Iz uredništva ...

Z veseljem prebiram vsebino časopisa. Daje vtis,
da smo se končno vrnili v brezkoronsko življenje.
A kot nevidna senca spremlja naš vsakdanjik, zato
tudi članki pričajo o spremembah in prilagoditvah.
Volja in želja po boljšem bo, ob vseh ukrepih,
zagotovo uresničena. Da se le zdravi čimpreje
vrnemo v stare navade in razvade.
Sašo Jovanovič, urednik
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tiskarna.aco@siol.net
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OBČINO LITIJA OBISKALA MINISTRA
JANEZ CIGLER KRALJ IN ANDREJ VIZJAK

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj
je obiskal VDC Zagorje, Enoto Litija, ki ima svoje prostore v Šmelcu.

OBVESTILO

Vse občane obveščamo, da bodo letos spominske slovesnosti ob Dnevu spomina
na mrtve - 1. novembru, zaradi novega koronavirusa, potekale drugače kot preteklih
letih.
Padlih med NOB in ostalih umrlih se bomo spomnili tako, da bodo delegacije Združenja za vrednote NOB, v soboto 31. oktobra 2020, pri grobiščih in spomenikih iz 2.
svetovne vojne položile cvetje in prižgale sveče ter se na ta način poklonile njihovemu
spominu, Slava jim.
ZB za vrednote NOB Litija
Mirko KAPLJA

Sadjarsko društvo Litija – že 26 let!

»Sadjarstvo skozi foto objektiv«

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak slavnostno prerezal trak pri
vodohranu Rigelj.
Več na 2. strani

v avli Občine Litija
od 10. do 13. novembra 2020

OBVESTILO O RAZPISU ZA
PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO

Vabimo vas, da si ogledate
tradicionalno, 5. sadjarsko razstavo
Več na 10. strani

IZ VSEBINE
…

Občina Litija obvešča, da je na svoji spletni strani objavila javni razpis za ukre
pe s področja ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja.
Predvidena ukrepa sta:
- Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo ter
- Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Rok za prijavo je 30. oktober 2020
Več o razpisu in prijavi na www.litija.si, informacije Peter Repovš 01 8963 432.

OBVESTILA,
VABILA ZKMŠ
STRAN 4

AKCIJA MANJ SVEČK ZA MANJ
GROBOV LETOS MALO DRUGAČE

Koordinatorji akcije smo se skupaj z nosilcem akcije MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV dogovorili, da se
letošnja akcija izvede v kolikor bodo za to primerni
zdravstveni pogoji. Žal se epidemiološka v situacija v Sloveniji slabša iz dneva v dan zato je
smiselno, da se izogibamo množičnim obiskovanjem pokopališč ob 1. novembru.
MSMG bo v letošnjem letu izvedena kot javni poziv državljanom, naj ob letošnjem
1. novembru ne obiskujejo pokopališč, ampak obisk prestavijo na kasnejši čas, ko
se zdravstveno stanje izboljša. V tem času, pa naj se svojih pokojnih spomnijo s
svojim spominom, mislijo in darom v dobrodelne namene, ki bo reševal življenja.
Ljudje bodo lahko darovali preko SMS sporočil in UPN nalogov. Zbiranja sredstev na
stojnicah s prostovoljci v letošnjem letu tako ne bo. Zavedamo se da bo zaradi tega
zbranih manj sredstev, vendar je to edini način, da tudi z lastnim zgledom pokaže
mo, da z reševanjem življenj mislimo resno.
Sredstev zbranih s SMS sporočili iz tehničnega vidika ne moremo razporediti po krajih, saj
operaterji ne omogočajo več ključnih besed. Ta sredstva bodo namenjena Helikopterski
enoti nujne medicinske pomoči – HNMP in sicer za opremo za oskrbo podhlajenih na
terenu, ki se bo uporabljala v reševalnem helikopterju (termometri, naprave za ogrevanje
infuzije,... ).
Manj svečk za manj grobov je bila vedno akcija s katero rešujemo življenja. Ne glede ali se
z javnimi ukrepi strinjamo ali ne, je prav, da spoštujemo priporočila zdravstvene stroke in,
če obstaja najmanjša možnost, da bomo s tem rešili kakšno življenje je takšen način več
kot upravičen.

Podrobno na 8. strani

pojasnilo
predsednika
medgenera
cijskega sveta
STRAN 9

Mirko Kaplja
prejel priznanje
KZS
STRAN 14

TENIŠKI USPEHI
ČLANOV AS LITIJA
Več na 11. strani
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OBČINO LITIJA OBISKALA
MINISTRA JANEZ CIGLER KRALJ
IN ANDREJ VIZJAK

Minister za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je občino Litija obiskal v ponedeljek, 28.10.2020.
Najprej mu je župan Franci Rokavec predstavil pozitivno zgodbo
Medgeneracijskega centra Šmelc in prizadevanja občine Litija,
da je samostojno reševala problematiko varstva starejših občanov in je tako z lastnimi proračunskimi sredstvi in veliko odtegovanj pri drugih investicijah, zgradila dom starejših občanov
ter ga tudi opremila po najsodobnejših standardih. Z izgradnjo
prostorov za dom starejših občanov je občina Litija dejansko
posegla v pristojnost države, ki zadnjih nekaj let ni zgradila
nobenega doma starejših. Občina Litija je ministru predstavila

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

ZAŽIVELA LITIJSKA TRŽNICA »NA PLAC'«

Redni obiskovalci litijske tržnice ste se že privadili na novo okolje, tako kot številni ponudniki, ki ob sobotnih dopoldnevih nagovarjajo obiskovalce s svojo pisano ponudbo. Vsako soboto
se bo dve tretjini tržnice tematsko spreminjalo (bolšji sejem,
znamka Srce Slovenije, društva, podjetja, sezonske zanimivosti). Vse skupaj želimo popestriti tudi s kulturno animacijskim

programom, ki pa je zaradi ukrepov NIJZ precej okrnjen. Ko se
bodo razmere izboljšale in situacija ne bo tako zaskrbljujoča,
bomo organizatorji poskrbeli, da bo naše druženje veselo in prijetno.
Prijazno povabljeni!

VALVAZORJEV NAGELJ – PRESTIŽNA
NAGRADA MESTNEMU MUZEJU LITIJA

namero, da dom starejših proda državi, da bi le-ta zagotavljala
ustrezno varnost in dostopnost storitev domske oskrbe, saj občina tega na dolgi rok ne bo zmožna. Državna lastnina bi tako
omogočala dolgoročno dostopnost za vse uporabnike storitev
in bi tudi v prihodnje lahko zagotavljala ustrezno ceno oskrbe.
V nadaljevanju je minister obiskal VDC Zagorje – enoto Litija in
se na lastne oči prepričal kako pomembno je strokovno delo,
predvsem pa socialna in delovna vklučenost odraslih oseb s
posebnimi potrebami. Minister Cigler Kralj se je zahvalil lokalni
skupnosti in županu Franciju Rokavcu za velik posluh in velike
napore, ki jih vlagajo pri zagotavljanju kolikor toliko enakopravne socialne varnosti za vse prebivalce občine Litija. Obenem se
je zahvalil tudi osebju VDC Zagorje, da imajo še ogromno volje,
pripravljenosti za sodelovanje tudi pri sistemskih premikih v dobro bolj tolerantne, povezane in socialno naravnane družbe. Žal
je ministru zmanjkalo časa za obisk Doma starejših Tisje, Enota Šmelc, a je izrazil pripravljenost, da ponovno obišče občino
Litija.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je občino Litija
obiskal v popoldanskem času, ko je pri vodohranu Rigelj v
Gabrovki slavnostno predal v uporabo povezovalni vodovodni
sistem Tihaboj, nato pa se nekaj časa zadržal v pogovoru z
županom Francijem Rokavcem, podžupanoma, poslancem
Borisom Doblekarjem ter sodelavci občinske uprave. Raz
pravljali so o prostorski problematiki umeščanja obvoznice
Zgornji in Spodnji Hotič, umeščanju obvoznice Litija z navezavo
na obvoznico Šmartno. Pogovor je tekel tudi o možnostih
financiranja določenih projektov, ki jih načrtuje občina Litija
v prihodnjih letih tako na področju vodoskrbe, izgradnje ka
nalizacije in čistilne naprave v Kresnicah in nadgradnja kana
lizacije Litija.
V nadaljevanju se je minister udeležil seje občinskega sveta,
na kateri je svetnikom predstavil koncesijsko pogodbo za rabo
vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa
reke Save od Ježice do Suhadola in sporazum o ureditvi načina
izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne
energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do
Suhadola.

Mestni muzej Litija je prejel eno najprestižnejših nagrad v muzejski stroki – Valvazorjev nagelj. Podeljuje jo Muzejsko društvo
Slovenije-stanovska organizacija slovenskih muzejev.
Mestni muzej Litija je prejel priznanje za razstave v okviru projekta Dediščina nas povezuje
Najvišje priznanje Muzejskega društva Slovenije je Valvazorjeva nagrada. Tudi letos je bila ta nagrada rezervirana za tri nacionalne institucije za varovanje dediščine. Tako je bila Litija
postavljena ob bok največjim v stroki. Valvazorjev nagelj je priznanje tudi Občini Litija. To je ugotovila tudi strokovna komisija
ob ogledu in zapisala v obrazložitev za priznanje. Prepoznala je
veliko podporo občine Litija temu projektu tako v obliki izdatnega financiranja kot tudi podpore pri izvedbi. Občina Litija
čestita Zavodu za kulturo, mladino in šport, predvsem pa
vsem sodelavcem, ki so kakorkoli pripomogli, da je odme
ven projekt Dediščina nas povezuje, bil prepoznan kot do
ber tudi med muzejskimi strokovnjaki.

Gradnja optične infrastrukture je v teku
V občini Litija se je gradnja optične infrastrukture v sklopu
projekta RUNE (Rural Network Project), ki ga v Sloveniji vodi
podjetje RUNE Enia d.o.o, začela že pred časom in vztrajno
napreduje. Trenutno se gradi trasa omrežja, kar pomeni, da
se kopljejo jarki, v katere se polagajo mikrocevi, v katere bodo
kasneje vpihnjeni optični kabli. V kratkem pa bo v Litiji po
stavljeno tudi vozlišče, ki bo zagotavljajo optične signale
občanom občine Litija ter tudi številnim uporabnikom v
petih drugih občinah - občini Dol pri Ljubljani, Ivančni Gorici,
Moravčah, Šmartnem pri Litiji ter Zagorju ob Savi.
Trasa omrežja bo od vozlišča tekla med naslednjimi nase
lji: Ponoviče - Sava, Polšnik - Podkum, Jeze -Breg pri Litiji, Litija - Cerovica, Šmartno - Vintarjevec, Velika Kostrevnica - Jelša,

Telekom Slovenije v sodelovanju z Občino Litija gradi op
tično omrežje, ki bo prebivalcem na širšem območju ob
čine omogočilo višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo
spremljanja televizije.
Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina,
ki omogoča hitrejši, zanesljivejši in varnejši prenos podatkov,
saj je optična povezava manj občutljiva na elektromagnetne
motnje in udar strele. Optično omrežje zagotavlja kakovostno
uporabo širokopasovnih storitev, kot so televizija, internet in
internetna telefonija Krajani boste glede možnosti naročila
storitev obveščeni sproti, ko bo možen vklop novih naročnikov.
V Telekomu Slovenije priporočajo, da se za prehod na optiko
odločite že v času izvedbe gradbenih del, saj bodo po tem
dodatni izkopi za povezave do hiš potekali z daljšim časovnim
zamikom.
Dela trenutno potekajo v več krajevnih skupnosti in sicer: KS
Sava pri Litiji, KS Spodnji Log in KS Polšnik ter v nadaljevanju
KS Konjšica.
Več informacij vam je na voljo v Telekomovih centrih Ljubljana (v nakupovalnih središčih Citypark in Aleja ter na ploščadi
Ajdovščina v središču mesta). Za dodatne informacije so vam
svetovalci Telekoma Slovenije 24 ur na dan na voljo tudi na
brezplačni številki 080 8000 ter na e-naslovu tc.ljcitypark@
telekom.si ali info@telekom.si. Sicer pa lahko vsi zainteresirani gradnjo optičnega omrežja Telekoma Slovenije po vsej Sloveniji spremljate na spletni strani http://ts.si/gradnja-optike,
kjer lahko preverite tudi možnosti na posameznih lokacijah in
oddate prednaročilo za vzpostavitev priključka.

PODPIS KONCESIJSKE POGODBE IN
SPORAZUMA Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v začetku meseca oktobra z generalnim direktorjem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) mag. Stojanom Nikolićem
podpisal koncesijsko pogodbo za rabo vode za proizvodnjo

električne energije na delih vodnega telesa reke Save od
Ježice do Suhadola. Minister je tudi podpisal Sporazum z
lokalnimi skupnostmi o načinu izvajanja koncesijske pogodbe in sicer z župani občin Litija Francijem Rokavcem,
Zagorje Matjažem Švaganom, Laško Francijem Zdolškom,
Hrastnik Markom Funklom in županjo občine Trbovlje Jasno
Gabrič.

V LITIJI JE POTEKALA SEJA
UPRAVNEGA ODBORA GASILSKE
ZVEZE SLOVENIJE

Po vpisu v razvid državnih muzejev Republike Slovenije, je to v
tem letu že druga potrditev izjemnega dela v muzeju, obenem
je priznanje tudi celotni občini - saj je projekt animiral velik del
prebivalcev z delavnicami in predavanji, darovanji predmetov.
Nagrada je potrditev vizije muzeja, ki jo občina Litija podpira
že dalj časa.

Optično omrežje RUNE prihaja v občino Litija

V Sloveniji je še veliko območij, ki nimajo ustrezne komunikacijske infrastrukture, a to se počasi in vztrajno spreminja. Zaslužen za to je tudi projekt RUNE (Rural Network Project), v sklopu
katerega se na podeželskih območjih Slovenije gradi optična
infrastruktura, ki prihaja tudi v občino Litija.

Telekom Slovenije nadaljuje
s širitvijo optičnega omrežja
v občini Litija

Ivančna Gorica (Sobrače), Mišji dol– Dolenja Temenica, Češnjice - Soteska, Češnjice – Drtija, Zalog pri Moravčah, Zavrstnik,
Litija - Cerovica, Jablanica – Gradišče.
Prvi uporabniki bodo na omrežje RUNE, ki bo omogočalo
hitrosti prenosa do 10 gigabitov (Gb) na sekundo, priklju
čeni predvidoma do konca letošnjega leta. Imeli pa bodo
možnost proste izbire ponudnika storitev.
Pred pričetkom izvajanja gradnje in med njo se bodo na nivoju
občin in krajevnih skupnosti izvajale vrste sestankov z name
nom informiranja javnosti. Termini in kraji sestankov bodo
objavljeni na lokalno običajen način ter na družbenih omrežjih
in spletni strani projekta RUNE www.ruralnetwork.eu
Kje naročiti priključek?
Če se zanimate za naročilo optičnega priključka, lahko več
informacij dobite na uradni spletni strani www.ruralnetwork.eu,
kjer lahko preverite ali je vaš naslov vključen v projekt RUNE ter
priključek tudi naročite. So pa tako za informacije kot za naročilo priključka na voljo tudi komercialni predstavniki podjetja
RUNE, ki se bodo oglasili na vaših domovih.

Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije je imel v začetku
meseca septembra sejo v prostorih občine Litija, kjer so
jih sprejeli župan občine Litija Franci Rokavec, predsednik
gasilske zveze Litija Igor Cividini in član UO GZS iz naše
občine Slavko Jalovec. Na seji so sprejeli letno poročilo
Gasilske zveze Slovenije za leto 2019. Državni sekretar na
Ministrstvu za obrambo mag. Damijan Jaklin je ob pomoči predstavnika URSZR Leona Behina predstavil sporazum
o sodelovanju in podpori uvrščanja vsebin in pridobivanja
sredstev za področje zaščite, reševanje in pomoči v okviru
programskega dokumenta finančnega okvira 2021 -2027 in
programa instrumenta za okrevanje. Po zaključku seje so si,
na povabilo župana Francija ROKAVCA, ogledali tudi rudnik
Sitarjevec.

OBRTNIKI / AKTUALNO / ZANIMIVOSTI
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Sedem kamnov za sedem spominov

V sončnem jesenskem popoldnevu skušam vrtu dodati nekaj barvitosti pa se zalotim,
da s prodniki, ki obkrožajo predhišni vrt, ravnam pozorneje kot z rastlinami. Iz Save sem
jih prinesla. S sipine nasproti Bedenovega mlina, kjer sem se lanskega septembra kopala. Malo v
Savi in malo v solzah …
Prodniki oživljajo spomine na najstniška poletja,
preživeta na Savi. En prodnik za plavanje. Od
Bedena do Zavrbja. Včasih na traktorski zračnici, »šlauhu«, ki je obvezno zaznamoval hrbet s
krvavimi sledmi kovinskega ventila. Savski raft.
Vedno v družbi, nikoli sama. Prijatelji so pazili, da
se mi ne bi kaj zgodilo.
Drugi prodnik za skakanje s starega litijskega
»musta«. Prav s široke lesene ograje, od koder je
bila desetmetrska globina do deroče reke videti
še bolj strašljiva. Vedno je nekdo čakal spodaj. Za vsak primer, če bi skočila nerodno. Tretji prodnik za »zajlo« s trapezom, ki je vsako poletje visela z mostu v najbolj deročem delu reke. Ko sem
zaplavala med tretjo in četrto joho, sem se ujela nanjo in sila toka me je zavihtela v nasprotno
smer. Poletela sem na valovih, reka me je zibala sem in tja in me božala po vsem telesu, voda je
bučala okrog ušes. Savski jaccuzi.
Četrti prodnik za veslanje kajaka. Bil je rdeč. Naredila sva ga s prijateljem Tomom v litijskem
Aeroklubu in si ga izmenjavala. Zažvižgala sem na prste in Tom mi je pripeljal kajak na drugo stran
reke. Privezan pod škarpo je čakal naslednjega dne, ko sem ga na žvižg odpeljala nazaj čez reko.
Peti prodnik za staro vrbo pod domačo škarpo, ki se je stezala daleč nad reko. Na njenem položnem deblu sem v senci krošnje brala knjigo in bingljala z nogami nad pomirjujoče tekočo reko.
Včasih je mimo švistnil vodomec in predirljivo zakričal. Vrba je bila vedno tam, da je poslušala
moje tožbe in utešila žalost. Jeseni je ječala v narasli Savi. Bala sem se zanjo, da je ne odtrga. A je
zdržala. Šesti prodnik za kaplje, prikupne debeloglave ribice, ki so se skrivale pod večjimi kamni.
Nekatere svetlo rumenkaste, druge temno sive, včasih celo črne. Biodiverziteta znotraj vrste.
Previdno in počasi sem dvignila kamen. Še zdaj znam ta prijem. Bo spodaj ali ga ne bo? Skoraj
pod vsakim je bil. Danes je ogrožena vrsta z Natura 2000
številko 1163. Najlepši, sedmi prodnik za »s‘pino« sredi
reke, ki se je kopala v poznopopoldanskem soncu, ko
smo utrujeni in prezebli od hladne reke polegli po toplih
savskih kamnih. Ta je tiščal v trebuh, oni v stegno, ampak
tako prijetno so greli … Mariela nam je pripovedovala
pravljice. Tisto o jari kači in steklem polžu. Katero bi? Ona
o jari kači je daljša. Ampak ona o steklem polžu je pa lepša. No, katero? Odgovora ni bilo več. Vsi smo že dremali
in srkali zadnje sončne žarke, dokler ni sonce utonilo tam
nekje za Pogonikom.
Preveč čustev za eno samo reko? Ljudje ji jih namenijo
premalo. In če gre za mojo reko, čustev ni nikoli preveč. Vso pozornost nam stokrat poplača. Kje
bi sicer obrečna mesta dobila pitno vodo, če ne s črpanjem reke skozi rečni prod? Prav ta prod
je zaslužen za ljudski rek, da se voda očisti, ko preteče sedem kamnov. Kajti med prodom živijo
številna drobna živa bitja, rakci in drugi nevretenčarji, nekateri med njimi mikroskopsko majhni,
značilni samo za to reko, ki poskrbijo, da iz vode izginejo odvečne hranilnih snovi.
Govorimo o ekosistemskih storitvah reke, živega rečnega ekosistema. Pitna voda je le ena od
teh. Še veliko jih je. Toliko, kot prodnikov na sipini. In nanje navezanih spominov. Napeti bomo
morali vse sile, da ne bodo ostali le spomini, temveč tudi sipine. In prodniki na njih. Le tako bo
reka živela naprej - in mi z njo.
Marjana Hönigsfeld Adamič
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

PREVOZNIŠTVO

»OBRTNIŠKI
KOTIČEK«

S prevozništvom se Zaitex ukvarja že
vse od leta 1992, od leta 2010 pa opravljamo tudi šolske prevoze in prevoze potnikov. V vseh
teh letih smo varno prepeljali ogromno potnikov. Svoje prevozne storitve opravljamo tako v
Sloveniji kot tudi v sosednjih državah. Potniki nas poznajo po kvalitetno opravljenih storitvah.
V podjetju se vsakodnevno trudimo, da
so naša vozila čista,
varna in v vsakem trenutku pripravljena na
poziv potnika. Naši izkušeni, prijazni in prilagodljivi vozniki pa
poskrbijo, da se vsak
potnik počuti kot Vip
potnik.
Naš vozni park sestavljajo vozila različnih velikosti in kategorij. Tako potnikom nudimo prevoze z minibusi (8+1
oseb) in avtobusi: Mercedez Sprinter (20+1 oseb), Mercedez Sprinter (23+1 oseb) in Iveco
(29+1+1 oseba).
Svojim naročnikom ponujamo prevoz na šolske ekskurzije in izlete, organizirana potovanja,
strokovne ekskurzije, zaključene družbe prepeljemo na izbrano destinacijo, ponujamo pa tudi
prevoz na letališča v sosednjih državah.

TRGOVINA RINA

Trgovina Rina se vse od svojih začetkov v letu 1990 nahaja v centru Šmartna pri Litiji, tik ob
krožišču. V 30 letih smo si pri strankah ustvarili zaupanje, zaradi česar se stranke k nam z
veseljem vračajo. V trgovini ponujamo tako ženska kot tudi moška oblačila, pri čemer imamo
vedno na zalogi oblačila za različne postave in priložnosti.
Ponosni smo, da v veliki večini zastopamo slovenske blagovne znamke, ki so vrsto let poznane
po svoji kakovosti materialov in izdelave. Poleg slovenskih proizvajalcev se v naši trgovini nahajajo tudi izdelki hrvaških, srbskih, poljskih
in turških proizvajalcev, ne manjka pa niti prefinjeno oblikovanih italijanskih oblačil. Veseli
nas, da svojim strankam lahko ponudimo tudi
izdelke, ki so oblikovani prav za našo trgovino
in jih drugje ni mogoče dobiti.
Pri svojem delu sledimo osebnemu stiku s
stranko, ki se ji maksimalno posvetimo in prisluhnemo njenim željam. Tako ji lahko svetujemo pri izbiri oblačil, primernih za njen tip
postave, prav tako pa pomagamo pri oblikovanju lastnega modnega sloga.
Ker se zavedamo, da stranke včasih težko dobijo izdelke, ki bi se jim popolnoma prilegali,
za nakupe, opravljene v naši trgovini, strankam nudimo tudi šiviljska popravila.
Za obdaritev vaših najdražjih pa so vam na voljo tudi darilni boni poljubnih vrednosti.
Trgovina je odprta od ponedeljka do petka, od 9. do 18. ure, ob sobotah pa od 9. do 12. ure.
Irena Zajec
ZAITEX d.o.o.

Kot poslanec z ministri na obiskih v Litiji
o lokalnih projektih
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Z ministrom za delo na Občini. Demografija.
Pomoč države DSO-ju in VDC-ju.
Trenutno je aktualen Zakon o nacionalnem demografskem skladu, ki ga starostniki in tudi mladi pričakujejo že dolgo časa, pa se ga niso resno
lotili, za razliko od te vlade. Del tega, kar se bo nabralo v skladu, namenilo za napolnitev pokojninske blagajne, za reševanje dolgotrajne oskrbe, pa
tudi za ukrepe družinske politike, ki so ključni za
dolgoročno delovanje pokojninskega sistema. Ob
tem smo poslanci potrdili dvig pokojnin z decembrom letošnjega leta. V Litiji sva se z nekdanjim
kolegom
iz Državnega zbora, danes ministrom za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, Janezom Cigler Kraljem, z
Občino pogovarjala o aktualnih zadevah, kjer bi
država lahko pomagala.
Osrednji pogovori so bili
namenjeni morebitnim
rešitvam ter razumevanju in finančne pomoči
države za gradnjo doma
starejših občanov, varovanih stanovanj in varstveno delovnega centra, za kar se je morala
občina dobro zadolžiti za
gradnjo, kajti takratna
vlada za pomoč države,
ni imela posluha. Kljub
temu, da je gradnja domov izključno v njeni domeni. Dotaknili smo se tudi Centra za socialno delo.
Ob tej priložnosti smo obiskali litijsko Medgeneracijsko središče Šmelc.
Z ministrom za okolje o okoljskih občinskih projektih. Sofinanciranje z EU sredstvi.
Po petnajstih letih čakanja, od kar so se zasavske občine strinjale, da se pričnejo gradnje hidroelektrarne, se je končno premaknilo in po soglasjih na vseh občinskih svetih, je minister za okolje
in prostor mag. Andrej Vizjak z vodstvom HSE podpisal koncesijsko pogodbo za rabo vode za
proizvodnjo električne energije na srednji Savi. Občine bodo tako pridobile prepotrebno novo infrastrukturo, od cest, do mostov, kolesarskih stez,
zelenih delovnih mest, novih poplavno varnih kmetijskih površin in kar je bistveno, protipoplavne zaščite za ljudi in premoženje. Reka bo od Litije gor
vodno ostala nespremenjena in še vedno takšna,
kot je. Ob tej priložnosti smo ministru predstavili
mnoge težave in predloge naše občine in obljubil
je pomoč ter podporo države. Ključni projekti so
gradnja čistilne naprave s kanalizacijskim vodom
Jevnice, Kresniških Poljan in Kresnic v Kresnicah,
obnova glavnega oskrbnega vodovoda Litije in
Šmartnega pri Litiji iz Reke Gozda, plazovi, male
čistilne naprave, sanacije po poplavah in neurjih
in mnogi drugi, tudi streha protokolarnega objekta
Geoss. Z ministrom sva si ogledala nov vodohran v Gabrovki, nakar smo ga skupaj s transportnim
vodom za Tihaboj in vodno oskrbo šole ter vrtca Gabrovka otvorili in uradno predali v uporabo.
Ministra za infrastrukturo povabil na ogled ceste Litija Ljubljana. Obvoznica Hotič..
Na zaslišanju in potrjevanju sedanjega ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, sem med drugim
seznanil s celotno problematiko naše cestne povezave med Litijo in Ljubljano in tudi s premalo izkoriščeno možnostjo obnove cest z reciklatorjem, ki
je zaradi izjemno visoke cene prava redkost. In kot
mi je minister obljubil že na zaslišanju, je obljubo
izpolnil in si na moje povabilo z menoj pri modernizaciji državne ceste med Litijo in Ljubljano ogledal,
ta okolju prijazen postopek hladnega recikliranja,
ki je tudi mnogo hitrejši in cenejši od klasičnega
postopka z odvozom materijala in uporabe mnogo
več peska, asfalta ter energije. Ob velikem zanimanju ministra pri ogledu reciklatorja, ki je mlel staro
vozišče z asfaltom vred in ob dodajanju bitumna za
seboj že puščal utrjeno obnovljeno podlago za asfaltno prevleko, so mu predstavniki izvajalca, našega
domačega podjetja Trgograd, zelo podrobno predstavili postopek hladne reciklaže, ki se ga premalo uporablja. Z ministrom sva se strinjala, da je ta
postopek okolju prijazen in cenovno ugodnejši od klasičnega, zato se mora bolj uporabljati pri modernizacijah cest. Ob tem sva govorila tudi o mnogih drugih infrastrukturnih projektih, na katere
tudi naša občina čaka že predolgo. Vesela novica je, da je vlada ravno v tem času podpisala sklep o
izbiri 2. variante Obvoznice Hotič, kar pomeni, da se takoj pričenjajo postopki za sam pričetek gradnje, česar se izjemno veselim po dveh letih mojega neumornega ponavljanja nujnosti izgradnje
hotiške obvoznice. V dogovorih in usklajevanju z obema občinama, sem mu pripravil nabor naših
želja obnove in graditve cestne ter železniške infrastrukture, ki se bo upoštevalo pri proračunih za
prihodnje dve leti. O tem več prihodnjič.
Aktivno sem sodeloval tudi pri oblikovanju petega protikorona paketa. Ta odseva trenutne
gospodarske napovedi, ki so bolj optimistične od spomladanskih, a hkrati upošteva dejstvo, da bi
lahko imelo nenadzorovano širjenje virusa negativne posledice za gospodarstvo. Ukrepi tega paketa so: podaljšano čakanje na delo, pomoč samozaposlenim, dodatki za zaposlene v socialnovarstvenih zavodih in zdravstvenih ustanovah, financiranje zaščitne opreme za vzgojno izobraževalne
ustanove, izvajalcem občasnih prevozov nadomestilo stroškov.
Vlada je medtem že začrtala tudi prednostne naloge, ki jih bo zasledovala pri pripravi pre
dloga proračunov za prihodnji dve leti. Med njimi je izpostavila reforme in investicije na področju socialne in pokojninske zakonodaje, izboljšanje učinkovitosti v šolstvu in znanosti, sistemske
ukrepe na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe ter investicije, ki bodo pripomogle k okrevanju
in gospodarski rasti, odpiranju delovnih mest, produktivnosti ter okoljski in energetski politiki.
Pri tem ne bomo spregledali niti lokalne samouprave. Potem, ko smo že dvignili povprečnine
za leto 2020, s prejšnjih 589,11 evra na 623,96 evra, nameravamo s spremembami proračuna za
leto 2021, ta znesek kljub epidemiji zvišati še za dobre štiri evre. Tako bodo občine za leto 2021
dobile še nekaj višje povprečnine od letošnjih, in sicer 628,20 evrov na prebivalca, kar bodo občutili občani pri več izvedenih investicij. Ker sem aktiven tudi v lokalni politiki in skupnosti, vem kaj
pomeni vsak evro za občino, zato sem se še posebej zavzemal za dvig povprečnin. In rezultat naših
prizadevanj za občanke in občane je, da bo na primer Občina Litija v primerjavi z določeno pov
prečnino prejšnje vlade, za leto 2021 dobila 10.956.620 €, kar je 695.908€ več, kot prej.
Intenzivno se ukvarjamo z administrativnimi razbremenitvami, stanovanjsko problematiko
pred vsem mladih, reformno politiko socialnih transferjev, s poudarkom na preprečevanju
zlorab, krepitvijo varovanja državne meje, krepitvijo ugleda Slovenije v Evropi in svetu ter
mnogimi ukrepi za decentralizacijo in skladen regionalen razvoj.
Sproti se odzivam na vse prošnje, predloge in pripombe vseh, ki se name obrnejo na različne
načine. Zelo sem vesel vseh, s katerimi se srečujemo na terenu in v poslanski pisarni. Dobrodošli.

Boris Doblekar, poslanec DZ RS
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POMEMBNO
OBVESTILO
V Kulturnem centru Liti
ja smo pridobili pozitivno
mnenje NIJZ za načrtovane kulturne prire
ditve. Izvajamo vsa določila NIJZ. Vsi dogodki
v Kulturnem centru Litija sodijo med javne prireditve, za razliko od javnih zbiranj, ki jih stroka omejuje. V javnosti se trenutno uporabljata
oba izraza, zato bi vas radi seznanili z razliko
med njima in vam zagotovili, da bomo tudi v
prihodnje poskrbeli za izvajanje vseh določil
stroke. V primeru dodatnih ukrepov, ki bodo
vplivali na izvajanje javnih prireditev, vas bomo
o tem obvestili.

NA OGLED RAZSTAVA SABINE
SLANA CVIKL
V avli Kulturnega centra Litija je na ogled razstava Sabine Slana Cvikl – članice Društva LILA
Litija. Ogled je možen vsak delovnik od 8.00
- 13.00 oz po dogovoru na kulturnicenter@
zkms-litija.si. Do predvidoma 15.12.2020. (odprtje – 20.10.)
O avtorici: Sabina Slana Cvikl je po poklicu
učiteljica angleščine in nemščine. Slikarstvo je
le eden izmed njenih hobijev, poleg kiparstva
in fotografije, včasih pa napiše tudi kakšno
pesem ali zgodbo. Ideje za slike najde na popotovanjih po
svetu, obiskala
je že 83 dežel.
Že nekaj let
sodeluje v projektih Zlate palete, kjer je bilo
razstavljenih 18
njenih del, in na
drugih regijskih občinskih tematskih razstavah.
Za svoji deli La Gondola in Jutranja dilema je
prejela certifikat kakovosti. LILI se je pridružila
v zrelih letih ob spodbudi strica iz Nove Zelandije, ki je priznan slikar. Njeni mentorji so: Zoran
Poznič, Jože Potokar – Cvrčo in Brane Praznik.

OTROŠKE MATINEJE
V JESENSKIH MESECIH

Vstopnice si lahko rezervirate na
kulturnicenter@zkms-litija.si!
24.10. - Buča debeluča – Pravljičarna - Po
motivih slikanice »Buča debeluča« Jasne
Branke Staman.
7.11. Coprniška šola coprnice Matilde - Za
vod enostavno prijatelji - Čarovnica Matilda
išče svojega naslednika, ki bo skrbel za začaran
grad. Zato je zbrala čarovnike in čarovnice vseh
dežel, da jih preizkusi v čarovniških veščinah.
21.11. Pod prazničnim dežnikom - Gledališ
če KU KUC - Solze in smeh, milijoni lučk, gumijasti hamburgerji, opičje arije in kitajske ure
… so samo utrinki s potovanja, ki ga ne boste
nikoli pozabili.
Predstave so na sporedu ob sobotah ob 10. uri,
v Kulturnem centru Litija. Če nas še ne sledite
na fb nas všečkajte ali pišite na kulturnicenter@zkms-litija.si in vas dodamo na mailing
listo.

KULTURA / DRUŠTVA
Gledališče Siti teater: JANEZ NOVAK – nova
predstava – premiera januar 2021
Igrajo: Klemen Slakonja, Tadej Toš, in Gre
gor Podričnik
SiTi Teater BTC napoveduje novo, zelo nalezljivo komedijo z naslovom Janez Novak.
Janez Novak je vzorčen primerek poštenega državljana, ki živi svoje malo srečno življenje in
pridno hodi v svojo nepomembno službo. Lepega dne mu na sistematskem pregledu potrdijo
okužbo s skrivnostnim virusom in življenje se
mu obrne na glavo. Več na kclitija.si!

PRIBLIŽEVANJA

GOST 9. NOVEMBER – TONE HOČEVAR - ob
19h – dvorana Kulturnega centra Litija
Naš gost na novembrskih Približevanjih bo Tone
Hočevar, upokojeni novinar in TV voditelj, avtor
številnih dokumentarcev in člankov, urednik
in voditelj TV
Dnevnika,
dolgoletni
dopisnik RTV
Slovenija in
Dela. 50 let
mineva odkar
je postal novinar, včasih
tudi snemalec, saj je bil poročevalec iz Italije in Vatikana
ter v najbolj viharnih časih v Latinski Ameriki
– v Mehiki, na Kubi, Nikaragvi, Kostariki… Je
poročen in oče dveh otrok in njihova družina je
velika ljubiteljica štirinožnih prijateljev. Številna
doživetja in zanimive izkušnje je zapisal in knjige navdušujejo bralce. Zadnja med njimi, z naslovom Skušnjave, je izšla lani. Čeprav je upokojen, vsak dan prebere ogromno časopisov in
spremlja dogajanje, je kritičen in razmišljujoč
ter rojen pripovedovalec, zato bo srečanje z
njim zanimivo in poučno.
Pogovor bo vodil Vladimir Jakopič.
NOVOST: zaradi omejitev - BREZPLAČNE
VSTOPNICE v TIC LITIJA IN V KNJIŽNICI LITIJA
(ter na dan dogodka v KC, če bodo še na razpolago)

Približevanja z Deso Muck
Pravijo v tretje gre rado, to bi lahko rekli za
srečanje z Deso Muck. Februarsko srečanje
je odpadlo zaradi bolezni, v marcu je nastopila
karantena. V ponedeljek, 12. oktobra pa je v
dvorano KC Litija prišlo okrog 40 obiskovalcev, ki so uživali v iskrivih in humornih odgovorih vsestranske umetnice. Spregovorila je o
svojem otroštvu, najlepša leta so bila pri stari
mami, o svojih projektih, o ljubezni do živali, o

ABONMAJSKA
SEZONA 2020-2021
K vpisu v abonma smo povabili lanske abonente, ki so
bili o vpisu že obveščeni (po navadni ali elektronski pošti). Glede na situacijo si bo lahko
letošnjo sezono predstav ogledalo le 140 abonentov (2 predstavi v enem dnevu). V primeru,
da se ne bo prijavilo dovolj lanskih abonentov,
bomo o prostih sedežih obvestili čakajoče na
seznamu.
Letošnje predstave:
Gledališče Smejmo se: LJUBEZEN GRE
SKOZI ŽELODEC
Avtor in režiser: Jernej Čampelj, igrajo: Urška
Vučak Markež, Saša Klančnik, Maja Martina
Merljak
Ljubezen gre skozi želodec ali Rajši 60 let srečen kot 90 tečen je zgodba o odnosih. O odnosih med ljudmi, odnosu do prehranjevalnih navad, odnosu do družbenih norm in standardov.
Gledališče: I Love Teater: SLOVENEC IN POL
(dvoglava triglavska komedija)
Avtorji: Perica Jerković, Aleš Novak in Uroš
Kuzman, Igrata: Perica Jerkovič in Aleš
Novak
Režija: Uroš Kuzman
Perica Jerković in Aleš Novak, prijatelja s podobnimi interesi in nekoliko manj podobnima
značajema, gore doživljata različno. Aleš je
član planinske zveze, izkušen pohodnik, tv voditelj in komik. Perica je človek, ki se izgubi
v Ikei. Njuna epska pustolovščina, polna presenečenj, komičnih zapletov, duhovitih replik
in smeha odpre večno dilemo: A si res pravi
Sloven‘c, če nisi šel na Triglav?

ustvarjanju, pripravljanju ozimnice,… pa o velikem ponosu, svojih treh hčerah, ki so jo vedno
obdržale nad gladino, ko ji je bilo najtežje. Desa
Muck je od letošnjega avgusta upokojenka.
Največ vprašanj je dobila v zvezi z literaturo,
saj so vprašanja nastala v knjižnici, povezovala
sem Aleksandra Mavretič. Večer, poln smeha
je bil po dolgem času izolacije pravi balzam za
dušo in srce. Hvala vsem obiskovalcem in gostji za prijeten večer.  Aleksandra Mavretič

DOGODKI V
MESTNEM
MUZEJU LITIJA
V muzeju z delavnicami obujamo
tradicionalne spretnosti
Tako oživljamo stare tradicionalne spretnosti,
ki so mnogokrat že pozabljene. V februarju in
marcu smo v sodelovanju z Društvom Univerza
za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno
imeli delavnici pletenja, iz filca smo izdelovali
copate in ročno narejena mila na glicerinski
osnovi.
V oktobru in novembru bomo nadaljevali z delavnicami keramike, šivanja in peke kruha.
20. oktobra ob 16. uri delavnica oblikovanja
skodelic iz keramike. Prednost imajo starejši,
upokojenci in invalidi.
30. oktobra bo peka kruha z drožmi, namenjena le otrokom in mladim.
12. novembra ob 17.30 uri bo delavnica šivanja različnih vrečk v Mladinskem centru Litija.
Prednost imajo otroci in mladi.
17. novembra ob 17. uri bo delavnica peke

kruha z drožmi. Prednost imajo starejši, upokojenci in invalidi.
Obvezne so prijave na delavnice na 070 430
202 ali na mestnimuzej@zkms-litija.si, število
udeležencev je omejeno na 10 oseb.
Projekt LAS Srce Slovenije Od tradicionalnih
spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih produktov sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.
Razstava svetil od prazgodovine
do 20. stoletja »Odtenki svetlobe«,
5. 11. ob 18.00
Svetloba in luč sta bili od nekdaj simbol življenja in nečesa dobrega. V Mestnem muzeju Litija bomo gostili razstavo Pokrajinskega muzeja
Ptuj – Ormož z naslovom »Odtenki svetlobe«.

Predavanje v četrtek, 19. 11., ob 18. uri:
Globalni in livarski pomen Janeza Vajkarda
Valvasorja, predavatelja dr. Jernej Kotar
in dr. Primož Mrvar
Valvasorjeva bogata zapuščina nas vedno znova navdihuje in vabi k odkrivanju njenih skrivnosti. V zadnjih letih do novih odkritij niso prihajali le zgodovinarji, ampak tudi strokovnjaki
s področja naravoslovnih ved, ki so z najsodobnejšimi metodami in analizami raziskovali
polihistorjevo delo. V zadnjih letih je bil največ
pozornosti deležen Marijin steber iz Ljubljane,
saj so na njem stoječi kip preventivno odstranili in ga temeljito preiskali.
Predavanje bo sestavljeno iz dveh delov. V prvem bo podan oris Valvasorjevega življenja in
dela v luči najnovejših odkritij, v drugem pa bo
podrobno predstavljena njegova iznajdba tehnike ulivanja tankostenskih kipov.  Vabljeni!
Potepanji po Sloveniji – z vlakom
Lepe jesenske dneve smo z Društvom Univerza
za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno
izkoristili za ekskurziji v Žalec in Laško. Na pot
smo se odpravili z vlakom. V septembru smo
si ogledali Žalec z Ekomuzejem hmeljarstva
in pivovarstva in zeliščnim vrtom Inštituta za
hmeljarstvo. V oktobru smo krenili v Laško,
kjer smo si ogledali mesto skupaj z muzejem.
Brez piva seveda ni šlo: v Žalcu smo preizkusili
fontano piv Zeleno zlato, v Laškem pa so nam
iz Pivovarne Laško pripravili degustacijo.

Na ogled bodo svetila iz različnih materialov, ki
so spremljala človeka v vsakodnevnem življenju od prazgodovine do 20. stoletja. Razstava
bo odprta od 5. novembra do 14. decembra.

Prisrčno vabljeni!

V drugi polovici meseca novembra ali v prvi
polovici decembra načrtujemo ogled razstave
Mojstrovine pinakoteke Praškega gradu v
Narodni galeriji v Ljubljani. Za več informacij
spremljajte našo spletno stran in Facebook.
Vsi dogodki v muzeju bodo potekali v skla
di z navodili NIJZ. Ob primeru zaostrovanja
ukrepov za nadaljnja navodila spremljate
našo spletno stran in Facebook muzeja.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Delujemo skladno
z omejitvami

Okužbe z novim korona virusom
so močno spremenile naše življenje, tako v
družinah, kot tudi v širši družbeni skupnosti.
Življenje se nam je vsem močno spremenilo,
predvsem v smislu druženja, saj so nam v spomladanskih mesecih strokovnjaki večkrat polagali na srce, da »ostanimo doma«. Tiho smo
pričakovali, da se bo situacija skozi poletne
mesece in potem tudi jeseni umirila in da bo
življenje steklo po že ustaljenih, nam bolj prijaznih navadah. Žal temu ni tako!
Optimističen in pester načrt delovanja našega
društva je bil zaradi prej navedenih razlogov
močno okrnjen. Planirane aktivnosti niso bile
izpeljane. Letos ni bilo letnega zbora članov, ni
bilo spomladanskega izleta, odpovedano je bilo
tedensko letovanje na Hvaru, odpadlo je tudi
letno srečanje težjih invalidov. Le-tega smo se
člani društva nadvse radi udeležili, saj je bilo
vedno zabavno in veselo z glasbo, dobro pogostitvijo in bogatimi srečelovom.
Kaj nas čaka v prihodnjih mesecih, v tem trenutku ne vemo. Bojimo se, da bo odpadel jesenski izlet, že tradicionalno martinovanje in
prednovoletno srečanje. Pri organizaciji prej
navedenih dogodkov, bomo v društvu vsekakor
upoštevali nasvete epidemiologov in ukrepe
vlada. O vseh dogajanjih pa vas bomo pravočasno obveščali. Vsi skupaj si želimo in pričakujemo najboljše!
Poudariti velja, da smo v društvu klub spoštovanju omejitev, ki jih določa Vlada RS in NIJZ, izvajali dejavnosti, ki so nam jih opisane razmere
dopuščale. Na področju ohranjevanja zdravja in
ohranjevanju psihofizičnih aktivnosti smo:
- omogočili invalidom koriščenje nastanitvenih
zmogljivosti, ki so v lasti naše Zveze delovnih
invalidov. V skladu z letnim načrtom in prednostnim vrstnim redom, ki ga vsako leto v
skladu s pravilnikom določi socialna komisija,
so naši člani po subvencionirani in dostopni
ceni izkoristili enotedensko okrevanje v Termah Čatež, Termah Rogaška, v Simonovem
zalivu in Fiesi.
- invalidom, ki želijo individualno kopanje v termalnih vodah Laškega ali Rimskih toplic, smo
omogočili nakup vstopnic za 3 urno kopanje
po cenah, ki jih subvencionira naše društvo
(za Rimske terme po ceni 5 eurov, za Laško
5,5 eurov, skupaj je bilo izkoriščeno 400
vstopnic),
- na rekreativnem področju smo enkrat tedensko izvajali invalidom prilagojeno vadbo, pod
strokovnim vodstvom v našem novem domu,
skupaj z diabetiki smo se udeleževali vsakotedenskih pohodov in telovadbe v bazenu v
Šmartnem pri Litiji,
- izvajali vadbo in se udeleževali tekmovanj na
invalidskem področju tako na lokalni kot na
državni ravni, v šesti panogah (balinanje, stre-

ljanje, pikado, ribolov, namizni tenis in kegljanje), nekaj manj je vadbe in tekmovanj je bilo
pri šahistih, ki jih težijo zdravstvene težave. O
tekočih dosežkih na tekmovanjih, vas v tem
glasilu obvešča vodja športa Ana Mohar.
Predsednica socialne komisije: Vera Bric
Predsednik društva: Miro Vidic

Šport

Vsem nam je znano, da je zaradi pandemije
KOVIDA 19 v spomladanskem času zastalo tudi
športno življenje. Z mesecem junijem pa se je
postopno začelo sproščati tudi udejstvovanje
pri športnih aktivnostih. Tudi invalidi smo se
začeli rekreirati in tekmovati.
BALINANJE je bila disciplina, ki je prva dobila
zeleno luč. Balinišče ob našem domu je popoldne odprto in redno zasedeno z balinarji.
7. julija je bilo območno tekmovanje v balinanju
za ženske in moške ekipe v Trbovljah. Moški so
bili 3., ženske pa so zasedle 1. mesto in se uvrstile na državno prvenstvo invalidov Slovenije,
ki je bilo 25. julija v Postojni in Kozini. Balinarke
Ana Mohar, Veronika Groznik in Darinka Krafogel so osvojile 4. mesto.
Tudi letošnjo jesen so se naši balinarji in balinarke vključili z dvema ekipama v Občinsko
balinarsko rekreativno ligo, ki se je pričela v
mesecu septembru. V ligi sodeluje 6 ekip.
Območnega tekmovanja v RIBOLOVU, ki je bil
2. julija v Radečah so se udeležili trije naši ribiči, kjer pa ribe niso hotele prijeti naših vab.
Območnega tekmovanja v PIKADU, ki je bilo v
Hrastniku, 29. avgusta se je udeležila le moška
ekipa, ki pa je bila okrnjena, zato tudi ni dosegla vidnejših rezultatov.
STRELSTVO: Finale dopisne strelske lige v
spomladanskem delu ni bilo izvedeno. So se pa
strelci v sestavi Ana Mohar, Brigita Rozina, Tonček Ribič in Uroš Kneževič udeležili območnega tekmovanja v Ljubljani, vsi so nastreljali normo za državno prvenstvo. Na DP sta sodelovala
le dva strelca: Ana Mohar s serijsko puško je
zasedla 4. mesto, Tonček Ribič s standardno
puško pa tudi 4. mesto.
KEGLJANJE: Območnega tekmovanja v Brežicah 2. julija, sta se udeležila le Marija Molka
1. mesto in Ferdo Kunstelj 5. mesto. S prvim
mestom si je Marija Molka priborila nastop na
državnem prvenstvu invalidov, ki je bilo 26.
septembra v Celju, uvrstila se je na 4. mesto.
17. oktobra pa je na sporedu državno prvenstvo
v NAMIZNEM TENISU, tam nas bodo zastopali
Ribič Tonček, Vladimir Deželak in Štefan Vidmar.
Ana MOHAR
OBVEŠČAMO ČLANE DRUŠTVA, DA NAM JE
DAROVALEC DONIRAL NOV INVALIDSKI
ELEKTRIČNI VOZIČEK ZA ODRASLE OSEBE.
PREDALI GA BOMO V BREZPLAČNO UPORABO INVALIDU, KI GA RABI. VEČ INFORMACIJ
DOBITE V PISARNI DRUŠTVA
ALI PO TELEFONU: 041436655.
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Kaj bo in kaj ne bo – v Knjižnici Litija

Svetovni dan obeležitve dneva
Alzheimerjeve bolezni

V času zaključevanja redakcije časopisa, so se ukrepi za obvladovanje širjenja
korone virusa zaostrovali. Načrtovane prireditve in srečevanja tako ‚visijo‘ v zraku. Seveda za svoje aktivnosti knjižnica upošteva priporočila NIJZ in zakonska navodila oz.
predpise.
Nehvaležno in nemogoče je karkoli napovedati, zato vas bomo obveščali na ažurnejše načine
(e-pošta, družabna omrežja, elektronski mediji). Verjamemo, da je najpomembneje ostati
zdrav – zato izvajamo le tiste aktivnosti, za katere smo prepričani, da so varne za vas in nas.
Naša prioriteta je, čim dlje ohraniti izvajanje naše osnovne dejavnosti: torej omogočanje izposoje gradiva in informiranje. To vam omogočamo na varen način, zato vas vabimo, da nas
obiskujete – fizično ali virtualno in skrbite za svoje kulturno obzorje.
Naši načrti pa so naslednji:
- Potopis o Alžiriji, Knjižnica Litija, 27. 9. 2020, ob 19. uri, obvezna prijava zaradi omejenega
prostora
- Druga žena – predstavitev knjige,
- Srečanje knjižnega kluba – november,
- In veliko domoznanskega dela in ustvarjanja – te dni ‚furamo‘ našo furmansko zgodovino, z
zbiranjem zgodb na terenu. Hvala za vaše razumevanje, široko in prijazno podporo. Berimo
skupaj! 
Andreja Štuhec

Zaključek projetka Poletavci in NajPoletavci
Knjižnica Litija sodeluje v projektu že od leta 2012, ko se je Mestna knjižnica Ljubljana odločila, da bo k sodelovanju povabila tudi knjižnice osrednje Slovenije, pozneje pa še druge.
Letos smo projekt zaključili 9.10., ker smo bili umeščeni v program 2. Festivala medgeneracijskega sodelovanje, ki pa je zaradi situacije odpadel. Pripravili smo prireditev v dvorani

September je svetovni mesec bolezni demence, 21. septembra pa obeležujemo svetovni
dan Alzheimerjeve bolezni. Na pobudo Alzheimer Disease International (ADI), po vsem svetu
potekajo različni dogodki in aktivnosti s katerimi povečujejo ozaveščanje o bolezni in si prizadevajo za zmanjševanje stigme, katera še vedno spremlja demenco.
Slogan letošnje mednarodne kampanje je Spregovorimo o demen
ci-zmanjšajmo stigmo. Glavni
cilj kampanje je pripeljati osebe s
simptomi bolezni do čimprejšnje
pravočasne diagnoze.
Demenca je kronična in napredujoča bolezen, ki prizadene različne
dele možganov in je skupek znakov, ki vključuje motnje mišljenja,
orientacije, razumevanja, sposobnosti presoje, upad spominskih
funkcij, ter vedenjske in psihične
spremembe,… Tveganje, da bomo
zboleli za demenco, se povečuje s
starostjo.
V znak podpore Svetovnemu mesecu Alzheimerjeve demence smo v Domu Tisje enota v Litiji
izpeljali dva dogodka. Organizirali smo Alzheimer caffe, na katerem so sodelovali stanovalci
in zaposleni. Pogovarjali smo se o bolezni, njenem prepoznavanju, zdravljenju ter stresu, ki
ga prinaša svojcem in bližnji okolici. Nadaljevali smo s kulturnim programom, končali pa v
prijetnem druženju.
Vsakoletni tradicionalni Sprehod za spomin je bil letos zaradi
epidemioloških ukrepov izveden
na nekoliko drugačen način. V
sodelovanju s članicami Društva
upokojencev Litija in članicami
U3, smo se sprehodile po mestu
Litija z namenom ozavestiti lokalno skupnost o bolezni, ki se vse
bolj zajeda v naš vsakdan.
Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije je po svetu trenutno obolelih več milijonov ljudi.
Prav tako opozarja, da se bo število ljudi z demenco do leta 2050 potrojilo in tako preseglo
150 milijonov. Leta 2017 je sprejela Globalni načrt obvladovanja demence, ki vlade poziva k
razvijanju programov za zmanjšanje tveganja demence, k spodbujanju zgodnjega diagnosticiranja in k izboljšanju oskrbe, nege ter življenjskih pogojev ljudi z demenco.
Kakovost življenja starejših ljudi je odvisna od posameznika, v veliki meri pa tudi od naklonjenosti družbe. »Zato šteje vsak trenutek, saj imamo samo ta svet, ki ga porajamo skupaj z
drugimi, in samo ljubezen nam pri tem pomaga,« sta zapisala H. R. Maturana in F. J. Varela.
Vsi skupaj- kot posamezniki in kot družba- smo torej vsak dan znova poklicani, da z ljubeznijo
porajamo takšen svet, v katerem se bo vsak starostnik počutil varnega, sprejetega, spoštovanega in ljubljenega.
Klavdija Zupančič, del. ter.

Zbiralno-nagradna akcija v uličnih zbiralnikih
Zasavja je zaključena

KC Litija, pridobili soglasje NIJZ, upoštevali varnostno razdaljo, s popisom prisotnih. Otroci
in starši so bili hvaležni za predstavo Glumača, Teatra Cizamo. Vsi mladi bralci so prejeli majico in priznanje. Izžrebali smo glavni nagradi, šotor za dve osebi za Poletavko, ki jo prispeva
Hervis. Za NajPoletavca pa je glavno nagrado – brezžične slušalke prispevala Knjižnica Litija.
Projekt spodbujanja poletnega branja nas je tudi letos razveselil, sodelovalo je 56 Poletavcev in 17 NajPoletavcev. Vsem hvala in čestitke za sodelovanje, na svidenje prihodnje leto!
Aleksandra Mavretič
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V sredo, 30. septembra 2020, se je v Zasavju zaključila zbiralno-nagradna akcija starih aparatov in odpadnih baterij »Oddaj stare
aparate v ulični zbiralnik«, ki se je začela letošnjega marca, bila
zaradi epidemije prekinjena in se nadaljevala septembra. Organizirala jo je družba ZEOS, d.o.o. z lokalnimi partnerji: izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki
(KSP Hrastnik d.d., KSP Litija d.o.o., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. in Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o.) in občinami (Hrastnik, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi). Zbiranje pa je potekalo v sklopu njihovega
projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, ki je sofinanciran s strani Ministrstva RS za okolje in
prostor ter Evropske komisije. Organizatorji akcije so želeli lokalno prebivalstvo spomniti na infrastrukturno mrežo zbiranja malih starih aparatov in odpadnih baterij – na sivo-zelene ulične
zbiralnike.
V začetnem delu akcije je sprva sodelovalo 12, ob zaključku akcije pa
aktivno 10 osnovnih šol s skoraj
5.000 učenci, ki so med seboj tekmovali za nagrado. V sklopu akcije
so tamkajšnji učenci skupaj z učitelji in starši zbrali dobrih 5,3 ton
odpadnih malih aparatov in baterij.
K skupni zbrani količini so prispevali
tudi občani, ki so zbrali kar 13,7 ton
odpadnih malih aparatov in baterij.
Tako so skupaj zbrali dobrih 19 ton
odpadnih malih aparatov in baterij.
Tako občine kot šole so se z zbiranjem malih starih aparatov in odpadnih baterij v uličnih zbiralnikih potegovale za dve glavni nagradi. Pri prvih dveh sodelujočih šolah, kot tudi pri prvih treh občinah
z največ zbranimi malimi aparati in baterijami je rezultat v zbrani količini tesen, a vendar imamo
zmagovalca.
Glasbeni nastop raperja Zlatka si je prislužila Osnovna šola Gradec, ki je zbrala največ starih
aparatov na učenca na šoli (kar 1,3 kg na učenca). Smeh s Teškyem pa si je prislužila Občina
Radeče, ki je zbrala največ starih aparatov v občini na prebivalca (kar 0,3 kg na prebivalca). Oba
nastopa se bosta izvedla ob primernem času in na način, da bo za udeležence varno.
Hvala vsem za sodelovanje in čestitke srečnim zmagovalcem, ki so si nagradi več kot zaslužili! A
res vsi, prav vsi, ki so prispevali svoj del k akciji, so neke vrste zmagovalci – saj so poskrbeli za
čistejše okolje v katerem živimo.
Ulični zbiralniki pred šolami so odstranjeni, na večjih eko otokih na 33-ih lokacijah v Zasavju pa
so zbiralniki ostali. Vabljeni vsi, da vanje oddate svoje male stare aparate in odpadne baterije tudi
po zaključeni akciji. Dobre navade, ki so tekom akcije postale stalnica, naj zato ostanejo. Točne
lokacije uličnih zbiralnikov so navedene v seznamu na strani www.stariaparati.si.
Dodatne informacije:
Urša Dolinšek / E: urska.dolinsek@zeos.si / T: 01 235 52 55 / W: www.stariaparati.si
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V Litiji ohranjajo stik z naravo

V naglici vsakdana vse
bolj ugotavljamo, da smo
izgubili stik z naravo. A
človek je del narave in bi moral biti zato ves
čas povezan z njo in tako tudi delovati. Stik z
zemljo človeka prizemlji in dvigne njegovo razpoloženje na višjo raven, zato je zavedanje o
varovanju in ohranjanju okolja zelo pomembno. Pomembnosti ohranjanja stika z naravo
se zavedajo tudi partnerji potrjenih projektov
Ozeleniti mesto Litija in Nazaj k naravi. Gre
za projekta, ki sta bila potrjena na razpisu LAS
Srce Slovenije in bosta sofinancirana s strani
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa
razvoja podeželja RS 2014-2020.
Na Občini Litija so skupaj s partnerjem Med
občinsko društvo invalidov občin Litija in
Šmartno pri Litiji (MDI Litija-Šmartno so. p.)
pripravili skupni projekt Ozeleniti mesto Liti
ja. V Litiji se bodo tako prvič celostno in strokovno lotili urejanja javnih površin v mestu. V
sklopu projekta bosta parnerja uredila park ob
reki Savi in Svetčevo ploščad. Obe lokaciji
bosta pridobili lepšo, prijaznejšo in modernejšo podobo. S tem bodo pridobili prebivalci Litije nov prostor za druženje.
Svetčeva ploščad pred občinsko zgradbo, ki
je doslej predstavljala le sivo asfaltno ploščad
v upravnem središču mesta, bo postala bolj zelena. Sem bodo postavili drevesa s klopmi in
jo spremenili v bolj prijazen prostor za druženje. Tudi obstoječi park ob reki Savi bo zasijal v popolnoma novi podobi. Park bo na novo
zasajen in hortikulturno urejen, opremili ga
bodo tudi s klopmi in koši za smeti.
V projekt bodo povabljeni tudi posamezniki in
organizacije iz lokalnega okolja, ki bodo prispevali k projektu okoljske in družbeno odgovorne
vsebine, npr. mobilne razstavne panoje, knjigobežnice in ptičje valilnice. Partner projekta
MDI Litija-Šmartno, so.p., bo odgovoren za

vzdrževanje zelenih površin in urbane opre
me. Posamezniki v društvu se bodo v času
projekta tudi izobraževali in pridobljeno znanje
prenesli na ostale zaposlene, kar bo okrepilo,
nadgradilo in morebiti razširilo obstoječo ponudbo MDI Litija Šmartno, so.p.
Pomembnosti ohranjanja narave in našega sobivanja z njo se dobro zavedajo tudi partnerji
projekta Nazaj k naravi. S projektom želijo
nadgraditi svoje znanje in posledično tudi
ponudbo neformalnih izobraževanj v narav
nem okolju na območju LAS Srce Slovenije.
Partner v projektu Društvo Lojtra se že vrsto
let ukvarja z izvedbo neformalnih izobraževanj,
kjer v ospredje dajejo zeleno učno okolje. V
okviru projekta bo Društvo Lojtra med drugim
skupaj s partnerjem društvom Sožitje za po
moč osebam z motnjami v duševnem razvo
ju Litija in Šmartno razvijal novo ponudbo izobraževanj za mlade z manj priložnostmi. Tako
bosta skupaj izkoristila neizmeren potencial,
ki ga ima delo in učenje v naravnem okolju na
različne skupine. V okviru projekta nameravajo
partnerji vzpostaviti tudi “jagodni obgozdni
vrt” (t. i. berrie garden).
Glede na to, da na lokaciji ni primernega prostora za izvajanje programa v primeru slabega
vremena, so priložnost videli v rekonstrukciji
starega kozolca, ki je v lasti vodilnega partnerja projekta, podjetja Nesta d. o. o. Spodnji
del kozolca bo ostal odprte narave, v zgornjem
delu kozolca pa bodo uredili prostor za izvajanje aktivnosti v slabem vremenu in spanje.
V času, ko se spoprijemamo z vedno večjim
uničevanjem okolja, je pomembno, da narašča
tudi zavest o pomenu varstva narave, k čemur
bosta prispevala tudi nova LAS-ova projetka.
Zavedati se moramo, da z varstvom narave
posredno varujemo tudi sebe, zato smo v LAS
Srce Slovenije veseli, da so tokrat podprti tudi
malo bolj okoljsko usmerjeni projekti.
Tina Vatovec

LOČILA SVA SE, OTROK PA ….

Davno že sem poznala mlada zakonca, poročena nekaj let. Žal
se je njun odnos, kmalu po rojstvu hčerke, začel krhati. Prepiri
so bili vedno pogostejši in glasnejši. Deklica je rasla tiho in odmaknjeno. Ko so dnevi postajali skoraj nevzdržni je mož odšel,
kasneje pa se je ločil.
Ko je kot očka odhajal, je deklica neutolažljivo jokala. Še bolj
takrat, ko je stal pred vrati, trkal, zvonil in prosil, da bi smel k
svojemu otroku. Ne bom opisovala kalvarije zakoncev in otroka,
ko sta prebolevala muke razvezanosti in sta kot nora kričala drug na drugega. Spomnila sem se
na turško nadaljevanko, kjer sta se ločila Dilara in Adem. Žaljivke, obtožbe, obsodbe so »letele«
vse vprek, potem pa je Adem stopil do psihologinje. Njun pogovor je bil tak:
»Kako si predstavlja, da bo tujec vzgajal mojega otroka, meni pa ga ne da. Mi ne zaupa ker
imam drugo.«
Psihologinja ga je gledala, ga poslušala, potem pa je
odgovorila: »Navadno mama in oče bijeta bitko, otrok pa
trpi. Razumem, da sta jezna drug na drugega, a če mama
neprestano govori slabo o očetu (misleč, da se mu bo maščevala) se ne zaveda, da ubija življenje v najdragocenejšem bitju. Enako velja za očeta. Če stalno govori, da mama
dela napake ali da dela grozne stvari, otroku jemlje nekaj
najdragocenejšega. Lik mame.«
»Ampak, ona sploh ne ve kaj hoče! Nagaja mi, a jaz imam
pravico biti oče!«
Rekla je:
ilustracija je iz moje slikanice Kraljestvo
miru, delo Erne Pucihar
»Ne vem ali v boju odraslih kdo zmaga, vem pa, da otrok
nenehno izgublja. Prosim vaju, pogovorita se, otroka pa ne vpletajta! Otrok bo rasel in bo velik,
če ga bosta vpletala v vajine spore, pa bo zrasel v velik problem.«
»Zakaj bi naredil kaj takega?« se je tedaj zresnil oče.
»Zakaj bi torej slabo govorili o mami?« ga je tiho vprašala.
Zdaj je zamišljeno odkimal in tiho odšel. Dovolj je slišal in dovolj je imel za razmišljanje tistega
dne.
Upam, da ste razumeli, da to niso moje besede! Jaz sem, pred leti že, napisala zgodbo s to
temo, KRALJESTVO MIRU. Takrat si podobnih besed nisem izposodila iz tako imenovanih »trapastih, limonadastih« nadaljevank, bile so vzete iz resničnega življenja, zato razmišljam: so vse
nadaljevanke trapaste? So njihove besede res limonadaste?
Ne trdim, da so vse dobre, da moramo zavoljo nekaj dobrih besed ali naukov sedeti ure in ure
pred TV. NE! Trdim samo to, da bi si lahko izposodila še marsikatero dobro misel, a bom tisto raje
prihranila za drugič, vi pa si mojo knjigo lahko izposodite v knjižnici.
Darinka Kobal

OŠ GABROVKA - DOLE

Učenci v vlogi učiteljev za eno uro

V tednu otroka in ob svetovnem dnevu
učiteljev smo na OŠ Gabrovka - Dole
omogočili učencem, da za eno uro prevzamejo
vlogo učiteljev in sami pripravijo učno uro.
Pobuda za akcijo Učitelj za eno uro je prišla s strani učencev na šolskem parlamentu, ko so učenci razmišljali o šolstvu in šolskem sistemu pred
tremi leti. Takrat so izpostavili željo po drugačnih
oblikah in metodah dela, zato smo jim tudi letos
ponudili priložnost, da izpeljejo uro po svojih željah. V letošnjem letu so zaradi ukrepov preprečevanja širjenja virusa Covid-19 lahko poučevali le
svojem razredu. Učitelji so vse učence, ki so vodili ure, pohvalili, saj so se na uro dobro pripravili.
Učenci-učitelji so ocenili svojo izkušnjo kot zelo pozitivno in bi se z veseljem v tej vlogi ponovno
preizkusili. Povedali pa so tudi, da učiteljski poklic ni tako lahek.
Barbara Težak, mentorica šolske skupnosti

Ne jezimo Save!

Iz razprave, ki je potekala na 12. redni seji
občinskega sveta občine Litija dne 28. septembra.
Šokirana in zgrožena sem nad lahkotnostjo
sprejemanja te koncesijske pogodbe in sporazuma o sodelovanju občin pri gradnji HE.
Se zavedate, da se bodo v primeru realizacije gradenj HE na Savi vaši potomci izogibali
smrdljivim betonskim brežinam, namesto, da
bi se na čudovitih savskih sipinah učili metati
žabice v reko?
Ste seznanjeni s čudovitim filmom Nedotakljive in aktivističnimi akcijami Balkan River
Defence, pod vodstvom Roka Rozmana? Poznate mnenja? Dr. Snoja, dr. Gogala, dr. Koselja, dr. Trontlja, doc. dr. Fišerja, dr. Zakšek, dr.
Božiča, dr. Deneca, dr. Jogana … Vsi našteti
in številni drugi so med podpisniki Poziva za
ohranjanje reke Save brez HE, objavljenega
decembra 2019.
Koliko časa ste posvetili prebiranju gradiv,
strokovnih študij, da lahko suvereno sprejmete današnjo odločitev? Če niste vsaj preleteli
njihovih zapisov in poziva… na kakšni podlagi
boste danes sprejeli odločitev, ki bo spremenila najlepši del naše občine v betonsko grozoto? Boste svoj glas oblikovali le v slepi veri v
župana in ministra?
Postopek sprejemanja Sporazuma o izvajanju
koncesije in dogovora med MOP in občinami
je napačen in celo zelo sporen! Predlagatelji
želijo, da najprej sprejmemo predlagane dokumente in jih šele nato damo v javno razpravo? Celovita presoja vplivov na okolje – ni bila
nikoli opravljena. Spretno so se izognili Javnemu razpisu za podelitev koncesije.
V postopke niso vključili strokovne in laične
javnosti. V bližnji preteklosti so se že dogajale ogromne napake pri energetskih projektih
– zaradi prehitrih odločitev in velikega vpliva
lobijev. Vsi poznamo grozljive zgodbe o TEŠ-u.
v Litiji pa nas že nekaj let spremlja nesrečna
kotlovnica pri športni dvorani. Napake zaradi
prenaglih odločitev in hlastanja po nekih abstraktnih zaslužkih …
V dokumentih, ki so v današnjem gradivu, ni
govora le o hidroelektratni na srednji Savi,
ampak tudi o hidroelektrarnah na celotnem
litijskem in ljubljanskem območju. Izdaja se
bianco ček za hidroelektrarne v naši občini.
Ali se zavedate, da se v primeru sprejetja teh
dokumentov skorajda odrečemo možnosti soodločanja o številu in lokaciji preostalih HE na
Srednji Savi – in to prav tistih, ki so planirane
na območju mesta Litija? Koncesija in sporazum se podpisujeta za celotni pas reke Save
od Ježice do Suhadola. In dodatne lokacije HE
bodo nato le predmet aneksov k tej pogodbi.
Vlada, ministrstvo in koncesionar vas lovijo
na politične bombončke: ureditev kolesarskih
in sprehajalnih poti, povečanje razvoja turizma, športa in rekreacije ob reki Savi, ureditev
cest, križišč, ureditev ribjih stez, dostop do
brežin in vode, protipoplavna zaščita. Vse to
je mogoče že sedaj, brez dodatnega uničevanja okolja z gradnjo hidroelektrarn.
In blizu imamo praktični primer, kako vsi ti

politični bombončki potem izgledajo v praksi.
Ste že obiskali turistično-rekreativni “biser”
ob Savi med HE Vrhovo in HE Blanca? Sava
je žalostno ujeta v beton, sprehajalne poti so
prazne – ker reka smrdi, populacija komarjev
je povečana, ni kopalcev, ni čolnarjev, ni rečnega turizma, reka je motna zaradi strupenega mulja.
In na kakšen način bi dobili vse te politične
bonbončke? To si lahko preberete v 9. in 10.
členu sporazuma. 10. člen se konča takole:
“Financiranje in morebitno izvedbo ter vzdrževanje zagotovi lokalna skupnost v svojem
imenu in za svoj račun.”
Veriga akumulacijskih jezer pomeni tudi akumulacijo nevarnih snovi, za katere v naravnem
stanju poskrbi reka sama s svojim podrečnim
čistilnim ekosistemom. V primeru izgradnje
verige HE na srednji Savi bodo ogroženi viri
pitne vode, kar bo prizadelo velik del prebivalstva Ljubljanske kotline, Zasavja in Posavja.
Dokumenti, ki so pred nami, omenjajo tudi
“Ureditev deponij za odlaganje mulja”. Ker
jezovi ustavijo naravno pot reke, se za njimi
nabira mulj. Tega je potrebno redno odstranjevati iz rečnega dna. Mulj spada med nevarne odpadke, saj vsebuje veliko koncentracijo
težkih kovin. Ste se že vprašali, kam v naši občini bi lahko umestili deponijo za odlaganje s
težkimi kovinami kontaminiranega mulja?
Pri HE je obnovljiva le voda, ne pa rečni sistem kot celota! Že stotine ton betona, ki so
potrebni za izgradnjo HE, ima prevelik ogljični
odtis, da bi bile HE kar takoj zelene. Slovenska energetska politika ni zelena. Niti svetlo
zelena ni! Podrejena je močnim gradbenim
lobijem. Največji porabnik elektrike v Sloveniji je industrija. In namesto, da bi jih država
spodbujala k varčni rabi, jim rajši daje elektriko po bolj ugodni ceni. Kje je tukaj zdrava
kmečka pamet?
Imamo kar nekaj obstoječih HE, ki so potrebne temeljite obnove. Tukaj lahko začnemo in
jih obnovimo.
Slovenija proizvodnje elektrike ne organizira
glede na svoje dejanske potrebe, ampak za
prekupčevanje na mednarodnih trgih z električno energijo. Proizvodnja elektrike je biznis,
grdi kapitalistični biznis! Strašenje s pomanjkanjem električne energije pa le pesek v oči!
Mnogo je poti za resnično trajnostno pridobivanje električne energije in v bližnji prihodnosti jih bo še več. Za pridobivanje elektrike bi
morali iskati alternativne rešitve z najmanjšim
vplivom na okolje. Ko pa 1x posežemo v naravo in uničimo reko – poti nazaj ni – nikoli!
Danes ima prav vsak od nas svojo najljubšo
sprehajalno pot ob Savi. Letos med poletjem so bile vse sipine v bližini mesta polne
mladine, družin z otroki, ki so začeli na novo
spoznavati lepote naše okolice! Redko katero
mesto ima tako lepe plaže kot Litija. In ja, že
nekaj let se lahko v Savi spet kopamo! Srečna
sem vsakič, ko med zaspano vožnjo iz Ljubljane na Savi opazim kak čoln.
Vesela sem bila tudi, ko mi je nekaj dni nazaj – moj ati – ribič – poslal posnetek 150 cm
zaščitenega sulca,
ki plava pod litijskim
mostom!
Rada imam sipine,
pro
d nike in rada
imam Savo!
Ohranitev narave je
temeljni del boja za
enakopravno družbo,
v kateri bomo vsi lahko živeli dostojno živ
ljenje.
SAVE ne damo. SAVE
ne JEZIMO!
Kaja Mlakar Agrež
Foto: Jure Škofic
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PETOŠOLCI OSNOVNE ŠOLE LITIJA ZAČELI NOVO
ŠOLSKO LETO S ŠOLANJEM NA MORJU

V tednu od 7. do 11. septembra so se petošolci iz OŠ Litija
udeležili letne šole v naravi v Žusterni. Zadnje
poletne sončne, tople dneve so izkoristili na
prostem ob morju. Tam so spoznavali značilnosti obsredozemskega podnebja in rastja, opravljali so poskuse na soncu in ob morski vodi,
spoznali zgodovino Kopra, Izole ter si ogledali
tamkajšnjo značilno arhitekturo. Peljali so se
z ladjico in pokukali v Luko Koper. Učenci so
poskrbeli tudi za družabne dogodke ob večerih
ter uživali na nočnih koncertih ob vodni fontani v parku Bonifika. Ob pestrem dogajanju
čez dan na kopnem, so veliko truda in energije
dnevno vlagali tudi v plavanje. Rezultati, ki so
jih dosegli so bili več kot odlični, saj so domov
prinesli 1 srebrnega konjička, 1 delfinčka, 13
bronastih delfinov, 11 srebrnih delfinov in 18 zlatih delfinov.
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Kulturni dan v litijski knjižnici
in muzeju

Tretješolci matične šole OŠ Gradec so lahkih nog zakorakali v tretji
razred. Samo nekaj dni pouka so imeli, ko je že bil na vrsti kulturni
dan v knjižnici in muzeju.
Na obeh pomembnih krajih kulture so nas obdarili z novim znanjem.
V knjižnici so učenci ponovili pravila, ki jih morajo upoštevati, kadar
vstopijo vanjo. Pridne in poslušne učence je knjižničarka nagradila s
pravljico. V muzeju pa smo veliko izvedeli o Litiji v preteklosti. Učenci
in učitelji si želimo še več takih dni in prijaznih uslužbencev kulturnih
ustanov. 
Alma Prijatelj

Letna šola v naravi

Uredila Petra Pavlica

V ponedeljek, 14. septembra 2020, smo se petošolci matične šole in vseh podružničnih šol OŠ
Gradec odpeljali proti Primorski. V Litiji je bilo vreme megleno, v Kopru pa nas je pričakalo sonce
in prijetne, poletne temperature.
V bazenu hotela Žusterna smo se takoj razdelili v skupine in začeli z urami plavanja. V petih
dneh smo jih izvedli kar dvajset. Plavanje je bilo le delček dejavnosti v naši letni šoli v naravi.

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
da nas hkrati pomirja in spodbuja, je v njej na
Sprejem prvošolčkov
razpolago vrsto možnosti in metod za bolj zana PP Z NIS
Septembra je bilo na Podružnici s prilagojenim
programom zelo živahno. Prvi razred so prvič
obiskali trije prvošolčki. Dva dečka in ena deklica. V razredu so se pridružili drugošolki in
dvema učiteljicama. Prvi dan so prišli v spremstvu staršev. Kljub temu, da so bili še nekoliko
zadržani in plašni, so pogumno zapustili starše
in se pozabavali ob slikanici Piki gre v šolo. Na
koncu so se posladkali s sladico in se fotografirali. 
Melita Rozina

Projekt Pouk v naravi
Tudi v letošnjem šolskem letu učenci 1. in 2.
razreda PP z NIS izvajajo projekt Pouk v naravi. Izkoristili so sončno septembrsko vreme
in izvedli vrsto dejavnosti na prostem. Poleg
urejanja gredice na šolskem vrtu so na prostem urili in usvajali cilje iz matematike, širili
besedišče, utrjevali pojme iz šolske okolice ter

nabirali kondicijo na krajših sprehodih po mestu. Začetek jeseni so proslavili s potepanjem
po Lušni poti v Šmartnem. V lesene košarice
so pridno nabirali gozdne plodove in druge na-

ravne materiale, s katerimi si bodo v deževnih
dneh krajšali čas v razredu ter jih uporabili za
preštevanje, razvrščanje, likovno ustvarjanje,…
Narava je naša največja učiteljica. Poleg tega,

bavno poučevanje. Učenci 1. in 2. razreda se
že veselijo novih dogodivščin v naravi.

Alenka Vidgaj

Teden otroka

Teden otroka so na Podružnici s prilagojenim
programom preživeli pestro in zabavno. Skozi ves teden so se prepletale različne dejavnosti. V sklopu naravoslovnega dne Varno v
šolo je učence obiskala policistka PP Litija ter
z učenci spregovorila o varnosti v prometu. V
torek je potekal kulturni dan, z naslovom Kino
na obisku. Učenci so si ogledali film, ki je bil
prilagojen vsaki starostni skupini. Po filmu so
poustvarjali v različnih oblikah: pisno, likovno,
glasbeno,.. Sreda je bila športno obarvana.
Športni dan je bil namenjen seznanjanju učencev s posamezno športno panogo ter aktivnemu sodelovanju pri športnih aktivnostih kot so
judo, košarka, joga in ples. V sklopu kulturnega

Z ladjico Delfin smo se v dveh skupinah odpeljali do Pirana, kjer smo si ogledali to prekrasno
morsko mesto, nato pa smo odšli v Akvarij Piran, ki deluje že več kot 50 let. Tu smo spoznali
živahni podvodni svet Jadranskega morja. Nad izvedbo naravoslovnega dne smo bili navdušeni.
Na tehniškem dnevu smo ob morski obali nabrali kamne, ki smo jih poslikali z morskimi motivi. V
velikem športnem parku Koper smo v večernih urah izvedli športni dan. Pod reflektorskimi lučmi
nam je bilo zelo všeč, saj smo se lahko rekreirali na površini s šestimi igrišči na mivki in skoraj
400 m dolgo tartansko tekaško stezo. Spoznali smo tudi športni park Bonifika.
Tudi na učenje nismo pozabili. Domačim smo napisali razglednice ter reševali naloge za slovenščino, matematiko in angleščino. Vsak dan je bilo vedno še dovolj časa za druženje. Naklonjeno
nam je bilo tudi vreme. V petek smo se po kosilu odpravili proti domu.
Čeprav so bile letos razmere v letni šoli v naravi zaradi COVID-19 malce drugačne, nam bodo ti
dnevi še dolgo ostali v lepem spominu.
Judita Nemeček

dne so obiskali Matično knjižnico in Mladinski
center. Z razredniki so tudi spregovorili o leto-

OKUŽBE S COVID-19 V VRTCU LITIJA

šnji temi Tedna otroka - Odgovor je pogovor.
Teden so zaključili z naravoslovnim dnem Skrb
za zdravje. Poleg razgovora na temo Zdrav način življenja, so v Zdravstvenem domu Litija, za
učence izvedli preventivni pregled zob.

Alenka Vidgaj

VRTEC POLHEK - POLŠNIK

SPANJE OTROK V VRTCU POLHEK POLŠNIK

V drugem delu meseca septembra smo v vrtcu nekaj pozornosti namenili vesolju in raziskovanju le-tega. Poleg drugih
zanimivih izvedenih aktivnosti smo z 8 predšolskimi otroki
15. 9. 2020 prespali v vrtcu. Starši so otroke pospremili
nazaj v vrtec ob 18. uri. V vrtcu smo najprej izvedli motivacijsko raziskovalno-gibalno igro, s pomočjo katere so
otroci iskali in nato tudi našli vse manjkajoče sestavine za
peko palačink. Palačinke so nato z veseljem pojedli in se
preko pravljic kasneje pripravili na naslednjo aktivnost.
Ljubiteljski astronom Franci Hribar nam je predstavil delovanje teleskopa, saj je s seboj pripeljal kar dva. Skozi
teleskop smo lahko videli kar dva planeta in tudi njune

lune. Videli smo Saturn in Jupiter. Opazovali smo tudi zvezde. Otroci so polni vtisov brez težav zaspali in se zjutraj spočiti
zbudili v nov dan.

Patricija Medved

V Vrtcu Litija je žal prišlo v tednu od 28. 9. do 3. 10. 2020 do okužbe s COVID 19. Okužili so se delavci v centralni kuhinji, posledično je bilo izdanih več karantenskih odločb. Zaenkrat je potrjenih
9 okužb, verjamemo, upamo in si želimo, da smo širjenje ustavili. Od 5. oktobra dalje je centralna
kuhinja delovala z novo ekipo in svoje delo so, kljub manjšemu številu delavcev, ODLIČNO opravili. Tudi na tem mestu se jim zahvaljujem, prav tako tudi vsem zaposlenim, ki so svoje delo morali
organizacijsko prilagoditi. Spet smo dokazali, da smo srčen kolektiv, v katerem se zaposleni podpiramo, si pomagamo in sodelujemo. Pa naj gre za prijetne ali manj prijetne situacije. Vzgojitelji,
vzgojiteljice in drugi strokovni delavci so zdravi, prav tako ni okuženih otrok. Naj tako tudi ostane!
Zahvaljujemo se tudi staršem, ki nas z razumevanjem podpirajo in nam namenjajo spodbudne
misli.
Vsem tistim, ki še vedno dvomijo o virusu in bolezni COVID-19, lahko zdaj iz izkušenj povemo, da
še kako obstaja in se širi zelo hitro. Znaki okužb so zelo različni in nikakor jih ne smemo podcenjevati. Zato tudi z naše strani velja apel, upoštevajte ukrepe, nosite masko, razkužujte roke in
spoštujte priporočeno medsebojno razdaljo.
Vse dobro in predvsem zdravja želimo našim otrokom, staršem in vsem bralcem.
Liljana Plaskan

POZDRAV JESENI

Na prvi jesenski dan Teta Jesen vstane že zgodaj … obleče
svojo rdeče-oranžno-rjavo obleko, si nadene slamnat klobuk
in pripravi paleto. Nanjo stisne malo rdeče, oranžne, rumene,
rjave in pikico črne barve. V žep predpasnika zatakne 5 čopičev in se odpravi v gozd, kjer jo že čakajo vile in škrati, ki ji
pomagajo pri barvanju listkov …
Letos je na poti pred vrtcem Jurček pustila tudi 4 peharje s pismi in jesenskimi dobrotami. Naše najmlajše Krtke in Muce je
v pismu prosila za pomoč pri obiranju jabolk in pripravi sladic
za popoldansko pogostitev v gozdu. V peharja je zato pripravila še dišeče testo in pekovske pripomočke, za jesensko branje
pa zgodbico o Prijaznem gospodu medvedu (Stallman, S.)
Starejšim, otrokom iz skupin Medvedki in Jurčki, je v peharje
natresla jesenske dobrote (kostanj, žir, želod,
koruzo, lešnike
…) za jesensko
tržnico. V zgodbi
Vide Brest – Prodajamo za gumbe sta deček Matjažek in čarovnik
Ujtata sadje prodajala za gumbe, zato je Teta Jesen otrokom v peharje natresla še gumbe (stare,
pisane, ošrkbljene, cele, srajčne in zlate) in tržnica
je lahko zaživela. Otroci so uživali, Teti Jeseni pa
smo hvaležni za vse dobrote in barve, ki nam jih
pričara!
Polona Žagar Rupar
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DRUŠTVA / DOGODKI / ZANIMIVOSTI

Tudi čebelji pridelki so pomemben
vir antioksidantov

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

Corona ne odneha

Ko smo že mislili, da smo pobegnili corona virusu in da bomo izpolnili vsaj jesenski
del začrtanih nalog, nam jo je zopet zagodla ta corona.
Med nalogami, ki smo jih v času sprostitve ukrepov uspeli izpeljati, je spremljanje učencev ob
pričetku novega šolskega leta na dveh osnovnih šolah v Litiji ter podružničnih šolah Vače, Sava,
Hotič, Jevnica, Kresnice in Polšnik in še na Oš Gabrovka in Dole. Literarni skupini je uspela strokovna ekskurzija, organizirali smo tudi izlet Ne vemo kam. Ne odnehajo naši pohodniki, ki se
vsako drugo soboto odpravijo na različne kraje po Sloveniji. V manjšem številu naše članice še
vedno izdelujejo čestitke za jubilante in starejše nad 80 let.
Pripravljali smo se na organizacijo revije pevskih zborov na Geossu, ki bi potekala v manjši zasedbi, a smo glede na situacijo ugotovili, da bi bilo nespametno izpostavljati pevce okužbi tako
na vajah kot na sami reviji. Prav tako je odpadlo sodelovaje našega društva na 2. festivalu medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija, kjer bi se predstavili na stojnicah z našimi izdelki, ki
jih izdelujejo ustvarjalke v društvu in bi zapela tudi oba zbora. Zaradi varnosti bo odpadlo tudi
srečanje starejših, katerega organiziramo že vrsto let, prav v tem času in se ga naši člani nad 80
let zelo veselijo. Mnogi se srečajo le enkrat na leto, prav tukaj. Obiski starejših so omejeni, jih
pa pokličemo po telefonu, da jim krajšamo čas. Žal je zastalo tudi sodelovanje z vrtci, šolami in
Domom Tisje.
Želimo si, da bi se življenje povrnilo v stare tirnice, da naš skrbno pripravljen program ne bo le
črka na papirju. Želimo si druženja, prav vsi, predvsem pa tisti naši člani, ki so sami doma in jim
osebni stiki veliko pomenijo. Prav zato vrata društva ostajajo odprta ob upoštevanju vseh varnostnh ukrepov, a žal le ob uradnih urah.
Vsaka stvar se enkrat konča, tudi za dežjem vedno posije sonce, zato z optimizmom gledamo v
prihodnost. 
Predsednica DU Litija, Irena Kramar

ZGODILO SE JE

Strokovna ekskurzija Literarne skupine
V življenju je človeku vedno potrebno tudi malo sreče. In prav te smo bili na ekskurziji Literarne
skupine DU Litija, po POTI KULTURNE DEDIŠČINE ŽIROVNICA, deležni v veliki meri.
Najprej je bilo to vreme, sončno, a ne prevroče. Tako smo lahko skoraj ves čas, razen v avtobusu
in na ogledih rojstnih hiš slovenskih literaratov, kjer pa smo vsi dosledno upoštevali navodila, si
razkuževali roke in nosili maske, preživeli na prostem.
Vsak obisk rojstnega kraja oziroma
hiše, ki ga vsebuje omenjena pot,
nas je navdušil. Začeli smo v Doslovčah in od simpatične vodičke
izvedeli veliko zanimivosti o otroštvu, življenski poti in delu Frana
Saleškega Finžgarja ter prisluhnili
originalnemu govoru, ki ga je imel
pisatelj ob svoji 80 letnici.
Med potjo do Žirovnice smo se ustavili pri letos obnovljenem čebelnjaku rojaka, velikega strokovnjaka in
ljubitelja čebel ter prvega cesarsko
kraljevega učitelja čebelarstva na Dunaju, (1770) Antona Janše. Prav zaradi njega je kranjska
sivka znana po vsem svetu.
V Žirovnici je v rojstni hiši tesnega Prešernovega prijatelja Matije Čopa, znanega slovenskega
poliglota, ki je znal kar 19 jezikov, na ogled igrano - dokumentarni film z domačimi igralci, Ni ga
lepšga kraja. Film, kjer so igralci domačini, gledalce popelje v vse štiri rojstne hiše znanih žirovniških rojakov, v Janšev čebelnjak, na skrivnostno Ajdno in v zeleno dolino Završnice. V film so
vključeni zanimivi podatki o življenju žirovniških slavnih mož.
V Prešernovi rojstni hiši v Vrbi, ki jo je vsakdo od nas že kdaj obiskal, pa nas je pričakal
poseben vodič. Delo in življenje našega največjega pesika nam doslej še nihče ni predstavil na
tako priljuden in zabaven način.
V Rodnah, kot rečejo domačini, nas je pranečak Janeza Jalna na dvorišču sprejel z dobrodošlico
in nam na humoren, pester in zanimiv način opisal svojega prastrica, tako, da smo se kar težko
poslovili.
Kulturno pot smo zaključili na vrtu Avsenikove gostilne v Begunjah in si kot piko na i ogledali še
muzej največjega velikana narodno zabavne glasbe, Slavka Avsenika.
Bogat dan, krasna doživetja in veliko novega. Ni več kaj dodati. 
Iva Slabe

Pohod po deželi Kočevarjev
Pohodniki DU Litija smo odšli na jesenski pohod z namenom, da si ogledamo nekaj krajev, kjer
so živeli nemško govoreči Kočevarji. Njihovo naselitveno območje je obsegalo 800 kvadratnih
kilometrov med rekama Krka in Kolpa, na drugi strani med Loškim potokom in Semičem. V letu
1941 so jih Nemci nasilno preselili iz tega področja, ki je bilo pod italijansko okupacijsko oblastjo,
na Štajersko in Obsotelje, od koder so Nemci izgnali slovenske družine. Na Kočevskem je bilo
174 kočevarskih vasi, od katerih so jih Italijani, med roško ofenzivo leta 1942, porušili okoli 100.
Prvi kraj, ki smo ga obiskali, je bila vas Občice. Tu je Društvo Kočevarjev staroselcev leta 1992
uredilo muzej, kjer je nazorno prikazano 600 let bivanja Kočevarjev v teh krajih, njihovo gospodarstvo, kultura in običaji.
Naslednji postanek je bil
v vasi Črmošnjice, kjer
smo začeli s pohodom
po Učni poti Divji potok,
ki ga povsem upravičeno imenujejo skriti biser
narave. Ustavljali smo se
ob informativnih tablah s
podatki o vrstah dreves in
rastlin, ki rastejo ob potoku. Po približno 3 km smo
izstopili iz gozda in zagledali cerkev v Srednji vasi.
Tu smo prečkali potok in
se po njegovem levem
bregu vrnili v Črmošnjice
k avtobusu.
Sledila je pot v Kočevski rog do smučišča Gače. Ustavili smo se v nekdanji Komarni vasi in si
pobliže ogledali ostanke porušene vasi. V koči Smučarskega središča Gače smo se okrepčali s
hrano in pijačo, potem pa se je skupina najbolj zagretih pohodnic podala na vrh smučišča, ki je
na hribu Pogorelec na nadmorski višini 965 m. Ostali pohodniki smo se del poti zapeljali z avtobusom po gozdni cesti in nato pešačili še kakšnih 100 m do vrha. Od tu je bil zelo lep razgled v
dolino okoli Črmošnjic in še dlje po Dolenjski, vse do Trdinovega vrha. Na poti k avtobusu smo se
sredi hriba ustavili pri spominskem obeležju, ki so ga postavile štiri kočevarske družine leta 1930
ob 600 letnici prihoda Kočevarjev na to področje.
Med pogovorom na poti domov smo se strinjali, da smo na tem pohodu preživeli še en lep in
zanimiv dan. 
Jože Dernovšek
ZGODILO SE BO
in Alojz KavčiČ
7.11.2020 – Primorska
14.11.2020 – Dobeno – Rašiška koča

Antioksidanti pomagajo zavirati razvoj nekaterih obolenj, zmanjšujejo tveganje za
razvoj rakavih obolenj, ateroskleroze, bolezni srca in ožilja, raznih vnetij in artritisa.
Izboljšajo delovanje imunskega sistema in preventivno delujejo pred procesi staranja. Redno
uživanje rastlinskih antioksidantov zmanjšuje možnost za oksidativne poškodbe celic in s tem za
nastanek nekaterih bolezni. Čebelji pridelki so pomemben vir antioksidantov.
Zakaj so pomembni antioksidanti v čebeljih pridelkih?
Cvetni prah vsebuje fenolne spojine, v največji meri flavonoide, ki lahko delujejo kot antioksidanti in so specifični za posamezno rastlinsko vrsto. Študije o antioksidativni učinkovitosti cvetnega
prahu kažejo na visoko sposobnost »lovljenja« prostih radikalov. Pomembno je, da uživamo lokalno pridelan in čimbolj svež cvetni prah, saj sušenje in dolgotrajno skladiščenje vplivata na zmanjšanje njegove antioksidativne učinkovitosti. Cvetni prah je
primerno dopolnilo vsakdanji prehrani, zaradi nizke energijske vrednosti pa ga lahko uživajo tudi sladkorni bolniki. Uživamo ga lahko samostojno ali v kombinaciji z ostalimi živil.
Propolis vsebuje veliko flavonoidov, ki prispevajo največ k
njegovi antioksidativni učinkovitosti. Vsebnost flavonoidov
v propolisu je odvisna od rastlinja, kjer so čebele nabrale smole in od časovnega obdobja nabiranja. Propolis se
uporablja v zrncih ali v prahu in kot sestavina v številnih
izdelkih. Najbolj poznan je propolis v alkoholni ali vodni raztopini. Kot sestavino pa ga dodajajo bombonom, različnim kremam, šamponom, zobnim kremam,
… Uporablja se tudi v kombinaciji z ostalimi čebeljimi pridelki. Z njim si pomagamo pri odpravljanju raznih tegob. Uporablja se tudi pri pridelovanju hrane za uničevanje rastlinskih zajedavcev.
V vsakdanji prehrani lahko med, kot naravno živilo služi kot dodaten vir antioksidantov, čeprav ne
more nadomestiti sadja in zelenjave, ki jih zaužijemo znatno več. Zaradi bogate hranilne sestave
je dobro nadomestilo za sladkor. Svež med ima podobno antioksidativno učinkovitost kot nekatero sadje in zelenjava. Vsebnost teh sestavin variira glede na botanično in geografsko poreklo
medu. Od slovenskih medov imajo najvišjo antioksidativno učinkovitost hojevi medovi, sledijo
smrekovi, gozdni, kostanjevi, cvetlični, lipovi in nazadnje akacijevi.
Kupujmo kakovosten med!
Pri nakupu medu bodimo pozorni na poreklo in dodatne označbe kakovosti kot sta zaščitena
geografska označba, zaščitena označba porekla, ekološka pridelava, ki predstavljajo dodatno
jamstvo, da se kakovost in način pridelave takšnega medu redno spremlja!
Izkoristimo prednost bogatega znanja slovenskih čebelarjev 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, www.okusi-med.si
Ponudnike slovenskih čebeljih pridelkov najdete: http://www.slovenskimed.si/Si/
(Nadaljevanje s 1. str.)

Jesenski počitniški ŽIV ŽAV

Da otrokom med počitnicami ne bo dolgčas ….
Za osnovnošolce smo pripravili celotedenski program aktivnosti v času jesenskih počitnic,
med 26.10.2020 in 30.10.2020 med 9.00 in 12.00.
PONEDELJEK, 26.10., - kulturni center
ustvarjanje z litijskimi diabetiki, spoznavanje mesojedih rastlin
TOREK, 27.10. – športna dvorana
Šport, spoznavanju različnih športnih disciplin
SREDA, 28.10. – Litija in rudnik
skupaj z litijskimi skavti spoznavanje Litije in obisk Rudnika Sitarjevec
ČETERTEK, 29.10. – športna dvorana
šport, spoznavanju različnih športnih disciplin
PETEK, 30.10. - pred in v mestnem muzeju
različne delavnice s članicami društva U3 Litija in Šmartno ter Društva upokojencev Litija
ter peka kruha v Mestnem muzeju, kot so ga pekli naši predniki, brez kvasa, z drožmi.
SOBOTA, 31.10. med 14.00 in 18.00 – dvorišče pred MC Litija
Čarovniški sejem
Na aktivnosti, vse ali posamezno, se prijavite na mail info@consulta.si. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 059 927 619.
Jesenski počitniški ŽIV ŽAV bo v vsakem primeru.
V primeru, da zaradi razmer planiranega dogodka ne bo mogoče izvesti v zastavljeni obliki,
bodo otroci vseeno lahko ustvarjali in odkrivali Litijo preko jesenskih izzivov, ki jim bodo
popestrili počitnice. Izzive bomo poslali na e-naslove prijavljenih.
Dogodek skupaj pripravljamo Regionalni center NVO, ZKMŠ z vsemi enotami in litijska
društva.

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

ŠE POMNITE, TOVARIŠI?!

Skoraj, da jih ni več med nami, ki bi še pomnili tiste čase. Ostali smo potomci in
spomeniki. Ostala so pričevanja, knjige, filmi, čudovite partizanske pesmi, …
Ob tem pa je bilo skoraj tako, kot da prave vojne ni bilo. Napaka! Zgodil se je december 1944,
ko je bilo manj kot pol leta do konca vojne; kot, da se je vojna šele začela. Ranjena in na smrt
prestrašena zver se je pripravljala na umik in pobesnela, skupaj z izdajalci, klala in streljala ljudi.
Hajka – 29. decembra 1944 – po bitki s Kamniško-zasavskim odredom na Slivni in v okolici: z
žico so zvezali ujete ranjence, domačine, partizane, neoborožene novince, … in jih postrelili in
pustili na Koroščevem zelniku, da bi zgnili kar tako (bilo jih je okoli 40 – podatki so različni). Že
prej so zažgali vas Sela in v ogenj vrgli žive ljudi: starca, njegovo hči in deklico; nad Vačami so
pobili zvezane ljudi, ki so se skrivali v Rožančevi jami; pri Grmovšk so ubili tri partizane; po gozdu
so ležala trupla. Biti partizan ali njegov pomočnik, se boriti za smrt fašizma in svobodo naroda,
je bilo samomorilsko dejanje.
Bliža se prvi november. Covid nam preprečuje druženje. Pojdimo v gozd! Objemimo debelo drevo,
ki je bilo priča teh grozot in jokajmo od sreče, da ni vojne! 
Zvonček Norček
Če koga zanimajo podrobnosti:
Bral sem knjige: Sedem krst za
Ronkarjevo družino (Jože Vidic),
Kamniško-zasavski odred (Ivan
Vidali), Litijski zbornik NOB, Pogled nazaj (Eva Kovič) in pogovarjal sem se z Marinko Mali iz
Doma Tisje. Poleg tega pa ZB
NOB Litija prireja svečanosti (če
jim bo uspelo zaradi covida) tudi v
Malih Selih – Selanovi pa vas prav
prijazno postrežejo:
https://www.zzb-nob.si/
Če bi želeli zvedeti kaj več o naših Največji uspeli skupinski pobeg – Vranov let. Njihova pot je šla tudi
obeležjih: http://www.vace.si/ skozi partizansko vas Mala Sela, ko še ni bila požgana. Na sliki so pospomeniki.htm
hodniki (2010) ob spomeniku.

SVET ZA MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE V OBČINI LITIJA / DRUŠTVA

RAZVOJ KORONA VIRUSA JE BIL MOČNEJŠI!

Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija je na svoji 7.
redni seji, dne 17.12.2019 sprejel
program dela sveta za leto 2020.
V okviru načrtovanih nalog je bila tudi priprava
in izvedba 2. festivala medgeneracijskega povezovanja »od mladosti do modrosti stopamo
skupaj«, ki naj bi potekal v času od 25.9.2020
do vključno 9.10.2020. Zanimanje, kot smo že
poročali, je bilo v letošnjem letu bistveno večje, kot v minulem letu, saj je sodelovanje na
festivalu prijavilo 60 subjektov (zavodov, društev, organizacij in skupin). To potrjuje željo
po medgeneracijskem sodelovanju in prikazovanju različnih vsebin, oblik in dejavnost tega
sodelovanja.
To je bila podlaga, da smo pripravili vsebinsko
zelo bogat, pester in raznolik program 2. festivala ter pri tem upoštevali predloge in pobude
prijavljenih skupin. Na pobudo udeležencev
posveta o pripravah na izvedbo festivala, dne
10.9.2020 in ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa, ki je močno
vplival na izvajanje nalog sveta, smo za vse
večje načrtovane aktivnosti izvedbo le teh iz
zaprtih prostorov prenesli na zunanje površine.
Odgovorno, skrbno in načrtovano smo se lotili
vseh priprav in si pravočasno pridobili vsa dovoljenja za izvedbo programa, dne 21.9.2020
smo dobili pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dne 24.9.2020 pa tudi
dovoljenje Upravne enote Litija, za izvedbo prvega in drugega dela revije pevskih zborov in
skupin, plesno druženje, medgeneracijsko dru-

ženje ob svetovnem dnevu otroka, promenadni
koncert Pihalnega orkestra Litija ter za izvedbo
zaključne preureditve 2. festivala medgeneracijskega povezovanja »od mladosti do modrosti
stopamo skupaj«.
Spoštovani, žal pa zgoraj navedenih dogodkov nismo uspeli izvesti saj bil razvoj korona
virusa vse bolj prisoten na območju naše Občine ter soseščine. Vse to in v prid varovanja
zdravja tako nastopajočih kot tudi obiskovalcev
ter preprečevanja širjenja korona virusa je bil
osnovni razlog, poleg slabe vremenske napovedi, da smo se odločili, da tokratnega programa
2. festivala ne bomo izvedli.
To odločitev so sprejeli člani sveta za medgeneracijsko povezovanje Občine Litija na prvi
korespondenčni seji, ki je potekala od dne
30.9.2020 od 17. ure do dne 1.10.2020 do 11.
ure. To je bila težka odločitev, toda tudi čas in
dogodki nam niso dopuščali drugega.
Spoštovani, v svetu pa iščemo druge oblike, v
sodelovanju z Zavodom za kulturo, mladino in
šport Litija ter Občino Litija, da del programa
2. festivala izvedemo ob tržnih dnevih v mestu
Litija. Upamo, da nam bo to vsaj delno uspelo,
če nam bodo ukrepi za preprečevanje širjenja
korona virusa to omogočili.
Ob tej priliki se želim zahvaliti vsem sodelavcem in institucijam za pripravljenost in vloženo
delo za izvedbo 2. festivala. Hvala! Ostanite
zdravi in spoštujte vse ukrepe za preprečevanje širjenja korona virusa.
Karlo Lemut
Predsednik sveta

KO SRCE NE BIJE VEČ…..

V Krajevni skupnosti Sava je bila
17. septembra 2020 delavnica z
naslovom »Vzroki in posledice
srčno-žilnih obolenj z demonstracijo temeljnih postopkov oživljanja in uporabo defibrilatorja.
Svoje strokovno znanje in izkušnje nam je posredoval gospod
Denis Kordež, dipl.zn, TPO in
ACTN inštruktor, ki je zaposlen
v Zdravstvenemu domu v Litiji, v
službi nujne medicinske pomoči.
S svojimi strokovnimi izkušnjami nam je slikovito predstavil
različne življenjsko ogrožujoče
situacije in način kako lahko po-

magamo. Po predavanju smo lahko praktično preizkusili temeljne
postopke oživljanja na lutki in pri
tem uporabili tudi defibrilator.
Gospodu Kordežu se za odlično
izvedeno delavnico najlepše zahvaljujemo.
Tokrat se je delavnice udeležilo
16 udeležencev, večina je bila
mlajših krajank in krajanov, ki
tudi sicer kot prostovoljci delujejo v PGD Sava. Predavanje je potekalo v telovadnici osnovne šole
Sava, kjer smo lahko zagotovili
vse pogoje, ki jih zahtevajo ukrepi za preprečevanje Covid 19.
Delavnica je potekala pod pokroviteljstvom Sveta za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija,
ki organizira različne praktične delavnice v krajevnih skupnostih.
Koordinatorka SZMP za KS Savo
Vida Lukač

O tem bi morali biti poučeni vsi

Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija v sodelovanju
z ZD Litija, KS Dole pri Litiji, KUD-om Venčeslav Taufer, je organiziral
zdravstveno predavanje z naslovom
Vzroki in posledica bolezni srca
in ožilja ter demonstracijo temeljnih postopkov oživljanja z uporabo
AED-ja.
Predavatelj Denis Kordež, dipl.
zdr. in vodja ambulantne nujne medicinske pomoči in urgentne reševalne dejavnosti, nas je na preprost
način poučil o nenadnem srčnem zastoju, ki ga vsako leto doživi približno 1600 Slovencev, kar je 4 na dan. Posledično jih tudi precej
umre, zato bi s takojšnim oživljanjem lahko preprečila marsikatera smrt.
Zakaj se to dogaja? Odgovor na to vprašanje ni enoznačen, vse
prepogosto pa prihaja do neusklajenosti pri reševanju. V družini
je to prepogosto strah in neznanje ter zmedenost v dani situaciji.
Pomagati je dolžan vsak in Slovenci na tem področju nismo ravno
za vzgled. Samo 30% očividcev začne s takojšnjim oživljanjem.
Predavatelj nas je podučil o znakih srčnega zastoja kot to, da se
človek ne odziva, ne diha, lahko hlasta za zrakom. Najbližji smo
tisti, ki moramo reagirati takoj, zadostuje ritmični pritisk na prsni
koš, klic na dispečersko službo 112, kjer pustimo vse potrebne
podatke. Druga oseba pa naj nemudoma prinese defibrilator. Na
Dolah smo kar pridni, saj smo glede na oddaljenost od centra
Litije, zadovoljivo opremljeni z njimi. Uporaba le tega ni nekaj zapletenega, važno pa je, da ga v takem primeru uporabimo. Preda-
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vatelj nas je ozavestil, da vsako minuto, ko oklevamo z začetkom oživljanja, zmanjšamo možnost
preživetja za 10%.
Hvala predavatelju Denisu Kordežu, predsednici KS Ireni Bostič, članici KUD-a Branki Ajdišek
in predsedniku Sveta Karlu Lemutu, da smo to predavanje izpeljali ob vseh priporočilih NIJZ-ja.
Škoda, da obiskovalcev ni bilo več.
Jožica Vrtačnik
Letošnji festival in njegove dogodke, ki so vezani na prisotnost obiskovalcev v zaprtih prostorih ali na prostem, je v veliki meri odnesla
slaba epidemiološka slika; vendar so nekatere
dejavnosti ostale.
To velja za Literarni in likovni natečaj za najboljše zgodbe ali likovne stvaritve na temo Tako so
se igrali pred več kot pol stoletja.
Natečaj je sestavni del 2. Festivala medge
neracijskega povezovanja v Občini Litija in
je namenjen mladim ustvarjalcem, starejšim
predšolskim otrokom, osnovnošolcem in srednješolcem, varovancem VDC Litija in oskrbovancem obeh enot Doma Tisje. Seveda bomo
veseli tudi vsakega posameznika, ki bo z nami
delil svoje otroštvo, skupaj z igrami.
Z natečajem želimo zbrati igre preteklosti, razmišljanja o tem, kako je takrat tekel čas, kakš

ne vrednote so bile v ospredju in kaj je bilo
otrokom na voljo za preživljanje prostega časa.
Morda bo tudi priložnost, da zbrano primerjamo z igrami današnjega časa.
Utrinek iz pripovedi: »V mojih rosnih otroških
letih ni bilo mehkih plišastih medvedkov, muc,
zajčkov; bile so doma narejene punčke iz cunj.
Jaz pa sem, ker je bil oče krojač, dobila neprecenlljivo, mehko igračo: črnega, nakodranega
kužka, z rdečim noskom in iskrivimi očmi. Zakaj je bil poseben? Narejen je bil iz astrahana
– iz krzna kodrastih karakulskih ovc. Spremljal
me vse do šolskih dni...«
Če se tudi vam utrne še kakšen spomin, nam
sporočite (051 438 236, dimec.milena @gmail.
com)
za Svet za medgeneracijsko povezovanje
Milena Dimec

PROSTOVOLJCI »STAREJŠI ZA STAREJŠE«
KLJUB KORONA VIRUSU AKTIVNI

V četrtek, 24. septembra smo izvedli izobraževanje naših prostovoljcev, ki sodelujejo v projektu
»Starejši za starejše«. Naš cilj je bil, da zadostimo vsem zahtevam ukrepov glede korona virusa,
zato smo se odločili za izvedbo predavanja v Gostilni pri Rozi na Libergi.
Predavanje na temo »Sobivanje v današnjem času in Pametno gibanje«,
je izvedla gospa Dani Kurent – strokovna izobraževalka ZDUS-a. Izobraževanja se je udeležilo 17 prostovoljcev Društva upokojencev Šmartno, 5
prostovoljcev iz Društva upokojencev
Litija in 4 prostovoljci iz Društva upokojencev Gabrovka.
V letošnjem letu je odpadel skupen
izlet vseh prostovoljcev iz Zasavja, ki
je bil predviden v mesecu septembru
in sicer obisk Maribora in Pohorja.
Glede na to, da bi nas bilo več kot
50, je bil odpovedan. Ta izlet smo nadomestili s krajšim druženjem in izmenjavo medsebojnih izkušenj pri izvajanju obiskov v novih
pogojih, po predavanju.
Obiske bomo prilagodili novim pogojem (zaščitne maske in več pogovorov po telefonu). Kljub
temu bomo skrbeli za dostavo hrane RK in nudili druge pomoči, kot so prevozi k zdravniku in
podobno.
Nada Pintar

Delavnica IZZIVI PODEŽELJA v Osrednjeslovenski regiji
IZJAVA ZA JAVNOST

Stičišče Središče v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine pri
pravlja cikel predvidoma osmih posvetov med občinami in nevladnimi or
ganizacijami z naslovom IZZIVI PODEŽELJA v Osrednjeslovenski regiji, ki bodo izvedeni v
osmih občinah. Kot ključne izzive podeželja smo determinirali področja: razvoj podeželja, mladi
kmetje, aktivna participacija, občinski razpisi, pametne vasi in dolgoživa družba. Izvedeni so že
bili posveti v Mestni občini Ljubljana, v Občini Kamnik, Občini Domžale in Občini Medvode.
Tokratno srečanje deležnikov v občinah Šmartno pri Litiji in Litija smo izvedli preko sple
ta. Namen srečanja je bil, da skupaj prepoznamo izzive in oblikujemo ustrezne rešitve, ki jih
udeleženci vidijo kot možnost sodelovanja med nevladnim sektorjem in občinskim vodstvom za
razvoj občine in razvoj podeželja.
Rešitve in zaključke delavnic so udeleženci predstavili županu občine Šmartno pri Litiji g. Rajku
Meserku, županu občine Litija g. Franciju Rokavcu in poslancu v državnem zboru g. Borisu Doble
karju.
Ključni predlogi, ki so jih izpostavili udeleženci so bili:
- vzpostavitev posebne rubrike v občinskem glasilu, kjer se predstavijo dobre prakse razvoja podeželja (kmetje, podjetniki, ki soustvarjajo in razvijajo podeželje, svoje zgodbe),
- spodbujanje turizma preko razpisov, izobraževanj in ureditve infrastrukture,
- znižanje komunalnega prispevka za mlade družine in kmete,
- letno srečanje deležnikov in vzpostavitev baze organizacij za sprotno medsebojno obveščanje,
- dograditev tudi na področju občinskih razpisov (katerih sredstva naj se povečajo, naslavljajo pa
naj tudi rabljeno mehanizacijo) ter
informiranje o razpisih,
- učinkovita oskrba starejših na
domu (potrebno poskrbeti za infrastrukturo in kader) in aktivno vključevanje starejših v društva.
Vsi prisotni odločevalci so pre
dloge z zanimanjem poslušali in
poudarili pripravljenost po po
drobni preučitvi ter vključitvi re
levantnih predlogov v nadaljnje
delovanje in razvoj.
Udeleženec srečanja in predsednik
Društva podeželske mladine Litija
in Šmartno, Marko Firm, je po posvetu strnil svoje vtise: »Srečanje
deležnikov Litijskega in Šmar
skega podeželja je pokazalo, da
so takšna srečanja potrebna, saj
tako odločevalci dobijo povratne
informacije/potrebe/želje direk
tno od podeželanov in obratno. Z
vzpostavljenim dialogom in sode
lovanjem lahko skupaj najdemo
rešitve za prihajajoče izzive, ki jih
prinaša prihodnost in tako ohra
nimo podeželje živo.«
Doris Letina
Zveza slovenske podeželske
mladine
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IZLET V VEDNO DRUGAČNO PREKMURJE,
GRAD, KORENIKA, TEŠANOVCI

Kljub letošnjim razmeram je Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik konec septembra organiziralo izlet v Prekmurje, ki skriva pestro zgodovino številne
prisrčne zgodbe. Tako se
nas je 24 najbolj pogumnih v jutranjih
urah odpravilo proti Mariboru, kjer se
nam je pridružila izvrstna vodička Sonja Krajnc, ki nas je popeljala po samem
grebenu naše ljube „kokoške“.
Najprej smo si ogledali grad Grad, ki
je največji grajski kompleks v Sloveniji,
šteje 800 let in je v najboljših časih štel
365 prostorov. Trenutno ga prenavljajo,
vendar pa vseeno lahko pri njih prespite
in mogoče odkrijete kakšno še neodkrito grajsko skrivnost.
Izlet smo nadaljevali v osrčje Krajinskega parka Goričko na Eko-socialno kmetijo Korenika. Tam so nam najprej ponudili slastno kosilo,
pripravljeno iz sestavin, ki jih sami pridelajo. Po kosilu nam je kuharica razkrila recept za odlične
dödole. Nato smo si ogledali kmetijo, ki zaposluje socialno ogrožene skupine. Ukvarjajo se predvsem z zelišči, za najmlajše obiskovalce pa imajo urejen živalski park.

V popoldanski urah smo si ogledali še Posestvo Passero, kjer so nas pogostili z domačimi mesninami, vinom ter grozdnim sokom. Za piko na „i“ pa smo si ogledali izdelavo pralin in se prepustili
neverjetnim okusom, ki jih skrivajo njihove čokolade.
Polni vtisov in s sladkim okusom v ustih smo se v večernih urah vrnili domov.
Izlet je bil zares doživljajski, predvsem pa nepozaben.
Predsednica Društva podeželskih žena in deklet Polšnik:
Izabela Nograšek

PROSTOVOLJCI IZ JABLANIŠKE DOLINE UREDILI
OKOLICO GRADIŠKE CERKVICE

V soboto, 3. oktobra smo v Društvu za razvoj podeželja Laz organizirali delovno akcijo.
V letnem planu društva je bila delovna akcija sečnje grmovja okoli cerkve sv. Magdalene v GradiščU pri Litiji predvidena že v spomladanskem
času, a se je ta zaradi epidemije koronavirusa
prestavila na jesen. Cerkev v Gradišču je naš
kulturni ponos
in Društvo LAZ
je poklicano, da
skrbi za ohranjanje kulturne
dediščine. Nekdaj vidna cerkev iz Kresnic, Litije, Šmartnega in ostalih okoliških krajev je bila
zavita v zeleno odejo in postajala vse bolj pravljični kotiček. Pohodnikom, ki se po uhojenih gozdnih poteh redno odpravljamo
do najvišje točke Gradišča niso bili več dani čudoviti razgledi.
Zato je padla odločitev, da se zaraslo grmovje in drevesa ostrani. Lastniki zemljišč so člane Društva LAZ podprli in stekla je
akcija. Po napornem delu se je pogled od cerkvice v Gradišču
spet odprl proti Jablaniški dolini in Šmartnem. A moči so nam
pošle in nekaj dela nam je še ostalo. Zato bomo akcijo ponovili v soboto 7. novembra. Krajani
Jablaniške doline vabljeni k sodelovanju. 
Mojca Hauptman

DRUŠTVO DIABETIKOV

Tudi v mesecu novembru bomo imeli
• ZDRAVSTVENO PREDAVANJE,
•M
 ERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA, TRIGLICERIDOV IN HOLESTEROLA (prva sreda v mesecu)
• PLAVANJE IN VADBA (vsako sredo v bazenu Pungrt od 16:00 do 17:00 ure)
• TELOVADBA (ob ponedeljkih ob 19:00 uri)
• POHODI (vsak četrtek)
• USTVARJALNE DELAVNICE (ob torkih dopoldne)
Vse naše programe bomo izvajali, v primeru priporočil NIJZ in prepovedi druženja vse aktivnosti odpadejo.

NAŠI PRETEKLI DOGODKI

V četrtek 10. septem
bra smo se odpravili na
pohod na Menino planino in na ogled Čebelarskega centra Slovenije.
Bil je prekrasen sončen
dan z odličnimi razgledi
in zanimivim ogledom
čebelarskega centra,
njihovih panjev ter
kranjskih čebel. Skratka - imeli smo se super!
Septembra smo bili na
edukativnem okrevanju
v Strunjanu, Belvedere
Resort. Imeli smo se
super, čeprav nam je
kakšen dan malo ponagajalo vreme, smo se temu primerno prilagodili. Vsako jutro smo izvajali telovadbo, imeli smo predavanja in meritve, kjer so se nam pridružile tri simpatične medicinske sestre iz Kopra in Izole ter strokovnjakinja za alternativno medicino in naravnih metod
samopomoči, odpravili smo se na pohode, plavali v morju in
bazenu. Vozili smo
se lahko s turističnim vlakcem, zvečer
pa smo skupaj celo
kakšno zapeli!
V sredo 30. sep
tembra smo imeli na
IC GEOSS, skupaj z
drugimi nevladnimi
organizacijami, predstavitev našega društva v okviru socialne
aktivacije za pridobivanje prostovoljcev.
Predstavili smo delovanje našega društva, naše programe in potrebe po prostovoljcih.
5. oktobra smo imeli predavanje »Sladkorni bolnik – pomembnost telesne aktivnosti in
napake pri merjenju krvnega sladkorja« ter predstavitev novih merilnikov Contour Next in
Contour Next One, katere so naši sladkorčki lahko tudi dobili v zamenjavi staro za novo. Predavanje je bilo super, izredno zanimivo in poučno, izvedeli smo marsikaj novega in obnovili
že tisto malo pozabljeno znanje, ki smo ga imeli. Za to pa bi se zahvalili naši predavateljici,
predstavnici podjetja Zaloker ga. Poloni Hvala, ki v tem podjetju že 26 let dela na razvoju
novih tehnologij in je izvrstna strokovnjakinja tega področja.
Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

26 LET DELOVANJA Sadjarskega društva Litija
Sadjarska razstava »Sadjarstvo skozi foto objektiv«

Z namenom, da se ne prekine tradicija, smo se člani Sadjarskega društva Litija, kljub nastali situaciji, vseeno
odločili postaviti sadjarsko razstavo. Seveda bo postavitev prilagojena in podrejena vsem zahtevam NIJZ za
preprečevanje širjenja virusa COVID19. Prosimo, da jih pri ogledu razstave
upoštevate tudi vi. Letošnja sadjarska razstava bo bolj fotografska, na temo
»Sadjarstvo skozi foto objektiv«, preko katere bomo predstavili aktivnosti društva in, na fotografije, ujete čarobne utrinke iz sadovnjakov. Sadjarska
razstava, seveda, ne more biti brez predstavitve nekaterih aktualnih sort jabolk in izobraževalnih vsebin, ki bodo letos v obliki posterjev in letakov. Vse
aktivnosti društva (predavanja, strokovne ekskurzije, delavnice) imajo, poleg
druženja, vedno tudi izobraževalni namen. S pridobljenim znanjem člani lahko
primerneje oskrbijo svoje sadovnjake in oberejo lepše ter obilnejše plodove.
Lepo urejeni in oskrbovani sadovnjaki, ter tudi posamična drevesa, dajejo
svoj prispevek k lepoti kulturne krajine v naših občinah. Zastavljen program
društva ima hkrati namen okoljskega osveščanja članov, da bodo s svojim
odgovornim delovanjem prijazni do narave, skrbeli za njeno ohranitev in to misel širili tudi med sokrajani. Predvsem pa je
delovanje društva usmerjeno tudi k navezovanju stikov in sodelovanju z ostalimi sorodnimi društvi znotraj regije in med
ostalimi regijami. Postati želimo prepoznavni na širšem slovenskem prostoru in tako vzpostaviti pretok znanj in izkušenj.
Zato bomo letos v avli Občine Litija pripravili že 5. sadjarsko razstavo, ki jih sicer načrtujemo na vsaki dve leti. Glavni
namen razstave je, pokazati širši javnosti, da se tudi v naši bližnji okolici lahko pridela raznovrstno sadje, na okolju prijazen način, ki je tudi za nas, prebivalce, bolj zdravo. Radi bi dvignili zavest krajanov, da v trgovinah poiščejo slovensko,
lokalno sadje in jih hkrati vzpodbuditi, da si mogoče tudi v svojih vrtovih posadijo sadno drevo. Zato vse lepo vabimo, od
torka,10.11. 2020 do petka 13.11.2020 na ogled razstave v avlo občine Litija!
Sadjarsko društvo Litija

DRUŠTVA
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MLADINSKI CENTER LITIJA
Kaj je v MC LITIJA dogajalo prejšnji mesec?

Naš dnevni center je odprt vsak delavnik med 14.00 in 20.00 uro, mladim nudimo
varen prostor za preživljanje prostega časa. V dnevnem centru je vseskozi na voljo
več aktivnosti – od igranja različnih družabnih iger, do načrtovanja različnih dogodkov, poleg tega
pa v dnevnem centru skupaj bogatimo in razvijamo ideje mladih. V naš dnevni center vabimo vse
mlade, ki želijo kakovostno preživljati svoj prosti čas in se družiti z vrstniki v varnem okolju ali pa
že imajo konkretne ideje za projekte oz. programe in pri realizaciji potrebujejo pomoč.
Na zadnji septembrski dan nam je uspelo na igrišču na Graški Dobravi organizirati športno obarvano popoldne za otroke v okviru Medgeneracijskega festivala. V okviru tedna otroka, ki je
potekal med 5. in 11. oktobrom, so nas, tako kot vsako leto, tudi letos obiskali učenci Podružnice
s prilagojenim programom OŠ Litija. Športno razvedrilne igre smo izvedli v parku na Stavbah in
skupaj z učenci preživeli zares prijetno dopoldne.
MC KLUB vsak september začne z novo sezono, kar pomeni, da na novo določimo termine vadb
posameznih uporabnikov ter k sodelovanju povabimo še druge zainteresirane mlade glasbenike,
ki iščejo prostor za vaje. Trenutno imamo na urniku še nekaj prostih terminov zato pozivamo vse
mlade, ki iščejo prostor za ustvarjanje, da nas kontaktirajo.

Kaj bo dogajalo v oktobru in novembru?

Novembra se na urnik vrača Večerno gibanje z MCjem. Začnemo v sredo 4.11. ob 17.30. Kraj
vadbe ostaja telovadnica Gimnazije Litija, udeležba na sproščenem druženju ob športnih aktivnostih je za mlade med 15. in 30. letom do konca leta brezplačna. Ker pa menimo, da še vedno velja,
da je zdrav duh v zdravem telesu najboljši način boja proti virusom vseh vrst, najboljši način za
dosego le-tega pa šport smo se v MC Litija letos odločili, da mladim ponudimo tudi brezplačno
igranje tenisa na Tenis parku AS Litija. Za mlade smo na tenis parku rezervirali en dopoldanski
in en popoldanski termin na teden. Igrišče bo na voljo po predhodni rezervaciji na info@mclitija.
si ali po telefonu 051/443 410. Začnemo v prvem tednu novembra, za podrobne informacije nas
ne pozabi spremljati tudi na spletu!

ROŽNATI OKTOBER
Rak dojke je pri ženskah še vedno najpogostejša oblika raka. V primeru, da je bolezen dovolj zgodaj odkrita, je v visoki meri ozdravljiva.
Preventivno delovanje je zato zelo pomembno.
Gospa Jožefa Kežar, dr. med.,spec.gin. in porod., ter gospa Neja
Perič, dipl.med.sestra in gospa Simona Mohar, dipl. med.sestra so nas povabile k sodelovanju, da skupaj obeležimo Rožnati oktober in s tem naredimo nekaj dobrega za zdravje
žensk.
Še vedno je čas Korona virusa, zato skupnih predavanj letos ne bo. V ambulanti bodo na
voljo silikonski modeli dojk z zatrdlinami, ki bodo na razpolago za demonstracijo, ter video
posnetek o samopregledovanju dojk.
Območno združenje Rdečega križa Litija se v imenu prostovoljk zahvaljuje za prijazno povabilo na demonstracije in preglede dojk z ultrazvokom.

DOBRODELNA AKCIJA PELJIMO JIH NA MORJE 2020/2021
Že pred dobrim mesecem so na Rdečem križu Slovenije začeli z nacionalno dobrodelno
akcijo Peljimo jih na morje, ki je zakoračila v 13. leto. V vseh letih skupaj so dobrotniki in donatorji v akciji zbrali 1.539.742 evrov ter na morje odpeljali kar 3503 otrok in 1768 starejših.
Revščina je v Sloveniji iz meseca v mesec večja. Nekateri nikoli ne izplavajo iz nje, kaj šele, da
bi sebi in svojim otrokom lahko privoščili
počitnice. Tega se zavedajo tudi popularni
in legendarni Čuki, ki
so z veseljem postali ambasadorji letošnje akcije, njihova ponarodela pesem Mi gremo pa na
morje pa je himna letošnje akcije.
Prispevate lahko z nakazilom na:
TRR SI56 03100-1234567891
BIC banke: SKBADSI2X
sklic SI00-96830
Koda namena: CHAR
Prejemnik: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana

! Obvestilo za vse virtualne graditelje našega MC2 !

MC2 server je posodobljen na najnovejšo 1.16.3 verzijo, ki odpravlja nekaj “buggov”, ki so se
pojavili v prejšnji verziji.
Pridruži se nam pri igranju na: MCLitija.
verygames.net
Podrobnejša navodila za dostop najdete na naši spletni, Facebook ali Instagram strani.
Za morebitna vprašanja se nam pridruži
na Discordu:
https://discord.gg/HtBVq9b

Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemach in T2 lahko darujete tudi s poslanim SMS
na 1919 z besedo MORJE (prispevate 1 evro) ali besedo MORJE5 (prispevate 5 evrov).

SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI KGZS

Se vidimo v rudnikih!

HVALA VSEM, KI STE SE UDELEŽILI VOLITEV,
POSEBNA ZAHVALA PA VSEM ,
KI STE MI OMOGOČILI IZVOLITEV V SVET KGZS,
KOT EDINEMU ČLANU IZ NAŠE REGIJE.
ŠE NAPREJ BOM ZAVZETO ZASTOPAL
IN ZAGOVARJAL KMETA IN LASTNIKA GOZDOV.

Virtualni Mladinski center

Učna pomoč, uporaba računalnika, fotokopiranje in tiskanje
V Mladinskem centru Litija osnovnošolcem in dijakom ponujamo možnost brezplačne učne pomoči.
Termin za učno pomoč pa je potrebno predhodno rezervirati in sicer na elektronski naslov
info@mclitija.si ali po telefonu 051/443 410, nam sporoči pri katerem predmetu potrebuješ pomoč in v kolikšnem obsegu. Z mladinskim delavcem se bosta nato dogovorila za termin učne
pomoči, ki se bo izvajala v našem dnevnem centru, med delavniki od 14.00 do 20.00, oziroma
po dogovoru.
Še vedno pa je vsem učencem, dijakom in študentom na voljo brezplačna uporaba računalnika,
fotokopiranje in tiskanje. Na voljo je zmogljiv, sodoben računalnik z vso potrebno strojno in programsko opremo. Uporaba je mogoča v delovnem času dnevnega centra.
(Nadaljevanje s 1. str.)
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NOČ ČAROVNIC 2020 prinaša nekaj novega!

Naši zombiji, vampirji in druge pošasti, ki so še lani strašile po hiši, so očitno prav tako občutljive
na trenutne razmere, saj so kar same prilezle iz lukenj in zidov, v katerih so se skrivale še od
lanske Hiše strahov. Ker pa jim pozornost enkrat na leto še kako gode, so kar sami predlagali,
da bi se na ogled postavili zunaj. Pa še malo manj bodo strašili so obljubili, čeprav mislimo, da
so bile te obljube dane iz strahu, da bodo letošnjo noč čarovnic preživeli povsem sami, brez obiskovalcev. Staknili smo glave in natuhtali ČAROVNIŠKI SEJEM z MUZEJEM na prostem! V soboto
31.10.2020, med 14.00 in 18.00 bo dvorišče Mladinskega centra Litija postalo prizorišče prvega
tovrstnega sejma v Litiji s posebno ponudbo – Muzejem pošasti Ukmarjeve vile. Za točen razpored dogajanja na Čarovniškem sejmu spremljaj našo spletno stran ter Facebook in Instagram
profil.

OBVESTILO!
Zaradi spreminjajoče se situacije v zvezi z virusom Covid-19, vse obiskovalce naprošamo,
da se držijo priporočil NIJZ, upoštevajo navodila zaposlenih in predvsem, da se vedejo
samozaščitno. Obenem vas prosimo, da pred vsakim dogodkom oz. aktivnostjo na naši spletni
strani ali Facebook oz. Instagram profilu preverite ali se bo dogodek izvedel ali ne.
Hvala za vaše razumevanje!

Janez BEJA

75 let od vrnitve izgnancev

Letos mineva 75 let odkar se je iz izgnanstva in begunstva med drugo svetovno vojno vrnilo okrog 100.000 Slovencev. Na Dolah pri Litiji je bil predviden
popoln izgon prebivalstva v Nemčijo. Slaba polovica krajanov je pobegnila na
italijansko okupacijsko območje, predvsem na širše območje Gabrovke. Iz Nemčije se večina
vrnila v začetku septembra 1945.
Več o vračanju izgnancev lahko preberete v Vestniku (društva izgnancev) in v brošuri ‚O vračanju Slovencev iz izgnanstva pred 75. leti‘, katero je pripravila predsednica Društva izgnancev Slovenije 1941-1945
prof. Ivica Žnidaršič. Oboje
lahko dobite pri članih društva izgnancev na vašem
območju. Krajevna organizacija DIS na Dolah šteje 62
članov. V občini Litija delujeta še Krajevni organizaciji
Društva Izgnancev v Litiji in
na Polšniku.
Zaradi koronavirusa je delo
društva močno omejeno.
Lepo pozdravljamo vse nekdanje izgnance z območja
naše občine.

Stane Kmetič

OGLARSKA DEŽELA IN NJENE LEPOTE

Skozi čas in zgodovino se prepleta veliko dogodkov, ki spremlja in spreminja človeštvo. So pa tudi stvari, ki
skozi zgodovino ostajajo enake. Stvari, ki pomagajo prebroditi težke čase in dajejo luč, ko jo najbolj potrebujemo. To je vera. Ljudje se
zatekamo k veri odkar pomnimo, res da k različni, vendar

še vedno k veri.
V Oglarski deželi se poleg tradicije kuhanja
oglja, nahaja kar nekaj lepih sakralnih objektov, ki nosijo zgodbe iz različnih obdobij našega časa. Po planoti je razporejenih pet
cerkva. Cerkev sv. Marije Vnebovzete, po legendi najprej posvečena Mariji Snežni, je bila
zgrajena leta 512 na Dolah pri Litiji. Krasita jo
dva lepa zvonika povezana z mostom in štirje
zvonovi. Dve cerkvi segajo v obdobje baroka,
na Gorenjem Jelenju cerkev sv. Janeza in Pavla, ter cerkev sv. Mihaela, na Veliki Gobi. Že
Valvazor je omenjal Borje, kjer je bila kapela
z oltarjem posvečenim sv. Luciji, zgrajena gotovo že v času, ko se je v naših krajih začelo
širiti krščanstvo. Kasneje se je zraven prizidala še kapela sv. Katarine Aleksandrijske, po
letu 1669, ko je v kraje prišel nov župnik Frančišek Schreiber, pa še kapela sv. Roka, ki je bil zaščitnik pred črno kugo. Vas
Prelesje se pohvali s cerkvijo diakona in mučenca sv. Lovrenca, iz prve polovice 18. stoletja, ki pa je bila že večkrat tudi
prezidana.
Trenutno poteka obnova na cerkvi sv. Marije Vnebovzete, za kar se lahko zahvalimo vaščanom in njihovim prostovoljnim prispevkom. Hvala. Lepo vabljeni v Oglarsko deželo, v jeseni je še posebej lepo. 
TIC Dole pri Litiji

PONED. 2.11.2020, ob 16.uri
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DRUŠTVA / TURIZEM

PREDSTAVITEV LITIJSKEGA TURIZMA V
MESTNEM MUZEJU LITIJA

Z dnem odprtih vrat, 24.
septembra, smo Litijani
pridobili lepo urejen pro
stor nove predstavitvene sobe z na
slovom »Razišči Litijo«, kjer je zbrana
turistična ponudba občine. Predsta
vitveno sobo litijskega turizma lahko
obiščete v času uradnih ur Mestnega
muzeja Litija.
S pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, LAS
Srce Slovenije, projekt Visit Litija in občine Litija ter ZKMŠ Litija je bila renovirana in na novo postavljena predstavitvena soba litijskega turizma z naslovom Razišči Litijo. Pri oblikovanju vsebine sobe smo se držali
usmeritve, ki je zapisana v strateških smernicah razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri
Litiji do leta 2025. 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.
Z ogledom sobe in predstavitvenega filma vas želimo navdušiti, da
se odpravite na raziskovanje narave, kulturno – zgodovinskih območij, se spoznate športno – rekreativnimi možnosti in doživite delček
kulinarične ponudbe ter občutite
utrip prireditev. Prvi obiskovalci
so bili nad videnim navdušeni, še
bolj pa nad spoznanjem, da ima Litija s svojo okolico toliko raznolikih turističnih zanimivosti.
Raziščite Litijo! 
TIC Litija

Ste pomislili na počitnice v Ljubljani
in Osrednjeslovenski regiji?

Letošnja negotova situacija je
obenem priložnost, da Slovenci
pobliže spoznamo svojo državo in uvidimo,
kakšno prednost imamo, da lahko za popoldne ali vikend skočimo v kraj, ki v svetu velja
za enega izmed najbolj vrednih obiska! Ljubljana se je namreč tudi letos uvrstila med
najbolj priporočene dopustniške destinacije
po mnenju prestižnih svetovnih medijev. Ker
Slovenci prestolnico najpogosteje obiščejo le,
ko imajo določene opravke, svetujemo, naj le
podaljšajo postanek za kak dan ali dva. Jeseni
in v prazničnem decembru je še posebej privlačna, ponudba pa je raznovrstna in primerna
za obiskovalce vseh starosti in okusov. V Ljubljani, eni najbolj zelenih prestolnic na svetu, se
odpravite na sprehod ob Ljubljanici ali tek čez
park Tivoli, kjer si boste misli spočili ob pogle-

vir: Turizem Ljubljana

koncev sveta ali pa degustirate slovenska vina
v Grajski vinoteki z najlepšim razgledom? Prestolnico tudi težko zapustite brez obiska BTC
City, kar bo še posebno aktualno v prihajajočem prazničnem obdobju.
foto: Dunja Wedam - vir: Turizem Ljubljana

du na barve jesenskega listja. Tistim, ki dajete
prednost udobju, pa svetujemo vožnjo z ladjico, ki odstira pogled na mesto z druge perspek-

foto: Dunja Wedam - vir: Turizem Ljubljana

»Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS
2014–2020.«

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA V LITIJI PRAZNUJE

Ko smo v septembru pred 10. leti začeli z vsakodnevno jutranjo telovadbo 1000
gibov, nas je bilo 8, zdaj nas je 19.
Glede na to, koliko je upokojencev, samo na Rozmanovem trgu, kjer telovadimo,
to ni veliko število.
Pri nas ne gre za tekmovalnost in dobre rezultate, temveč za sproščeno gibanje v naravi, v bližini
doma, brez drage opreme in rekvizitov. Tisti, ki so se nam pridružili, vedo, da je tovrstno gibanje
zdravilo za telo in duha, saj vpliva na dobro počutje, našo gibljivost, pomeni nam vključenost in
pripadnost, druženje in dobro voljo.
Morda bo naša vztrajnost vzpodbudila še koga, da se nam pridruži, in postane član velike družine
tisoč oranževcev, ki telovadimo po vsej Sloveniji. 
(Foto: Ciril Golouh)

tričnim vlakcem Urbanom in mestnim
prometom LPP, do
obiska živalskega
vrta, term Snovik,
Arboretuma v Volčjem Potoku in še
bi lahko naštevali.
foto: Nea culpa - vir: Turizem Ljubljana
Ljubljana bo presenetila tudi ljubitelje gastronomije – ste vedeli,
da lahko tu poskusite eksotično hrano z vseh

foto: Dunja Wedam - vir: Turizem Ljubljana

tive. Ko je mesto praznično
okrašeno, je pogled z ladjice
še posebej romantičen.
Za ljubitelje kulture je najbolj priporočljiv nakup Ljubljanske turistične kartice, ki omogoča, da doživite mesto in še del regije praktično vsevprek:
od vodenega ogleda, vstopa v preko 20 muzejev in galerij, vožnje s turistično ladjico, elek-

foto: Doris Kordic - vir: Turizem Ljubljana

Morda mesto ni prva misel, ko načrtujete oddih z otrokom, a Ljubljana je za družine ideal
na: toliko raznolike ponudbe, kot je ponuja,
boste le stežka našli drugje v Sloveniji. Poleg
poučnih iger v Minicityju in kopanja v Atlantisu lahko družine obiščejo še številna igrišča,
kopališča, koloparke, bmx steze in pumptracke, pa Hišo iluzij, Hišo eksperimentov, Woop
trampolin park, živalski vrt in druge ponudnike. In kako motivirati otroke? Svetujemo obisk
mamljive slaščičarne ali pa štetje zmajev ob
poti - v Ljubljani jih je precej. Če težje hodite
ali ste z majhnimi otroki, ustavite električno
vozilo Kavalir za brezplačen prevoz znotraj za
motorni promet zaprtega mestnega jedra.
Najlepša doživetja nas praviloma ne čakajo na
načrtovanih poteh, zato je letos priložnost, da
si namesto mestnega oddiha čez mejo raje privoščite kakšnega v naši lepi Sloveniji. Turizem
Ljubljana ponuja več paketov z nočitvijo in
različnimi aktivnostmi v Ljubljani in Osrednjeslovenski regiji in enodnevna doživetja, da
bo vsakdo nekaj našel zase in svoje najbližje
ter zaključil letošnje leto karseda prijetno. Več
na www.visitljubljana.com. 
Nina Kosin

PROJEKT JOGA ZA FACE
Dnevi samostojnosti

V mesecu septembru so člani projekta Joga za face preživeli vikend v Izoli. Joga
DRUŠTVO SOŽITJE oddih so združili z dnevi samostojnosti ter tako poskrbeli za pestro dogajanje.
LTIJA IN ŠMARTNO Poleg urjenja in razvijanja samostojnosti so si dan obogatili z jutranjo vadbo
joge, plavanjem, sprostilnimi tehnikami ter sprehodi ob morju. Projekt se z naslednjim mesecem
zaključuje , omenjen dogodek pa je bil nagrada za enoletno uspešno delo. V današnjem času sta
skrb za zdravje in redna telesna aktivnost izjemnega pomena. Njihova želja je, da se vadba joge,
ki je ustrezna oblika vadbe za vse, nadaljuje tudi po zaključku projekta.
VSAKO JUTRO SMO SKUPAJ,
POZIM" IN POLET"
BREZ NAŠE TELOVADBE
NAM TEŠKO JE ŽIVET
ŽE 10 LET.

Zgibanka

Za skupino: Marjana Berložnik

PARAPLEGIKI LJUBLJANSKEGA DRUŠTVA NA VAČAH

Socialna poverjenika Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine iz Zasavja Živan Miljkovič in Mar
jan Zupanec sta 9. oktobra izkoristila lep jesenski dan in za svoje člane pripravila izlet v središče
Slovenije - Vače.
Voden ogled znamenitosti so jim pripravili
v Družinskem gledališču Kolenc, na zanimiv
način pa so si ogledali
cerkev svetega Andreja z Božjim grobom,
znamenito Vaško situlo, ki jo je v začetku
leta 1882 izkopal kmet
Janez Grilc s Klenika
in se zapeljali v Spodnjo Slivno do Geometrijskega središča
Slovenije. Naučili so
se veliko novega, med
drugim tudi to, da simbole iz situle vsi veš čas nosimo s seboj, saj so upodobljeni na vseh osebnih
izkaznicah in v potnih listih.
Druženje so z izmenjavo bogatih izkušenj nadaljevali v Gostišču Kimovec, kjer so se okrepčali in
ob vseh varnostnih ukrepih tudi nekoliko poveselili. (Foto: arhiv DPLJ)
Za društvo – Jože Globokar

Zgibanka je nastala v sodelovanju z Joga šolo Pot joge in je del projekta Joga za face. Namenjena je kot pripomoček za osebe s posebnimi potrebami pri praksi joge. Omogoča samostojnost
in skrb za lastno zdravje.
V njej je slikovno predstavljenih nekaj osnovnih
Samo ti veš, kako zelo močno
jogijskih položajev s prite pogrešamo…
lagoditvami. Tako lahko
vsak posameznik izbere
najustreznejšo različico,
ki mu omogoča učinkovito in varno izvedbo.
Namen zgibanke je, da
bi joga obogatila vsakV SPoMIN
dan oseb s posebnimi
potrebami in doprinesla
Mineva eno leto odkar nas je zapustila naša draga mami,
babica in tašča
k njihovemu ohranjanju
zdravja, boljšemu počutju, krepitvi samozavesti
in notranjemu zadovolj11.4.1966 – 2.11.2019
stvu. Ogledate si jo lahko
iz Litije
na spletni strani društva
Sožitje (www.sozitje-litija-smartno.si) ter FaceZahvaljujemo se vsem,
book profilu društva.
ki jo ohranjate v lepem spominu,
Alenka Vidgaj
postojite ob njenem grobu

KOVILJKA MARINOVIĆ

in ji prižgete svečo.

Vsi njeni

1  MAJ 2017

ŠOLSTVO / KULTURA

Kruto je bilo in nepričakovano,
kot rezilo noža je zarezalo v srce,
ker odšel si neznano...
V srcih je bolečina in solze so v očeh

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

Zdaj ne trpiš več draga mama.
Zdaj te nič več ne boli.
Zdaj počivaš v miru.
A ostala je praznina,
odkar te več med nami ni.

Z A H VA L A

Z A H VA L A
Ob nepričakovani in nenadni izgubi moža in očeta

Tiho je odšla naša ljubljena mama, babica, prababica
in praprababica

Z A H VA L A

ANtoNA ZAVRL

ANICA SMERDEL

V 87. letu nas je zapustila draga mama,
babica in prababica

1963 – 2020

1919 – 2020
Sp. Log – Litija

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem
in znancem, ki ste nam pomagali, izrekli sožalja ter prinašali sveče,
cvetje, denarno pomoč in darovali za svete maše. Posebno se
zahvaljujemo gasilcem PGD Dole – Gradišče, go. Daši Povše in
dr. Kranjcu za nesebično pomoč v njegovih zadnjih trenutkih življenja.
Hvala g. župniku Andreju Lamovšek za lepo opravljen cerkveni pogreb,
pevcem iz Mirne, pogrebcem KSP Litija in go. Oblak Jožetu.
Iskrena hvala tudi vsem ostalim, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti. Pogrešamo te.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečene besede sožalja, stiske rok in toplih objemov v
najtežjih trenutkih. Hvala za vso darovano cvetje in sveče. Še posebna
zahvala dr. Benedičiču za nesebično pomoč ob vsakem trenutku.
Zahvaljujemo se g. Kaplji in g. kaplanu za poslovilna govora.
Iskrena hvala praporščakom, pevcem za odpete pesmi, trobentaču in
pogrebni službi.

Žalujoči: žena Marija in sin Sebastjan

Vsi njeni

Zapel je zvon,
tebi v slovo…
polno bolečin,
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina.

EVGENIJA RoVANŠEK
11.10.1933 – 24.9.2020
Iz Save

Iskrena hvala vsem, ki ste ji pomagali in ji stali ob strani ter jo
pospremili na njeni zadnji poti.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Če pa trava nad mojo zemljo
bo premogla kak cvet,
enim tiho kapljo v oko,
drugim dal bom med…

Žalujoči: vsi njeni
Dolgost življenja
našega je kratka,
a dneva smrti
ne pove nobena pratka.

(V. Kreslin)

Z A H VA L A
Življenjsko pot je v 78. letu starosti sklenila naša draga žena,
mama, sestra, babica in prababica

MARIJA VoZEL
22.10.1941 – 5.9.2020
Iz Podbukovja pri Vačah

V SPoMIN

V 85. letu nas je zapustil naš dragi oče in dedek

MILAN ŠKoBERNE

VENČESLAV KOKALJ

»Nosi s seboj naš objem,
dokler se znova ne srečamo.
Radi te imamo…«

Iskreno se zahvaljujemo dr. TANJI in dr. STANETU PTIČAR ter vsem
patronažnim sestram za vso njihovo skrb v težkih trenutkih,
sosedom, sorodnikom, prijateljem, pogrebni službi KSP Litija, Društvu
upokojencev Litija, tobentaču, pevcem in violinistu BRUNOTU. Hvala
g. župniku MARKU MRLAKU za lepo opravljen obred. Prav tako se
zahvaljujemo osebju Doma Tisje ter cvetličarni »Vijolica«.

Tvoji Eli, Sandra, Jani, Lea, Svit

Vsi njegovi

12.9.1944 – 18.9.2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in PGD Vače za darovane svete maše, cvetje in sveče. Posebno se
zahvaljujemo zdravniku dr. Stanetu Ptičar, patronažni službi ZD Litija,
posebno sestri Petri, Domu Tisje in vsem negovalkam, gospodu
župniku in ministrantoma za lepo opravljen obred, pevcem iz Vač ter
govorniku za lepo prebran govor. Še enkrat pa hvala tistim, ki ste na
dan pogreba pomagali v domači hiši, pogrebcem in vsem, ki ste nosili
luč, križ, zastavo in tistim, ki ste peljali žaro in cvetje na njeno zadnjo
pot na pokopališče k Sveti Marjeti v Široko set. Hvala vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: mož Ivan, hčerki Joži in Marija z možema, brat Ivan
z družino, vnuki Monika, Boris, Tine, Ivan in pravnuk Bor
Ni te več na vrtu in v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu ugasne vihar,
je v naših srcih ne bo nikdar.

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

Kogar imaš rad,
nikoli ne umrele daleč, daleč je…

Mineva leto dni, odkar nas je zapustil dragi mož,
oče, dedek in pradedek

VINKo SAVŠEK

JANEZ ŠtoK - DUŠAN

4.4.1940 – 10.10.2019
iz Brega pri Litiji

iz Brega pri Litiji
1948 – 2019

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

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

Njegovi

Vsi njegovi

Spomini so kot iskre,
Ki pod pepelom tlijo,
A ko jih razgrneš,
Vedno znova zažarijo.

roj. Slivna-Vače
1936 – 2020
iz Litije

V SPoMIN

V SPoMIN
Mineva leto dni kar nas je po težki bolezni
zapustil mož in ati

Z A H VA L A

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je...

V 90. letu starosti na je za vedno zapustila
naša draga mama

BREDA STANIČ

Vsi njeni
Tiho sedaj
si odšla, kot misel,
ki mine in
nam pusti le spomine.

(J. W. Goethe)

V SPoMIN
18. oktobra je minilo osem let
odkar nas je zapustil

SILVEStER KISoVEC
iz Jevnice

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

Hči Darinka

Z A H VA L A
V 93. letu nas je zapustila naša draga mama,
babica in prababica

ALoJZIJA ABULNAR

Z A H VA L A
V 95. letu starosti nas je zapustila

30.5.1925 – 11.9.2020
iz Moravške gore pri Gabrovki

HILDA ŠVARC

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena
sožalja, cvetje, sveče in drugo pomoč. Posebna zahvala Domu
Duo Impoljca za oskrbo in izkazano ljubezen. Hvala g. župniku za
poslovilne besede in obred, pevcem in pogrebcem ter KSP Litija za
organizacijo pogreba.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Vsi njeni

roj. Taufer
1926 – 2020
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ŠPORT

NOVICE IZ NK KRESNICE

Nogometno prvenstvo v MNZ Ljubljana poteka normalno, glede
na intenzivnost virusa COVID-19.
Lahko pričakujemo zaostritve pogojev tekmovanj, kot športniki smo optimisti in in upamo na bolje. V NK Kresnice smo zadovoljni z
potekom prvenstva. Člani so po 5. krogu na
odličnem 6. mestu z desetimi točkami (prvi
na lestvici jih ima trinajst).
Mlajši dečki U-13 so manj uspešni, vendar so
z vsako tekmo boljši. Cicibani so se v zadnjem
času »okrepili« z novimi igralci. Pridužilo se jim je 6 novih nadobudnežev, ki so takoj pričeli z udeležbo na turnirjih. Ti so bili v Ihanu, Domžalah in Kresnicah.
Zadnja seja upravnega odbora NK Kresnice
je potekala v znamenju analize sedanjega
stanja, tako tekmovanja in splošnega stanja
v klubu. Pozornost je bila dana tudi igralcem,
predvsem mlajšim s tem, da se bo nabavila
nova oprema kot so nahrbtniki, anoraki in
ostalo. Na koncu vabimo Cicibani, ki imajo
veselje do športa, da se nam pridružijo.
Vsa pojasnila vam bo dal koordinator za mlajše trener Darko Kocjančič tel: 041 725 647.
NK Kresnice

V JEVNICI SMO DOČAKALI………

Po več letih prošenj, sestankov,
obljub se je v Jevnici začela težko
pričakovana gradnja garderob. V
ponedeljek 5.10 2020 so v našem športnem
parku zabrneli stroji in s tem naznanili začetek
gradnje. Najprej so gradbinci pripravili in utrdili
teren za dovoz materiala in pripravili podlago
za objekt. In gradnja se nadaljuje…..
Na delovni akciji, ki je potekala že teden prej,
so sodelovali igralci, trenerji, vodstvo, starši in
prijatelji kluba smo odstranili zaščitne mreže z
objekta umetne trave in s tem omogočili dovoz
materiala na gradbišče.
V mesecu septembru so selekcije odigrale že
kar nekaj tekem in zabeležile dobre rezultate.
Vse selekcije pridno trenirajo 3-4 krat na teden in konec tedna igrajo prvenstvene tekme.

Starejše selekcije so med tednom odigrale tudi
pokalne tekme, ki so trenerjem dale vpogled v
pripravljenost ekipe.
Za najmlajše pa smo organizirali tri igralne
dneve, na katerih so trenerji predstavili lepote
nogometne igre. To se je izkazalo za zelo pozitivno, saj se je kar nekaj otrok navdušilo nad
nogometom.
Vse bolj pa nas skrbijo zdravstvene razmere v
Sloveniji, ker se zavedamo, da nam prekinitev
nogometa naredi nepopravljivo škodo pri razvoju mladih nogometašev, kajti šport je učenje, ki se ga ne da izvajati na daljavo.
Vse ljubitelje nogometa vabimo na ogled še
zadnjih letošnjih tekem, seveda če nam bo to
omogočeno.
za NK Jevnica Marjan MEDVED - Medo

NOVA SEZONA TRENINGOV V KLUBU KEMPO ARNIS LITIJA

Člani kluba smo se po
počitnicah vrnili v stare
tirnice in smo se z začetkom novega šolskega leta
že zbrali na prvih treningih. Pot je
tekel v potokih, saj se je na kondiciji
še kako poznalo počitniško oziroma
dopustno poletje.
V mesecu septembru in oktobru tako
že tradicionalno vabimo nove člane,
da se nam pridružijo. Treningi se
začnejo za vse tekmovalne skupine,
od najmlajših petletnikov, osnovnošolcev, do skupine srednješolcev,
študentov in odraslih-seniorjev. Prilagojeni so zmožnostim članov, na treningih spodbujamo razvoj gibalnih spretnosti, najbolj zavzete
člane pa pripravljamo tudi za tekmovalne borbe, s katerimi pridobivajo dragocene izkušnje.
Nahajamo se na isti lokaciji, v dvorani Ambient, termini treningov pa ostajajo ponedeljek in sreda. Podrobnosti o terminih posameznih skupin najdete na našem facebook profilu Kempo Arnis
klub Litija. Na treningih bomo upoštevali vse omejitve, ki jih bo predpisal NIJZ. Slika je še iz časa
pred Covid-19. Vabljeni!
Jan MAVER

SKUPšČINA ZVEZE OLMN LITIJA IN ZAČETEK
NOVE SEZONE

V torek 25. avgusta 2020 je bila v Gostilni Berdajs na Savi prva redna letna
skupščina Zveze OLMN Litija, ki bi sicer morala biti že v mesecu marcu, vendar zaradi COVIDa19
ni mogla biti sklicana v tistem času.
Osmim dosedanjim društvom v Zvezi se je pridružilo še deveto društvo – ŠD YU TEAM. Vsi člani
začasnega vodstva so v skladu z dogovorom na ustanovni skupščini, odstopili s svojih funkcij.
V nov UPRAVNI ODBOR so bili
izvoljeni naslednji člani (iz vsakega društva po eden): Denis
Furman (ŠD SAVA – Predsednik); Matej Jug (KŠD VELIKA
ŠTANGA – Blagajnik); Domen
Dobravec (ŠD HOTIČ – Tajnik);
Matjaž Borišek (ŠD DOLINA –
koordinator lige); Aleš Vozelj
(ŠD POLŠNIK – administrator
spletne strani); Tilen Perme
(ŠD LIK); Jaka Končar (ŠD JANČE); Urban Parkelj (ŠD PREŽGANJE) in Branimir Djokič (ŠD
YU TEAM).
V nadzorni odbor pa so bili
izvoljeni: Drago Katič (ŠD HOTIČ – Predsednik); Marjan Lukančič (KŠD VELIKA ŠTANGA)
in Janez Godec (ŠD JANČE).
2. septembra se je že s prvimi
tekmami pričela nova sezona
2020/2021. Razpored in rezultate tekem si lahko ogledat na
spletni strani WWW.OLMN.SI.
Vljudno vabljeni na oglede tekem v živo.
UO Zveze OLMN

MIRKO KAPLJA PREJEL NAGRADO KOšARKARSKE
ZVEZE SLOVENIJE
Mirko Kaplja je prejel nagrado
Košarkarske zveze Slovenije za
izjemen prispevek k razvoju slovenske košarke.
Nagrade so bile podeljene na uvodu v nove sezono, med tekmo super
pokala Cedevita Olimpija- Krka.
Mirko Kaplja se je v
Košarkarski klub Litija
vključil že kot pionir in
to takoj ob ustanovitvi
kluba leta 1953, tako da je edini član, ki je v
klubu ves čas njegovega obstoja. Najprej je
bil igralec, potem je bil ves čas v vodstvu kluba, vse do leta 2018 pa je bil tudi predsednik.
Pogosto sta njegova velika volja in neizmerna
energija pripomogla k temu, da je klub premagal še tako hude težave. Njegov entuziazem,
prostovoljno delo in zavzetost so bili vodilo za

delo vsem ostalim članom kluba. Sedaj mu pripada funkcija častnega predsednika KK Litija.
Kot dolgoletni župan občine Litija je podpiral
košarko in tudi ostale športe na območju občine. V utemeljitvi nagrade je Košarkarska zveza
poudarila, da se je nagrajenec ves čas zavzemal za razvoj in povezovanje košarke tako na
regionalnem, kot na državnem nivoju. Posebne zasluge mu pripadajo, da so bile leta 1992
na gradu Bogenšperk ustanovljene državne
reprezentance Slovenije, kar je bila vsekakor
njegova vizionarska poteza. Tudi dve uradni
tekmi članske reprezentance Slovenije v litijski
športni dvorani, v letih 2003 in 2013, sta bili v
veliki meri rezultat angažiranja in prizadevanj
Mirka Kaplje.
Zaradi vsega naštetega mu je torej Košarkarska zveza več kot zasluženo podelila eno izmed
svojih najvišjih nagrad, vse članice in člani kluba pa mu ob tem iskreno čestitajo!
Marko GODEC

TENIšKI TURNIR “SAVA OPEN 2020”

Tradicionalen teniški turnir rekreativcev na Savi je letos gostil 15 tekmovalcev iz Litije, Šmartna
in Izlak. Tako kot vsako leto so igralci merili moči na peščenih igriščih tenisa Berdajs (organizator
turnirja).
Turnir je potekal v soboto, 5. septembra v jasnem
in toplem vremenu, kar je skupaj z odlično pripravljenimi igralnimi površinami predstavljalo
idealne pogoje za igro. Poleg športnega duha so
dodaten motiv igralcem predstavljali še pokali za
osvojena prva tri mesta ter praktične nagrade.
Tretje mesto je letos ponovno osvojil Blaž Rozman, ki tako še vedno čaka svoje zmagoslavje na
savskem pesku. In ker sreča spremlja hrabre in
vztrajne verjamemo, da bo leto 2021 končno v
znamenju »Rozija«. Aleš Ahčin je svojo odlično
kondicijsko pripravljenost, o čemer že od lanskega leta teče vroča debata v krogu ženskih teniških
rekreativk, letos nadgradil še z vidnim tehničnim
napredkom. Vse skupaj je botrovalo njegovi gladki zmagi v finalnem dvoboju proti Alojzu Smrkolju, katerega je premagal s 6:4. Čestitke Alešu!
Med izkušenejšimi tekmovalci so še enkrat več svojo odlično telesno pripravljenost in bogate
teniške izkušnje prikazali Beno Sedevčič, Srečo Rozina in seveda - že za časa svojega življenja
legenda savskega tekmovanja - Zdravko Cirar. Slednji nam s svojo prisotnostjo na vseh 17-ih
dosedanjih turnirjih (edini!) prikazuje zgled športne vztrajnosti in ljubezni do tenisa, zaradi česar
organizator turnirja Gostilna Berdajs že resno razmišlja o uvrstitvi posebne jedi poimenovane po
legendarnem »Zdravcu« na njihov gostilniški jedilnik.
Po tekmovalnem delu se je prijateljsko druženje nadaljevalo s podelitvijo nagrad in bogato večerjo.
Zoran ŠTEPIC

DVE KOLAJNI ZA JUDO KLUB LITIJA

V soboto, 3.10.2020 sta se dva tekmovalca starostne kategorije U12 Judo kluba Litija, s trenerko Anjo Pečnak na čelu,
udeležila tekmovanja Pokal Ptuja. Oba
sta se uspešno
borila in osvojila kolajno. Po
dolgem premoru
od tekmovanj se
tudi za judo ponovno odpirajo
priložnosti, da se
športniki pomerijo na tatamiju.
Tekmovanje sicer brez gledalcev ima spremenjeno vzdušje, a
otrokom kljub temu veliko pomeni, da se lahko spet borijo. Alja Indof in Rua Jonaš Kvapil sta se dobro borila
in osvojila bronasto kolajno. REZULTATI: Alja Indof – 3.
mesto; Rua Jonaš Kvapil – 3. mesto
Katarina KUMER

ČEVLJARSTVO IN IZDELAVA KLJUČEV
DJUKIČ ZORAN s.p. • Predilniška ul.10, 1270 Litija
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DELOVNI ČAS:

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

Tel.: 01/898 41 64 • Gsm: 041 859 278

KRIŽANKA / OBVESTILA

OBČAN - OKTOBER 2020 

SEČNJA IN
SPRAVILO LESA
Izvajamo sečnjo
in spravilo lesa.
Les tudi odkupujemo in
izdelujemo gozdne poti.
Po dogovoru možen tudi odkup na panju.
Gozdarstvo
Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače,
gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

NEPREMIČNINE

nagradna križanka

PRODAM zazidljivo parcelo
710 m2, naselje Ustje, zemljiško
urejeno, dovozna asfaltirana
cesta. Informacije na
GSM: 031 630 931

25. ČRKA
ABECEDE

MALI OGLASI
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
Prodamo JARKICE - mlade kokoši nesnice. Nesnice
so cepljene proti osmim boleznim, so mirne narave in
navajene na ljudi. Nudimo tudi brezplačno dostavo v
Litijo in po dogovoru na dom. V oktobru bomo dostavili
rjave, v novembru pa rjave in bele Leghorn. Naročila in
informacije: 031 751 675. Kmetija Šraj, Poljčane.
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Zgodba o roži sreče

Jože Vizlar številka: 239
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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
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Krizantema. Velikocvetna ali drobnocvetna, pisana ali enobarvna, velika ali majhna, lončna ali
GLAVnO
rezana...mnogo jih je...vsako leto se razvije nova barva...pa vendar je pri nas še vedno veljavno
VELETOK
ELVIRA
MESTO
V ZAHODnI
prepričanje, da je to le nagrobna roža. Pa temu ni tako.
VOČA
DRŽAVE
EVROPI
BIHAR
Krizantemo vrtnarji sadijo že meseca maja. Vse od takrat jo skrbno negujejo in vzgajajo, da
zraste v cvetočo jesensko lepotico, ki jo lahko kupimo v drugi polovici tega meseca. Velikocvetne
Težje besede: VERESAJEV, SEIRAWAN, ALASTOR,
Ime in priimek:
NTIMA, RONIN, ILL
krizanteme potrebujejo še več vrtnarjeve pozornosti, saj jim je pravočasno potrebno 14 dni skrajUlica:
ševati dan in jih spincirati ( razredčiti popke ), tako dobimo prave "bunke".
Izžrebanci križanke št. 238 bodo prejeli darilni Bon za
Pošta:
Krizantema je trajnica. Predvsem drobnocvetna je bolj odporna na nizke temperature, pa tudi
»Orjaški spust« v Pustolovskem parku Geoss. Za Darilni
Telefon:
na dež. Mnogo ljudi ne ve, da si jo lahko posadi v domači vrt in jih bo s prelepimi cvetovi razveBOn bodo nagrajenci poklicali na gsm: 030 332 332
Rešeno
križanko št. 239 pošljite najkasneje do 8.11.2020
in se dogovorili za termin.
seljevala vsako jesen. V tem času namreč ni velike izbire cvetočih trajnic. Krizantema ali "verna
na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki
dušnica" nam, kot zadnja velika cvetoča roža v letu, prinaša veselje vse do prvega snega.
1. Tjaša Jančar, Kresniški Vrh 1B, Kresnice
bodo lahko koristili 2 uri igranja tenisa na tenis igrišču
Zgodovina govori, da je krizantema v evropski kulturi tradicionalni cvet, s katerim se spomnimo
2.
Martin
Željko,
Dole
27,
Dole
pri
Litiji
AS v Litiji. Darilni BOn bodo nagrajenci prejeli na naslovu
umrlih sorodnikov in prijateljev, ter da predstavlja žalovanje, smrt in spomin. Korenine takega
3. Tjaša Zidar, Gobnik 27, Gabrovka
Tenis AS, Zasavska cesta 5 v Litiji.
dojemanja segajo daleč nazaj v antiko in govorijo o neizpolnjeni ljubezni nimfe Klitije. Ta se je
nesmrtno zaljubila v boga sonca Helija, ki pa mu je bila bolj všeč njena sestra Levkoteja. Ljubosumna Klitija je z obrekovanjem povzročila sestrino smrt, nato pa od gorja zbežala v puščavo. Tam je menda devet dni brez hrane
in pijače sedela na golih tleh ter s pogledom nenehno sledila soncu; dokler ni izdihnila. Spremenila se je v rožo, ki se obrača k
soncu in mu sledi čez nebo. Seveda takrat ta roža ni bila krizantema z veliki cvetovi, ampak njena skromnejša rumena sorodnica
(Chrysanthemum parthenium L. Pers.), ki je doma v Evropi. Krizantemi bi tako lahko rekli tudi zlata cvetlica, saj njeno strokovno
ime Chrysanthemum izvira iz besed »hrysos« (zlato rumen) in »anthemos« (cvet). In res se njeni cvetovi odpirajo proti soncu.
Krizantema tudi v krščanstvu predstavlja deviškost in
čistost in je zelo zgodaj postala simbol Device Marije.
Večinoma je ohranila simboliko žalovanja in smrti, dopolnjeno z motivom mučeniške smrti. Krizantema je namreč
eden od simbolov mučencev, ki so umrli za pravo vero.
Krizantemi rečemo tudi roža sreče in življenja, saj ponekod velja za podobo večnega življena in obilja.
Vrtnarije imajo pestro izbiro različnih sort krizantem.
Že samo pogled na vse te različne cvetove je vreden njihovega obiska. Morda nas bo to tudi prepričalo, da si jo
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
bomo kupili za pred hišo oziroma za v vrt.
GSM:
031 639 178
Letošnje leto je že vse od začetka drugačno, naj bo
drugačno tudi pri nakupu krizanteme. Vzemimo si čas in
kupimo najlepšo in pri nas (v Sloveniji) vzgojeno.

Urška Birk

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez
Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil pri
Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638. Časopis prejemajo
vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, 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.

NAPOVEDNIK DOGODKOV
Torek, 20. 10. 2020 ob 16:00
DELAVNICA ŠIVANJA. Mestni muzej Litija
Sreda, 21. 10. 2020 od 17:30 do 19:00
1. INTERNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE LITIJA – ŠMARTNO.
DVORANA GŠ LITIJA – ŠMARTNO. Dvorana GŠ Litija – Šmartno
Petek, 23. 10. 2020 od 16:00 do 18:00
PRIPRAVA RASTLINJAKA ZA ZIMSKO SEZONO IN POGOVOR O POMENU
SAMOOSKRBE ZA PRIHODNOST (IZVAJALEC: DRUŠTVO LOJTRA).
Na #Skupnostnem vrtu
Petek, 23. 10. 2020 od 18:00 do 20:00
(NE)KLIŠEJSKA SPOLNA VZGOJA (IZVAJALEC: KLIŠE).
V prostorih kluba Kliše (Valvazorjev trg 8, Litija)
Sobota, 24. 10. 2020 ob 10:00
OTROŠKA MATINEJA: BUČA DEBELUČA – PRAVLJIČARNA. Kulturni center Litija
Torek, 27. 10. 2020 ob 19:00
POTOPIS: ALŽIRIJA. Knjižnica Litija
Sreda, 28. 10. 2020 od 18:00 do 20:00
VREČKE ZA SADJE – DELAVNICA KREATIVNE RECIKLAŽE (IZVAJALEC: STARA ŠOLA
LITIJA). V Koblerjevi hiši (Valvazorjev trg 15, Litija)
Četrtek, 29.10.2020 od 17:00 do 21:00
IZDELAJ SVOJ KAHON! – DELAVNICA IZDELAVE BOBNA Z ROKOM
KORITNIKOM (IZVAJALEC: DRUŠTVO LOJTRA). V prostorih društva Lojtra
(Valvazorjev trg 15, vhod zadaj)
Torek 3. 11. 2020, od 18:00 do 20:00
ČARNE MOČI RASTLIN Z JOŽICO BAJC PIVEC – PREDSTAVITEV IN POGOVOR
(IZVAJALEC: DRUŠTVO LOJTRA). Spletno (preko aplikacije Zoom)
Četrtek, 5. 11. 2020 ob 18:00
RAZSTAVA »ODTENKI SVETLOBE«. Mestni muzej Litija
Sobota, 7. 11. 2020 ob 10:00
OTROŠKA MATINEJA: COPRNIŠKA ŠOLA COPRNICE MATILDE –ENOSTAVNO
PRIJATELJI. Kulturni center Litija
Ponedeljek, 9. 11. 2020 ob 19:00
PRIBLIŽEVANJA: GOST TONE HOČEVAR. Kulturni center Litija
Četrtek, 12. 11. 2020 ob 17:30
DELAVNICA KERAMIKE. Mladinski center Litija
Četrtek 12. 11. 2020 ob 17:00 in 20:00
ABONMA: LJUBEZEN GRE SKOZI ŽELODEC. Kulturni center Litija
Sobota, 14. 11. 2020 od 15:00 do 18:00
AKCIJA NA SKUPNOSTNEM VRTU – ČIŠČENJE IN PRIPRAVE NA SEZONO 2021
(IZVAJALEC: DRUŠTVO LOJTRA). Na #Skupnostnem vrtu
Torek, 17. 11. 2020 ob 17:00
DELAVNICA PEKE KRUHA Z DROŽMI. Mestni muzej Litija
Sreda, 18. 11. 2020 od 17:00 do 19:00
VEČ KOT SAMOOSKRBA – SKRB ZA PREHRANSKO (IN SICERŠNJO)
GOSPODARNOST. REŠITVE NA DOSEGU ROKE. PREDSTAVITEV IN
POGOVOR Z NARO PETROVIČ (IZVAJALEC: DRUŠTVO LOJTRA).
Spletno (preko aplikacije Zoom)

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

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

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

»KUPUJMO SLOVENSKO«

JOGURT LCA 500
0,99 €

MLEKO UHT 3,5% 1 L
0,95 €

NAMAZ ZD 150 g
0,99 €

SIR GAUDA
5,69 €/kg

»NAJUGODNEJŠI NAKUP«

MILKA MLEČNA 100 G
0,79 €

BARCAffE 400 G
3,99 €

PIVO UNION 0.5L 6-pak
5,49 €

ČOKOLADA MARS 5-pak
1,99 €

AKCIJSKE CENE NAGROBNEGA PROGRAMA!

SUHI CVETLIČNI ARANŽMA že od 6,99€
IZDELAVA SUHIH IN SVEŽIH CVETLIČNIH ARANŽMAJEV!

SVEČA EKO PAPIR
1,29 €

(naročila in izdelava: DOM MARKET ŠMARTNO 01/8963-249)
SVEČE IN ARANŽMAJI SO V PRODAJI VSEH TRGOVIN KGZ LITIJA

SVEČA KOCKA
VELIKA 1,29 €

UGODNE CENE!

KRMILO NSK 10 kg
4,15 €

MASKE ZAŠČ. 50-pak
15,99 €

KOCKE ZA VŽIG
0,69 €

RAZKUŽILO ROK 0,5 L
3,69 €

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE

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

Podatke zbira: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 420, obcina.litija@litija.si

Lilin vrtiljak tokrat zaznamujejo
pohvale, priznanja, razstave…
toliko vsega se dogaja!

Naj se najprej dotaknemo dosežkov naših članov. Dani Kunc
se je s svojim delom uvrstila na
državno razstavo JSKD z naslovom »Oblo in oglato«, ki je odprta
na gradu Snežnik in katero smo
si Lilovci ogledali v soboto, dne
26.9.2020.
Marija Zupan je sodelovala na
natečaju Človek izziva, narava
odkriva, kjer je prejela priznanje
za svoje literarno delo z naslovom
Prihod peščenega neurja na živo
zelen travnik.
Na ogled sta čudoviti razstavi
dveh naših slikarjev - Billy Mehle je svoja dela postavil na ogled v Muzeju Litija, umetnije Nubije Anželj pa
krasijo avlo Občine Litija.
V okviru Zlate palete kiparstvo in
fotografija so v Rečici ob Savinji za
svoja dela prejeli certifikate Sabina
Slana Cvikl, Marija Urankar Murn in
Marija Bregar Hostnik, Andrej Hostnik in Dunja Polonca Guček pa sta bila nagrajena za svoji literarni deli
in sicer pravljici Zmaj Klavdij in Nekoč.
Iskrene čestitke vsem
Lilinim nagrajencem!
V ateljeju je delovno in
ustvarjalno. Pod mentorstvom Zorana Pozniča poteka tečaj za odrasle ilustracija in avtoportret, tudi kiparimo še naprej. Začeli
smo s tečajem fotografiranja z mobilnim telefonom.
Tudi sekciji Mala in CICI Lila sta pričeli s svojimi
ustvarjalnicami.
In vrtiljak se vrti, vrti naprej …
Za Lilo piše Aleksandra Krnc

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-17.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

SIR DOLINAR
6,59 €/kg

Četrtek, 19. 11. 2020 ob 18:00
PREDAVANJE: GLOBALNI IN LIVARSKI POMEN JANEZA VAJKARDA
VALVASORJA. Mestni muzej Litija
Sobota, 21. 11. 2020 ob 10:00
OTROŠKA MATINEJA: POD PRAZNIČNIM KLOBUKOM – GLEDALIŠČE KU KUC.
Kulturni center Litija
Sreda, 25. 11. 2020 od 17:30 do 19:00
2. INTERNI NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE LITIJA – ŠMARTNO.
Dvorana GŠ Litija - Šmartno
Sobota 28. 11. 2020 od 18:00 do 20:00
ČUDEŽNA DEŽELA – DELAVNICA KREATIVNE RECIKLAŽE (IZVAJALEC: STARA ŠOLA
LITIJA). V Koblerjevi hiši (Valvazorjev trg 15, Litija)

DOBRODOŠLI!

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

TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK ZMAGAL ITF TURNIR V RADOMLJAH

Teniška zveza Slovenije je uspela pridobiti organizacijo kar štirih mladinskih ITF turnirjev
za svetovno mladinsko ITF lestvico. To je odlična priložnost za mlade slovenske teniške igralce,
da pridejo do novih ITF točk in si izboljšajo svoj položaj na svetovni lestvici.
Svojo premoč na domačih turnirjih je tudi na prvem mednarodnem turnirju v Radomljah pokazal Bor Artnak in se veselil svoje prve ITF turnirske zmage in
občutnega skoka po lestvici, kjer je napredoval za več kot 300
mest. V finalu je Bor Artnak ugnal rojaka Maja Premzla. Z velikimi
pričakovanju je potem nadaljeval na turnirju v Kranju, kjer mu je
pot v četrtfinalu zaustavila poškodba. Ta k sreči ni bila hujša, zato
je lahko nadaljeval tudi na turnirju v Domžalah, kjer se je znova
odlično odrezal in se uvrstil v finale, kjer se je, tako kot v Radomljah, pomeril z Majem Premzlom. Premzl je maščeval poraz iz
Radomelj, saj je Bor za las izgubil v tretjem nizu, končni rezultat
finalne tekme je bil 6:2 4:6 5:7. Zadnji turnir se je odvijal v Mariboru in tudi na tem turnirju je Bor odlično odigral in se uvrstil v
polfinale. Skupni izkupiček vseh štirih turnirjev za Bora je odličen
in sicer ena zmaga, eno finale, eno polfinale in eno četrtfinale.
Ob teh uspehih se ponovno zahvaljujemo glavnemu spon
zorju kluba in Bora Artnaka podjetju HERZ d.o.o.
Ostali tekmovalci kluba so z domačimi tekmovanji zaključili, pred
njimi so samo še zaključni Mastersi, na katerih lahko nastopi le po 12 najboljših v posamezni
kategoriji. Letos bodo barve Tenis klub AS zastopali Žiga Šeško na mastersu do 12 in do 14 let,
Pia Poglajen na mastersu do 18 let, Bor Artnak na mastersu do 18 let in na članskem mastersu
in Tina Kristina Godec na članskem mastersu. Pravico do nastopa na mastersu bi imela še Nik
Razboršek in Nastja Kolar a sta nastop odpovedala zaradi drugih obveznosti.
Rekreativni tenis – Saša Đukić občinski prvak
19. septembra se je odvijalo v Tenis centru AS Litija Občinsko prvenstvo Litije in Šmartnega pri
Litiji v tenisu. Udeleženci so prikazali zanimive dvoboje že v skupinskem delu in nato tudi v nadaljevanju tekmovanja. Med najboljše štiri so se
prebili Darko Vidic, Saša Đukić, Janez Savšek
in Marjan Končar. Marjan Končar je polfinalni
dvoboj predal, v drugem polfinalu pa je bil Saša
Đukić boljši od Dareta Vidica. V finalu sta tako
prekrižala loparje Janez Savšek in Saša Đukić.
In še zanimivost: finalni dvoboj se je odigral pod
novimi LED lučmi podjetja LUMENIA d.o.o. iz
Kandrš, kateremu se še posebej zahvaljujemo. V
finalu je bil uspešnejši je bil Saša Đukić in se
tako ponovno veselil naslova občinskega prva
ka. Čestitamo!
Sporočamo tudi, da že sprejemamo prijave v Zimsko rekreativno teniški ligo AS. Prijavite se lahko
po mailu na tk.aslitija@gmal.com do konca oktobra 2020.
Na voljo je tudi še nekaj terminov za najem zimske letne karte, v dopoldanskih urah pa ponujamo
10% popust za upokojence. Veselimo se Vašega obiska! 
Melita Poglajen

