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Iz urednIštva ...
Za vsemi nami je izzivov polno leto, kljub temu 
pa se ponaša s pisano kopico lepih stvari, ki 
so se zgodile v naših krajih. Najbolj so nas 
razveselili plesalci NLP z uspehi na svetov-
nem nivoju, ponovni bronasti znak Slovenia 
Green Destination pa je prelep uvod v veselja 
poln december, ki ga bo zagotovo dodatno 
začinila tradicionalna Čarobna Litija, ki naj bo 
začetek nečesa novega in s srečo posutega!
 Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.12.2021  
Gsm: 041 719 444

Božički na kolesih 
oBdarujejo otroke

Kolesarsko društvo Litijski 
Tempomat poleg športnih 
aktivnosti organizira tudi 
dogodke z dobrodelno noto. 
Litijo in Šmartno bodo tako 
že petič zapored preplavili 

božički na kolesih. Božična kolesarska eta-
pa se bo zgodila v nedeljo, 19.12.2021. 
Božički na kolesih bomo od 11. ure naprej 
prevozili pot med Litijo in Šmartnom. Obda-
rovali bomo vse pridne otroke, ki nas bodo 
pričakali na naši poti in pocukali za rokav.
HO-HO-HO, otroci, pričakajte nas ob poti, 
da vas razveselimo s kakšnim darilcem!

FestiValsko doGajanje  
V ŠPortneM Centru  

V jeVniCi
Občina Litija je uspešno dokočala gradnjo večna-
menskega objekta v Jevnici in ga konec meseca 
oktobra predala v upravljanje športnemu društvu 
Jevnica. Nov objekt je velikosti 24 x 12 metrov, 
v njem so garderobni prostori za tekmovalce in 
sodnike, večnamenska soba, pisarna, pralnica 
ter sanitarije prilagojene tudi invalidom. Objekt 
so predali svojemu namenu v okviru festivalske 
prireditve, ki se je 24. oktobra odvijala v Jevnici 
in na kateri so predstavili tudi simbol krajevne 
skup nosti Jevnica - vevnico.

Nov objekt z garderobami na športnem igrišču NK Jevnica.

Vevnica – simbol krajevne skupnosti Jevnica na lokaciji 
pred vhodom na športno igrišče NK Jevnica.

(Več na 7. strani)

na PokoPaliŠčih V oBčini litija in 
ŠMartno Pri litiji sMo ZBrali

9954 eur
ISKRENA HVALA VSEM PROSTOVOLJCEM, KI STE ZBIRALI SREDSTVA NA STOJNI-
CAH PRED POKOPALIŠČI, VSEM KORDINATORJEM AKCIJE IN SEVEDA VSEM DO-
NATORJEM, KI STE PRISPEVALI IN PONOVNO POKAZALI DA VAM NI VSEENO ZA 
SO-ČLOVEKA IN NARAVO! (Več na 2. strani)

PoVaBilo oBčine litija 
na CePljenje  

V VaŠeM kraju
Občanke in občane vljudno vabimo na cepljenje 
proti gripi in/ali COVID-19, ki bo potekalo v petek 
26.11.2021 in soboto 27.11.2021 v vaših krajevnih 

skupnostih kot sledi v razpredelnici in sicer s pomočjo Zdravstvenega doma Litija, 
Občine Litija, krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, gasilskih društev, civilne 
zaščite, Rdečega Križa in Zavoda Sopotniki.

Pokličite koordinatorje, ki so naVedeni na  
2. strani in jih seZnanite Z VaŠo iZBiro. 

lokaCija terMin
Gasilski dom Jevnica 26.11.2021 16:00
Gasilski dom Kresnice (KS Kresnice in Ribče) 26.11.2021 18:00 
KS Gabrovka 27.11.2021 08:00
TIC Dole pri Litiji 27.11.2021 11:00
Gasilski dom PGD Polšnik (KS Polšnik in Konjšica) 27.11.2021 13:00
Gasilski dom Sava (KS Sava, Sp.Log in Breg) 27.11.2021 14:30
Gasilski dom Hotič 27.11.2021 16:00
Gasilski dom Vače 27.11.2021 17:00

CEPLJENJE V ZDRAVSTVENEM DOMU LITIJA PA POTEKA V DELOVNEM ČASU 
CEPILNEGA CENTRA: ponedeljek, sreda in petek: 7:00 h – 13:00 h,  

torek in četrtek: 14:00 h – 20:00 h,
(Več na 2. strani)

(Več na 6. strani)

(Več na 14. strani)

(Več na 2. strani)



ProŠnja Po iZPolnitVi ankete
Kako zmanjšati strošek energije, privarčevati zase in za naše okolje? Zagotovo s so-
delovanjem vseh uporabnikov oz. deležnikov. In tudi z oblikovanjem skupnih načrtov 
za ravnanje z energijo v prihodnje, kot je Lokalni Energetski Koncept (LEK). 
Občina Litija je pristopila k pripravi novega LEK-a za obdobje naslednjih 10 let. Ener-
getski koncept občine je pomemben dokument za načrtovanje trajnostnega energet-
skega razvoja občine, saj zajema številne ukrepe in predloge, s katerimi lahko občina 

uresničuje učinkovite, ekonomsko upravičene in okolju prijazne energetske storitve v gospodinj-
stvih, hišah, stanovanjskih blokih, javnih stavbah in podjetjih. Cilji LEK-a so zlasti aktivnosti in 
ukrepi za bolj učinkovito rabo energije, zmanjšanje stroškov ter večja odgovornost do okolja. 
Spoznavanje trenutnega stanja v občini, v splošnem in v zasebnem sektorju, je začetni temelj 
snovanja vsakega novega koncepta. Tem več odzivov in konkretnih podatkov imamo, bolj natanč-
na bo ta slika stanja.
Občanke in občane zato vabimo k reševanju ankete (na spodnji povezavi), ki nam bo podala kon-
kretne podatke o rabi energije v gospodinjstvih in stanovanjskih hišah ter nadalje pomagala pri 
pripravi Lokalnega energetskega koncepta.
Povezava do spletne ankete na spletni strani Občine Litija: https://www.1ka.si/a/348031
Vprašalnik se nanaša na porabo energije v stanovanjskih hišah, podatki pa so namenjeni izdelavi 
občinskega energetskega načrta za ravnanje z energijo. Prosimo za vaš čas in izpolnitev ankete. 
Sodelovanje je popolnoma anonimno. 
Izvajalec raziskave je Energo - Jug d.o.o. (http://www.dusanjug.si/)

delna ZaPora držaVne Ceste litija – ZaGorje  
od 8.11.2021 do 25.5.2023

Iz Ministrstva za infrastrukturo so nas obvestili, da so izdali dovoljenje za delno zaporo 
državne ceste Litija – Zagorje od 8.11.2021 do 25.5.2023. Izvajalec del bo v tem času 
izvajal sanacijo brežin in izgradnjo galerije Šklendrovec.

(nadaljeVanje s 1. strani)

čaroBna litija 2021
Vsi se že veselimo prazničnega decembra in 
upamo na najboljše. Pripravljamo pester pro-
gram, ki ga bomo izvedli, če bodo tovrstni do-
godki dovoljeni in seveda ob izpolnjevanju PCT 
pogoja ter ostalih zahtev, ki bodo določene z 
odloki. Zato spremljajte spletno stran kclitija.si 
oz. Facebook profil Kulturni center Litija. 
K sodelovanju smo povabili odlične glasbeni-
ke, ki jih v Litiji ni malo in pripravljajo pester 
program z nekaterimi presenečenji. Bogate 
stojnice vedno privabijo in zagotovo se bo za 
vsakogar našlo kaj. Če se še niste udeležili 
pohoda do Rudnika Sitarjevec, je letos zopet 
priložnost, da se v sprehodite z baklami in po-
grejete na stojnicah ob vhodu v rudnik. Otroci 
bodo imeli svoj animacijski kotiček, seveda ne 
bo manjkala predstava in prihod dedka Mraza. 
Jaslice v rudniku so vedno zanimive, letos še 
bolj, saj bodo ob njih potekali tudi kratki kon-
certi. Žive jaslice z Božično zgodbo bodo izvedli 
člani KUD Jevnica, udeležite pa se lahko tudi 
delavnic izdelave poprtnikov. 
MIKLAVŽEV SEJEM - 4. december 2021
Valvazorjev trg od 15.00 dalje 
• Sejem Miklavževih dobrot
•  Glasbeni program od 16.00: Leseni rogisti, 

Nikolajev otroški zbor, Orkester harmonikar-
jev Bučar, Pihalni orkester Litija, koncert črn-
skih duhovnih pesmi- Gospel group

• Prižig lučk ob 17.00

POHOD Z BAKLAMI do Rudnika Sitarjevec: 
- start z Valvazorjevega trga ob 18.00 
- glasbeni program z Markom Krebsom pri 
rud niku ter stojnice z gostinsko ponudbo 

DELAVNICI IN RAZSTAVA BOŽIČNEGA  
KRUHA POPRTNIKA
14. december in 16. december: ob 17.00 
• DELAVNICA PEKE BOŽIČNEGA KRUHA PO-

PRTNIKA torek v Mladinskem centru Litija, 
četrtek v Mestnem muzeju Litija

22. december ob 18.00 v Mestnem muzeju Litija 
•  RAZSTAVA BOŽIČNEGA KRUHA - POPRTNIKA 

z nastopom Citrarske skupine Srebrne strune 

BOŽIČNI SEJEM: 23. december - Valvazorjev trg 
• sejem božičnih dobrot od 15.00 dalje 
•  glasbeni program: Pritrkovalska skupina 

Šmartin, Orkester Glasbene šole Litija-
Šmart no, Moška vokalna skupina Lipa Litija 
z nastopom na pojoči smreki 

•  program za otroke: ustvarjalne delavnice, 
predstava DOBRI SNEŽAK - ob 17.30 s pri-
hodom DEDKA MRAZA, 24. december – 
Valvazorjev trg 

• sejem božičnih dobrot od 8.00 do 12.00 
• Glasbena šola Bučar
• program za otroke

JASLICE V RUDNIKU SITARJEVEC
MINERALNE JASLICE - od 26. do 30. decem-
bra: ogledi vsak dan od 16.00 do 19.00 
ŽIVE JASLICE – BOŽIČNA ZGODBA – KUD Jev-
nica in MePZ Miha Vahen Jevnica
26. december ob 17.00 - NASTOPI V RUDNI-
KU: vsak dan ob 17.00 in 18.00
28. december – ŽENSKA VOKALNA SKUPINA 
LIPA 
29. december – MEŠANI PEVSKI ZBOR KUD 
JEVNICA

PoVaBilo oBčine litija na CePljenje  
V VaŠeM kraju

KS KONTAKTNA 
OSEBA TEL.ŠT. LOKACIJA TERMIN

KS Jevnica Davor Žarič,  
Jani Jerant

040 339 145 
041 616 891 Gasilski dom Jevnica 26.11.2021 

16:00
KS Kresnice in 
KS Ribče

Daniel Lenart,  
Stojan Kovič

031 693 478 
030 996 310 Gasilski dom Kresnice 26.11.2021 

18:00 
KS Gabrovka in
KS Tihaboj

Alenka  
Mesojedec 031 356 788 KS Gabrovka 27.11.2021 

08:00

KS Dole Damjan Prnaver,  
Irena Bostič

031 738 794 
041 245 519 TIC Dole pri Litiji 27.11.2021 

11:00
KS Polšnik in 
KS Konjšica

Darko Povše,  
Gorazd Zagorc

041 210 422 
040 246 982 Gasilski dom PGD Polšnik 27.11.2021 

13:00
KS Sava,
KS Sp. Log in 
KS Breg- Tenetiše

Vida Lukač,  
Ružica Tadić,  
Gregor Drnovšek

051 268 200 
031 529 859 
031 535 608

Gasilski dom Sava 27.11.2021 
14:30

KS Hotič Vanja Kadak 070 570 886 Gasilski dom Hotič 27.11.2021 
16:00

KS Vače Slavica Janež  
(Kovač) 031 829 828 Gasilski dom Vače 27.11.2021 

17:00

PreVentiVni ukrePi Glede koronaVirusa  
sars-CoV-2 (CoVid- 19)

Glede na nastalo situacijo v povezavi z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni  SARS-CoV-2 (CO-
VID 19) pričakujemo, da se bo naraščanje števila pozitivnih primerov nadaljevalo tudi v naslednjih 
dneh.
Ker se okužba z novim koronavirusom v zadnjem obdobju eksponentno širi, svetujemo 
upoštevanje naslednjih preventivnih ukrepov, ki so na področju zdravstva, še zlasti na po-
dročju nalezljivih bolezni, dokazano pripomogli k zmanjšanju širjenja nalezljivih bolezni. 
To so naslednji ukrepi:
• Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
•  V primeru, da zbolimo, ostanemo doma in o tem obvestimo vse, s katerimi smo bili v stiku v 

zadnjih dneh.
•  Obvezna uporaba zaščitnih kirurških ali FFP2 mask v zaprtih prostorih in na prostem, kjer ni 

mogoče zagotoviti vsaj 1,5 metra razdalje med osebami.
• Izogibamo se druženju v skupinah z večjim številom ljudi.
• Redno zračenje zaprtih prostorov, vsaj 2x dnevno po 30 min.
• Pogosto umivanje rok z milom in vodo, še posebej po kihanju in kašljanju.
•  V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo 

za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je name-
njeno samo zunanji uporabi. 

•  Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z robčkom ali zakašljamo in kihnemo 
v zgornji del rokava in ne v svojo dlan.

• Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, razdalja med osebami naj bo vsaj 1,5 metra.
•  Pogosto razkuževanje delovnih površin, redno čiščenje in po potrebi razkuževanje predmetov 

in površin, ki se jih pogosto dotikamo (kljuke, pulti, itd.).
• Cepimo se. Upoštevajmo lokalne smernice glede cepljenja.
  Vse občanke in občane prosimo, da se odločite za cepljenje, saj s tem zagotovo zmanj-

šate možnost večjega širjenja virusa in hujšega poteka bolezni. Seveda pa je potrebno 
upoštevati tudi izjeme, ki jim je iz zdravstvenih razlogov le-to odsvetovano.

• Izpolnjujemo pogoj PCT (prebolevnost, cepljenje ali testiranje).
  Ne glede na izpolnjevanje pogoja o prebolevnosti in cepljenju, svetujemo, da se poslužu-

jete tudi testiranja, zaradi preprečevanja dodatnega širjenja okužb.
Aktualne novice najdete na spletni strani: https://www.cepimose.si/zascitni-ukrepi/.
Ostanite zdravi! 
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(nadaljeVanje  s 1. str.)

Manj sVečk Za Manj GroBoV
Ponovno so prostovoljci iz krajevne skupnosti Sava pri Litiji dokazali, da so najbolje organizirani, 
najbolj vztrajni in tudi najbolj uspešni saj so zbrali 2.805,93 eur, ki jih bodo namenili za prilagodi-
tev vozila za invalidko Andrejo Dizdarević. Za isti namen so zbirali prostovoljci na pokopališču v Li-
tiji in zbrali 1091,09 eur ter na pokopališču Polšnik kjer so zbrali 887,90 eur. Skupaj 4784.92 eur.
Na pokopališču na Dolah so zbrali 1503,34 eur  za defibrilato. Tudi pred pokopališčem na Vačah 
so zbirali za defibrilator v Ržiščah in zbrali 1266 eur. Za defibrilator v Gabrovki se je nabralo 
600,44 eur. Na pokopališču v Šmartnem pri Litiji so predvsem prostovoljke zbirale za terapevtske 
pripomočke v domu Tisje in zbrale 616,10 eur, za terapije deklice s spiralno atrofijo pa so zbirali 
prostovoljci KO RK iz Jevnice in Kresnic na pokopališču v Kresnicah in zbrali 1183,30 eur.
Veseli smo, da se vsi skupaj vedno bolj zavedamo pomena ekološko humanitarne akcije 
Manj svečk za manj grobov in tako  pomagamo naravi in hkrati rešujemo življenja.

(nadaljeVanje s 1. strani)



oGled doBrih Praks Za kakoVostnejŠe žiVljenje 
starejŠih na danskeM

raZVoj PaMetnih, ZdraVih in starosti PrijaZnih  
okolij – Moja iZkuŠnja Z danske

Na pobudo Razvojnega centra srca Slovenije sem se, skupaj s pred-
stavnico Ministrstva za zdravje in vodjo evropskega projekta EU_SHAFE, 
ga. Anito Molka, udeležila srečanja partnerjev omenjenega projekta in 
ogledov dobrih praks na Danskem, ki se dotikajo različnih rešitev za 

starejše. Zame so bile zelo pomembne informacije v povezavi s projekti, v kate-
re so vključeni prostovoljci, starejši, še zlasti tisti, ki so oboleli z demen-
co, saj pri delu v Domu Tisje pogosto iščem inovativne rešitve za izboljšanje 
kakovosti našega dela. 
Gostitelji so nam v mestu Aarhus organizirali predstavitve in oglede medgene-
racijskega centra - Generationernes Hus, ki sicer še ne deluje v polnosti, kar 

nam je omogočilo ogled 
prostorov, ki so namenjen bivanju starejših, 
mladih, enostarševskih družin in invalidov. 
Inovativen je predvsem njihov pristop k 
povezovanju različnih generacij in ranljivih 
skupin, zanimivi pa zlasti skupni prostori za 
druženje, kuhinje, fitnes centri ipd. Osnovna 
ideja centra je preprečevanje osamljenosti, 
medsebojno druženje različnih generacij in 
medsebojna pomoč pod strokovno koordi-
nacijo vodje centra. 
Posebej sem bila vesela možnosti ogleda 
novozgrajenega negovalnega doma za 
osebe obolele z demenco – Skovvang, v 
katerem osebe obravnavajo celovito. Poleg 

namestitve strešjih z napredovano obliko demence, bodo v domu potekale tudi krajše namestitve, 
namenjene obravnavi oseb z začetno obliko demence kot podpora obolelim in njihovim bližnjim. 
Deležni bodo obravnave delovnih terapevtov, fizioterapevtov, naturistov, psihologov in drugih 
specialistov. Novo zgrajeni objekt ima nekatere 
novejše rešitve v zvezi z osvetljavo (prilagoje-
na barva svetlobe), premeščanjem stanovalcev 
iz postelje v sanitarne prostore (stropne šine z 
dostopom do kopalnice in WC-ja) in varovanjem 
(uporaba naprav za ugotavljanje lokacije).
Raznolikost predstavljenih še številnih drugih 
inovativnih praks (npr. DokkX - demonstracij-
ski prostor tehnologij za dobro počutje starej-
ših, SPARK - bivalni mestni prostor, ki deloma 
zadovoljuje potrebo po rehabilitaciji na prostem 
za uporabnike, deloma pa potrebo po prizade-
vanjih za okoljska prilagajanja na tem območju) 
sem z velikim zanimanjem spremljala, saj je marsikatera ideja uporabna tudi pri mojem de-
lovanju v Domu Tisje, npr. postavitev pisarne za svetovanje starejšim s strani diplomirane me-
dicinske sestre, predstavitev sodobnih tehnoloških pripomočkov, uvajanje sprememb na podlagi 
analitičnih in elevacijskih študij ipd. 
Odlične predstavitve vseh projektov, analiza doseženih ciljev in njihovo nesebično deljenje je 
izkušnja, ki kaže, da se v projekt združujejo partnerji z namenom, da bi se izkušnje in prakse 
med seboj delile ter prenašale v druga okolja. Iskreno sem hvaležna za to možnost. Iskrena 
pohvala gre tudi gostiteljem in ga. Aniti Molka iz Razvojnega centra Srca Slovenije za reševanje 
vseh zapletov na poti, podporo pri iskanju kontaktov ter povezovanju z Domu Tisje primernimi 
partnerji ter prijetno druženje.  Irena Špela CVETEŽAR, direktorica Doma Tisje

destinaCija »srCe sloVenije – litija in ŠMartno Pri 
litiji« je usPeŠno PodaljŠala Bronasti Znak sloVenia 

Green destination

deloVno Poletje oBrodilo sadoVe s kar PetiMi  
noViMi eVroPskiMi Projekti V srCu sloVenije

Na Razvojnem centru Srca Slovenije smo bili uspešni pri prijavi kar petih mednarodnih projektov 
na dveh programih, Erasmus + in Interreg Europe. Kot izkušen in zanesljiv partner tako nadalju-
jemo svoje delo v smeri razvoja podjetništva, turizma in izboljšanja pogojev za življenje starejših 
v lokalnemu okolju šestih partnerskih občin ter širše na nacionalni ravni.
Na programu Interreg Europe smo uspešno prijavili nadaljevanje izvajanja treh projektov, ki smo 
jih na območju Srca Slovenije izvajali že od leta 2016. Namen nadaljnjih vsebin je predvsem soo-
čanje s posledicami pandemije Covid-19 na področju podjetništva. Tako bomo s projektom TRIN-

NO, ki spodbuja podporne ekosisteme za podjetništvo 
za tradicije in inovacije, v naslednjih 12 mesecih aktivno 
spodbujali izboljšanje digitalizacije in inovativnos-
ti rokodelcev. V okviru projektnih aktivnosti pa bomo 
mednarodnim parterjem tudi podrobneje predstavili Slo-
vensko vavčersko shemo, ki je sedaj prepoznana kot do-
bra praksa projekta, iz katere se lahko učijo drugi. Zaradi 
odličnih rezultatov smo svoje izkušnje, uspešen prenos 
dobre prakse iz Irske v Slovenijo in rezultate predstavili 
tudi na „Evropskem tednu regij in mest 2021“.
S projektom P-IRIS bomo nadaljevali spodbujanje mre-

ženja med podjetniki za dvig inovativnosti in snovanje novih podjetniških idej ter projektov 
na podeželju Srca Slovenije. Nudili bomo konkretno svetovalno podporo podjetnikom za pripravo 
in prijavo projektov na razpise za potencialne nove storitve na območju občin.
Z že omenjenimi projektnimi aktivnostmi pa se bo dopolnjeval tudi Erasmus + projekt Young 
GREENtrepreneurs. Cilj projekta je mlade opolnomočiti z inovativnimi digitalnimi orodji za 
razvoj novih veščin, kompetenc in praktičnega znanja s področja zelenega podjetništva. 
Razvit bo program usposabljanja in meril za razvoj »zelenih produktov« ter program usposablja-
nja za razvoj »zelenega podjetništva«. Mladim podjetnikom bo na voljo spletna platforma z vsemi 
aktualnimi vsebinami. Drugi nov Eramsus + projekt RE-CONNECT pa naslavlja sodobne pristope 
k razvoju konkurenčnega turizma s povečanjem digitalnih in trajnostnih kompetenc turi-
stičnega kadra v odmaknjenih turističnih destinacijah.
Tretji projekt na programu Interreg Europe, ki je bil uspešno podaljšan je HoCare, za inovativne 
rešitve za oskrbo na domu. Cilj je izboljšanje strukture upravljanja politik na področju oskr-
be na domu preko prenosa dobrih (IKT) praks iz tujine v Slovenijo. Zavzemali se bomo tudi za 
prijavo novih projektov s področja oskrbe na domu na prihodnji razpis LAS.
Z izvajanjem projektnih in re-
dnih aktivnosti na Razvojnem 
centru Srca Slovenije sledimo 
smernicam razvoja gospodar-
stva in turizma v Sloveniji. Za 
okrevanje po epidemiji Co-
vid-19 so jasno postavljene 
smernice za digitalno in ze-
leno transformacijo Slovenije 
ter za odločno soočanje z de-
mografskimi in podnebnimi 
spremembami. Te cilje bomo 
s sodelovanjem vseh deležni-
kov lokalnega okolja zagotovo 
učinkovito naslavljali, rezul-
tati dela pa se bodo odražali 
tudi na terenu.

Avtorica prispevka:  
Anamarija FORTUNA,  

Razvojni center Srca Slovenije

Ogled demonstracijskega prostora DokkX za preizkus raz-
ličnih tehnologij in orodij za samostojno in aktivno življenje 
starejših.

Ogled SPARK-a, novega urbanega prostora za rehabilitacijo 
in socialno vključevanje.
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Destinacija »Srce Slovenije – Litija in Šmar-
tno pri Litiji« je ponovno izpolnila zahteve 
trajnostnega razvoja in delovanja, ki jih za 
destinacije opredeljuje Zelena shema slo-
venskega turizma, in tako ostala dobitnica 
znaka Slovenia Green Bronze. Detinacija 
je prejemnica bronastega znaka že tri leta 
in v teh letih smo skupaj dosegla odlične 
rezultate na področju ohranjanja narave in 
pokrajine ter ohranjanja kulture in tradici-
je. Slednje kaže na dobre temelje pri zago-
tavljanju ustreznih politik in ukrepov za va-
rovanje in upravljanje naravnih in kulturnih 
virov.
Občini Litija in Šmartno pri Litiji sta kot skupna 
destinacija med 59 slovenskimi destinacijami, 
ki so v okviru Zelene sheme slovenskega tu-
rizma pridobile znak Slovenia Green Destinati-
on, torej med destinacijami, ki uresničujejo in 
spodbujajo trajnostni turizem ter s tem pozitiv-
no vplivajo na naravno okolje, lokalno skupnost 
in gospodarstvo.
Ponovna pridobitev bronastega znaka Slovenia 
Green Destination bo destinaciji »Srce Sloveni-
je – Litija in Šmartno pri Litiji« služila za med-
narodno primerljivo oceno in pa tudi za nabor 
ustreznih izboljšav v prihodnosti ter večjo pre-
poznavnost na domačem in tujih trgih. Posto-

pek ponovnega ocenjevanja trajnosti je vodil 
Razvojni center Srca Slovenije, ki je tekom 
preteklih let tudi beležil rezultate o ustreznosti 
predpisanim globalnim standardom in koordi-
niral aktivnosti destinacije v petih kategorijah: 
destinacijski management, narava in pokraji-
na, okolje in podnebje, kultura in tradicija ter 
družbeno-ekonomska situacija.
Destinacijo sedaj čaka priprava novega akcij-
skega načrta, kjer bodo natančno popisani 
ukrepi za izboljšavo šibkih točk ali odpravo po-
manjkljivosti, identificiranih v postopku ponov-
nega ocenjevanja, ter letno poročanje o izvede-
nih trajnostnih ukrepih, čez tri leta pa ponovno 
ocenjevanje. 
Zelena shema slovenskega turizma je celovito 
zasnovan sistem za pospeševanje razvoja traj-
nostnega turizma v Sloveniji, katerega glavni 
namen je povečati konkurenčnost, kakovost in 
inovativnost slovenskega turizma. Slovenska 
turistična organizacija (STO) v sodelovanju z 
akreditiranim partnerjem GoodPlace, Zavodom 
trajnostnega turizma, v skladu z mednarodnimi 
merili ocenjuje, kako zelene in trajnostne so 
posamezne slovenske občine in destinacije.

Avtorica: Anamarija FORTUNA,  
Razvojni center Srca Slovenije

Ogledi dobrih praks v 
tujini so po skoraj dveh 
letih končno mogoči 
tudi v živo. V okviru pro-
jekta EU_SHAFE, ki na-
slavlja pametna, zdrava 
in kakovostna okolja za 
starejše, je bil 29. in 30. 
septembra organiziran 
študijski obisk dobrih 
praks na Danskem, 

gostila pa ga je Občina Aarhus. Štiri navdihujo-
če dobre prakse na temo komunikacije in infor-
miranja starejših, sta si skupaj z nami ogledali 
tudi Klavdija Kobal Straus iz Ministrstva za 
zdravje in Irena Špela Cvetežar, direktorica 
doma Tisje.
Ogledali smo si demonstracijski prostor 
DokkX, v katerem lahko občani preizkusijo 
različne tehnologije in orodja, ki podpirajo sa-
mostojno in aktivno življenje starejših (soba z 

Ogled demonstracijskega prostora DokkX za preizkus raz-
ličnih tehnologij in orodij za samostojno in aktivno življenje 
starejših.

skom SPARK-a, novega urbanega prostora v 
predelu Marselisborg, ki je namenjen rehabil-
itacijskim dejavnostim na prostem in vklju-
čevanju v okolje. Gradi se nov javni park, ki bo 
spodbudil socialno vključevanje, krepil zdravje, 
dobro počutje in izboljšal kakovost življenja 
uporabnikom Sparka ter ostalim občanom.
Naslednji dan smo si ogledali edinstveni sta-
novanjski projekt Hiša generacij, ki združuje 
ljudi vseh starosti, z različnimi sposobnostmi in 
v različnih življenjskih situacijah. Otroci, mladi, 
odrasli in starejši živijo skupaj in si delijo vsak-
danje življenje v hiši, kjer je organizirano tudi 
dnevno varstvo za otroke, nastanitve za štu-
dente, družine, invalide in starejše z oskrbo ali 
brez nje. Spoznali smo še nov dom za starejše 
osebe z demenco Skovvang, ki ima 105 na-
mestitvenih enot ter 20 enot za kratkoročno 
bivanje, vse s pogledom na zelene površine in 
vrtom, v katerem se prebivalci lahko varno gi-
bljejo. V bližini sta jedilnica in dnevni prostor 
namenjen sprostitvi. V projekt so vključene 
tudi trajnostne energetske in okoljske rešitve, 
vključno z optimizirano zasnovo stavbe, zeleni-
mi strehami in solarnimi paneli.
V Razvojnem centru Srca Slovenije pri svojem 
delu ves čas izhajamo iz potreb lokalnega oko-
lja in v evropske projekte vključujemo različne 
organizacije. Prenos znanja in dobrih praks za-
gotavlja trajnost in razvoj ter odpira nove poti 
in povezave. Veseli nas, kadar lokalne in nacio-
nalne organizacije prepoznajo te priložnosti in 
nova spoznanja razvijajo dalje.

Klavdija Kobal Straus, vodja sektorja  
Dolgotrajna oskrba, Ministrstvo za zdravje
»Možnost ogleda praks drugih držav in izmen-
java izkušenj je vedno dobrodošla. Ne le zaradi 
iskanja možnosti razvoja in prenosa praks, ki se 
v drugih državah izkažejo kot uspešne, ampak 
tudi zato, ker se tako mnogokrat potrdi, da ima-
mo v Sloveniji veliko dobrih rešitev, ki naslavljajo 
potrebe državljanov. Ključno sporočilo ogleda 
dobrih praks na Danskem se mi zdi v zavedan-
ju države, da so človeški viri omejeni in da je 
potrebno poiskati možne rešitve racionalizacije 
potrebe po kadrih, pri čemer zlasti dober po-
tencial kažejo nove storitve z uporabo sodobnih 
informacijsko komunikacijskih tehnologij. Kako-
vostna, varna in dostopna zdravstvena obravna-
va in dolgotrajna oskrba, v kateri bo pacient ali 
uporabnik aktiven partner, so cilj vseh držav, 
ki so se udeležile srečanja. Hvala Razvojnemu 
centru Srca Slovenije za dano priložnost.«

Irena Špela Cvetežar,  
direktorica doma Tisje

»Posebej sem bila vesela možnosti ogleda no-
vozgrajenega negovalnega doma za osebe obo-
lele z demenco - Skovvang. Njihova strategija 
delovanja zajema celovito obravnavo tovrstno 
obolelih oseb. Poleg namestitve strešjih z na-
predovano obliko demence bodo v tem domu 
potekale tudi krajše namestitve namenjene ob-
ravnavi začetnih oblik demence za podporo obo-
lelim in njihovim bližnjim za bivanje v domačem 
okolju. Raznolikost predstavljenih številnih dru-
gih inovativnih praks sem z velikim zanimanjem 
spremljala, saj je marsikatera ideja ali del pro-
jekta uporaben pri mojem delovanju v Domu 
Tisje. Iskreno sem hvaležna za to možnost«.

Avtorica članka: Anita MOLKA,  
Razvojni center Srca Slovenije

Ogled doma za starejše osebe z demenco Skovvang.

zvokom in svetlobo, ki stimulira čute, navide-
zna resničnost za ogled muzejev in turističnih 
znamenitosti, različne tehnologije za ljudi z 
demenco, itd.). Pri razvoju tehnoloških rešitev 
sodelujejo izobraževalne in raziskovalne insti-
tucije, podjetja in industrija, občina in občani 
Aarhusa. Tehnologije se na vsakih šest mese-
cev zamenjajo. Prvi dan se je zaključil z obi-

Ogled hiše generacij z deležniki  iz Irske in Slovenije. Iz desne 
prosti levi: Klavdija Kobal Straus (Ministrstvo za zdravje) in Irena 
Špela Cvetežar (direktorica doma Tisje).
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OSnOvna šOLa LItIJa

Burja in dež sta Z naŠe oBale Prinesla delFine
V tednu od 4. do 8. oktobra 2021 so se petošolci iz Osnovne šole Litija ter četrto-
šolci in petošolci iz Podružničnih šol Sava ter Polšnik udeležili letne šole v naravi 
v Žusterni. Burja in nekaj zapadlega dežja učence ni zadržala v zaprtih prostorih 
hotela. V okolici so spoznavali značilnosti obsredozemskega podnebja in rastja, 
opravljali so poskuse ob morski vodi, 

spoznavali so zgodovino Kopra, Izole ter si ogledali 
tamkajšnjo značilno arhitekturo. Peljali so se z ladji-
co in pokukali v Luko Koper. Učenci so poskrbeli tudi 
za družabne dogodke ob večerih. Ob pestrem doga-
janju čez dan na kopnem, so veliko truda in energi-
je dnevno vlagali tudi v plavanje. Rezultati, ki so jih 
dosegli so bili več kot odlični, saj so domov prinesli 1 srebrnega konjička, 1 zlatega konjička, 23 
bronastih delfinčkov, 27 srebrnih delfinčkov in 17 zlatih delfinčkov.

osnoVna Šola litija sodeluje V MednarodneM Projektu ota
OŠ Litija se je v okviru projekta OTA (Online Teaching Advancement), v katerega je vključena 

od aprila 2021, udeležila delovnega sestanka v Helsinkih na 
Finskem, ki je potekal od torka, 5. 10. 2021, do petka, 8. 10. 
2021. Sestanek so organizirali partnerji iz finskega izobraže-
valnega centra Heureka. OŠ Litija je pripravila in predstavila 
mednarodno primerjalno analizo učnih načrtov fizike, kemije in 
matematike štirih držav (Slovenije, Finske, Italije in Cipra). Pred-
stavljenih je bilo preko dvesto učnih ciljev, ki bodo podlaga za 
nadaljevanje projekta, kjer bomo ustvarili uporabna gradiva za 

poučevanje po konceptu STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics), kjer 
gre za aktivno povezovanje naravoslovja z umetnostjo. Maja KLOPČIČ

Zbrala in uredila Petra PAVLICA

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
teden otroka

V TEDNU OTROKA – od 4. 10. do 8. 10. 2021 so v Podružnici s prilagojenim pro-
gramom za učence pripravili pester program. Potekalo je veliko različnih aktivnosti. 
V torek, 5. 10. 21 so imeli vsi učenci naravoslovni dan z naslovom Skrb za zdravje. 
Učence 5./7. razreda in 6. razreda je v tem tednu 
obiskala višja medicinska sestra iz Zdravstvenega 

doma Litija, ki je pripravila zanimive ure zdravstvene vzgoje. V 
sredo, 6. 10. 21 so vsi učenci obiskali Matično knjižnico Litija, 
kjer sta knjižničarki pripovedovali zanimive zgodbe, ogledali so 
si tudi prostore knjižnice. Mladinski delavci iz Mladinskega cen-
tra Litija pa so učence obiskali v šoli in jim pripravili zanimive 
športno-družabne aktivnosti. Predstavniki šolske skupnosti so 
se udeležili prvega sestanka, kjer so sprejeli načrt dela in izbrali predstavnike za šolski parlament. 
Prvič se je sestala tudi skupina staršev in Naj-stniška skupina. Ves teden so imeli učitelji in učenci 
na razpolago terapevtsko sobo, telovadnico in igrišče pred šolo. Več časa so posvetili igri, družab-
nim igram in zabavnim uricam. Preživeli so pester in zanimiv teden – teden otroka, katerega glavno 
vodilo je bilo Razigran uživaj dan. Nataša ZUPAN Cvetežar

Planinski krožek
Gibanje na zraku in druženje s prijatelji sta vedno dobrodošla, zato so se na Osnovni šoli Litija, 
Podružnici s prilagojenim programom tudi letos odločili izvajati rekreacijo v obliki interesne de-
javnosti planinskega krožka. Zaradi preventivnih ukrepov v okviru epidemioloških razmer, bodo v 

tem šolskem letu organizirali le pohode v okolici Litije. Tako ne bo 
potrebe po uporabi javnega prevoza, točka odhoda in prihoda pa 
bo kar pred Osnovno šolo Litija. Že lani so osvojili kar lepo število 
vrhov, ki se nahajajo v naši bližini in ker so jim septembrski dnevi 
namenili obilo sončnih in toplih dni, so se odločili to izkoristiti in 
osvojili še enega. V torek, 28. septembra, po pouku, so se odpravili 
na prvi planinski izlet na Sveti Večer. Preverili so stanje telesne 
pripravljenosti po poletnih počitnicah in bili pozitivno presenečeni, 

saj niso imeli večjih težav, čeprav je končni vzpon na vrh zelo strm. Tam so se okrepčali z malico 
in se vpisali v planinsko knjigo. Seveda brez spominskega fotografiranja ni šlo. Ob povratku so bili 
vsi precej utrujeni, a trdno odločeni, da kmalu osvojijo nov vrh. Polona BAŠ Jere

skrB Za ZdraVje
V torek, 5. 10. 2021, so na OŠ Litija - Podružnici s prilagojenim pro-
gramom izvedli naravoslovni dan z naslovom Skrb za zdravje. Nara-
voslovni dan je bil aktiven in poln zanimivih dejavnosti. Učenci so 
ponovili, da zdrav način življenja pomeni zdravo prehrano, veliko 
gibanja, skrb za osebno higieno in aktivno preživljanje prostega  
časa. Pripravili so zdrav puding iz avokada in izvedli delavnico o osebni 
higieni. Udeležili so se ure joge, ki jo je vodila učiteljica Alenka Vidgaj. 
Poleg tega so pripravili načrt za aktivni odmor med poukom, izdela-
li so plakat o zdravem načinu življenja in dobili nekaj idej za aktivno  
preživljanje prostega časa. Ob koncu dneva so razmislili o tem, kako 
bodo v prihodnje poskrbeli, da bo njihovo življenje še bolj zdravo in prijetno.  Ajda FELKL

OŠ GABROVKA - DOLE

doGodiVŠčine V naraVi in čutna Pot V učilniCi
Joseph Cornell (1998) je zapisal, da narava pri otroku zbudi navdušenje, usmerja njegovo pozor-
nost in zbranost. Ko se otrok postopoma zbere, se začne bolje zavedati tega, kar sliši, vidi, se 
dotika, voha ter okuša in tako dobiva neposredno izkušnjo in doživljanje.
Na OŠ Gabrovka - Dole v okviru Razširjenega programa 
izvajamo tudi dejavnost Dogodivščine v naravi, pri kateri 
tedensko odhajamo v naravo, največkrat v gozd. V oktobru 

smo v gozdu nabrali različne naravne materiale, iz njih pa v učilnici 
sestavili čutno pot, pot ki spodbuja zaznavanje z vsemi čutili.
Po čutni poti, sestavljeni iz listov, vejic, lubja, storžev, mahu in ka-
menčkov, smo se sprehajali bosi in preko tipa, občutenj in zaznav 
skušali občutiti lastnosti predmetov, snovi, materialov, skušali smo 
jih poimenovati in spoznavati njihove značilnosti … 
Nekateri učenci so po poti sprva stopali previdno in počasi, spet dru-
gi so bili bolj pogumni. Vsi pa so hodili po poti znova in znova ter uži-
vali v dejavnosti, ki jim je ponudila tako sprostitev in masažo stopal, 
kot tudi učenje na malce drugačen način. 
Na čutni poti smo uporabili skoraj vsa čutila, le še okušanje jesenskih gozdnih plodov nas čaka.

Jana MAROLT
učitelji/iCa Za eno uro

V tednu otroka so se lahko učenci 6.–9. ra-
zreda za eno uro postavili v vlogo učitelja.
Akcija »Učitelj/ica za eno uro« poteka na 
naši šoli že četrto leto. Izšla je iz pobude, ki 
so jo učenci izrazili na šolskem parlamentu, 
ko so izpostavili željo po obogatitvi pouka 
po njihovih željah in spoznavanju poklicev 
na izkustven način. Žal smo tudi letos mo-
rali upoštevati ukrepe proti širjenju virusa 
Covid-19, zato so učenci lahko uro izvedli le 
v svojem razredu.
Letos se je za uro poučevanja prijavilo 10 

učencev z Dol in 17 učencev iz Gabrovke. Poučevali so angleščino, športno vzgojo, zgodovino, 
matematiko, slovenščino in kemijo. Učitelji so jih pohvalili za pripravo na uro in bili zelo zadovoljni 
tudi z njihovo izvedbo. Barbara TEŽAK, mentorica šolske skupnosti

VRTEC LITIJA

oBisk tujih PartnerjeV Projekta erasMus+
V septembru smo v Vrtcu Litija prvič gostili partnerje v okviru našega prvega Era-
smus+ projekta L.I.F.E. Love! Improve! Feel! Educate!, katerega glavni namen je opol-
nomočenje otrok na področju čustev. Za naše strokovne kolege (vzgojitelje, učitelje, 
ravnatelje) iz vrtcev in šol iz držav Češke, Španije, Italije in iz Vrtca Pedenjped v 
Ljubljani smo pripravili različne aktivnosti na temo glasbe in socialno-emocionalnega 
učenja. Poleg aktivnega sodelovanja pri aktivnostih z otroki pa smo jim predstavili 

tudi oblike sodelovanja našega vrtca z družinami, prikazali video s kratkimi izseki na področju udej-
stvovanja našega vrtca na področju glasbene umetnosti, jim razkazali enoti Medvedek in Griček ter 
jih povabili še na ogled Osnovne šole Litija. Poleg strokovnih vsebin smo jim v dveh dneh pri nas 
popestrili še z obiskom rudnika Sitarjevec, kjer je naše goste pozdravila podžupanja ga. Lijana Lo-
vše. Po vodenem ogledu rudnika v angleškem jeziku smo se okrepčali s »sitarjevško malico«, ki jim 
je bila gostom zelo zanimiva. Zadnji dan njihovega obiska smo zaključili z vodenim ogledom gradu 
Bogenšperk, za prijeten grajski pozdrav so poskrbeli šmarski tamburaši. Ob prvih 3 dneh v Vrtcu 
Pedenjped ter nato še 2 dneh v našem vrtcu verjamemo, da smo našim Erasmus+ partnerjem pri-
čarali nepozabno izkušnjo v Sloveniji. Ob odhodu nam je bilo vsem težko, gostje so bili očarani tako 
nad naravnimi lepotami naše Slovenije kot tudi nad visokimi standardi na področju šol in vrtcev. 
Verjamemo, da smo naš vrtec, lokalne zanimivosti kot tudi našo Slovenijo dobro zastopali, saj so 
nam zagotovili, da ta obisk vsekakor ni bil njihov zadnji   Katja HRASTAR Belšak 

sePteMBer V VrtCu litija
Septembrski dnevi v vrtcu so minili zelo hitro. Mnogi otroci 
so željno pričakovali svoje prijatelje, v igralnicah je bilo sli-
šati in videti veliko veselja in razigranosti. Za mnoge otro-
ke in njihove starše je bil september bolj stresen. Mnogi 
so se srečali z veliko spremembami, z novimi obrazi, z no-
vimi prostori, z novimi in drugačnimi pravili, ki so vplivali 
na razpoloženje tako otrok kot staršev. A z vsakim dnem 
so uvajalne težave bledele. Solzice najmlajših so se posu-
šile, starejši otroci so si našli nove prijatelje in z gotovostjo 
lahko zapišem, da je za nami uspešen uvajalni mesec. V 
tednu otroka, ki poteka v začetku oktobra, so vzgojitelji 
pripravili vrsto zanimivih aktivnosti, v katerih so spodbujali 
radovednost, ustvarjalnost in igrivost naših otrok.
Žal se tudi v septembru nismo uspeli izogniti okužbam koronavirusa. Dve skupini otrok sta bili 
napoteni v karanteno, srečali pa smo se tudi z drugimi respiratornimi bolezni in okužbami preba-
vil. Kljub temu z upanjem gledamo v prihodnje mesece, z željo, da v vrtec prihajajo res le zdravi 
otroci, saj bomo le tako preprečili morebitno širjenje okužb.
Zaposleni v vrtcu si bomo prizadevali, da 
otroci ne bodo čutili negotovosti časa, v 
katerem se nahajamo. Pomembno nam 
je, da si otroci v vrtcu nabirajo izkušnje, 
preko katerih se razvijajo, učijo in zaba-
vajo. Morebitne stiske pa želimo reše-
vati sproti in skupaj s starši. Uspešno in 
zdravo vrtčevsko leto želimo.
 V imenu kolektiva Vrtca Litija:

Liljana PLASKAN, ravnateljica

VaBilo
PD Litija vabi na 40. spominski planinski pohod na Tisje (550m). Pohod bo v le-
tošnjem letu organiziran malo drugače. Pohodniki boste lahko pohod samostojno 
opravili v času od 1.12.2021 do 2.1.2022. Na cilju na Tisju bo v tem času na voljo 
posebna vpisna knjiga in priložnostni žig. Svoj obisk zabeležite v vpisno knjigo. 
Na podlagi vpisa vam bomo priznali udeležbo na pohodu, ki jo bomo v evidenčni 
kartonček pohoda zabeležili na naslednjem pohodu, ki se ga boste udeležili. 

Takrat boste tudi prejeli posebna priznanja (značke oziroma plakete) v skladu s pravilnikom 
pohoda.
Na Tisje se lahko odpravite po naslednjih markiranih poteh:
- iz Litije - po Zasavski planinski poti.
- iz Kostrevnice - po Badjurovi krožni poti.
- iz Javorskega Pila - po Badjurovi krožni poti.
Za dodatna pojasnila nam lahko pišete na pdlitija@gmail.com.
Jubilej bomo popestrili z izborom najboljše fotografije iz pohoda, zato vas prosimo, da svoje 
utrinke ovekovečite in jih pošljete na pdlitija@gmail.com. Najboljše fotografije bodo nagrajene.
Vabimo, da z svojo udeležbo počastite jubilej. PD Litija

oktoBrsko doGajanje V druŠtVu oZara
V društvu Ozara - enota Zasavje nudimo pomoč osebam s težavami v dušev-
nem zdravju, njihovim svojcem in ljudem v duševni stiski. V mesecu oktobru, 
natančneje 10.10., obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja, in v ta na-
men smo pripravili več skupinskih aktivnosti in srečanj. Obiskali smo Mozirski 

gaj, ki je poleg cvetja in muzeja na prostem ponudil v ogled tudi razstavo buč velikank. Po ogledu 
turistične kmetije nad Mozirjem, kjer smo se okrepili s preprosto kmečko jedjo, smo se vrnili 
domov polni vtisov, predvsem pa dobre volje. V Evroparku v Zagorju smo se zbrali na zdaj že tra-
dicionalnem kostanjevem pikniku. Udeležili smo se tudi predavanja ge. Helene Ditar z naslovom 
»Soodvisnost telesnega in duševnega zdravja«. Naši uporabniki se pridno udeležujejo aktivnosti, 
ki jih organizira VGC Zasavje. V društvu se namreč zavedamo pomena druženja, aktivnosti in 
širjenja znanja v boju proti duševnim 

težavam in stiskam. Žal pa so zaradi 
upoštevanja pogoja PCT v tem času 
naši dogodki nekoliko manj obiskani 
kot v preteklosti. Upamo, da bo kmalu 
drugače.  Marjeta OCEPEK
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»OBRTNIŠKI KOTIČEK«

Verjamem v osebni pristop. Zato naj 
se vam najprej predstavim. Svojo 
profesionalno pot sem začela v Ljubljani, 
v Gledališkem ateljeju. Tam sem imela 
priložnost spoznati raznovrstne materiale 
in tehnike, kar mi je služilo pri nadaljnji 
poti, na kateri me 
je že spremljalo 
cvetje. Sprva sem 
se zaposlila v znani 
verigi Gardenia 

Ars Florae, nato sem svoje mesto našla v domačem kraju, 
v Cvetličarni Vijolica. Okoliščine so hotele, da sem se na 
koncu znašla med spodnjim perilom, v prodajalni Adam 

in Eva, od koder se me verjetno 
večina izmed vas spomni.
Na svoj rojstni dan leta 2019 
sem zbrala pogum in svoje izkušnje in strasti združila v 
zgodbo, ki jo danes poznamo pod imenom Cvetličarna 
in butik Suzi. Odločitev ni bila lahka, a ste mi s svojim 
zaupanjem in podporo kmalu pokazali, da je bila pravilna.
Večino asortimana v moji trgovinici na ulici Milana 
Boriška 2 v Litiji (bivši Foto Zofka) predstavlja sicer cvetje 
in spodnje perilo, a boste v njej našli tudi nezanemarljivo 
ponudbo ostalih izdelkov, v katere verjamem: naravno 

kozmetiko, unikatne izdelke 
lokalnega porekla, prisrčne 
igrače, izdelane v podjetju za 
zaposlovanje in usposabljanje 
invalidov Želva, in še mnogo 
drugega.

Ko potrebujete šopek, 
aranžiranje ali posebno darilo,  

tako veste kam se obrniti -  
k Suzi na ulico Milana 

Boriška 2 v Litiji!

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

naraVosloVni taBor rakitna
Pred krompirjevimi počitnicami so se učenci z učiteljicami udeležili naravoslovne-
ga tabora v Rakitni. Kljub ne najbolj ugodnemu vremenu so dnevi minevali, kot bi 
mignil, saj je bil program zelo pester. Že prvi dan smo se povzpeli na Rotovc, vzpe-
tino v neposredni bližini Mladinskega zdravilišča Rakitna, kjer smo bivali. Spoznali 
smo živali doma, ki so že povsem vajene otroške razigranosti. Zelo uspešno smo se 

spoprijeli s plezalno steno, spoznali osnove športnega plezanja ter ustrezno opremo. Orientirali 
smo se po pokrajini in iskali skrite zaklade. Veliko veselje so nam prinesli terapevtski konji, ki so 
nas spremljali pri urjenju za delo s konji. Preizkusili smo se v lokostrelstvu in ugotovili, da je po-
trebno biti zelo natančen in znati umiriti svoje telo. Zagotovo pa nam bodo v neizbrisnem spominu 
ostali naši norčavi večeri, polni plesa, družabnih iger, skečev ipd.  Mateja GORŠE

dVe Zlati PriZnanji na držaVneM tekMoVanju iZ loGike
V septembru je kot prvo potekalo šolsko tekmovanje iz logike. Nekateri učenci so se nanj pridno 
pripravljali že med poletnimi počitnicami. Od 4. do 9. razreda se je šolskega tekmovanja udele-

žilo 53 učencev. Od teh jih je 26 
prejelo bronasta priznanja, 9 pa 
se jih je uvrstilo bodisi na držav-
no (7. razred) bodisi na regijsko 
tekmovanje (8. in 9. razred), ki je 
potekalo na OŠ Šmartno.
Na oktobrsko soboto, 16. 10. 
2021, so štirje učenci 7. razredov 
naše šole sodelovali na državnem 
tekmovanju iz logike. Vsi štirje so 
se reševanja nalog dobro lotili, 
zelo uspešna pri reševanju pa sta 

bila MIA MOČILNIKAR in JERNEJ BREGAR, ki sta na državnem tekmovanju osvojila ZLATO pri-
znanje. Istočasno je potekalo tudi regijsko tekmovanje za učence 8. in 9. razredov. Izmed petih 
učencev OŠ Gradec se je na državno tekmovanje uvrstil JAŠA KONČAR, ki je dosegel drugi rezul-
tat v naši regiji. Vsem iskreno čestitam, Jaši pa veliko uspeha na državnem tekmovanju!

Vodja tekmovanja in mentorica učencem predmetne stopnje, Astrid ŽIBERT

oBisk stanoVskih koleGiC iZ hrVaŠke
Na OŠ Gradec smo bili od 18. do 22. 10. 2021 gostitelji stanovskim kolegicam iz Hrvaške v 
projektu Erasmus + K1: ‚‘Think globally, act locally‘‘. Prosvetne delavke iz sosednje države so 
spoznavale vzgojno-izobraževalno delo na naši šoli, vključile pa so se tudi v proces timskega pou-
čevanja, kar je bilo za naše učence zelo zanimivo. Naše gostje so bile navdušene nad organizacijo 
obiska na šoli ter srčnostjo in prijaznostjo vodstva ter zaposlenih. Najbolj so jih navdušili naši 
učenci, ki so pokazali visok nivo znanja, radovednosti in navdušenja nad malo drugačnimi urami 
poučevanja. V popoldanskem času so spoznavale lepote Slovenije. Obisk nas je vse zelo obogatil, 
saj smo izmenjali veliko pozitivnih izkušenj in primerov dobre prakse.  Marijana SEBASTIJAN

letna Šola V naraVi
V letošnjem šolskem letu smo petošolci v letno šolo v naravi odšli kasneje kot običajno, in sicer v 
ponedeljek, 11. oktobra 2021. Med potjo proti morju smo se ustavili na počivališču Risnik in do-
živeli burjo. Že prvi dan smo začeli s plavanjem v notranjem bazenu in nadaljevali s to aktivnostjo 
do konca tedna dvakrat na dan. Urili smo se v različnih plavalnih tehnikah. Vedno nam je ostalo 
tudi nekaj časa za spust po toboganu. V drugačnem okolju smo izvedli dneve dejavnosti. Na-

ravoslovni dan smo preživeli 
v Piranu. Tja smo se odpeljali 
z ladjico in si ogledali akva-
rij. Na tehniškem dnevu smo 
uživali v barvanju kamnov, na 
športnem dnevu pa smo spo-
znali športni park Bonifika, 
ki ga imajo v Kopru. Na res 
ogromni površini smo lahko 
izvedli različne športne pano-
ge. Tudi posamezne ure pou-
ka smo izvajali drugače kot v 
šoli. Dnevi so hitro minevali in kar naenkrat je prišel petek, ko smo se morali odpraviti proti 
Litiji. Polni lepih vtisov smo se vrnili v naše vsakdanje okolje, spomini pa bodo seveda še dolgo  
ostali. Judita NEMEČEK

MedGeneraCijsko druženje
Svet za medgeneracijsko povezovanje Občine Litija pod vodstvom gospoda Karla Lemuta je or-
ganiziral 2. festival medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija. Sodelovanje različnih društev, 
folklornih skupin, javnih zavodov, podjetnikov, šol in ostalih je potekalo od 16. do 18. 9. 2021. 

V okviru projekta Učenje za življenje – od 
mladosti do modrosti so na festivalu sode-
lovali tudi učenci otroškega pevskega zbora 
4. in 5. razreda matične šole OŠ Gradec pod 
vodstvom Judite Nemeček. Nastopili so na 
reviji pevskih zborov in skupin. Učenci 5. a so 
v petkovem dopoldnevu ustvarjali voščilnice 
in klekljali v prostorih Društva invalidov Litija 
pod mentorstvom prijaznih članic društva. 
Učenci 5. b pa so v sodelovanju z IC Geoss 
naredili nekaj naravnih mil in si skuhali okus-
no malico.
Svet za medgeneracijsko sodelovanje pod 
sloganom »Od mladosti do modrosti stopa-

mo skupaj« je ob tednu otroka, 15. 10. 2021, v dvorani Kulturnega centra Litija povezal OŠ Litija, 
OŠ Šmartno, ŽEPZ Litija, Folklorno skupino Javorje, OŠ Gabrovka in tudi OŠ Gradec. Tokrat so 
nastopili učenci otroškega pevskega zbora 2. in 3 razreda. Plesno, zabavno in glasbeno druženje 
ter tople besede g. Lemuta, ge. Anite Ogulin, ge. Lijane Lovše in ge. Ive Slabe, ki je program tudi 
povezovala, so nam na usta privabili zadovoljne nasmehe in ustvarili bogate spomine. Tovrstni 
dogodki so prikaz dobrega medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Nives KOŽELJ

desus litija iMa noVo VodstVo
Demokratična stranka upokojencev Slovenije, območna organizacija Litija je 
v ponedeljek 18/10-2021 ob 16. uri v prostorih gostilne Kovač na Graški ce-
sti izvedla volilno programsko skupščino, na kateri so bili prisotni člani občin-
ske organizacije ter predsednik Desus-a Ljubo Jasnič. Po krajši predstavitvi 

in pozdravnem govoru, je bilo izvoljeno delovno predsedstvo, ki ga je vodil KOZLEVČAR Rudi. 
Skupščina je nato potekala po spre-
jetem dnevnem redu, Obravnavana 
so bila vsa poročila, ki so bila sogla-
sno sprejeta. Zaradi poteka mandata 
se razrešijo do- sedaj zakoniti člani 
organov občinske organizacije Liti-
ja in izvoli novo vodstvo, v katerem 
so Rudi KOZLEVČAR, Zlato Mantel, 
Ivanka KIRM, Ludvik ZUPANČIČ, Pa-
vle KOKALJ, sekretar in člani občin-
skega sveta, nadzorni odbor (Alojz 
POGLAJEN, Šefkija HANDANAGIČ in 
Ante TOMIČ. Predlog je bil soglasno 
sprejet. Na prvi konstitutivni seji izvr-
šni odbor izvoli predsednika in podpredsednika. nadzorni odbor pa predsednika. Po zaključku 
je predsednik Ljubo JASNIČ čestital novo izvoljenemu vodstvu nato pa na kratko opisal naloge, 
ki jih pripravljajo v vodstvu stranke, posebno pa je izpostavil probleme, s katerimi se srečujejo 
v stranki. Ob zaključku pa je poudaril, da se moramo že sedaj pripravljati na državnozborske 
volitve in dobiti kandidate, ki nas bodo dostojno zastopali v parlamentu. Ivan BAUS

nikolajeV konCert sloVenskih ljudskih PesMi
Nikolajev jesenski projekt - koncert priredb slovenskih ljudskih pesmi, ki smo se ga 
lotili iz želje po raziskovanju, ohranjanju in razvoju naše bogate glasbene dediščine
je dokazal, kako sproščujoče je petje in doživljanje glasbe v živo. Ob že znanih in 
uveljavljenih zborovskih priredbah so v soboto 9. oktobra v Kulturnem centru Litija 
premierno za-
zvenele tudi 
skladbe, ki so 

jih posebej za naš projekt 
prispevali skladatelji Klara 
Mlakar, Črt Sojar Voglar, 
Tine Bec in Damijan Moč-
nik. V nedeljo, 10. oktobra 
smo koncert ponovili še v 
Ljubljani.
Hvaležni smo, da smo po-
novno lahko v živo zapeli 
pred publiko, ki nam je 
dala še dodatni zagon za 
naše delo v prihodnje.
Hvala Kulturnemu centru 
Litija za odlično organizacijo in promocijo dogodka. Se vidimo na naslednjem koncertu!
 Samo ŠKRABANJA
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GledaliŠki aBonMa in iZVen – 
sloVeneC in Pol

– četrtek, 9. december 2021
V četrtek, 9. decembra bo 
ob 19.30 na odru Kultur-
nega centra Litija na ogled 
komedija Slovenec in pol, 
v izvedbi gledališča I Love 
Teater: SLOVENEC IN POL 

(dvoglava triglavska komedija). 
Glede na razmere, bomo verjetno predstavo iz-
vedli v dveh terminih isti dan. O vsem vas bomo 
obveščali po pošti, na naši spletni strani: kclitija.
si in na našem facebook Kulturni center Litija! 
O predstavi: Triglav. Naš očak, najvišji vrh in 
simbol slovenstva. Kupljen za en goldinar pred 
125 leti. Zlatorogov skalnati raj, zavit v meglo 
mitov in legend, prepojen z znojem in krvjo ple-
zalnih pionirjev. Nepogrešljiv partner Vardarja 
v znani jugoslovanski narodnobudilni pesmi in 
eno izmed prizo-
rišč neustrašnega 
upora proti okupa-
torju. 
Danes? Top insta-
gram destinacija, 
v poletnih mese-
cih obljudena bolj 
kot trgovski centri 
v času popustov. 
Selfi pred Aljaže-
vim stolpom lahko 
premagaš le s selfijem v Aljaževem stolpu. Tri-
glav privablja pisane množice in med njimi se 
vedno najde nekaj junakov v japonkah, ki jih 
kasneje rešujejo s helikopterji. Ob tem se spra-
šujemo, kako za vraga se to sploh zgodi? Kdo na 
vzpon na 2864 metrov nadmorske višine krene 
s plaže?
Perica Jerković in Aleš Novak, prijatelja s po-
dobnimi 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, komič-
nih zapletov, duhovitih replik in smeha odpre 
večno dilemo: A si res pravi Sloven‘c, če nisi šel 
na Triglav?
Avtorji: Perica Jerković, Aleš Novak in Uroš 
Kuzman, 
Igrata: Perica Jerkovič in Aleš Novak
Režija: Uroš Kuzman
Abonenti boste obvestilo prejeli po pošti.
PROSTIH JE ŠE NEKAJ SEDEŽEV ZA IZVEN, 
ZATO SI LAHKO VSTOPNICO REZERVIRATE NA:  
kulturnicenter@zkms-litija.si! 
Cena vstopnice ZA IZVEN = 17€.

OTROŠKE MATINEJE
– ob sobotah, ob 10. uri v Kul-
turnem centru Litija
V soboto, 11.decembra si bomo 
ob 10. uri na otroški matineji 
ogledali predstavo POD PRAZ-
NIČNIM DEŽNIKOM. O pred-

stavi: Medo Edo in pingvinček Pin sta najboljša 
prijatelja na svetu. Čeprav živita milijone kilome-
trov narazen, sta se letos odločila, da se srečata 
na pol poti in novo leto 2021 počakata skupaj. 
Cesta ju bo peljala skozi praznično okrašena 
mesta, deževni gozd, čez tovarno igrač, do naj-
večjega vrtiljaka na svetu in na koncu morda, 
če bodo pomagali otroci, do objema, voščila in 
velikega spoznanja. Solze in smeh, milijoni lučk, 
gumijasti hamburgerji, opičje arije in kitajske 
ure … so samo utrinki s prazničnega potovanja, 
ki ga ne boste nikoli pozabili. 
Cena vstopnice je 4€. Predstave so primerne za 
otroke od 3 let dalje. Več o predstavah izveste 
na: https://www.kclitija.si/otroske-matineje/ 
ali spremljajte naš Facebook Kulturni center 
Litija. Ker je predstava praznična in z obiskom 
dobrega moža, bomo sprejemali rezervacije do 
zapolnitve prostih sedežev; el. naslov: kulturni-
center@zkms-litija.si. 

MOJKINO – sobota, 18. december
Ljubitelji kina si lahko v Kulturnem centru Liti-
ja ogledate najnovejše filme v sodobni DCP 2K 
tehnologiji. Da je filmsko vzdušje pravo, pa niko-
li ne manjkajo tudi kokice! 
Program: 
15:30 Luka (sinhronizirano)
17:15 Zapoj 2 (sinhronizirano)
19:15 Hiša Gucci
Nakup vstopnic na: https://mojkino.mojekarte.
si/si.html 

PRIBLIŽEVANJA
– ponedeljek, 6. december – 19.00 – gost 
DRAGAN PETROVEC; pravnik, kriminolog in 
penolog, torej poznavalec izvrševanja kazenskih 
sankcij, saj se ukvarja s filozofijo in prakso ka-
znovanja, obravnavo obsojenih in s kriminalite-
tno politiko. Kot predavatelj, raziskovalec, pisec 
strokovnih publikacij, esejist in kolumnist je 
hkrati tudi izjemen humorist in neumoren kulti-
vator našega vsakodnevnega življenja. Z gostom 
se bo pogovarjala Andreja Štuhec.

VaBilo na raZstaVo janeZa 
PraŠnikarja 

Od 22.11. dalje si lahko v avli Kulturnega centra 
Litija ogledate likovno razstavo Janeza Prašni-
karja. 
Janez Prašnikar je človek z mnogo talenti. Eden 
izmed njih ga popelje v nepozabne trenutke li-
kovnega ustvarjanja. Že kot otrok je risal, potem 
v mladih letih malo manj, sedaj uživa v najlep-

KNJIŽNICA LITIJA

Predlagajte kandidate, organizacije in projekte za pridobitev nazivov 
v okviru natečaja ProstoVoljeC ZasaVske reGije 2021

GaBaroni – odlična delaVniCa s Še Bolj  
odličniMi testeninaMi

Situacija nas je pripeljala do tega, da smo se pri delu zbrale že meseca julija. Od nas je namreč 
po dvajsetih letih odšel gospod župnik in spodobilo se je, da ob koncu svete maše pripravimo 
skromno pogostitev. Skupaj smo stopile s člani PGD Gabrovka in uspelo je.
Bomo še naprej počitnikovale ali kar začnemo z delom v novi sezoni?!? Nismo se dolgo spraše-
vale, saj je bila zaradi COVID-a minula sezona bolj »revna«, zato je predsednica stopila v akcijo in 
že 21. avgusta smo se podale na Dolenjsko. V Gabrijele smo se odpravile na delavnico kuhanja 

testenin. Tam, kjer je bil nekoč daleč znan dis-
ko, danes delajo odlične testenine – testenine 
z okusom, pravijo lastniki. Različni dodatki: ko-
prive, alge, kurkuma, rdeča pesa, blitva, aktivno 
oglje, skupaj s svežo domačo moko iz različnih 
žit dajo testeninam avtentičen okus. Vse teste-
nine so narejene brez jajc in zato uporabne še 
za več ljudi. Še bolj pa smo bile presenečene, 
ko so nam predstavili testenine iz različnih mok, 
za katere sploh nismo vedele, da obstajajo: črni 
fižol, zeleni grah, čičerika, leča …. Skratka izde-
lujejo testenine v 20 različnih barvah, oblikah, z 
različnimi sestavinami in okusi. 

In kako navduši izvedba celotne delavnice. Vključi se vsa družina, vsak ima svoje delo, v zadovolj-
stvo nas gostov. Gospodinja nam je prijetno razlagala njihovo zgodbo, gospodar pa se je pridno 
vrtel za štedilnikom in kmalu smo dobile na mizo grahove špagete s česnom. Odlična stvar. Še 
nekaj besed o zgodbi, ki jo pišejo s svojim trdim delom in že smo okušale gobovo juho z ajdovimi 
(100%) rožicami. In sledil je še en vhod z navadnimi širokimi rezanci s tartufato. Naši trebuščki 
so se že lepo napolnili, zato smo se podale na ogled proizvodnjih in skladiščnih prostorov. Ker 
so to res posebne in dobre stvari, smo nekaj tistih najbolj neobičajnih nakupile tudi za domov. 
Ob vrnitvi v gostinski lokal pa so nam postregli še z eno posebnostjo – sladico iz testenin. Pirini 
široki rezanci s kakavom na sladek način- spet odlična stvar. Spoznale smo, da ni več opravičila 
za tarnanje, da nimamo kaj postaviti na mizo, če nas obiski presenetijo. Na zalogi moramo imeti 
le vrečko pravih testenin, malo masla, dobro domačo marmelado in orehe ali druge oreščke in v 
10-15 minutah lahko postrežemo s čisto posebno odlično sladico.
Pa še na en »greh« so nas opozorili, namreč vse zavržemo vodo v kateri se kuhajo testenine, pa 
nam je kuhar povedal, da je to res greh, če so testenine dobre. Uporabimo jo lahko za zgoščeva-
nje omak in podobno. Zares nikoli ne znamo in ne vemo vsega. Vesele smo bile, da smo se od-
ločile sezono začeti malo prej. Za malo nostalgije nam je gospodar za konec pokazal še prostore 
nekdanjega diska, ki so še prav takšni kot nekoč, le njihov namen je drugačen.  Helena PERKO

Delo v društvih v ve-
liki večini opravijo 
člani oz. prostovoljci. 
Nekateri delo opra-

vljajo, ker želijo pomagati posameznikom 
v stiski, nekateri želijo vračati organizaciji 
od katere so v preteklosti prejemali pomoč, 
drugi želijo višati kakovost življenja v lokalni 
skupnosti, nekateri pa spreminjati svet na 
bolje.  Z namenom prepoznati, izpostaviti in 
podpreti prostovoljske aktivnosti ter razšir-
jati solidarnostne vrednote v občini in regiji 
je objavljen javni natečaj Prostovoljec zasa-
vske regije 2021. Vabljeni, da do 26.11.2021 
predlagate kandidate, organizacije in pro-
jekte za pridobitev nazivov v okviru javnega 
natečaja Prostovoljec zasavske regije 2021.
V okviru letošnjega natečaja Prostovoljec za-
savske regije 2021 bodo podeljeni štirje nazivi 
Prostovoljec zasavske regije 2021 posamezni-
cam in posameznikom po posameznih občinah 
(Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik, Trbovlje), en 

naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 
2021 najbolj zaslužni prostovoljski organizaciji iz 
zasavske regije in en naziv Prostovoljski projekt 
zasavske regije 2021  uspešnemu prostovoljske-
mu projektu/programu oziroma akciji iz regije.
Lani je naziv Prostovoljec leta 2020 prejel Žiga 
Rappl iz Litije. Njegovo prostovoljno delo pri orga-
nizaciji različnih glasbenih in kulturnih dogodkov, 
predvsem pa njegova prizadevanja na humanitar-
nem področju so ljudje prepoznali in po predlaga-
ni kandidaturi glasovali zanj.
V prvi fazi Javnega natečaja Prostovoljec zasa-
vske regije poteka zbiranje predlogov za najza-
služnejše prostovoljce posameznike, prosto-
voljske organizacije in uspešne prostovoljske 
projekte. Predloge lahko oddate do petka, 
26.11.2021, z elektronskim obrazcem, ki ga 
najdete na spletni strani www.consulta.si. Od 
5.12.2021 do 31.12.2021 bo sledilo javno glaso-
vanje in 10.1.2022 razglasitev prejemnikov na-
zivov. Več informacij na info@consulta.si in na  
059 927 619.

inventura 2021
Inventura 2021 je za nami. V treh 
dneh smo s čitalci ‚poklikali‘ gra-
divo v 4 enotah (Litija, Šmartno, 
Gabrovka, Vače). Po inventuri se 
podatki zaloge (101.000 kosov 

gradiva) primerjajo s stanjem na policah, tako 
da delo za zaposlene še ni zaključeno, a to ne 
vpliva več na uporabnike knjižnice. Inventuro bi 
sicer morali opraviti že v letu 2020, a je zaradi 
korone ni bilo mogoče varno izpeljati. 

Fotografska razstava v knjižnici 
Šmartno 

Fotografski natečaj, ki smo ga organizirali Jav-
ni zavod Bogenšperk, Občina Šmartno in Knji-
žnica Litija je zaključen, tako da si v prostorih 
šmarske knjižnice lahko ogledate fotografsko 
razstavo o cerkvi sv. Martina v Šmartnem in 
drugih cerkvah v šmarski občini. Razstava bo 
na ogled do konca leta v času odprtosti Knjižni-
ce Šmartno. Posvečena je občinskemu prazni-
ku občine Šmartno pri Litiji.

Približevanja z draganom 
Petrovcem 

Pronicljiv, inteligenten, duhovit sogovornik so 
oznake, ki bi jih lahko pripisali gostu Približe-
vanj, dr. Draganu Petrovcu. Srečanje v novem-
bru smo prestavili na 6. 12., izpeljali ga bomo, 
če ne bo kakšnih izrednih razmer glede epide-
mije. V Kulturni center Litija bo prišel ob 19. 
uri, z njim se bo pogovarjala Andreja Štuhec

dan splošnih knjižnic 
20. november je dan splošnih knjižnic. Knjižni-
ca Litija ga bo praznovala z dvema literarnima 
dogodkoma, v šmarski občini z novo knjigo Ide 
Dolšek Mostovi časa. 
Drugi literarni dogodek pa bomo pripravili v Li-
tiji: v torek, 23. 11. ob 19. uri bo naš gost Jernej 
Dirnbek-Dimek, član zasedbe MI2. Poklepetali 
bomo o njegovi novi knjigi Tramp, ker je izvrsten 
glasbenik, pa bo prinesel tudi kitaro… 

ta veseli dan kulture – tudi na Vačah
Gledamo pa že v december…na začetku me-
seca je Ta veseli dan kulture. V petek, 3. de-
cembra, se bomo v Knjižnici Litija povezali z 
likovniki Litijskega likovnega ateljeja, ki bodo 
pripravili svojo pregledno razstavo. Obnovitve-
na dela v Knjižnici Vače so končana, tako da 
se veselimo odprtja novih prostorov - na rojstni 
dan našega velikega pesnika, na Ta veseli dan 
kulture,3. decembra, boste vaško knjižnico go-
tovo že lahko obiskali. 

Paketniki – bližnjice do knjig
Paketniki, ki smo jih namestili na litijsko in 
šmarsko knjižnico, imajo več prednosti. Do 
naročenih knjig bralci dostopajo tudi, ko je 
knjižnica že zaprta, vračajo jih lahko kadarkoli, 
če ne (z)morejo do knjižnice, iz kakršnih koli 
razlogov, jih knjige počakajo v zabojčkih. Če še 
niste vešči uporabe paketnikov, nas pokličite – 
pokazali vam bomo, kako priročni so. Namestili 
smo jih, da olajšajo in skrajšajo poti do knjige!

knjiga je vedno lepo darilo
Podarjati prava darila, ki razveselijo, navdihne-
jo in obogatijo, je vsem nam v izziv. Knjigo o 
dediščini furmanov z naslovom Bolj ko je ko-
mat okrancljan, bolj konj z veseljem vleče je 
mogoče kupiti v knjižnici Litija in Šmartno, pa 
tudi v prostorih JZ Bogenšperk v Šmartnem in 
TIC Litija. V knjižnici so na voljo tudi naslovi ne-
katerih drugih knjig, ki bodo predvsem ljudem, 
navezanim na naše kraje, v veselje in ponos. 

Aleksandra MAVRETIČ, Andreja ŠTUHEC

Lepo darilo in podpora  
našim prizadevanjem  

za raziskovanje lokalne  
dediščine.

Knjiga na voljo v Knjižnici Litija,  
Tic Litija in JZ Bogenšperk. 

(nadaljeVanje s 1. strani)

ših letih tretjega 
življenjskega ob-
dobja in čudovi-
te umetnine kar 
drsijo izpod nje-
govega čopiča.  
V zadnjem letu je 
nastalo veliko no-
vih oljnih slik, ka-
tere bo na ogled 

postavil v avli Kulturnega centra Litija. Je velik 
ljubitelj narave in vsega lepega, vse življenje že 
prepeva in obožuje morje ter seveda družino, ki 
mu omeni največ!
Ogled je možen v dopoldanskih urah od 8.00 do 
12.00 oz. po dogovoru na: 01-8900-200. 
fotografija
Vstop v Kulturni center Litija je možen ob izpol-
njevanju pogoja PCT – od 12 leta dalje (+ os. 
izkaznica ter maska).
O vseh spremembah vas bomo obveščali na naši 
spletni strani, zato nas spremljajte na: kclitija.si 
in na našem facebook Kulturni center Litija! 

Pestro doGajanje V MestneM 
MuZeju litija

V mesecu novembru se 
nadaljuje dogajanje v na-
šem muzeju. Vabljeni na 
naše dogodke!

DELAVNICE IN TRADICIONALNE  
SPRETNOSTI

V mesecu oktobru smo v počitniškem tednu 
barvali tekstil z naravnimi barvili. Uporabili smo 
rdeče zelje, peso in limonitno blato iz našega 
rudnika Sitarjevec. Organizirali smo tudi zelo 
uspešno delavnico peke kruha z drožmi. Peko 
kruha ponovimo po novem letu!
Decembru sledita dve delavnici peke božičnega 
kruha - poprtnika. To je bogat sladek kruh, ki se 
po tradiciji speče na božični večer. V torek 14. 
12. ob 17. uri 
ga pečemo v 
Mladinskem 
centru, pred-
nost pri ude-
ležbi imajo 
otroci in mla-
di. V četrtek 
16. 12. delav-
nico ponovi-
mo v našem 
muzeju, prednost imajo starejši, upokojenci in 
invalidi. Obvezne so predhodne prijave na 070 
430 202, število je omejeno.
Projekt LAS Srce Slovenije Od tradicionalnih spre-
tnosti do sodobnih ruralnih turističnih produktov 
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 
2014–2020.

18. in 29. 11. OTVORITVI  
RAZSTAV DRUŠTVA LILA

 V četrtek, 18. 11. ob 19. uri, vabljeni na otvori-
tev razstave fotografije portretov, ki so nastali 
na delavnici, ki jo je vodil njihov mentor, mag. 
Zoran Poznič, v organizaciji JSKD Litija. Razstava 
bo postavljena v kletnih prostorih našega mu-
zeja.
V ponedeljek, 29. 11. ob 18. uri pa vabljeni na 
otvoritev razstave »Kako so včasih živeli ob 
Savi.« Reka Sava je bila glavna tema in navdih 
letošnjega dela Društva LILA. Slike, pesmi in 
zgodbe so polne navdiha in nostalgije.

PREDAVANJE 
v četrtek, 25. 11. – STRIP ALAN FORD

Malo je stripov, kot je Alan Ford, ki so se tako 
zavlekli v pore takratne skupne države. Strip je 
bralce osvojil s črnim humorjem, družbeno sa-
tiro in ironijo. Ta strip ni politično korekten in 
zato nihče ni varen pred njegovimi bodicami. 
Alan Ford ni le strip, je institucija. Njegov vpliv 
na popularno kulturo v bivši skupni državi je ne-
izmerljiv. Predavatelj bo Rok Glavan, ki že skoraj 
trideset let služi knjigi in knjižnim redkostim, v 
prostem času tudi črni umetnosti- tisku. Vablje-
ni, zanimivo bo!

ZAKLJUČEK LETA U3 IN PREDAVANJE  
DUŠICE KUNAVER

V torek, 7. 12 ob 17. uri, vabljeni na zaključek 
leta v družbi Društva Univerza za tretje življenj-
sko obdobje Litija in Šmartno ter na predavanje 
Dušice Kunaver. Gospa Dušica nam bo približala 
praznični čas od miklavževanja do silvestrovanja 
ter vrsto delovnih in prazničnih šeg s polno pri-
povedi, pesmi, rekov, pregovorov….. Vabljeni v 
prijetno, toplo družbo!

OTVORITEV RAZSTAVE  
BOŽIČNEGA KRUHA – POPRTNIKA

V torek, 22. 12. ob 18. uri, vabljeni na otvoritev 
razstave božičnega kruha. To je obredni kruh, ki 
se speče pred božičnima večerom. Njegovo ime 
poprtnik izhaja iz tega, ker je pokrit s prtičem. 
Poprtniki se bodo 23. 12. preselili na božični se-
jem v središču Litije. Razstava bo na ogled do 
praznika sv. Treh kraljev, 6. 1.2022. Na razstavi 
lahko sodelujete tudi vi! Pokličite na 070 430 
202, veseli bomo vašega klica. Ga ne znati spe-
či? Nič hudega, naučimo se 14. in 16. decembra 
na delavnici. 
Za udeležbo na vseh dogodkih je obvezno izpol-
njevanje PCT pogoja.
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V jeVniCi so se ZahValili jeseni Za njene daroVe
Da (tudi) sreča spremlja pogumne, lahko rečejo organizatorji 
po uspešno izvedeni tradicionalni prireditvi V Hvaležnost je-
seni, ki so jo pripravili 24. oktobra na površinah Športnega 
centra Jevnica. Prireditev je namreč skozi »šivankino uho« 
ušla pred novim epidemičnim navalom covida-19, hkrati pa ji 
je bil v popolnosti naklonjen tudi čudovit sončen dan.
Letošnja prireditev V hvaležnost jeseni, ki je bila trideseta po 
vrsti, se je v marsičem razlikovala od predhodnih. Iz dvorane 
zadružnega doma v Jevnici je bila prestavljena na površine 

jevniškega športnega centra, po značaju je bila prireditev festivalska, saj so ji bili dodani še drugi 
dogodki, ki so se odvili preko celega dne. Pri tem so svoje moči in znanje združili KUD Jevnica, Kra-
jevna skupnost Jevnica in Športno društvo Jevnica.

Osrednji dogodek je bila seveda razstava 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki so se 
potegovali za priznanje »naj« pridelka/
izdelka. Ocenjevalna komisija je med raz-
stavljenimi pridelki/izdelki, ki jih je dalo 
na ogled 25 udeležencev, izbrala šest 
takih, ki so izstopali in jih nagradila s pri-
znanjem. Priznanja so prejeli: kmetija Pr‘ 
Špeh, Štangarske Poljane, Matic Gorenc, 
Kresniške Poljane, kmetija Pr‘ Mahkovc, 
Zg. Jevnica, Irena Godec, Zgornja Jevni-
ca, Daniela Perdih, Kresniški Vrh, Franc 
Firm, Podšentjur.
Čeprav se letošnji razstavljeni primerki 

niso izkazovali s kakimi presežniki, pa je spodbudno to, da se je povečalo število razstavljavcev v 
primerjavi s prejšnjimi leti.
V sklopu »kmetijske tematike« je bilo organizirano tudi 
strokovno predavanje o tem, kaj storiti za zdravo rast 
orehov in češenj, udeležilo pa se ga je okoli 20 ljudi.
Drug pomemben dogodek v okviru festivalskega do-
gajanja je bilo odprtje krajevnega simbolnega zname-
nja – vevnice. Krajevna skupnost je za ta »projekt« pri-
dobila dva domačina, Bruna Rusjana kot gradbenega 
izvajalca znamenja in Ireno Režek kot njenega grafič-
nega oblikovalca. Znamenje skuša spominjati na čase, 
ko so se na jevniškem potoku vrtela številna mlinska 
kolesa. Postavljeno je neposredno pred vstopom v 
Jevnico ob cesti, ki povezuje Jevnico s Senožetmi, in skupaj z zemljepisno tablo območja krajevne 
skupnosti daje obiskovalcu-turistu osnovno informacijo in orientacijo v kraju.
Zelo slovesen dan je bil ta dan za športnike, saj so končno lahko prerezali otvoritveni trak novi 
pridobitvi – novozgrajeni garderobni stavbi. Potrebo po novih prostorih so evidentirali že pred več 
kot 10 leti, saj so morali športniki v prostorsko preskromnem dotedanjem športnem domu pogosto 

čakati na vrsto za preoblačenje. Po letih 
počasnih upravnih postopkov in sesta-
vljanja finančne konstrukcije jim je zdaj 
končno uspelo. V objektu, ki meri 24 x 
12 metrov, so trije garderobni oddelki, 
ena sodniška garderoba, ena večnamen-
ska soba, pisarna, pralnica ter sanitarni 
prostor, prilagojen tudi za invalide.
Sliko prizorišča, pa tudi sam utrip prire-
ditve, je nedvomno popestrila tudi raz-
stava nekaterih rokodelskih mojstrov ter 
»tržnica«, kjer so obiskovalci lahko tudi 
kaj kupili. Še posebej pa je bila pozor-

nosti deležna kulinarična ponudba, ki jo je v značilne jesenske okuse in okuse lokalnega okolja 
»zapakirala« skupina domačih kuharskih ljubiteljev pod mentorstvom chefa Roberta Merzela. Kaže 
povedati, da je bila zelo konkretnih pohval obiskovalcev deležna predvsem hladna predjed, in sicer 
»na rezini domačega pisanega kruha (na debelo) namazani namazi, katere je bilo potrebno začeti 
jesti na pomladni strani (pri čemažu) in potem preko postrvi priti do okusa pečene buče in na koncu 
skleniti s sladkim kostanjevim namazom«.
Tradicionalno ima prireditev V hvaležnost jeseni tudi svoj slovesni del s kulturnim programom. To-
kratni je bil še posebej bogat, saj so nastopili domači mešani pevski zbor, učenci jevniške podru-
žnične osnovne šole, bobnar Issiaka Sanou, ter senožeški tamburaši in folkloristi iz Dolskega, uvod 
v slovesnost pa so prispevali leseni rogisti iz Kresnic. Po dobri »stari navadi« se je dan prireditve 
V hvaležnost jeseni končal z družabnim zaključkom, z glasbo ansambla Lesarji, harmonkarskega 
orkestra Bučar in Blaž Gec (Zvita feltna).

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

ZGodilo se je 
Naše jesenske pohodniške destinacije opisujemo že v času, ko nam je korona 
znova pokazala zobe in nas opozorila, da bodo napovedane novemberske aktivno-
sti, na katere se pripravljamo že od spomladi, po vsej verjetnosti morale počakati 
boljše čase. Zato v današnjem prispevku le o tem, kar se je dogajalo v pohodniški 

sekciji v zadnjh dveh mesecih, ki smo jih preživeli zdravi in polni optimizma v naravi

Pohod od strunjana do Portoroža
Pravijo, da tretjič gre rado. Prav to se je zgodilo 2. septembra 2021, ko 
smo se le odpravili proti naši obali. Že leta 2019 je bilo namreč načrto-
vano, pa je zaradi dežja odpadlo, potem pa še leta 2020 zaradi korone. 
Odpeljali smo se proti obali in prvi načrtovan postanek je bil na Bel-
vederju nad Izolo, kjer smo imeli s terase prelep razgled na obalo. Žal 
nas niso sprejeli, ker so imeli veliko hotelskih gostov na zajtrku. Nato 
smo se peljali v Strunjan, k hotelu Salinera, kjer je bila naša izhodiščna 
točka za pohod in tukaj smo le dobili kavo. Po okrepčilu smo se podali 
v hrib na Pacug, potem pa dol v Fieso, kjer smo izpraznili zaloge iz na-
hrbtnikov ter mimogrede opazovali učne ure potapljačev iz potapljaške 
šole v Fiesi. Nato smo krenili ob obali do Piranske cerkve in dalje do 
Tartinijevega trga. Bilo je vroče, žeja je bila huda in tudi ljudi je bilo 
veliko. Hoja naprej do Portoroža tako ni bila prav prijetna. Pešci, kole-
sarji, skiroji in rolkarji, vsega je bilo veliko na cesti. Pri hotelu Histrion 

sta nas pričakala Jože Drnovšek in Sonja, ki sta bila tam na letovanju, tako smo malo poklepetali ter 
odšli naprej do Portoroža. Tam smo odšli v restavracijo, da smo se malo podprli. Nato pa je prišla že 
ura našega odhoda. Posedli smo se na avtobus ter se odpeljali domov. Ivanka KOFOL

Obiskali smo lovrenška jezera
Izhodišče našega pohoda je bila Rogla. Iz avtobusa smo izstopili na velikem parkirišču v bližini ho-
tela Planja, od koder smo se preko travnika, mimo akumulacijskega jezera, ki služi pozimi za za-
sneževanje smučarskih terenov, odpravili proti našemu cilju. 
Pot nas je vodila sprva rahlo navzdol do oznake za Lovrenška 
jezera, nato pa smo po rahli vzpetini prispeli v gozd. Na sami 
poti smo naleteli na kar precej razpotij, vendar nas je naš to-
kratni vodič Lojze Hauptman, kot vedno, zanesljivo usmerjal 

tako, da smo 
brez posebnih 
težav in varno, 
po malo slab-
ših kolovoznih 
poteh, prispeli 
do zgledno urejene, z lesom tlakovane stezice, ki 
omogoča pohodnikom varen vzpon do vrha. Je-
zerca ležijo na površini okoli 16 ha na Pohorskem 
šotišču, med Roglo in Ribniškim Pohorjem. Jezer-
ca so kotanje s površino nekaj kvadratnih metrov 
in globine do 1,2 m, ki dobivajo vodo le s pada-
vinami. Obdaja jih rušje. Na začetku barja je raz-
gledni stolp, ki omogoča pogled po vsej površini 
Lovrenških jezerih in okoliških hribih. Sprehod med 
jezerci po lesenih brveh daje pomirjujoč občutek, 
čeprav je bilo v času našega obiska na jezercih cve-
točih lokvanjev le še za vzorec. Po vrnitvi na Roglo 
smo si še malo ogledovali nove pridobitve, pred-
vsem novozgrajeni stolp Pot med krošnjami, vendar 
le od daleč, samo za vtis. Pohod se vedno zaključi 
s prijetnim druženjem ob kosilu in tudi tokrat je naš 
vodič Lojze našel zelo lepo urejeno gostišče Hram 
Zimrajh, v Brezju pri Oplotnici. Na pokriti vrtni tera-
si, kjer smo bili edini gostje, so nas prijazno sprejeli 
in še bolje pogostili, tako da se je naše druženje 
zavleklo v poz ne popoldanske ure. Iva SLABE

oZeleniti Mesto litija
O projektu Ozeleniti mesto Litija, ki je sofinanciran s strani Evropske unije in Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja RS 
2014-2020, smo že pisali v časopisu. Projekt bo potekal najmanj dve leti. Pričel se je v začetku 
letošnjega leta in bo zaključen ob koncu leta 2022.
V letošnjem letu je potekala prva faza projekta v kateri je Občina Litija preko projekta že izvedla 
določene izboljšave na obeh lokacijah, ki sta predmet izboljšav. V prvi fazi smo tako postavili 
mobilna drevesa na Svetčevi ploščadi, ter tako bistveno izboljšali izgled asfaltnega platoja. Hkrati 
smo z nakupom mobilne urbane opreme naredili park ob Savi bolj prijazen in našim občanom ter 
tudi drugim obiskovalcem omogočili sprostitev in počitek na novih 12 klopeh. Hkrati smo postavi-
li 8 košev, da očuvamo naravo pred odpadki. Z dodatnimi razstavnimi mobilnimi panoji smo parku 
poleg nove opreme dodali še vsbino.
V drugi fazi projekta, ki bo sledila naslednje leto pa se bomo lotili predvsem celovite preureditve 
obstoječe zelene parkovne površine ob Savi, katere koncept se bo nekoliko spremenil tudi na 
podlagi podane vloge oz. prošnje za spremembo dela projekta. Strokovna ureditev in nova zasno-
va rastlinja in zasaditve parka je predvidena po predlogi večfaznega projekta, ki sta ga izdelala 
domača lokalna strokovnjaka; krajinski arhitekt Žan Lovše ter arhitekt Jan Poglajen. 
Mesto Litija nima celostne prometne ureditve umeščanja kolesarskih in varnih pešpoti poti , 
predvsem v navezavi na železniško postajo. V bližnji prihodnosti se za varno prečkanje reke Save 
s kolesi, skiroji oziroma peš predvideva umestitev brvi. Na to brv pa bo potrebno navezati ostale 
povezave v mestu. 
Na občini Litija smo se, skupaj s sodelu-
jočimi lokalnimi strokovnjaki, ki sodelu-
jejo v projektu, odločili, da projekt Ozele-
niti mesto Litija noveliramo, prav zaradi 
trenutno še ne oblikovanih rešitev ume-
ščanja kolesarske steze in brvi v prostor 
ter pričnemo po novem predlogu park 
urejati iz smeri reke Save proti cesti. Ker 
pravila črpanja EU sredstev narekujejo o 
vsaki spremembi projekta obvestiti po-
sredniško telo, smo tudi v tem primeru 
zaprosili za spremembo vrstnega reda urejanja zelenega dela parka. 
Občina je z namenom ohranjati strokovnost urejanja te površine pridobila strokovno oceno ar-
borista, ki je ocenil obstoječe stanje drevoreda vrb, predlagal zamenjavo nekaterih dotrajanih z 
zasaditev novih mladih dreves in na ta način pomladiti obstoječi drevored vrb, ki bo tako tudi bolj 
odporen na razne vremenske neprilike.
Druga faza predvidenega koncepta ureditve zelene površine parka ob Savi bo torej v naslednjem 
letu pomladila in uredila obstoječi drevored vrb ob reki Savi; v naslednjih fazah, ki bodo sledile 
pa se predvideva tudi ureditev ostalega zelenega dela parka po izdelanem večfaznem projektu.

V sklopu prireditve V hvaležnost jeseni je potekal tudi turnir v malem in velikem nogometu. 
Med tremi veteranskimi ekipami je bil najboljši nogometni klub Kresnice, pred NK Jevnica  

in NK Dol. Turnir 
je pritegnil številne 
nekdanje igralce, na- 
vzoči pa so navdu-
šeno po zdravili tudi 
oba nekdanja legen-
darna lokalna nogo-
metaša Aca Jovano-
viča in Janeza Koviča, 
tokrat »oblečena v 
sodniške drese«.

Nove garderobe bodo športnikom nudile neprimerno boljši standard. 

S stojnic so se širili vonji jesenskih dobrot.

Simbol krajevne skupnosti Jevnica - vevnica in nje-
gova ustvarjalca.

Ekipi NK Kresnice in NK Jevnica

(nadaljeVanje s 1. strani)
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jesenska ekskurZija  
na Štajersko
Izbor in določitev programa ek-
skurzije ni tako preprosta, kot se 
to zdi na prvi pogled. Pri izboru 
upoštevamo več dejstev. Pomemb-
no je, da vidimo nekaj novega, za-

nimivega, da ni prenaporno za naše člane, da 
se ob koncu dobro podpremo v urejenem gosti-
šču in seveda, da je cena celotnega aranžmaja 
sprejemljiva. Pri načrtovanju poleg predsednika 
sodelujejo tudi Janez Kralj, ki je prevzel vlogo 
organizatorja naših enodnevnih potovanj in še 
nekateri člani izvršilnega odbora. Glavnino ob-
veznosti pa vsekakor opravita Mojca in Bojan v 
pisarni društva.  Očitno je, da je ena izmed odlik 
naših članov, da se radi družimo in se zato ve-
dno množično odločimo za nova doživetja. Tudi 
tokrat je bila zaradi številčnosti prijav ekskurzija 
izvedena dva četrtka v mesecu oktobru, s sku-
pno preko 80 udeleženci. Število udeležencev bi 
bilo verjetno še višje, če ne bi bilo COVIDA in 
omejitev, ki izhajajo iz tega. 
Drugi četrtek v oktobru je obetal lepo vreme, 
kljub napovedi izredno hladnega jutra. Da je bilo 
temu tako, smo se lahko prepričali sami, saj je 
bila Zagorska dolina proti Trojanam vsa bela od 
slane kljub temu, da je bila že v zgodnjih jutra-
njih urah obsijana s soncem. 
Naš prvi cilj so bile Slovenske Konjice, njihov 
živalski vrt in tematski park Zoo Land. Škoda 
le, da ni bilo na razpolago nobenega vodiča, ki 
bi nam bolj nazorno obrazložil skrivnostni svet 
starodavnih kultur, ki se raztezajo skozi celotni 
živalski vrt. Kljub temu pa so nas navduševale 
raznolike živali. Najbolj mogočna sta bila kralje-
vi par lev in levinja. Levinja je počivala na veliki 
skali, njen partner pa jo je nenehno obletaval 
in kot se je zdelo, budno pazil na njeno dobro 
počutje. Navduševali sta nas tudi rdeča in mo-
dra ara, kenguruji, surikate, nagajive opice, kun-
ci, snežna sova in še mnoge druge. Daljši čas 
obiska pa je bil deležen krokodil, ki je počival v 
ogrevanem zastekljenem prostoru. Tudi po dalj-
šem opazovanju nam ni bilo jasno, ali je »ta pra-
vi« ali nagačen, saj ni kazal niti kančka življenja. 
Pozorni opazovalci pa so le ugotovili, da izredno 
počasi diha. Zanimivo, saj je imel ves čas široko 
odprte oči in ni niti trznil z njimi. Zoo Land je 
vsekakor vsebinsko bogat živalski vrt, ki je ume-
ščen v skoraj mestnem okolju na sorazmerno 
majhnem prostoru. 
Pot smo nadaljevali do Rogle z namenom, da se 
sprehodimo med krošnjami mogočnih smrek. 
Septembra 2019 so namreč na vrhu Rogle na 
nadmorski višini 1517 metrov zgradili 1043 me-
trov dolgo sprehajalno pot, ki se v višini do 20 
metrov vijuga po gozdu med krošnjami in vodi do 
37 metrov visokega razglednega stolpa. Pot med 
krošnjami in razgledni stolp sta v celoti brez ovir. 
Z lesom tlakovana pot pa je z največjim vzpo-
nom 6 % prilagojena tudi invalidskim vozičkom. 
Razgled z vrha stolpa je veličasten, še posebno 
v tako sončnem in jasnem vremenu, kot je bilo 
tisti dan namenjeno nam. Spust z višine stolpa je 
mogoč tudi po 62 metrov dolgem toboganu, ki je 
nameščen v sredini stolpa. Ta podvig je uspel le 
eni naši udeleženki, ki je bila deležna vsestran-
skih čestitk in pohval za njen pogum. Še nekaj 
novega nas je čakalo tisti dan na izletniški točki. 

Deležni smo bili prvih snežnih zaplat in nagajive-
ga kepanja med starejšimi mladinci. 
Dobro razpoloženi smo nadaljevali pot do Vitanj. 
Vitanje so manjši podeželski kraj, skrit med 
Vitanjske Karavanke in Pohorje, ki ga od leta 
2012 dalje bogati Kulturno središče evropskih 
vesoljskih tehnologij, ki obiskovalce popelje v 
svet neskončnosti. Objekt je zasnovan po ideji 
vesoljske postaje Hermana Potočnika. Herman 
Potočnik Noordung je bil raketni inženir ter pi-
onir astronavtike in kozmonavtike. Njegove ko-
renine po materini strani so namreč povezane z 
Vitanjem. Že leta 1929 je napisal knjigo Problem 
vožnje po Vesolju – Raketni motor, ki je predsta-
vljala velik navdih sodobnim vesoljskim inženir-
jem pri razvoju tehnologij za potovanje v vesolje. 
Verjetno nam je neskončnost vesolja in dogaja-
nja v njem večini še zelo tuje, zato s strokovnim 
vodenjem, brez nekega skupnega projektnega 
prikaza, žal niso izpolnili naših pričakovanj.
V neposredni bližini Centra vesoljskih tehno-
logij pa so nam v Gostišču Kuzman postregli z 
dobrim kosilom. Da je bila pot do doma krajša, 
pa sta poskrbela predsednik Miro in član Janez 
z Vač. Oba imata v svojem rokavu na zalogi ne-
šteto vicev, tako aktualnih, kot tudi tistih izpred 
mnogo let. Hvala jima za ves smeh, ki smo ga 
bili deležni na poti domov. Kot že rečeno, se je 
ekskurzija ponovila naslednji četrtek. Žal ni bila 
vremenska napoved obetavna, zato se je dan 
pred tem predsednik odločil, da bomo namesto 
Rogle poiskali drug kraj ogleda. Velika verjetnost 
je namreč bila, da bo zaradi vetra razgledni stolp 
na Rogli zaprt. Res je bil, zato so izletniki obiskali 
vinsko klet vinarja Repnika v vasi Nova Gora nad 
Slovensko Bistrico. Tradicija Vinogradništva Rep-
nik traja že več kot 100 let. Repnikovi vinogradi 
obsegajo približno 12 hektarjev površine ali 50 
000 trsov. V kleti so poleg prigrizka ponudili 
tudi svoja vina, saj je izbor zelo pester, od ru-
menega muškata, sauvignona, renskega rizlinga, 
traminca in druga. Imajo tudi lastno polnilnico 
za ustekleničena in buteljčna vina. Za svoja vina 
so že v preteklosti prejemali visoke nagrade in 
priznanja. So uspešna družinska kmetija, kjer 
se bo tradicija vinogradništva zagotovo nadalje-
vala tudi v naslednjih generacijah. Kljub manjši 
spremembi so bili udeleženci druge skupine za-
dovoljni in se polni novih vtisov in dobre volje v 
popoldanskih urah vrnili domov. Vera BRIC

Manj sVečk Za Manj GroBoV
Tudi letos smo na pobudo Občine Litije sodelo-
vali v ekološko humanitarni akciji »Manj svečk za 
manj grobov.« Namen akcije je, da se namesto 
sveč del sredstev raje nameni za dobrodelnost, 
saj je prav, da pomagamo tistim, ki še lahko ži-
vijo, če nismo mogli vsem, ki se jih ob dnevu 
spomina na mrtve spomnimo. V Litiji bodo sred-
stva namenjena za prilagoditev vozila za prevoz 
invalidne osebe. Donatorjem so bile vročene za-
stavice sočutja, ki so jih namesto sveče položili 
na grob. Tudi na ta način pripomoremo k ohra-
njanju naše narave in se delno izognemo gro-
mozanskim kupom plastičnih, odpadnih sveč. 
Hvala vsem prostovoljcem našega društva, ki so 
sodelovali v akciji.  Vera BRIC

OBVEŠČAMO ČLANE DRUŠTVA, DA NAM JE DAROVALEC 
DONIRAL NOV INVALIDSKI ELEKTRIČNI VOZIČEK ZA 
ODRASLE OSEBE. GLEDE NA TO, DA JE V UPORABI VE-

LIKO STARIH INVALIDSKIH VOZIČ-
KOV, GA BOMO PREDALI V BREZ-
PLAČNO UPORABO INVALIDU, KI 
GA RABI. VEČ INFORMACIJ DOBITE 
V PISARNI DRUŠTVA ALI PO TELE-
FONU: 041 436 655. Miro VIDIC

na držaVneM 
PrVenstVu V 

naMiZneM tenisu 
odlične uVrstitVe 

naŠih članoV
Državnega prvenstva, ki je 
potekalo 16.10.2021 v No-
vem mestu, so se udeležili 
trije naši člani društva. Vid-
mar Štefan je tekmoval v ka-
tegoriji NT 8, kjer je zasedel 
2. mesto, Deželak Vladimir v 
kategoriji NT 10, je zasedel 
3. mesto in Ribič Tonček prav 
tako v kategoriji NT 10, kjer je 
zasedel odlično 1. mesto.
 Bojan KOREN

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

PONED. 6.12.2021, ob 16.uri

DOM TISJE

rožnati oktoBer
Rožnati oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk. Z različnimi dejav-
nostmi in dogodki osveščamo o raku dojk in opozarjamo na pomen zdravega načina 
življenja, zgodnjega odkrivanja bolezni in na odgovornost do svojega zdravja. Tudi 
naše skrbno spletene in kvačkane pletenine so se pojavile na drevesih v Litiji, za 
pomoč pri ozaveščanju, pa se zahvaljujemo članicam 

U3 Litija in Šmartno.
Letošnje aktivnosti so potekale pod sloganom “Bodi in ostani zdra-
va!”, saj želimo poudariti, da lahko sami veliko naredimo za svoje 
zdravje s preprostimi odločitvami za zdrav življenjski slog. Dejstva, 
kako zelo je zdravje dragoceno, smo se dobro zavedali v dnevih, ko 
smo se borili proti okužbam z virusom Covid-19. V tem jesenskem 

času, ko se bodo začele po-
javljati med nami še mnoge 
druge viroze, ter gripa, pa si 
res želimo, da vsak izmed 
nas ravna skrajno odgovor-
no, da zaščiti svoje zdravje 
in zdravje svojih bližnjih.
Pa vendar smo v mesecu oktobru bili deležni tudi lepih 
in prijetnih dogodkov. Ponovno smo vzpostavili refleksno 
masažo stopal za stanovalce. Izvaja jo prostovoljka gospa 
Vida Lukač. Refleksoterapija je energetska masaža, ki te-
melji na spoznanju, da se vsak del telesa odziva na na-
tančno določeno točko na stopalih in da se s pritiskanjem 
na te refleksne točke lahko sprosti in uravnovesi vse telo. 
Tovrstna aktivnost je med stanovalci zelo dobro sprejeta, 
saj povzroča pozitivne učinke, kot so sprostitev, izboljša 
prekrvavitev telesa, zvišuje naravno odpornost, poživlja 

energijo, izboljša koncentracijo, mentalne funkcije in tisto kar je najlepše in najbolj vredno - iz-
boljšuje medsebojne odnose. 
Prelepo dopoldne smo preživeli v družbi izjemne predavateljice gospe Tine Šušteršič, ki nam je 
s svojim pripovedovanjem zelo natančno in doživljajsko opisala zgodovino rudnika Sitarjevec, 
življenje in težko delo rudarjev ter razcvet in pomen rudnika za turistične namene v občini Litija. 
Prav tako smo si lahko ogledali tudi nekaj predmetov in kamnin, katere so našli v rudniku. 
Razveselili tudi bralne ure, katero vodi in vedno skrbno pripravi gospa Aleksandra Mavretič iz knji-
žnice Litija. Uživali smo v angleški čajanki s slovensko besedo. Prebirali smo knjigo z naslovom 
»Bolj ko je komat okrancljan, bolj konj z veseljem vleče«. Spoznavali in odkrivali smo življenje, 
delo in dogodivščine o furmanih iz litijskega in šmarskega okoliša.
Naj nas jesen obdari z zdravjem in naj nas še naprej ovija v tople barve ter v slastne okuse darov 
iz narave, ki smo jih bili tudi mi že deležni med preživljanjem oktobrskih dni! 

Klavdija ZUPANČIČ, Simona PELKO

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI
oBVestila

MERITVE krvnega sladkorja, 
krvnega tlaka, kisika v krvi, 
holesterola in trigliceridov
smo v mesecu novembru že 

opravili. Če bo možno jih bomo izvedli tudi v 
sredo 1.12.2021 v društveni pisarni od 8:00 do 
10:00 ure.
- plavanje in vadba
- telovadba
- pohodi
- zdravstveno predavanje 
- ustvarjalne delavnice
Vse naštete aktivnosti bomo izvajali po pripo-
ročilih NIJZ, v kolikor nam bodo trenutne raz-
mere dovoljevale, pod pogoji trenutnih ukre-
pov, z omejenimi števili udeležencev. 

KOPANJE
V Dolenjskih ali Šmarjeških Toplicah in Talaso 
Strunjan. Nudimo vam nakup celodnevnih ko-
palnih kart v vseh treh destinacijah. Karte lahko 
koristite med tednom od ponedeljka do petka. 

Minuli doGodki
V mesecu oktobru in prvi polovici novembra 
nam je uspelo izvesti vse naše aktivnosti, razen 
pri pohodih nam je ponagajalo vreme. Izvedli 
smo tudi edukativno okrevanje v Šmarje-
ških in Dolenjskih toplicah. 
Vsi naši člani in podporni člani, ki so se udeležili 
edukativnega okrevanja v mesecu oktobru, so 
bili zadovoljni s pestrim programom Term Krka. 
V času, ki so ga preživljali v toplicah, so lahko 
koristili njihove aktivnosti, kot so: vsakodnevno 
merjenje sladkorja pred zajtrkom, 
telovadbo na prostem v zdraviliškem 
parku, vodeno vadbo v telovadnici, 
hidrogimnastiko v wellness centru, 
nordijsko hojo po bližnji okolici, vaje 
za prebujanje telesa, dihalne vaje za 
boljše počutje, zdravstvena preda-
vanja, zvočno kopel s tibetanskimi 
skledami in gongom, mišično rela-
ksacijo (samo sprostitvena tehnika), 
sprehod in sproščanje v naravi, vaje 

za srčno koherenco, kopanje in nočno kopanje 
v bazenih. V obeh zdraviliščih so bili organizi-
rani izleti - v Dolenjskih toplicah: izlet v Semič, 
kostanjev piknik v parku pod lipo. V Šmarjeških 
toplicah pa so se odpravili na izlet do cvičkove 
fontane, v Mirno Peč z ogledom muzeja Loj-
zeta Slaka in Toneta Pavčka ter panoramsko 
vožnjo s turističnim vlakcem Čebelar – Bela 
Cerkev - Otočec. Ob večerih pa so naši člani, 
udeleženci edukativnega okrevanja, lahko po-
sedeli ob živi glasbi in sicer: večer z Andrejem 
Šifrerjem, glasbeni večer s Primožem in Nino, 
glasbeni večer z Markom in Valentino, glas-
beni kviz in karaoke, večer z duetom Borut in  
Tomaž. 

PLAČILO ČLANARINE
Članarina za leto 2021 znaša 13,00 €. Porav-
nate jo lahko v društveni pisarni v času uradnih 
ur, v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure 
ali na TRR SI56 0311 0100 0021 983. Vsem, 
ki ste to že storili, se najlepše zahvaljujemo. S 
tem ste nam omogočili, da bo naše delovanje 
programsko še bogatejše.
V društvu smo vedno prisotni ob uradnih urah v 
ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure, do-
segljivi smo na naših telefonih 031 777 153, 
031 777 154, 01 898 15 84, ostale dni v te-
dnu pa na mobilnem telefonu 031 777 154 in 
na elektronski pošti drustvo.dia.litija@siol.net. 
Obiščete nas lahko tudi na našem Facebook-u 
in prenovljeni spletni strani: www.diabetiki-liti-
ja-smartno.com

Društvo diabetikov  
Litija in Šmartno pri Litiji 

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

popravila in čiščenje
zobnih protez
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Vikend seMinar druŠtVa sožitje litija in ŠMartno
Društvo Sožitje Litija in Šmartno je letos že osemnajstič uspešno izvedlo vikend 
seminar za svoje člane. Tokrat je potekal v Simonovem zalivu in sicer od 15.10. do 
17.10.2021.
Vikend seminarji so namenjeni izobraževanju in usposabljanju družin, ki živijo z 
osebo z zmerno, težjo, težko in kombinirano motnjo v duševnem razvoju. Ta oblika 

vključuje predavanja za starše, zaposlitvene aktivnosti in delavnice za osebe z motnjami v dušev-
nem razvoju, družbene aktivnosti, upoštevane pa so tudi potrebe in želje udeležencev seminarja. 
Večina odraslih z motnjami v duševnem razvoju, v občini Litija in Šmartno, živi doma pri starših 
in ni vključena v zavodske oblike, zato so takšne oblike izobraževanje še tako bolj dobrodošle.

Priprave na vikend semi-
nar so se začele že v me-
secu aprilu 2021. Potreb-
no je bilo opraviti veliko 
dela. Iskanje lokacije, iz - 
bira ponudnika, pošiljanje 
vabil, prijav, izbor ustre-
znih vsebin,…
In tako je prišel za mno-
ge težko pričakovan tre-
nutek odhoda. V Simonov 
zaliv so prispeli v popol-
danskih urah in čas do 
večerje izkoristili za na-
mestitev in ogled okolice. 
Po večerji je sledilo sre-
čanje vseh udeležencev. 

Spoznali so program, igro Skriti prijatelj in prejeli Smejkote, simboličen spomin.
V naslednjih dveh dneh so se zvrstila tri predavanja. Vsa so opravile domače predavateljice. Nata-
ša Zupan Cvetežar je staršem predavala na temo Spolnost#tabu; Marjeta Mlakar-Agrež je vodila 
razgovor z naslovom Kaj me skrbi, Alenka Vidgaj pa je spregovorila o Jogi in prikazala praktične 
vaje. Sočasno s predavanji pa so potekale zaposlitvene delavnice za naše člane. Delavnico joge 
je vodila Alenka Vidgaj, plavalno delavnico pa Polona Baš Jere. V celotnem programu so pridni 
prostovolci in osebna asistentka. Poleg vseh aktivnosti pa je bilo dovolj časa tudi za namakanje 

v bazenu, sprehode in 
posedanje v bližnjih lo-
kalih ob prijetnih klepe-
tih, ob skodelici kave.
Pred odhodom domov 
je bilo še zaključno 
srečanje, na katerem 
sta se predstavili obe 
delavnici, Marjeta Mla-
kar-Agrež je udeležen-
cem podala nekaj vti - 
sov iz predavanj za 
starše in zaključnih mi-
sli. Z igro Skriti prijatelj 
so se udeleženci še 
bolj povezali.
V Litijo so se vrnili za-
dovoljni, nasmejani in 
polni novih doživetij. 
Njihovo druženje je po-
lepšalo čudovito sonč-
no vreme in varen, pri-
jeten prevoz podjetja 
Rudi Turs. 

Marjeta MLAKAR Agrež 

Manj sVečk Za Manj GroBoV tudi letos  
na PolŠniku (2021)

Že nekaj let se na Polšniku pridružujemo vseslovenski akciji 
Manj svečk za manj grobov. Humanitarno - ekološko naravnana 
akcija je vse bolj prepoznavna med ljudmi, kar je zelo 
razveseljujoče. Na Polšniku smo tokrat zbirali denar za nakup 
prilagojenega vozila za domačinko ga. Andrejo Dizdarević 
iz Tep, ki vse bolj postaja odvisna od pomoči bližnjih, saj ji 
mišična distrofija onemogoča normalno življenje.
Za organizacijo in izvedbo akcije na Polšniku je skrbela Tejčka 
Vozelj ob pomoči ostalih prostovoljk Tinkare Vozelj, Lili Pevec, 
Neje Pevec, Petre Petrič, Barbi Rozina, Mie Vozelj in Mateje 
Sladič Vozelj. Še posebej je potrebno pohvaliti Tinkaro, Lili in 
Nejo, najmlajše prostovoljke, ki so vse dni dežurale ob stojnici 
ter seveda Tejčko, ki je nesebično svoj prosti čas vse tri dni 
namenila za dober namen.
Zbranih je bilo 887,90€, zato res iz srca HVALA vsem, ki ste si 
vzeli čas in nas obiskali na stojnici ter seveda darovali.
Še vseeno pa bi ob tem vzpodbudila vse, ki na pokopališče 
prinašate vrečke polne sveč, da v premislite, če bi jih mogoče 
zamenjali s cvetjem, mogoče porisanim kamenčkom ali samo 
z zastavico »Manj svečk za manj grobov«, tako bo ustvarjenih 
veliko, veliko manj ton odpadne plastike in bomo našim naslednikom svet pustili lepši.
 Mateja SLADIČ Vozelj

nekje na tretjini Poti
Zaključuje se 1. faza projekta Nazaj k naravi. Navkljub omejitvam smo uspeli 
izvesti glavne predvidene aktivnosti v okviru projekta. Skupaj z društvom 
Sožitje in VDC Zasavje- enota Litija smo zasadili ja-

godni obgozdni vrt, zamenjali smo ponjavo na tipiju, skupaj z IGP Kamnik 
izvedli usposabljanje iz gozdne pedagogike, izpeljali poletni vikend oddi-
ha v naravi, Nesta d.o.o. je uspešno izpeljala proces priprave in gradnje 
nadomestnega toplarja, o projektu smo redno objavljali na naši FB strani 
in v drugih medijih,… Na teh temeljih se že veselimo prihodnjega leta, ki 
bo močno obarvan tako z razvojem kot s ponudbo različnih aktivnosti v 
naravi. Na projektu sodelujemo društvo Lojtra, društvo Sožitje Litija-Šmartno in Nesta d.o.o.
Projekt Nazaj k na-
ravi sofinancirata 
Evropska unija iz 
Evropskega kme-
tijskega sklada za 
razvoj podeželja in 
Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. www.drustvolojtra.si
https://www.facebook.com/lojtradrustvo 

Tina TRDIN, društvo Lojtra
Za več informacij o projektu pišite na: tina@drustvolojtra.si

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ
reBer

To je strmo travnato pobočje nad pokopališčem na Vačah (sl.1 - iz leta 1960). Včasih 
je vse to bila obala Panonskega morja in en del le-te je odkopan, restavriran in ozna-
čen. H kapelici skoraj na vrhu Rebri se je dunajski študent - Anton Lajovic umaknil, 
da bi v miru lahko študiral za izpite iz glasbe in prava. Tako-
le pravi Marinka Mali (njegova mala nečakinja) v svoji knjigi 

(Ogrlica spominov, 2016, iz poglavja »Spomini na strica«):
»Ker je bil doma pravi živ-žav zaradi otrok, si je stric Tone omislil, da se bo 
hodil učit v Reber nad pokopališčem. Mojo mamo pa je nagovoril, da mu 
je prinašala kosila. 
Preden je šel od doma, je vedno svoji mami naročil: »Mama daj malo več, 
da bo še Marička malo pojedla!« … itd. (Knjigo si je mogoče sposoditi v 
naši domoznanski knjižnici). 
Ja, če bi bil stric Tone dandanes še živ in bi hodil v Reber, bi ga nad ka-
pelico čakala še klopca ljubezni (sl. 2 - kar je le ena od 19 klopic, ki so 
razporejene po najlepših delih Slovenije! Malo pobrskajte po internetu! 
To je cel turistični projekt, nad katerim se boste morda navdušili.). Okoli 
te klopce je zaradi številnih obiskov precej shojeno. Na sliki 3 sta sošolca 
Anton Lajovic in Oton Župančič na eni čisto drugi klopci.
Bomo pa lahko prisluhnili njunim pesmim v nedeljo, 28. 11. 2021 ob 16. 
uri v dvorani POŠ Vače. Slišali in videli bomo slavnega dirigenta, ki je go-
stoval v številnih opernih hišah po svetu (v Londonu, Osaki na Japonskem, 
v Tokiu, v Ljubljanski operi…, bil profesor na raznih univerzah, je nosilec 
dveh študentskih Prešernovih nagrad in drugih mednarodnih priznanj. Bil 
je dirigent Orkestra slovenske vojske … ( Če boste pobrskali po internetu, 
boste videli, da je tega zelo veliko!). Zdaj v pokoju, pa z velikim veseljem 
in srčnostjo uči petja ljubiteljske navdušence in jih spremlja s klavirjem. Njegovo ime je Milivoj 
Šurbek. Zapela nam bo simpatična zdravnica - sopranistka Brina Šket in prvič bo Lajovca izvajal 
domačin, naš faran - Franjo Dolinar – tenor. Bravo! Natančneje je vse napisano na spletni strani: 
www.vace.si/sporedi vseh lajovicevih popoldnevov.htm in še na enem mestu v Občanu.
Rad imam glasbo in komaj čakam. Vstopnine ni. 
Bomo pa vse tudi posneli (zaradi korone) in si boste lahko to ogledali tudi na YouTubu, tako kot 
vse naše prireditve, se pravi, priredite Društva GEOSS. Bližnjice so tudi na spletni strani tega 
članka, na spletni strani Družinskega gledališča Kolenc in na strani Društva GEOSS. 
Kdaj bo konec te korone, da se bomo lahko objemali? Tolažim se, ker so vedno z nami naši naj-
bližji in ne pozabimo na sebe! Rad nas imam!  Zvonček Norček

kaliGraFija PoVeZuje staro in Mlado
Lepo zavite, na roke napisane črke na voščilnicah, le koliko truda, 
časa in potrpljenja je potrebnega za osvojitev te veščine? To so spo-
znali udeleženci na tečaju kaligrafije, ki je potekal v sodelovanju z 
Univerzo za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno pri Litiji, kjer 
so starejši prenesli znanje kaligrafije na mlajšo generacijo. 
Učili so se tako umetnosti lepega pisanja, ki je danes žal vse manj v upo-
rabi zaradi digitalizacije, je pa zato toliko bolj cenjena. S pomočjo kaligra-

fije se razvijajo sposobnosti osredotočanja, zbranosti in vizualizacije. Poleg krepitve ročnih spre-
tnosti dejavnost tudi izredno pomirja hkrati pa smo se na tečaju prijetno družili in spletali vezi.
Nastajale so personalizirane voščilnice, ki jih bomo ob prihajajočih praznikih poslali stanovalcem 
Doma Tisje, enota Litija. Mladi se nam še vedno lahko pridružite in napišete lepe misli in voščila 
ter polepšate praznike starejšim. Svoje lepe misli in voščila, nam pošljite na elektronski naslov 
info@consulta.si ali pa na roke napisane pošljete na naslov DPCD, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija 
do 15.12.2021. Poskrbeli bomo, da pridejo vaše želje in lepe misli do starejših. Aktivnost poteka 
v okviru projekta Starost – darilo mladim, ki spodbuja prenos znanja ter povezovanja starejše in 
mlajše generacije. Gre za Solidarnostni projekt, ki se izvaja v okviru Društva za podporo civilne 
družbe, podružnica Litija. Urša TRENTELJ

ICA-EFT, osebno in poslovno svetovanje d. o. o.,  
Potok 13a, Vače; GSM: 041 356 771

SE JE OTROKU 
ZATAKNILO 

V ŠOLI?

Ne razume,  
ne zmore,  

noče?

Se upira,  
odgovarja…?

CELOSTNA  
OBRAVNAVA 

OTROK
•  Pomoč pri učnih, 

čustvenih in vedenjskih 
težavah,

• motnjah koncentracije, 

• motiviranju,

•  razlagi snovi (inštrukcije) 
– osnovna in  
srednja šola,

• šolanje na domu…

V začetku meseca septembra je bil objavljen 3. Javni razpis za ohranjanje in 
razvoj majhnih kmetij. Sredstva so namenjena kmetijam, katerih zemljišča 
ležijo na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). 
To so vsa kmetijska gospodarstva, ki se nahajajo v občinah Litija in Šmar-
tno pri Litiji.
Ali izpolnjujete splošne pogoje lahko preverite na kmetijski svetovalni 

službi, tudi preko telefona. Vloge na javni razpis se lahko oddajajo do 16. 12. 2021 do 13.59 
ure, zato nas čimprej pokličite in se dogovorite za termin. 
Ostali aktualni javni razpisi:
-  20. in 21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za 

leto 2021; operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih 
gospodarstev – za naložbe gorskih kmetij (20. JR) in za naložbe ekoloških kmetij (21. JR). 
Vložitev vloge od 15. 11. 2021 do 30. 12. 2021. 

-  Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in 
spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021. Vložitev vloge od 2. 11. 2021 do 10. 1. 2022.

-  5. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Vložitev vloge poteka od 
4. 10. 2021 do zaprtja javnega razpisa. Svetujemo, da se glede pogojev za kandidiranje 
na razpisu obrnete na Upravne Enote.

-  2. Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti. Vložitev vloge od 4. 10. 2021 do 17. 12. 2021.

Več o razpisih si lahko preberete na spletni strani https://skp.si/prp-2014-2020-2022/javni-razpisi.
Spletna izobraževanja KSS Litija:
-  3. 11. 2021 ob 19.00 nam je specialist za travništvo in pašništvo, Anton Zavodnik, predstavil 

Oskrbo travinja po poletni suši in po poškodbah na travinju.
-  V sredo, 17. 11. 2021 ob 19.00 vas vabimo Preureditev in novogradnja hlevov za drobnico. 

Predaval nam bo mag. Peter Pšaker, univ. dipl. inž. zoot., specialist za živinorejo na KGZS  
Zavod Celje. 

-  V sredo 24. 11. 2021 ob 19.00 nam bo specialistka za drobnico s KGZS Zavoda Celje,  
mag. Marjeta Ženko predstavila pitanje jagnjet in kozličkov.

Povezave do spletnih seminarjev najdete na spletni strani KGZS Zavod Ljubljana, pod rubriko 
Dogodki in izobraževanja (https://lj.kgzs.si/dogodki-in-izobrazevanja). Vsi, ki ste na naši listi za 
obveščanja pa prejmete vabila po e-pošti. Če nam še niste posredovali elektronske pošte, lahko 
to še storite na elektronski naslov sonja.zurbanija@lj.kgzs.si.
 Pripravila Ana CIRAR

Terenski kmetijski svetovalci izpostave Litija:
mag. Sonja Zidar Urbanija, 01/899 50 14, sonja.zurbanija@lj.kgzs.si

Karmen Skalič Holešek, 01/899 50 15, karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si
Ana Cirar, 01/899 50 13, ana.cirar@lj.kgzs.si

Slavko Bokal, 01/899 50 13, slavko.bokal@lj.kgzs.si

DRUŠTVO SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO

Foto: IGI
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aktualne inForMaCije o delu krajeVne skuPnosti VačeKljub dejstvu, da časi niso več takšni, kot so bili in 
da nam jo je epidemija pošteno zagodla, želimo šir-
šo javnost seznaniti, da se je v Krajevni skupnosti 
Vače zgodilo tudi veliko novih in pozitivnih stvari 
ter da imamo še ogromno idej, ciljev in želja tudi 
za v bodoče. 
Prvi in na žalost tudi zadnji Zbor krajanov je pote-
kal dne 3.2.2019. Takrat smo se krajanom predsta-
vili na novo pečeni člani KS Vače (predsednik Miloš 
Kimovec, Brigita Plemenitaš, Ana Vrhovec, Danije-
la Indof, Tomaž Cirar, Anže Indof in Boštjan Tič) ter 
vse prisotne seznanili z našimi glavnimi cilji. Ker 
nam trenutne razmere že drugo leto zapored ne 
omogočajo organizacije Zbora krajanov v živo, 
smo se odločili, da vsem občanom na kratko pred-
stavimo v kakšni fazi so aktivnosti, ki smo jih pla-
nirali pred leti, kaj lepega se je zgodilo do danes 
in kaj točno še načrtujemo v bližnji prihodnosti. 
Krajanom smo obljubili, da se bomo trudili: 
1.)… za izgradnjo pokopališča in poslovilnega 
objekta na Vačah
Na Vačah je bil zgrajen nov poslovilni objekt. Upo-
rabno dovoljenje je bilo pridobljeno dne 12.2.2020. 
Razširilo se je tudi obstoječe pokopališče in sicer 
za 2 dvojna grobova, 32 enojnih grobov, 59 žar-
nih grobov in za prostor za raztros pepela. Obnovil 
se je kamniti 
zid okoli po-
k o p a l i š č a . 
Izven poko-
pališča se je 
izvedlo novo 
a s f a l t i r a n o 
p a r k i r i š č e . 
Upravljanje s 
pokopališčem se je preneslo iz KS Vače na KSP 
Litija. (vir: www.litija.si)
2.)…da bi pripeljali vodovod do vsake hiše
O težavah s pitno vodo na Vačah smo pisali v eni 
izmed prejšnjih številk. V KS Vače pa se soočamo 
tudi z izredno nizko pokritostjo z javnim vodoo-
skrbnim sistemom, ki naj bi po javno dostopnih 
podatkih znašala le 37%. Kljub navedenemu sporo-
čamo veselo novico, da se je del Ržišč po večletnih 
prošnjah, le uspel priklopiti na javni vodovod. Na 
splošno je za Občino Litija značilna izredno majh-
na pokritost prebivalstva z javnim vodooskrbnim 
sistemom v ustreznem opravljanju in ocenjujemo, 
da se aktivnosti za večjo pokritost odvijajo mnogo 
prepočasi. Se pa je letos v občinskem proračunu 
že pojavila postavka za projekt vodovoda Vače - 
Slivna, ki bi lahko priključil sedaj nepokrite zaselke 
(Strmca, Vrtače, Mačkovec (del). 
3.)… za izgradnjo šolskega igrišča na Vačah
Od samega začetka mandata se člani KS Vače tru-
dimo, da bi na Vačah končno imeli zunanje šolsko 
igrišče, kot si ga zaslužimo in za katerega si že de-
setletja neuspešno prizadevamo. Brez ustrezne lo-
kacije in zemljišča, pa na žalost ne gre. Trenutno so 

vsi naši napori usmerjeni na pridobitev zemljišča, 
na katerem 
bi lahko zgra-
dili igrišče. V 
teku so po-
govori z Ob-
čino Litija in 
Ljubljansko 
n a d ško f i j o 
glede prido-
bitev pravice 

do gradnje na lokaciji, ki smo jo izbrali.
4.)…za ureditev parkirišča in obračališča za av-
tobuse
Kot smo že navedli, se je v okviru obnove pokopa-
lišča uredilo tudi veliko asfaltirano parkirišče z 20 
parkirnimi mesti. Že v času gradnje parkirišča je 
KS Vače podala pobudo, da se pripravi še rezerv-
na cev za dovod elektrike za električne polnilnice. 
Veseli smo, da smo pripomogli k temu, da imamo 
danes na Vačah in v Slivni električni polnilnici. 
Odstranila se je tudi znamenita ‘’štirna’’ pred ga-
silskim domom, ki je onemogočala normalno zavi-
janje avtobusov na parkirišče pred pokopališčem.
5.)…za ureditev vaškega trga
Vaški trg zaenkrat ostaja takšen kot je. Med arhi-
vskimi dokumenti smo našli zelo staro idejno za-
snovo za ureditev vaškega 
trga, ki bi lahko bila še ve-
dno zelo primerna in dobra 
rešitev, a kaj ko KS Vače za 
ureditev trga ne razpolaga 
z nobenimi sredstvi.  Kljub 
temu se trudimo, da bi bil 
vaški trg urejen – zlasti v 
prednovoletnem obdobju 
pa poskrbimo za okrasitev 
trga z lučkami, da kraja-
nom pričaramo bolj pra-
znično vzdušje.
4.)…da bi aktivno sodelovali pri projektih za 
obnovo državne ceste Hotič – Kandrše in se 
trudili, da se obenem priskrbi še druga potreb-
na infrastruktura - pločniki (varna pot v šolo), 
javna razsvetljava, kanalizacija,…
Tudi pri obnovi državne ceste Hotič – Kandrše se 
stvari odvijajo počasneje, kot bi si želeli. KS Vače 
s pomočjo g. Rada Štera ves čas budno spremlja 
izvedene aktivnosti in se vključuje s svojimi pre-
dlogi. Leta 2019 je bil izveden ogled trase s strani 
vodje projekta na DRI, ki je sprejel vse predloge KS 
Vače glede varne šolske poti, pločnikov in razsve-
tljave. V začetku meseca decembra 2020 je DRI 
izdelal projektno nalogo. Še vedno se čaka na ob-
javo javnega razpisa za projektiranje, na izdelavo 
projekta ter na javno razpravo. Obnova državne ce-
ste na Vače je sicer predvidena v dveh fazah: naj-

prej od OŠ Vače do Klanca, zatem od peskokopa 
do Vač. Veseli smo, da je bila v preteklem obdobju 
na novo asfaltirana cesta od Hotiča do peskokopa 
pred Vačami.
7.)…za obnovo in asfaltiranje cest v KS Vače.
KS Vače se je uspela z Občino Litija dogovoriti, da 
se v bodoče pripravljajo skupni razpisi za izbor naj-
ugodnejšega izvajalca za asfaltiranje javnih cest. 
Ideja je, da del asfaltiranja cest krijeta Občina Li-
tija oz. KS Vače, del pa krajani sami. Z namenom 
obnove in asfaltiranja lokalnih cest, KS Vače beleži 
in sprejema pobude krajanov za obnovo/asfaltira-

nje lokalnih cest, ki 
peljejo do njihovega 
doma, obenem pa 
podaja pobude za 
izdelavo projektne 
dokumentacije, ki 
je osnova in pred-
pogoj za asfaltiranje 
ceste. Na Vačah je v 
letošnjem letu na ta 
način prišlo do asfal-
tiranja več odsekov 
cest (torej s pomo-
čjo KS Vače in ob 

sofinanciranju krajanov samih): cesta od vaškega 
trga mimo družine Klinc do družine Cirar ter vse do 
glavne ceste, cesta v novih Vačah, ki pelje po spo-
dnji strani mimo družine Dolničar do družine Žargi, 
del ceste iz Slivne proti Gori in del ceste od pove-
čane kopije vaške situle na Kleniku v smeri proti 
Vovšam (do ovinka pred kamnolomom). Še vedno 
pa čakamo tudi dokončno obnovo in asfaltiranje 
ceste Sava – Kobiljek.
Dodatne aktivnosti in novosti v KS Vače (v sliki 
in besedi)
•	 Facebook stran: Krajevna skupnost Vače, na ka-
teri lahko najdete aktualne objave iz naše krajevne 
skupnosti
•	 Letne delovno-či-
stilne akcije so naša 
redna praksa 
•	 Telovadnica na pro-
stem je postala glav-
na atrakcija za otroke 
in mladino
•	 V šolski dvorani se 
odvijajo razne špor-
tne aktivnosti za vse 
generacije. V KS Vače 
se lahko dogovorite 
tudi za najem dvora-
ne za različne name-
ne…npr. praznovanje 
rojstnega dne….

•	 Na Vačah imamo tudi »Klopco ljubezni« z najlep-
šim razgledom
•	 Začeli smo sodelovati z Rdečim križem Litija in 
skrbimo za distribucijo pa-
ketov pomoči 
•	 KS Vače je pomagala 
pri nakupu dodatnega de-
fibrilatorja. Tako se sedaj 
defibrilatorji nahajajo na 
Vačah, v Slivni in v Pod-
bukovju. Tudi letos smo v 
akciji Manj svečk za manj 
grobov uspešno zbirali 
sredstva za dodaten defi-
brilator, ki bi ga umestili na 
območje Ržišče – Boltija
•	 Dobro sodelujemo z OŠ Vače. S pomočjo do-

natorjev smo kupili no-
gometne gole za šolsko 
igrišče in druge rekvizite 
za šport
•	 Vsako leto nas obi-
šče Dedek mraz – lan-
sko leto se je vozil kar 
s kočijo in obdaril vse 
pridne malčke v krajevni 
skupnosti
•	 Andrejev sejem je 
tradicionalna prireditev, 
katero želimo tudi letos 
izpeljati, če nam bodo 

razmere to dopuščale. Že v naprej lepo vabljeni. 
•	 Naredili smo natečaj za iz-
delavo logotipa KS Vače. Pre-
mierno ga objavljamo in se iz 
srca zahvaljujemo talentirani 
zmagovalki natečaja Urški Ma-
toh Bračič. Nam je zelo všeč, 
pa vam?
Ciljev in idej nam tudi v priho-
dnje ne bo zmanjkalo. Naj omenimo, da je v izde-
lavi nova spletna stran Krajevne skupnosti Vače in 
da se bo Knjižnica Litija v kratkem preselila v nove 
prostore nad trgovino na Vačah.   
Krajane KS Vače vabimo, da se za kakršnekoli 
dodatne informacije ali pobude obrnete na nas 
preko elektronske pošte: info@ksvace.si ali preko 
FB strani. Dne 25.11.2021od 18.00 do 19.00 ure 
pa bomo člani krajevne skupnosti na voljo tudi za 
osebni razgovor v prostorih Krajevne skupnosti 
Vače – vljudno vabljeni (in ne pozabite na izpolnje-
vanje PCT pogoja). 
Še naprej se bomo trudili v smeri doseganja 
zastavljenih ciljev, o vseh novostih pa vas bomo 
z največjim veseljem obveščali. V upanju, da se 
bomo krajani končno lahko spet zbrali na pravem 
Zboru krajanov in o aktualnih temah tudi v živo po-
klepetali, vas vse lepo pozdravljamo. 

Člani Krajevne skupnosti Vače
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‚uliCa GroZe Za  
noč čaroVniC‘

Najstrašnejša noč v letu je za 
nami in z veseljam vam sporoča-
mo, da smo preživeli. Letos sicer 
ne v hiši strahov ampak na ulici 

groze. V duhu razmer današnjega časa, smo si 
vseeno želeli izpeljati dogodek za noč čarovnic, 
zato smo se odločili, da ga prestavimo ven na 
dvorišče. Dela je bilo zato malo več kot pona-
vadi, ampak nam je uspelo s pomočjo pridnih 
rok prostovoljk in prostovoljcev.
Na našem dvorišču se je cel teden dogajalo, 
postavljanje lesenega ogrodja za labirint, ovija-
nje s filcem, obešanje napisa, dekoriranje, …. 
Zadnji dan je bil namenjen le še manjšim lepo-
tnim popravkom in ustvarjanju mask. Cel teden 
smo izdelovali netopirje, pajke, reciklirali staro 
dekoracijo, iskali kostume in komaj čakali, da bo 
končno nedelja, ko bomo lahko dali naše delo na 
ogled in sprejeli obiskovalce. Tema »Ulice groze« 
so bile grozljivke oziroma njihovi liki.

V labirintu so obiskovalci in obiskovalke srečali 
duhca Robija, izginulega dečka, ki ga je domnev-
no odplavila narastla Sava. Kmalu po vstopu v 
labirint je izza kopalniške zavese kukala dekli-
ca iz filma »The Grudge«, pot se je nadaljevala 
mimo igrivega »Killer Clown-a« in njegovih pli-
šastih prijateljev, vse do skrivnostne Samare 
iz filma »The Ring«, ki je obiskovalce pozdravila 
s prihodom iz televizorja. Pot se je nadaljevala 
mimo sobe, kjer so izganjali hudiča po scenariju 
filma »The Exorcist«. Še zadnji postanek v dnev-
ni sobi »Freddy-ja Krueger-ja« za vse pogumne 
duše, kratek sprehod čez pokopališče za konec 
pred izhodom in obiskovalci ter obiskovalke so 
bili rešeni groze in strašljivih krikov strahu.
Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem sodelu-
jočim prostovoljcem in prostovoljkam ter gara-

čem in garačkam, ki so omogočili izpeljavo do-
godka!!! Brez vas nam definitivno ne bi uspelo! 
Hvala tudi vsem obiskovalcem in obiskovalkam 
za pohvale in tople besede, upam da ste uživali 
ob sprehodu čez ‚Ulico groze‘ in da se nam po-
novno pridružite naslednje leto. (foto: Žiga Lupše)

Večerno GiBanje z MC-jem – 
odBojka

Ponovno je tu jesen in čas za malo rekreacije 
z mladinskim centrom. Na programu je čas za 
»sredino odbojko«. Igrali bomo ob sredah, med 
17:30 in 19:00 uro v dvorani Gimnazije Litija. 
Letos pa se bo na večerno gibanje potrebno 
prijaviti*, vsi zainteresirani za igranje pa morajo 
izpolnjevati PCT pogoj. Potrebo je tudi nositi ma-
sko od vstopa v dvorano do garderobe. Prihod 
je zaželjen deset minut pred samo vadbo zaradi 
pomoči pri postavljanju igrišča, in najkasneje do 
17:40. Za igranje potrebujete primerne športne 
copate, namenjene vadbi v zaprtih prostorih.
*Kako se prijaviš? Pošlji nam mail na info@mcli-
tija.si, v zadevo napiši ODBOJKA in se prijavi naj-
kasneje do vsakega torka pred vadbo. Večerno 
gibanje ne bo potekalo v času šolskih počitnic 
(29. 12. 2021, 23. 2. 2022) in praznikov (27. 4. 
2022). Igrali bomo vse do konca aprila 2022.

dneVni Center
Vsak dan od ponedeljka do petka se lahko pri-
deš družiti v dnevni center, od 14:00 dalje pa 
vse do 20:00 zvečer. Ob ponedeljkih in sredah 
»delamo mi po svoje«, kar pomeni da igramo 
družabne igre, se pomerimo v pikadu ali v roč-
nem nogometu. Če pa nimamo volje po merje-
nju moči v igrah, se pa le ležerno pogovarjamo. 
Torki so namenjeni ekologiji – preko igranja 
kvizov, predstavitev in pogovorov spoznavamo 
ekološke teme. Ob petkih se ponavadi dogaja 
v naši galeriji, kjer gostimo razstave mladih (lo-
kalnih) umetnikov. Trenutno pri nas svoje foto-
grafije razstavlja Karmen Ponebšek. Tema raz-
stave so gore in pohodništvo. Razstavo si lahkjo 
olgedate vse do prvega tedna v decembru. 
Zaradi spremenljivih razmer na področju zaje-
zitve širjenja Covida-19, se naš program pri-
lagaja oziroma prihaja do odpovedi dogodkov 
in aktivnosti. S tem razlogom te prosimo, da 
spremljaš našo spletno stran na www.mclitija.
si, ali naše profile na omrežjih Facebook in In-
stagram, kjer skrbimo, da si sproti obveščen.

Ekipa MC Litija 

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV
Mesec oktober je v študentskih klu-
bih zaznamovan kot čas vpisov in 
podaljševanja članstva, ob novem 
študijskem letu. Tako smo Klišejevi 
letos, po 1-letnem premoru, obudili 
našo stojnico na železniški postaji 

v Litiji, katero smo poimenovali kar Maraton 
vpisov, saj smo bili aktivni na stojnici od 5. zju-
traj pa vse do 15. popoldne.
Na stojnici so lahko mladi spoznali aktiviste, se 
pogreli ob skodelici kave, kapučina ali čaja ter 
se posladkali s svežimi rogljički iz pekarne. Ob 
vpisu v klub oziroma podaljšanju članstva pa 
so prejeli še darili, rokovnik in pisalo, kasneje 
pa so po pošti prejeli še trajnostno darilce pre-
senečenja, ki je vsebovalo vrečko za nakupe iz 
blaga, brisačo ter bandano.
In čeprav je mesec oktober že za nami, se lah-
ko dijaki in študentje občin Šmartno in Litija 
še vedno brezplačno vpišete v klub in koristite 
ugodnosti, ki jih Kliše nudim svojim članom:
- cenejše fotokopiranje in spiralne vezave,
- cenejše inštrukcije,
- 15 % popust v optiki Manja,
-  10 % popust v pri nakupu oblačil in obutve v 

trgovini Stara šoli Litija,
- cenejše mesečne fitnes karte v Fitnes centru 
Klepec; ter subvencionirane vstopnice za raz-
lične dogodke, izlete in druge dogodivščine.
Nove ugodnosti za člane:
- cenejše mesečne karte Zumba z Alex,
-  kupon za striženje v Frizerskem salonu M 

Styling,
-  2 brezplačni mesečni karti za plezanje v dvo-

rani Pungrt.
Četudi je tako mesec oktober, kot maraton vpi-
sov že za nami, se lahko dijaki in študenti še 
vedno brezplačno včlanite v naš klub oziroma 
podaljšate svoje članstvo. Oboje storite tako, 
da prinesete potrdilo o šolanju oziroma potr-
dilo o vpisu, v KLIŠE med uradnimi urami vsak 
ponedeljek, sredo in petek od 17.00 do 20.00 
ali uredite preko spleta https://klise-klub.si/
postani-clan/. 
Poleg vpisov in podaljševanja članstev pa smo 
v soboto, 23.10., izvedli 2. sejem gramofon-
skih plošč. Ponovno nas je presenetil res lep 
obisk tako domačinov kot ljubiteljev iz bolj od-
daljenih krajev. Na sejmu so gostje lahko kupili 
gramofonske plošče zbiralcev, na voljo so bile 
LP plošče različnih glasbenih zvrsti, od obi-
čajnih izdaj do raritet, singlov, CD-jev. Glasba 
iz gramofona, kjer lahko plošče tudi posluša-
te pred nakupom, nas je popeljala v ikonične 

Med vsemi dogodki in aktivnostmi Klišeja pa 
še vedno večkrat tedensko po dogovoru skupaj 
tečemo in se razgibavamo z ekipo RUN4FUN. 
Če si želiš družbe pri teku ali motivacije za za-
četek, nam piši na FB, Instagram ali pa se pri-
javi na uradnih urah in dodali te bomo v zaprto 
skupino, v kateri se dogovarjamo za termine. 
Udeležba je brezplačna! Skupaj se bomo po-
dali tudi na večje organizirane teke, kot so win-
g4life, dm tek, Litijski tek itd.
Poleg tega pa še vedno nudimo brezplačne 
posvete za vse mlade, s svetovalkama Hele-
no Ditar, spec. psihoterapije, ob torkih in če-
trtkih (ura po dogovoru) na sedežu Klišeja ter 
z Alenko Žavbi mag. socialne pedagogike ob 

ponedeljkih in petkih (ura po dogovoru) preko 
Zoom-a. Posamezen pogovor oziroma svetova-
nje traja 60 minut in je zaupne narave, loka-
cijo posveta pa si izbereš sam/a. Posveti se 
izvajajo v okviru projekta KlišAID – skoči na 
Kliše po moč. Če si v stiski, nas 
kontaktiraj na klise.aid@gmail.
com ali preko QR kode, da se 
dogovorimo za termin, ki ti naj-
bolj ustreza. Tudi če potrebuješ 
samo pogovor.
Projekt KlišeAID je financiran s strani razpisa 
Evropska solidarnostna enota zavoda za razvoj 
mobilnosti mladih Movit.  Erika HORVAT

seZnaM uPraVičenCeV do donaCij Za 2021 iZ oBčine litija daVčna 
ŠteVilka

AEROKLUB MILAN BORIŠEK 42996325
DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM  
RAZVOJU LITIJA IN ŠMARTNO 86261380
DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI 87804107
DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE-LILA 31286208
DRUŠTVO NOVA KULTURA LITIJA 49147889
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA 15721353
DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSSA 15826864
GASILSKA ZVEZA LITIJA 84675225
KEGLJAŠKI KLUB LITIJA 2001 20443773
KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV 48463124
KLUB MALEGA NOGOMETA FC LITIJA 19515154
KOŠARKARSKI KLUB LITIJA 21845662
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER LITIJA 29521033
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JEVNICA 26738783
LOVSKA DRUŽINA DOLE PRI LITIJI 24702633
LOVSKA DRUŽINA GABROVKA 35006862
LOVSKA DRUŽINA LITIJA 95529349
LOVSKA DRUŽINA POLŠNIK 40509877
LOVSKA DRUŽINA VAČE 20797974
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI,  
SOCIALNO PODJETJE 36065862
NOGOMETNI KLUB JEVNICA 79317642
NOGOMETNI KLUB KRESNICE 14925079
NOGOMETNI KLUB LITIJA 38015811
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LITIJA 38142970
PEVSKO DRUŠTVO LIPA LITIJA 18259294
PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA 31901743
PLESNO ŠPORTNO DRUŠTVO NLP 74041487
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SAVA 37648594
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREG PRI LITIJI 95377913
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLE PRI LITIJI 70823430
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GABROVKA 30452619
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HOTIČ 10392661
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JEVNICA 29335752
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KANDRŠE 47782994
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRESNICE 58452559
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LITIJA 27620603
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POLŠNIK 13626051
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RIBČE 36983268
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TIHABOJ 82271658
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VAČE 75577526
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO PREDILNICE LITIJA 41944143
RADIOKLUB S59DLR 16538897
RAFTING KLUB VIDRA 28445295
RIBIŠKA DRUŽINA LITIJA 10537937
ŠPORTNO DRUŠTVO DOLE PRI LITIJI 42657741
TENIS KLUB AS LITIJA 66983983
ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA 35667508

glasbene čase. Kot 
zanimivost pa naj 
povemo, da po sve-
tu raste tudi produk-
cija novih plošč in je 
izdaja nekega nove-
ga albuma tudi na 
gramofonski plošči 
postalo (ponovno) 
skorajda pravilo. Za 
prihodnost te vrste 
glasbe se nam torej 

ni potrebno bati. Dogodek je bil del programa 
Litijski inkubator za skupnost in trajnost, ki ga 
podpira MJU. / Foto: Anže Malis. 
V petek, 29.10., smo se srečali na Kostanjevem 
pikniku, katerega je organizirala dijaška sekcija 
kluba Kliše, ki je pridno sukala kostanjčke in po-
skrbela za veselo počitniško vzdušje.
V nedeljo, 31.10. pa na Večeru grozljivk ki ga 
je, prav tako kot kostanjev piknik, organizirala 
dijaška sekcija. Večer smo preživeli ob doma 
narejenih prigrizkih, dobri družbi in še boljših fil-
mih, zaključili pa smo ga z nočnim sprehodom.
V zadnjem vikendu oktobra smo se pridružili še 
vseslovenski akciji Manj svečk za manj gro-
bov, v soboto, 30. in nedeljo, 31. oktobra 2021 
na pokopališču Šmartno pri Litiji. Namen akcije 
je, da denar, ki bi ga sicer zapravili za nakup 
sveč ali plastičnega cvetja, raje namenimo v 
dobrodelne namene in tako prispevamo k reše-
vanju življenj. V zameno za prostovoljni prispe-
vek darovalci prejmejo ročno izdelano zasta-
vico sočutja, s katero se bodo lahko poklonili 

pokojnim. Klišejevci pa smo porisali še nekaj 
kamenčkov. Hvala koordinatorkama Lijani Lo-
vše in Veroniki Jesenšek za povabilo in vloženo 
delo. Prav tako hvala vsem donatorjem – na 
šmarskem pokopališlu bodo zbrana sredstva 
šla v namen nakupa terapevtskih pripomočkov 
v Domu Tisje.



ZAHVALA
Zapustil nas je dragi ati, tast, dedek in pradedek

StANISLAV BRAtKOVIČ
15.4.1932 – 24.10.2021

iz Sitarjevca, Litija

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom za lep venec, 
prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, cvetje in 
sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji tuzemski 
poti. Zahvala Domu Tisje (enota Šmelc) za nego in oskrbo v zadnjem 
letu življenja. Prav tako zahvala župniku, pevcem, trobentaču in KSP 
Litija za korektno izveden obred. 

Ohranite ga v lepem spominu. 

Počivaj v miru.

Daniela in Marjan z družinama, vsi njegovi

Tam, kjer si ti
ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh nam
v srcih še živi
in nihče ne ve
kako zelo, zelo boli.

V SPOMIN
Mineva žalostno leto odkar nas je nepričakovano  

in tiho zapustil naš dragi

ALOJZ SIMONČIČ
iz Litije

16.5.1943 – 17.11.2020

Pogrešamo te.....

žena Hema, otroka Sergej in Saši z družinama

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje. 

ZAHVALA
V 91. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, 

prababica, tašča in prijateljica 

ANICA JESENŠEK
roj. Medved

3.9.1931 – 30.10.2021
Spodnje Jelenje 4, Dole pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za pomoč in izraze sožalja, za darovano cvetje in 
darove za svete maše. Hvala Domu Tisje, Črni potok za skrbno 
nego v zadnjih petih dneh. Iskrena zahvala g. župniku Robertu 
Hladniku za lepo opravljen pogrebni obred in daritev pogrebne 
maše. Zahvaljujemo se pogrebnemu zavodu JP KSP Litija, pevcem 
iz Polšnika za zapete žalostinke, Stanetu Kmetiču za ganljive besede 
slovesa ter zastavonoši in praporščakoma KO Rdečega križa Dole in 
KO DIS Dole. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji zemeljski poti. 

Mama, vedno boš ostala v naših srcih, počivaj v miru. 
Vsi njeni

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

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je zapustila

IVANKA ZUPANČIČ

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
Predilnici Litija, Društvu upokojencev in znancem za vsa izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče. Prav tako iskrena hvala sestrični 
Ivici za govor. 
Zahvaljujemo se go. Mii in patronažni sesti Petri za skrbno nego. 
Hvala g. župniku Marku Mrlaku, ki jo je pospremil k večnemu 
počitku, hvala tudi pevcem za zapete pesmi, trobentaču in pogrebni 
službi.

Vsi njeni

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj  

nas je zapustil dragi mož, ati, dedi, brat in stric

JOŠKO GOdEC
21.3.1950 – 26.10.2021

Zahvaljujemo se za pomoč domačinom in prijatelju Tegelj Stanetu 
s katerimi je delil zadnje minute svojega življenja, gasilcem PGD 
Gabrovka za prvo nudeno pomoč pri poskusu oživljanja in zdravnici 
dr. Sabini Kokot. Posebna zahvala družini Dušak, vsem sosedom, 
hvala tebi Slavi, Sando, Nežka in Metka, hvala tudi družini Komljanec 
in Pregrad za nesebično pomoč, stisk rok, tople objeme in izrečene 
besede. Iskrena hvala pogrebni službi KSP Litija za lepo opravljen 
pogreb, županu Francu Rokavcu za besede slovesa, pevcem Lipe, 
trobentaču in Društvu upokojencev Litija. Hvala prijateljem in vsem 
za donacijo, tople objeme, stiske rok in izrečena sožalja.

Pogrešali in spominjali se te bomo

žena Sonja, sin Luka, Tisa in Lora, hčerka Urša in Žiga,  
sestri Darinka in Fani ter nečaki z družinami

Ni te več na vrtu ne v hiši, 
nič več glas se tvoj ne sliši, 
še lučko na grobu upihnil bo vihar, 
v naših srcih je ne bo nikdar.

V SPOMIN
14.11.2021 je minilo tretje žalostno leto odkar  

nas je zapustila naša draga

JOžA - PePcA JeLNIKAR

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate  
in ob njenem grobu postojite ter  

prižigate sveče v njen spomin.

Pogrešamo te.

Vsi tvoji

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

ZAHVALA
Tiho in nepričakovano nas je zapustil mož, oče in dedek

JANeZ IVAN SVetIČ
15.10.1941 – 21.10.2021

Litija

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala 
pevcem za lepo odpete pesmi, trobentaču in pogrebni službi. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen pogreb. Posebno se 
zahvaljujemo dr. Kranjcu in ekipi za nesebično pomoč v  zadnjih 
trenutkih njegovega življenja.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.
T. Kuntner

ZAHVALA
Od nas se je poslovil naš dragi

MARKO KRALJ
iz Šmartna pri Litiji

20.1.1961 – 30.10.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede ter darovano 
cvetje in sveče. Zahvala tudi sodelavcem Omahen Transport, PGD 
Šmartno, Strelskemu društvu ter Društvu upokojencev. Prav tako se 
zahvaljujemo tudi dr. Milojki Juteršek, osebju SB Trbovlje - intenzivni 
oddelek: dr. Furlan, dr. Poznič in dr. Grilj. Hvala tudi župniku Marku 
Mrlaku in KSP Litija za lepo organiziran pogrebni obred. Iskrena 
hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku. V naših srcih 
bo ostal za vedno.

Žalujoči: vsi njegovi

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

ZAHVALA
Za svojo ljubljeno ženo je odšel naš dragi ata

JOže GORIŠeK
12.12.1934 – 16.10.2021 

Iz Litije

Hvala vsem, ki ste se z besedo ali dejanjem dotaknili življenja in smrti 
našega ata, nam izrazili sožalje in podarili cvetje in sveče. Zahvala 
uslužbencem KSP Litija, pevcem s Polšnika in gospodu župniku za 
pogrebni obred.

Nevidno bo prihajal v naš dom, kjer z mislijo nanj ostajamo 
žalostni in sami.

Žalujoči: hčerki Joži in Loja z družinama

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.
Mila Kačič

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustila naša draga žena, mami in babi

ANTONIJA BIJEC
iz Vač

12.6.1932 – 7.10.2021

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, sočutne besede, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se osebni zdravnici dr. 
Sabini Kokot za dolgoletno zdravljenje in osebju Doma Tisje za 
skrbno nego ter lajšanje bolečin v zadnjem mesecu. Hvala pogrebni 
službi in g. župniku Petru Bregarju za pogrebni obred in vsem, ki ste 
jo pospremili na zadnji poti.

Babi, pogrešamo te!

Vsi njeni 

Kratko življenje - bridko ločenje, 
a svidenje srečno bo trajalo večno.

V SPOMIN

Zahvaljujemo se vsem, ki se ju spominjate  
in postojite ob njunem grobu ter prižgete svečko v njun spomin.

Pogrešamo vaju.

Vsi njuni

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi naše drage

ANDReJe RIBIČ
23.2.1970 – 15.9.2021

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

Hvala Vlasti Cirar Vovčko za ganljiv govor,  
pevcem in pogrebcem za lepo opravljen obred. 

Žalujoči: vsi njeni

Ni smrt tisto, kar nas loči 
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše,  
brez pomena zanje so  
razdalje, kraj in čas.

Srca sta omagala,
vajin dih je zastal,
a na vaju spomin
bo večno ostal.

V SPOMIN

Marjan, vsi te močno pogrešamo.

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu z lepimi spomini nanju.

Vsi vajini

MARJAN 
OKORN

1.9.1969 – 14.11.2019

ANTON 
OKORN

8.9.1939 – 11.7.2014

ANA 
GOLNAR

LUdVIK 
GOLNAR

Minilo je 7 let odkar nas je 
zapustil naš dragi oče

Minili sta 2 leti odkar se je 
očetu pridružil še sin
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tok doGajanja na iC Geoss
Ozrem se skozi okno in pozornost mi ukrade sivkasto modro-zelena reka Sava, 
ki se zliva nekam proti Trbovljam. Spet je deževalo in višina je nenavadno visoka, 
tok pa izredno močan. Dež … Še eden od vremenskih pojavov, ki nas opozarja, da 
smo že globoko v jeseni. Z očmi prešinem okolico. Oranžno listje kraljuje na tleh, 
drevesa so vsak dan bolj gola. Ampak ta barva reke, ta barva reke me na nekaj 

spominja. Spominja me na veduto – fotografijo, posneto v začetku meseca oktobra, in sicer s traj-
ekta v Helsinkih, ki me je peljal na bližnji otok. Sedim v prostorih Izobraževalnega centra Geoss 
d.o.o. v učilnici številka 2 in pogled skozi okno me pelje v bližnje spomine. V Helsinkih sem bila 

prvič in če sem čisto iskrena, ne vem, če 
bi se kdaj v turistične namene odpravila 
prav tja. Sedaj vem, da bi mi lahko bilo 
žal. No, ampak tam sem pa vendarle bila, 
tokrat na službenem potovanju. In to je 
le eden od pestrih dogodkov, ki se je na 
našem izobraževalnem centru zlil s pe-
strostjo letnega časa. Še pred odhodom 

v Božičkovo deželo, smo z udeleženci socialne aktivacije Točka SoDELOVANJA zakorakali v čas 
in se eni od prvih zunanjih obiskovalcev podali v raziskovanje novo odprte Cukrarne v Ljubljani. 
Ogromna stavba nas je prav posrkala v svoje velike sobane in nas nagradila s sodobno umetno-
stjo v obliki dokumentarnih in umetniških filmov, instalacij, kipov in slik. S podobno bogatimi vtisi 
sem se vrnila tudi iz Finske. Partnerski sestanek s 
partnerji iz projekta OTA – napredovanje v sple-
tnem poučevanju je trajal nekaj dni. Množica 
dogodkov, novih poznanstev, prelivanja znanosti 
in umetnosti pa tako bogata, da je pustila obču-
tek druženja več tednov. Vrnitev v domovino pa ni 
pomenila nikakršne suhoparnosti. Daleč od tega. 
S skupino socialne aktivacije smo se bralno in 
funkcionalno nadgrajevali, v programu Knjige so 
zame projekta KORAK pa intenzivno poglabljali 
v kanonsko literaturo. Medtem so v polnem zago-
nu potekale priprave na še en velik dogodek – spremstvo staršev otrok priseljencev v Španijo, v 
Palmo de Mallroco, kjer so v okviru projekta FGSC krepili komunikacijske spretnosti in se družili 
na za nekaj stopinj toplejšem ozračju. Nov teden je pripeljal novo mobilnost – še en partnerski 
sestanek v oktobru. Sestanek projekta LIDS so tokrat gostili Italijani na svojem jugu. V petki 
velikega škornja – Tarantu smo tako analizirali že opravljeno delo, načrtovali nove delovne naloge 
in korake za nadaljevanje. V Litiji, na sedežu izobraževanega centra, so se že odprla vrata za štu-

dente višje šole in dijake srednje. Da, jesen je res barvit letni čas. Če bo tudi 
pozimi toliko dogajanja, morebitna megla v okolju ne bo imela prav nobenega 
vpliva na moje počutje. Pa saj me to zares niti malo ne skrbi. Že podatek, da 
so bili do sedaj odobreni trije novi projekti, za nekatere pa še čakamo rezul-
tate, je dovolj zgovoren o tem, da dogajanja prav gotovo na Izobraževalnem 
centru Geoss d.o.o. ne bo manjkalo. Z zanimanjem zremo v prihodnost teh 
novih projektov, od katerih je eden s področja poklicnega izobraževanja (Post-

-Human Architect), eden s področja mladine (NTC) in eden s področja izobraževanja odraslih 
(Green Digital Diversity), za katerega smo že imeli delovni sestanek. Ozrem se nazaj v učilnico. 
Tok misli je bil verjetno enako močan kot tok reke Save. A pogled po učilnici me umiri in z veliko 
motivacije se pridružim udeležencem socialne aktivacije pri ustvarjanju novih malih pisanih bitij 
v tehniki polstenja.  Jasmina HLAJ, IC Geoss

sPoMinska sloVesnost V Parku osaMosVojitVe
Na grobiščih pokojnih članov smo v petek 29.10.2021 položili cvetje in prižgali sve-
če. Ob 16.30 uri smo se zbrali v Parku osamosvojitve, kjer stoji spominsko obelež-
je braniteljem Slovenske 
samostojnosti v spomin 

na dogodke v letih 1990/91. V parku 
še vedno stoji lipa, katero so posadili 
pred 30. leti. Glede na omejitve NIJZ 
smo se v okrnjeni sestavi zbrali čla-
ni PVD Sever Ljubljana odbor Litija in 
člani Območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo. Ob žalni slove-
snosti sta predsednika obeh združenj 
Dušan Jovanovič in Ivan Lovše s prisotnimi člani položila venec. Dušan JOVANOVIČ

žalna sloVesnost oB dneVu MrtVih
Dne 29.10.2021 ob 
17. uri je v Litiji bila 
žalna slovesnost 

pred spomenikom na Trgu svobode v Litiji »Padlim bor-
cem in ostalim žrtvam« 1941-1945. Slovesnost je pripra-
vila Zveza združenj borcev za ohranjanje vrednot NOB Li-
tija-Šmartno. Letos je bila slovesnost skromna glede na 
COVID 19. Delegacija Zveze združenj borcev je položila 
venec pred spomenik ob glasbi pihalnega orkestra Litija. 
Pred spominskim obeležjem na Valvazorjevem trgu »Bra-
niteljem slovenske samostojnosti« pa so položili venec 
Veteransko združenje »Sever« in Združenje veteranov vojne za Slovenijo. Ciril GOLOUH

MedGeneraCijsko druženje oB tednu otroka
V dvorani Kulturnega centra Litija je bila v petek, 15. 10. 2021, prireditev, 
namenjena tednu otroka oz. medgeneracijskemu povezovanju. Nastopili so 
številni nastopajoči, od najmlajših do najstarejših: pevci, instrumentalisti, re-
citatorji, plesalci, iz različnih ustanov in društev Občine Litija. 
Prisluhnili smo lahko kvartetu trobil iz Glasbene šole Litija - Šmartno, harmonikarju, 

citrarskemu triu, pevcem različnih generacij: Otroškemu pevskemu zboru OŠ Gradec, Mladin-
skemu pevskemu zboru OŠ Gabrovka - Dole, trem sestram Kralj in Ženski vokalni skupini Lipa. 
Kako zelo nas besede lahko prizadenejo, so nam povedali recitatorji OŠ Litija, slišali smo tudi, 
kakšne so sodobne babice, prireditev pa so popestrili še člani Folklorne skupine Javorje. Rdeča 
nit, ki se je vila iz nastopa v nastop, je bila zelo povedna: kako pomembno je graditi prijateljstvo, 
da je življenje lepo, če ga živimo/znamo živeti, da lahko računamo drug na drugega, kadar je 
kdo v stiski in potrebuje pomoč. Vse prisotne je pozdravil g. Karlo Lemut, predsednik Sveta za 
medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija. Poudaril je, da nas medgeneracijsko sodelovanje 
bogati in nam dviguje kvaliteto življenja, da naj nas skrb za sočloveka spremlja vse življenje. Kot 
gostja prireditve pa je spregovorila ga. Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Moste 
- Polje. Orisala je položaj mnogih otrok v Sloveniji, ki je vse prej kot rožnat, da je nedopustno, 
da država ne poskrbi, da bi vsi, otroci in njihovi starši, lahko živeli dostojno življenje v ljubečem 
in varnem okolju. Vsem udeležencem je nekaj besed namenila tudi ga. Lijana Lovše, podžupanja 
Občine Litija, ki je v svojem nagovoru poudarila pomen in nujnost naše skupne skrbi za najranlji-
vejše v naši družbi, tako najmlajše kot najstarejše. Prireditev je povezovala ga. Iva Slabe, ki je z 
izbranimi besedami vse povezala v prelep pisan šopek. Vsi udeleženci večera smo bili navdušeni 
nad vsakim cvetom posebej. Seveda ni šlo brez Pavčkovih besed:
Vsi otroci so naši otroci, 
vsi svetlih in temnih in kodrastih las, 
vsi naši! Tudi tisti drugačni, 
drugačne usode in vere in ras, 
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni
so taki kot kdo izmed nas. Vsi 
otroci na svet so rojeni 
za srečo in dober prid, 
vsak je podoben tebi in meni 
in vsak je sonce in vsak je svit.

Pot iZ osaMljenosti …..
V Svetu za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija smo izdali publikacijo z naslovom  
Pot iz osamljenosti. Vsebina knjižice vsebuje strokovno razlago strokovnjakinj o definiciji osa-
mljenosti, kako se bolezen 
kaže, kako lahko poma-
gamo. S svojimi prispevki  
so sodelovali številni ob-
čani Litije s svojimi izku-
šnjami, občutki in pogledi 
na osamljenost. V knjižici 
so navedeni podatki, kje 
lahko poiščete pomoč za 
pot iz nje. Vsebina je do-
polnjena z ilustracijami 
našega občana. Knjižica 
bo predvidoma predsta-
vljena na prireditvi 29. 11. 
2021, v kolikor bodo to 
dopuščale epidemiološke 
razmere v državi. Hkra-
ti bo predstavljena tudi 
zloženka o Okrogli mizi o 
prostovoljstvu in razstava 
o delovanju Sveta za med-
generacijsko sodelovanje 
v občini Litija v letu 2020 
in 2021.

  Vida LUKAČ
Svet za medgeneracijsko 

sodelovanje 
v Občini Litija

nekaj noVosti iZ kulturno-ŠPortneGa druŠtVa  
Velika ŠtanGa

Naj pričnem v mesecu februarju, ko smo pridobili štiriindvajset železnih drogov za potrebe špor-
tnega parka KOMUN v vrednosti 400 €. V tem mesecu smo pripravili tudi drva za potrebe balinar-
jev, saj je kazalo, da bo zima še dolga. V mesecu marcu smo poprijeli za delo ter tako odstranili 
dotrajane železne lovilne mreže, požagali dotrajane lesene drogove, pobarvali nove železne dro-
gove, Blaž pa nam je izkopal nove jame za drogove.
13.5.2021 smo pričeli z igranjem oziroma balinanjem v O.B.R.L. šestih ekip: Velike Štange 1 in 2, 
MDI Litija 1 in 2, Športno društvo Golišče in društvo upokojencev Jevnica.
V juniju smo pristopili k, mogoče enemu večjih projektov zadnjih let, in sicer zamenjavi dotrajane 
kritine na samem balinišču. Potrebno je bilo odstraniti staro kritino, za kar so poskrbeli člani 
društva, za samo izvedbo namestitve nove polikarbonatne kritine, pa je bil izbran izvajalec firme 
JESIHOVA, katero vodi Franci Kremžar. Člani društva se mu za korektno in ugodno izvedbo dela 

prisrčno zahvaljujemo.
Nadalje smo namestili nove lovilne mreže ob samem no-
gometnem igrišču in še bi se kaj našlo.
19.6.2021 je društvo v dogovoru z ostalimi ekipami orga-
niziralo zaključni turnir O.B.R.L. za sezono 2020/2021. 
Prvaki oziroma najboljši balinarji v sezoni 2020/2021 so 
bili balinarji Velike Štange 1, 2. so bili balinarji MDI Litija 
1, 3. domača ekipa 2, 4. Športno društvo Golišče, 5. MDI 
Litija 2, 6. DU Jevnica. Zaključni turnir je pripadel ekipi 
MDI Litija 1, drugo mesto je zasedla ekipa Velike Štange 
1, tretje mesto DU Jevnica, četrto Športno društvo Goli-
šče, peto MDI Litija 2 in šesto Velika Štanga 2. Kot vodja 
organizacije samega turnirja lahko povem, da je tekmo-

vanje potekalo v duhu druženja in fer tekmovanja. Želimo pa si še večjega števila ekip, kar bi 
prineslo več tekmovanja in tudi več druženja. Zato vse zainteresirane vljudno vabim, da se nam 
pridružite, potrebujete 4–6 igralcev in pa seveda prijavo pri Skubic Janezu, vodji lige O.B.R.L..
Ekipa nogometašev trenutno igra prijateljsko pripravljalne tekme, saj OLMN liga za enkrat še 
ni uradno štartala. Meseca junija smo se na povabilo B.K.Budničar iz Domžal udeležili močnega 
turnirja 16. ekip v balinanju, kjer smo zasedli zavidljivo osmo mesto. Ravno tako smo tekmovali 
septembra v Straži pri Novem mestu, kjer je tekmovalo dvanajst ekip, tu smo zasedli odlično 4. 
mesto. Z oktobrom smo končali jesenski del balinanja v O.B.R.L. za sezono 2021/2022, kjer vo-
dita ekipi Velike Štange 1 in 2. Toliko iz Kulturno-športnega društva Velika Štanga in lep športno-
-kulturni pozdrav. Marjan LUKANČIČ, predsednik KŠD Velika Štanga

Svetu za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija in njegovemu predsedniku Karlu Lemutu 
se zahvaljujemo za pobudo prireditve, prav tako vsem sodelujočim, ki so poskrbeli, da je vse 
potekalo nemoteno, za organizacijo dogodka. In seveda še velik hvala številnim nastopajočim.

Anica RESNIK

Velikost oGlasa
širine 13,5 cm x 6,2 cm višine

Cena barvnega oglasa 
je 46,00 eur + ddV

+ 10,00 EUR (za oblikovanje nezahtevnega oglasa)  
V primeru večjega ali manjšega formata čestitke 

se cena primerno oblikuje.

Če boste oglas sami oblikovali pošljite oblikovano 
v JPG ali PDF formatu v primerni ločljivosti za tisk.

Primerno za podjetnike, politične stranke,  
javne zavode, razna društva ...

Poslati za objavo najkasneje do 8. decembra 2021.

iZkoristite 50% PoPust
Za oBjaVo noVoletne čestitke



ZAHVALA
Zapustil nas je dragi ati, tast, dedek in pradedek

StANISLAV BRAtKOVIČ
15.4.1932 – 24.10.2021

iz Sitarjevca, Litija

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom za lep venec, 
prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, cvetje in 
sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji tuzemski 
poti. Zahvala Domu Tisje (enota Šmelc) za nego in oskrbo v zadnjem 
letu življenja. Prav tako zahvala župniku, pevcem, trobentaču in KSP 
Litija za korektno izveden obred. 

Ohranite ga v lepem spominu. 

Počivaj v miru.

Daniela in Marjan z družinama, vsi njegovi

Tam, kjer si ti
ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh nam
v srcih še živi
in nihče ne ve
kako zelo, zelo boli.

V SPOMIN
Mineva žalostno leto odkar nas je nepričakovano  

in tiho zapustil naš dragi

ALOJZ SIMONČIČ
iz Litije

16.5.1943 – 17.11.2020

Pogrešamo te.....

žena Hema, otroka Sergej in Saši z družinama

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje. 

ZAHVALA
V 91. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, 

prababica, tašča in prijateljica 

ANICA JESENŠEK
roj. Medved

3.9.1931 – 30.10.2021
Spodnje Jelenje 4, Dole pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za pomoč in izraze sožalja, za darovano cvetje in 
darove za svete maše. Hvala Domu Tisje, Črni potok za skrbno 
nego v zadnjih petih dneh. Iskrena zahvala g. župniku Robertu 
Hladniku za lepo opravljen pogrebni obred in daritev pogrebne 
maše. Zahvaljujemo se pogrebnemu zavodu JP KSP Litija, pevcem 
iz Polšnika za zapete žalostinke, Stanetu Kmetiču za ganljive besede 
slovesa ter zastavonoši in praporščakoma KO Rdečega križa Dole in 
KO DIS Dole. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji zemeljski poti. 

Mama, vedno boš ostala v naših srcih, počivaj v miru. 
Vsi njeni

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

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je zapustila

IVANKA ZUPANČIČ

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
Predilnici Litija, Društvu upokojencev in znancem za vsa izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče. Prav tako iskrena hvala sestrični 
Ivici za govor. 
Zahvaljujemo se go. Mii in patronažni sesti Petri za skrbno nego. 
Hvala g. župniku Marku Mrlaku, ki jo je pospremil k večnemu 
počitku, hvala tudi pevcem za zapete pesmi, trobentaču in pogrebni 
službi.

Vsi njeni

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj  

nas je zapustil dragi mož, ati, dedi, brat in stric

JOŠKO GOdEC
21.3.1950 – 26.10.2021

Zahvaljujemo se za pomoč domačinom in prijatelju Tegelj Stanetu 
s katerimi je delil zadnje minute svojega življenja, gasilcem PGD 
Gabrovka za prvo nudeno pomoč pri poskusu oživljanja in zdravnici 
dr. Sabini Kokot. Posebna zahvala družini Dušak, vsem sosedom, 
hvala tebi Slavi, Sando, Nežka in Metka, hvala tudi družini Komljanec 
in Pregrad za nesebično pomoč, stisk rok, tople objeme in izrečene 
besede. Iskrena hvala pogrebni službi KSP Litija za lepo opravljen 
pogreb, županu Francu Rokavcu za besede slovesa, pevcem Lipe, 
trobentaču in Društvu upokojencev Litija. Hvala prijateljem in vsem 
za donacijo, tople objeme, stiske rok in izrečena sožalja.

Pogrešali in spominjali se te bomo

žena Sonja, sin Luka, Tisa in Lora, hčerka Urša in Žiga,  
sestri Darinka in Fani ter nečaki z družinami

Ni te več na vrtu ne v hiši, 
nič več glas se tvoj ne sliši, 
še lučko na grobu upihnil bo vihar, 
v naših srcih je ne bo nikdar.

V SPOMIN
14.11.2021 je minilo tretje žalostno leto odkar  

nas je zapustila naša draga

JOžA - PePcA JeLNIKAR

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate  
in ob njenem grobu postojite ter  

prižigate sveče v njen spomin.

Pogrešamo te.

Vsi tvoji

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

ZAHVALA
Tiho in nepričakovano nas je zapustil mož, oče in dedek

JANeZ IVAN SVetIČ
15.10.1941 – 21.10.2021

Litija

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala 
pevcem za lepo odpete pesmi, trobentaču in pogrebni službi. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen pogreb. Posebno se 
zahvaljujemo dr. Kranjcu in ekipi za nesebično pomoč v  zadnjih 
trenutkih njegovega življenja.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.
T. Kuntner

ZAHVALA
Od nas se je poslovil naš dragi

MARKO KRALJ
iz Šmartna pri Litiji

20.1.1961 – 30.10.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede ter darovano 
cvetje in sveče. Zahvala tudi sodelavcem Omahen Transport, PGD 
Šmartno, Strelskemu društvu ter Društvu upokojencev. Prav tako se 
zahvaljujemo tudi dr. Milojki Juteršek, osebju SB Trbovlje - intenzivni 
oddelek: dr. Furlan, dr. Poznič in dr. Grilj. Hvala tudi župniku Marku 
Mrlaku in KSP Litija za lepo organiziran pogrebni obred. Iskrena 
hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku. V naših srcih 
bo ostal za vedno.

Žalujoči: vsi njegovi

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

ZAHVALA
Za svojo ljubljeno ženo je odšel naš dragi ata

JOže GORIŠeK
12.12.1934 – 16.10.2021 

Iz Litije

Hvala vsem, ki ste se z besedo ali dejanjem dotaknili življenja in smrti 
našega ata, nam izrazili sožalje in podarili cvetje in sveče. Zahvala 
uslužbencem KSP Litija, pevcem s Polšnika in gospodu župniku za 
pogrebni obred.

Nevidno bo prihajal v naš dom, kjer z mislijo nanj ostajamo 
žalostni in sami.

Žalujoči: hčerki Joži in Loja z družinama

Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.
Mila Kačič

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustila naša draga žena, mami in babi

ANTONIJA BIJEC
iz Vač

12.6.1932 – 7.10.2021

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, sočutne besede, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se osebni zdravnici dr. 
Sabini Kokot za dolgoletno zdravljenje in osebju Doma Tisje za 
skrbno nego ter lajšanje bolečin v zadnjem mesecu. Hvala pogrebni 
službi in g. župniku Petru Bregarju za pogrebni obred in vsem, ki ste 
jo pospremili na zadnji poti.

Babi, pogrešamo te!

Vsi njeni 

Kratko življenje - bridko ločenje, 
a svidenje srečno bo trajalo večno.

V SPOMIN

Zahvaljujemo se vsem, ki se ju spominjate  
in postojite ob njunem grobu ter prižgete svečko v njun spomin.

Pogrešamo vaju.

Vsi njuni

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi naše drage

ANDReJe RIBIČ
23.2.1970 – 15.9.2021

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

Hvala Vlasti Cirar Vovčko za ganljiv govor,  
pevcem in pogrebcem za lepo opravljen obred. 

Žalujoči: vsi njeni

Ni smrt tisto, kar nas loči 
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše,  
brez pomena zanje so  
razdalje, kraj in čas.

Srca sta omagala,
vajin dih je zastal,
a na vaju spomin
bo večno ostal.

V SPOMIN

Marjan, vsi te močno pogrešamo.

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu z lepimi spomini nanju.

Vsi vajini

MARJAN 
OKORN

1.9.1969 – 14.11.2019

ANTON 
OKORN

8.9.1939 – 11.7.2014

ANA 
GOLNAR

LUdVIK 
GOLNAR

Minilo je 7 let odkar nas je 
zapustil naš dragi oče

Minili sta 2 leti odkar se je 
očetu pridružil še sin
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GarderoBe so odPrte
Nove garderobe so odprte in predane svojemu namenu. V nedeljo 24.10.2021 je na 
prireditvi, ki je potekala v športnem parku, župan Litije g. Franci Rokavec svečano 
prereza l trak in predal ključe garderob predsedniku NK Jevnica Juriju Godec. Vsi, 
ki so si želeli so nato lahko vstopili v zgradbo in si ogledali to res veliko pridobitev 
za naš nogometni klub.
Prireditev HVALEŽNOST JESENI se je začela ob 9 uri z postavitvijo stojnic na katerih 

so se predstavljali domači pridelovalci in izdelovalci. V veli-
kem šotoru pa so bili razstavljeni poljski pridelki domačinov 
in okoliških kmetovalcev.
V sklopu prireditve sta potekala dva nogometna turnirja. Na 
prvem so se med seboj na umetni travi merile ekipe članov, 
mladincev in kadetov. Predstavila pa se je tudi novousta-
novljena ženska ekipa » VAŠKE MAČKE«, ki je požela velik 
aplavz. Na drugem turnirju pa so se na glavnem igrišču med 
seboj pomerile ekipe veteranov Jevnica, Kresnice in Dol pri 
Ljubljani. Ob 15 uri je bil tudi bogat kulturni program z raz-

glasitvijo naj pridelkov in zmagovalcev nogometnih turnirjev ter otvoritvijo garderob. Po uradnem 
delu pa se je nadaljevalo veselo druženje z dobro hrano in pijačo v režiji NK Jevnica.
V mesecu novembru se je zaključil 
jesenski del tekmovanj v MNZ ligi Lju-
bljana, kjer smo sodelovali z osmimi 
selekcijami. Vse so uspešno nastopa-
le v svojih kategorijah. Najbolje se je 
uvrstila članska ekipa, ki bo prezimila 
na 1. mestu. Treningi za vse selekcije 
bodo potekali tudi v zimskem času na 
umetni travi ali asfaltni ploščadi. Če bo 
vreme dopuščalo pa tudi na osvetlje-
nem delu glavnega igrišča.
Nogometni klub se zahvaljuje vsem Vam, ki ste pomagali pri urejanju in vzdrževanju našega 
športnega parka in organizaciji prireditve. Še enkrat več smo dokazali,kaj vse zmoremo narediti 
v Jevnici. HVALA VAM in GLOBOK POKLON.
Ostanite zdravi in skrbite za zdravje ljudi okoli vas. Za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

Ekipi NK Dol pri Ljubljani in NK Jevnica

judo kluB litija in judo kluB koMenda orGaniZirala 
Veliko Mednarodno PrVenstVo

V soboto, 9.10.2021 se je v Športni dvorani Komenda že 6. leto zapored odvilo 
veliko mednarodno prvenstvo v judu 6. Pokal Komende - Komenda Open, ki ga tra-
dicionalno organizirata domači Judo klub Komenda in sorodstveni Judo klub Litija, 
s predsednikom Boštjanom Veinhandlom na čelu.
Kljub težkim časom za šport, jim je uspelo organizirati in izpeljati tekmovanje na 
visokem nivoju, saj se lahko pohvalijo z veliko udeležbo tako slovenskih, kot tudi 

tujih klubov. Letos je na tatamiju tekmovalo 448 tekmovalcev iz 36 klubov, skozi celo soboto 
pa se je odvilo kar 749 judo borb v starostnih kategorijah U10, U12, U14 in U16. Gostili so tudi 
judoiste iz Moldavije, Bosne in Hercegovine in Češke. Moldavijce je s svojim obiskom presenetila 
tudi častna konzulka Republike Moldavije, gospa Tanja Rupnik, jih nagovorila v Ruščini in jim pri-

nesla spominska darilca. Tekmovalce v starostni 
kategoriji U10 je pozdravila maskota judo panda, 
prav vsi tekmovalci pa so prejeli tudi lepa darila.
V boju za veliki Pokal Komende se je najbolje od-
rezal moldavski judo klub SSS Judo Moldova in 
prejel pokal za 1. mesto. Drugi je bil Judo klub 
Apolon Maribor, tretji pa Judo klub Gib Šiška iz 
Ljubljane. Tekmovalo je dvanajst judoistov Judo 
kluba LITIJA, ki so osvojili neverjetne rezultate, 
saj so bili pred domačim občinstvom še dodatno 
motivirani. Judoisti JK Litija so osvojili 2 sre-
brni in 1 bronasto kolajno. Srebrno kolajno sta 
osvojila mlada nadobudna judoista TIA VIRANT 

(u16) in JORIK KVAPIL (u12), bronasto pa URH KLINC (u10). Ker je bilo občinstvo v živo delno 
prepovedano, so starši in navijači borbe otrok lahko spremljali preko prenosa v živo, saj so se vse 
borbe snemale. Na ta način smo vsem omogočili navijanje, ne glede na situacijo v kateri smo se 
znašli zaradi epidemije. V Komendo vsako leto pride več judoistov, za tekmovanje pa se zanima 
tudi vedno več držav. Se že veselimo ponovne organizacije in upamo, da razširimo tudi prepo-
znavnost tega olimpijskega športa med širšo publiko.
REZULTATI: Tia Virant (u16) – 2. mesto; Jorik Kvapil (u12) – 2. mesto; Urh Klinc (u10) – 3. mesto; 
Maj Groboljšek (u10) – 3. mesto; Bine Eržen (u16) – 5. mesto; David Lazić (u16) – 5. mesto; Neja 
Indof (u16) – 5. mesto; Enej Groboljšek (u12) – 5. mesto; Rua Kvapil (u14) – 7. mesto

Katarina KUMERKatarina KUMER

noVa sVetoVna PrVaka PlesneGa druŠtVa nlP
V zadnjem, prazničnem vikendu oktobra se je 
v Italijo odpravila številna odprava slovenskih 
plesalcev. Del odprave so bili tudi litijski ple-
salci Špela, Jaka, Jaša, Pia in Ala ter Maša in 
Anja. V spremstvu Tadeja in Katjuše Premk so 
slovenske barve 30. in 31. oktobra zastopali na 

Svetovnem prvenstvu v street dance showu. Plesalci so našo drža-
vo zastopali na odru, pomembno vlogo na svetovnem prvenstvu pa 

sta imela tudi Tadej 
Premk, ki je bil vodja 
slovenske reprezen-
tance ter Nataša Lo-
vše Pepelnak, ki je 
bila del panela med-
narodnih sodnikov.
Rezultati naših plesalcev so bili več kot odlič-
ni. Špela Polesnik je v kategoriji street dance 
show solo deklice končala na 11. mestu, Jaka 
Polesnik si je med street dance show mladinci 
priplesal odlično 4. mesto, Jaša Končar pa je 
v isti kategoriji postal NOVI SVETOVNI PRVAK!
V starejši mladinski kategoriji sta se predstavili 
tudi Ala Cvetežar in Pia Štrus, ki sta si priple-
sali 4. mesto, prav tako sta si 4. mesto v članski 
kategoriji med dvojicami zagotovili tudi Maša 
Štrus in Anja Gorta. Poleg nastopa med dvoji-

cami pa si je Anja Gorta v konkurenci solo starejših mladink priple-
sala še naziv SVETOVNE PRVAKINJE!
Iskrene čestitke Anji in Jaši, kot tudi vsem ostalim tekmovalcem! 
Ponosni smo prav na vse rezultate in plesalcem želimo še veliko 
uspehov!
V zadnjih dveh mesecih letošnjega leta pa ne bomo počivali, pripra-
vljamo namreč malce drugačno plesno predstavo. V kolikor bodo 
razmere dopuščale, bo za ogled prav vsem ljubiteljem plesa na voljo 
konec meseca decembra. Se že veselimo!
 Tadej PREMK 

Člani pred tekmo doma že v novih dresih, 7.11.2021

TENIS KLUB AS

artnak Bor in Šeško žiga na jakostnih lestvicah  
teniške zveze slovenije zasedata 1. mesto, uranič z zmago 

otvoril zimsko rekreativno sezono 2022
Objavljene so nove lestvice Teniške zveze Slovenije za sezono 2022. Tenis klub AS 

Litija ima v samem vrhu, na 1. mestu slovenske teniške lestvice, kar dva tekmovalca.
Artnak Bor zaseda 1. mesto na jakostni lestvici Teni-
ške zveze Slovenije do 18 let, Žiga Šeško pa 1. mesto 
do 14 let. Tukaj pa ne smemo pozabiti, da oba dosegata 
tudi izvrstne mednarodne rezultate – tako bo Bor priho-
dnje leto med najboljših 20 igralcev na svetu do 18 let, 
kar mu bo omogočilo nastope na vseh mladinskih Grand 
Slam turnirjih. Žiga Šeško pa bo v kategoriji do 14 let uvr-
ščen med najboljših 15 igralcev v Evropi. Bravo Bor, Bravo 
Žiga !
Seveda za izvrstnimi rezultati stojijo tudi odlični trenerji in 
vse pohvale v prvi vrsti Niku Razboršku, ki je trener Žiga 
Šeška in Andražu Bedene, ki trenira Bora Artnak.
Bor Artnak se bo v mesecu decembru udeležil še zadnjih dveh turnirjev v letošnjem letu in sicer v 
ZDA, kjer bo nastopal na turnirji Eddie Herr in znamenitem Orange Bowl. Držimo pesti !
V soboto, 06.11.2021 se je na prenovljenih igriščih Teniškega kluba As Litija po dveh letih premo-
ra zopet odvijal otvori-
tveni turnir Zimske te-
niške lige HERZ - AS. 
Na turnirju je nastopilo 
16 igralcev, ki so imeli 
že v predtekmovanjih 
zelo izenačene in na-
pete dvoboje.
Iz vsake skupine sta 
se naprej uvrstila po 
dva igralca. V četrfi-
nale so se tako uvrstili 
Ašič Alojz, Vidic Darko, 
Smrkolj Alojz, Mehme-
dovič Muhizin, Končar 
Marjan, Uranič Denis, 
Smrkolj Damijan ter 
Guna Branko. Najbolj 
napet četrfinalni dvo-
boj je bil definitivno 
»zagorski derbi« med Guna 
Brankom in Smrkolj Damja-
nom, ki je slavil kljub velike-
mu začetnemu vodstvu Gune. 
Polfinalni pari so bili Ašič Alojz 
– Smrkolj Alojz ter Uranič De-
nis – Smrkolj Damjan. V finale 
sta se uvrstila Smrkolj Alojz in 
Uranič Denis. Zmago na otvo-
ritvenemu turniju je z odlično 
igro osvojil Uranič Denis, ki je 
napovedal tudi boj za prvaka 
1. lige. Prav tako z veseljem 
sporočamo, da se je v letošnjo 
sezono Zimske rekreativne 
lige HERZ – AS vpisalo preko 
50 igralcev. 

Ob tej priložnosti se Tenis 
klub AS Litija še posebej za-
hvaljuje glavnemu sponzor-
ju HERZ d.o.o., ki podpira 
ne samo naše odlične mla-
de tekmovalce, ampak tudi 
ostale programe našega klu-
ba.
 
Hvala  

skupaj zmoremo !

Božički na kolesih oBdarujejo otroke
ZEMLJEVID POTI PO KATERI SE BO VOZIL BOŽIČEK;

Štart in cilj Božička: Litija - Bencin-
ska črpalka OMV Litija 
17,6 km - 220 m.n.v. - 3 ure pred-
videne vožnje
nadaljevanje poti: Trg na Stavbah - 
Kidričev cesta - Prisojna ulica - Kidri-

čeva cesta - Graška cesta - cesta Dušana Kvedra 
- Cesta Zasavskega bataljona - staro mestno jedro 
Litije - Rozmanov trg - Grbinska cesta - Uštje - Pun-
grt - Jeze - Zagorica - Ježa - bencinska črpalka OMV.
Več informacij o dogodku najdete na naši spletni 
strani www.litijskitempomat.si in na facebook strani 
www.facebook.com/litijskitempomat.

Božički Litijskega Tempomata

noVi dresi Za člane u15 in u13
Naši sponzorji OMAHEN TRANS-
PORT, HS INŠTALACIJE, DS TEAM 
in AVTOSERVIS BOBAN so poskr-
beli za nove garniture dresov za 
člansko, U15 ter U13 selekcijo. 
Članska selekcija je prvi del sezone 

zaključila, na žalost ne tako kot smo pričakova-
li ampak verjamemo, da se bo stanje spomla-
di obrnilo na bolje. U15 in U13 imata še zadnji 
krog pred seboj in jim kaže zelo lepo na lestvici, 
saj so obe ekipi v zgornjem delu ligaške lestvice. 
Omenjeni selekciji se bosta v zimskem premoru 
udeležili tudi “zimske lige” v organizaciji NK Ivanč-
na Gorica. Naši najmlajši U8 in U9 so že začeli 
z vadbo v telovadnici OŠ Gradec. Ostale selekcije bodo treninge izvajali na igrišču z umetno  
travo. Elvid Velić, NK LITIJA 

(nadaljeVanje s 1. strani)
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KUPIM razne stare predmete, odli-
kovanja, medalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, stare raz-
glednice, kipce, slike, nakit, kovan-
ce, knjige in druge starejše drobna-
rije, ki jih morda ne potrebujete več. 
 051 740 430

KUPIM garažo na Stavbah, tel: 
031 765 097.

MALI OGLASI

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

Izžrebanci križanke št. 251 bodo lahko koristili 2 uri tenisa 
na tenis igrišču AS Litija. Darilni bon bodo nagrajenci pre-
jeli na naslovu Tenis AS, Zasavska cesta 5 v Litiji. (info: 
031 693 330).

1. Rok Simič, Trg na Stavbah 7, Litija
2. Alojz Požaršek, Vače 53, Vače
3. Nik Poglajen, Marokova pot 23, Litija

Težje besede:  AAGESEN, TAKOVO, ROINE, IFNI, 
IDRIS, MSTA, OPALTA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 252 pošljite najkasneje do 8.12.2021  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki bodo 
prejeli bon za PIZZo restavracije Mona Lisa. Bon bodo 
nagrajenci prejeli po predhod nem dogovoru na 041 719 444  
(Aco J.) v Tiskarni Aco, cesta Dušana Kvedra 39, Litija.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 252
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JARKICE - mlade kokoši nesnice. Trenu-
tno so na voljo leghorn bele, rjave, ze-
lenojajčne bele, zelenojajčne jerebiča-
ste, belojajčne jerebičaste in štajerske 
kokoši. Vse pri nas vzrejene jarkice so 
zdrave in zaščitene proti osmim bole-
znim. Nudimo tudi brezplačno dostavo 
v Litijo in po dogovoru na dom. 031 751 
675. Kmetija Šraj, Poljčane.

V NAJEM IŠČEM dvosobno stanovanje v Litiji ali bližnji okolici. Pokličite na gsm: 070 532 063

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.

POLICISTI PP LITIJA SVETUJEJO
Vozniki, pravočasno pripravite svoje vozilo na zimske razmere!

Čas je, da ustrezno »obutev« namestimo svojim jeklenim konjičkom. Zimska oprema je za 
motorna in priklopna vozila v cestnem prometu obvezna od 15. novembra do 15. mar-
ca naslednje leto, pa tudi v zimskih razmerah. Čeprav v teh dneh sneži le v višje ležečih 
legah, pa je za vožnjo v nižjih predelih lahko nevarna že kombinacija megle, dežja in nizkih 

temperatur, zaradi katere je površina cestišča spolzka ali celo zaledeni. Poskrbite za varnost!
Pravočasno preverite, ali je vaše vozilo tehnično brezhibno, in poskrbite za zimsko opremo. Zakon o 
pravilih cestnega prometa v 29. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila med 15. no-
vembrom in 15. marcem naslednjega leta opremljena s predpisano zimsko opremo.
Poleg tega pa morajo imeti vozila zimsko opremo tudi izven tega datuma, če so zimske razmere. Torej 
tedaj, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali 
poledenelo (poledica). Takrat policisti ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverja-
mo tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo. Ne pozabite niti na vidljivost! Pred vožnjo je 
treba dobro očistiti vsa stekla na vozilu, saj je vožnja z zaledenelimi ali zarošenimi stekli nevarna. Prav 
tako je treba zagotoviti, da se z vozila ne bodo raztresali sneg, led, voda ali druge snovi.

PsihoFiZično stanje VoZnikoV
Policisti bomo od 5. do 14. novembra 2021 poostrili nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. 
Novembrski čas okoli martinovega je namreč znan po številnih prometnih nesrečah, ki jih prepogosto 
povzročijo opiti vozniki. Zato letos že šestič zapored v okviru akcije Slovenija piha 0,0 in v okviru akcije 
Alkohol, ki jo koordinira Javna agencija RS za varnost v prometu, voznikom sporočamo, da so opiti 
vozniki nevarni vozniki, pa tudi, da ima vožnja pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi lahko 
resne posledice za voznika, njegove sopotnike in ostale udeležence v prometu.
Slovenija piha 0,0 – koncert Policijskega orkestra z gostom v zahvalo vsem, ki vozijo 0,0
K prizadevanjem za manj smrtnih žrtev med prometnimi udeleženci zaradi alkoholiziranosti med vo-
žnjo se vsako leto aktivno vključi tudi Ministrstvo za zdravje. Tudi letos so se na ministrstvu odločili, 
da kljub covidu-19 organizirajo akcijo z naslovom Slovenija piha 0,0. V ta namen so pripravili 19.000 
letakov, ki veljajo kot vstopnica za virtualni koncert Policijskega orkestra.
Z odgovorno vožnjo se potegujte za vstopnico za virtualni koncert Policijskega orkestra

Policisti bomo v času akcije z vstopnico za koncert nagradili voznike, ki bodo opravili preizkus alkoho-
liziranosti, rezultat pa bo pokazal 0,0. Na letaku bo QR koda za dostop do internetnega naslova kon-
certa. Druga možnost za dostop do kon-
certa in natančnejša navodila o postopku 
dostopa do koncerta pa bodo zapisana na 
spletni strani www.nulanula.si. Brezstični 
koncert Policijskega orkestra z gostom Til-
nom Artačem bo v soboto, 27. novembra 
2021, ob 20. uri. Na pozitiven in zabaven 
način nam bo gost predal sporočilo, da se 
nam splača biti odgovoren voznik, zase in 
za vse udeležence v prometu. Koncert bo 
predvajan preko spleta, zato si ga bodo 
vozniki lahko ogledali skupaj s člani iste-
ga gospodinjstva iz domačega naslonjača. 
(Vir: https://www.policija.si/ )

 Danijel STANOJEVIČ
pomočnik komandirja PP Litija

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA.
MOJA KRI – VARNA KRI.

ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.
Daj majhen delček sebe  

za dobro drugega.
 RKS Območno združenje Litija vabi 

krvodajalke in krvodajalce, da se 
udeležijo krvodajalske akcije, ki bo

25.11.2021
od 7:00 do 13:00 ure

v prostorih OŠ Gradec v Litiji. 
KRI je nenadomestljivo zdravilo,

pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo 
lahko le ljudje med seboj.

Vljudno vabljeni!
RKS OZ LITIJA

rožnati oktoBer
Rak dojke je pri ženskah še vedno 
najpogostejša oblika raka. V pri-
meru, 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., gospa Alenka Berdajs, dipl.
babica in gospa Neja Perič, dipl. med.
sestra so nas povabile k sodelovanju, 
da skupaj obeležimo Rožnati oktober in s tem 
naredimo nekaj dobrega za zdravje žensk.
Ker je še vedno je čas korona virusa, skupnih 
predavanj tudi letos ni bilo. V ambulanti so bili 
na voljo silikonski modeli dojk z zatrdlinami, ki 
so bili na razpolago za demonstracijo, ter video 
posnetek o samopregledovanju dojk.
RKS Območno združenje Litija se v imenu pro-
stovoljk zahvaljuje za prijazno povabilo na de-
monstracije in preglede dojk z ultrazvokom. 

letovanje socialno ogroženih 
starejših

V Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na 
Debelem rtiču je v terminu od 2.11. – 9.11.2021 
brezplačno letovalo pet seniork iz našega ob-
močja. Z vrstniki iz vse Slovenije so uživale v 
plavanju, druženju, zabavi, učenju, vodni aero-
biki, jutranji telovadbi in sprehodih. Letovanje 
socialno šibkih starejših je bilo omogočeno z 
namenskimi sredstvi FIHO 2021 ter sredstvi 
humanitarnih akcij PJM in Teden dobrodelnosti. 
RKS OZ Litija projekt »zdravstveno letovanje 
starejših in invalidnih oseb« namenja starej-
šim, ki so primernega zdravstvenega stanja in 
nimajo ustreznih materialnih sredstev, da bi 
si to lahko v celoti zagotovili sami. Prepričani 
smo, da tudi na ta način prispevamo k dvigu 
kvalitete življenja vse večjega števila starejših 
na našem območju.

Podelitev posebnih priznanj 
prostovoljcem

V avli Občine Litija smo prostovoljcem kra-
jevnih organizacij Rdečega križa pri Območnem 
združenju Litija, PGD in bolničarjem ekipe PP 
ter nekaterim posameznikom podelili poseb-
na priznanja Zbora članov RKS za nesebično 
pomoč v času epidemije Covid-19.

Vlada RS pa je podelila spominski znak za 
požrtvovalnost v boju proti Covid-19 ekipi PP 
RKS OZ Litija. Spominski znak je podelil po-
slanec g. Boris Doblekar.

sprejem učencev Podružnične  
šole Primskovo v mlade člane 

rdečega križa
V petek 1.10.2021 smo skupaj s prostovoljkami 
in prostovoljcem KORK Primskovo obiskali Po-
družnično šolo Primskovo. Skupaj z učiteljico 
so nam zapeli, tudi harmonika je zaigrala. Med 

mlade člane Rde-
čega križa smo 
sprejeli 3 učen-
ce. Vsi učenci pa 
so sodelovali na 
likovnem nateča-
ju »Tebi v pomoč, 
človek.« Mladim 
članom ter osta-
lim učencem smo 
podelili skromna 
darila. 

Zbor članov krajevne organizacije 
rdečega križa dole pri litiji 

3. oktobra 2021 je na Dolah pri Litiji potekal 
Zbor članov KORK Dole pri Litiji. Na Zboru čla-
nov so izvolili novo vodstvo in novega predse-
dnika krajevne organizacije. 

nVo gre v šolo
Po enoletnem premoru zaradi epidemioloških 
ukrepov, je bila letos ponovno organizirana 
akcija NVO gre šolo. Nevladne organizacije 
imajo/imamo tako možnost predstavitve de-
javnosti osnovnošolcem. Predstavili smo se 
učencem prve triade OŠ Litija ter učencem 
enote s prilagojenim programom. Otroke smo 
povprašali, kaj vedo o Rdečem križu, s čim se 
ukvarjamo. Odgovorili smo na vsa njihova vpra-
šanja ter predstavili delovanje in poslanstvo 
organizacije. Prebrali smo pravljici o zdravem 

zajtrku ter o Mihcu in Jakcu. Poučni pravljici 
o zdravem prehranjevanju in zobni higieni sta 
hkrati pobarvanki, ki so ju učenci pobarvali.

Danica SVERŠINA, predsednica RKS OZ Litija
Irena VIDEC, str. sodelavka

FRIZERSKI SALON v Litiji odda v najem FRIZERSKI STOL 
izkušeni frizerki/frizerju. Info.: 040 154 044.

RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE LITIJA



KGZ LITIJA z.o.o.

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

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-17.00
SOBOTA: 7.00-13.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-17.00
SOBOTA: 7.00-13.00

Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48
DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.00-20.00

SOBOTA: 7.00-18.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 6.30-19.30
SOBOTA: 7.00-18.00

NEDELJA: Zaprto

DOBRODOŠLI!

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

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE

»TOP AKCIJA KGZ LITIJA«

DORINA  100 g
0,69 €

SNICKERS 10-pak
1,69 €

CEDEVITA 500 g
2,49 €

POPER ML IN CELI 50 g
1,15 €

DOMAČICA 300 g 
1,89 €

BOERI BONB. 200 g 
2,59 €

RIO MARE 4 x 80 g 
4,49 €

JEŠPRENJ 1 Kg 
1,39 €

NUTELLA 700g
3,99 €

ČOKOLATINI 500 g
3,29 €

 BARCAFFE 400 g
3,99 €

RIŽ  ZP 800 g
1,39 €

MILKA 100 g
0,69 €

ROLADA  250 g
0,99 €

CRUNCHIPS 300 g
1,49 €

ČESEN GR. 50 g
0,95 €


