogatejši
za co-working prostore

Znanje, podjetnost in inovativnost so
ključni nosilci gospodarskega razvo
ja. Inovativni podjetniki, ki znajo svoje ideje
spremeniti v poslovne priložnosti z globalnim
tržnim potencialom, so pomembna gonilna sila
razvoja gospodarstva - tudi lokalnega. Iz tega
razloga je ekipa aktivistov ob podpori lokalnih
podjetnikov, Občin Šmartno pri Litiji in Litija,
ter drugih organizacij na območju, ustanovila
zadrugo za razvoj mikro in malega podjetni
štva Podjetniški RISE Šmartno Litija, z.b.o. Po
nekaj mesecih intenzivnega dela je vrata
končno odprla v petek, 20.9.2019.
Kakšne prednosti prinaša lokalnim podjetjem?
-	V poslovnih prostorih na naslovu Breg pri Li
tiji 54, Litija, mladim, malim in mikro podje
tjem ponuja t.i. co-working prostore oziroma prostore za sodelo, desk-sharing mize
in samostojne pisarne.
-	Dejstvo je, da imajo mladi podjetniki sprva
zelo omejena denarna sredstva, zato je na
jem lastnih pisarn zanje v večini primerov
prevelik strošek. Prav tako delo od doma
najpogosteje v daljšem časovnem obdobju
pripelje do osamljenosti in neproduktivnosti.
-	Co-working (sodelo) in desk-sharing (stalna
miza v prostoru) so pisarne, ki mladim in mi
kro podjetnikom omogočajo več fleksibilno
sti, so cenovno ugodnejše, podjetniki pa se
med seboj mrežijo in na ta način pridobivajo
nove poslovne partnerje ali stranke, kar je v
poslovnem svetu izjemnega pomena.
-	Uporabniki coworking pisarne bodo torej
dobili uporabo delovnega prostora in opre
me, redna izobraževanja, predstavitev dobrih
praks ter stimulativno okolje.
-	V poslovnih prostorih pa je urejena tudi čaj
na kuhinja, sejna soba, konferenčna dvora
na, t.i. tiha soba (prostor, kamor se lahko v
miru umakneš), skratka vse, kar podjetnik
potrebuje za delo, sestanke, srečanja s po
slovnimi partnerji...
-	Uporabniki bodo deležni izobraževanj, semi
narjev s področja podjetništva, marketinga,
osebne rasti, ta del prostorov pa je odprt
tudi za javnost in vse lokalne interesente.
-	Ekipa se je zavezala, da bo v prihodnjih
mesecih delala na zagonu podjetniškega
inkubatorja, v kateri bi mlada inovativna,
perspektivna in tehnološka podjetja dobila
celostno podporo za zagon lastnega produk
ta na slovenski in globalni trg.

Namen podjetniškega inkubatorja je pospeševanje podjetništva in gospodarskega razvoja občin, regije in tudi države. Podjetniški
inkubator je najprimernejše orodje za razvoj
gospodarstva, oblikovan je tako, da pospešuje
rast, razvoj in uspešnost podjetij s pomočjo ce
lostnih podpornih storitev za poslovanje pod
jetja.
Kakšne prednost prinaša lokalnemu prebival
stvu?
-	Razvoj podjetniškega okolja prinaša nova
podjetja, nova delovna mesta in nove vire fi
nančnih sredstev v lokalno skupnost. Ljudje
pridobijo nova delovna mesta, zaradi tega ni
več toliko dnevnih migracij v oddaljena večja
mesta in spalna naselja dejansko dobijo svo
je prebivalce nazaj. Z razvojem dobrih praks
in podporno zasnovano gospodarsko politiko
se v naše okolje privabljajo tudi druga podje
tja in investitorji.
-	Že obstoječi večji podjetniki v lokalnem oko
lju pa pridobijo bazen odličnih kadrov, ki jih
na trgu delovne sile še kako primanjkuje.
-	Širša javnost bo na tedenski ravni lahko pri
sotna na podjetniških dogodkih, seminarjih,
na katerih se bodo predstavljali tudi primeri
lokalnih uspešnih podjetij in ponudili vpogled
v njihove zgodbe na poti do uspeha.
Zagon co-working prostorov in podjetniškega
inkubatorja je za obe Občini velika pridobitev.
Zainteresirani mali in mikro podjetniki, ki
bi želeli postati uporabniki poslovnih prostorov, vabljeni!
Že obstoječa srednja in večja podjetja pa va
bimo, da postanete član Zadruge in ste na ta
način povezani z novo zgodbo podjetniškega
razvoja v našem okolju.
Z vašo podporo nam bo to zgodbo uspelo pri
peljati na višji nivo. Zato iščemo tudi sponzorje
v materialu ali finančnih sredstvih. Za vse infor
macije v zvezi z uporabo poslovnih prostorov in
v zvezi s sponzoriranjem, smo vam na voljo na
tel. št. 031 296 543 (Gregor Berčon, predse
dnik zadruge).
V tem članku se želimo zahvaliti županu ob
čine Litija Rokavec Franciju in županu občine
Šmartno pri Litiji Meserko Rajku ter ostalemu
občinskemu osebju, Razvojnemu centru Srca
Slovenije ter našim sponzorjem: Poker d.o.o.,
Herz d.o.o., Spotlight d.o.o., Kozmotekton Gre
gor Berčon s.p., Trgograd d.o.o., Ermac d.o.o.

ZGODBA O »PROBLEMATIČNEM« OTROKU

V začetku šolskega leta
je učiteljica petega ra
zreda stala pred učenci
in takoj opazila dečka, ki
je bil videti zanemarjen.
Slišala je tudi, da je problematičen in takoj je
vedela, da bo tudi sama imela probleme z njim.
Ko je naslednji dan brala zapise prejšnjih učite
ljev, je za tega dečka brala:
1. razred: Rok je bister in živahen otrok. Je vzo
ren učenec, do drugih prijazen in lepo vzgojen.
2. razred: Rok je odličen učenec, priljubljen
med sošolci, toda muči ga mamina huda bole
zen in doma ima težke razmere.
3. razred: mamina smrt je Roka hudo prizade
la. V šoli se trudi po najboljših močeh, toda oče
ga zanemarja.
4. razred: Rok je nedružaben otrok, za šolo
nima interesa. Prijateljev nima, včasih med po
ukom zaspi.
Učiteljica je takoj ugotovila stisko otroka in bilo
jo je sram, da je razmišljala tako ozko in krivič
no. Še bolj jo je bilo sram, ko je za Novo leto
dobivala lepo zavita darilca, le od Roka je bilo
zavito v papirnato nakupovalno vrečko. V njej
je bila zapestnica, ki ji je manjkalo nekaj okra
snih kamenčkov in na pol prazna steklenička
parfuma. Zahvalila se je Roku in si nadela za
pestnico in se popršila s parfumom. Po pouku
je Rok pristopil k njej in ji tiho rekel:
»Gospa učiteljica, danes pa ste dišali kot moja
mami za zadnji Božič.«
Učiteljici so pritekle solze. Stisnila je dečka
in ga nekaj časa držala v objemu. Ko je doma
razmišljala o dogodku v šoli, se je
odločila, da bo odslej učila z veliko
ljubeznijo. Posebno pozornost je
posvečala Roku in kmalu opazila,
da je njegov um oživel. Bolj ko ga je
spodbujala, hitreje in živahneje se je
odzival. Do konca šolskega leta je bil
med najboljšimi učenci.
Leta zatem je pred vrati našla Roko
vo pismo, v katerem ji je napisal, da
je bila med njegovimi najljubšimi in
najboljšimi učitelji kar jih je imel.
Šest let je minilo, ko je spet dobila
njegovo pismo. Pisal ji je, da je kon

čal srednjo šolo kot tretji najboljši dijak v ra
zredu, a ona je še vedno njegova najljubša in
najboljša učiteljica.
Čez štiri leta ji je ponovno pisal, da je nadalje
val študij in ga končal kot najboljši. In še vedno
je njegova najljubša učiteljica.
Spet so minila štiri leta preden je dobila Roko
vo pismo. Tokrat je pisal o tem, da se je odločil,
da gre študirat naprej, a kljub tolikim učiteljem
je še vedno njegova najljubša učiteljica. Podpis
je bil zdaj nekoliko daljši, dr. med. …
Zgodba se tukaj ne konča, saj je istega leta do
bila še eno pismo. Rok je sporočil, da se bo
poročil. Ker mu je pred nekaj leti umrl tudi oče
je želel, da bi učiteljica zasedla mesto, ki je po
navadi pripadalo mami. Z veseljem je prišla,
si nadela tisto zapestnico in odišavila s parfu
mom, ki je Roka spominjal na zadnji božič, ki
ga je preživel skupaj z mamo. Ko sta se sreča
la, sta se objela in dr. .. ji je zašepetal v uho:
»Hvala vam, gospa učiteljica ker ste verjeli
vame. Iskrena hvala ker sem se počutil po
membnega in ker ste mi pokazali, da lahko na
redim nekaj drugače.«
S solznimi očmi mu je zašepetala nazaj:
»Rok, zelo se motiš. Ti si bil tisti, ki me je nau
čil, da lahko naredim nekaj drugače. Dokler te
nisem spoznala, nisem znala učiti.«
Prav je, da slišite še moj šepet: HVALA ROK,
DA SI TUDI MENI, čeprav že pred mnogimi leti,
ODPRL OČI IN ME NAUČIL UČITI ter LJUBITI TI
STE, KI STE ŠLI DRUGIM NA ŽIVCE.
Zgodbo Elizabet Silance Ballard zapisala
Darinka Kobal
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA
ZGODILO SE BO

Letos je DU Litija organizator Dr
žavnega prvenstva upokojencev
Slovenije v kegljanju, ki bo v sredo in četrtek
- 18. in 19. septembra v Ljubljani. Upamo, da
boste navijali za naši ekipi.
V četrtek, 3. oktobra vas vabimo na poseben
izlet. Kam? »Ne vemo«.
Vsi, ki smo radovedni in vedoželjni se bomo
prijavili v tajništvu DU Litija najkasneje do po
nedeljka, 30.septembra. Izlet bo vodil Alojz
Kavčič.
Seveda tudi planinci bomo šli 12. oktobra «Ne
vemo kam«, saj nas bo Jože Dernovšek posku
šal presenetiti. 26. oktobra, pa nas bo ravno
tako Jože Dernovšek popeljal prek Kočevske
vasi do vasi Občice. Vabljeni vsi zvesti poho
dniki in planinci in seveda tudi tisti, ki imajo
radi veselo družbo ter prelepo naravo.

ZGODILO SE JE
Pohod Kranjska Gora – Krnica

zaradi napovedi slabega vremena se nas je
tokrat odpeljalo proti Gorenjski le 14 pohodni
kov. Jutranjo kavo smo imeli v Martuljku, kjer
smo tudi občudovali ostenja Špikove skupine.
Razgled je bil čudovit, brez oblakov in megle.
Zapeljali smo se naprej do mostu čez Pišnico,
od tam pa peš do planinske koče na Krnici 1113
m/nm višine. Tam smo se malo okrepčali, in
Milan nam je povedal, kam peljejo steze naprej
v vrhove Razor, Kriška stena – Kriški podi, Škr
latica, Špik. V povratku smo šli proti Mihovem
domu, kjer nas je pobral avtobus in nas pope
ljal do razgledne točke. Tu smo si ogledali oste
nje in okno Prisojnika ter Robičje, kar je bilo
mišljeno po sporedu. Vsi smo bili zadovoljni, da
ga lahko gledamo od spodaj navzgor. Odpeljali
smo se čez Vršič na trentarsko stran do raz
gledišča, os koder se vidi Trenta in njene gore.
Obrnili smo se nazaj na Vršič v Erjavčevo kočo
na malico. Hvala Milanu Amonu, ki je odlično
pripravi in naš pohod. 
Ivanka Kofol

z veselimi ritmi poskrbele za razgibano doga
janje pod šotorom.
Srečanje je potekalo v okviru prireditve Pli
berški jormak, ki nadaljuje tradicijo ljudskega
slavja južnih predelov Koroške. O slavju govore
pisani viri iz leta 1393, zato se letošnji jormak
(sejem) ponaša s številko 626.

Po srečanju smo si na glavnem trgu ogledali
slavnostno povorko s predstavitvijo več kot sto
skupin.
Preostali čas smo se sprehodili med stojnicami
in se zabavali ob pogledu na številne vrtiljake v
zabaviščnem delu sejma.
Pred odhodom domov v Slovenijo, smo zavili še
v Globasnico na ogled gradu Elberstein, ki ga je
z lastnimi rokami zgradil umetnik slovenskega
rodu, Johan Elbe. Veseli in zadovoljni smo se
vrnili domov. 
Milka Rogelj

Varna pot v šolo

spet so se naši člani Društva upokojencev Litija
izkazali, saj so skupaj s predstavniki policijske
postaje Litija in CPS, varovali šolarje na dveh
osnovnih šolah v Litiji in podružničnih šolah,
Hotič, Kresnice, Jevnica, Sava, Vače, Gabrovka
in Dole.

Lipanjska planina – Blejska koča

Dne 27.7.2019 je skupina pohodnikov DU Pla
ninska sekcija Litija vstopala na avtobus od
Litije do Dolskega z namenom, da obiščemo
Lipansko planino z Blejsko kočo.
V Zgornjih Gor
jah smo našli
jutranjo kavico,
potem pa le še
nekaj kilome
trov in že smo
bili na Pokljuki.
Marsikdo
od
nas je že poznal
to pot, a večina
je bila prvič.
Desno od po
kljuške poti so
se pričeli naši
koraki. Hoja po
gozdni poti nam
je nudila pogled na borovničevje in borovnice
ter lisičke, ki pa so komaj malo nad zemljo ka
zale svoje klobučke in dišale, dišale. Potem pa
dvig poti, nekaj skalovja in korenin, nekaj ovin
kov in pred nami je stala Lipanska planina. Bolj
v desno 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 dobri žli
ci, smo se vračali nazaj na pokljuško pot. Vsak
si je shranil v spomin najljubše, zato smo odšli
zadovoljni proti domu. 
Mila Grošelj

Na mednarodnem srečanju
upokojencev

Zadnji dan avgusta je na avstrijskem Koro
škem, v Pliberku, potekalo že tradicionalno
srečanje slovenskih upokojencev z obeh strani
meje. Letos smo se ga prvič udeležili tudi člani
DU Litija.
Pred velikim šotorom z napisom »Svaveja uta«
so nas pričakale vesele viže, ki jih je izvajala godba Ljubljanski
veterani, v šotoru pa
so nas, številne slo
venske upokojence,
pozdravili prizadev
ni organizatorji Slo
venskega kulturnega
društva Pliberk, pred
sednik njihovega dru
štva upokojencev in
župan mestne občine
Pliberk, predsednik
ZDUS Janez Sušnik in
podpredsednica Vera
Pečnik. Sledil je kul
turni program, v kate
rem so nastopale tudi
naše plesalke. Po
kratki predstavitvi so

Varovanje šolarjev je potekalo prve tri dni no
vega šolskega leta. Člani društev upokojencev
so skladno s predstavniki policije izvrševali
preventivne aktivnosti v križiščih in na preho
dih za pešce. Nekateri člani se akcije udeležu
jejo že več let, vsako leto pa se nam pridružijo
novi, kar je razveseljiv Ob koncu prispevka se
zahvaljujem vsem članom, ki so sodelovali v
naši akciji in vabim tudi ostale člane, da se nam
pridružijo v prihodnje.

Irena Kramar

ČLANI CITRARSKE SKUPINE
SREBRNE STRUNE

VABIMO K SODELOVANJU
Vse, ki imajo radi ta ljudski instrument in
bi se ga želeli učiti, da se nam pridružijo.
Poučevanje bo potekalo v društvenih
prostorih enkrat tedensko individualno,
pozneje pa je tudi zaželeno, da se nam
pridružite v našem orkestru.
Vpišete se lahko v društveni pisarni
od 1. 9. 2019 dalje, kjer dobite
tudi ostale informacije.
Vljudno vabljeni!


ČLANI CITRARSKE SKUPIN DU Litija
»SREBRNE STRUNE«
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DRUŠTVA

DOM TISJE

UTRINKI POLETJA V DOMU TISJE

Poletni dnevi prehitro minejo, zato je še kako pomembno, da jih kar najbolje izkori
stimo. Narava nam ponuja obilo možnosti, da si napolnimo baterije, ravno tako srečanja z zanimi
vimi posamezniki in širjenje obzorij s poznavanjem novih stvari.
Obiski zanimivih posameznikov, ki so vpeti v glas
beni svet, so poletje obarvali z dobro voljo. Z due
tom sester Zvonke in Dragice Klun smo zapeli in
prisluhnili lepim slovenskim ter dalmatinskim pe
smim.
V čudovitem parku, v senci košatih dreves, so nam
zaigrali člani Glasbene šole Bučar, ki so melodijo
številnih harmonik ponesli tudi na enote doma. Sta
novalci, obiskovalci in zaposleni pa so z veseljem
prisluhnili nastopu Staneta Vidmarja, ki je zbranim
zapel svoje najbolj znane skladbe in jih obdaril z
drobno po
zornostjo.
Izpostaviti
želimo še prav poseben obisk, ki je pritegnil veliko po
zornosti s stani stanovalcev in zaposlenih. Svoj pogled na
tradicionalno slovensko kuhinjo nam je predstavil kuhar
ski mojster, g. Lojze Čop. S stanovalci je pripravil okusne
prigrizke in izmenjal številne koristne nasvete pri pripravi
jedi. V sproščenem počitniškem vzdušju smo se tudi
izobraževali. Na enoti Nagelj smo bili deležni potopisnega
predavanja v Fatimo in Santiago de Compostela, romarja
gospoda Darka Rovška. V mislih smo z njim podoživljali potovanje. Na enoti Čebele smo prisluh
nili zanimivemu predavanju gospe mag. Tine Šuštaršič, predstavnice Mestnega muzeja iz Litije.
Predavala nam je o zgodovini sodnije.

Pohodniška skupina »Lepi čeveljc«

Je tudi v tem mesecu pridno korakala po sveti in odkri
vala nove lepote Slovenije.
Povzpeli smo se na 1.122 m nadmorske višine in osvo
jili Mrzlico. Ta koča je ena izmed najbolj osvojenih po
stojank v slovenskem sredogorju. Pred kočo so tudi
številna igrala, ki razveseljujejo najmlajše obiskoval
ce. Na vrhu Mrzlice pa je tudi razgledna točka, ki nam
omogoča dobro orientacijo.
Podali smo se tudi na ORIONOVO POT, ki je speljana
po sledeh starodavnih kultur skozi kraje in predele, za
katere pater dr. Karel Gržan v knjigi »V ZNAMENJU ORIONA« sklepa, da je tam bilo megalitsko
svetišče, središče sveta v trikotu med Savinjo, Savo in Sotlo. Skupaj smo prehodili 10,7 km, kjer
smo si na koncu ogledali tudi kartuzijansko cerkev v Jurkloštru.

Medgeneracijsko druženje z otroki
zaposlenih Doma Tisje

Pripravili smo dvodnevno medgeneracijsko druženje z otroci
Doma Tisje. Po hodnikih je odmeval otroški »ŽIV ŽAV« in risal na
smehe na obraze stanovalkam, stanovalcem, pa tudi zaposlenim.
Energija otroških src je napolnila oba domova, ko smo skupaj te
lovadili, prepevali, plesali, ustvarjali, se igrali in smejali. Ta dva
dneva sta kar prehitro minila in nas vse obogatila z novimi izku
šnjami, z novimi prijateljstvi in z lepimi spomini.

Avgustovska noč

Stanovalke in stanovalci Doma Tisje v Litiji smo se odločili,
da se skupaj poveselimo in se na poseben način poslovimo
od poletja. Zbrali smo se na našem vrtu, kjer smo ob soju
sveč in lepi glasbi izpod rok mlade harmonikarke, naužili le
pega večera.
Hvaležni za lepo poletje,
ki se počasi poslavlja in v
pričakovanju jeseni, ki se
vztrajno približuje, smo v
skupnem druženju pod milim
nebom uživali v klepetu,
prepevanju in sladkanju s
slastnimi palačinkami.

S TEM KUPONOM OB NAKUPU PREJMETE 10% POPUSTA.

VRTNARIJA KOCJANČIČ

19. KMEČKI DAN DRUŠTVA PODEŽELSKIH ŽENA
IN DEKLET POLŠNIK

Naša tradicionalna prireditev
KMEČKI DAN je bila v soboto,
20. julija 2019 pri Lovskem domu na Polš
niku, kjer nas je Lovska družina Polšnik
sprejela in nudila odličen prostor za naš
19. kmečki dan.
Napovedana je bila zelo lepa in vroča sobota.
Zbrali smo se ob 8 uri pri Lovskem domu na
Polšniku in vsak je poprijel za svoje delo, kate
ro je bil zadolžen: prostor za hrano, mize, klopi,
razstavo domačih dobrot,prireditveni prostor,
stojnice. Do 14 ure je bilo vse pripravljeno za
pričetek prireditve 19. kmečki dan z naslovom
» Življenje na kmetiji nekoč…!« Pričetek prire
ditve smo malo prestavili, ker je bilo zelo vro
če. Najprej sem pozdravila povabljene goste,

obiskovalce ter vse prisotne na prireditvi in se
zahvalila Lovski družini Polšnik za čudoviti pro
stor in pomoč pri izvedbi prireditve. Društvo po
deželskih žena in deklet Polšnik trenutno šteje
47 članic in
prav njim gre
velika zahva
la za njihov
trud pri izde
lavi domačih
dobrot, ki so
bile lepo raz
stavljene na
ogled v Lo
vskem domu. Z našimi izdelki smo poznane že
veliko po Sloveniji. Tako ponosno in uspešno
vstopamo v dvajseto leto delovanja društva, ki
bo februarja 2020.
Za 19. kmečki dan smo pripravili prikaz dnev
nega življenja družine na kmetiji nekoč, ka
kšnih 50 let nazaj od jutra do večera. Najprej
zakikirika petelin okrog 5 ure zjutraj. Gospodar
Francelj in gospodinja Micka lepo spita na po
stelji iz starih časov, otroka na tleh v sobi, ki je
bila lepo pripravljena za kmečki dan. Potrkam
na vrata, odprem sobo, vsi spijo niso slišali pe
telina. Hitro vstaneta se uredita in prideta ven
ter se dogovarjata kaj se bo delalo ta dan. Po
tem prideta še hlapec Jani in dekla Mimi, otro
ka še spita. V hlevu že muka živina. Gospodar
gre kosit travo za živino, hlapec pa grabit, dekla
gre v hlev pomolst kravo in prinese mleko v ku
hinjo. Gospodinja za fruštek kuha prežganko, ki
je bila zelo dobra.
Kuhinja je bila opremljena z staro garden
co(omaro), sklednik s skledami, štedilnik na
drva, posodo, vedro za vodo. Ko so vsi opra
vili svoje delo: nakosili, odpravili v hlevu so se
zbrali za mizo in jedli prežganko in kruh. Za
mizo se dogovorijo kaj bojo delali naprej. Za ta
čas med jedjo na kmetiji pa smo v goste pova
bili tudi naše Ljudske pevke in godce iz Polšnika, kjer so nam popestrili program s tremi
pesmimi. Pri fruštku: Pod rožnato planino, pri
južini: Kjer sonce sije, pri večerji: Sem zalju
bljen bil. Hvala vam za vaš nastop na prireditvi.

SENOŽETI – Dol pri Ljubljani, ob glavni cesti

Vam nudi: PESTRO IZBIRO
MAČEH, KRIZANTEM, RESE, TRAJNIC

DOMAČA VZGOJA!
ODPRTO OD 1.10.2019 DALJE:
Od ponedeljka do petka:
od 9:00 do 18:00 ure,
ob sobotah: od 8:00 do 13:00 ure.
KONTAKT: 040 194 463
VABLJENI!

»Ko roža zasije, tudi vrt zasije.«

Gospodinja ostane v kuhinji pomije posodo in
pripravi za južino. Gospodar in hlapec gresta
na njivo nakopat krompir za večerjo. Dekla je
šivala in pazila na otroka. Go
spodinja kuha, pripravlja mizo.
Ko sta končala delo na njivi sta
v košu prinesla krompir domov.
Potem se uredijo, posedejo

za mizo in gospodinja jih za južino postreže z
ješprenjem s klobaso ter svežim kruhom. Ko se
najejo gospodinja pospravi, gospodar gre ležat
v senco, hlapec in dekla pa pripravljata orodje
za popoldansko delo, otroka se igrata in poči
vata. Gospodinja je vse pospravila, gospodar
se je odpočil, orodje je bilo pripravljeno in po
tem pridejo v tabrh Mimi in Dani. Tabrh je brez
plačno delo,
pomagali so
drug druge
mu pri večjih
opravilih na
kmetijah.
Gospodar
porazdeli
delo in grejo
grabit listje
v gozd. Listje se uporablja za steljo v hlevu
pri živalih. Med tem časom gospodinjo obišče
zelo urejen gospod Janez, ki pobira biro, daro
ve, denar ali pridelke iz kmetije. Dobil je nekaj
krompirja in jajca. Iz gozda so prinesli v mrežo
povezano steljo z listjem za zimo in se odpravili
v hlev uredit. Včasih je bila popoldanska mali
ca do sv. Mihela v septembru. Za sv. Mihela je
vse zrelo. Gospodinja pripravlja večerjo, osta
li še opravljajo svoje delo in na koncu dneva
se vsi zberejo za mizo pri večerji. Gospodinja
jih postreže s kislim mlekom in oblicah krom
pir. Tako smo v dveh urah prikazali kanček ži
vljenja nekoč, ki je bilo tud luštno. Na stojnici
sta se predstavljala g. Karlo Podkrajšek z
lesenimi izdelki in ga. Vilma Kante, kmetija
Pr`SONČKU iz Gabrovke s svojimi izdelki.
Ves čas je lepo dišalo po dobri hrani, no tudi za
odžejat je bilo dovolj na razpolago. Jana, Anica,
Cilka so v kotlu kuhale zajčji ajmoht, Tončka je
kuhala ajdove žgance z ocvirki, Tatjana je pekla
odlične palačinke z nutelo in jagodno marmela
do. Mesarija Frtica je poskrbela za žar s kotleti,
čevapčiči in piščancem. Imele smo kar nekaj
nagradnih vprašanj.
Sledile so besede povabljenih gostov: podžupanja Občine Litija ga. Lijana Lovše, Predsednik Krajevne skupnosti Polšnik g. Janez
Kotar, Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Polšnik g. Darko Povše, Predsednica Kulturnega društva Pavle Voje Polšnik ga. Tanja Ribič, besedo smo dali tudi
ga. Mariji Merljak, ki nas je obiskala na naši
prireditvi. Hvala za pohvale, lepe želje, pozor
nost in spodbudne besede za naprej.
Pripravile smo bogato razstavo domačih dobrot,
ki je bila vredna ogleda in mnogim prinesla bo
gate nagrade in dobre dobitke. Na koncu sem
povabila Predsednika Lovske družine Polšnik
g. Marjana Pajer in podelila zahvalo za izkaza
no gostoljubje in vsestransko pomoč pri izvedbi
prireditve. Zabavo smo nadaljevali pozno v noč
ob dobri družbi in zvokih ansambla LIVADA.
SPONZORJI 19. KMEČKEGA DNE SO:
-	LOVSKA DRUŽINA POLŠNIK za čudoviti prostor
in vsestransko pomoč pri prireditvi
-	 OBČINA LITIJA
-	METKA KONČAR S.P.,STRANSKI VRH 15, 1272
POLŠNIK
-	KOMBI VOZ, SEDEVČIČ SREČKO S.P., VELIKA
PRESKA 9, 1272 POLŠNIK
-	MIZARSTVO OTMAR, TATJANA MUŠIČ S.P., MA
MOLJ 8A, 1272 POLŠNIK
-	MONTAŽA PIP IN INSTALACIJ, FRANCI KAPLJA
S.P., VELIKA PRESKA 11A, 1272 POLŠNIK
-	 RORC ASFALT D.O.O.
-	TESARSTVO, KROVSTVO BUČAR, ANTON BU
ČAR S.P. TEPE 12, 1272 POLŠNIK
-	MIZARSTVO KOS, KOS JOŽE S.P.,VELIKA PRESKA
1, 1272 POLŠNIK
-	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POLŠNIK, MIZE IN REDARSTVO
-	 KRAJENA SKUPNOST POLŠNIK
-	ZOLON, POLONA ZUPANČIČ S.P., MAMOLJ 20,
1272 POLŠNIK
-	ČLANICE DRUŠTVA PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET POLŠNIK
HVALA VSEM, KI STE NA KAKRŠNI KOLI NAČIN
POMAGALI PRI PRIREDITVI
Želim vam lepo poletje še naprej in se vidimo v letu
2020.

Predsednica Društva podeželskih
žena in deklet Polšnik:
Marinka Bevc
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Pevski pohod 2019 na Kofce

Sedem pevcev MoPZ Polšnik in še nekaj sorodnikov se je tokrat odpravilo iskat svež
zrak in lepe razglede na Košuto. Obljubljeno lepo vreme je omogočilo lažje dihanje
organizatorju. V Podljubelju smo ‚štemplali‘ prihod v gostišču Ankele; malo smo osve
žili in ogreli grla. Zadonela je pesem in presenečenje: pijača na račun hiše. Dogovorili
smo se za nedeljsko kosilo in se pognali v hrib.
Hitro je zmanjkalo ceste in prelevili smo se v gorske pohodnike: gojzarji in nabasani nahrbtni
ki. Kar dobro je grelo v strminah proti
Kofcam. Z malo spodbude in malo heca
smo hitro premagovali nadmorsko višino
in pred mrakom prispeli na odprto pla
nino, kjer so nas pozdravile krave in še
nekaj redkih pohodnikov. Ubrana pesem
je zbudila pozornost gostov pri Domu
na Kofcah, mi pa smo potegnili naprej
na planino Šija v Taborniški dom. Topel
sprejem oskrbnikov preproste koče in
spet presenečenje: pozdrav za 60-letni
ka Jožeta in Bredo. Še smo uživali v pre
krasnem razgledu ob sončnem zahodu,
planinske pesmi so kar same vrele na
dan. Prijetno sveže in svetlo jutro smo
pozdravili s pesmijo in se opremili za po
hod na vrh. Po Kačji stezi smo se prebili do glavne poti na Veliki vrh (2088m), potem pa počasi s
pesmijo kljubovali višini in vse bolj vročemu soncu. Številni pohodniki so bili navdušeni nad našim
petjem, zapeli smo tudi slavljenki za 50 let. Na vrhu smo ob krasnih razgledih proti Julijcem in
Avstriji zapeli nekaj planinskih. Slučajno sta bila tam snemalca z dronom in smo posneli še en
čudovit video, katerega si lahko ogledate na polsnik.si. Potem pa smo se zbrali na jasi pri kapeli,
kjer je maša s poučno pridigo je hitro minila. Okrog 100 pohodnikov pa je bilo veselo tudi našega
pevskega sodelovanja. Hvala vsem udeležencem pohoda za razumevanje in sodelovanje. Poseb
na zahvala gre tudi osebju v Taborniškem domu na planini Šija. 
Stane Kmetič

Vaški nogometni turnir na Polšniku 2019

Tako kot vsako leto, se je tudi letos na asfaltnem igrišču ob PŠ Polšnik odvil tradicionalni Vaški
turnir, ki ga organizira ŠD Polšnik. Letos so se turnirja udeležile tri domače ekipe in ekipa Konj
šica, ki je branila naslov lan
skega tekmovanja. Sodelujoče
ekipe so bile: Konjšica, Velika
Preska, Tepe-Polšnik in Mizar
stvo Boštjan. Vzdušje je bilo
enkratno in v celotnem veče
ru smo videli kar 31 zadetkov.
Tekmovanje je potekalo po pra
vilu „Double elimination“, kar
je pomenilo, da je ekipa igrala
toliko časa, dokler ni doživela
dveh porazov. Gledalci so lah
ko med tekmo uživali v hrani in
pijači, za katero je skrbela Pe
tra Petrič. Nehvaležno, vendar
še vedno odlično 4. mesto, je
dosegla ekipa Tepe-Polšnik. Na tretjem mestu so slavili igralci ekipe Velika Preska, v velikem
finalu pa sta se srečala Mizarstvo Boštjan in Konjšica. Po hitrem vodstvu Mizarstva Boštjan z 2:0
je vse kazalo, da bomo po dolgem
času dobili novega zmagovalca,
vendar je Konjšica ponovno poka
zala, zakaj osvaja turnir že nekaj let
zapored. Na koncu je slavila s 3:2 in
prehodni pokal je tako že drugo leto
zapored ponovno odšel v Konjšico.
Za sojenje je poskrbel Mito Kos, ka
teremu se Športno društvo Polšnik
zahvaljuje, da se je odzval na pova
bilo. Po končanem turnirju je bil še
čas za skupinske fotografije ekip in
druženje. Se vidimo ponovno drugo
leto.

Aljaž Povše

Naselje ob Graški cesti postaja
poplavno območje

Na prvi dan šolskega dne 2/9.2019 je
v popoldanskem času Litijo zopet zajelo
močno neurje
le tokrat je deževalo še močneje. Voda
je napolnila kanalizacijska cevi tako
fekalne kot cevi za meteorno vodo in
Graška cesta je postala potok in voda
je zalila vrtove ter travnike od križišča
Graške ceste in Bevkove ulice vse do
cestne ovire pri hiši Planinšek. Tudi
tokrat je iz fekalne kanalizacije vdrla
preko straniščnih školjk v stanovanja
v kletnih prostorih.Spoštovani to ni več
vodno varstveno območje, pač pa po
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POLETJE S KLIŠEJEM

September smo na Klišeju začeli s svežimi projekti. Pod okriljem izkušene zeliščarke
Jožice Bajc Pivec - Zeliščarstvo Domačija Pivec, smo se 5.9. na projektu »V sožitju z
naravo« učili osnovnih informacij o zeliščih, načinih nabiranja in sušenja, na kakšen
način so rastline uporabljali naši predniki in po kaj se lahko na travnik odpravimo sami.
10.9. smo v sklopu Medgeneracijskega festivala Litija organizirali dan odprtih vrat, kjer so udele
ženci lahko spoznali ekipo aktivistov, ki so pred
stavili delovanje Kluba Kliše in trenutne projekte.
28. septembra vas vabimo na otvoritveno kino
soboto. Tekom dneva bomo zavrteli kar 4 filme
za vse generacije! Zagotavljamo edinstveno film
sko doživetje v našem domačem mestu, mobil
ni kino MOJKINO namreč zagotavlja kinemato
grafsko opremo najvišje kakovosti in najnovejše
filme. Septembrski kinosoboti sledijo še druge,
vse do naslednjega leta, zato sledite naši facebo
ok strani, ker objavimo še posamezne dogodke.
Konec poletja že začenjamo z rednimi sejami in načrtovanjem novih zabavnih projektov, na katere
vas vabimo, da se nam pridružite! Prav tako že na novo vpisujemo člane, zato se s potrdilom o
vpisu čimprej oglasite na naših uradnih urah.
Vsi, ki imate nove, atraktivne ideje ali pa si le želite druženja, ste vabljeni vsako prvo soboto v me
secu, ob 19:00, na mesečne seje kluba! Z nami pa ostajajo tudi stalne ugodnosti: S kupončkom,
ki ga prejmeš na Klišeju, te mesec joge v Art Caffeju stane le 24€, ugodno fotokopiranje, fitnes,
pro jumping, Lamfit bootcamp in odbojka. Ceneje se lahko včlanite v Knjižnico Litija, v Optiki
Manja pa dobite poseben Kliše popust! Še vedno nudimo tudi inštrukcije angleščine, slovenščine,
matematike in nemščine. 
Manca Planinšek

»LILA« NOVICE NA ZAČETKU SEZONE 2019/2020

Društvo Litijski likovni atelje
(LILA) je vstopilo v novo se
zono 2019/2020. V nedeljo,
1. septembra 2019 smo organizirali slikarski pi
knik na Bregu pri Litiji, kjer smo si ogledali pti
ce in Muzej savskih prodnikov ter skušali utrinke
upodobiti na platnih. V okviru Javnega sklada
za kulturne dejavnosti (JSKD) je potekal natečaj
»V zavetju besede 2019«. Člani sekcije Lila piše
smo že v maju 2019 poslali svoja pesniška in
prozna dela in se pod okriljem JSKD v četrtek, 5.
septembra udeležili srečanja literatov v Trebnjem.
V torek, 10. septembra smo obnavljali mozaik
»POVODNEGA MOŽA«, ki stoji na eni izmed sten
v Šmelcu in tam sodelovali na festivalu Medgene
racijskega druženja.
V četrtek, 12. septembra je pod okriljem Knji
žnice Litija - Enote Šmartno potekala otvoritev
druge samostojne razstave predsednica Društva

Lila, Jelke Jantol. V petek, 13. septembra smo
se s stojnico pridružili zaključku Festivala med
generacijskega povezovanja v Občini Litija. V po
nedeljek, 7. oktobra, bo v Mestnem muzeju Litija
potekala otvoritev razstave Gabrijele Hauptman.
Sestavljamo naše ideje v nove izzive. In nastala
je zgodba, ki povezuje preteklost, sedanjost in
prihodnost. S kamenčki smo pod mentorstvom
Zorana Pozniča in ob podpori Občine Litija z ne
izmerno ustvarjalnostjo in prizadevnostjo članov
Društva Lila ustvarili mozaik - alegorijo LITIJSKI
BRODNIK v izmeri 3x 2 metra, ki bo krasil avlo
Občine Litija. Slovesno odkritje bo v ponedeljek,
14. oktobra ob 18. uri. Ob tem dogodku bodo po
tekale še spremljajoče dejavnosti - likovna razsta
va MOSTOVI ČEZ SAVO V LITIJSKI OBČINI, pred
stavitev KATALOGA 3. SLIKARSKE POTI v Občini
Litija ter likovna razstava (CICI in MALA LILA v
izložbah mestnega jedra Litija. 
Društvo LILA

Novice iz Planinskega društva Litija

Izleta na Volajsko jezero (Wolayer see, Lago di Volaia) se je 3.8.2019 udeležilo 30
članov sekcije Sokol. Doživetje je bila že vožnja skozi slikovite gorske vasice Sigilletto,
Frassenetto, Colinetta in Collina. Pot od koče Tolazzi do jezera, ki je srčaste oblike ter
leži na meji med Italijo in Avstrijo, je zaradi lepe narave in nezahtevnosti zelo prilju
bljena. Poseben vtis so naredili tudi mogočni vršaci Karnijskih Alp, ki se ogledujejo na
jezerski gladini: Monte Coglians, Capo di Lago in Rauchkofel. 17 članov sekcije »Sokol« se je 6.
in 7.8.2019 odpravilo na dvodnevni pohod na Krn (2244m). S hojo so pričeli na planini Kuhinja
in se mimo planine Slapnik podali na vrh. Štirje udeleženci so osvojili tudi Batognico (2164 m).
Sestopili so do koče pri Krnskemu jezeru. Naslednji dan so se odpravili proti Komni. Dva udele
ženca sta šla še na Bogatin (1977m). Pohod so zaključili pri Koči pri Savici (653 m). 17.8.2019 so
»Sokoli« obiskali Dobrač (2166 m). Z avtobusom so se zapeljali po Beljaški alpski cesti do parki
rišča na planini Trata (1733 m). Pohoda se je udeležilo 26 pohodnikov. Savska sekcija »Kojoti« je
24.8.2019 organizirala izlet do zavetišča v Hudičevim borštu. Izleta se je udeležilo 19 pohodni
kov. 31.8.2019 so se člani družinske sekcije podali na Veliki Travnik (1637m). Trinajst udeležen
cev, je turo pričelo na planini Vodol. Po nezahtevni poti, ki je del slovenske planinske transverzale,
so vrh dosegli po slabih dveh urah. Povzpeli so se na razgledni stolp in obujali spomine na osvo
jene vrhove v poletnem tabo
ru (Raduha, Uršlja gora in
Peca). Stolp je opremljen z
informacijskimi tablami, saj
območje sodi v geološki in
botanični rezervat Smreko
vec – Komen. Ob sestopu so
obiskali planinsko kočo na
Travniku. Zadnjega avgusta
31.8.2019 se je 15 pohodni
kov sekcije »Sokol« odpra
vilo v Karavanke na planino
Korošico in Ljubeljsko Babo.
Grebenska pot poteka ob
državni meji z Avstrijo in je
zelo razgledna, v pomoč pa
je tudi nekaj jeklenic.
Načrtovani izleti in akcije v
septembru in oktobru 2019.
- 7.9.2019 – Pohod »Vranov
let v svobodo« (vse sekcije)
- 14.9.2019 – Košenjak
(sekcija Sokol)
- 21.9.2019 – Kurešček
(sekcija Sava)
- 28.9.2019 – Haloze
(sekcija Sokol)
- 5.10.2019 – 60 let Doma
na Jančah (vse sekcije)
- 12.10.2019 – Kje gnezdi
»Sokol«? (sekcija Sokol)
- 12.10.2019 – Blegoš
(družinska sekcija)
- 19.10.2019 – Porezen
(sekcija Sokol)
- 19.10.2019 – Slemenova
špica (sekcija Sava)
- 26.10.2019 – Kuk (sekcija
Sokol)
Program je okviren, več infor
macija o izletih pa dobite na
društvu in na spletu http://
www.pdrustvo-litija.si/

Po Obvestilih PD Litija
povzel Aleš Pregel

PONED. 7.10.2019, ob 16.uri

plavno območje. Spoštovani pristojni na občini in komunali, kaj mislite narediti, da do takih
situacij ne bo prihajalo, ali bomo morali občani ob vsakem neurju v strahu pričakovati, da
nam bo zalivalo vrtove in fekalna voda vdirala v stanovanja. 
Ciril Golouh
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DRUŠTVA / DOGODKI

PRIČEL SE JE FESTIVAL

Kljub slabemu vremenu je bil
v ponedeljek, 9. 9. 2019, v do
poldanskem času v organiza
ciji Doma Tisje – enota Litija
izveden Sprehod za spomin od Šmelca do
Bistroja Valvasor na Valvazorjevem trgu v Li
tiji. Pomoč gibalno oviranim osebam so nudili
prostovoljci (dijaki Gimnazije Litija, člani MDI
Litija in Šmartno, člani DU Litija in zaposleni
Doma Tisje). Za varnost na cesti sta skrbela
pripadnika Policijske postaje Litija. Druženje
ob kavi in prigrizku je popestril harmonikar

Pavle Kokalj, ob zvokih harmonike pa so udele
ženci tudi zapeli.
Na festivalu pevskih zborov, ki je potekal istega
dne v popoldanskem času pod sloganom »Od mla
dosti do modrosti stopamo skupaj.« je sodelovalo
11 zborov oz. skupin pevcev. Ta aktivnost je bila
izvedena v prostorih OŠ Litija.
S l i ka r s ko 
-kiparsko in
fotografsko
dejavnost je Litijski likovni atelje Lila predstavil v torek, 10.
9. 2019, med 9. in 12. uro, pred enoto VDC v Litiji.
V tem času so člani tega društva obnovili spomenik Povo
dnega moža pri enoti vrtca Ribica v Šmelcu.
V torek v popoldanskem času pa so svoja vrata za javnost
odprli v IC GEOSS Litija, GŠ Litija-Šmartno, Mestnem mu
zeju Litija, KLIŠE in Razvojni center Srca Slovenije. Predsta
vili so svojo
dejavnost in
odgovorili na številna vprašanja glede dejavnosti,
vključevanja in razvoja.
Vse dosedanje aktivnosti, izvedene v ponedeljek in
torek v okviru Festivala medgeneracijskega povezo
vanja v Občini Litija, imajo osnovni namen prikazati
oblike in načine druženja različnih generacij, prispe
vati k medsebojnemu razumevanju in spoštovanju,
si nuditi pomoč in tako s skupnimi močmi premago
vati vsakodnevne težave, preprečevati osamljenost
in prispevati k dvigu kvalitete življenja vseh generacij. 
Karlo Lemut

Medgeneracijsko obarvan »Sprehod za spomin«

V občini Litija se je v času od 9. 9. 2019 do 13. 9. 2019 odvijal prvi festival medgeneracijskega
povezovanja, ki je potekal pod sloganom »Od mladosti do modrosti stopamo skupaj.«.
Dom Tisje je v ta namen pripravil in izvedel vrsto zanimivih dogodkov in aktivnosti, ki so potekale
v tednu medgeneracijsko – lokalnega povezovanja.
Tako smo za otvoritev medgeneracijskega festivala, korak za korakom, izvedli sprehod za spomin.
Sprehod za spomin se vsako leto v mesecu septembru izvaja z namenom ozaveščanja javnosti
in lokalnega okolja o bolezni de
menca.
Letošnji moto je »Spregovorimo
o demenci«. Sprehod je izraz
podpore obolelim in njihovim
svojcem, ki se ob pojavu bolezni
soočajo z različnimi stiskami. Le
tos smo s Sprehodom za spomin
v okviru medgeneracijskega fe
stivala poudarili, da se moramo
za uspešno zmanjševanje stigme
vključiti vse generacije. Glede na
naraščanje števila obolelih se bo
že v bližnji prihodnosti z bremeni,
ki jih prinaša ta bolezen, srečala
celotna družba. S težavami de
mence se bodo soočale vse generacije kot svojci, prijatelji, znanci, sosedje... Lahko pa bomo tudi
sami zboleli.
Da se v našem okolju zavedamo te problematike, smo dokazali vsi tisti, ki smo se kljub slabemu
vremenu odpravili na pot od Šmelca do Bistroja Valvazor. Bili smo generacijsko pisana druščina.
Tako smo stanovalci in zaposleni Doma Tisje, svojci, prostovoljci iz Društva upokojencev Litija,
Društva invalidov Litija, dijaki Gimnazije Litija ter uporabniki in zaposleni VDC Litija in drugimi,
odeti v modro barvo, izrazili podporo vsem, ki se srečujejo s tovrstno problematiko. Kljub dežnim
kapljicam smo pod varnim zavetjem velikih dežnikov Bistroja Valvazor spregovorili o pomenu
Sprehoda za spomin, ga podprli s pesmijo, dobro voljo in prijetnim druženjem.
Irena Špela Cvetežar

ČEVLJARSTVO IN
IZDELAVA KLJUČEV
Djukič Zoran s.p.
Predilniška ul.10, 1270 Litija

FESTIVAL PEVSKIH ZBOROV

»Od mladosti do modrosti stopamo skupaj.« - kako pomenljiv je naslov prvega Festivala
medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija. Koliko resnice je zajete v samo teh šestih
besedah, smo skusili že prvi dan festivala, 9. 9. Sredi popoldneva smo se začeli zbirati v Osnovni
šoli Litija, ki je široko odprla vrata festivalu pevskih zborov in skupin vseh generacij.
Kot prvi so nastopili prav učitelji in učenci šole gostiteljice, za njimi pa že Mladinski PZ OŠ Gra
dec. Sledil jim je Ženski PZ Mavrica Društva upokojencev Litija, Ljudski pevci in godci Polšnik,
Mešani PZ in plesna skupina Doma Tisje, otroci in zaposleni Vrtca Litija, Ljudski pevci KUD Ven
česlav Taufer Dole, in za zaključek moška vokalna skupina Pevskega društva Lipa Litija.
Obiskovalcev ni bilo veliko – razen ob nastopu otrok iz Vrtca, ko so tribuno zasedli njihovi star
ši. Pa vendar je bilo
živ-žava skozi celo
prireditev dovolj, saj
je bilo nastopajočih
več kot 200. Tisti
redki obiskovalci pa
smo uživali; enkrat v
nežnih otroških gla
sovih, drugič spet v
rezkih glasovih sta
rejših, pa nato v gla
sovih ljudskih pevcev
z nekoliko navdah
njenimi besedili, in
še v izpiljenih glaso
vih mladih fantov.
Duša zaigra ob vsa
kem nastopu pose
bej. Ob slehernem nastopu začutiš, koliko truda je vloženega v vsako zapeto besedo, začutiš,
da je vsak nastopajoči – od tistega najmlajšega do onega na invalidskem vozičku – daroval sebe
celega za zadovoljstvo vseh v dvorani. In prav teh dvesto in nekaj ljudi iz te dvorane bo poneslo
dober glas medgeneracijskega srečanja in sodelovanja med druge občane in morda bo komu
vzbudilo kanček nelagodja, ker si ni vzel časa in se nam pridružil. Še bolj pa si želimo, da bi ta
dober glas zbudil v občanih željo, da se nam na drugem takšnem festivalu zagotovo pridružijo;
takšno željo so v svojih nagovorih poudarili tudi g. Karlo Lemut – pobudnik in glavni organizator
festivala, podžupanja Občine Litija, ga. Lijana Lovše in moderatorka srečanja zborov, ga. Andreja
Štuhec. Verjamemo, da se bo drugi Festival medgeneracijskega povezovanja zgodil, zato nasvi
denje prihodnje leto. 
Helena Perko

PLESNO V NOVO ŠOLSKO LETO

Septembra se ne napolnijo le šolske učilnice in mesec ni poseben le za šo
larje, pač pa se prav vsi vrnemo v ustaljeni ritem. Prav ritem ima v plesu zelo
pomembno vlogo in v začetku meseca smo z različnimi ritmi glasbe ponovno
zapolnili naše plesne dvorane. Na Dnevih odprtih vrat smo se prvič spoznali s prvimi plesnimi ko
raki ali pa se ponovno srečali s prijatelji, s katerimi se vsaj enkrat tedensko družimo med šolskim
letom. Vsi tisti, ki so dne
ve odprtih vrat zamudili,
se nam še vedno lahko
pridružijo na vseh vajah
po urniku, objavljen je na
spletni strani www.psdn
lp.com.
Nekatere naše skupi
ne že od sredine avgu
sta trenirajo. Prav v teh
dneh so namreč na Če
škem, kjer poteka sve
tovno prvenstvo v street
disciplinah, kamor so se
naši tekmovalci uvrstili z
odličnimi predstavami na
junijskem državnem pr
venstvu. Na festival Pika
Miga v Velenju pa se je
uvrstila plesna skupina
iz Kresnic, ki je prav tako
del Plesno športnega
društva NLP. »Dogajanje
se je pletlo okoli idej in
zamisli kiparjev, ki so
premikali in zlagali koščke kipa, ki se je na koncu
sestavil v velik monumentalni kip. Miniatura je bila
razdelana po celem prostoru imeli so gibalni material v horizontali in vsebovala je plesalcem lastne
gibalne kvalitete...« Tako je selektorica Ajda Tomazin zapisala v svoji oceni, ko so se predstavili na
regijski plesni reviji. Svojo miniaturo Kip v koreografiji Nataše
Lovše Pepelnak bodo tako 5. oktobra predstavili na festivalu
plesnih skupin Pika Mika, kjer se predstavijo najboljše otroške
točke iz vse Slovenije. Skupina za svoje ustvarjanje uporablja
hip hop in jazz tehniki, kateri prepleta z ustvarjalnim gibom in
kontaktno improvizacijo.
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DELOVNI ČAS:

od PO. – PE. od 16.00 do 19.00 ure
SOBOTA ZAPRTO!

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

S plesnimi tečaji za vse generacije smo tako že pričeli v Liti
ji, Kresnicah in na Vačah, oktobra pa se ponovno vračajo tudi
tečaji družabnega plesa za odrasle. Če vaše noge ne ubogajo
vaših navodil ali pa se želite naučiti (še bolje) plesati, potem
lepo vabljeni v našo družbo!

"Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas,
ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine."

Tako tiho, skromno si živela,
takšno tudi si življenje imela,
zdaj rešena si vseh bolečin,
za tabo ostal bo Iep, a boleč spomin.
V sebi bomo nosili
tvojo neizmemo
Ijubezen in dobroto.

Z A H VA L A
V SPOMIN
V septembru mineva 10 let
odkar nas je zapustila draga

ALOJZIJA MLAKAR
24.5.1918 – 15.9.2009

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

V SPOMIN

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, stare mame,
sestre in tete

V mesecu septembru mineva 11 let
odkar si od nas odšel

IVANKE HRIBŠEK
rojene Lavrič
1.5.1934 – 28.8.2019
iz Kresniškega vrha, Kresnice

FRANC JERINA
27.9.1940 – 16.9.2008
Ribče 10

lskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se dr. Stanetu Ptičarju za skrb in pomoč v času njene
bolezni. Hvala patronažni sestri Vanji za oskrbo na domu. Posebna
zahvala gospodu župniku Božidarju Ogrincu za lepo opravljen obred,
tolažbo in ganljive besede ob slovesu. Hvala gospodu Stanku Lemutu
za organizacijo pogreba, pogrebnikom, pevcem Lipe in trobentaču
za odigrano Tišino. Hvala vsem, ki ste lepšali dneve njenega življenja,
ji stali ob strani v času bolezni in jo pospremili na njeni zadnji poti.

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

Vsi njeni

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

V SPOMIN

Z A H VA L A

Mineva deset let odkar te ni.

ob boleči izgubi drage žene, mami, babice in prababice

NEJC VODENIK

ALOJZIJE GORIŠEK

FRANC PLANINŠEK

15.6.1934 – 13.8.2019

s Konja
26.3.1940 – 11.10.2005

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, darovane sveče in denarno pomoč. Zahvaljujemo se
tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi KSP
Litija in gospodu Toriju s pevcem za zapete pesmi ob slovesu.

Hvala, ker se ga spominjate.

Žalujoči: mož Jože, hčerki Loja in Joži, vnuki in pravnuki

Sinovi Marjan, Franci in Janez z družinami

11.6.1959 – 29.9.2009

Še vedno te zelo pogrešamo.

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

V SPOMIN

Za vedno je utihnil
nežni glas harmonike.

Z A H VA L A
Z A H VA L A
Ob težki izgubi za hudo boleznjo nas je zapustil naš dobri prijatelj,
oče, dedek in pradedek

MIRKO VRESK
iz Berinjaka
12.6.1937 – 13.8.2019

Od njega smo se poslovili na lep poletni dan 19.8.2019 v Zagorju ob
Savi. Hvala Onkološkemu inštitutu in vsem zdravnikom in sestram za
lajšanje bolečin in pomoč. Hvala pevcem s Polšnika ter vsem društvom
z Dol pri Litiji: DIS Dole, DU Dole, gasilcem, KUD Dole, KORK Dole,
praporščakom in vsem, ki so ga pospremili na zadnji poti. Posebna
zahvala gospe Cvetki Cerar za tolažilne besede ter gospe Zdenki za
poslovilni govor.

V prvem septembrskem dnevu
je v 101. letu odšla od nas draga mama, babica in prababica

EMILIJA GROŠELJ
roj. Zupančič,
iz Litije.
16.4.1919 – 1.9.2019

Hvala vsem, ki ste jo obiskovali, ki ste jo imeli radi, ki ste ji pomagali v visoki starosti. Posebna zahvala gre gospe dr. Milojki Jutršek,
patronažni službi Zdravstvenega doma, gospe Miji Loc za nego v zadnjih letih, gospodu župniku Jožetu Tomšiču za duhovno
oskrbo in sinu Janezu ter snahi Anici za vso skrb in nego v zadnjih letih njenega zemeljskega bivanja. Hvala tudi pevskemu zboru
Lipa, citrarki gospe Aniti Veršec za čutno spremljavo, vnukinjama Nevi in Manci ter vsem drugim, ki so kakorkoli pomagali in
pripomogli k lepemu slovesu. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: otroci Franci, Marja, Pavle in Janez z družinami,
vnuki in vnukinje ter pravnuki in pravnukinje.

Hedvika in vsi ostali njegovi

IN MEMORIAM

Emilija Mila Grošelj
1919 – 2019
Ob slovesu poletja in prehodu v jesen je od nas,
v 101. letu starosti, odšla Emilija Grošelj.
Zakaj je vredno, da se je posebej spomnimo? Na
hitro bi lahko rekel, saj ni bila nič posebnega. Po
poglobitvi v njeno življenje in delo pa lahko rečemo, da je bila izredna
ženska, izredna državljanka, izredna žena, izredna kristjanka, izredna
vzgojiteljica in izredna mati ter preprosta, modra in dobra soseda, ki
je za vsakega imela prijazno besedo. Vse našteto nas vodi do tega,
da se jo spominjamo s spoštovanjem.
Zakaj je bila izredna ženska? Odgovor je preprost, ker je znala med
množico zahtev, ki jih postavlja življenje, med vsemi najti pravo mero
in vsem zadostiti v največji meri. Zavzeto se je borila za svoje mesto,
za ustanavljanje župnije v tretjem desetletju prejšnjega stoletja, za
razvoj kulture v kulturnem društvu pred vojno in med vojno, za svo
bodo ob prenašanju sporočil. Po vojni se je poročila s potomcem
iz Bregarjeve kmetije, ki je imela v tedanjem Gradcu dokazano 500
letno tradicijo, dokazovanje pa je preko urbarjev možno še bolj nazaj.
»Bregarjev Franci«, strojevodja, je bil njen mož, z njim je ustvarila
družino, dom, rodili so se štirje otroci, za katere je skrbela v odso
tnosti moža, ki je z dekretom vozil na Bohinjski progi. Gradnja hiše
je slonela na njenih plečih, skrbno je morala gospodariti in delati, saj
železničarska plača ni omogočala razkošja. S skrbno roko je dolgo v
noč pletla, šivala in prala, da otroci niso bili lačni, umazani, raztrgani,
da jih ni zeblo. Otroci so bili zbrani okrog nje, ko je delala in jim pela

pesmi - jih vzgajala. Izbirala je take vsebine, ki so bile lepe, ki so
bile socialne, ki so bile vzgojne. Takšni sta bili tudi pesmi »Slovenka
sem« in »Eno rožco ljubim«, ki sta jo tudi spremljali ob zvoku citer pri
slovesu. Tako je rasel ob njej mladi rod, seveda tudi ob skrbi očeta, ki
se je utrujen vračal domov. Vmes je v ustaljene tirnice posegla huda
bolezen. Družina je bila razbita, otroci, dva doma, dva pri sorodnikih.
Toda tudi to je z vztrajnostjo premagala in se vrnila domov.
Otroci so odraščali, njih je pri tem opazovala, svetovala, vodila. Z bu
dnim očesom, vedno je vedela kako je z njimi. Z modrostjo, izkušeno
stjo in znanjem je odgovarjala na njihova vprašanja. Toda v napakah
jih ni zagovarjala, temveč skušala razumeti in pomagati, svetovati, da
so te napake spoznali in jih popravili. Tako sta z možem in očetom
otroke pripeljala do samostojnosti. Ustvarile so se nove družine. Tudi
snaham in zetom je postala druga mati. Prišli so vnuki in vnukinje,
kar 11 ter kasneje pravnuki in pravnukinje, kar 22. S svojo modrostjo
in prijazno besedo je dosegla, da so se radi vračali k njej. Pri vsem
tem pa ji je pomagala tudi globoka vera v Boga.
Z budnim očesom je pred državnimi prazniki vrgla pogled skozi okno
in kot zavedna hči domovine budno spremljala otroke, da so se nava
dili izobešati zastave ob praznikih. Odšla je na vsake volitve, tudi v vi
soki starosti 100 let, še lansko leto. Nikomur ni dovolila, da bi odločal
zanjo ali namesto nje. Letošnje evropske volitve pa je opravila doma.
Stoti rojstni dan je praznovala doma, v krogu najdražjih in tudi v druž
bi z nečaki in nečakinjami. S prihodom poletja so ji pričele pešati
moči in ob slovesu poletja je tiho odšla, tako kakor je živela. Še naj
bolj je njeno življenje upodobilo slovo na Litijskem pokopališču. Bila
je kot bela golobica, ki je odletela daleč, daleč tja med zvezde, kjer
se je združila z možem in očetom, ki je odšel pred 34 leti.……
Franci Grošelj

V življenju ni razdalje in ne ločitve,
ki jih ne bi zmogla premagati
prijazna misel.
In ko brskamo po svojih spominih,
tam, kjer domujejo tri najlepše besede:
Ljubezen, Dobrota, Poštenje
te vedno uzremo…

V SPOMIN
Mineva žalostno leto odkar naju je zapustila najina
draga mama

FATIMA MUŠIČ
Pogrešamo te.

Sakib z Marušo, Deja z Rikijem
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Pričela se je nova nogometne sezona 2019/20

Člani so že odigrali 3. rok in to uspešno. Trenutno so s tremi zmagami na tretjem
mestu. Ekipo sedaj čaka težko gostovanje v Kisovcu, nato pa pokalna tekma s tretje
ligašem v Grosuplju. Članska ekipa je prenovljena. V poletnem prestopnem roku je
nekaj igralcev odšlo, prišli so novi in ekipa veliko obeta. Treningi so 2x tedensko z vmesnimi prija
telskimi tekmami. V pripravljenem obdobju je bilo odigranih 5. tekem in to uspešno.
Cicibani pridno trenirajo, odigranih je že bilo
par tekem. Mlajši dečki U-12 tekmujejo v težki
skupini skupaj z dečki Olimpije A, Interblock
A, Svoboda Ljubljana, Bravo, Krko in drugimi
močnimi ekipami. Cicbani U-8 in U-9 so v sku
pini z Litijo, Jevnico, Rudarjem in Zagorejem.
Prvi turnir U-9 je že bil odigran v Zagorju.
V vseh ekipah je v poletnem prestopnem roku
odšlo 6 igralcev, prišlo pa jih je 13 iz okoliških
krogov in celo eden iz Beograjske Ćrvene Zvezde, ki se bo zaposliv v eni iz Ljubljanskih podjetjih.
Glavna dela na igrišču se opravljajo redno in pripravlja se za jesenski del tekmovanja. V prihodnje
klub čaka ureditev tribune za gledalce in zamenjava strehe na večnamenski dvorani ter redna
vzdrževalna dela na objektih Športnega parka Kresnice. Delo v klubu poteka prostovoljno tako
organizacijsko kot vodstveno. Vsi ki bi želeli sodelovati in delati v športu vas vabimo, da se nam
pridružite. Vse informacije o klubo dobite na naši spletni stran https://nkkresnice.si/.
NK Kresnice

ŠD Sava v Riminiju v Italiji zastopala
barve Slovenije

ŠD SAVA se je udeležila malonogometnega turnirja na travi EMF CHAMPIONS
LEAGUE 2019 v Riminiju v Italiji od 4. do 8.9.2019. Udeležbo si je prislužila
na podlagi udeležbe državnega nogometnega turnirja v Ljubljani decembra
2019, ko so osvojili skupno drugo mesto.
Turnirja v Italiji se je udeležilo 21 članov Športnega društva Sava, skupaj z nepo
grešljivimi zvestimi privrženci – navijači.
Za udeležbo na turnirju
je bilo potrebno ogromno
truda in časa vseh igral
cev, ki so trenirali čez
celo poletje ter truda pri sami organiza
ciji za udeležbo.
Na turnirju je sodelovalo 24 ekip iz 17
evropskih držav. Ekipe so bile razporeje
ne v 6 skupin po 4 ekipe. Najboljše tri iz
posamezne skupine so se uvrstile v izlo
čilne boje. Ekipa Save je po hudih bojih
in neizmerni borbenosti zasedla 4. mesto
v skupini. Skupaj z ekipo so imeli bučno podporo zvestih savskih navijačev s tribun in navijačev
iz Slovenije, saj je bilo tekme mogoče neposredno spremljati preko youtub kanalov, tudi vse po
snetki so na voljo za ogled.
»Kot ekipa smo v nadaljevanju turnirja
dajali podporo s tribun ekipi METEORO
LASTA iz Ljutomera, ki je zastopala Slove
nijo na turnirju EMF MASTER CUP (vete
ranski turnir)«, pove predsednik društva
in igralec Denis Furman.
Kljub temu, da se Savi ni uspelo prebiti v
ospredje so zastopali Savo in državo Slo
venijo častno. Zahvala gre celotni ekipi
društva za ves trud na in ob turnirju ter za
samo
organizacijo na tako pomembnem in odmevnem mednaro
dnem športnem dogodku.
Brez finančne pomoči tudi ne bi šlo, kajti za vse skupaj je bil
potreben velik finančni vložek, zato iskrena zahvala vsem dona
torjem za finančno podporo, velika zahvala gre tudi prevozniku
Dren Trade.
»Hvala vsem občankam in občanom, ki ste nas spremljali in
držali pesti za nas!«
Boris Doblekar, tajnik društva

Novice iz Kempo Arnis
kluba Litija

Člani kluba se po počitnicah vračamo v
stare tirnice in smo se z začetkom no
vega šolskega leta že zbrali na prvih treningih. Pot
je tekel v potokih, saj se je na kondiciji še kako po
znalo počitniško oziroma dopustno poletje. V me
secu septembru in oktobru tako že tradicionalno
vabimo nove člane, da se nam pridružijo. Treningi
se začnejo za vse tekmovalne skupine, od najmlaj
ših petletnikov, osnovnošolcev, do skupine srednje
šolcev, študentov in odraslih-seniorjev. Prilagojeni
so zmožnostim članov, na treningih spodbujamo
razvoj gibalnih spretnosti, najbolj zavzete člane pa
pripravljamo tudi za tekmovalne borbe, s katerimi
pridobivajo dragocene izkušnje.
Z novo sezono smo se preselili na novo lokacijo, dvorano Ambient, termini treningov pa ostajajo
ponedeljek in sreda. Podrobnosti o terminih posameznih skupin najdete na našem facebook
profilu Kempo Arnis klub Litija. Vabljeni! 
Jan Maver

KOŠARKARJI IN KOŠARKARICE VABIJO
FANTE IN DEKLETA NA TRENING

Novo šolsko leto se je pričelo in s tem tudi nov začetek sezone za mlade košarkarje
in košarkarice iz KK Litija.
Po novi uspešno zaključeni sezoni nadaljujemo s treniranjem, prav tako pa vabimo na naše tre
ninge nove bodoče košarkarje in košarkarice.
Treningi bodo potekali po sledečem razporedu:
Dekleta: Športna dvorana Litija: 1., 2. in 3. razred - ponedeljek in sreda od 14.05 do 15.00
Športna dvorana Litija: 4. in 5. razred - ponedeljek in sreda od 15.00 do 16.00
Športna dvorana Litija: 6., 7. in 8. razred - ponedeljek in sreda od 16.00 do 17.00
Telovadnica OŠ Gradec: petek od 16.30 do 17.30
Fantje: Športna dvorana Litija: 1. in 2. razred - torek in četrtek od 14.00 do 15.00
Športna dvorana Litija: 3. in 4. razred - ponedeljek od 14.00 do 15.30 in torek ter četrtek od
15.00 do 16.00
Športna dvorana Litija: 5., 6. in 7. razred - ponedeljek od 15.30 do 17.00 in sreda ter petek od
14.00 do 15.30
Telovadnica OŠ Gradec: od 1. do 4. razreda torek in četrtek od 16.00 do 17.00
Za vse dodatne informacije lahko pokličete trenerja: 041 747 767 (Džemo) in 040 364 432 (Dra
gica).
Vabimo vas, da se nam pridružite!

ŠPORT / ZANIMIVOSTI

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

1. in 2. BOJEVNIK Z VAČ

1. To je najlepši primer bronastega kipca iz železne dobe (sl.1),
ki ga hrani naš Narodni muzej v Ljubljani - http://www.vace.si/HOPLIT.htm
. Star 2600 let - je krasil žezlo in skupaj z umrlim bojevnikom in vladarjem je
bil zakopan v gomili na Lestini. Izkopal ga je (1927 l.) starinokop Tit Strmljan.
Od takrat se je ohranil hišni priimek pri Titk na Mačkovcu, kjer se je ohranila
tudi kamnita miza iz bližnjega gradu (http://www.vace.si/kamnita miza.htm ).
2. Drugi bojevnik z Vač pa je še kako zelo živ. Star je samo 62 let in z borilno
veščino brazilski jiu jitsu (BJJ) se je začel ukvarjati pri 47 letih. To je borilna
veščina, ki so jo brazilski strokovnjaki skrbno sestavili iz japonskih borilnih
veščin ponosnih samurajev (judo, jiu jitsu, itd.). To je do zdaj najučinkovitejša
borilna veščina – namenjena predvsem obrambi. V arabskem svetu so jo uvedli
celo v šole (izboljša koncentracijo, sa
mozavest, …) in si prizadevajo, da bi
postal BJJ ( brazilski jiu jitsu ) olimpijska
disciplina. Brazilski mojstri jo širijo po
slovenskih mestih. Med prvimi je bil Carlos Maie, ki je tre
niral našega bojevnika z Vač. To je Tone Vrhovec – Mate
tov Tone – večkratni evropski in svetovni prvak (sl.2).
Na prvenstvih je spoznal polne dvorane svetovnih mest:
Abu Dhabi, Lizbono, Las Vegas, … Tone pravi, da nima v
Sloveniji borca, s katerim bi treniral v tem športu, zato
vadi z mlajšimi, vendar to ni to. Imam predlog: Vprašal ga
bom, če je že poskusil z bratom direktorja Družinskega
gledališča Kolenc, evropskim in svetovnim prvakom v jiu
jitsu (JJ) - Benjaminom Lahom. Morda bo pa to njegova re
šitev za izpopolnjevanje tudi v BJJ-u. Gotovo je Tone eden
od znamenitih ljudi na Vačah. Le malo je krajev, ki se lah
ko pohvalijo s svetovnim prvakom.
Vačani imamo v genih borbeno kri - www.vace.si/pre
bivalci.htm. Včasih so bili pretepi fantov z Vač s fanti iz
Moravč folklora. Dobili so se na Klancu in vedno so Mo
ravčani odnesli kratko s poškodbami.
Kakšni so bili dvoboji v železni dobi, vidimo na situli z Vač
(naši predniki pač). http://www.vace.si/dvoboj.pdf
O tretjem bojevniku pa naslednji mesec – NORO – KDO BI SI MISLIL! (Moram vas na to vnaprej
pripraviti, da informacija ne bo preveč šokantna, ker lahko škoduje naši fizični in psihični stabil
nosti!)
Moja borilna veščina ima samo en prijem – objem in: Rad te imam Tone!
Zvonček Norček
Tonetu lahko pošljete svoje izraze občudovanja na pvp@siol.net. (pvp = pravijo, da to pomeni:
Pust Vrhovca p rmir. )
Ne vem zakaj, toda prvič se mi je zgodilo, da sem dal članek v pregled tistemu, o komer govori!
Več o njegovih rezultatih, itd. na spletni strani te kolumne: www.vace.si/mate.htm

TENIS KLUB AS

JAKA TOMAŽIN OSVOJIL 2. MESTO NA TURNIRJU
V PORTOROŽU

V Portorožu so se v začetku avgusta pričeli, pred prihajajočim največjim ATP turnirjem pri nas,
zbirati najboljši mladi slovenski tenisači, ki so merili moči v svojih starostnih kategorijah. Že
v prejšnji številki smo poročali o odličnem
uspehu Bora Artnak in Pie Poglajen, ki sta na
turnirjih do 18 let osvojila 2. mesto. V katego
riji do 14 let nas je nato teden dni kasneje z
enakim rezultatom razveselil Jaka Tomažin,
ki je prav tako osvojil 2. mesto. Za vstop v fi
nale je v polfinalu premagal 2. nosilca turnirja
Jaka Goloba iz kluba Triglav Kranj z rezulta
tom 6:1 6:4, v finalu pa je nato moral priznati
premoč 1. nosilcu Žigi Švecu iz Murske Sobo
te. Čestitamo za 2. mesto!
V Portorožu so merili moči tudi v kategoriji do
12 let, kjer je uspešno nastopa Žiga Šeško, ki
se je uvrstil v četrtfinale.
Na mednarodnih ITF turnirjih, ki so bili orga
nizirani v Sloveniji in sicer v Kranju, Domžalah
in Mariboru sta se odlično odrezala Bor Artnak in Pia Poglajen. Bor je v Kranju zabe
ležil dve zmagi in sicer nad Avstrijcem Morri
sem Kipcakom z 6:3 5:7 6:2 in nad ruskim tekmovalcev Konstantinom Zhzhenovom z rezultatom
6:4 6:2 in osvojil prvo ITF točko (svetovna lestvica do 18 let, Bor jih šteje 15), Pia Poglajen pa je v
Domžalah zabeležila eno zmago in sicer nad Poljaki
njo Oriano Grott z rezultatom 3:6 6:3 6:1.
Nik Razboršek bo znova zastopal barve Slovenije
na Davis cup tekmi proti Egiptu, ki se bo odvijala v
dneh od 13. do 15. septembra v Egiptu. Nik Razboršek bo najmlajši član slovenske reprezentance,
trenutno pa je na 456.mestu ATP. Držimo pesti za
Nika in slovensko teniško reprezentanco!
Tenis klub AS Litija je v septembru izvedel jesen
ski VPIS OTROK V TENIŠKO ŠOLO AS. Vpisujemo
otroke v starosti od 5 do 11 let. Prvi treningi in poskusni termini so bili v začetku septembra, na
voljo pa je še nekaj prostih mest v nekaterih skupinah. Vse zainteresirane pozivamo, da prijavo
z navedbo imena in letnico rojstva otroka pošljete na mail: tk.aslitija@gmail.com ali melita.aste
prom@gmail.com in vas bomo povratno obvestili o pričetku treningov. Utrinke iz naših treningov
in tekmovanj si lahko ogledate na naši facebook strani.
Prav tako sprejemamo že rezervacije za igranje tenisa v zimski sezoni. Na voljo je še nekaj
prostih terminov, več informacij pa dobite v Tenis klubu AS Litija. Vabljeni!
Melita Poglajen


KRIŽANKA / OBVESTILA / ZANIMIVOSTI

NEPREM IČNINE
Oddam prostor v najem
primeren za pedikuro/
manikuro/ masaža.
V MGC ŠMELC na Ljubljanski
cesti 3, Litija.
Info: 040 154 044

Oddamo v najem gostinski
lokal (bivši 3M) v Litiji
Inf.: 040-510-696

SEČNJA IN
SPRAVILO LESA
Izvajamo sečnjo
in spravilo lesa.
Les tudi odkupujemo in
izdelujemo gozdne poti.
Po dogovoru možen tudi od
kup na panju.

OBČAN - SEPTEMBER 2019 

MALI OGLASI

nagradna križanka

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
Na Kmetiji Šraj imamo naprodaj
jarkice - mlade kokoši nesnice.
Cepljene so proti osmim bole
znim, so mirne narave in navaje
ne na ljudi. Trenutno so na voljo
rjave, v začetku nesnosti. Nudi
mo tudi brezplačno dostavo v
Litijo in po dogovoru na dom.
Naročila in informacije:
031 751 675.
Kmetija Šraj, Poljčane.

Občina Šmartno pri Litiji, Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Litija ob
javljajo 5. FOTOGRAFSKI NATEČAJ z naslovom »SKRITI KOTIČKI OKOLI
NAS«, ki bo potekal med 1. septembrom in 18. novembrom 2019.
Natečaj vas vabi k iskanju in predstavitvi manj znanih kotičkov v Ob
čini Šmartno pri Litiji. Avtor lahko sodeluje z največ petimi fotogra
fijami v barvni ali črno beli tehniki. Velikost digitalne oblike fotografi
je naj ustreza velikosti fotografije formata A3 in visoke resolucij. Na
fotografskem natečaju lahko sodelujejo amaterski in profesionalni
fotografi avtorskih fotografij (v nadaljevanju avtorji), razen članov ko
misije tega natečaja. Komisija bo upoštevala fotografije, ki so nastale
v letu 2019.
Vsaka prijava na fotografski natečaj mora vsebovati polne podatke
o avtorju. Vsi podatki o avtorju in fotografiji naj bodo zapisani na
Prijavnici na fotografski natečaj .
Fotografije pošljite skupaj s prijavnico v digitalni obliki v JPG, JPEG forma
tu na CD/DVD na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275
Šmartno pri Litiji s pripisom »Za fotografski natečaj« ali po elektron
ski pošti na naslov: turizem@bogensperk.si. Razpis natečaja in prijavnica
sta dostopni na spletni strani www.bogensperk.si, www.smartno-litija.
si, www.knjiznica-litija.si.
Komisija bo podelila nagrade za najboljše fotografije prvim trem najbolje
ocenjenim fotografijam. Nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli na ura
dni razglasitvi nagrajenih fotografij (razstava).
Še posebej vabimo, da se natečaja udeležijo osnovnošolci/dijaki (do 18.
leta), saj je za fotografijo mladega avtorja predvidena posebna nagrada.
Za dodatna vprašanja in informacije o natečaju smo dosegljivi: Tanja
Dolar info@bogensperk.si (01) 898 78 67
Sonja Perme sonja.perme@gmail.com 041 258 237

MIZARSKE STORITVE

SALES
JOŽEF SAVŠEK s.p.
Mala Kostrevnica 10B,
1275 Šmartno pri Litiji

GSM: 051/639 416

• MIZARSKI SERVIS • VHODNA,
GARAŽNA IN NOTRANJA
VRATA, PODBOJI,
• BALKONSKE, NOTRANJE
IN VRTNE OGRAJE
(MACESEN, HRAST, SMREKA)
• VRTNE UTE • SAVNE
• VISOKE GREDE

Jože Vizlar ŠTEVILKA: 226

OSMA ČRKA
ABECEDE

NOVINARKA
ČASOPISA
DNEVNIK

ČEŠKA
PRITRDILNICA

IZVAJALEC
ŠKROBLJENJA

NADALJEVANJE
GESLA

PUNTARJI,
UPORNIKI

FRANCOSKA
IGRA S
KARTAMI

PESEM
ANTONA
AŠKERCA
DEPARTMA V
FRANCIJI
LETOVIŠČE
NA KRKU
NOGOMETNI
KLUB

Gsm: 041 827 362

OSKAR
OKORN
BRIGITE
BARDOT

OLIVER
ANTAVER

PRIPRAVA ZA
ZATIKANJE

PREMIČNI
DEL ŠLEMA
NEKDAJ

UREJEVALEC
VRTOV

FRANCI
MEŠIČ

NAPRAVA
V LADJEDELNICI

HRIB PRI
BEOGRADU

VANADIJ

LATA

FRANCI
ŠTRUS

MOJZESOV
BRAT

MAJHNA
FRAJLA
STAVKA
GERMANSKA
BOGINJA
USODE

UREJENOST

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

5. FOTOGRAFSKI NATEČAJ

SESTAVIL:

REKA V
FRANCIJI

NOBELIJ

ŠVICARSKA
REKA

SVINJA,
PRAŠIČKA

TOVARNA
V GORNJI
RADGONI

ZDRAVILO

SMUČARSKO
SREDIŠČE
NA
POLJSKEM
ŠESTA ČRKA
ABECEDE

LJUDSKA
PRITRDILNICA
ČAPKOVA
DRAMA
ČRKA GRŠKE
ABECEDE
IT. KOLESAR
(FABIO)

PEVKA
JENČE
NOVINARKA
ROŠ

rdeče vino
in vinjak
lastne pridelave,
vinorodni okoliš
Dolenjska. Vinjak
je destiliran v
kartuziji Pleterje.
Informacije na
gsm: 031 619 467.

ERBIJ

ORANŽADA

GORA V
SRBIJI

Prodam

15

PIJAČA
STARIH
SLOVANOV

ORANJE

MESTO
NA FLORIDI
(ZDA)
NADALJEVANJE
GESLA

PRITOK
DONAVE V
ROMUNIJI
NORVEŠKI
POLITIK,
SEKRETAR
OZN (TRYGVE)

MESTO V
ROMUNIJI

Težje besede: ITON, SARASOTA, LIE, VIZIR, LJOBA,
ARAD, NORNA
Izžrebanci križanke št. 225 bodo prejeli knjigo Doma Tisje,

ZGODBE IN RECEPTI NAŠIH BABIC. Knjigo bodo nagrajenci
prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko št. 226 pošljite najkasneje do 8.10.2019
na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo

1. Marija Femc, Moravče pri Gabrovki 94, Gabrovka prejeli BON za striženje v znesku 10 EUR. Bon za striže2. Slavi Hvala, Sava 42, Sava
nje bodo prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.
3. Babša Nejedly, Prisojna ulica 2, Litija

OBVESTILO
V nedeljo, 8.9.2019 sem v litijski cerkvi
izgubila SLUŠNI APARAT. Poštenega naj
ditelja naprošam, da ga odnese v župni
šče ali v Tiskarno ACO, C.D.K. 39 v Litiji.
Naslov občanke in tel. štev. hranimo v
Uredništvu Občana.

Moje drevo

V parku ob Savi rastejo lepa drevesa z bujnim
zelenjem v krošnjah. Eno pa se je posušilo. Tež
ko mi je bilo opazovati to usihanje sredi poletja,
ko vse prekipeva v svoji rasti. Večkrat sem kje prebrala,
da drevesa blagodejno vplivajo na človeka in pogojujejo
medsebojno povezanost. Ob mojih jutranjih sprehodih
sem to drevo hrabrila, ga objemala in mu predajala svojo
energijo. Počasi je začelo zeleneti in vsako jutro je bilo
več zelenja. Končno pa je oživelo. Veselila sem se tega
oživljanja. Drevo sem vzljubila in ga v mislih posvojila.
Vsako jutro si zaželiva lep dan. Jutranji sprehodi v parku
mi dajejo posebno energijo. Drevesa ob levi in reka Sava
ob desni strani. Vse to blagodejno vpliva na moje počutje
in mi daje navdih za lep dan. 
Anica Črešnovec

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

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.

BUČA, DA TE KAP!

Lani je 11-letni mladenič Erik Rink
Perme obljubil, da bo naslednje leto
pridelal še 1-krat večjo bučo, ki je
lani tehtala celih 250 kilogramov.
Res mu je uspelo in tokrat je še
več kot 1-krat težja, saj je že 13.9.
tehtala 530 kilogramov. Letos se je
tudi odločil, da se bo 21. septembra
udeležil tekmovanja "Bučmanov" v
Mozirskem gaju. Razstava bo po
tekala do 5. oktobra in si jo boste
lahko tam tudi ogledali.
Prepričan sem, da se bo visoko
uvrstil na tekmovanju. Zopet mi je
obljubil, da bo naslednje leto pride
lal še večjo in težjo bučo. Čestitamo mu tudi iz uredništva časopisa Občan za njegov trud in vztraj
nost pri pridelavi buče velikanke. 
Foto in tekst: Aco Jovanovič

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

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

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

PONUDBA VELJA DO RAZPRODAJE ZALOG

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

BARCAFFE 100 g
1,05 €

SNICKERS 7-pak
2,29 €

MILKY WAY 6-pak
1,49 €

SMARTIES 3-pak
1,29 €

MOKA POSEB. 1 Kg
0,75 €

KOZARCI 10-pak
2,59 €

WC BREF 3-pak
3,49 €

PERSIL BOX 4,68 Kg
12,99 €

DASH tekoči 2,4 L
8,99 €

POKROVČKI 10-pak
0,99 €

V najem ODDAMO gostinski lokal
BISTRO VALVAZOR
Lokal se nahaja v centru Litije.

V pritličju lokala je gostinski prostor s 70 sedeži,
točilnim pultom in zunanjo teraso. V prvem nadstropju
je restavracija s 60 sedeži in prijetnim razgledom
na mestno središče in reko Savo.
Lokal je prenovljen, v obratovanju. Skupna površina
prostorov znaša 260 m2 z uporabo zunanje terase na ploščadi
ob poslovni stavbi. V najemnino je vključena vsa oprema
gostinskega lokala in kuhinje.

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

VABA MIŠI
2,23 €

PARAFINSKO OLJE 1 L
2,29 €

Tel.: 01 896 32 41

KAD 500 L
38,99 €

VRHUNSKI PELETI A1
279 €/t

KOCKE VŽIG
0,65 €

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

DOBRODOŠLI V TRGOVINAH KGZ LITIJA!

Več informacij dobite na sedežu KGZ Litija z.o.o., Valvazorjev trg 3,
oziroma lahko pokličete na tel. 041-306-381.

