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Iz urednIštva ...
Poletne počitnice in dopusti so za nami. 
Zdaj pa nas vse skupaj čakajo novi 
izzivi, želja po dokazovanju in marljivem 
delu. Tudi v Občanu se tokrat dotikamo 
mnogih aktualnih novic. Iz uredništva 
smo naredili tik pred tiskom še fotografijo 
nove lokacije LITIJSKE TRŽNICE NA PLAC‘ 
v starem delu mesta Litije. Več o tržnici v 
naslednji številki.  Uredništvo

Smo butik ponovne uporabe - prodajalna rabljenih oblačil in predmetov.  K nam lahko 
tudi prinesete (skoraj) vse, česar ne potrebujete več, a je še uporabno. Zbiramo: oblačila, 
obutev, knjige, igrače, porcelan, steklovino, slike, lestence, stole, manjše kose pohištva...  
Vabljeni, da nas obiščete v Koblerjevi hiši na Valvazorjevem trgu 15 ali na facebooku!

TOR - PET 
10:00 - 18:00 

SOB 
08:00 - 13:00

Več na 2. strani Podrobno na 2. strani

NOVE OZNAČBE NA 
BEVKOVI CESTI

Podrobni Program  
na 11. strani

Foto: Aco J.

Prispevke pošljite do 08.10.2020  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

tiskarna.aco@siol.net
Gsm: 041 719 444
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(nadaljevanje s 1. str.)

(nadaljevanje s 1. str.)

LITIJSKA TRŽNICA NA PLAC‘
V soboto 19.septembra 2020 se na NOVO lokacijo, v staro me-
stno jedro seli litijska tržnica. 
Ne spreminja se samo lokacija, temveč tudi vsebina zato vas 
vabimo, da si pridete pogledat pestro dogajanje, vsako soboto 
od 8.00 do 12.00 ure. NA PLAC‘, kot smo nostalgično poime-
novali nov prostor za tržnico na Valvazorjevem trgu, boste lahko 
izbirali med pridelki, izdelki ali drugimi proizvodi naših lokalnih 
pridelovalcev, predelovalcev, rokodelcev, mesarjev, čebelarjev, 
vinarjev, pivovarjev, podjetnikov, društev…Še več, lahko se bo-
ste družili ob prijetnem animiranem programu, ob glasbi, hrani 
in pijači. Vabljeni otroci, mladina, starši, dedki in babice, gospo-
dinje in ne-gospodinje, da se v sobotnem dopoldnevu sprehodi-
te do starega mestnega jedra, ob prijetnem programu napolnite 
košarico z lokalnimi dobrotami in polni dobre volje in pozitivne 
energije zaključite delovni teden. 

Vabljeni! Od 19. septembra 2020 se ob sobotnih  
dopoldnevih srečujemo NA PLAC‘ !

Ob obisku tržnice upoštevajte priporočila NIJZ (razkuževanje 
rok, nošenje mask in priporočena razdalja.)

OBVESTILO O
1. javnem zbiranju ponudb v letu  
2020 za prodajo nepremičnega 

premoženja občine Litija
Občina Litija je na spletni strani http://www.litija.si. objavila 
1.javno zbiranje ponudb v letu 2020 za prodajo nepremičnega 
premoženja občine Litija, ki poteka od 11.9.2020 do 1.10.2020.

SANACIJA PLAZU V CIRKUŠAH
V obdobju obilnih padavin v predhodnem obdobju in predvsem 
v času neurja v juliju 2018, je na javni poti Mačkovina–Cirku-
še–Potok in na pobočju pod cesto prislo do plazu in tako je bila 

ASFALTNA PREVLEKA NA LOKALNI CESTI 
SKOZI ODDALJENO ČATEŠKO GORO

Sredi meseca septembra je Občina Litija izvedla, s strani kra-
janov, težko pričakovano investicijo. Nova asfaltna prevleka je 
bila položena na lokalni cesti od odcepa za Okrog, skozi naselje 

SAMOSTOJNA RAZSTAVA  
IRENE REŽEK v avli občine Litija

V septembru si lahko v avli občine Litija ogledate samostojno 
razstavo ilustratorke Irene Režek, ki prihaja iz Jevnice. To je 
njena prva razstava v Litiji. Ogledate si lahko risbe s katerimi 
je opremila več slikanic. Večino ilustracij je predstavila v svoji 
avtorski slikanici z naslovom Vodna Vila in Čistilčki. S poučno 
in domišljijsko bogato zgodbo nam avtorica oriše pomen pitne 
vode in skrb za naravno okolje. Hkrati pa z duhovitimi ilustra-
cijami približa čiščenje odpadne vode. Obiskovalca in bralca 
nagovori naj odgovorno ravna s pitno vodo, saj je to naložba za 
čisto prihodnost.

Čateška gora do naselja Križišče pri Čatežu. Skupna dolžina je 
2280 m, asfaltiral pa se je tudi odcep za Okrog v dolžini 380 m.
Krajani, krajevna skupnost Gabrovka, JP KSP Litija d.o.o. in 
Občina Litija so v sodelovanju pripravili spodnji ustoj cestišča. 

Posebej moramo izpostaviti in pohvaliti prebivalce območja, ki 
so z veliko samoiniciativnosti, velikega vložka lastnega dela in 
finančnih sredstev, zagotovili večino materiala in dela za spodnji 

del priprave cestišča ter za izvedbo elementov odvodnjavanja 
cestišča.

NOVE OZNAČBE NA BEVKOVI CESTI 
Za izboljšanje prometno varnostnih razmer ter podajanje bolj 
verodostojnih informacij udeležencem v prometu (predvsem 
voznikom), da se nahajajo v območju šole in omejene hitrosti, 
kjer so prisotni najbolj ranljivi udeleženci v prometu (otroci), se 
je občina Litija odločila pristopiti k dodatnim ukrepom za umir-
janje prometa in izboljšanje varnosti otrok. Na območju bivše 

avtobusne postaje so izvedene talne označbe K+R za ustavitev 
vozil in izstop otrok. Prav tako je postavljena tudi tabla K+R, kar 
pomeni OD TU DALJE GREM PEŠ !

Postavljeni so stebrički na poti med Gimnazijo Litija in OŠ Gra-
dec, da se onemogoči ustavljanje vozil in vzvratno zavijanje na 
lokalno cesto.

javna pot poškodovana po celotni širini. V bližini pa se nahaja  
še večji  plaz, ki ogroža stanovanjski objekt in gospodarsko po-
slopje. Da se prepreči nadaljnje lezenje tal in zagotovi varna 

prevoznost javne poti, je občina Litija pristopila k nujni sanaciji  
plazu z ureditvijo površinskega odvodnjavanja ceste in izvedbe 
globinske drenaže samega plazljivega območja. Občini Litija je 

uspelo pridobiti tudi sofinanciranje s strani Ministrstva za oko-
lje in prostor v višini 75%. Javna pot je v času del zaprta za ves 
promet.

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA  
KMETIJSKA GOSPODARSTVA 

Občina Litija vas seznanja, da bo še v mesecu septembru ob-
javila javni razpis za ukrepe s področja ohranjanja in spodbuja-
nja razvoja kmetijstva in podeželja. Predvidena sta dva ukrepa 
in sicer: 
-  Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sred-

stva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetij-
sko proizvodnjo ter 

-  Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih 
proizvodov.

Spremljajte nas na http://www.litija.si. 
Informacije Peter Repovš 01 8963 432.

JAVNI RAZPIS
ZA ODDAJO NEPROFITNIH  

NAJEMNIH STANOVANJ 
Občina Litija razpisuje oddajo neprofitnih najemnih stanovanj 
za obdobje 2021-2022. Pogoje javnega razpisa, obrazec vloge 
dobijo zainteresirani na spletni strani občine www.litija.si. oz. 
KSP Litija d.o.o. www.ksp-litija.si ali na sedežu podjetja KSP 
Litija.d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija (po predhodnem 
dogovoru). Dodatne informacije na KSP Litija d.o.o. v času ura-
dnih ur, osebno ali na tel. št. 890 00 16 oz. na elektronskem na-
slovu ksenja.celarc@ksp-litija.si. Rok za oddajo vlog je petek, 
13.11. 2020. 

V TEDNU MOBILNOSTI Z ZAVODOM 
SOPOTNIKI 

Prevozi starejših, s pomočjo številnih prostovoljcev in Zavoda 
Sopotniki, so v velikih primerih edina možnost za mobilnost sta-
rejših, ki živijo v tako obsežnih občinah kot sta Litija in Šmart no 
pri Litiji. V tednu mobilnosti so pri prevozih pomagali tudi oba 
župana, podžupanja in direktorja občinskih uprav.
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ČE BI SE ŠE ENKRAT 
RODIL, BI BIL GOZDAR

Kot večina mladih tudi Damjan ob koncu osnovne šole ni vedel, kateri poklic bi 
si izbral. Pa je šel njegov sošolec na informativni dan v Postojno na gozdarsko 
šolo in se mu je pridružil. Všeč mu je bilo in tako je postal gozdar. Malo je upal 
tudi na vpis v tehnično smer, a mu je hodilo po glavi preveč drugih dogodi-
vščin, tako da ocene tega niso dopuščale. Ampak prihodnost mu je pokazala, 
da je vse tako, kot je prav.
Približno deset let je bil zaposlen pri Gozdnemu gozdarstvu Ljubljana. Tu se je 
pokazalo, kako prav mu služijo privzgojene domače delovne navade s kmetije. 

Naporno delo, a prijazni sodelavci in spoštljivo vodstvo, v redu zaslužek - je delo sekača uravnove-
silo. Lepi časi, pravi, ko se spominja nazaj.
Pri svojih tridesetih je stopil, v sodelovanju s drugim gozdarskim prijateljem, na svojo samostojno 
podjetniško pot z eno motorno žago kot sekač. Od takrat je minilo 23 let. Podjetje se je počasi raz-
širilo na sedem zaposlenih in poleg mnogih motornih žag še na dva gozdarska traktorja in gozdarski 

forwarder. Pri zadnjem je nasproti stopila tudi dr-
žava z evropskimi finančnimi sredstvi. Oblikovalo 
se je Gozdarstvo Kastelic, podjetje za posek in 
spravilo lesa. Ta velikost podjetja se kaže v na-
šem primeru tudi za precej dobro, če želiš živeti 
poleg poslovnega tudi lepo družinsko življenje. 
Od samega začetka je podjetje imelo srečo z za-
upanja vrednimi in dobrimi sodelavci. Ali morda 
bolje rečeno: podobne ptice rade letijo skupaj. 
Izkazalo se je tudi, da če ne hlepiš po hitrem za-
služku, ampak zaupaš naravnemu razvojnemu 

procesu, vedno ob pravem času pride nasproti nekdo iz domačih krajev, ki se želi pridružiti. Ni 
nobene potrebe po uvozu delavcev iz tujine. V ekipi, ki je vsega spoštovanja vredna, so sami doma-
čini. Domen, Klemen ter sinova Nejc in Tom. Mladi fantje stari od 22 do 29 let. Starejši, prekaljeni 
gozdarski mački, kot so Simon, Roman, Damjan, upokojena Zdravko in Rajko ter Blaž, ki je nedavno 
tega stopil na samostojno pot, pa so s svojim odnosom mladim sodelavcem pokazali oz. kažejo, 
kako se stvari streže. 
V teh nepredvidljivih časih je dobra ekipa res trden 
temelj podjetja, ni pa dovolj. Bolj kot kdaj koli prej je 
pomembno spoštljivo in pošteno sodelovanje s po-
dobnimi domačimi podjetniki in organizacijami, ki še 
sodelujejo v procesu od sečnje do prodaje lesa. In se-
veda lastniki gozdov. Povsod naletimo na dobre ljudi. 
Zato z zaupanjem zremo v prihodnost. Saj si prav vsak 
od nas želi, da bi naše družine živele dostojno, da bi 
tudi naši potomci lahko zaživeli po svoje ter da bi se 
lahko podjetje sproti obnavljalo.
Zakaj delamo v gozdu? Ker ga imamo radi. Še kako se 
zavedamo, da daje nam in našim družinam kruh. Zato nam niti na misel ne pride, da bi ga po nepo-
trebnem izčrpavali in ob tem mislili samo na dobiček. Na koncu se mora urediti tako, da je prav za 
vse. Za nas, ki delamo, za tiste, s katerimi sodelujemo, za lastnike gozdov in gozd sam. Če ni tako, 
potem nekaj še vedno ni v redu. Čeprav marsikdo v tej gozdarski verigi podvomi v to, se vedno 
znova pokaže, da tisti člen ni videl celote, da se je morda preveč osredotočal nase. Če je tako, ne 
vztrajamo, zadevo prepustimo življenju. Le to poskrbi, da je na koncu prav za vse.
In ja, ko Damjana vprašaš, kaj bi bil, če bi se še enkrat rodil, brez pomislekov odgovori, da gozdar. 
To lahko reče samo nekdo, ki v svojem delu vidi smisel, ki dela s srcem. In on ga. Nikoli v vseh letih 
kljub velikim izzivom ni podvomil v to. Vedno je iskal le rešitve in pustil času čas.
Vedno znova se tudi pokaže, da brez božje pomoči in trdnega zaupanja vanjo v gozdu in v življenju 
na splošno ne gre. Želimo si, da je le ta vsak trenutek z nami, da nam kaže pot. Ravno tako želimo, 
da je tudi na strani vseh, s katerimi sodelujemo. In s teboj, ki si to prebral. Hvala ti. 

Andreja, zaposlena pri Gozdarstvu Kastelic

»OBRTNIŠKI 
KOTIČEK«

Predsednik OZS pri članih
USPEŠNA PODJETJA PONOS 

ZBORNICE
Minuli mesec sta se predsednik OZS Branko Meh in direktor OZS Danijel Lamperger mudila v osrčju 
Slovenije. V družbi vodstva OOZ Litija sta obiskala podjetji Makplast in Mizarstvo Kos, člana OOZ Litija.
Predsednik OZS Branko Meh in direktor Danijel Lamperger sta najprej obiskala podjetje Makplast, ki 
ga vodi Tomaž Mahkovec. V podjetju je še vedno nepogrešljiva pomoč njegovega očeta Andreja, ki je 
leta 1996 postavil temelje podjetja, v katerem se ukvarjajo s preoblikovanjem plastičnih mas. Na seda-
njo lokacijo so se preselili leta 2012 in proizvodnjo opremili s sodobnimi stroji. Na njih nastajajo izdelki 
in polizdelki, ki se uporabljajo pri toplotnih črpalkah, v avtomobilski industriji, transportni embala-
ži, igralništvu, sanitarni opremi, medicinski opremi, razsvetljavi, telefoniji, vinskih prešah, reklamnih 

izdelkih in panojih, vgrajeni so v avtobuse, 
traktorje, avtodome, industrijske stroje ..., 
ki jih prodajajo v Avstriji, Nemčiji, Srbiji, na 
Hrvaškem in pri nas.
Zaradi posledic epidemije koronavirusa so 
v podjetju Makplast imeli manj dela, veseli 
pa so, da so kljub temu uspeli obdržati vseh 
deset zaposlenih. 
Predsednik Meh je izrazil zadovoljstvo, da 
ima zbornica tako uspešne člane, hkrati pa 
jim je zagotovil podporo in pomoč, če bi jo 
potrebovali, tudi v prihodnje. 
Podjetje Makplast se nahaja v obrtno indu-

strijski coni Zagorica, kjer so si prostor našli tudi številni člani OOZ Litija. V neposredni bližini ima 
poslovne prostore predsednik OOZ Litija Simon Lokar, pa tudi Rudolf Grm, ki skupaj z družinskimi člani 
vodi tri podjetja (servis vozil, turistično agencijo in prevozniško podjetje). S predsednikom Mehom 
sta ob tej priložnosti spregovorila predvsem o težavah v turistični dejavnosti, ki jo je epidemija zelo 
prizadela. Vodstvo OZS in OOZ Litija si je ogledalo še co-working prostore zadruge Podjetniški Rise, 
kjer je mladim podjetnikom, ki šele vstopajo v poslovni svet, na voljo prostor za delo, izobraževanje in 
druženje, nato pa so se na poti na Veliko Presko ustavili še v gostilni Pustov mlin v Cerovici, ki jo vodi 
Viktor Povše.

V POSLANSTVU DREVES
Na Veliki Preski nad Litijo je sedež Mizarstva Kos, družinskega podjetja, ki že skoraj trideset let svojim 
strankam ponuja vrhunske, po meri projektirane in izdelane izdelke iz lesa za opremo zunanjih pro-
storov in javnih površin. Projektov se lotevajo celostno in pri tem, kot je povedal Jože Kos, direktor 
podjetja, v največji možni meri upoštevajo želje in potrebe 
končnega uporabnika, njegov življenjski slog in značilnosti 
okolja, v katerem bo stal izdelek. 
Izjemno velik pomen podjetnik daje tradiciji in povezovanju. 
Verjame namreč, da sta prepletanje znanj in združevanje iz-
kušenj ob spoštovanju tradicije in narave nujna za trajnostni 
razvoj, ta pa je pogoj za ohranjanje in izboljševanje kako-
vosti življenja. Zato si že vrsto let skupaj z dobavitelji, par-
tnerji, projektanti, arhitekti, podjetji v sorodnih panogah, 
naročniki in lokalnim okoljem prizadeva za izvedbo različnih 
razvojnih projektov, povezanih z naravo, lesom in urejanjem 
okolja ter tako uresničuje vizijo – v poslanstvu dreves.
Zgodbo lesa, dreves in v poslovno skupino za zunanje ureja-
nje prostora povezanih 27 poklicev pripoveduje tudi njihov 
razstavni salon. Predstavljen je skozi izdelke mladih, stvaritve umetnikov in rokodelcev ter skozi arhi-
tekturne projekte. Del te zgodbe bo tudi interaktivni muzej starega orodja kolarjev, tesarjev, mizarjev, 
rezbarjev, sodarjev, strugarjev in pletarjev, ki bo odprt v kratkem, obiskovalcem pa bo ponudil stik z 
lesom skozi vsa čutila. Jože Kos je gostom s krovne in lokalne zbornice predstavil svoje podjetje in 
projekte. S predsednikom OZS, ki je pohvalil njegovo delo in ideje, pa sta med drugim govorila tudi o 
vlogi zbornice in njenem poslanstvu.  Eva MIHELIČ

IZPOGAJANIH 12 MILIJARD 
EU SREDSTEV, ZDRAVSTVO, 

OSKRBA STAREJŠIH,..
Med drugim sprejete 
ključne spremembe 
za prejemnike kmeč-
kih pokojnin in preje-
mnike sredstev pre-
živninskega sklada. 
Z izpogajanimi 12. mi-
lijardami EU sredstev 

za Slovenijo bo ključno izboljšanje zdravstva 
in oskrbe starejših. Glavna tema vlade in nas 
poslancev je obravnava ključnih projektov, ki 
bodo izvedeni iz naslova izjemno dobro izpoga-
janih evropskih sredstev. Ključne prioritete bodo 
izboljšanje zdravstvene oskrbe, izboljšanje oskr-
be starejših in ranljivih skupin ter infrastrukturni 
projekti, ki tudi omogočajo boljše življenje za vse 
državljane. 
Posamezni ministri so nam poslancem že pred-
stavili projekte za svoje področje, na osnovi ka-
terih se bo pripravil prioritetni vrstni red teh pro-
jektov. Izvedba bo odvisna od faze pripravljenosti 
teh projektov, umeščanja v prostor in tudi drugih 
drobnih pogojev.
Prioritete teh projektov se bodo postavljale 
glede na izvedljivost posameznega projekta, 
večinoma pa je bila upoštevana želja posame-
znih okolij. Glede nadaljnjega potrjevanja sred-
stev iz načrta za okrevanje po epidemiji COVID, 
se bodo programi potrjevali glede na pripravlje-
nost posameznega projekta za njegovo realiza-
cijo in zmožnosti črpanja evropskih sredstev. 
Želja in tudi projektov je dvakrat več, kot je v 
tem trenutku iz tega naslova na voljo sredstev za 
njihovo realizacijo. Zelo odmevno in pohvalno s 
strani prav vseh županov slovenskih občin je bilo 
tudi povabilo vlade na srečanje in posvet v zvezi 
nabora in izvajanja projektov ter kar najboljšega 
koriščenja sredstev.
Obravnavamo tudi rebalans letošnjega pro-
računa, ker je v teh težkih korona mesecih na 
prihodkovni strani zaznati izpad, vendar glede na 
izpogajana sredstva v Bruslju, ki so bila Sloveniji 
odobrena, to ne bo pomenilo posebnih krčitev in 
posegov v socialne transferje in vse ostale obve-
znosti, ki jih ima proračun že danes.
Ne pričakuje se večjih rezov pri odhodkih. Dej-
stvo je, da je približno milijardo in pol manj pri-
hodkov iz naslova obremenitev zaradi epidemije 
COVID in na drugi strani več odhodkov zaradi 
subvencij čakanja na delu in drugih pomoči prebi-
valstvu, vendar se bo to zaradi evropskih sredstev 
tudi lažje zapiralo.
Intenzivno se ukvarjamo z administrativnimi 
razbremenitvami, stanovanjsko problematiko 
pred vsem mladih, reformno politiko social-
nih transferjev, s poudarkom na preprečeva-
nju zlorab, krepitvijo varovanja državne meje, 
krepitvijo ugleda Slovenije v Evropi in svetu 
ter mnogimi ukrepi za decentralizacijo in 
skladen regionalen razvoj.
Na kratko povzamem še nekaj novosti:
Z ukrepom razširjene odgovornosti proizva-
jalca embalaže končno konec kopičenja od-
padne embalaže po skladiščih komunal in 
pravočasno pobiranje. Ureja se sistem trgova-
nja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
zavzemamo se, da se v ospredje okrevanja po-
stavi razvoj, ki se usmerja v trajnostne investici-
je, krožno gospodarstvo in digitalizacijo. Krožno 
gospodarstvo je zelo konkreten in uporaben kon-
cept, s katerim bomo lahko učinkoviteje usmerili 
naložbe v trajnostni prehod. Je eden od ključnih 
instrumentov za trajnostno rabo naravnih virov in 
zmanjševanje emisij
Tudi za skupno kmetijsko politiko je vladi v 
napornih pogajanjih uspelo izpogajati več 

sredstev kot je predlagala Evropska komisija 
maja 2018 in bomo tako lažje poudarili dodano 
vrednost ukrepov s področja razvoja podeželja 
in se soočili z novimi izzivi. Naj opomnim, da je 
potrebno skrbno spremljati različne razpise za 
sofinanciranje kmetijske dejavnosti.
Novela SPIZ rešuje dve zadevi: 1. dokup vo-
jaških, študijskih in kmečkih let, ki so jih za-
varovanci plačevali, a so bila spregledana in 
se niso upoštevala; 2. status kmečkih zavaro-
vancev, ki so plačevali za polni obseg pravic, 
priznan pa so imeli ožji obseg pravic.
S potrjenim predlogom naše poslanske sku-
pine se je rešila situacija dveh zapostavljenih 
skupin zavarovancev oziroma upravičencev 
do pokojnin. Prva skupina so zavarovanci ali 
upravičenci, ki so pokojninsko dobo dokupili po 
veljavnih predpisih o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju, in so bili v neenakem polo-
žaju s tistimi, katerim se je doba prostovoljnega 
zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez 
dokupa. Druga skupina so nekdanji kmečki zava-
rovanci, ki so v preteklosti plačevali višino zavaro-
vanja za polni obseg pravic, priznalo pa se jim je 
zavarovanje za ožji obseg pravic in s tem manjša 
odmera pokojnine, ko so izpolnili pogoje za prido-
bitev pokojnine. 
S predlogom zakona o spremembi in dopol-
nitvi Zakona o javnem jamstvenem in pre-
živninskem skladu Republike Slovenije smo 
se v naši poslanski skupini zavzeli za enake 
pravice vseh otrok. Cilj spremembe zakona je 
zagotoviti enako obravnavo vseh upravičencev do 

preživnine s strani državnega javnega preživnin-
skega sklada. Pri tem je predlog spremembe za-
kona zasledoval temeljna načela: načelo socialne 
države, načelo dolžnosti skrbi za otroke in načelo 
državne podpore pri zagotavljanju razvoja otroka. 
S predlogom zakona se je predlagala sprememba 
starostne meje za upravičenost do nadomestila 
preživnine iz 18 let na 26 let oziroma dokler traja 
preživninska obveznost. S tem je Javni jamstve-
ni in preživninski sklad RS prevzel tudi izterjavo 
za te preživnine in odgovornost za preventivno 
preprečevanje neplačevanja preživnin za upravi-
čence starejše od 18 let. S predlogom, ki je bil 
sprejet, omogočamo enakopravno obravnavo 
mladostnikov. Tistim, ki so po 18 letu vključeni v 
nadaljnje izobraževanje, pa omogočamo, da bodo 
brez povečanih finančnih skrbi lahko zaključili 
svoje šolanje.
Moja naloga in vloga kot poslanca je tudi po-
moč občini pri pridobivanju EU in državnih 
sredstev za sofinanciranje različnih projektov, 
tako občinskih kot tudi za izvedbo čim več projek-
tov v domeni države. In moram reči, da smo zaen-
krat na tem področju lahko zelo zadovoljni. Zelo 
pa si prizadevam, da v kratkem našo in sosednjo 
šmarsko občino obiščejo ministri in se konkretno 
pogovorimo na terenu ter obiske sklenemo z do-
govorjenimi zavezami.
Sproti se odzivam na vse prošnje, predloge in pri-
pombe vseh, ki se name obrnejo na različne nači-
ne. Zelo sem vesel vseh, s katerimi se srečujemo 
na terenu in v poslanski pisarni. Dobrodošli.

Boris DOBLEKAR, poslanec DZ RS

IZVRŠILNI ODBOR OBČINSKEGA ODBORA SDS 
LITIJA AKTIVEN IN OKREPLJEN

V Občinskem odboru Slovenske demokratske stranke Litija smo kljub kovi-
du19 aktivni. V Izvršilnem odboru Občinskega odbora SDS skrbno spremljamo 

delo občinskih in državnih institucij. Se sestajamo po potrebi in v skladu s pravili. Redno se udele-
žujemo vseh aktivnosti centrale stranke.

Naša svetniška skupina pri občinskem svetu deluje 
v skladu s koalicijsko pogodbo s SLS ter v skladu z 
našim programom. Stalno smo v stiku s podžupanom 
Filipom Feletom in poslancem Državnega zbora RS 
Borisom Doblekarjem, ki hkrati tudi vodi naše občin-
ski odbor in svetniško skupino SDS v občinskem svetu 
občine Litija. 
Po mnenju odbora SDS Litija občina deluje zadovo-
ljivo. Seveda se vedno ne strinjamo z vsemi odločitvami 
župana 

in občinske uprave, vendar po rednih koalicijskih 
usklajevanjih nekako pridemo do skupne točke in 
usklajenih odločitev. Še kako se zavedamo, da ve-
dno ni za vse prav. Zavedamo se, da je za vse že-
lene projekte premalo denarja. Zavedamo se tudi, 
da znatni delež odločitev nosi župan, zato nekateri 
naši predlogi, ki k nam prihajajo s strani občanov 
iz različnih predelov občine, niso vedno uslišani. Se 
pa trudimo, da so slišani in da obstaja upanje. 
Veseli nas, da je z znatno pomočjo našega poslanca, tudi naša občina bila in bo tudi v bodo-
če deležna mnogo več sredstev iz naslova višjih povprečnin. Izjemno pomembni so tudi spre-
membe zakona o financiranju občin, kjer so pripravljene mnoge dodatne razbremenitve občinskih 

proračunov, kjer bo obveznosti prevzela država. Ob 
izjemnih naporih poslanca je občina deležna tudi več 
EU in državnih sredstev za sofinanciranje občinskih 
projektov. Obetavne so tudi napovedi za naprej. 
Glede na to, da je želja po aktivnem sodelovanju 
v obliki odgovornih aktivnih državljanov zelo veli-
ka, je v porastu tudi včlanjevanje v Slovensko demo-
kratsko stranko, zato se v našem odboru zavedamo 
še toliko večje odgovornosti in krepitve sodelovanja.

Izvršilni odbor OO SDS Litija
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Festival SLOVO 
POLETJU 2020 – trije 
večeri in tri lokacije

Letošnji festival Slovo poletju je bil 
precej drugačen kot ostala leta. Epidemiološka situacija je spremenila naše prvotne načrte 
z gosti ter seveda povzročila tudi več dodatnega tehničnega dela. Vendar nam je s pomočjo 
odlične ekipe ter seveda domačih nastopajočih uspelo in prejeli smo veliko pozitivnih odzi-
vov. Dogodke smo izvedli na treh lokacijah in tako nastope čimbolj približati publiki, saj smo 
imeli omejeno število sedežev na prireditvenem prostoru. Ženska in Moška vokalna skupina 
Lipa sta skupaj z instrumentalisti navdušili poslušalce v parku na Stavbah. Skupaj smo ugo-
tovili, da je park odlična lokacija za tovrstne kulturne dogodke, saj so osvetljena drevesa 
dala ambientu poseben čar. Večer poln dobre energije so navdušenim gledalcem omogočili 
instrumentalisti Pihalnega orkestra Litija, ki so zaigrali na igrišču na Graški dobravi. Številni 
odzivi stanovalcev so bili polni pohval z željo, da se več dogodkov izvede tudi v prihodnjih 
letih. Tretji večer je bil namenjen filmu in v Litiji smo si prvič ogledali film na prostem in 
sicer uspešnico Zvezda je rojena. Kot že vso sezono kino predstav v Litiji, smo tudi tokrat 
sodelovali s Klišejem (Klub litijskih in šmarskih študentov). Vse dni se je odlična ekipa soo-
čala z drugačno organizacijo dela, vendar smo vse uspešno izvedli. Hvala vsem. Program je 
povezoval Gorazd Mavretič, ki je tudi tokrat dokazal, da je profesionalec. Zahvala: Pevskemu 
društvu Lipa in Pihalnemu orkestru Litija za odlična glasbena večera, Zavodu Bogenšperk za 
posojo stolov, Matetovi družbi za malico, ekipi KSP za odlično sodelovanje, Merkatorju na 
Dobravi za elektriko, Društvu invalidov za košnjo, hvala ekipi Klišeja! Hvala Občini Litija za 
zaupanje in podporo! Kljub temu, da v začetku avgusta še nismo vedeli, kako bomo izpeljali 
dogodke, saj so se stvari vsak dan spreminjale, nam je z dobro voljo, odlično ekipo in z de-
lom uspelo, da smo pod streho spravili 14. festival Slovo poletju. Prinesel je veliko novih idej 
in pobud! Glede na številne odzive obiskovalcev, pa si upamo zapisati, da so bili zadovoljni in 
to je bistvo našega dela. Na snidenje naslednje leto!

Prva razstava jevniške ilustratorke Irene Režek v Litiji
V ponedeljek, 7. septembra 2020 smo bili v avli Občine Litija deležni zelo prijetnemu dogod-
ku, ki nam ga je pripravila avtorica razstave, ilustratorka Irena Režek, ki prihaja iz Jevnice. 
To je njena prva razstava v Litiji. Ogledate si lahko risbe s katerimi je opremila več slikanic. 
Večina ilustracij predstavila njeno avtorsko slikanico z naslovom Vodna Vila in Čistilčki. V 
uvodu sta nas z odličnimi glasbenimi točkami navdušila Jaka Vižintin in Robert Likar. Skozi 
besede direktorice ZKMŠ Litija, Alenke Urbanc smo spoznali Irenino umetniško pot, potem 
pa nas je avtorica iskrivo in zanimivo popeljala skozi svoje ustvarjanje, nam predstavila novo 
zgodbo ter navdušila z družabno igro. Prisotne je pozdravil tudi župan gospod Franci Roka-
vec, navdušen nad razstavo in novo slikanico. Ob koncu pa še presenečenje večera. Irenina 
sinova sta odrepala pesem Noben me ne razume in požela velik aplavz. Razstava bo na ogled 
do 30.9.2020. 

OTROŠKE MATINEJE 
Otroške matineje bodo. Kljub situaciji, ki nas precej omejuje, bomo našli 
pot, da bodo naši otroci zopet deležni gledališkega veselja. Število sedežev 
in s tem vstopnic, bo omejeno. Prosim, da spremljate informacije na naši 
spletni strani kclitija.si ali fb profilu. 
Na prvo predstavo vas vabimo v soboto, 26. septembra, ob 10. uri 

na ogled predstave Kekec in Bedanec v izvedbi Gledališča Kolenc. Vsebine vam verjet-
no ni potrebno razlagati, kajne? Lepo vabljeni v novo sezono matinej! In hvala vsem za  
razumevanje.
10. oktober - MAČEK KAZIMIR IN MIŠKA VALENTINA v izvedbi Melite Osojnik. O predsta-
vi: Maček Kazimir je poseben maček z veliko talenti. Le kaj bi lahko pokazal na Veliki avdiciji, ki 
zmagovalcu za nagrado obljublja polet z balonom. Morda pa mu lahko pomaga plesalka miška 
Valentina in ga nauči plesne korake… Morda pa z njim celo zapleše! Vse predstave na: kclitija.
si – redni program – otroške matineje! Če nas še ne sledite na fb nas všečkajte ali pišite na 
kulturnicenter@zkms-litija.si in vas dodamo na mailing listo. 

ABONMAJSKA SEZONA 2020-2021
Vsem abonentom, ki ste izpolnili anketni vprašalnik o željah za pri-
hajajočo sezono, se zahvaljujemo za sodelovanje. Sezono bomo 
verjetno pričeli z novembrom. Izvedli bomo tri predstave, z dvema 
ponovitvama na dan. Prva predstava bo ob 17h, druga kasneje, od-
visno od dolžine predstave. Z gledališči se še dogovarjamo in išče-

mo najboljše rešitve. O vsem vas bomo podrobno obveščali, zato spremljajte informacije 
na kclitija.si in fb Kulturni center Litija. Ker bo število sedežev manjše, kot je bila zase-
denost abonmaja v prejšnjih letih, bomo vpis v abonma sprejemali do zasedenosti vseh  
sedežev. 

VABILO NA RAZSTAVO SABINE CVIKL SLANA – TOREK,  
21. OKTOBER – ob 19h

Članica Društva LILA Litija, Sabina Slana Cvikl je po poklicu učiteljica angleščine in nem-
ščine. Slikarstvo je le eden izmed njenih hobijev, poleg kiparstva, fotografije, včasih na-

piše tudi kakšno pesem ali zgodbo. 
Motive najde na popotovanjih okoli 
sveta, obiskala je že 83 dežel. Naj-
večkrat so njeni motivi ljudje ali živa-
li, tudi narava. Najraje ima realizem, 
pa tudi sodobno slikarstvo. Njen 
navdih je Vincent van Gogh, Frida 
Kahlo, ruski slikarji kot sta I. K. Aj-
vazovski, Valentin Serov. Preizkusila 
je že več tehnik: risba, oglje, paste-
li, akvarel, akril, grafika, tudi glina. 
Že nekaj let sodeluje na Zlati paleti, 
kjer je bilo razstavljenih že 18 njenih 
del. Sodeluje na občinskih tematskih 
razstavah. LILI se je pridružila v zrelih 
letih po navdihu strica iz Nove Zelan-

dije, ki je tudi profesionalni slikar. Njeni mentorji so Zoran Poznič, Jože Potokar – Cvrčo in 
Brane Praznik. Lepo vabljeni na prijeten dogodek. 

PRIBLIŽEVANJA – DESA MUCK 
V ponedeljek, 12. oktobra ste ob 19h vabljeni na 
prva Približevanja. Naša gostja bo DESA MUCK! Sre-
čanje bo potekalo v dvorani Kulturnega centra, tako 
da bo dovolj prostora za vse. NOVOST: zaradi ome-
jitev - BREZPLAČNE VSTOPNICE v TIC LITIJA IN V 
KNJIŽNICI LITIJA (ter na dan dogodka v KC, če bodo 
še na razpolago) Lepo vabljeni na novo sezono naših  
srečanj! 

JESEN V MESTNEM MUZEJU LITIJA
V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine vas vabimo na: 
Slikarsko razstavo Billyja Mehleta »Zadržana in skrivnostna« 
Otvoritev bo 22. 9. ob 18. uri v kletnih prostorih Mestnega muzeja Litija. 

Billy Mehle je vsestranska osebnost, v kateri se odraža izjemen umetniški 
talent, saj ustvarja v različnih slikarskih tehnikah. Prav tako je za svoja 
dela z ogljem in svinčnikom prejel že mnogo priznanj. Poleg tega se ukvar-
ja tudi s pisanjem poezije. Kot nekakšen kontrapunkt njegovi umetniški 
plati pa ga odlikuje tudi velika ljubezen do domovine, saj je zaposlen kot 
podčastnik v Slovenski vojski. 
28.9. ob 17.30 vas vabimo na sprehod skozi Litijo! Pogovarjali se bomo 
o stavbah, mimo katerih hodimo vsak dan, a o njih bolj malo vemo. Dogo-
dek bo potekal v okviru Medgeneracijskega festivala in bo trajal eno uro. 
Dobimo se pred Mestnim muzejem Litija.
Ekskurzija z vlakom v mesto treh lilij - LAŠKO, v torek, 6. 10.
V septembru smo si z 

vlakom ogledali Žalec in preživeli čudovit dan.
Tokrat vas v sodelovanju z U3 v torek, 6.10., va-
bimo na ekskurzijo v Laško. Na potep se bomo 
odpravili z vlakom in si ogledali mesto v obje-
mu Savinje, ki ga poleg pivovarstva odlikuje tudi 
bogata zgodovina. Za več informacij in prijave 
pokličite na 070 430 202 ali na mestnimuzej@
zkms-litija.si.
Ali imate kaj informacij o »Ukmarjevi vili« 
(Mladinski center na Ponoviški 12)?
Na vas se obračamo s prošnjo, da nam posredujete kakršne koli podatke, spomine ali anekdote 
povezane z gradnjo tako imenovane »Ukmarjeve vile«. Zanima nas predvsem: 
- Kdo je hišo zgradil?
- Kdaj je gradnja potekala?
- Ali imate morda kakšne fotografije stavbe, ko je bila zgrajena?
Veseli bomo vašega klica na 070 430 202!

KNJIŽNICA LITIJA

Tačkov knjižakeljc
Knjižnica Litija se je odločila za iz-

virni projekt, ki je namenjen vsem prvošolcem 
v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji. Bral-
no kulturo bo spodbujal lik Tačka, torej kužka, 
ki že ima svoj festival. Projekt smo poimeno-
vali Tačkov knjižakeljc. Ob vpisu v knjižnico 
bodo prvošolčki vse do konca oktobra prejeli 
posebno vrečico oz. žakeljc, s katerim si bodo 
izposojali knjige in skupaj s svojimi starši brali. 
V knjižnici bomo obiske beležili na Tačkovo ka-
zalko in mlade bralce za njihovo vztrajnost tudi 
nagradili. Tačkov knjižakeljc pričakuje prvošol-
ce v knjižnicah v Litiji, Šmartnem, na Vačah 
in v Gabrovki. Branje nas povezuje, Taček pa 
razveseljuje, pravimo v litijski knjižnici in vsem 
želimo uspešno šolsko leto!

Zaključna prireditev Poletavcev-
NajPoletavcev

Če nam bo epidemiološka slika v državi 
omogočila druženje na prostem, bomo pripravili 
zaključno prireditev za mlade poletne bralce v 
starem jedru Litije. Na Valvasorjevem trgu bo 
ob zaključku 2. festivala medgeneracijskega 
povezovanja 9. 10. ob 18. uri tudi zaključna pri-
reditev s podelitvijo priznanj in majic, ter žre-
banje glavne nagrade. Če bo dogodek odpadel 
zaradi smernic NIJZ, pa bomo žrebanje posneli 

in objavili na naši spletni strani. Vsem hvala za 
trud in čestitke članom naše poletavsko-bral-
ske jate!

Približevanja - Desa Muck - tretjič
Z optimizmom zremo v oktober, ko nam bo 
morda uspelo pripraviti srečanje z Deso Muck. 
Dvakrat nam je odpadlo, zaradi bolezni in ka-
rantene. Zaradi razmer bodo Približevanja v 
gledališki dvorani KC Litija, za udeležbo bo na 
voljo omejeno število brezplačnih vstopnic, v 
Turistično informacijski točki Litija in Knjižnici 
Litija. Približevanja bodo v ponedeljek, 12. 10. 
ob 19. uri, v KC Litija. 

Potopisna predavanja in pravljične 
ure

Poskusno smo začeli s potopisi in pravljični-
mi urami. Za pripravo prostora, kjer je število 
sedežev omejeno zaradi varnostne razdalje, 
pa potrebujemo vaše prijave. Prosimo vas, da 
nam sporočite, če se boste dogodka udeležili. 
Z uvedbo nekaterih novosti: spletni vpis, brez-
gotovinsko poslovanje, bralnika za elektronske 
knjige, Press Reader pa želimo knjige še bolj 
približati našim članom, z rednim razkuževa-
njem vrnjenega gradiva pa omogočiti varne 
pogoje. Hvala vsem za zaupanje in vabljeni v 
naše prostore. 

Aleksandra MAVRETIČ

PROSTOVOLJSKA ZGODBA 
LITIJSKEGA SOPOTNIKA

Emil Lapornik je upokojenec in prostovoljec v Zavodu Sopotni-
ki. Delo pri Sopotnikih je zelo obogatilo njegovo življenje in pravi, da so tudi mlajši ljudje v okolici, 
ki izvejo za njegovo prostovoljstvo, ponosni nanj.
Zavod Sopotniki v občinah Litija in Šmartno pri Litiji, od aprila 2019 dalje, nudi brezplačne prevo-
ze za starejše. Vsakodnevno, od po-
nedeljka do petka, prostovoljci starej-
še zapeljejo k zdravniku, v trgovino, 
na obisk in jim tako omogočijo, da sa-
mostojno opravijo svoje obveznosti.
Emil je bil v poklicnem življenju šo-
fer, zato je bila odločitev za tovrstno 
prostovoljsko delo zelo lahka. Prijavil 
se je takoj, ko je pri Medobčinskem 
društvu invalidov, kjer je podporni 
član, izvedel, da se ustanavlja enota 
Sopotnikov v Litiji. Pomemben razlog 
za njegovo odločitev so bile tudi njegove pretekle življenjske okoliščine, saj je imel zelo bolnega 
očeta in mater, zato je dobro vedel kako je, ko starejši potrebujejo pomoč.
Po uvodnem izobraževanju za prostovoljce je takoj pričel z delom. Na dežurstvo se prijavi enkrat 
na teden ali na štirinajst dni in na dogovorjeni dan starejše zapelje po opravkih. V avtu se s starej-
šimi pogovarja o marsikateri življenjski dogodivščini, najljubše pa mu je kadar se v vozilu skupaj 
čemu pošteno nasmejijo, saj je Emil dobrovoljen človek in se rad heca.
O svojem prostovoljstvu pravi: »Jaz delam to zato, da pomagam. Rad pomagam človeku, če potre-
buje pomoč. Starejši so tako zelo hvaležni in to je največja zahvala, ki jo lahko prejmem. Nekateri 
bi želeli povrniti z denarjem, pa jim povem, da to počnem zastonj, ker jim želim pomagati. Potem 
pa rečejo, da mi želijo, da mi Bog povrne moje dobro delo.«
Vsi tisti, ki vas zanima sodelovanje z Zavodom Sopotniki Litija in Šmartno pri Litiji pokličite na 041 
44 88 22 ali pišite na info@sopotniki.org. Dobrodošli!

Pripravili na Zavod-u Sopotniki

Prijavite se na prejemanje SMS obvestil o prostovoljskih delih
Za prejemanje SMS obvestil o prostovoljskih delih v zasavski regiji pošljite SMS sporočilo na 
številko 030 400 444 s ključno besedo PRIJAVA in pripišite občine iz zasavske regije, kjer bi 
želeli opravljati prostovoljska dela. Posredovali vam bomo aktualna prostovoljska dela, ki se jim 
lahko pridružite. Prejemanje obvestil je brezplačno. Aktivnost izvajamo v okviru Regionalnega 
centra NVO.

(nadaljevanje iz 16. strani)
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TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
PONOVNO PRI NAS

Izobraževalni center Geoss je bil izbran za prevzem vloge območnega koordina-
torja ob Tednih vseživljenjskega učenja (TVU), ki potekajo med 4. septembrom in 

9. oktobrom 2020. Gre za najvidnejšo kampanjo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, 
ki letos praznuje 25 let. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v 
sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj meja. 
Opozarjajo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse 
vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela 
ter član različnih skupnosti. V okviru akcije TVU se bo v Litiji, Šmartnem pri Litiji in okolici izve-
dlo okoli 25 dogodkov različnih izvajalcev. Dogodke si lahko ogledate na spletni strani https://
tvu25.acs.si/koledar/ in na Facebook strani IC Geoss.

Projekt TVU denarno podpirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  Tjaša KOZLEVČAR

MESARIJA FRTICA  
NA SEJMU AGRA 2020 ZOPET 

PREJELA PRIZNANJA, 
TOKRAT TUDI V KATEGORIJI 

SVEŽEGA MESA 
Na 41. mednarodnem ocenjevanju mesa in me-
snih izdelkov pod okriljem 58. mednarodnega 
kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2020, je 
Mesarija Frtica iz Litije, prejela priznanja za 
vse izdelke, ki jih je oddala na ocenjevanje. To-
krat je priznanje prejela tudi piščančja ponvi-
ca, ki spada v kategorijo svežega mesa.
Zlato priznanje je prejela odlična piščančja 
ponvica, ki je bila prvič oddana na ocenjevanje. 
Prav tako je zlato priznanje prejela špehovka. 
Jelenova salama in krvavica sta prejeli srebr-
no medaljo.
Kupci Frtice so že tekom leta vzljubili piščančjo 
ponvico, tako je sedaj zlata medalja samo še 
potrditev njenega dobrega okusa in kvalitete. 
Časi v katerih smo se znašli potrjujejo, da je lo-
kalen izbor prava pot, zato v mesariji verjamejo, 
da bodo s takim načinom dela, dosegli prav vsa 
srca. Zapisala: N.S.

AKTIVNO V JESEN

Predsednik vlade Janez Janša na Pristavi nad Stično  
izpostavil pomen sodelovanja in medsebojnega zaupanja  

ter zavedanje, da si moramo v kritičnih trenutkih znati  
pomagati tudi sami

7.9.1990 je prvič v uradne dokumente bila zapisana jugoslovanska armada kot 
potencialni agresor in zemljevid njihovih aktivnosti kot točka potencialne nevarnosti za 
nastajajočo državo.
Predsednik vlade Janez Janša se je v nedeljo 6. septembra skupaj s soprogo Urško Bačovnik Janša 
na Pristavi nad Stično udeležil slovesnosti ob 30. obletnici dogodka, ko so ključni akterji ustvar-
janja takratnega obrambno-varnostnega sistema prav na tem kraju sprejeli in formalizirali stra-
teške dokumente. Ti so bili temeljna podlaga 
za sklepno fazo organiziranja simbioze voja-
ško-policijske organizacije (MSNZ), na kateri 
je ob agresiji Jugoslovanske ljudske armade 
(JLA) na komaj samostojno Slovenijo temeljil 
učinkovit in uspešen oboroženi odpor. V teh 
dokumentih je bila JLA prvič jasno opredelje-
na kot morebitna agresorka oziroma ključna 
nevarnost za slovensko osamosvojitev.
Predsednik vlade Janez Janša je imel ob 
tej priložnosti slavnostni nagovor, v katerem je poudaril nekatere pomembne izkušnje 
iz tistega časa, ki so pomembne tudi za sedanjost. Poudaril je pomen sodelovanja in med-
sebojnega zaupanja med ljudmi različnih političnih prepričanj in tudi zavedanje, da si moramo v 

kritičnih trenutkih znati pomagati sami. 
„Čeprav smo vedeli, da smo pravzaprav 
sami takrat, da bo v primeru slovenske 
osamosvojitve težko pričakovati kakr-
šno koli pomoč od zunaj pa tudi znotraj 
Jugoslavije ne glede na to, da so se tudi 
nekatere druge republike Jugoslavije 
pripravljale na osamosvojitev, smo hkra-
ti vedeli, da je ta korak treba narediti,“ 
je dejal premier in potegnil vzporednico 
z dogajanjem v času koronavirusne epi-

demije spomladi. Tudi takrat so se države namreč lahko zanesle zgolj same nase. Po njegovih be-
sedah se je takrat razblinila iluzija o tem, da nam bodo v kritičnih trenutkih pomagali drugi. „Zelo 
pomembno je graditi prijateljstvo v ugodnem okolju okoli sebe, delati za to, da se bodo konflikti 
znotraj tega okolja reševali na najbolj možni prijateljski in mirni način; se zavedati tega, kaj smo, 
kje smo, kakšna je naša teža; hkrati pa tudi vedeti, 
da ko gre zares, ko se zgodi nekaj res kritičnega, si 
moraš najprej znati pomagati sam in moraš to biti 
tudi sposoben narediti,“ je poudaril premier Janša.
Prav tako je opozoril na to, da je za reševanje 
težav treba stvari poimenovati s pravim ime-
nom, pri tem pa poudaril, da je 7. septembra 1990 
v uradnem dokumentu nastajajoče slovenske drža-
ve JLA bila prvič zapisana kot potencialna agresor-
ka ter da so bile njene enote pri nas takrat vrisane 
v karte kot točke potencialnih nevarnosti.
Kot vsako leto, smo se prireditve udeležili tudi člani Območnega odbora VSO Litija – 
Šmartno pri Litiji, vendar letos zaradi omejenega števila obiskovalcev v manjšem številu.

Združenje VSO Litija, Šmartno pri Litiji, Boris DOBLEKAR

1. Ali poznate ta prometni znak, prvi, ki je postavljen 
v Litiji, do tu z avtomobilom - naprej peš

2. Železna ograja 
prav na ovinku na 
Bevkovi cesti, kar 
pomeni latentno 
nevarnost da pri-
de do prometne 
nesreče, posebno 
še ko bo spolzko 
vozišče

3. Upokojenci DU Litija ter gasilec PG Litija po opra-
vljenem delu varovanja pred osnovno šolo Litija

Ciril GOLOUH

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA

V mesec avgustu smo s skupnimi mo-
čmi Kulturnega centra Litija in Občine 
Litija uspeli organizirati unikaten film-
ski večer, kot ga Litija še ni dožive-

la. V okviru festivala Slovo poletju smo izvedli 
kino pod zvezdami, katerega se je udeležilo 
250 ljudi. Predvajani je bil film Zvezda je ro-
jena, režiserja Bradley-a Cooper-ja, kateri tudi 
igra v glavni vlogi poleg Lady Gaga. Tako se je 
zaključila letošnja sezona kino predstav, oblju-
bimo pa, da napnemo vse moči, da bo filmska 
umetnost v Litiji živela še dlje. Hvala Kulturnem 
centru Litija, MC Litija, ZKMŠ Litija, Občini Liti-
ja, MOJ KINO in vsem ostalim, ki ste pomagali 

pri uresničitvi litijske filmske zgodbe v sezoni 
2019/2020.
Klišejevci smo naš čas preživljali pod milim 
nebom. Nekega lepega dopoldneva smo se 
podali na skupnostni vrt društva Lojtre v Cir-
kušah kjer smo ob prijetni družbi opleli solatne 
gredice, privezali paradižnike, posadili sivko za 

čebelice in se posladkali z zlatimi malinami z 
vrta. Po končanem delu pa smo si nabrali pri-
delke za domov od raznovrstnih solat, paradi-
žnika, bučk, kumar, rdečega zelja, kodrolistne-
ga ohrovta in blitve. Samooskrba je zakon!** 
Polni energije smo vstopili v september in se 
v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Ge-

oss pridružili Tednu vseživljenjskega učenja, ki 
letos poteka od 4. septembra do 9. oktobra. 
Prvi dogodek v znamenju TVU v Litiji smo or-
ganizirali prav mi, Klišejevci, in sicer Petkovo 
ligo, kjer se udeleženci poleg neformalnega 
druženja ob družabnih igrah priučijo timskega 
sodelovanja. Petkova liga poteka vsak petek od 
19. ure dalje, v prostorih našega kluba ter na 
naši terasi. 
Takoj naslednji dan, v soboto 5.9. pa smo, to-
krat v skup nostnem prostoru projekta #LIST, 
v Koblerjevi hiši, organizirali sejem gramo-
fonskih plošč, 
kjer smo se ob 
ritmih glasbe 
podali na lov 
biserov glasbe 
in se podružili 
in skovali nove 
naveze.**
V okviru TVU 
25.9. organiziramo še okroglo mizo na temo 
električnih avtomobilov, kjer bomo gostili dva 
mlada strokovnjaka na področju strojništva in 
elektrotehnike in z njima debatirali o prihodno-
sti trajnostne mobilnosti in ali so električni av-
tomobili res rešitev tega problema.**
** Z zvezdicama označene aktivnosti so organi-
zirane v okviru projekta #LIST, katerega sofinan-
cira Ministrstvo za javno upravo.
Kliše lepo vabi vse dijake in študente k včlani-
tvi v klub ali pa k podaljšanju članstva. Oboje 
storite tako, da prinesete potrdilo o šolanju ozi-
roma potrdilo o vpisu. Prvih 100 dijakov in štu-
dentov bo prejelo vrečko dobrodošlice v kateri 
se nahajajo pripomočki za organiziran študij in 
še kakšno presenečenje. 
Članstvo pa boste lahko podaljšali tako v pro-
storih KLIŠE-ja, kot tudi na naši stojnici na 
železniški postaji v prvi polovici oktobra. Ob 
tem ne pozabite, da so prostori KLIŠE-ja odprti 
med uradnimi urami vsak ponedeljek, sredo 
in petek od 17.00 do 20.00. Šolsko in študij-
sko leto bo zagotovo zanimivo s KLIŠE-jem, saj 
vam bo članstvo prineslo tako ugodnosti pri 
vseh Klišejevih dogodkih od izletov, norih zabav 
do športnih aktivnosti, kot ugodnosti fotokopi-
ranja in vezave, inštrukcij ter cenejše letne čla-
narine v knjižnici Litija, popust v optiki Manja, 
popust v trgovini iz druge roke Stara šola in še 
in še. Vsem dijakom in študentom želimo uspe-
šno šolsko leto! (Avtorja fotografij: Anže Malis 
in Erika Horvat) Erika HORVAT

1
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA

SPREJEM PRVOŠOLČKOV NA OSNOVNI ŠOLI LITIJA
V šolskem letu 2020/21 se je v 
Osnovno šolo Litija na matično šolo 
vpisalo 49 prvošolcev. Pred šolo so 
se zbrali skupaj s starši, kjer jih je 
pozdravil ravnatelj Peter Strle, pod-
županja Občine Litija Lijana Lovše in 
predstavnika Policije Litije.
Učenci so slavnostno prejeli rumeno 
rutico. Staši so že prvi dan imeli rodi-
teljski sestanek, kjer so dobili najnuj-
nejše informacije o šolanju. Prvošolci 
so se med tem posladkali, se spoznali 
in se malo poigrali.
Vsem prvošolcem želimo uspešno šo-
lanje, polno smeha, igre, radovedno-
sti, raziskovanja, novih znanj in užitkov 
na poti do življenjskih modrosti.
  Uredila Petra PAVLICA

POVABILO K SODELOVANJU

BREZ TVEGANJA NI NIČ
Tokrat bom spet začela z zgodbo, saj je najbolj prav za vse 

tiste, ki ste začeli hoditi v šolo.
Neki cesar je sklenil, da bo dvorjane preizkusil za pomemben 

položaj na dvoru. Rekel jim je:
»V težavi sem in zanima me, kdo izmed vas mi bo pomagal in 

rešil težavo.«
Odpeljal jih je do ogromnih vrat. Tako velikih in težkih ni videl 

še nihče med njimi. Nagovoril jih je:
»To so največja in najtežja vrata v mojem cesarstvu. Bi mi kdo 

ustregel in jih odprl?«
Nekateri dvorjani so kar od daleč odkimavali, da so vrata prevelika in pretežka. Trdili so, da 

jih ni moč odpreti.
Nekateri drugi so stopili do vrat, si jih ogledovali, potem pa tudi oni priznali, da jih gotovo ne 

bi mogli odpreti. Vsi so se strinjali, da je naloga pretežka in je niso sposobni rešiti.
Eden med njimi pa je le stopil do vrat. Ogledoval si jih je, jih otipaval, potiskal, skušal pre-

makniti … Naenkrat pa je močno potegnil in na veliko začudenje vseh, odprl vrata. Ugotovil 
je, da so bila samo priprta, ne zaklenjena. Da je to ugotovil in ukrepal je bila potrebna samo 
samozavest.

Cesar, ki ga je ves čas opazoval je slovesno objavil:
»Ti boš dobil položaj na dvoru. Nisi se zanesel le na tisto, kar si videl. TVEGAL SI IN SI UPAL 

POIZKUSITI TISTO, KAR SE JE NA ZAČETKU ZDELO NEMOGOČE.«
Fant je bil nadvse ponosen, ostali pa so sramežljivo sklonili glave. 
Ob tej zgodbi sem se spomnila na rek, ki ga imajo Američani: 
»Če od življenja želite le en dolar, vas bo kaznovalo prav s tem enim dolarjem.«
Nasvet mladim pa je tak:
»Zakaj se ne bi tudi vi pridružili množici ve-

likanov, ki so zaznamovali čas, v katerem so 
živeli in delovali? Če mislite, da je to tvega-
no, preberite pesem neznanega avtorja:

TVEGANJE ALI …
Smejati se je tveganje, da nas bodo imeli 

za neresne in nore.
Jokati je tveganje, da nas bodo imeli za 

šibke in čustvene.
Prositi za pomoč je tveganje, da bomo po-

kazali, da ne znamo ali zmoremo sami.
Učiti se je tveganje, da bomo pokazali, da 

smo neuki.
Ljubiti je tveganje, da nam ljubezni ne bodo vračali.
Biti iskren je tveganje, da nas bodo prevarali ali zavrnili.
Živeti je tveganje, da bomo umrli.
Upati je tveganje, da bomo izgubili upanje.
Človek, ki ne tvega – ne stori ničesar, nima nič in ni nič.
Brez tveganja ni mogoče čutiti, se učiti, se spreminjati, rasti, ljubiti … živeti svobodno.
LE ČLOVEK, KI TVEGA, JE ZARES SVOBODEN.

Darinka KOBAL

GIMNAZIJA LITIJA POGUMNO V NOVO ŠOLSKO LETO 

Poletju je dogajalo  
v MC in okolici

'Poletju dogaja v MC' so na-
ključne mimoidoče pozdravljali plakati po 
Litiji in njenih krajevnih skupnostih. In je 
dogajalo! Letos ne samo po našem mestu 
ampak se je naša ekipa odpravila tudi po 
okoliških krajih. Letos smo program tudi 
strnili na štiri tedne skozi celotne poletne 
šolske počitnice. Obdržali smo tradicional-
ne športne torke na igrišču na 'Brodarcu', 
tenis za mlade do 15. let ob dopoldnevih 
in za starejše ob popoldnevih na Tenis Par-
ku AS. Organizirali smo izlete po okoliških 
hribih, obiskali rudnik Sitarjevec in obiskali 
domačijo Paternoster. Kot novost smo pri-
pravili športne igre za mlade v Gabrovki in 
na Polšniku in krožili med športnimi igrišči v 
Litiji, na Savi in Spodnjem Logu z mobilnim 
igriščem za badminton. Peke palačink in bo-
jevanja z vodnimi balončki tudi tokrat nismo  
izpustili.
Ob delavnicah priprave osvežilnih poletnih 
obrokov, risanja in družabnimi igrami smo se 
družili z mladimi v prijetni senci pod kostanji 
v parku na Stavbah. S pripravo programa na 
različnih lokacijah po našem mestu, smo se 
trudili vključiti čim večje število mladih Liti-
janov. Ker smo bili pri tem uspešni, se bomo 
preverjenega recepta držali tudi v prihodnje.
Dobro obiskane so bile vsa leta do zdaj tudi 
bobnarske delavnice pod mentorstvom Do-
mna Malisa. Tudi letos je 
bilo temu tako. Veseli nas 
predvsem dejstvo, da se je 
delavnice tokrat udeležilo 
tudi nekaj otrok, ki bobnar-
skega predznanja niso ime-
li. Tridnevna delavnica se je 
zaključila z druženjem ude-
ležencev in njihovih staršev 
na našem dvorišču.

Projekt Evropske 
solidarnostne enote 

'Digital Solidarity'  
v MC

Že drugo leto zapored smo 
v MC dobili odobren pro-
jekt Evropske solidarno-
stne enote, projekt prosto-
voljstva. Letošnji projekt 
je bil zasnovan z mislijo na 
mogočo ponovno uvedbo 
karantene in s tem izvedbo 
aktivnosti na spletu in ne v 
fizični obliki. Ob enem pa bi 
še vedno ohranili stik z mla-
dimi. V projektu sodelujemo 
štiri organizacije iz lokalne-
ga okolja, in sicer MC Litija, 
OŠ Litija, OŠ Gradec in OŠ 
Gabrovka-Dole. Mladinski 
center je postavil temelje di-
gitalnega mladinskega dela, 
kar bo bodočim prostovolj-
cem dalo odlično priložnost, 
da nadaljujejo in nadgradijo 
naše delo s svojim znanjem, 
idejami in kompetencami. 
Tudi tokrat bo pri nas gosto-
valo pet prostovoljcev iz EU 
držav, ki bodo svoje aktivno-
sti opravljali v prej naštetih 
organizacijah.

MC GALERIJA – prostor  
za mlade ustvarjalce

Se ukvarjaš s slikanjem, risanjem, fotogra-
fijo, ...? Še nisi imel/-a priložnosti za svojo 
prvo razstavo? Potem smo mi pravi naslov 
zate! Vsem mladim ustvarjalcem nudimo 
prostor in pomoč pri pripravi in otvoritvi raz-
stave. Pokliči nas na 051 443 410 ali piši na 
info@mclitija.si, da se dogovorimo o podrob-
nostih.

MC KLUB – prostor  
za mlade glasbenike

Mladim glasbenikom, ki potrebujejo prostor 
za vadbo, še vedno nudimo v uporabo naše 
kletne prostore. Na voljo je tudi zvočno izo-
lirana kabina za snemanje zvoka, s pripada-
jočo opremo. Glede na smernice NIJZ smo 
spremenili režim uporabe. Po novem nas za 
termin pokličete in se dogovorimo v naprej 
za dan in uro uporabe prostora. Le tako lah-
ko zagotavljamo varno in zdravju prijazno 
uporabo vadbenih prostorov. Za prost termin 
nas lahko pokličete vsak delovnik na 051 
443 410 ali pišete na info@mclitija.si. Pro-
stor je na voljo brezplačno, vse kar pričakuje-
mo od tebe je, da zanj poskrbiš, kot da bi bil  
tvoj.
Za najnovejše novice in program iz najlepše 
vile v mestu, nas spremljaj na naših družbe-
nih omrežjih Facebook in Instagram in na 
naši spletni strani. 

MLADINSKI CENTER LITIJA

PONED. 5.10.2020, ob 16.uri

Preteklo šolsko leto je bilo res 
nekaj neobičajnega in nepriča-
kovanega, a ni nas ustavilo. Ugo-

tavljamo, da smo leto zaključili zelo uspešno: 
za najvidnejše dosežke in izjemno delo smo 
podelili 30 priznanj šole, maturantje so bili 
uspešni (dve zlati maturantki, dve tretjini di-
jakov s prav dobrim ali odličnim uspehom, 
najboljši sociolog in najboljši matematik v 
državi).
Od Olimpijskega komiteja Slovenije smo pre-
jeli certifikat Športnikom prijazno izobra-
ževanje, ki pomeni veliko potrditev našega 
dela s številnimi dijaki športniki; pridružili 
smo se izobraževalnemu programu Šola 
ambasadorka EU, ki ga vodi Informacijska 
pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji; 
dijaki so sodelovali na tekmovanju Evro-
šola, na področju pridobivanja kompetence 
podjetnosti pa so razvili svoj poslovni model 

in se uvrstili v finale na tekmovanju POPRI 
(tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo 
med mladimi). 
Za nemoteno delo v novem šolskem letu 
smo poenotili komunikacijsko orodje, dijaki 
so se že v prvem tednu seznanili z upora-
bo orodja Teams za primer dela na daljavo, 
ob upoštevanju vseh smernic in navodil za 
varno delo bomo dijakom ponudili vsebi-
ne, ki bodo obogatile njihovo gimnazijsko 
šolanje: preoblikovali smo ekskurzije, upa-
mo, da nam bo uspelo izvesti Dan PI na 
Gimnaziji Litija, Pevsko gimnazijado, kon-
cert pevskega zbora, oglede gledaliških in 
filmskih predstav in vse ostale načrtovane  
prireditve. 
Vsem svojim dijakom izrekam iskreno dobro-
došlico ter jim želim varno in zdravo šolsko 
leto 2020/21.

Ravnateljica Vida POGLAJEN 

KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO JEVNICA

Tudi za sezono 2020/21 je Kulturno-ume-
tniško društvo Jevnica pripravilo raznovrstne 
kulturne dejavnosti, k sodelovanju in udeležbi 
katerih vabi krajane pa tudi druge zainteresi-
rane občane. Poleg spodaj naštetih dejavnosti 
so možne tudi druge oblike kulturno-umetni-
škega delovanja, kar bo odvisno od odzivnosti  
in pobud krajanov. Za dodatne informacije lah-
ko pokličete telefonski številki 041 804 062 
(Jože Gorenc) ali 041 739 966 (Sonja Mla-
kar), sporočite lahko tudi svojo pripravljenost  
za delo in pobude (lahko tudi na e-naslov:  
kudjevnica36@gmail.com).
1. Mešani pevski zbor KUD Jevnica, ki ga 
vodi Barbara Maurer, 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 četrtkih od 18.30 
do 20.30 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. Urnik plesnih vaj bomo 
posredovali naknadno. Informacije pri mentori-
ci Manji Ostrež Ravnikar na tel: 041-227-728.
4. Poučevanje kitare bo individualno, vpis in 

termin za vaje po dogovoru. Informacije pri 
mentorju Štefanu Kokalju na tel.: 051-339-323.
5. Rekreacija - telovadba bo pod strokovnim 
vodstvo ga. Katje Šifrar potekala ob sredah ob 
19.30. Letos dodajamo tudi jutranjo vadbo, ki 
bo ob torkih ob 7.30. Informacije na tel.: 068-
162-985 - Marta Novak.
6. Bobnarski tečaj se bo izvajal na tradicio-
nalnih afriških tolkalih, ki bodo za tečajnike na 
razpolago brezplačno. Vaje bodo potekale ob 
sredah od 18.30 – 19.30. Informacije pri men-
torju Issiaki Sanou na tel.: 041-340-659.
7. Poučevanje klavirja in orgel bo individual-
no, vpis in termin za vaje po dogovoru. 
Informacije pri mentorici Katarini Trček Maru-
šič na tel.: 031-771-887.
8. Vse zainteresirane vabimo k sodelovanju v 
dramsko-recitatorski sekciji. Vaje potekajo 
ob četrtkih od 19.30 – 21.00. Informacije pri 
mentorici Ireni Režek na tel.: 051-385-838.
9. Vabimo vas na tečaj šivanja, ki ga bo vo-
dila izkušena in priznana pedagoginja, ga. 
Helena Hercigonja. Cena 20-urnega tečaja je 
50,00 EUR. S tečajem pričnemo 7. oktobra, od 
17.00 – 22.00 ure v OŠ Jevnica. Število mest 
je omejeno. Informacije na tel.: 041-739-966 – 
Sonja Mlakar.

Delo sekcij bomo prilagajali glede na usmeritve in 
priporočila NIJZ zaradi virusa COVID 19. 

KUD Jevnica
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Prvošolčki veselo zakorakali v prenovljeno  
PŠ Dole pri Litiji

Šolsko leto 2020/2021 je že v polnem teku, pa čeprav po prilagojenem programu. 
Vanj smo zakorakali v torek, 1. 9. 2020. Učenci od 2. do 9. razreda so pričeli s poukom po urniku, 
prvošolci in prvošolke pa so se nam pridružili ob 10. uri na kratki uvodni prireditvi pred podružnično 
šolo Dole. Drugošolci so jim zapeli pesem Mali modrijan in jim tako zaželeli dobrodošlico. Vsak 
drugošolec pa je postal tudi varuh prvošolca 
in skupaj so prestopili prag šole in URADNO 
POSTALI PRVOŠOLCI. Uvodne prireditve so 
se udeležili tudi ravnatelj OŠ Gabrovka – 
Dole Igor Hostnik, vodja podružnične šole 
Tadeja Jesenšek, direktor občinske uprave 
Ivan Matijević in predstavnika policijske po-
staje Litija, ki so prvošolcem zaželeli srečo 
pred novimi izzivi.
Po prireditvi so drugošolci odpeljali nove 
učence na ogled prostorov v šoli. Za konec pa jih je v jedilnici pričakala okusna malica.
Veselimo se novega šolskega leta, ki nedvomno prinaša veliko novega znanja, izzivov in lepih 
trenutkov.  Razredničarka 1. in 2. razreda Vanja RESNIK

Prvošolčki med nami
S prvim jesenskim mesecem se prične 
tudi novo šolsko leto. V letošnjem smo na 
OŠ Gabrovka medse sprejeli pet prvošolk 
in tri prvošolčke. Pogumno so prestopi-
li šolski prag in se podali na svojo pot v 
samostojnost. Na prvi poti v šolo so jih 
spremljali starši. Četrtošolci so jih poz-
dravili s kratkim kulturnim programom, 
nagovoril jih je ravnatelj gospod Igor Ho-
stnik. Policist PP Litija jim je spregovoril 
o pomenu varnosti v prometu, veselo in 
uspešno pot je prvošolčkom zaželel tudi 

direktor Občinske uprave gospod Ivan Matijević. 
Če je bilo ob prihodu čutiti tudi nekaj strahu, zadrege in nelagodja, so ob koncu našega prvega 
druženja otroci domov odhajali veseli in nasmejani, kar nas še posebej radosti.
Učiteljica Lidija Jevšovar

V A B I L O
Osnovna šola Gabrovka – Dole in Zdravstveni dom Litija vabita na

PREVENTIVNE DEJAVNOSTI, ki se bodo odvijale 
v petek, 25. 9. 2020, 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.

Dejavnost bo potekala na prostem in upoštevali bomo priporočila NIJZ: razdalja, maska (kjer ni 
moč zagotoviti razdalje najmanj 1,5 m) in razkuževanje rok.

Vabljeni!

OŠ GABROVKA - DOLE

Novo vrtčevsko leto – dobrodošli
V novem šolskem letu se je v Vrtec Litija pr-
vič vključilo skoraj 120 otrok, vseh skupaj pa 
bo naš vrtec v tem letu obiskovalo več kot 600 
otrok. September je namenjen postopnemu 
uvajanju, saj se tako otroci kot starši soočajo z 
veliko spremembami. Pomembno je, da starši 
zaupate vzgojiteljem in se v času uvajanja do-
bro počutite, saj vaša 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.
Tudi v vrtcu sledimo navodilom in priporoči-
lom NIJZ za preprečevanje širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19. Organizacijo smo prilagodi-
li tako, da se otroci med različnimi skupinami 
združujejo čim manj, več pozornosti namenja-
mo higieni rok in kašlja, večkrat peremo igral-
na sredstva, skrbimo za čiste prostore, ki jih 
redno zračimo in veliko časa preživimo na pro-
stem. Zdravje otrok in vseh nas naj bo naša 
skupna skrb, zato naj tudi na tem mestu še en-
krat zapišemo ukrepe, katerim sledimo:
1. V vrtec pripeljite le zdravega otroka.
2.  Maske so obvezne v vseh notranjih prosto-

rih.
3.  V prostorih vrtca se ne zadržujte, do drugih 

staršev in otrok ohranjajte priporočeno raz-
daljo 1,5 m. 

4. V igralnice ne vstopajte. Izjema so starši 
otrok novincev, ki dobijo dodatna navodila. 
5. V garderobah se ne zadržujte dlje kot je to 
potrebno. 
6. Ob prihodu v vrtec si roke razkužite. Otrok si 
bo skupaj z vzgojiteljico umil roke.
7. Igrač od doma načeloma ne prinašajte. Izje-
ma so mlajši otroci (ninice, dude).
Vsem staršem, ki spoštujejo dana navodila, se 
iskreno zahvaljujemo.
Z željo, da bo vrtčevsko leto čim bolj prijetno in 
predvsem čim bolj zdravo za vse, vam v imenu 
kolektiva Vrtca Litija, ob začetku vrtčevskega 
leta, kličem DOBRODOŠLI! Liljana PLASKAN

Prav poseben obisk v vrtcu Taček
Čeprav smo že zakorakali v novo vrtčevsko 
leto, so spomini na poletje še živi. Zaposleni v 
vrtcu smo se tudi poleti trudili in otrokom pope-

strili vroče poletne dneve. Ustvarjali smo nove 
umetnije, prepevali ob kitari, si naredili plesno 
zabavo in izvedli vodne igre, da smo se ohla-
dili. Sredi poletja pa smo imeli prav poseben 
obisk. V okviru nagradne igre 66 dni poletja se 
je v Spodnjem Hotiču zadrževala ekipa Radia1. 
Miha Deželak je dobil namig, da je v kraju tudi 
vrtec Taček. In ker ima Deželak Junak rad otro-
ke, se je odločil, da nas obišče. Njegov obisk je 
bil ravno v času po kosilu in tako je po kratkem 
pogovoru otrokom prebral pravljico Bobek in 
barčica in jim zaželel prijeten počitek.

Ker so Mihove akcije kolesarjenja in zbiranja 
denarja za otroke tako odmevne, ga pozna tudi 
kar nekaj vrtčevskih otrok. Z navdušenjem so 
staršem pripovedovali o njegovem obisku.
Miha, hvala za obisk in vabljen še kdaj!
 Polona ŠINKOVEC

OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Drage prvošolke in prvošolci!

Letošnje leto 
je posebno, drugačno v 
marsičem in velika prelo-
mnica za vas, ki ste zako-
rakali med šolske klopi. 
Vsako življenjsko obdobje 
prinaša nove izzive, nova 
spoznanja ter izkušnje in z 
vami jih bomo delili dobr-
šen del vašega otroštva in 
najstniških let. Kar 82 vas 
je in vsem skupaj želimo 
čim več premaganih izzivov, 
osvojenih ciljev, uresničenih želja in pristnih prijateljstev. Srečno, generacija 2020/2021!

Državne prvakinje 31. tekmovanja Mladina in gore  
na nagradnem taboru v PUS Bavšica 

V začetku avgusta so se tri državne prvakinje tekmovanja Mladina in gore iz OŠ Gradec (PD 
Litija) skupaj z mentorico udeležile enotedenskega nagradnega tabora v PUS Bavšica, ki ga za 

najuspešnejše osnovnošolske tekmovalce or-
ganizira Mladinska komisija Planinske zveze 
Slovenije. Na taboru je bilo veliko časa po-
svečenega družabnosti. Vodniki so pripravi-
li zanimive igre: civilizacija olimpijske igre v 
Bavšici, kviz, banse, igre z gorstvi Slovenije 
… Prosti čas so mladi izkoristili za druženje 
ob kartah, kitari ali igranju odbojke. Sončno 
vreme smo izkoristili za orientacijsko tekmo, 
pohod do počitniškega doma v dolini Možnice 
in Kluž, vajo izdelave vozlov, spoznavanje teh-

nične opreme planinca, risanje markacij in obisk predstavnice GRS Bovec. Za piko na i smo se s 
strme skale spuščali ob vrvi in preplezali učno ferato PUS Bavšica. Seveda ni manjkalo zabave. 
Dva večera smo se zbrali ob ognju in peli pesmi. Mladi so pripravili modno revijo na temo ‚glupe 
čupe‘. Zadnji večer smo si ob ognju spekli večerjo in mladi so se s programom za vodnike zelo 
lepo poslovili od vodstva in se zahvalili za ves trud. Zadovoljne smo se vrnile domov z mislijo, da 
je z nagradnim taborom poplačan ves trud, ki smo ga vložile v tekmovanje.

Mentorica Maja BREGAR

Ob prehodu v novo šolsko leto
Z avgustom se je zaključilo šolsko leto, ki je zaradi koronavirusa potekalo zelo drugače, kot smo 
bili vajeni do sedaj. Kljub šolanju na daljavo smo ga uspešno speljali do konca in med letom do-
segli tudi precej vidnih rezultatov na tekmovanjih. Leto druženju sicer ni bilo naklonjeno, a poleg 
številnih bronastih priznanj iz znanja so učenci predmetne stopnje OŠ Gradec dosegli tudi šest 
srebrnih priznanj iz geografije, štiri iz zgodovine, tri srebrna priznanja na tekmovanju iz logike, 
dve srebrni priznanji na glasbeni olimpijadi in tekmovanju iz kemije, dve srebrni na tekmovanju iz 
angleščine za 9. razred in zlato priznanje na tekmovanju za 8. razred, po eno srebrno priznanje 
pa še na tekmovanju iz slovenščine in astronomije.
Na športnem področju so se udeležili Ljubljanskega maratona ter tekmovanja z naslovom Mla-
dina in gore, kjer so starejši učenci zasedli prvo mesto na državnem tekmovanju, prav tako pa 
so prvo mesto dosegli starejši učenci na občinskem tekmovanju iz nogometa, starejši učenci na 
področnem tekmovanju iz odbojke ter starejši učenci na področnem tekmovanju iz košarke.
Leto ni bilo enostavno, saj je bilo potrebno vse dejavnosti prilagoditi novi realnosti, ki jo narekuje 
koronavirus. Bogatejši za dosedanje izkušnje z njim pa si želimo, da bi naši šolarji v novem šol-
skem letu uspešno razširili vsak svoje osebno znanje, da bi bili tudi letos uspešni na tekmovanjih, 
predvsem pa da bi ostali zdravi in bi njihovo šolanje teklo mirno in zadovoljno. 

Akcija zbiranja starega papirja na OŠ Gradec v začetku oktobra
V tem šolskem letu bodo na šoli organizirane tri akcije zbiranja starega papirja. Prva bo že v za-
četku oktobra, predvidoma v dnevih okrog popoldanskih govorilnih ur (5. 10. 2020). Vabimo vas, 
da nam ga pomagate zbrati čim več. Hvaležni vam bomo.

Poletna šola logike
Tudi letos, že tretje leto, smo med poletnimi počitnicami na šoli izvedli POLETNO ŠOLO LOGIKE. 
Šola je potekala v tretjem tednu avgusta, in 
sicer so bili učenci štiri dni v šoli, en dan pa 
so samostojno reševali naloge doma. Letos 
je bilo prijavljenih deset učencev z različnim 
predznanjem, zato so bili razdeljeni v dve sku-
pini, kjer so se učili strategij reševanja ling-
vističnih nalog, reševali so logične uganke 
in naloge iz izjavne logike. Najbolj so uživali 
ob izpeljavi petkove dejavnosti, pri kateri so  
morali s pomočjo namigov poiskati ključ. Z malo 
pomoči jim je tudi uspelo. Kljub temu da je bila 
izpeljava malce drugačna zaradi koronaviru-
sa, smo se imeli lepo. Pri izpeljavi poletne šole  
je eno skupino vodil 
Lovro Klinc, za kar se 
mu najlepše zahvalju-
jem. Vsem udeležen-
cem pa želim dober 
rezultat na tekmovanju 
iz logike. 
 Astrid ŽIBERT
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MANGART TOUR 2020 PRIMERJAVA IN IZBIRA TOPLOTNE ČRPALKE
Letošnja izredno mila zima nam je nazorno pokazala, kako hitro se segreva naša globalna 
topla greda. K sreči se vse več ljudi zaveda tega problema, zato se odločajo za manj škodljive 
načine ogrevanja. Na prvem mestu med njimi je ogrevanje s toplotno črpalko.
Subvencija Eko sklada
K zmanjševanju toplogrednih izpustov zaradi fosilnih goriv nas vzpodbuja tudi Eko sklad s 
subvencijami. Ob zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko tipa zrak-voda v 
večini občin, z izjemo nekaj mestnih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, 
dobite subvencijo v višini 2.500 €. Od letos subvencijo dobijo tudi prebivalci mestne občine 
Kranj in občine Hrastnik. Upajmo, da bodo kmalu ukinili Odlok v še kakšni od mestnih občin, 
saj imajo praviloma tam najslabši zrak.
Tehnologija prihodnosti
Ob prenovah ogrevalnih sistemov in pri novogradnjah je za večino investitorjev toplotna 
črpalka edina opcija. Poleg ekološke sprejemljivosti je to tudi najudobnejši in praktično 
najcenejši način ogrevanja. Razvoj toplotnih črpalk gre v smeri povečevanja zmogljivosti 
naprav pri nizkih zunanjih temperaturah, izboljševanja izkoristka električne energije, zniže-
vanja hrupnosti zunanje enote, 
pa tudi razvoja novih vrst eko-
loških hladiv z boljšim izkorist-
kom in predvsem z zmanjšanim 
ogljičnim odtisom. Tako je lani 
in letos na trg prišlo nekaj novih 
modelov toplotnih črpalk z eko-
loškim hladivom R32 namesto 
doslej najpogosteje uporablja-
nega R410A.
Katera je najboljša?
Ob široki ponudbi toplotnih čr-
palk na trgu se investitor kaj hi-
tro znajde pred dilemo, katero 
napravo naj izbere. Vsekakor 
mora biti dovolj zmogljiva tudi 
pri nizkih zunanjih temperatu-
rah in v strnjenih naseljih čim 
tišja. Toda ali naj vzame tradicionalno evropsko kompaktno zunanjo enoto ali najsodobnejšo 
japonsko v ločeni izvedbi? Mora biti inverterska? Ali je potreben zalogovnik? Ali je res, da 
nekatere ob daljšem izpadu elektrike lahko zmrznejo? Nasveti iz različnih virov si lahko med 
seboj precej nasprotujejo. Kako torej priti do pravih odgovorov?
Podjetje Termaks bo v mesecu oktobru organiziralo brezplačen seminar na temo Primer-
jaj in izberi toplotno črpalko s temeljito primerjavo med nekaj najboljšimi na trgu glede 
njihovih zmogljivosti, glasnosti, cene, garancijskih pogojev in še česa. Predaval bo Robert 
Žibrik. Prijavite se na 041/ 692 410 do petka, 25.9.2020. Glede na epidemiološko situacijo 
bo verjetno seminar izveden v več manjših lokalnih skupinah. Vabljeni! Robert ŽIBRIK

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

REVOLUCIONARKA

PRIČETEK SEZONE 2020/21
Za litijskimi plesalci je prvi mesec plesnih tečajev. S tečaji smo že v začetku sep-
tembra pričeli v Kresnicah, kjer se nam se lahko pridružite v skupinah Cici, Pop in 

Show/Hip hop, prav tako pa vabimo na tečaje v Litiji - na Pop mini, začetni in nadaljevalni tečaj 
hip hopa, tečaja Jazz in Balet. Plešemo tudi v skupinah za odrasle - solo na tečaju Plesni mix in v 
parih na tečajih družabnega plesa, s katerimi smo pričeli v drugi polovici septembra.
Tekmovalne skupine se že od konca avgusta pripraljajo na tekmovanja, ki so napovedana za ko-
nec oktobra, prav tako s programom priprave na tekmovanje nadaljujejo vsi solisti in pari.
Za dodatne informacije o plesnih tečajih obiščite našo Facebook in spletno stran.

KD Litijski tempomat je 
že sedmo leto organi-
ziralo kolesarski vzpon 
na Vršič in Mangart

Deset minut čez osem. Klik, klik, klik… zvok de-
setih parov blokejev prebudi prej mirno jutro leto-
šnjega petnajstega avgusta. Klik, klik, klik… deset 
minut za prvo se odpelje druga skupina. Zdaj je 
že jasno, da se dogaja nekaj vznemirljivega. Ko 
se odpelje tretja skupina, so nekaj minut čez pol 
deveto vpeti še čevlji najboljših. Pripravljena so 
tudi spremljevalna vozila in Mangart Tour 2020 
se začenja. Že sedmi po vrsti. Epski. Ker za pra-
vega Tempomatovca Mangart ni dovolj, udeležen-
ci premagamo kar dva vzpona, za ogrevanje še 
Vršič. Skupaj bomo prevozili 106 kilometrov in 
premagali 2.700 višinskim metrov. To so številke, 
ki jih spoštuje prav vsak rekreativni kolesar. Tudi 
profesionalci tej turi rečejo kraljevska, s čimer so 
poimenovane najzahtevnejše gorske etape sve-
tovnih serij. 
Kolesarji, sploh cestni, smo vsi malce cepljeni na 
trpljenje in bolečino, saj radi premikamo meje 
svoje zmogljivosti. Radi imamo hitrost in uživamo 
v spustih, zato si vedno postavljamo nove izzive. 
In slikovita Slovenija jih rekreativnemu kolesarju 
ponuja ogromno. Od ravnin, hribov, kratkih in str-
mih klancev, do daljših vzponov. Če nikoli prej, 
se v zgodnjem avgustovskem jutru, na poti proti 
Zgornjesavski dolini vprašamo, kdo je ustvaril ta 
drobcen, a tako popoln košček zemeljske oble. 
Ne more biti drugače, da ga je ustvaril za sebe, a 
mu je padel iz rok prav tu, kjer danes živimo de-
lovni, vzdržljivi, vztrajni in bistri Slovenci. Narod, 
ki s svojimi rezultati potrjuje, da si ga zasluži. 
Dogajanje se odvija na peščenem parkirišču v 
Kranjski Gori. Vse poteka povsem mirno. Razvr-
stitev v kakovostne skupine in poimenski seznami 
so bili v skladu z Covid predpisi napisani vnaprej. 
Vsak udeleženec ob plačilu startnine prejme spo-
minsko štartno številko, majico v barvah organiza-
torja, praktično vrečko z darili pokroviteljev, pod-
piše izjavo o prevzemanju odgovornosti in se brez 
zmede priključi eni od štirih skupin, kamor se je, v 
skladu z svojimi zmogljivostmi, predhodno uvrstil.

Mangart, kralj kolesarskih vzponov. Najlepša in 
najvišja gorska cesta, asfaltirana do Mangartske-
ga sedla na nadmorski višini 2.055 metrov. Ce-
sta z izjemnimi razgledi, ki nas z esenco večnosti 
pričakajo vsako leto in vedno znova navdušijo. Z 
vrha pogled na Belopeški jezeri na drugi strani, na 
vrh Mangarta, na sosednje vršace, da slovenska 
duša drhti od ponosa. Za ogrevanje pa še Vršič, 
najvišji cestni prelaz v Sloveniji. Uff, to je pot, ki 
si zasluži še en naj. Najboljšo organizacijo. V ko-
lesarskem društvu Litijski tempomat se je lotimo 
z velikim spoštovanjem, z namenom, da bi se vsi 
udeleženci počutili varne, da bi pot premagali in 
na koncu slavili novo osebno zmago. Vsako leto 
se članom društva pridruži več kolesarskih nav-
dušencev, ki še dodatno osmislijo dogodek in 
kasneje mnogokrat tudi povečajo naše članstvo.
Za kolesarji se odpeljejo spremljevalna vozila, na-
polnjena z veliko zalogo vode, energijskih pijač, 
številnih sendvičev, okusnih slaščic, ki so jih na-
pekle pridne roke organizatorjev oziroma njihovih 
svojcev. Skratka z vsem, kar bi kolesarji utegnili 
potrebovati na naporni poti, tisti, ki jim je ta pot 
prišla že v kri, kakor tisti, ki so v zadnjem trenutku 
zbrali pogum in bi jim utegnile poiti moči. Pomen 
besede team, da skupaj vsak doseže več (toge-
ther everyone achieves more), se vsakokrat moč-
no dokaže v praksi. 
Da vse teče kot redno vzdrževan stroj, gre zasluga 
dobremu načrtovanju in skrbni pripravi vseh po-
drobnosti. Od razpisa dogodka in objave v spletnih 
medijih, zagotovitve snemalne ekipe, avtobusnega 
prevoza in spremljevalnih vozil, tehnične podpore 
in medicinske prve pomoči, do kolajn za udeležbo, 
priznanj in nagrad. Vse se trudimo izpeljati profesi-
onalno, a hkrati z veliko mero pozornosti do posa-
meznika in ljubezni do tega lepega športa.
Mangart je vzpon, pri katerem sedemodstotni na-
klon predstavlja olajšanje. Ko se noge malce lažje 
vrtijo, lahko zajamemo sapo in se pripravimo na 
nov preizkus moči in volje. A ne gre le za zmoglji-
vost telesa, ki je v veliki meri povezana s pred-
hodno vloženim delom in delno tudi s telesnimi 
danostmi. Na 17,5 kilometrov dolgi serpentinasti 
poti, s petimi predori, gre za test osebnosti, za 
preizkus življenjske energije in veselja do gibanja. 
Čeprav je pot tako razgledna, da bi se morali ne-
prestano ustavljati, dvanajst, petnajst, tudi dvaj-
set odstotni nakloni neizprosno zahtevajo vso po-
zornost. Na celotnem vzponu je pomembno, da 
se ne izčrpavamo, da ne poskušamo loviti drugih, 
niti jih ne čakamo. Vozimo zbrano, v svojem, čim 
bolj enakomernem ritmu, in na vrhu smo nagra-
jeni, izpolnjeni in zadovoljni. Hormonski koktajl in 
okolje, v katerega se povzpnemo, povzročita, da v 
nas življenje pljuska z vso silo, v vse žile in nas za 

nekaj dni napolni z občutkom nepremagljivosti. 
Letošnji izziv je premagalo 40 udeležencev, 5 
deklet in 35 fantov, različnih starosti. Prav vsi so 
pot premagali v potu svojega obraza. Da izrečeno 
še bolj drži, je s precej visoko stopnjo vlage po-
skrbelo tudi vreme. To pa je bila edina popolna 
nepopolnost celotnega dne. 
Trasa nas je vodila iz Kranjske Gore, mimo jezera 
Jasna, kjer vstopimo v Triglavski narodni park. Ce-
sta se začne močneje vzpenjati in kmalu pripelje 
do prve tlakovane serpentine. Do gorskega prela-
za Vršič na nadmorski višini 1.611 m, smo prevozili 
24 serpentin in v dvanajstih kilometrih premagali 
osemsto metrov višinske razlike. Naklon se ob-
časno povzpne na dvanajst, petnajst odstotkov, 
zato je tudi ta vzpon precejšen izziv. Dodatno ga 
otežuje tlakovana podlaga na serpentinah in pre-
cej prometa ob vikendih. Nas je reševala zgodnja 
ura in ne najlepša vremenska napoved. Na vrhu si 
vzamemo le toliko časa, da si nadenemo toplejša 
oblačila, sledi prelep, a zahteven spust na drugo 
stran, v Trento. 26 serpentin tokrat brez kock. 
Nadaljujemo z vožnjo po dolini Soče do Loga pod 
Mangartom, kjer naredimo daljši postanek.
Po okrepčilu začnemo vzpon na Mangartsko se-
dlo. Cesta že med prvimi hišami v Logu pokaže, 
da ne bo heca. Vsi se spomnimo posnetkov de-
roče vodne ujme, kot posledice plazu, ki je pred 
dvajsetimi leti rušil vse pred sabo. Zdaj tu stojijo 
prenovljene hiše, nov most, a cesta se zdi še bolj 
strma kot prej. Ko premagamo dober kilometer 
ceste v gradnji in oddelamo še Strmec, smo se 
dokopali do odcepa za mejni cestni prelaz Predel. 
Tja bomo zavili na povratku, zdaj pa nadaljujemo 
v svet kozoroga in gamsa. Čeprav je navedeno 
bolj aluzija kot resničnost, jih s pogledom podza-
vestno iščemo v gorskih stenah. Srečamo pa lah-
ko debelušne svizce, kavke in ovce. Zadnje so nas 
pozdravile že na vrhu Vršiča, prav nič jih ni motil 
hrup in promet. Navadile so se pozornosti ljudi, s 
svojim lenobnim obnašanjem pa jasno pokažejo, 
da smo mi vstopili v njihov svet in ne obratno. 
Cesta z višino postaja vedno ožja, dokler se pod 
vrhom ne zoži na približno poltretji meter, le za 
širino enega vozila. Voziti moramo zelo pazljivo, 
a k sreči je podlaga, kljub izpostavljenosti krutim 
vremenskim razmeram, gladka in trdna. Razen v 
tunelih, kjer vozimo skoraj na pamet in čakamo, 
kdaj nas bo, na od erozije načeti cesti, kam od-
neslo. V tunelih je popolna tema, zato niso dovolj 
male opozorilne lučke, ki jih večina od nas name-
sti na kolo, priporočljive so močnejše ali pa kar 
čelne svetilke. Če smo dobro opremljeni, je strah 
odveč. Na višini 1.880 metrov nam nadaljevanje 
poti prepreči zapornica. Od tu, do Mangartskega 
sedla na višini 2.055 metrov, kolesarimo na lastno 
odgovornost. Če nadaljujemo ali ne, smo na cilju.
Zakaj vraga nas kar naenkrat ščemi v očeh? Od 
vetra, ki ga ni? V nas se začne vrtiljak občutkov in 
čustev. Naj objamemo kolo, zavriskamo, se oble-
čemo, naredimo spominsko fotografijo? Ali pa le 
tiho obsedimo na eni od večnih skal in dovolimo, 
da ob spoznanju, da nam je uspelo, radost pre-
plavi telo. 
Po počitku sledi zahteven spust do odcepa proti 
Italiji, krajši vzpon proti mejnemu prehodu Predel, 
ki mu sledi slikovit spust do Rabeljskega jezera, ki 
leži na 1.000 metrih nad morjem. Nadaljujemo z 
lepim spustom proti Trbižu. Malo pred mestom 
sledimo tablam za Kranjsko Goro, za mestom pa 
se priključimo na kolesarsko pot Alpe Adria. Ko 
prečkamo slovensko mejo, nas kolesarska pot 
D-2 pripelje nazaj v Kranjsko Goro.
Za celotno pot smo, z dvema daljšima postanko-
ma v Logu pod Mangartom in na Mangartskem 
sedlu, potrebovali skoraj sedem ur in na koncu 
smo žareli vsi. Pregreta kolesa in telesa kolesar-
jev, zadovoljni nasmehi, tudi sonce, a so ga žal 
zakrili oblaki. Medtem, ko smo prijetno utrujeni 
ponotranjali doživeto in preživeto, so nam poslali 
prve kapljice dežja. Vse udeležence smo ovenčali 
s spominsko kolajno, razdelili priznanja in nagra-
de, skrbno pospravili kolesa in si obljubili, da se 
naslednje leto vidimo spet. 
Za Kolesarsko društvo Litijski tempomat je bil to 
sedmi zaporedni vzpon na Mangart. Če je letošnji 
opravičil simboliko pravljičnega števila sedem, ki 
predstavlja popolnost in izpolnjenost, bo prihodnji 
v skladu s številom osem, ki predstavlja neskonč-
nost in dobro organiziranost. To pa je že obljuba, 
ki zagotavlja še mnogo ponovitev, te in morda še 
katere druge veličastne kolesarske ture. 

Tehnične podrobnosti trase
Skupna dolžina: 106 kilometrov
Skupni višinski metri: 2.700 metrov
Težavnost: najbolj zahtevna kolesarska tura

Vzpon na Vršič
Start v Kranjski Gori: 806 metrov nadmorske višine
Cilj – cestni prelaz Vršič: 1.611 metrov  
nadmorske višine
Višinska razlika: 805 metrov
Povprečni naklon: 7,25%
Dolžina klanca: 12 kilometrov

Vzpon na Mangartsko sedlo
Start v Logu pod Mangartom: 630 metrov  
nadmorske višine 
Cilj 1: zapornica pod Mangartskim sedlom: 1.880 
metrov nadmorske višine 
Cilj 2: Mangartsko sedlo: 2.055 metrov  
nadmorske višine  
Višinska razlika: 1.425 metrov 
Povprečni naklon: 9,6%
Dolžina klanca: 17,5 kilometra

Clara Zetkin, Nadezda Krupskaja, 
Constance Markievicz, Rosa Luxemburg, Ivana 
Orleanska - ne - nobena od teh. Danes bom 
napisal zgodbo o tisti ženski, ki je vzela norca 
za moža. (Se ilegalno šepeta, da je kar nekaj 
takih.) To je moja žena Anka Kolenc (prej. Bez-
jak), ki je bila 15. septembra mlada natančno 
70 let. Res je, žal tokrat ne morem zamolčati 
krute resnice. 
Ne vem, če ste vedeli, da je Štajerka iz totega 
Maribora, a da je strup v majhnih flaškah - go-
tovo. Sem se takoj zaljubil vanjo in zdaj sem 
na varnem.
Včasih sta bila na Vačah samo dva telefona 
(pošta in pri poštarju doma). V naslednji fazi jih 
je bilo že deset, potem dvajset – potem pa leta 
1983 akcija: samoprispevek – telefon v vsako 
hišo. Vsak (kdor je pač hotel telefon) je prispe-
val svoj denar, kopal jame za drogove, odstopil 
zemljišče za telefonski vod, itd. Iz nabranega 
denarja se je plačalo delo delavcem, ki so 
napeljevali telefonsko žico in vse, kar je bilo 
potrebno za delovanje telefona. Seveda delav-
cem še na kraj pameti ni padlo, da bi podpisali, 
da so denar na črno prejeli. Tako se je takrat 
gradilo v naši in drugih KS in občinah. Marsi-
kateri politični veljak je dobil za akcijo – tele-
fon v vsako hišo - visoko politično priznanje. 
Na Vačah pa je vodila akcijo tajnica KS - Anka 
Kolenc. Ker ni bila političarka in ker je upor-
niško razkrinkavala manipulacije takratnega 
delegatskega sistema, so jo prijavili. Inšpekcija 
je ugotovila, da nima denarja, ki ga je pobrala 
od krajanov (ker ga je pač dala delavcem za 
telefone) in osumljena ter obtožena je bila gra-
beža. Potem smo 7 let hodili z malimi otroki 
na sodišče in plačevali svojega advokata. Do-
kler se ni Anka ujezila, da ne bo več plačeva-
la advokata in naj kar zgine. Rekla je, da ne 
bo več prišla na sodišče, naj jo takoj zaprejo, 
če je česa kriva. Ona takega sodišča sploh ne 
priznava. Sledila je oprostilna sodba in po tem 
času so oblastniki počasi začeli pozabljati, da 

so jo proglasili za moralno politično oporečno 
državljanko SFRJ. Ker ni dobila potrdila o ne-
kaznovanju, bi lahko opravljala samo službo za 
tekočim trakom ali kot čistilka,… in zaradi pri-
vzgojenega občutka za dolžnost in čast je – da 
ne bi metala slabe luči na organizacije, v ka-
terih je sodelovala - odložila vse prostovoljske 
funkcije, ki jih je opravljala, dokler ni dosegla 
oprostitve. Odločila se je, da bo ostala doma in 
se z vsem, kar je znala – posvetila najinim otro-
kom. Učenje z doživljanjem umetnosti, ki jo je 
spremljalo iz otroštva, je tako pripeljalo do gle-
dališča – DGK. Kjer bog zapre vrata, odpre vsa  
okna …
Je pa nikoli ne bo izučilo! Še vedno HOČE, DA 
SE DELA ZA SRČNI NAPREDEK VSEH in spet 
jih bo fasala. Nikoli ne bo nikomur lezla v rit. 
Ljubim jo!

Sklenil sem, na prošnjo knjižnice v Litiji, da iz-
polnim vprašalnik za spletni biografski leksikon 
osrednje Slovenije. Zdaj lahko preverite, če je 
že del tega leksikona. Tam boste izvedeli še vse 
ostalo!
Zvonček Norček, ki nas imam rad, a ženko še 
vedno ljubim! Res mi je lepo in upam, da Vam 
tudi!
Prilagam eno sliko. Drugače pa ste jo itak lahko 
občudovali, ko je mešetarila s tistimi kunci v 
nadaljevanki - Naš vsakdanji kruhek.
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ŽELIMO BITI »SUPER STAROSTNIKI« Merjenje sladkorja, krvnega tlaka, holesterola in trigliceridov 
bo potekalo v društveni pisarni, v sredo, dne 7. 10. 2020 od 8.00 do 10.00 ure.

Edukativno okrevanje Šmarješke Toplice od 18. do 25. oktobra 2020

namestitev 7 polnih 
penzionov

7 pol  
penzionov

Dopl. za enoposteljno  
sobo

HOTEL ŠMARJETA**** 413,00 € 329,00 € 175,00 € 
HOTEL TOPLICE*** 413,00 € 329,00 € 70,00 €
Koriščenje bona 213,00 € 129,00 € 175,00 € ali 70,00 €

Koristite lahko turistični bon v vrednosti 200 €, ki ga vsak polnoletni državljan prejme od 
države. 
Navedene cene že vključujejo popuste in nanje ni možno uveljavljati dodatnih popustov. 
Če imate status invalida, s kartico dokazujete, da ste upravičeni turistične takse.
Namestitev v dvoposteljnih sobah je v Hotelu Šmarjeta****, v enoposteljnih sobah pa po izbiri, ali 
Hotel Šmarjeta**** ali Hotel Toplice***.

Odhod v Šmarješke Toplice bo 18. 10. 2020 izpred parkirišča trgovine LIDL ob 11.00 
uri. Prijavite se v društveni pisarni, kjer boste poravnali 117,50 € (akontacija in taksa, od-
povedni riziko je upoštevan v ceni). Imamo še nekaj prostih mest. Lahko se prijavite še do  
21. 09. 2020.

Predavanje
Bo v ponedeljek 5. 10. 2020: naslov predavanja je »Sladkorni bolnik – pomembnost telesne 
aktivnosti in napake pri merjenju krvnega sladkorja«. Predavanje bo vodila predstavnica podjetja 
Zaloker, ga. Danica Ostanek, profesorica zdravstvene vzgoje.. Predstavila bo tudi najnovejše me-
rilnike in ponudila možnost zamenjave staro za novo. 

Ustvarjalne delavnice
Začetek bo v četrtek 8. 10. 2020 ob 16.00 uri. Delavnice bodo potekale ob četrtkih v društve-
ni pisarni. Predviden je tečaj za oblikovanje gline. Vabljeni!

Plavanje in vadba
V bazenu Pungrt Šmartno pri Litiji. Plavanje in vadbo nadaljujemo vsako sredo od 16.00 do 
17.00 ure pod strokovnim vodstvom skupaj z MDI. 

Telovadba
Ob ponedeljkih ob 19.00 uri v Športni dvorani Litija. Lahko se nam še pridružite, vabljeni. Karte 
lahko kupite v dvorani pri vaditeljici Klari Dev.

Pohodi
Vsak četrtek organiziramo pohode v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na lastno odgovornost, 
v primerni obutvi in opremi. Za pohode v okolici se prijavite v društveni pisarni najkasneje 3 DNI 
pred pohodom. Za ostale pohode, za katere je organiziran avtobusni prevoz, se morate prijaviti 
v društveni pisarni TEDEN DNI pred pohodom.

OKTOBER
Datum Relacija Vodja pohoda
1.10.2020 Pohod po dolenjski pokrajini, odhod ob 8.00 uri,  

prijave en teden pred pohodom (avtobus)
Hauptman Alojz

8.10.2020 Pohod na Primorsko (Vinska cesta), odhod ob 8.00 uri, 
prijave en teden pred pohodom (avtobus) 

Hauptman Alojz

15.10.2020 Litija – Moravče pri Gabrovki - Laze – Litija, odhod ob 
8.00 uri, prijave en teden pred pohodom (avtobus)

Pavli Jože

29.10.2020 Litija – Štepanjsko naselje - Orle – Litija, odhod ob 8.00 
uri, prijave en teden pred pohodom (avtobus)

Pavli Jože

Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

OKRNJENE IN OHRANJENE DEJAVNOSTI V ČASU 
UKREPOV Z ZVEZI S KORONA VIRUSOM

Pojav virusa poimenovanega Covid 19 je tudi v našem društvu narekoval ohromitev in spre-
membe dejavnosti. Podobno kot v drugih okoljih je zlasti v prvih mesecih zamrla večina pro-
gramov, oziroma njihovih vsebin. Invalidi in člani društva so bili prikrajšani za tradicionalne 
in utečene dogodke o katerih smo že pisali. 
Trenutnim razmeram se prilagajamo z oceno, da se stanje izboljšuje. S to predpostavko 
smo ponovno obudili  programe rekreativne vadbe prilagojene invalidom, pod strokovnim 
vodstvom, ki se odvija vsak ponedeljek od 10h do 11h v novem domu. Prav tako smo začeli 
v septembru, vsako sredo od 16 h do 17 h, vodeno  vadbe v bazenu v Šmartnem pri Litiji.
Veliko opravil v avgustu nam je povzročilo napovedano in nato odpovedano letovanje od 
30.8.do.6.9.2020 v Jelsi na Hvaru. Glede na to, da je bilo do začetka epidemije za letovanje 
prijavljenih 108 udeležencev, smo 
po omilitvi ukrepov z vsemi prever-
jali njihovo odločitev v spremenje-
nih okoliščinah. Približno polovica 
(60), se jih je odločila odpotovati 
na letovanje. V tej smeri smo že 
postorili vse potrebno tako z or-
ganizacijske kot finančne plati. Žal 
so zaostreni ukrepi zaradi poslab-
šanja razmer na Hrvaškem ustavili 
vse aktivnosti. Sledili so dogovori 
s turistično agencijo, s katero smo 
imeli sklenjeno pogodbo o letova-
nju, o odpovedi letovanja in vračilu 
vplačanih akontacij. Pohvaliti in 
zahvaliti se velja Agenciji Travel 
Tilago, ki jo zastopa direktor Lovre 
Gačina, za poslovno korektnost, 
saj nam je bilo na samem začetku 
epidemije zagotovljeno, da bomo 
v primeru odpovedi letovanja vpla-
čila  dobili vrnjena v celoti v zelo 
kratkem času.
Tudi ta okoliščina nas je prepriča-
la, da bomo v naslednjem letu ob 
enakih pogojih s to agencijo leto-
vali na Hvaru.
  Miro VIDIC

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

#LIST

PREDSTAVITVENA SOBA LITIJSKEGA TURIZMA
Turistično informacijski center je v Mestnem muzeju Litija v okviru projekta Visti Liti-
ja uredil predstavitveno sobo litijskega turizma. Oblikovali smo jo na sodoben način, 
s poudarjenimi vizualnimi elementi turistične ponudbe ter s predstavitvenim filmom, 
kjer obiskovalec dobi še širši pogled na pestrost turistične ponudbe Litije z okolico.

Doživetje v predstavitveni sobi bo za obiskovalca izhodišče, da se odpravi na raziskovanje narave, 
kulturno – zgodovinskih območij, spozna športno – rekreativne možnosti in delček kulinarične 
ponudbe ter občuti utrip prireditev.
Litija z okolico vas s svojo bogato dediščino, zelenimi bregovi reke Save in gostoljubnostjo vabi, 
da jo raziščite.
Sodobno urejen prostor z naslovom RAZIŠČI LITIJO si lahko prvič ogledate ob dnevu odprtih 
vrat, v četrtek, 24. 9. 2020 od 8. do 19. ure.
Po tem datumu pa v času uradnih ur Mestnega muzeja Litija:
torek, sreda, četrtek, petek od 8. do 12. ure
torek in četrtek od 17. do 19. ure
sobota od 10. do 12. ure.
Postavitev predstavitvene sobe so omogočili: Občina Litija, Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja, LAS Srce Slovenije in ZKMŠ Litija. Vabljeni  TIC Litija

Skupnostni prostor 
projekta Litijski in-
kubator za skupnost 
in trajnost, v Kobler-

jevi hiši na Valvazorjevem trgu 15, je zapolnjen 
z raznovrstnimi aktivnostmi, katere izvajajo or-
ganizacije sodelujoče v projektu – KNOF sku-
pnost, Društvo Lojtra ter Klub litijskih in šmar-
skih študentov. Tako smo v mesecu avgustu 
izvedli delavnice joge z Lorraine Watts, učite-
ljico s 16 let izkušenj, ki nas je popeljala v svet 
sprostitve telesa in duha, delavnici kreativne 
reciklaže Nekaj za pod rit, kjer smo izdelovali 
udobne sedalne blazine iz odej iz posteljnine 
ter se naučili uporabljati računalniški program 
ZOOM v delavnici ZOOM trening za začetnike. 
Poleg aktivnosti v prostoru smo gostili tudi 10 
delovnih akcij na skupnostnem vrtu društva 
Lojtre v Cirkušah, kjer smo bili vojno s pleve-
lom, se posvetili rastlinicam, jih sadili, sejali, 
zalivali in jim prišepnili kakšno lepo besedo za 
boljšo rast in seveda nabirali pridelke, katere 
smo si vzeli za domov. Tako smo z 28.8. uradno 
zaključili sezono delovnih akcij na vrtu, zago-

tovo pa bomo izpeljali še kakšno druženje do 
zime. 
Dogajanje projekta #LIST pa se z novo meri-
co navdiha nadaljuje tudi v nadaljnjih mesecih. 
Tako smo v septembru že izvedli tretjo izved-
bo delavnice Nekaj za pod rit, organizirali smo 
sejem gramofonskih plošč, obred s svetim ka-
kavom, kateri deluje na fizični, čustveni in du-
hovni ravni saj odpira srce, prizemljuje telo in 
dviga duha ter delavnico izdelave lovilcev sanj 
s Petro Sladek, kateri prihajajo iz tradicije Indi-
jancev Ojibwa Chippewa. 
V prihajujočih dneh, točneje 25.9. bomo gostili 
okroglo mizo na temo električnih avtomobilov, 
29.9. imamo na sporedu Multimedijsko delav-
nico – izobraževanja za mir in 30.9. delavnico 
kreativne reciklaže T-shirt vrečka, kjer bomo iz 
majic izdelali vrečke za večkratno uporabo. 
Podrobnejše informacije o naših aktivnostih 
so vam na voljo na naši Facebook strani www.
facebook.com/projektLIST in na oglasni tabli v 
skupnostnem prostoru #LIST.
Projekt #LIST je financiran s strani Ministrstva 
za javno upravo.  Erika HORVAT

V domu Tisje se vedno učimo in si 
pridobivamo nova znanja, s kate-
rimi se trudimo omogočiti našim 

starostnikom čim bolj kvalitetno življenje. Vsa 
pridobljena znanja zavzeto vključujemo v vsa-
kodnevne delovne procese z željo, da bi bilo 
življenje naših stanovalcev v domu bogato na 
vseh področjih. 
Na Rehabilitacijskem inštitutu Soča smo bili 
deležni zanimivega izobraževanja z naslovom 
»MULTIMODALNI PRISTOP ZA OHRANJANJE 
KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI«, kjer so nam 
priznani predavatelji iz področja psihologije 
predstavili svoja dognanja, kako z različnimi 
aktivnostmi ohranjati kognitivne sposobnosti- 
sposobnosti naših možganov- in s tem ohranja-
ti naše miselne procese »živahne« ter zdrave 
navkljub staranju. Dobili smo mnogo praktič-

nih znanj kako 
postati, biti, 
oziroma ostati 
»SUPERSTA-
ROSTNIK«.
Najprej je po-
trebno razu-
meti proces 
staranja in ga 
ločiti od bole-
zenskega pro-
cesa. Starost 
NI BOLEZEN, 
ampak stanje 
oziroma ob-

dobje našega življenja. Obdobje, za katerega 
si vsi želimo, da bi bilo, starostnim težavam 
navkljub, lepo. Vsi že dobro vemo, da zdrav 
življenjski slog preprečuje različne bolezni. Na 
tem izobraževanju pa smo zajeli mnoge aktiv-
nosti, s katerimi izboljšujemo in ohranjamo 
našo kognicijo. Kljub temu, da 60% splošnih 
kognitivnih sposobnosti pojasnijo GENI, pa je 
življenjski slog pomemben dejavnik za uspešno 
staranje. Dokazano je namreč, da določene ak-
tivnosti tekom življenja preprečijo s starostjo 
povezan kognitivni upad. Najbolj pomembne 
aktivnosti za ohranjanje kognitivnosti so:
- INTELEKTUALNE SPODBUDNE AKTIVNOSTI: 
(izobraževanje in učenje, kariere/služba  s 
kompleksnimi izzivi, igranje inštrumenta, upo-
raba računalnika, igranje kompleksnih nami-
znih iger, branje, pogovorne skupine, itd.)

- TELESNA AKTIVNOST: (kardiovaskularna vad-
ba, vrtnarjenje, ples, itd.) Redna telesna aktiv-
nost zmanjšuje tveganja za razvoj demence, 
pomembno izboljšuje spominske sposobnosti 
in zmanjšuje mentalni upad.
- SOCIALNA VKLJUČENOST: (potovanja, kultur-
ni dogodki, socializacija s prijatelji in družino, 
itd.)
- KOGNITIVNA REZERVA: (izobraženost, inteli-
gentnost, aktivnosti, itd.) Aktivnosti za obliko-
vanje kognitivne rezerve so torej tiste, ki na ka-
kršenkoli način izzivajo naš um, vendar je zelo 
pomembno, da se vse te aktivnosti pogosto 
izvajajo (in ne le občasno).
- (PONOVNI) TRENING KOGNITIVNIH VEŠČIN: 
(učenje strategij za izboljšanje spomina, mišlje-
nja in hitrosti procesiranja informacij).
- PREMAGOVANJE STRESA: Znano je, da je 
stres izredno škodljiv za naše zdravje, kronični 
stres pa je eden izmed najhujših sovražnikov 

naših malih si-
vih celic. Zato 
ga skušamo 
obvladovati s 
sprostitveni-
mi tehnikami 
(relaksacija, 
meditacija, ču-
ječnost, moli-
tev…), z vad-
bo in fizično 
aktivnostjo, z 
druženjem, s 
smehom, s ho-
biji, skratka z 
vsem, kar nam 

odvrne misel na neprijetne plati življenja in nam 
na ustnice nariše nasmeh ter pomaga tako pri 
koncentraciji kot tudi pri izboljšanju našega  
zdravja.
Vse te aktivnosti so zelo pomemben del vsa-
kodnevnega življenja v našem domu, kjer 
imajo naši stanovalci možnost »možganske 
telovadbe«. Tako vsak po svojih zmožnostih in 
željah sodeluje ter ohranja možgane aktivne, 
kolikor se le da. Želimo in zaslužimo si lepo 
življenje, pisano kot mavrica in polno lepih 
doživetij, tudi v tretjem življenjskem obdobju. 
In želimo si biti »SUPERSTAROSTNIKI!« 

Simona PELKO, socialni animator
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA
Ko smo 1. junija znova odprli vra-
ta DU Litija, smo bili prepričani, da 

nam bo uspelo izpeljati načrtovane naloge vsaj iz 
druge polovice leta. Žal pa danes spet iz dneva v 
dan pazljivo spremljamo dogajanja glede korona 
virusa, ki znova kaže zobe in omejuje dejavnosti, 
predvsem v zaprtih prostorih. Res da naši prostori 
niso veliki in za dejavnosti, ki zahtevajo malo ve-
čje skupine niso primerni, se trudimo, da potekjo 
srečanja manjših skupin, delavnice z omejenim 
številom prisotnih in redna vodstvena dejavnost, 
medtem ko smo morali za pevce poiskati primer-
nejše prostore. Vse ostalo čaka na boljše čase, 
tako tudi srečanje STAREJŠIH NAD 80 LET, ki 
velja za najbolj rizično skupino. Prav zato leto-
šnje srečanje odpade. Veliko pestrejše pa je v 
pohodniški skupini, ki ob ustreznih ukrepih NJZja 
uspešno izvaja svojo dejavnost in njihovim potem 
lahko sledite tudi v Občanu. 

ZGODILO SE JE
Pohod Haloze 

Pohodniki planinsko pohodniške sekcije DU, smo 
se dne 8. avgusta odpravili na Štajersko. Zvede-
li smo veliko zanimivosti s področja Ptujskega 
in Dravskega polja in Haloz. Za ptujsko polje je 
značilno poljedelstvo in pridelava luka. Na drugi 
strani Donave pa so Haloze – gričevnati svet s 
čudovitimi vinskimi goricami, znano tudi po toplih 
mineralnih vrelcih. V Markovcih smo si ogledali 
mogočni jez za elektrarne. Na Donavi je osem 
velikih hidro elektrarn. V daljavi se vzpenja Do-
načka gora in Boč. Na drugi strani pa Peca in 
Uršlja gora. Ustavili smo se tudi v Cirkulanah in 
si ogledali rojstno hišo kulturnika in narodnega 
heroja Mirka Bračiča. Nato smo se sprehodili tudi 
med vinogradi do cerkvice Svete Ane na vzpetini 
in imeli čas za razglede za svet pod seboj. V Dra-
vincih smo videli tudi zanimivo muzejsko zbirko 
kmečkega lesenega orodja. Ustavili smo se v Vid-
mu pri Ptuju, kjer nas je čakalo okusno in poceni 
kosilo. Ustavili smo se še na Ptujski Gori, kjer je 
znana romarska pot in si ogledali Marijino cerkev. 
Vodila sta nas Lojze Hauptman in Tone Kokot. 
Hvala, ker smo veliko videli iz izvedeli. Nuša 
ROZMAN

Pohod Zajamniki – Uskovnica
Tretjo soboto v avgustu smo se člani DU Litija po-
dali v dremavo jutro, ki je obetalo lep sončen dan. 
Veselili smo se pohoda po Pokljuki, saj smo vede-
li, da se bomo povzpeli na eno njenih najbolj sli-
kovitih planin na njenem južnem robu, visoko nad 
Bohinjem. Naš cilj je bila planina Zajamniki. Spre-
mljali smo kraje, ki so hiteli mimo nas: Bled, Zatr-
nik, Goreljek na Pokljuki. Sledil je zavoj na levo do 
Konjske planine in naprej do planine Na pečeh. Tu 
smo izstopili in pričeli z našim pohodom. Gozdna 
pot nas je prav kmalu pripeljala na travnato po-
bočje, od koder se nam je odprl čudovit razgled. 
Pod nami se je razprostirala planina Zajamniki s 
pastirskimi stani ob raztegnjeni kolovozni cesti. 
Na zahodu nas je pozdravljal očak Triglav, obdan 
s sosednjimi gorskimi vrhovi, pod nami pa se je 
kot veliko modro oko bleščalo Bohinjsko jezero. 
Odpirale so se nam podobe za podobo, ena lep-
ša od druge. Na travniku so nas kamni, položeni 
drug ob drugem v večji krog, vabili naj postojimo 
na energetski točki. Strinjali smo se, da je to rav-
no pravšnje mesto, da se okrepčamo z vsebino 
iz naših nahrbtnikov. Od tu nas je pot vodila po 
gozdni cesti proti Uskovnici, vse do tamkajšnjega 
planinskega doma. Posedli smo se po klopeh ob 
mizah zunaj doma in se tako v pričakovanju do-
bre hrane pridružili številnim drugim planincem. 
Tudi nam je teknilo okusno kosilo. Pred nami je 
bila še pot k planini Praprotnica, kjer nas je čakal 
avtobus. Zadovoljni smo se vrnili domov. Preživeli 
smo čudovit dan.  Alojz KAVČIČ

Obisk Slovenskih Konjic in 
Oplotniškega vintgarja

Vedno znova me preseneti dejstvo, koliko ne-
poznanih, a prelepih kotičkov skriva naša Slo-
venija. To sicer ne velja za prikupno podeželsko 
mestece Slovenske Konjice, ji je bilo že dvakrat 
odlikovano z zlatima medaljama iz evropskega 
tekmovanja Entente Florale. Mnogi od nas pa 
smo se prvič sprehodili okoli Starega gradu, ki 
se dviga nad mestom in spada med najstarejše 
gradove ne slovenskem. Grad je sicer v ruševi-
nah, obnovljen je le stolp in razgledna ploščad, 
od koder je lep pogled na Slovenske Konjice in 
del Konjiške gore. Z gradu vodi v staro mestno 
jedro urejena pot in tu nam je Milan Amon, vod-
ja pohoda, opisal kratko zgodovno mesta, kamor 
sodi tudi legenda o konjiškem zmaju in nam po-
kazal rojstno hišo velikega slovenskega pesni-
ka, prevajalca in publicista Ivana Minattija. Vsi 
poznamo njegovo pesem „Nekoga moraš imeti 
rad“, mi pa smo imeli radi njega, pravijo Konji-
čani in mu podelili naziv častnega občana. Dve-
ma pesmima izmed njegove bogate zbirke smo 
prisluhnili tudi mi. Oplotniški vintgar je bila naša 
druga destinacija, ki je s svojo razgibanostjo, 
žuborenjem vode in prijetnim hladom v precej 

vročem dnevu dodala tisto pravo pohodniško za-
dovoljstvo. Hvala Milanu Amonu za skrbno načr-
tovano in kulturno obarvano pot in naj se veselo 
druženje pohodniške skupine DU nikoli ne konča.  
(Foto Milan Amon)  Iva SLABE

Varovanje šolarjev
Že trinajsto leto so naši člani Društva upokojencev 
Litija skupaj s predstavniki policijske postaje Liti-
ja in CPS, varovali šolarje na dveh osnovnih šolah 
v Litiji in podružničnih šolah, Hotič, Kresnice, Jev-
nica, Sava, Vače, Gabrovka in Dole.
Varovanje šolarjev je potekalo prve tri dni novega 
šolskega leta. Člani društev upokojencev so skla-
dno s predstavniki policije izvrševali preventivne 
aktivnosti v križiščih in na prehodih za pešce. Ne-
kateri člani se akcije udeležujejo že več let, vsako 
leto pa se nam pridružijo novi, kar je razveseljivo.

Zahvaljujemo se vsem članom, ki so sodelovali v 
naši akciji in vabim tudi ostale člane, da se nam 
naslednje leto pridružijo.  Irena KRAMAR 

ZGODILO SE BO 
- »Izlet v neznano« bo v prvi polovici oktobra
-  3.10.2020 bomo šli na tradicionalen pohod »Ne 

vemo kam«. Gotovo bo to v Sloveniji, saj je še 
veliko zanimivega, kar še nismo videli oziroma 
obiskali. Luštno bo!

-  17.10.2020 se bomo odpeljali na Primorsko in 
prehodili pot od Strunjana do Pirana.

OTEŽENO, A PRIZADEVNO DELO V ČASU OMEJITEV
DU Dole pri Litiji spada sicer med nekoliko manjše v regiji, vendar po svojih dejavnostih na izrazi-
to dejavne. Res je, da nas je čas »KORONE« kar omejil, vendar smo glede na vse poizkušali izvesti 

kar številne dejavnosti. Zbor članov nam je uspelo izvesti še v času 
pred omejitvami, to je 16. 2. 2020. V času pandemije smo veliko 
skrbi posvetili članom, za katere vemo, da so bodisi osamljeni, bo-
disi v težavah zaradi bolezni, in v ta namen je bilo opravljenih kar 
14 pogovorov. Voščilnice smo pošiljali jubilantom, saj obiski v tem 
času niso bili dovoljeni. V času sprostitev ukrepov smo se udele-
žili osrednje prireditve ob dnevu državnosti s slovesnim odprtjem 
prenovljene POŠ Dole na povabilo Občine Litija in prižiga kope ve-
likanke na Suhadolih na povabilo Oglarske domačije Medved. Ker 
je kegljaška sekcija izredno prizadevna, je ob velikem trudu in vseh 

merilih in priporočilih NIJZ-ja, organizirala skupaj s celotnim društvom »Memorial Janka Pleterske-
ga in Naceta Božiča«, tekmovanje s kroglo na vrvici v moški in ženski konkurenci. Memoriala, ki je 
potekal na zgornjem travnatem igrišču 6. 7. 2020, se je udeležilo 5 moških ekip in 4 ženske. Na 
začetek šolskega leta so se nekako pripravili tudi senjori, saj sta dva spremljala učence prve tri 
dni na šolski poti in jim poizkušala zagotoviti 
kar najbolj varen začetek posebnega šolskega 
leta. 
Društvo se sedaj pripravlja na sodelovanje na 
2. festivalu medgeneracijskega povezovanja v 
Občini Litija, če bo seveda to le mogoče glede 
na trenutno zdravstveno situacijo. Kar nekaj 
zadanih nalog nam je še ostalo od jesenskega 
druženja, do izleta, pohodov po krajevnih po-
teh, do treningov kegljanja. Kot kaže trenutna 
situacija vsega žal ne bo mogoče izpeljati, saj 
konca spremenjene podobe delovanja družbe 
še ne moremo pričakovati na kratek rok. Letos 
so žal pojavi s korono nekoliko premetali ritem dogajanj. Z aktivnim življenjem ohranjamo našo 
sposobnost prispevati družbi dokler to še zmoremo, z veliko mero odgovornosti za solidarnost 
med generacijami. A volje nikoli ne zmanjka.  Jožica VRTAČNIK

DU DOLE PRI LITIJI

Regijski posvet in srečanje z zasavskimi skupinami  
Društva Šola zdravja v znamenju 10. obletnice skupine Litija

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA BREZ ČAKALNE VRSTE
Društvo Šola zdravja je v četrtek (3. septembra 
2020) organiziralo srečanje in posvet s sku-
pinami, ki delujejo v Zasavju. Dobili so se na 
športnem igrišču na Rozmanovem trgu v Litiji. 
Srečanje in posvet so združili z deseto obletni-
co skupine Litija. Ob tej priliki jim čestitamo na 
vztrajnosti in dobri volji! Po skupni telovadbi na 
igrišču je predsednica društva Zdenka Katkič, 
podelila simbolična darila nekaterim članicam 
skupine Litija, ki so ji zvesti od samih začetkov.
Predsednica Zdenka Katkič in podpredsednica 
Bernardka Krnc sta s sodelavkama Brigito Gru-
bič in Nedo Galijaš prisotne vodje in njihove na-

mestnike seznanile z delovanjem društva in izpeljavo nekaterih dejavnosti v trenutnih razmerah v ka-
terih smo se vsi znašli. Trenutno društvo ima registriranih 4836 članov, ki delujejo v 220-ih skupinah v 
83-ih slovenskih občinah. Pov-
prečna starost članov je 69 let. 
Posebnost jim je, da telovadijo 
zunaj, na prostem, na javnih po-
vršinah, na varni razdalji in ne 
uporabljajo nobenih pripomoč-
kov. Zato so poudarili pomen ju-
tranje vadbe „1000 gibov“, saj 
se je v korona času izkazala kot 
odličen primer preventive, saj 
v njihovih vrstah niso zabeležili 
noben primer okuženih s covi-
dom-19. Srečanja in posveta v 
Litiji se je udeležilo 25 članov.
Poslanstvo Društva Šola zdrav-
ja je zelo pomembno za zdravo 
družbo, ker skrbijo za spodbu-
janje rednega gibanja in telesne 
vadbe. Tako ohranjajo zdravje 
in povečujejo delež gibalno de-
javnega prebivalstva, kar je zelo 
bistveno pri starejši populaciji, 
da čim dlje ostanejo gibčni in 
samostojni. Njihovo poslanstvo 
preventivnega zdravja je prepo-
znalo tudi Ministrstvo za zdrav-
je, ki jih podpira in povsod izpo-
stavlja kot primer dobre prakse. 

V Zasavju za enkrat deluje 7 
skupin Šole zdravja, ki po meto-
di „1000 gibov“ telovadijo v ob-
čini Litija (3 skupine), Šmartno 
pri Litiji (1), Trbovlje (1) in Za-
gorje ob Savi (2 skupini). Lahko 
se jim pridružite kjerkoli po Slo-
veniji, lahko pa ustanovite sku-
pino v bližini svojega doma. Če 
v vašem kraju še ni organizira-
na jutranja vadba »1000 gibov«, 
poiščite kontakt na njihovi sple-
tni strani https://solazdravja.
com/. Telovaditi lahko začnete 
takoj, pri njih ni čakalne vrste.
   Neda GALIJAŠ

LILIN VRTILJAK 

NA ZALOGI TUDI: Hyundai Tucson 4Wd 2.0 CRdi Comfort, letnik 2008, prev. 
210500 km, diesel motor, 1991 ccm, 100 kW (136 KM), ročni menjalnik 6 pr., 
črna kov. barva, 3.890,00 €; Opel Corsa 1.2 Edition MLADI OPLI, letnik 2019, 
teh. pregled 12/2023, prev. 5 km, bencinski motor, 1199 ccm, 55 kW (75 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), bela barva, 12.999,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

OpeL Astra 1.6 16V Cosmo  let nik: 
2008, teh. pregl. 7/2021, prev. 209691 km, 3  vra-
ta, črna kov. barva, bencinski motor, 1598 ccm, 
85 kW (116 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

2.660,00 EUR

CITrOeN C3 picasso 1.6 HDi Attraction let-
nik: 2014, teh. pregl. 3/2021, enoprostorec, prev. 
178084 km, bela barva, diesel motor, 1560 ccm,  
68 kW (92 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

5.990,00 EUR
OpeL Vectra 1.9 CDTI  let nik: 2008, 
prev. 103381 km, srebrna kovinska barva, 
diesel motor, 1910 ccm, 110 kW (150 KM), 
avtomatski menjalnik / tiptronic, KLIMA.

3.600,00 EUR

VOLKswAGeN Golf plus Comfortline 1.6 
TDI  let nik: 2010, prev. 97234 km, sv. modra 
kov. barva, diesel motor, 1598 ccm, 77 kW 
(105 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.440,00 EUR

OpeL Meriva 1.4 Turbo enjoy  let nik: 2011, 
teh. pregled 4/2021, prev. 110525 km, siva kov. 
barva, bencinski motor, 1364 ccm, 88 kW  (120 
KM), ročni menjalnik (5 pr.), enoprost., KLIMA.

5.660,00 EUR
NIssAN Qashqai 1.5 dCi Visia  let nik: 
2011, teh. pr. 9/2020, prev. 87794 km, siva kov. 
barva, diesel motor, 1461 ccm, 81 kW (110 
KM)), ročni menjalnik (6 pr.), SuV,  KLIMA.

7.440,00 EURPočasi se v gozdove, polja in 
mesto plazi jesen. Brezmejni 

spekter barv odeva pokrajino, večeri postajajo 
hladnejši, v lili pa vse bolj živahno in ustvarjalno. 
V soboto, 29.8.2020 so se v Rečici ob Savinji 
na zadnjo tematsko razstavo projekta »Zlata 
paleta« za kiparstvo in fotografijo s svojimi deli 
uvrstili: Miša Urankar Murn, Marija Bregar Host-
nik, Marjeta Mlakar Agrež, Andrej Hostnik, Alek-
sander Lavrenčič, Sabina Slana Cvikl, Gabrijela 
Hauptman.

V sredo, 2.9.2020 
smo se z mentor-
jem mag. Zoranom 
Pozničem spet lotili 
skulpture človeške 

figure, ki počasi dobivajo končno podobo. V 
delu je tudi priprava na predstavitev projekta 
Furmani. 
V okviru dejavnosti ob 20. Letnici Društva Lila 
se je dne 3.9.2020 izvedla delavnica oblikovan-
ja gline pod mentorstvom umetnice Barbare 
Dacar.
V petek, 4.9.2020 je bila na gradu Negova otvo-
ritev razstave del, ki so nastala na Taboru Lju-
biteljskih slikarjev, v organizaciji Zveze likovnih 
društev Slovenije in Likovnega društva iz Gornje 

Radgone. Na taboru sta ustvarjala tudi dva naša 
člana in sicer Roman Kovačič in Jelka Jantol.
Prijazno vabljeni na ogled dveh skupinskih likov-
nih razstav in sicer v domu Tisje, kjer je pred-
stavljenih kar 38 likovnih del članov Lile, enota 
Litija in v IC GEOSS, v Tednu vseživljenjskega 
učenja. V sodelovanju z Mestnim muzejem Litija 
se s samostojno razstavo pred-
stavlja naš član Billy Mehle.
Pričenjajo se tudi priprave na 
2. festival medgeneracijskega 
sodelovanja, kjer bomo pred-
stavili delo društva.
Lila se že veseli, da se končno 
spet odprejo vrata najmlajšim 
članom. Pričnejo se srečanja 
Cici in Male Lile. V Cici Lilo se 
lahko vpišejo otroci od 4. do 9. 
Leta, v Malo Lilo pa otroci od 10. do 15. leta).
Ponovno so se začele tudi literarne delavnice za 
vse člane, ki jih navdušuje pisana beseda z men-
torico pesnico in pisateljico Stanko Hrastelj.
Če se nam želite pridružiti in v naši družbi 
preživljati ustvarjalne in prijetne urice, pridite v 
Atelje Lila v sredo od 17. 30 do 18. ure. 
In vrtiljak se vrti … vrti naprej…
 Za Lilo piše Aleksandra KRNC
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NAVEZANOST STARI STARŠI – VNUKI LITERARNI IN LIKOVNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO ZGODBO  
ALI LIKOVNO STVARITEV NA TEMO

Tako so se igrali pred več kot pol stoletja

POVABILO NA DOGODKE  
2. FESTIVALA MEDGENERACIJSKEGA POVEZOVANJA

»Pri nas bodo znova zibali« ali »še 
enkrat bom stara mama« ali »dobi-
la bom še enega vnuk«…. in še bi 

lahko naštevala, kako si ženske na kratko in s 
ponosom sporočimo to lepo novico ob kavici 
ali kakšnem drugem srečanju. Ne vem, kako to 
gre pri dedkih, a verjetno podobno, z nič manj 
ponosa in sreče. 
Ko to izvemo od naših hčera ali snah, je naše 
oko in srce v tistem »malem trebuščku« - opa-
zujemo in pričakujemo, kdaj bo ravno prav za-
obljen, da se bo detece rodilo. Naše misli so 
tudi ob porodu z njimi in komaj čakamo, da se 
vrnejo domov. S strahom, vendar s ponosom 
se oziramo v zibelko in nestrpno čakamo, kdaj 
nam ga bodo položili v naročje, da ga prvič 
malo pocrkljamo. Zanimivo, tudi otrok se tega 
»starikavega« obraza hitro zapomni in kmalu je 
na njegovem obrazu širok nasmeh, če nas le 
zagleda. Ko upihne prvo svečko, pa že skupaj 
ustvarjamo, beremo pravljice, se sprehajamo. 
Naša navezanost ali povezanost se poglablja. 
In že so tu takšna in drugačna vprašanja; Za-
kaj? Kako? Kdaj? Kam?..... Velikokrat so naši 
odgovori nerodni, a za one na drugi strani so 
sveti. Kmalu smo povabljeni v njihovo igro. 
»Mama, boš igrala z menoj nogomet?« »Seveda 
bom.« Če še tako bolijo kolena (ali kaj drugega) 
pristopimo k njim in brcamo žogo. Zares je to 
čisto poseben čas, ko postanemo stari starši. 
Velikokrat nam misli uidejo v čas, ko smo bili 
sami »le starši«. Seveda smo imeli svoje otro-
ke prav tako neizmerno radi, le naša naloga ob 
njih, pa tudi v siceršnjem življenju, je bila čisto 
druga. Danes to nalogo opravljate tisti, ki ste 
»le starši«, mi pa smo že naziv višje »stari star-
ši«, in če nam zaupate svoje najdražje zaklade, 
smo neizmerno srečni. Navadno prilagajamo 
urnike svojim vnukom, da smo le lahko z njimi, 
da se jim posvečamo in se darujemo za njih. 
Koliko kilometrov smo stare mame pripravljene 

narediti, da na njih popazimo. Znamo se use-
sti na avtobus ali vlak in se odpraviti daleč v 
tujino. Skratka gremo povsod tja, kjer se v teh 
malih nedobudnežih pretaka tudi naša kri. In ta 
navezanost skupaj z vnuki raste. Kolikokrat se 
naše roke sklenejo v molitvi in prošnji - naj nam 
bo dano še dolgo živeti, da jih bomo spremljali 
tudi pri šolanju, pri izbiri poklica, pri njihovih 
prvih simpatijah, in če je mogoče, da bomo 
spremljali še njihove otroke. 

Nekje sem videla napisano: »Bog ni zmogel 
vsega dela sam, zato je ustvaril babice.« Kako 
lepo. In če pogledam v dno svoje duše, je to 
poslanstvo babice, mame, stare mame, none, 
skratka starih staršev res nekako »božansko«. 
In pravim vam, veselite se, da leta tečejo vsem 
in se vsi pomikamo proti temu »božanskemu«, 
kajti »Kri ni voda« in starost je najlažje sprejeti 
skupaj z vnuki.
Naj zaključim z Indijskim pregovorom: »Pijača, 
ki se je nikoli ne naveličaš, je voda; sadež, ki se 
ga nikoli ne naveličaš, je otrok«

Helena PERKO
Članica Sveta za medgeneracijsko 

povezovanje občine Litija

V času od petka, 25. 9. 2020, do vključno 
petka, 9. 10. 2020, bo v Litiji v dopoldan-
skem in popoldanskem času potekal 2. festi-
val medgeneracijskega povezovanja v Občini 
Litija in sicer pod sloganom »Od mladosti do 
modrosti stopamo skupaj.«. 
Ljudje si želijo druženja, toda v situaciji, v ka-
teri se trenutno nahajamo, moramo spošto-
vati vsa navodila in ukrepe za preprečevanje 
širjenja koronavirusa.
Zaradi velikega zanimanja smo se odločili, 
da 2. festivala ne moremo odpovedati, ven-
dar pa bomo dogodke prilagodili trenutnim 
razmeram – pridobili bomo vsa potrebna do-
voljenja, vsi večji dogodki bodo potekali na 
prostem, v primeru dežja pa bodo posame-
zne prireditve žal odpovedane.
Vljudno vabljeni na naslednje dogodke:
-  petek, 25. 9. 2020, od 10. do 11. ure: 

Sprehod za spomin od enote doma Tisje v 
Šmelcu do restavracije Mona Lisa

-  petek, 25. 9. 2020, od 17. do 18.30 ure: 
revija pevskih zborov in skupin (1. del) na 
ploščadi pred Cerkvijo Sv. Nikolaja v Litiji

-  sobota, 26. 9. 2020, od 10. do 11.30 ure: 
plesno druženje na ploščadi pred Cerkvijo 
Sv. Nikolaja v Litiji

-  ponedeljek, 28. 9. 2020, od 10. do 11. 30 
ure: slikarsko in kiparsko ustvarjanje na 
ploščadi pred restavracijo Mona Lisa

-  ponedeljek, 28. 9. 2020, od 17.30 do 19. 
ure: voden sprehod po starem mestnem 
jedru Litije (po stopinjah čolnarjev); zbirno 
mesto – pred Mestnim muzejem Litija

-  torek, 29. 9. 2020, od 10. do 11.30 ure: 
predstavitev Univerze za 3. življenjsko ob-
dobje pred Mestnim muzejem Litija

-  torek, 29. 9. 2020, od 17.30 do 19. ure: 
brezplačen ogled rudnika Sitarjevec; zbir-
no mesto – TIC Litija

-  sreda, 30. 9. 2020, od 10. do 11.30 ure: 
otroška igrivost pred vrtcem Litija – enota 
Ribica v Šmelcu

-  sreda, 30. 9. 2020, od 17.30 do 19. ure: 
športno-rekreativne aktivnosti na igrišču 
na Graški Dobravi za trgovino Mercator

-  petek, 2. 10. 2020, od 10. do 11.30 ure: 
prikaz življenja in dejavnosti v medgenera-
cijskem središču Šmelc - virtualno

-  sobota, 3. 10. 2020, od 10. do 11.30 ure: 
prikaz reševanja ob prometni nesreči in iz-
vajanja preventivne dejavnosti – staro me-
stno jedro Litije

-  ponedeljek, 5. 10. 2020, od 10. do 11.30 
ure: prikaz dejavnosti Knjižnice Litija

-  ponedeljek, 5. 10. 2020, od 17. do 18.30 
ure: medgeneracijsko druženje ob svetov-
nem dnevu otroka z gostoma Anito Ogulin 
in Adijem Smolarjem na ploščadi pred Cer-
kvijo Sv. Nikolaja v Litiji

-  torek, 6. 10. 2020 od 14. do 15.30 ure: 
okrogla miza o vlogi in pomenu prostovolj-
stva v veliki sejni sobi Občine Litija

-  torek, 6. 10. 2020 od 17. do 18.30 ure: 
revija pevskih zborov in skupin (2. del) 
na ploščadi pred Cerkvijo Sv. Nikolaja  
v Litiji

-  sreda, 7. 10. 2020 od 10. do 11.30 ure: 
izobraževalni programi, projektna dejav-
nost, izdelava naravnih mil in odzivnost na 
razpise – IC GEOSS (stara sodnija)

-  sreda, 7. 10. 2020, od 17. do 18.30 ure: 
spoznavanje dejavnosti skavtov na plošča-
di pred cerkvijo Sv. Nikolaja v Litiji

-  četrtek, 8. 10. 2020, od 17. do 18.30 
ure: promenadni koncert Pihalnega orke-
stra Litija z učenci GŠ Litija-Šmartno na 
ploščadi pred cerkvijo Sv. Nikolaja v Litiji

-  petek, 9. 10. 2020, od 10. do 11.30 ure: 
ustvarjalna dejavnost za vse generacije na 
stojnicah od Centromerkurja do Farbarje-
vega gradu

-  petek, 9. 10. 2020, od 16. do 17. ure: 
skupaj lahko ohranimo življenje – učenje 
oživljanja za zaposlene Doma Tisje – enota 
Litija

-  petek, 9. 10. 2020, od 16. do 20. ure: 
zaključna prireditev 2. festivala medge-
neracijskega povezovanja v Občini Litija 
(kulturno-zabavni program, program za 
otroke, predstavitev dejavnosti in ustvar-
jalnosti medgeneracijskega povezovanja 
na 21 stojnicah, razstava čajnikov, Poletav-
ci Knjižnice Litija in interaktivna predstava) 
na Valvazorjevem trgu med Centromerkur-
jem in Farbarjevim gradom

Vljudno vabljeni, da se aktivno vključite v do-
gajanje.

Natečaj je sestavni del 2. Festivala medge-
neracijskega povezovanja v Občini Litija 
in je namenjen mladim ustvarjalcem, starej-
šim predšolskim otrokom, osnovnošolcem 
in srednješolcem, varovancem VDC Litija in 
stanovalcem obeh enot Doma Tisje. Seveda 
bomo veseli tudi vsakega posameznika, ki bo 
z nami delil svoje otroštvo, skupaj z igrami. 
Sodelovati v natečaju je možno tako, da vsak 
posameznik na razpisano temo odda eno li-
kovno ali literarno delo.
Likovna dela so lahko izdelana v vseh risar-
skih ali slikarskih tehnikah, literarna dela pa 
so prozna.
Z natečajem želimo zbrati igre preteklosti, 
razmišljanja o tem, kako je takrat tekel čas, 
kakšne vrednote so bile v ospredju in kaj je 
bilo otrokom na voljo za preživljanje proste-
ga časa.
Prispevke pošljite ali osebno prinesite do 
10. oktobra 2020 na naslov Občina Litija, 
Jerebov 14, 1270 Litija (soba 50) s pripisom 
na ovojnici »Likovni in literarni natečaj 2020« 
oz. na e-naslov (literarna dela): dimec.mile-
na@gmail.com, marjana.weilgoni@litija.si
Na hrbtni strani likovna dela opremite z
-  imenom, priimkom, starostjo ter naslovom 

avtorja (če je le mogoče tudi z e-naslovom)
-  imenom šole, vrtca, v okviru, katere je pri-

spevek nastal, z imenom mentorja.
Udeleženci natečaja (njihovi starši, skrbniki) 
soglašajo, da se njihovo ime ter prejete na-
grade javno objavijo.
S prijavo na natečaj se sodelujoči zavežejo, 
da v celoti sprejemajo pravila natečaja. Oseb-
ni podatki udeležencev bodo uporabljeni zgolj 
za interno uporabo (obveščanje), v skladu z 
zakoni o varovanju osebnih podatkov.
Najboljša likovna dela (ENO) iz vsake sta-
rostne skupine: vrtec, nižja stopnja OŠ, višja 
stopnja OŠ, gimnazija, eno: VDC, Dom Tisje 
Črni Potok, Litija) bodo izbrana na podlagi 
naslednjih kriterijev:
- izvirnost motiva, vsebinska povezanost 
likovnega dela z razpisano temo, duhovi-
tost, sporočilnost in edinstvenost likov-
nega dela in izvirna zapolnitev likovnega 
formata.

Likovne prispevke bo ocenila tričlanska ko-
misija, ki bo pripravila tudi izbor za likovno 
razstavo v prostorih Občine Litija.
EN najboljši literarni izdelek iz vsake staro-
stne kategorije bo izbrala komisija po nasle-
dnjih kriterijih: izvirnost, povezanost dela 
z razpisano temo, jezikovna spretnost, 
vrednost raziskovalnega dela, izražanje 
lastnih občutkov, pogledov, izkušenj in 
ustreznost glede na starostno skupino.
Literarne prispevke bo ocenila in izbrala 
tričlanska strokovna komisija.
Vse zgodbe bodo objavljene na spletni strani 
Občine Litija, najuspešnejše pa objavljene v 
glasilu – biltenu festivala, v Občanu ter raz-
stavljene in nagrajene na razstavi.
Likovna dela bo možno videti na razstavi, 
kjer bodo najboljši tudi nagrajeni.
Komisiji bosta o poteku izbora vodili zapisnik 
z naslednjimi podatki:
- datum in kraj izbora,
-  seznam in število vseh pravočasno prejetih 

del,
- seznam nagrajencev,
-  vse druge pomembne podatke o poteku 

izbora.
Odločitev komisije je dokončna in nepreklic-
na, zoper odločitev žirije ni pritožb.
Organizator natečaja bo nagrajenim avtor-
jem podaril praktične nagrade. 

AVTORSKE PRAVICE:
Udeleženci natečaja (njihovi starši, skrbniki) 
soglašajo, da se njihovo ime ter prejete na-
grade javno objavijo.
Z izpolnitvijo prijavnice na natečaj se sodelu-
joči zavežejo, da v celoti sprejemajo pravila 
natečaja. Osebni podatki udeležencev bodo 
uporabljeni zgolj za interno uporabo (obve-
ščanje), v skladu z zakoni o varovanju osebnih  
podatkov.
Več informacij dobite na telefonski številki: 
051 438 236, Milena Dimec
Prijazno vabljeni k sodelovanju.

Odbor za pripravo in izvedbo
2. Festivala medgeneracijskega povezovanja

PRIJAVNICA 
na natečaj

MEDGENERACIJSKEGA POVEZOVANJA

Ime in priimek mentorja/učitelja/starša

 
Kontakt mentorja/učitelja/starša

Email:       GSM:

IME IN NASLOV VRTCA / ŠOLE/ DOMAČI NASLOV

Prijavljam učenca/ ustvarjalca :   

razred: 

NASLOV DELA (likovnega/literarnega) 
       obkrožite

                 
KRAJ IN DATUM:

 

Prosimo vas, da prispevke pošljite ali osebno prinesite skupaj z izpolnjeno prijavnico na naš 
naslov:

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija (soba 50) s pripisom na ovojnici »Likovni in literarni 
natečaj Medgeneracijsko sobivanje 2020« oz. na e-naslov (literarna dela):  
dimec.milena@gmail.com, marjana.weilgoni@litija.si

najkasneje do 10.10.2020

S podpisom dovoljujem objavo osebnih podatkov vseh sodelujočih za potrebe natečaja 
(obveščanje, razstava del, objava del v glasilih, javna razglasitev najboljših del ). 

Ime in priimek:   Podpis: 



Z Opereto Kovačev študent v Mat-
kovem kotu in v Dolu pri Ljubljani 

- Z Opereto Kovačev študent v Matkovem kotu 
so pevci MOPZ Polšnik in ostala ekipa KD Pavle 
Voje Polšnik prekinili koronske dneve brez kul-
turnih dogodkov. Povabilu g. Klemna Matka so 
se odzvali z velikim veseljem, saj so že zelo po-
grešali prepevanje pred publiko. V nepozabno 
lepem okolju so skupaj preživeli tri dni in čas 
izkoristili tudi za obisk gora. Odlična družba, 
veliko dobre volje, pozitivne energije, prepeva-
nja in najboljši domači sladoled ter sir so za-
znamovali vikend v Matkovem kotu. Vsestran-
ski gospodar Klemen je bil tudi gost na svojem 
dvorišču, saj je med dejanji operete gledalce 
navdušil z igranjem na citre in tako pokazal še 
enega od svojih številnih talentov. Z izvedbo 
operete so bili zelo zadovoljni vsi obiskovalci in 
seveda tudi naši pevci ter pianistka, ki so poželi 

velik aplavz. Tehnična dela pred nastopom so 
sicer res izgledala enostavno, vendar če ne bi 
bilo odličnega organizatorja Staneta Kmetiča, 
bi bilo verjetno kar težko. Zato se mu v imenu 
vseh zahvaljujem za ves vložen trud. Hvala g. 
Klemnu Matku za gostoljubnost in popestritev 
programa ter seveda Jožetu Kosu, ki že leta rad 
zahaja k Matkovim in je povezal gospodarja in 
Staneta, ki sta omogočila te prijetne dni. Hvala 
Mizarstvu Kos za posojo kombija za prevoz sce-
ne. Res posebno doživetje je nastopati sredi 
hribov, ki so obdajali naš oder. Glas je odmeval 
ne le po Matkovem kotu ampak po celi Logar-
ski dolini in ta nepozaben dogodek bo vsem 
ostal v lepem spominu. Naši pevci vedno zno-
va dokazujejo, kaj je prijateljstvo in kako se z 
dobro voljo premagujejo vse ovire. Hvala vam.
Na povabilo župana občine Dol pri Ljubljani 
g. Željka Saviča smo se kulturniki iz Polšnika, 
5.9.2020, z opereto predstavili tudi v sosednji 
občini. Opereta Kovačev študent je tako zazve-
nela na starem kmečkem dvorišču in ambient 
je bil res pravi. Gostoljubni gostitelji so se sre-
čali na prav posebnem zahvalnem dogodku za 
uspešno sodelovanje in delo (šivanje 12000 
zaščitnih mask) v času karantene. Župan se 

jim je zahvalil s podelitvijo zahval, z ogledom 
naše operete in še s presenečenjem večera, s 
koncertom Vlada Kreslina. Ni manjkalo prek-
murskih dobrot in prijetnega druženja. Zaradi 
odsotnosti pevke Vide Sladič, je vlogo mete v 
opereti odlično odpela Andreja Bregar in se ji 
za ves trud iskreno zahvaljujemo. Hvala vsem 
pevcem ter pianistki Ani za uspešen nastop ter 
Stanetu, Bertu in Jožetu za vso opravljeno teh-
nično delo. 
Poletju dogaja z Mladinskim centrom tudi 
na Polšniku - Veseli smo bili, da so nas mladin-
ski delavci in prostovoljci iz Mladinskega centra 
Litija, okviru poletnega programa Poletju do-
gaja obiskali tudi na Polšniku. V sodelovanju s 
Športnim društvom Polšnik so bile 24. 8. orga-
nizirane zabavne športne igre na nogometnem 
igrišču na Koprivniku. Iger ni manjkalo, znanje 
pa je med mlade delila tudi medicinska sestra 
Neja iz ZD Litija in jih poučila, kako ravnati v 
primeru športnih poškodb. Ni šlo brez palačink 
in osvežujoče limonade. Hvala vsem za prijetno 
in aktivno druženje! »Bilo je luštno in zabavno!« 
so povedali navdušeni mladi iz Polšnika. MC Li-
tija… dobrodošli tudi naslednje leto!
Nogometni turnir 2020 - Čeprav v manjšem 
obsegu, ampak zelo aktivno je tudi letos potekal 
že tradicionalni turnir v malem nogometu. 
Zaigrale so le tri ekipe in kljub temu je bilo 
vzdušje odlično. Videli smo odlično igro, veliko 
akcije in lepih golov, ni manjkalo tudi smeha 
in adrenalina. Zmaga je tretje leto zapored 
pripadala ekipi Konjšice, ki so zopet dokazali, 
da obvladajo ta šport in v trajno last prejeli 

prehodni pokal. Premagali so ekipi Velike 
Preske ter Fante iz vseh vetrov, ki pa so prav 
tako prejeli pokal za drugo in tretje mesto. Vsi 
zadovoljni in srečni. Za organizacijo dogodka 
je poskrbel Aljaž Povše in tako poskrbel, da se 
tradicija ni prekinila. Na pomoč pri izvedbi pa 
mu je priskočila tudi Tejčka Vozelj.
Hvala vsem trem ekipam in navijačem za šport-
no vzdušje. Šport krepi telo in duha in to v teh 
časih še kako potrebujemo.

Mateja SLADIČ Vozelj

12    OBČAN - SEPTEMBER 2020 DRUŠTVA  /  AKTUALNO

NEKAJ KULTURNEGA IN NEKAJ ŠPORTNEGA  
S POLŠNIKA

OD GROSUPELJSKEGA POLJA PREKO 
LITIJSKIH GRIČEV V TUHINJSKO DOLINO

Si želite raziskati skrite kotičke podeželja v osrčju Slovenije, ki 
vas bodo osupnili in navdihnili s svojo naravno lepoto? Ponujamo 

vam doživetje v obliki celodnevnega izleta, ki smo ga za vas pripravili partnerji pro-
jekta Turizem na podeželju. Povezali smo štiri skrite, a zelo zanimive turistične točke 

na obrobju Grosuplja, Litije in Tuhinjske doline. 
Županova jama, kjer se z jutranjo dobrodošlico iz-
let začne, je biser dolenjskega kraškega sveta. Na 
enournem ogledu z jamskim vodnikom boste spoznali osupljiv 
p o d z e m n i 
svet. Vodom-
čev gaj je le 
streljal odda-
ljeno, idilično 

urejeno naravno okolje s prepletom mokrišč, rib-
nikov in travnikov, kjer biva naša najbolj pisana 
ptic vodomec. Pot nadaljujemo v Jablaniško do-
lino. Ustavimo se na Bregu, kjer je v gasilskem 
domu stalna razstava savskih prodnikov in ptic, 
ki domujejo ob reki Savi. Izlet se zaključi v Tu-
hinjski dolini, na Kneippovi bosonogi poti.
Vabljeni v naravo, da vas napolni z energijo, poživi in pomladi! Za izvedbo izleta za organizirane 
skupine nam pišite na info@turizemnapodezelju.si ali info@laz.si .

SKAVTI V LITIJI ŽE 25 LET!
Steg Pojočih volkov letos praznuje že 25. leto delovanja.

To leto litijski skavti s ponosom praznujemo naše petindvajseto leto delovanja, vse do 
danes pa smo zrasli v močan steg. Trenutno štejemo dobrih šestdeset članov. Delimo 

se na tri starostne skupine in sicer volčiči in volkuljice (7-10 let), izvidniki in vodnice (11-15 let), 
popotniki in popotnice (16-21) ter voditelji (21+).
Tudi v času karantene smo našli nove načine povezovanja in izvedli srečanja preko interneta, ves 

ta čas pa smo se pripravljali na poletne tabore, ki smo jih 
skupaj z Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skav-
tov ter s podporo NIJZ-ja, ki nam je zagotovil zdravstvene 
smernice, skrbno in dobro izvedli. Skavti smo v času karan-
tene spoznali, kako pomembna so skupna srečanja v živo 
in dobili dodatno željo po skupnih poletnih taborih.
Ena najpomembnejših stvari za nas skavte je ta, da so sre-
čanja in tabori dobro pripravljeni ter da vsak otrok od tega 
nekaj odnese. Skavti se trudimo, da prepoznamo potrebe 
otrok, da lahko na te potrebe odgovorimo s primernimi 
aktivnostmi in da se čisto vsak skavt počuti sprejetega v 
skupini, se na-
uči življenja v 
skupini in se 
uri v veščinah, 
osebnostno 
raste ter razvi-
ja svoje talen-
te. Ravno to 
zadnje se na 

vsakem poletnem taboru dobro izkaže, saj posame-
zniki zares zaživijo, ko se v skupini počutijo sprejete 
in počnejo tisto, kar jih veseli.
V oktobru pričnemo z novim skavtskim letom, kamor 
vabimo tudi tiste, ki se nam želijo na novo pridru-
žiti, 9. oktobra pa bomo sodelovali na 2. festivalu 
medgeneracijskega povezovanja v občini Litija. Pred-
stavili bomo naše delo in pripravili aktivnosti, kot so 
fotoorientacija, postavitev skavtskega ognja, pot 
preživetja in predstavitev taborov.
V decembru bomo v Litijo zopet prinesli Luč miru iz 
Betlehema. Kljub razmeram prireditev zagotovo bo, 
vendar v drugačni obliki. Skavti se bomo potrudili, 
da bosta lučka in njeno sporočilo dosegla čim več 
ljudi, saj sta mir in povezanost v naši občini več kot 
dobrodošla.
Tudi letos vabimo nove člane, ki si želijo postati del našega stega in širše skavtske družine. Lahko 
nas kontaktirate preko socialnih omrežij ali pa nas spremljate na Instagramu - @pojocivolkovi ali 
na Facebooku - Skavti Litija 1. Bodite pripravljeni!  Avtor: Damjan ŠKRABANJA, stegovodja

KLOBASA POKAL 2020 
Člani Aerokluba Milan Borišek Litija-Šmartno, smo na modelarski stezi na Zgor-
njem Logu v nedeljo, 6.9.2020, pripravili tradicionalno srečanje letalskega mode-
larstva, pod imenom Klobasa pokal 2020. Megleno jutro se je spremenilo v lep 

sončen dan, ki je privabil številne modelarje in gledalce. V letošnjem letu zaradi izrednih razmer 
primanjkuje tovrstnih srečanj, kar se je poznalo tudi pri 
udeležbi modelarjev, ki je bila nekaj manj številčna, kot 
prejšnja leta. Z modeli in maketami letal, ter helikopter-
jev se je letelo od 
jutra do večera. 
Vmes nas je obi-
skal tudi pravi he-
likopter, ki je bil 
prava paša za oči 

številnih gledalcev. Vsi modelarji so odnesli domov nepo-
škodovane modele, najboljši pa so bili nagrajeni z našimi 
tradicionalnimi klobasami in pokali. V Litijo pride veliko to-
vrstnih navdušencev, ki so glede na odzive vedno zadovolj-

ni in navdušeni. Vsako leto se 
vračajo, da se naletijo z modeli, 
verjetno pa jih premamijo tudi klobase. Zahvala vsem, ki so kakorkoli 
prispevali k širjenju zanimanja za letalsko modelarstvo in letalstvo, ter 
prispevali k prije-
tnem druženju.
Letos mineva 100 
let od rojstva do-
mačina, jadralne-
ga letalca Milana 
Boriška, ki je veli-
ko prispeval k ra-
zvoju jadralnega 
letalstva, ter bil in 
je še danes vzor-
nik mnogim letal-

cem. Milanu v spomin smo na srečanju razstavili nekaj njegovih fotografij, ki so trajno obeležile 
njegove dosežke.  Letalski pozdrav Aeroklub Milan Borišek

JESENSKI POHOD PO OGLARSKI POTI
Sobota 12.9. na Jesen-
skem pohodu po oglar-
ski poti v Oglarski deželi 
je minila preprosto ču-
dovito. Udeležba je bila 

odlična, saj nas je obiskalo več kot 
320 pohodnikov. 
Lepo vreme je privabilo pohodnike iz 
celotne Slovenije, ki so svojo 12 km 
dolgo pot pričeli zelo zgodaj. Med 
samo potjo so srečali prijazne doma-
čine, ki so pohodnike pričakali s pri-
pravljenimi kopami v različnih fazah. 
Pohodniki so z njim pokramljali, spo-
znali način življenja in okusili tradicio-
nalno oglarsko kulinariko. Odziv je bil, 
kljub trenutnim razmeram, ki vladajo 
v Sloveniji, zelo dober. Zahvaljujemo se vsem domačinom, ki so kot vedno pristopili k izvedbi do-
godka in z vso vsebino dodatno popestrili program. Dogodek je poleg Občine Litija, podprla tudi 
Fundacija za šport za kar smo še posebej veseli.  Oglarska dežela - Dole pri Litiji



1    MAJ 2017 ŠOLSTVO  /  KULTURA
Zdaj ne trpiš več draga mama.
Zdaj počivaš.
Kajne, zdaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.

ZAHVALA
V 88. letu nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

ALOJZIJA TEKAVEC
roj. Oven

1933 – 2020
iz Moravške gore pri Gabrovki

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, vso 
pomoč v težkih trenutkih, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Posebna zahvala g. župniku Stanislavu Škufci za lepo opravljen obred 
s sveto  mašo, ge. Heleni Perko za ganljive besede slovesa, KSP Litija za 
organizacijo pogreba, pogrebcem, pevcem, trobentaču za odigrano 
Tišino ter vsem ostalim, ki ste sodelovali pri pogrebni slovesnosti.
Hvala tudi vsem, ki ste in boste ob njenem grobu prižgali svečko in 
obujali spomine na njo.

Žalujoči: vsi njeni

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.

       (T. Pavček)

ZAHVALA
Od nas se je poslovil naš dragi

JANEZ TIŠLER

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem in znancem za vso pomoč 
in podporo, cvetje, sveče in izrečena sožalja v težkih trenutkih bolezni 
in slovesa.
Posebna zahvala Veteranom NKL, dr. Lipovšku in Urgentnemu  
oddelku ZD Litija. Hvala tudi pevcem za odpete pesmi, pogrebni 
službi KSP Litija, Predilnici Litija in Balinarskemu društvu Litija. Iskrena 
hvala g. Jožetu Sevljaku za napisan govor. Hvala vsem, ki ste ga v 
tako velikem številu pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v 
lepem spominu.

Vsi njegovi

Življenje je polno
sreče, solza,
v solzi spomini,
a ti si odšla.

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je zapustila

ROZI SILA
21.4.1936 – 9.8.2020
iz Moravč pri Gabrovki 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče in drugo pomoč.

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Rada si imela ljudi okoli sebe
jih razveseljevala in spoštovala,
sovraštva in zlobe nisi poznala.
Toda ni besed več tvojih
in ni več stiska tvojih rok,
ostal je le nate spomin,
a ob spominu trpek jok.

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage sestre in tete

LOJZKE POGLAJEN
iz Dolgega Brda

20.12.1943 – 2.9.2020

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem  
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.  

Hvala g. župniku za poslovilne besede, pevcem iz Polšnika  
ter pogrebni službi KSP Litija.

Žalujoči: vsi njeni

Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja, kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

ZAHVALA
ob boleči izgubi hčere

EVE SONČAR
5.4.2010 – 14.8.2020

Ob tragični izgubi najine drage hčerke Eve, bi se rada zahvalila vsem, 
ki ste nama v težkih trenutkih stali ob strani. Zahvaljujemo se za ustne 
in pisne besede sočutja, darovano cvetje in sveče, ter denarno pomoč.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
vaščanom Podšentjurja in Velikega vrha, OŠ Litija, Evinim sošolcem in 
sošolkam ter njihovim staršem, sodelavcem Avto Janez in Doma Tisje, 
PGD in NMP Litija, ter g. župnikoma Jožetu Tomšiču in Marku Mrlaku 
za lepo opravljen obred. Hvala vsem imenovanim in neimenovanim 
posameznikom, ter vsem, ki ste se poslovili od najine hčere in jo 
ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: ati Toni, mami Jasmina, sestrica Žana, ter vsi njeni

Kje so moje rožice, pisane in bele, 
moj’ga srca ljubice, žlahtno so cvetele?  
A spomlad je šla od nas, 
vzela jih je zima, mraz. 
                      (narodna)

ZAHVALA
V 76. letu nas je zapustila mama, babica, sestra in teta

ANA ZUPANČIČ
roj. Zupan,

14.2.1944 – 12.8.2020
iz Litije.

Ob nenadomestljivi izgubi se srčno zahvaljujemo osebju Doma Tisje 
in osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Trbovlje za vso skrb in 
podporo. G. župniku Marku Mrlaku se zahvaljujemo za lepo opravljen 
obred, pevcem za zapete pesmi slovesa, pogrebni službi KSP Litija, 
trobentaču g. Namestniku za Tišino in vsem, ki ste jo pospremili na 
zadnji poti. Hvala za vso podporo in izrečene sočutne besede.

Žalujoči hčerki Karmen in Tatjana z družinama, še posebej pa vnuki 
Sara, Matic in Tilen ter sestra Jožica z vsemi, ki jo bomo pogrešali.

Kdor živi v spominu drugih, 
ni mrtev, je samo oddaljen. 
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. 

ZAHVALA
Po zahrbtni bolezni nas je zapustil dragi mož, oče, sin,  

brat, dedek, stric, tast

ZLATKO KOTNIK
19.7.1965 – 15.8.2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za vso pomoč, darove, izrečena sožalja, stisk 
rok in toplih objemov v teh težkih trenutkih. Zahvala za organizacijo 
pogrebnih storitev gospodu Lemutu in Maji Štrubelj za prebran 
govor. Ganila nas je navzočnost številnih na obredu pogreba. Hvala 
vam, ker ste bili del njegovega polnega življenja.

Pogrešamo ga: žena Seka, sin Sebastjan z družino, hčerka Sabina, 
mati Silva, sestra Marjana z družino in ostali, ki so ga poznali

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni ...
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni ...  

V SPOMIN

MATJAŽ BRODAR

Iskrena hvala vsem,
ki ste se s svojo prisotnostjo in mislimi na Matjaža 

poslovili na njegovi zadnji poti...

V vsakem človeku je nekaj,
več od vseh ljudi,
na svetu,
na svetu
v katerem je živela
in kot lastovka
na zadnji let odletela…

V SPOMIN
na najino drago mamo in taščo

FATIMO MUŠIČ

Pogrešamo te…

Sakib z Marušo in Deja z Rikijem

V SPOMIN
V mesecu septembru mineva 12 let,  

odkar je odšel od nas

FRANC JERINA
27.9.1940 – 16.9.2008

Ribče 10

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

Vsi njegovi

Je čas, ki daje in je čas, ki vzame.
Pravijo, da je tudi čas, ki celi rane
in je čas, ki nikoli ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

ZAHVALA
V 83. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi mož,  

oče in dedek

ANDREJ MELE
9.8.1938 – 20.8.2020

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za vso pomoč, izrečena sožalja, sočutne besede, tople 
objeme in stiske rok, za darovano cvetje in sveče. Hvala gospodu 
kaplanu Mateju za poslovilni govor, pevcem in trobentaču. Vedno bo 
v naših srcih in ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: žena Ela, sin Zdravko z Matejo, hči Andrejka z Igorjem  
ter vnuki Nika, Tjaša, Lovro, Grega in Maša.

Litijska Lipa za Litijane
Spoštovane občanke in občani!

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

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

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

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

petje na pOGReBniH sLOVesnOstiH
pevsko društvo Lipa Litija, 

kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160
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NOVICE IZ NK KRESNICE
Končno se je pričelo tekmovanje v MNZ Ljubljana. Članska ekipa je v pripravljalnem 
obdobju odigrala 6 tekem. Konec avgusta so člani odigrali pokalno tekmo v Črnučah z 
istoimenskim klubom in 

izgubili z rezultatom 3:1. Prva tekma 
v Regionalni Ljubljanski ligi je bila 
odigrana v soboto 5.8 z ekipo Kočev-
ja na domačem igrišču in po dobri 
igri tekmo izgubila z rezultatom 1:0.
Mlajši dečki U-13 so pričeli tekmo 
na igrišču Interblocka in po vodstvo 
2:0 so domačini izenačili in končni 
rezultat je bil 2:2. Vse čestitke za 
odlično igro. Drugi krog so odigrali 
v nedeljo 6.9 na domačem igrišču z 
ekipo Slovana in izgubili, kljub bor-
bi in veliki želji za uspeh. Naslednja 
tekma jih čaka čez teden dni pri Olimpiji v Ljubljani. Ostale ekipe Cicibani U-8 in U-9 pričnejo z tur-
nirji v sredini septembra. Ekipe redne trenirajo 3x tedensko in to v torek, sredo in četrtek. Navijače 
in simpatizerje kluba vabimo, da se udeležijo tekem naših ekip.  NK Kresnice

Po odpovedi pomladanskega 
dela sezone, se je naposled le 
začela nova sezona 2020/2021. 
Upamo da se bo kljub slabim 
napovedim zdravstvenih razmer 

tudi izvedla brez prekinitev.
Zato je september je najbolj nogometni me-
sec v jesenskem delu sezone, saj so v tekmo-
valnem in pokalnem ritmu vse ekipe. Sezono 
2020/2021 smo začeli z 8 selekcijami v ka-
terih 3-4 krat na teden trenira in igra preko 
140 igralcev. Vse te igralce je potrebno pri-
praviti za proces treninga, v treh garderobah, 
ki jih imamo. Zaradi tega se veliko igralcev 
preobleče in pusti svoje torbe kar na klopeh 
pred garderobami. Prišla pa je spodbudna 
novica, da se bodo naposled le začele gradi-
ti tako dolgo obljubljene garderobe. Če se bo 
to zgodilo vam napišem v oktobrski številki  
občana.
Za nami so že prve prvenstvene in pokalne tek-
me, ki so pokazatelj dela trenerjev po selekci-
jah. Začelo se je zelo pozitivno in upajmo, da 
se bo to nadaljevalo tudi naprej.

Za nami je tudi že prvi občinski »derbi«, ki je 
bil v prvem kolu v Litiji. Po dobri in predvsem 
živčni nogometni igri, je v zadnjem delu prišlo 
do odločilnega gola Jevnice, ki je tako vknjižila 
prve 3 točke. Tudi ostale selekcije so vknjižile 
zmage in en remi.
V poletnih mesecih se je veliko dela vložilo v 
igralne površine tako, da so igrišča dobro pri-
pravljena. Za opravljena dela gre predvsem za-
hvala prostovoljcem vodstva kluba,trenerjem 
in staršem otrok, ki so pomagali da je NK Jevni-
ca urejena, varna in prijazna do igralcev in ljudi 
ki pridejo v naš kraj.
V NK Jevnica smo začeli z vadbo naših 
najmlajših, ki še niso šolarji in se že 
družijo na igrišču. Za vse, ki bi se nam 
pridružili to lahko storijo vsak ponede-
ljek, torek in četrtek.
Ljubitelji nogometa vabljeni na oglede tekem, 
ki se igrajo v športnem parku Jevnica. Obvesti-
la o tekmah JEVNICE bodo na krajevnih oglas-
nih panojih. za NK Jevnica

Marjan Medved - Medo

TENIS KLUB AS

TUDI TURNIR TENIS SLOVENIJA DO 18 LET PRIPADAL 
BORU ARTNAKU

ČLANSKA EKIPA KOŠARKARSKEGA KLUBA LITIJA  
V SEZONI 2020/2021 TEKMUJE V 2. SKL

Začetek članskih tekmovanj v sezoni 2020/2021
Košarkarski klub Litija se je za tekmovanje v 2. SKL okrepil z naslednjimi igralci:

- Ambrož Kajtna (letnik 1995, 190 cm) - nazadnje igral za KK Zagorje,
- Martin Kosin (letnik 1998, 194 cm) - nazadnje igral za KK Zagorje,
- Miha Kodrič (letnik 1997, 196 cm) - nazadnje igral za KK Grosuplje,
- Primož Kmetič (letnik 2001, 192 cm) - nazadnje igral KD Hopsi Polzela.
Ostali pa so vsi igralci, ki so se uvrstili v 2.SKL. V 2 SKL tekmuje dvanajst ekip (seznam): 
KK Litija, KK Gorica (Nova Gorica), LTH Castings (Škofja Loka), Medvode, AKK Branik (Maribor), 
Mesarija Prunk Sežana, Portorož, Troti (Novo Mesto), Ilirija (Ljubljana), Celje, Postojna in Ljublja-
na.
Prvo kolo se bo odigralo 26. septembra 2020. KK Litija bo prvo tekmo odigrala v gosteh v Sežani 
pri ekipi Mesarija Prunk Sežana.
Pari prvega kroga, ki se bo odigralo 26. septembra 2020 so:
GORICA : LTH CASTINGS,
MEDVODE : AKK BRANIK,
MESARIJA PRUNK SEŽANA : LITIJA,
PORTOROŽ : TROTI, 
ILIRIJA : CELJE, 
POSTOJNA : LJUBLJANA
V 2. kolo 2. SKL pa KK Litija igra doma proti KK Portorož. Tekma bo v soboto 03. oktobra 2020.
POKAL SPAR.
V pokalu SPAR pa domača ekipa odigra prvo tekmo 29. septembra 2020 proti ekipi KK Lju-
bljana.
Več o dogodkih v KK Litija lahko preberete na spletni strani: https://www.kosarkarskiklub-litija.
net/ in KZS: https://www.kzs.si/clanek/Tekmovanja/2.-SKL/cid/68 . KK Litija

KOŠARKARSKI KLUB LITIJA VABI NA TRENINGE NOVE 
KOŠARKARICE IN KOŠARKARJE

Košarkarski klub Litija (sezona 2020/2021), vabi vse dečke in deklice osnovne šole, da se udele-
žijo treningov košarke, kjer se bodo učili osnov košarke, se družili z vrstniki in pridobljeno znanje 
uporabiti na košarkarskih tekmah.
Vpis poteka na treningih v Športni dvorani Litija in sicer:
Fantje:
1 – 3 razred: vsak torek, in četrtek ob 14.00 uri
4 – 7 razred: vsak ponedeljek ob 14.00 uri, torek in četrtek ob 15.00 uri
8 – 9 razred:  vsak ponedeljek 15.30 uri, sreda ob 15.00 uri in četrtek 17.30 uri (Gimnazija 

Litija) 
Dekleta:
1 – 3 razred: vsak ponedeljek, in sredo ob 14.00 uri
4 – 5 razred:  vsak ponedeljek in sredo ob 15.00 uri ob 14.00 uri, torek in četrtek ob 15.00 

uri
6 – 7 razred: vsak ponedeljek in sredo ob 15.30 uri
Za starejša dekleta bo urnik znan kasneje 

Tudi v šolskem letu 2020/21 bo Košarkarski klub Litija pričel z treningi tudi na OŠ Gradec. 
Vsi zainteresirani se lahko priključijo treningom v torek s pričetkom ob 16.15 uri in četrtek ob 
16.00 uri, ter petek ob 16.30 uri (dekleta)
Za vse informacije smo vam na voljo na telefonskih številkah: 040-364-432 (dekleta), 041-747-
767 (fantje). Športni pozdrav! Košarkarski klub LITIJA

ROKOMETNA ŠOLA 
Rokometna sezona se je začela. Članska ekipa je s trenin-
gi začela v začetku avgusta, s tekmami pa prvi vikend v 
septembru. Mlajše ekipe pridno in zavzeto trenirajo od 
konca avgusta naprej. Najmlajše rokome-
tašice in rokometaši pa so svoje športno 

– rokometne znanje začeli pridobivati v septembru. 
V letošnji sezoni bo naša rokometna šola potekala na treh 
osnovnih šolah v okviru interesnih dejavnosti. Za zanimivo 
in strokovno vadbo bodo za najmlajše člane in članice naše 
rokometne družine poskrbeli usposobljeni trenerji. Tudi letos bomo velik po-
udarek poleg vadbe rokometnih veščin dali splošnemu motoričnemu razvoju 
otrok, gibljivosti in odgovornemu vedenju v skupini. Organizirali bomo turnir-
je, kjer bodo otroci lahko začutili utrip tekmovanja in pa seveda tudi lepoto 
druženja z vrstniki. Ob koncu šolskega leta tudi rokometni tabor.
Vsi se bomo potrudili, da otrokom na zanimiv način predstavimo vse predno-
sti in lepoto ukvarjanja s športom.
Treningi v rokometni šoli potekajo po naslednjem razporedu:
OŠ LITIJA (ŠD Litija): sreda in petek 1. in 2. razred od 14.15 do 15.00, 3., 4. 
in 5. razred od 14.45 do 15.45
OŠ GRADEC: ponedeljek in sreda od 14.30 do 15.15
POŠ VAČE: torek od 15. 00 do 16.00, četrtek od 15.15 do 16.15
Za kakršnakoli dodatna pojasnila lahko pokličete na tel: 031 799 311 (Grega) 
in z veseljem vam bomo pomagali. Tjaša BAJC

ŽENSKI ROKOMET

SOSEDSKI DERBI PRIPADEL GOSTOM 
Pomlajena članska ekipa se je v pr-
vem krogu MNZ lige pomerila s so-
sedi iz Jevnice, tekma se je končala 

z rezultatom 0:1. Kljub temu, da smo videli 
samo en gol na tekmi, smo lahko uživali na 
srečanju z veliko priložnostmi. Katero so na 
našo žalost bolj unovčili gosti.
S to sezono smo zopet ševilčnejši za eno 
novo selekcijo-U15. Fantje so pod vodstvom 
trenerja Alana Hajrića na svoji prvi domači 
tekmi vknjižili visoko zmago Litija vs Ilirija 
ExtraLux 6:0. Vseh 6 golov je dosegel eden 
igralec Nik Grabnar. 
Zaradi vse večjih težav z ogrevanjem in toplo 
vodo, smo se v upravnem odboru odločili za 
investicijo ZAMENJAVO OGREVANJA. Dela se 
bodo začela 16.09.2020

Da bi otroci boljše trenirali, so poskrbeli tudi iz 
podjetja ADI s.p. Kateri so donirali nove žoge. Za 
katere se jim iskreno zahvaljujemo.

V NK Litija vabimo k vpisu vse dečke in deklice, ki si želijo trenirati nogomet. 
Vse informacije o vpisu dobite na tel. 040792512 Elvid Velić; nogometniklublitija@gmail.com

Elvid VELIć, NK Litija, Foto: Aco J.

Teniška zveza Slovenije je v avgustu organi-
zirala teniški festival PETROL OPEN TENIS 
SLOVENIJA v Portorožu. V kategoriji do 18 let 
je nastopil Bor Artnak in samo še enkrat več 
potrdil odlično formo in dejstvo, da je trenu-
tno najboljši mladinski tekmovalec v Sloveniji. 
Tako je po pričakovanjih naslovu državnega pr-
vaka do 18 let dodal še osvojitev 1. mesta na 
turnirju v Portorožu, kjer je bil praktično brez 
konkurence. V finalu je ugnal Vetrih Miho iz 
Velenja, prepričljivo s 6:2 6:2. Bor Artnak je 
sedaj že na mednarodnih ITF turnirjih, ki jih kar 
štiri zapored letos gosti Slovenija. Prvi turnir je 
v Radomljah, drugi v Domžalah, sledita Kranj in 
Maribor. Za šestnajstletnega Bora Artnaka je 
to odlična priložnost, da se z dobrimi rezultati 
povzpne na svetovni mladinski ITF lestvici. V 
času nastajanja tega članka se je Bor Artnak 
na prvem turnirju v Radomljah že uvrstil v četr-
tfinale in se bo boril za najvišja končna mesta.
Tenis klub AS Litija v septembru še vpisuje 
otroke v teniško šolo AS. Na voljo je še nekaj 

prostih mest. Za več informacij se obrnite na 
tk.aslitija@gmail.com ali na Anjo Savšek 051 
693 915. Vabljeni !
Sporočamo tudi, da že sprejemamo rezervacije 
za Zimsko teniško sezono, ki se bo pričela v 
oktobru. Nudimo ugodne cene letnega zakupa 
za igranje tenisa, za več informacij pa pokličite 
na 031 693 330 (Melita Poglajen) ali se oglasite 
osebno v Tenis centru AS Litija.
Veselimo se Vašega obiska!  Melita POGLAJEN
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KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, medalje, značke, bajonete, čelade, 
sablje, uniforme, stare razglednice, kipce, slike, nakit, kovance, knjige in druge 
starejše drobnarije, ki jih morda ne potrebujete več.  051 740 430

MALI OGLASI

NEPREMIČNINESEČNJA IN  
SPRAVILO LESA

Izvajamo sečnjo  
in spravilo lesa.  

Les tudi odkupujemo in  
izdelujemo gozdne poti.  

Po dogovoru možen tudi od-
kup na panju.

GOZDARSTVO  
Primož Žunter s.p.

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

zunterprimoz@gmail.com

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, Gsm: 041/719-444,

tiskarna.aco@siol.net, obcan@siol.net
• 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. Gradivo za objavo se pošilja do 8. v tekočem mesecu, 

izid glasila pa je okoli 20. v mesecu. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO 
ne preverjata in lektorirata objavljenih informacij in ne odgovarjata  

za točnost podatkov.

PRODAM zazidljivo parcelo  
710 m2, naselje Ustje, zemljiško  

urejeno, dovozna asfaltirana 
cesta. Informacije na  
GSM: 031 630 931

Izžrebanci križanke št. 237 bodo prejeli otroško knjigo 
»ČISTE SANJE...«. Knjigo bodo nagrajenci prejeli po 
predhodnem dogovoru na gsm: 041 719 444 v Tiskarni 
Aco v Litiji.

1. Mira Bokal, Grbinska 2, Litija
2. Martin Željko, Dole 27, Dole pri Litiji
3. Regina Krafogel, Kidričeva cesta 9, Litija

Težje besede:  TAKI, ESKO, RAJK, VER, ARAM, LAA, 
UREAZA, ADERMIN

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 238 pošljite najkasneje do 8.10.2020  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki 
bodo prejeli darilni BoN za »orjaški spust« v Pustolov
skem parku Geoss. Za Darilni BoN bodo nagrajenci pok
licali na gsm: 030 332 332 in se dogovorili za termin.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 238
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Gsm: 030 332 332

PRODAM gradbeno parcelo 
v Spodnjem Hotiču, 810 m2. 

Cena: 39.000€.  
Kontakt: Zmago P. 041 840 261

PRODAM stanovanjsko hišo, 3. 
gradbena faza, parcela  

1000 m2 na Velikem Vrhu. 
Cena: 65.000€.  

Kontakt: Zmago P. 041 840 261

PRIREDITEV »V HVALEŽNOST JESENI« TUDI LETOS BO –  
ČE LE NE BODO OVIRE ZARADI COVIDA-19 PREHUDE

Prireditev V hvaležnost jeseni ima v Jevnici ima dolgoletno tradicijo, zato si njeni organizator-
ji močno želijo, da se ta tradicija ne bi prekinila. Kljub temu, da pandemija covid-19 ne popu-
šča, so se odločili, da skušajo prireditev – seveda prilagojeno razmeram – izpeljati tudi letos. 
Organizatorji so se tokrat odločili za nekoliko zgodnejši datum, za nedeljo, 25. oktobra, to pa 
zato, da bi se nekoliko bolj približali času, ko pridelovalci spravijo večino svojih pridelkov, de-
loma pa tudi zato, da bi ujeli nekoliko toplejše vreme v oktobru, kar je pomembno za izvedbo 
tistega dela prireditev, ki bodo potekali na prostem.
Zaradi spoštovanja aktualnih pravil zaščitnega obnašanja pred možnostjo okužbe s covid-19 
bo v dvorani zadružnega doma v Jevnici potekala samo razstava kmetijskih/vrtičkarskih pri-
delkov in izdelkov, osrednja kulturna prireditev s podelitvijo priznanj za »naj« pridelke pa bo 
predstavljena na ploščad pred gasilskim domom. Razstavljavci, ki bodo svoje pridelke ali 
izdelke ponudili v prodajo, bodo dobili svoj prostor na ploščadi pred osnovno šolo.
Prireditev naj bi obogatili tudi z zanimivim predavanjem Alenke Caf, strokovnjakinje iz Kme-
tijsko-gozdarske zbornice Slovenije, o tem, zakaj se vse bolj sušijo drevesa češenj in oreha 
ter kako tema dvema sadnima vrstama pomagati.
Že zdaj vabimo kmetijske pridelovalce in vrtičkarje iz jevniške in sosednjih krajevnih sku-
pnosti k udeležbi na razstavi kmetijskih pridelkov in izdelkov, prav tako tudi zainteresirane k 
prodajni razstavi.
Kontaktna telefona bosta: 031 514 178 (Janko Kukovica) in Štefan Trebec (041 547 186).
Seveda pa je treba povedati, da bo odločitev o tem, ali prireditev bo ali ne, na koncu odvisna 
od mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
  J. KUKOVICA

KREPIMO SVOJO ODPORNOST Z UŽIVANJEM  
ČEBELJIH PRIDELKOV

Poleti se spočijemo in naberemo novih moči. Ko 
se začnejo dnevi krajšati in jutra postajajo hladnejša pa kaj 
hitro ugotovimo, da bomo morali posegali po živilih, ki bodo 
okrepila delovanje našega imunskega sistema in nas varno po-
spremila v zimo in ohranjala v dobri kondiciji. 
Prisluhnimo naravi in uporabimo čebelje pridelke slovenskih 
čebelarjev, ki s skrbnostjo, bogatim znanjem in veliko pozor-
nostjo pridelujejo kakovostne čebelje pridelke.

Cvetni prah – naravna zakladnica hranilnih snovi
Cvetnemu prahu pravijo tudi popolno živilo, saj vsebuje vse 
kar naš organizem potrebuje za normalno delovanje. Energij-
ska vrednost cvetnega prahu je nizka, zato se njegova upo-

raba priporoča tudi pri nizkoe-
nergijski prehrani in v prehrani 
sladkornih bolnikov. Predsta-
vlja dober vir prehranske vla-
knine, ki ugodno vpliva na pe-
ristaltiko debelega črevesja. 
Pestra elementna sestava pa 
pripomore k zagotavljanju pri-

poročenih dnevnih količin po elementih.
Študije kažejo, da uživanje cvetnega prahu ugodno deluje 
na imunski sistem in povečuje odpornost organizma.  
http://www.czs.si/content/C22

Propolis – naravni antibiotik čebel 
Propolis deluje proti števil-
nim bakterijam, virusom in 
glivicam. Dodano vrednost 
temu čebeljemu pridelku da-
jejo predvsem fenolne spoji-
ne. Največkrat se uporablja 
v obliki premazov za obolele 
dele kože pa tudi sluznic v 
ustni votlini in dlesnih ali v 
obliki tinktur. http://www.czs.si/content/C23

Med – naravno sladilo in krepčilo
Med je zakladnica več tisoč snovi, ki jih vsebuje in potrebu-
je človeško telo! Med sestavinami medu poleg fruktoze in 
glukoze, encimov, mineralnih snovi, hormonov, vitaminov,…, 

najdemo tudi protibakterijske snovi. Med deluje uničevalno 
na nekatere bakterije in tudi viruse, ki so pogosto vzrok bo-
lezni dihal in drugih bolezni (prehlad, gripa, …). http://www.
czs.si/content/C21

Kupujmo kakovosten med! 
Pri nakupu medu bodimo pozorni na poreklo in dodatne 

označbe kakovosti kot 
sta zaščitena geografska 
označba, zaščitena označ-
ba porekla, ekološka pride-
lava, ki predstavljajo doda-
tno jamstvo, da se kakovost 
in način pridelave takšnega 
medu redno spremlja!

Kaj pridobimo z nakupom medu višje kakovosti?
- kontrolirano kakovost,
- znano poreklo,
- zagotovljeno sledljivost.

Prepoznamo ga po evropskih zaščitnih oznakah na na-
lepki ali prelepki izdelka!
Ljudje smo vedno bolj ozaveščeni o pomenu kakovosti 

živil, ki jih uživamo. Pomembno je, da zaupamo  
v izdelek, ki ga kupimo.

Slovenski čebelarji zaupamo v čebelje pridelke,  
saj so njihovo naravno moč s pridom uporabljale  

že naše babice, prababice ..

Izkoristimo prednost bogatega znanja slovenskih čebe-
larjev in čebelje pridelke kupujmo direktno pri lokalnih 
čebelarjih!

»S čebeljimi pridelki do večje odpornosti in boljšega  
imunskega sistema«

Obiščite spletno stran Čebelarske zveze Slovenije:  
www.czs.si

Ponudnike slovenskih čebeljih pridelkov najdete:  
http://www.slovenskimed.si/Si/



KGZ LITIJA z.o.o.

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

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48
DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.00-19.30

SOBOTA: 7.00-17.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 6.30-19.00
SOBOTA: 7.00-17.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

DOBRODOŠLI!

TC SupermarkeT Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače in Kostrevnica

»TOP CENE ŽIVILSKIH TRGOVIN«

»TOP CENE TEHNIČNIH TRGOVIN!«

PELETI RED DEVIL 
3,75 €  oz. 250 €/T

POSODA ZELJE 35 L
8,49 €

VABA ZA MIŠI 150 g 
1,99 €

PELETI DRAU A1 
3,99 €  oz. 266 €/T

KOCKE ZA VŽIG
0,69 €

 DASH KAPS. 35
8,99 €

SIR TRAPIST
5,69 €/kg

RAZKUŽILO 500 ML
3,69 €

SOK BRESKEV 1,5 L
0,95 €

PERSIL GEL 3 L
9,99 €

  LOKA KAVA 1 Kg
3,99 €

MASKE ZAŠČ. 50/1
22,99 €

MARS 5-pak
1,99 €

 WC BREF 3-pak
3,49 €

 PIVO LAŠKO 6-pak
5,49 €

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE

FESTIVAL 
SLOVO POLETJU 

2020

Cenik velja od 1. 1. 2020. Glede na velikost vašega zakupljenega prostora, število zaporednih ob-
jav ali celoletno naročilo objave, vam nudimo dodatni popust! Zaračunavamo tudi članke, ki so tržne 
narave, odvisno od števila cm2. Za Zahvale in v spomin lahko pošljete na naš elektronski naslov:  
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net. vsi tisti, ki te možnosti nimajo pa nam lahko tekst s slikico 
oddate v naš poštni nabiralnik.

izžrebanci križanke lahko prevzamejo dobitke po predhodnem telefonskem dogovoru.
vsi pogoji oglaševanja so navedeni na naši spletni strani: www.obcan-litija.si.  

Za informacije lahko pokličete: 041 719 444 (aco Jovanovič) uredništvo občana.

C E N I K 
OGLAŠEVANJA 2020

1/2  STRANI
VELIKOST:

20 cm x 27,5 cm

1/2 NOTRANJE ČB STRANI
407,00 EUR + DDV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1/2 NOTRANJE BARVNE STRANI

605,00 EUR + DDV

1/1 CELA NOTRANJA
STRAN - ČB

VELIKOST:
40 cm x 27,5 cm

814,00 EUR + DDV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1/1 CELA NOTRANJA
BARVNA STRAN

VELIKOST:
40 cm x 27,5 cm

1.210,00 EUR + DDV

CENA 
na notranji 
strani - ČB

202,76 EUR
+ DDV

CENA 
na zadnji 

BARVNI strani:

493,20 EUR
+ DDV

1/4 
STRANI

VELIKOST:
20 x 13,7 cm

CENA 
na notranji 

BARVNI strani:

301,40 EUR
+ DDV

NOTRANJA STRAN
Na črnobeli strani:

1 cm2 = 0,74 EUR + DDV

Na barvni strani:
1 cm2 = 1,10 EUR + DDV

Na PRVI barvni strani:
1 cm2 = 2,30 EUR + DDV

Na ZADNJI barvni strani:
1 cm2 = 1,80 EUR + DDV

ZAHVALA  /  V SPOMIN
58,00 EUR + DDV

1 cm2

1 cm2

1 cm2

1 cm2

Trije večeri in tri lokacije: z Žensko in Moško vokalno skupino Lipa z  
instrumentalisti, s Pihalnim orkestrom Litija in kino na prostem: Zvezda 
je rojena! (Foto: Gregor Požun) Več na 4. strani


