Iz uredništva ...
Jesen se je odela v prelepe barve, narava je
ponudila svoje darove, naša občina pa je lahko za vzor drugim, saj s številnimi projekti za
najmlajše, najstarejše in tudi vse vmes - pa naj
bomo športni ali kulturni navdušenci, ljubitelji
tradicije ali pristaši novih, sodobnih izzivov,
spet bogati naše oktobrske dneve.
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novice iz občine litija

Sašo Jovanovič, urednik
Prispevke pošljite do 03.11.2022
po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net
Gsm: 041 719 444

NOVA NAJDIHOJCA ENOTE VRTCA LITIJA NA ŠIROKO ODPRLA SVOJA VRATA

(Več na 2. str.)

Foto: Jure Makovec sta

KOLESARSKI POLIGON »PUMPTRACK« NA JEŽI

(Več na 2. str.)

(Več na 3. str.)

Vabilo na 19. Lajovčev popoldan,
ki se bo 20. novembra odvijal na Vačah

MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV
je vseslovenska ekološka –
humanitarna akcija ljudi za ljudi,
v kateri sodelujeta tudi občini
Litija in Šmartno pri Litiji
V dneh pred 1. novembrom vas bodo na pokopališčih; Litija, Šmartno pri Litiji, Polšnik,
Dole pri Litiji, Gabrovka, Vače, Kresnice in
Sava pri Litiji nagovorili prostovoljci in vam
razložili pomen akcije, hkrati pa boste dobili
zastavico sočutja ali pobarvan savski prod
nik, ki jo/ga boste položili na grob namesto
svečke. Za vaše sodelovanje v akciji, vam bo
hvaležna narava in vsi obdarovanci.

V letu 2022 bomo zbrana sredstva namenili za opremo za reševanje PGD Sava,
pomoč družini, ki se sooča s hudimi posledicami delovne nesreče svojega sina v KS
Polšnik, pomoč družinam v socialni stiski v
KS Vače, defibrilatorje in terapevtske pripomočke po drugih krajevnih skupnostih.
Zastavice sočutja lahko dobite tudi v pisarni
TIC, na Valvazorjevem trgu v Litiji, v drugi polovici oktobra. Prepričani smo, da nam bo skupaj
uspelo uresničiti zastavljene cilje. Bodite zraven kot PROSTOVOLJEC ali DONATOR!

PETEK - ER
B
CENTER LITIJA
28. OK TO KULTURNIveč
na kclitija.si

Tudi letos Vas Društvo GEOSS srčno Vabi na izjemno tradicionalno
glasbeno prireditev, na Glasbeni popoldne z Antonom Lajovcem. Tokrat
bo ta čudovit glasbeni dogodek že 19. po vrsti, potekal pa bo v šolski dvorani na Vačah
ob 15. uri. Na sporedu bodo dela različnih avtorjev, gotovo pa nekaj tudi tistih, ki bodo
posvečena našemu glasbenemu velikanu, Antonu Lajovcu, ki je s sodobnimi glasbenimi
izrazi slovensko resno glasbo prvi ponesel v svet. Nastopili bodo člani tria Stik: pri klavirju
vodja tria, dirigent, komponist in pianist, Milivoj Štefan Šurbek, sopranistka Brina Šket
ter tenorist Franjo Dolinar. Kot vedno doslej bo tudi letos na tem izjemnem glasbenem
dogodku prost vstop. Prisrčno vabljeni!
Predsednik Društva GEOSS: Lovro Lah in varuhinja poslanstva GEOSS: Anka Kolenc

OBVESTILO

Vse občane obveščamo, da bodo letos ob
Dnevu spomina na mrtve, 1. novembru, žalne
svečanosti pri grobiščih in spomenikih padlih
po naslednjem časovnem razporedu:
1. Na Savi pri spomeniku NOB
v petek, 28.10.2022 ob 11. uri
2. Na Sp. Logu pri spomeniku NOB
v petek, 28.10.2022 ob 18. uri
3. V Gabrovki pri grobišču NOB
v petek, 28.10.2022 ob 11.30 uri
4. V Jevnici pri spomeniku NOB
v četrtek, 27.10.2022 ob 11. uri
5. V Kresnicah pri spomeniku NOB
v četrtek, 27.10.2022 ob 12. uri
6. V Šmartnem pri spomeniku NOB
v ponedeljek, 31.10.2022 ob 15. uri
7. V Litiji pri spomeniku NOB
v ponedeljek, 31.10.2022 ob 16. uri
Vabimo občane, da se žalnih slovesnosti
udeležite v čim večjem številu in s svojo prisotnostjo počastite spomin na padle žrtve v
narodnoosvobodilnem boju in na dogodke v
pretekli zgodovini.
ZB za vrednote NOB, Litija - Šmartno

IZ VSEBINE …
FESTIVAL
MEDGENERACIJSKEGA
POVEZOVANJA
STRAN 10

GASILCI
VSEH GENERACIJ
NA TEKMOVANJIH
STRAN 11

USPEHI NAŠIH
ŠPORTNIKOV
STRAN 14
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(Nadaljevanje s 1. str.)

NOVA NAJDIHOJCA ENOTE VRTCA LITIJA
NA ŠIROKO ODPRLA SVOJA VRATA

Občina Litija je izredno ponosna na novo zgrajeno stavbo
vrtca. Celotna investicija v stavbo, zunanjo ureditev in notranjo opremo je znašala 4,5 mio. Poleg lastnih občinskih
sredstev nam je uspelo pridobiti še državna nepovratna
sredstva v višini 1.172.667 eur in sredstva EKO sklada RS
v višini 574 052 eur za energetsko varčno oz. nič energijsko stavbo. Več kot polovica ovoja objekta je lesenega, tako, da lahko ponosno povemo, da gre za trajnostno
gradnjo, ki upošteva najstrožje kriterije energetske varčnosti. Občini Litija je uspelo investicijo poceniti glede na
vrednost iz investicijskega programa, ki je bila v višini 5,2
mio eur in bo prihranjena sredstva namenila za izgradnjo
sončne elektrarne na strehi objekta.
Dogodek ob slavnostnem odprtju nove Najdihojce enote Vrtca
Litija je potekal v soboto, 1.10.2022 v športni dvorani Litija.
Prireditve sta se na povabilo župana Občine Litija Francija
Rokavca in ravnateljice Vrtca Litija Liljane Plaskan udeležila
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Darjo Felda. Čudovit kulturni program so pripravili otroci in vzgojiteljice
ter navdušili občinstvo.
Po prireditvi je predsednik Pahor skupaj z Ajdo, Maticem in
Markom ter njihovimi vrstniki ter pedagoškimi delavci svečano prerezal trak pred novo, lepo in sodobno stavbo, ki je tudi
energijsko nevtralna in zgrajena po načelih trajnostne gradnje.
Ima 8 sodobnih igralnic, plezalni steni in veliko zunanjih površin z igrali.
Predsednik republike se je v slavnostnem nagovoru zahvalil
za vabilo in izrazil globoko spoštovanje in hvaležnost vsem
pedagoškim delavcem, ki z veliko predanostjo, izjemno srčnostjo in človeško dobroto skrbijo za naše malčke. »Mislim,
da imajo naši otroci v naši domovini čudovite pogoje za to,
da lahko odraščajo v ustvarjalne svobodne, odprte osebnosti,« je dejal predsednik Pahor in ocenil, da imamo v Sloveniji vzorne vrtce in šole, polne ljubezni in predanosti do naših
otrok. Izpostavil je tudi pomembno vlogo županij in županov,
ki imajo izjemen posluh za to, da ne spregledajo svoje pomembne dolžnosti poskrbeti za najmlajše v njihovih sredinah, prav tako pa tudi tovrstno poslanstvo drugih pristojnih
institucij.
Državni sekretar dr. Felda se je v uvodu svojega nagovora zahvalil vsem zaposlenim v vrtcu, ki otrokom zagotavljajo ne le skrbno varstvo, temveč tudi zelo kakovosten izobraževani program.
»V vrtcih vedno znova občudujem, s kolikšnim delovnim zanosom, inovativnostjo in predanostjo vzgojiteljice in vzgojiteljice
ustvarjate skupaj z otroki ter jih skušate čim bolje opremiti z
različnimi spretnostmi in znanjem za življenje. S strokovnim
znanjem in skrbnim delom z otroki, ki so vam zaupani v varstvo,
pomembno gradite družbo prihodnosti.«

SEJA OBČINSKEGA SVETA
V GABROVKI

Tudi 26. redna seja občinskega sveta je potekala na terenu.
Tokrat so svetniki obiskali krajevno skupnost Gabrovka, kjer
so si, na povabilo svetnice in predsednice KS Gabrovka Alenke
Mesojedec, ogledali gasilski muzej in nato še na novo urejeno središče Gabrovke. Krajevna skupnost Gabrovka se je zelo
prizadevala za ureditev tega dela vaškega središča, saj bo to
prostor, na katerem bodo organizirali prireditve in druženja za
vse prebivalce tega območja.

UREJENO SREDIŠČE NASELJA
SAVA PRI LITIJI

Krajevna skupnost Sava pri Litiji je ob pomoči Občine Litija
in prizadevnih krajanov uredila središče naselja v neposredni bližini pokopališča in cerkve. Asfaltiralo se je parkirišče, postavile nove klopi, uredile pešpoti, ograja ter zasadile
trajnice.

DOSEŽEN DOGOVOR O LASTNIŠTVU
ZADRUŽNEGA DOMA V JEVNICI

V začetku jeseni je prišlo do podpisa dogovora o ureditvi lastništva in izdelavi etažnega načrta za Zadružni dom v Jevnici.
Ta predvideva, da so kulturna dvorana s servisnimi prostori
pod odrom in zaodrju, dve sejni sobi ter ena stanovanjska enota last Občine Litija, prostori trgovine, gostinskega lokala in
dve stanovanjski enoti pa last Kmetijsko gozdarske zadruge
Litija. Z dogovorom se ureja tudi lastništvo dveh stanovanjskih enot, ki ju je občina pred dvajsetimi leti prodala tedanjima
najemnikoma. Na podlagi navedenega je že v izdelavi etažni
načrt, ki bo povzel dogovorjeno rešitev.

(Nadaljevanje s 1. str)

KOLESARSKI POLIGON
»PUMPTRACK« NA JEŽI

Na Ježi smo konec septembra odprli dolgo pričakovani kolesarski poligon »pumptrack«. Na otvoritvi je bila množica
mladostnikov in staršev, ki so skupaj z županom, kolesarskim
društvom »Litijski Tempomat« in predstavniki Kolesarske zveze
Slovenije, odprli poligon svojemu namenu. Število uporabnikov
je potrdilo, da je bila odločitev za gradnjo na Ježi primerna in
da je potrebno s športnim parkom nadaljevati.
Občina Litija je v mesecu juniju 2022 za gradnjo poligona pridobila gradbeno dovoljenje in ga v dobrih dveh mesecih tudi
zaključila. Nahaja se na območju športne cone, torej na površinah rezerviranih za rekreacijo, oddih in šport ter ob gosto
naseljenem naselju »Rozmanov trg«. Objekt je kakovostno
umeščen ob cesti in obstoječih parkirnih površinah trgovskega centra, kar nudi izjemno dostopnost. Ob sam poligon, ki
je eden večjih in zahtevnejših v Sloveniji, smo umestili tudi
parkovno površino na kateri se nahajajo klopi, mize, pitnik za
vodo, avtomati, servisno stojalo za kolesa, stojalo za kolesa ter
informativna tabla s podrobnimi pravili uporabe samega poligona. Vzdrževanje objekta smo zaupali Kolesarskemu društvu
Litijski Tempomat. Zasnova upošteva tudi nadaljnjo širitev območja in urejanje dodatnih športnih površin na Ježi, za katero
bo Občina v nadaljevanju sprejela ustrezno prostorsko rešitev
in prostorski akt.

Bankomata v Gabrovki in na Vačah

Občina Litija je vse od leta 2017 s subvencioniranjem stroškov delovanja zagotavljala obratovanje bankomatov v krajevnih skupnostih Vače in
Gabrovka. Lastnik bankomatov je predlagal
spremembe pogojev zagotavljanja obratovanja
bankomatov, na katere
občina ni pristala, saj bi
le-to zanjo pomenilo nesorazmerno povečanje
stroškov, zato je lastnik
odstopil od pogodbe, na
podlagi katere je zagotavljal obratovanje predmetnih bankomatov.
Kot so občani lahko
opazili, sta bila konec
septembra bankomata
že odstranjena. Občina
je v tem času uspela
pridobiti drugega ponudnika bankomatov, ki
ju bo namestil na istih
lokacijah v Gabrovki (KZ Trebnje-samopostrežba Gabrovka)
in na Vačah (Gasilski dom Vače) predvidoma v drugi polovici
meseca oktobra.

OBČINA LITIJA POVEČUJE
SUBVENCIJO ZA STORITEV
POMOČ NA DOMU

Občinski svet občine Litija je na 26. seji obravnaval nove
cene za izvajanje storitev pomoč na domu.

Ob velikem številu uporabnikov moramo opozoriti na upoštevanje vseh pravil uporabe poligona, saj je varnost na prvem
mestu. Ker je poligon razdeljen na otroški in odrasli del, naj
starši svoje otroke usmerijo glede na zahtevnost poligona
in njihovo znanje ter poskrbijo za obvezno uporabo zaščitne
opreme. Želimo si, da bo objekt še dolgo služil svojemu
namenu in res je, športu je mesto na »Ježi«.

Storitev pomoč družini na domu že od leta 2021 dalje izvaja
Zavod Pristan, ki je na podlagi preračunov elementov cen,
podal predloge za povišanje ekonomske cene iz 20,51 eur
na 23,81 eur/h na delovni dan. Občina Litija je iz občinskega proračuna že sedaj subvencionirala 78,45 % te cene.
Svetniki so potrdili sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve. Tako se po od 1.10.2022 subvencija zvišuje iz
78,45 % na 82,28 %. Cena storitev za uporabnike ostaja enaka vse od leta 2021 in je 4,22 eur/h na delovni
dan.

Ta dogovor in postopki, ki bodo sledili, dajejo pravno podlago
za celovito obnovo Zadružnega doma v prihajajočih letih.

PRIČETEK GRADNJE VODOVODA LEŠE

Občina Litija kot investitor in JP KSP Litija kot izvajalec del
sta pričela z izgradnjo vodovoda Leše. Predvidena je izgradnja cevovoda s hidrantnim omrežjem v dolžini 2,4 km ter
vodohran kapacitete 50 m3. Pitna voda za naselje Leše se bo
pridobivala iz vrtine Tirna. Predvidena vrednost investicije je
cca 360 000 eur.
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Vabljeni prostovoljci in bodoči uporabniki
»Točk za starejše« v Litiji in Šmartnem pri Litiji

V okviru LAS projekta »Točka za starejše - Vzpostavitev modela in storitev
za pomoč starejšim na domu« se bo predvidoma v novembru 2022 vzpostavila točka za starejše tudi za občini Litija in Šmartno pri Litiji. Koordinatorji
točk v septembru in oktobru pridobivajo prostovoljce in bodoče uporabnike
ter organizirajo prvi skupini sestanek vseh organizacij v občinah, ki delajo s
starejšimi. Vabljeni vsi, ki bi se želeli vključiti kot prostovoljci in tudi starejši (bodoči uporabniki), ki potrebujete pomoč ali podporo.
Skozi projekt se prenaša dobra praksa Zavoda
Oreli iz Kamnika, na območje občin Litija, Šmartno pri Litiji in Lukovica. Na točkah za starejše
bo omogočeno sprejemanje telefonskih klicev,
elektronske pošte, pa tudi osebni obisk, kjer
bodo starejši lahko povprašali za nasvet in pomoč. Prostovoljci bodo delali tudi na terenu (pogovor, družba, dostava hrane, ipd.). V ta namen
so si predstavniki Občin, Društev upokojencev
in koordinatorji bodočih točk za starejše v Litiji,
Lukovici in Šmartnem pri Litiji in ostalih organizacij, 24. avgusta 2022, ogledali prostore
Zavoda Oreli v Kamniku. Predstavili so svojo
dobro prakso za povezovanje in koordiniranje pomoči starejšim v občini Kamnik ter aplikacijo
»Prostovoljec«, ki je enovita platforma, za sprejemanje naročil po pomoči, koordinacijo in izvedbo del. Svoje izkušnje z delom v Zavodu Oreli pa so z nami delili tudi štirje prostovoljci. Svoj interes za vključitev v mrežo prostovoljcev ali uporabnikov sporočite na anita.molka@razvoj.si
ali pokličite na 01 8962 710. Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte.
Anita Molka

28 LET DELOVANJA Sadjarskega Društva Litija

(Nadaljevanje s 1. str.) Čez dve leti bo
Sadjarsko društvo Litija praznovalo
30 let delovanja. Članstvo je dokaj
številčno, saj nas je preko 170. Člani so iz občin Litija in Šmartno pri
Litiji pa tudi iz sosednjih občin in
regij (Osrednjeslovenske). V osemindvajsetih
letih je društvo organiziralo številna predavanja, strokovne ekskurzije, delavnice in tečaje
s področja sadjarstva, pa tudi vrtnarstva in vinogradništva. S pridobljenim znanjem so člani
lahko primerneje oskrbeli svoje sadovnjake in
obrali lepše ter obilnejše plodove. Posledica
tega so lepo urejeni in oskrbovani sadovnjaki
ter posamična drevesa, ki dajejo svoj prispevek k lepoti kulturne krajine v naših občinah.
Zastavljen program društva ima obenem namen okoljskega osveščanja članov - da bodo s
svojim odgovornim delovanjem prijazni do narave, skrbeli za njeno ohranitev in to misel širili
tudi med sokrajani. Predvsem pa je delovanje
društva usmerjeno v navezovanje stikov in sodelovanje z ostalimi sorodnimi društvi znotraj
regije in po celi Sloveniji – vključeni smo v Zvezo sadjarskih društev Slovenije. Postati želimo
prepoznavni na širšem slovenskem prostoru ter
tako vzpostavili pretok znanj in izkušenj. Zato
smo tudi letos v avli Občine Litija pripravili 6.
sadjarsko razstavo na temo »Sami si pridelajmo
zdravo jabolko«. Še poseben namen razstave
pa je, pokazati širši javnosti, da se tudi v naši
bližnji okolici lahko pridela raznovrstno sadje,
na okolju prijazen način, ki je tudi za nas bolj

zdravo. Radi bi dvignili zavest krajanov, da v
trgovinah poiščejo slovensko, lokalno sadje in
seveda spodbudili, da si mogoče tudi v svojih
vrtovih posadijo sadno drevo. Naša spoznanja
bi radi delili tudi s širšo javnostjo, zato smo pripravili za vse kar nekaj dogodkov, na katere vas
ob tej priliki vljudno vabimo:
Vabljeni na dogodke v okviru
sadjarske razstave:
»Sami si pridelajmo zdravo jabolko«.
 od 25. do 28. oktobra 2022 od 8.00 do
17.00: Razstava sadja v avli Občine Litija
 25. oktobra 2022 ob 16. uri: Uradna
otvoritev razstave
 25. oktobra 2022 ob 17.00 velika sejna
soba Občine Litija: Predavanje
»Za zdrave pridelke je treba sadni in
zelenjavni vrt pripraviti že jeseni«
Jeseni je pravi čas, da pogledamo, kakšna je
bila letošnja sadjarska in vrtnarska sezona ter
razmislimo, kaj smo se iz nje naučili. Vremenske razmere nas vsako leto presenetijo. Če na
novo sezono sadovnjak in vrt ustrezno pripravimo že jeseni, potem spomladi rastline lažje ujamejo ugodne rastne razmere ter nas razveselijo
z lepimi plodovi.
Kako to storiti, nam bo povedal Vanes Husić,
glavni svetovalec agronom Kluba Gaia.
Vzemite si čas in pridite pogledat, kaj smo vam
pripravili člani Sadjarskega društva Litija.
Vesna Velikonja,
Strokovna tajnica Sadjarskega društva Litija

»OBRTNIŠKI KOTIČEK«
AVTO BENČIČ JEVNICA
– avtoservis s tradicijo

Smo družinsko podjetje, ki se s servisiranjem
vozil ukvarja že vse od leta 1987. Dejavnost se je
začela v majhni garaži v domači hiši in nadaljevala z
izgradnjo novih objektov z željo po razširitvi ponudbe.
Tako vam lahko danes na enem mestu ponudimo
praktično vse, kar potrebujete za vaš avto.
Zavedamo se, da je v vsakdanjem življenju izredno
pomembno, da je vaše vozilo v vsakem trenutku
pripravljeno na vožnjo. Z dolgoletnimi izkušnjami in
strokovno usposobljenimi mehaniki poskrbimo, da
bo vaša pot do cilja varna in brezskrbna. V primeru
daljšega popravila vozila svojim strankam nudimo
možnost nadomestnega vozila.
Našo ponudbo nenehno nadgrajujemo. Trenutno vam nudimo:
•	Servisiranje in vzdrževanje vozil vseh znamk, vse od menjave motornega
olja, svečk, jermenov in verig, vzmeti, do popravila podvozja, zavornega
sistema, izpušnega sistema, testiranja in menjave akumulatorja ipd.
•	Servisiranje vozil v času tovarniške garancije v skladu s predpisi in zahtevami
posameznega proizvajalca vozil. Tovarniška garancija se ohrani.
• Diagnostiko napak na sodobnih diagnostičnih napravah in odprava le-teh.
•	Avtokaroserijska popravila vozil za vse zavarovalnice. Smo tudi pogodbeni
servis in cenilno mesto zavarovalnice Generali d.d..
• Vulkanizerske storitve – prodaja, menjava ter hramba pnevmatik in platišč.
• Prodaja in vgradnja dodatne opreme (vlečne kljuke, parkirni senzorji ipd.)
• Prodajo in servis skuterjev SYM.
S pomočjo sodobnega računalniškega sistema tudi obveščamo naše stranke
o nastopu rednega servisa
njihovega avtomobila,
tehničnega pregleda in o
času menjave pnevmatik.
Vabimo vas, da
zaupate vaše vozilo
našim izkušenim
mehanikom.
Urša Kuster

Festival dediščine podzemnih arhitektur je odlično uspel

Strokovnjaki iz različnih področji so
izmenjevali
svoje
izkušnje in jih delili
obiskovalcem Festivala dediščine podzemnih arhitektur,
ki se je v ponedeljek, 3. oktobra odvijal v
Mestnem muzeju Litija.
Letos smo Dneve evropske kulturne dediščine
spoštljivo obeležili tudi v Litiji. Z dogodkom, ki
je izpostavil velik »turistični potencial dediščine
podzemnih arhitektur v Sloveniji«, kar je tudi
naziv projekta, ki smo ga skupaj s člani SRIPT-a
in Centrom poslovne odličnosti Ekonomske
fakultete UL izvajali zadnje leto. Poleg rovov,
zaklonišč, utrdb in repnic, so bili v ospredju
dogodka tudi rudniki, s poudarkom na Rudniku
Sitarjevec Litija.
Arhitekt, urbanist, esejist in predavatelj, g.
Janko Rožič, ki je oblikoval tudi dobršen del
opreme Rudnika Sitarjevec, je predstavil dediščinske in prostorske potenciale 7-ih objektov
kulturne dediščine. Poleg Rudnika Sitarjevec,
še Rove Tezno, Repnice na Bizeljskem, Rudnik
Senovo, Rove Kranj, Utrdbo Goli vrh v Poljanski
dolini ter Utrdbo na Primožu pri Pivki.
Razpravljavci okrogle mize pa so se dotaknili
pomena ohranjanja in širše promocije tovrstnih
arhitektur.
Dr. Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije je med drugim dejal, da je Rudnik Sitarjevec eno najbogatejših najdišč različnih mineralov v svetovnem merilu in kot tak predstavlja
izjemno učno okolje tako za geologe ter druge
izobraževalne in stanovske organizacije kot tudi
za individualne turiste in obiskovalce.
Dr. Mateja Golež iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije je predstavila projekt »kresničk«, posebne svetlobne predstavitve v Rudniku Sitarjevec,
ki so jo izdelali študenti v spomin na rudarje.
Učitelj, ljubiteljski zgodovinar, lokalni vodnik
in predsednik Turističnega društva Senovo,
g. Anton Petrovič, ki veliko svojega časa posveča ohranjanju in spoštovanju naravne ter
kulturne, predvsem tehniške dediščine v lokalnih okoljih, je čestital za
opravljeno delo in izjemno predstavitev Rudnika
Sitarjevec.

Gospa Ida Dolšek, avtorica več knjig z domoznansko tematiko, učiteljica in zbirateljica
dediščine v okolju Litije in Šmartna je pozvala
k čim prejšnji ubeseditvi in zapisu rudarskih
zgodb, o katerih pričajo še živeči rudarji in njihovi potomci. Veseli bomo, če nas kdo od pričevalcev rudarske dediščine kontaktira in
nam zaupa svoje spomine na nekoč delujoč
rudnik Sitarjevec.

Prilagajanje porabe države
zatečenemu stanju po zamenjavi
oblasti, inflacija in referendumi

Vlada je s pravočasnimi ukrepi preprečila
rast inflacije. K temu so prispevali ukrepi za
omilitev posledic draginje, ki jih je sprejela vlada dr. Roberta Goloba in kažejo prve konkretne
rezultate. Pravočasnimi in odločnimi ukrepi vlade
so po oceni Urada za makroekonomske analize in razvoj ublažili rast inflacije za 2,3-odstotne
točke. Če ne bi bilo ukrepov vlade, bi bila inflacija septembra 12,3-odstotna, tako pa je zdaj
10-odstotna.

V Državnem zboru smo obravnavali
in sprejeli rebalans letošnjega proračuna, ki ga je pripravila vlada, saj
je ugotovila, da je lani jeseni sprejeti proračun neuravnotežen in ga
ni mogoče uravnotežiti z drugimi
ukrepi. V veljavnem proračunu je bilo namreč za
letos predvidene približno 330 milijonov evrov
proračunske rezerve, a je prejšnja vlada s številnimi ukrepi sprejetimi po potrditvi proračuna,
ustvarila za več kot milijardo evrov dodatnih
obveznosti oziroma nižjih prihodkov.
Z rebalansom smo se odzivali tudi na nepredvidljive gospodarske in javnofinančne razmere, ki so se pojavile kot posledica vojne v
Ukrajini in eskalacij cen na energetskih trgih.
Predlog rebalansa tako že vključuje učinke sprejetih in načrtovanih ukrepov za blaženje posledic
draginje.
Z rebalansom se je ohranila tudi razvojna naravnanost proračuna in razmeroma visoka raven
investicij. Te bodo financirane iz sklada za okrevanje in odpornost, v okviru katerega Sloveniji
do konca 2026 pripada 1,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev in do 3,2 milijarde evrov posojil,
obenem pa lahko v tem in prihodnjem letu porabi
še približno milijardo evrov kohezijskih sredstev iz
obdobja 2014-2020.
Da bo lahko država, občine, podjetja in drugi
upravičenci ta denar uspešno počrpali je zgornja meja proračunskih odhodkov določena pri
14,60 milijarde evrov, kar je najvišja predvidena proračunska poraba v času samostojne
Slovenije, in okoli 600 milijonov evrov več od
sprejetega proračuna. Okoliščine na katere ne
moremo vplivati, kot je dogajanje v Ukrajini in na
energetskih trgih, otežujejo natančnejšo napoved
prihodkov državnega proračuna, so pa načrtovani
v višini 12,54 milijarde evrov, kar je približno milijardo več kot v veljavnem proračunu. Proračunski primanjkljaj je tako z rebalansom načrtovan v
višini 2,04 milijarde evrov, kar pomeni, da se bo
z rebalansom primanjkljaj iz 4,4 odstotka BDP,
kolikor je bil predviden ob sprejemu proračuna za
leto 2022, znižal na 3,6 odstotka BDP.
Pomembno je tudi, da noben resor ni dobil manj,
kot je želel oziroma je sposoben porabiti. Po predlogu rebalansa se v luči interventnih ukrepov v
zdravstvenem sistemu sredstva relativno najbolj
povečujejo Ministrstvu za zdravje. Občutna je tudi
rast pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter pri Ministrstvu za finance.

Dr. Janja Turšič, poznavalka ekološke problematike in aktivna turistična vodnica po rudniku,
pa je udeležencem predstavila svoje izkušnje z
obiskovalci Rudnika Sitarjevec; njihovo navdušenje, občudovanje in ideje za nadgradnjo turističnih doživetij.
Udeleženci so, skupaj z županom Občine Litija,
g. Francijem Rokavcem, izrazili veliko zahvalo
vztrajnim in skrbnim posameznikom, ki so veliko prispevali k obuditvi našega izjemnega podzemnega bogastva: dr. Urošu Herlecu, Blažu
Zarniku in Mirku Dolinšku.
Odlično druženje smo nadaljevali z otvoritvijo razstave risarskih del z naslovom »Voščenke iz pigmenta Sitarjevec«, ki so jo pripravile
študentke Oddelka za likovno pedagogiko
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani pod
mentorstvom doc. mag. Anja Jerčič Jakob ter
s prav posebno Sitarjevško sladico ter krhljevko – sadnim napitkom, ki so ga rudarji prinašali na delo. Oboje izpod rok odličnega slaščičarja Krčme na Gradu Bogenšperk. Srečanje
smo zaključili, kje drugje, kot v samem podzemlju Rudnika Sitarjevec Litija. Vljudno vabljeni
tudi vi!
Razvojni center Srca Slovenije

Posvet za boljšo prihodnost otrok
v Državnem zboru

Na pobudo predsednice Državnega zbora mag.
Urške Klakočar Zupančič je v Državnem zboru 3.
oktobra 2022, potekal posvet Za boljšo prihodnost otrok. Na posvetu so sodelovali predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki
s posebnimi potrebami in otroki, ki živijo v revščini
in v nasilju, ter najvišji predstavniki državnih organov, ki so zadolženi (tudi) za to področje. Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar
Zupančič, ki je med drugim dejala da si želijo naši
otroci živeti v svetu, v katerem imajo vsi otroci
enake možnosti za razvoj svojih potencialov. Želijo si živeti v svetu, kjer je zdravje otrok in mladih
pomembno vodilo vseh ljudi in kjer življenja ne zaznamujeta revščina, nasilje in diskriminacija. Želijo si živeti v svetu, v katerem bi odrasli prešli od
besed k dejanjem ter jim ne le prisluhnili, temveč
jih tudi upoštevali.
Državljankam in državljanom smo ob nastopu vlade obljubili drugačen način vladanja, ki temelji na
spoštovanju pravne države in na konstruktivnem sodelovanju z vsemi, ki lahko pripomorejo k
stabilnosti razmer in dobrobiti za ljudi. Politična preigravanja in oviranja, ki se jih od volilnega
poraza naprej poslužuje opozicija, niso del naše
politike in naših vrednot.
Zaradi mednarodnih okoliščin so med našimi glavnimi prioritetami zajezitev inflacije in draginje
ter zagotavljanje energetske in prehranske
varnosti. V zahtevnih časih, ki so pred nami,
bomo zato še naprej vse napore - tudi v mednarodni skupnosti - vlagali v to, da pridemo do najboljših rešitev.
Na referendumih o noveli zakona o dolgotrajni
oskrbi, noveli zakona o RTV Slovenija in spremembah zakona o vladi bomo torej odločali o podpori
ukrepom, s katerimi koalicija želi, da dolgotrajno
oskrbo dobijo vsi, ki jo potrebujejo, da javni radio
televiziji vrnemo neodvisnost in da bo s spremembami zakona o vladi, koalicija lahko učinkovito izpolnila svoje zaveze.
Franc Props,

4  OKTOBER 2022
Tesla - glasbeno
gledališki spektakel
brez primere – 21.
oktober ob 19.30!
Vstopnice: 10 € (predprodaja v Kulturnem centru Litija, 01-8900-200, )
in 12 € na dan dogodka.
Na oder Kulturnega centra Litija prihaja glasbeno-gledališki spektakel TESLA v izvedbi izjemnega slovenskega ustvarjalca Janeza Dovča,
ki ga širša javnost pozna predvsem po ustvarjanju v zasedbah Terrafolk, Jararaja ter projektu
Sounds of Slovenija - Sozvočja Slovenije. Predstava Tesla v sebi združuje njegova najljubša
svetova: fiziko in glasbo. Osrednja osebnost
predstave je izumitelj Nikola Tesla, za katerega številni trdijo, da je »človek, ki je izumil 20.
stoletje«. Predstava se sprehodi skozi devet
poglavij Teslovega življenja, ki s pomočjo glasbe, poskusov, biografskih odlomkov in citatov
predstavijo svet Nikole Tesle, njegovih izumov
ter predvsem njegove neizmerne humanistične
želje po izboljšavi sveta za naslednje generacije.

Tesla se nam tako predstavi ne le kot znanstvenik in izumitelj, temveč tudi kot rahločuten
vsestranski umetnik, čigar način ustvarjanja je
najpogosteje spominjal na Mozartovo ustvarjanje glasbe. Vsako poglavje predstave zaznamuje drug inštrument, med katerimi
lahko najdemo eksotične in futuristične inštrumente, kot so Teslova tuljava, laserska
harfa, teremin, različni sintetizatorji zvoka
in doma narejeni inštrumenti. Kot poseben
gost v predstavi nastopa robotek z imenom
Nao. Namen glasbeno-gledališkega spektakla
TESLA ni le zgodovinski peeled življenja enega
najvplivnejših znanstvenikov, ampak predvsem
predaja njegovega sporočila zanamcem, ki jim
polaga na srce, naj sodelujejo pri gradnji Novega sveta, ki »ne bo svet zatiranih in ponižanih,
temveč svobodnih ljudi in narodov, enakovrednih v dostojanstvu in spoštovanju sočloveka«.

Otroške matineje v jeseni

Sobote dopoldan so namenjene
obisku otroških matinej v Kulturnem centru Litija, zato vas
29. oktobra vabimo na ogled
predstave Ostržek, v izvedbi Gledališča Smejček, 12. novembra pa nas bosta
obiskala Maša in medved v Medvedji simfoniji. Predstavo bo izvedlo Gledališče Ku-kuc.
Ob koncu meseca novembra, 26.11. pa bomo
prisluhnili zgodbi o Začarani buči in čarovniku
Uršolinu ter gledališču Enostavno prijatelji. Vabljeni v našo prijetno in poučno družbo!

Približevanja

se pričenjajo z Romanom Rozino – 24.10.
Prvi gost v mesecu oktobru (ponedeljek,
24.10. ob 19. uri) bo letošnji dobitnik nagrade
kresnik, Izlačan Roman Rozina. V pogovoru bo
predstavil svojo pisateljsko pot, ki ga je letos
pripeljala na Rožnik.
Nagrajeni roman Sto let slepote se dogaja v domačem okolju, je rodbinska saga družine Knap,
v katero je vpletel tudi dogodke iz dejanske
zgodovine, ki so oprti na ozadje rudarskih revirjev, od vzpona rudnikov do njihovega zaprtja.
Sicer pa je Roman Rozina naš aktiven in zanimiv sopotnik: deloval je kot novinar na nacionalni televiziji, poročal je tudi za druge medije
in na različne načine publiciral ter tako izražal
svoje dobro poznavanje predvsem zasavskega okolja. Delal je tudi na razvojni agenciji in
ustvaril pomembne domoznanske in monografske zasavske monografije in zbornike.
Danes je samostojni književnik. Njegovi romani in kratka proza prejemajo pozitivne kritike,
pred kresnikom je prejel tudi nagrado modra
ptica za roman Županski kandidat Gams. O njegovih začetkih in nadaljevanjih ga bo izpraševal
Vladimir Jakopič.

Gledališki abonma
– ČUDEŽ - komedija

Lepo vabimo na prvo predstavo v letošnji abonmajski
sezoni in sicer v četrtek,
10. novembra ob 19.30
v Kulturni center Litija.
Ogledali si bomo komedijo ČUDEŽ, predstavo
v produkciji Narodnega doma Maribor, v kateri
igrajo: Jaša Jamnik, Primož Vrhovec in Tina
Gorenak. Obeta se nam katastrofalno zabavna
komedija, o zakonu, ki že nekaj časa pošteno
škriplje. Vendar zakonca zbereta pogum in se

KULTURA
odločita obiskati
partnerska svetovalca. Jima bo v
seansi, ki jo vodi
izkušen terapevt
uspelo rešiti njun
odnos? Presneto
napeto razmerje dveh, ki sta si do ušes zaljubljena dahnila usodni DA, skupaj v dobrem in
slabem. A kaj, ko se zdi, da sta tisto »dobro« že
porabila v prvih letih zakona … prevod, režija in
scenografija: Samo M. Strelec.
Abonenti boste obveščeni po elektronski pošti
oz. navadni pošti.
NA VOLJO JE 8 SEDEŽEV ZA IZVEN! Vstopnico
si lahko rezervirate na: kulturnicenter@zkms-litija.si!
Napovedujemo: predpremiera monokomedije
FRIZERKA, igra: Mojca Fatur – City teater –
15.12.2022

Otvoritev likovne in fotografske razstave
Marije in Aleksandra Lavrenčiča
čETRTEK, 27. OKTOBER OB 19h
Marija Hameršak Lavrenčič in Aleksander Lavrenčič sta člana društva LILA. Sodelujeta v
skupinskih projektih in razstavah društva ter
tudi širše na področju ljubiteljske likovne umetnosti in fotografije v Sloveniji. Aleksander na
likovnem področju ustvarja v različnih tehnikah slikarstva, grafike in kiparstva, Marija pa
na področju fotografije. Oba sta za svoje delo
že prejela nekaj priznanj, Aleksander srebrno
paleto za grafiko in zlato paleto za kiparstvo v
letu 2017, v lanskem letu pa še certifikat kakovosti za slikarsko delo v klasičnem slogu Idila.
Za sabo že ima samostojno razstavo. Marija se
je letos s svojo fotografijo uvrstila na državno
razstavo v okviru projekta Videz tipnega v organizaciji JSKD,
v lanskem letu
je prejela certifikat kakovosti
za fotografijo v
projektu Zlate
palete.
Tokrat se bosta
predstavila na
skupni likovno
fotografski razstavi. Prevladujoča tema razstave je narava, enkrat prikazana v vsej svoji
celovitosti v podobi pokrajine, drugič v drobnih
izsekih, ujetih v fotografski objektiv.
Foto Aleksander Lavrenčič!

MOJKINO

PETEK - 28. OKTOBER!

Program najdete na kclitija.si ali Facebook Kulturni center Litija!

Orkester - film Matevža Lužarja
v Litiji
PETEK - 4. NOVEMBER - OB 19 h - v Kulturnem centru Litija!
Slovenska komična drama Orkester v režiji Matevža Luzarja, ki je za film na letošnjem Mednarodnem filmskem festivalu Cinedays v Skopju
prejel srebrno zvezdo za najboljšega režiserja.

tokrat pa vas vabimo na naše dogodke in s
tem tudi na ogled. Pred nami so novi načrti in verjamemo, da jih bomo v sodelovanju z
Občino Litija v bližnji prihodnosti tudi izvedli.
»Sofinancirano s sredstvi Evropskega sklada za
regionalni razvoj.«

Napovedujemo

- Čarobna Litija 2022:
3.12. – Miklavžev sejem s prižigom lučk.
Ognjena predstava Sodrga, pohod do Rudnika
Sitarjevec
Od 15.12. dalje Pravljična pot za najmlajše
23.12. in 24.12. Božični sejem s prihodom
dedka Mraza ter glasbenimi nastopi
26.12. Žive jaslice pred rudnikom Sitarjevec
28.12. – 30.12. – nastopi v rudniku Sitarjevec
29.12. – novoletni koncert z Mambo kings
31. 12. Silvestrovanje z Zvito feltno in Lesarji

JESEN V MESTNEM
MUZEJU LITIJA

Predavanje:

17. NOVEMBRA OB
18.00: SITULA Z VAČ,
140 LET MED NAMI:
Podobe iz življenja in heroiziranje železnodobnega vladarja
V tem letu mineva 140 let od odkritja enega
najpomembnejših arheoloških predmetov, situle z Vač.
V goste smo povabili kustosa dr. Petra Turka iz
Narodnega muzeja Slovenije, kjer situlo hranijo.
Situla z Vač iz prve polovice 5. stoletja pr. n.
št. je še vedno najbolj prepoznaven predmet
v Narodnem muzeju Slovenije. Obenem je po
številnih odkritjih novih predmetov z upodobitvami v situlskem slogu še vedno spomenik z
eno najkompleksnejših situlskih pripovedi. Kaj
nam podobe s situle z Vač povedo o železnodobni družbi v naših krajih? Kako si razlagamo
pripoved, ki jo razberemo iz njih? Na ta vprašanja bo predavatelj poskušal odgovoriti na predavanju, na katerem bo orisal tudi posebnosti

dolenjsko-zasavskega kroga situlske umetnosti
v primerjavi s središči z izdelki situlske umetnosti v severni Italiji. Vabljeni, zanimivo bo!

Gustojuči razstavi v muzeju:
RUDNIK in SAVA malo drugače

V muzeju sta na ogled zanimivi razstavi.
Razstava Sava združuje, ki pripoveduje o življenju in vplivu naše najdaljše reke ob njenem
toku od izvira na Gorenjskem do Posavja, ko
našo državo zapusti. Pripravili so jo trije slovenski muzeji, ki imajo v svojem imenu Savo:
Gornjesavski muzej Jesenice, Zasavski muzej
Trbovlje in Posavski muzej Brežice. Pri tem je
sodeloval tudi naš muzej. Na ogled je do konca
decembra 2022.
V kletnih prostorih pa je na ogled slikarska razstava Voščenke iz pigmenta Sitarjevec. Študentje Likovne pedagogike iz Pedagoške fakultete so ustvarili likovna dela z voščenkami, ki so
jih naredili iz pigmenta, pridobljenega iz našega
rudnika Sitarjevec. Na ogled je do 8. 11..
Vabljeni! Ogled je brezplačen.
Uradne ure muzeja:
Torek-petek: 8.00-12.00
Torek in četrtek: 17.00-19.00
Sobota: 10.00-12.00

Ekskurzija v Škofjo Loko

V četrtek, 6. oktobra smo v sodelovanju z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje
Litija in Šmartno z vlakom odpravili v Škofjo
Loko. Na krasen sončen dan smo si z vodnico
ogledali škofjeloško srednjeveško mestno jedro
in se povzpeli do Loškega gradu. Na gradu smo
si v prostorih Loškega muzeja ogledali njihove
razstave, ki govorijo o drugem najstarejšem
slovenskem mestu, njegovi zgodovini, obrteh
in znamenitih osebnostih. Strinjali smo se, da
je Loka, kot ji pravijo, čudovito mesto, vredna
obiska! Priporočamo!
Na ekskurzijo gremo ponovno naslednje leto
spomladi. Pridružite se nam in Društvu U3.
KC in MM

KNJIŽNICA LITIJA
Oktobrski utrip

Knjižnica Litija je prvi pravi jesenski mesec že zaznamovala s pestrim utripom prireditev: pripravili smo potopis, literarni večer z Goranom Vojnovićem, se pogovarjali o
bontonu in sadili jesensko cvetje. Tudi pravljice so privabile veliko predšolskih otrok.
Ker pa je prvi oktobrski teden vselej tudi Teden otroka, smo sledili sloganu Skupaj se
imamo dobro in se srečevali tako z vrtci kot šolarji. Pripovedovali smo jim pravljice,
se pogovarjali o druženju in seveda branju. Mesec bomo sklenili s Približevanji – gostili bomo s
kresnikom nagrajenega pisatelja Romana Rozino – v ponedeljek, 24. oktobra ob 19. uri v Modri
sobi KC. Zanimivo in malce skrivnostno pa je za enkrat še srečanje z Goranom Mlakarjem, pobudnikom za pogovor o Litiji in njeni prihodnosti, če ste radovedni in motivirani glede te tematike,
vabljeni v knjižnico Litija v torek, 25.10. ob 19. uri.

Aktualni razstavi v obeh knjižnicah

V naših galerijah vabimo na ogled: v Litiji razstavlja Dragi Benčič, članica skupine Relik, ki je s
svojim toplim ustvarjanjem prepoznana in priljubljena ljubiteljska likovnica.
V Šmartnem pa je v okviru JSKD na ogled območna likovna razstava z naslovom Topla svetloba
narave – posvečena je 150. obletnici rojstva impresionista Matije Jame.

Fotografski natečaj ob 20. obletnici samostojne občine Šmartno pri Litiji

Fotografe vabimo, da nam čim prej pošljejo fotografije za 8. fotografski natečaj z naslovom »Nevidno« pomembno okoli nas. Posvečen je 20. obletnici nastanka samostojne Občine Šmartno
pri Litiji. Razstava fotografij bo na ogled v šmarski galeriji, 17. 11. ob 19. uri. (pogoji natečaja so
objavljeni na naši domači strani)

Praznovanje šmarske občine

Razposajeni člani pihalnega orkestra potujejo v
majhno avstrijsko mesto na koncert. Ob petju
in zabavi spremljamo njihovo prešerno gostovanje skozi probleme različnih protagonistov –
mladega voznika avtobusa, ki se trudi vzbuditi
zaupanje starejšega voznika, katerega je strah,
da bo izgubil službo, dveh članov orkestra, ki
po pomoti pristaneta pri avstrijskih gostih in
ne moreta pobegniti svoji žurerski naravi, skozi
oči srednješolske članice orkestra, ki jo prizadane očetovo brezskrbno uživanje in kako to
brezskrbno uživanje dojemajo žene članov orkestra, ki ostanejo v domačem kraju. Pet zgodb
zaobjame celotno izkušnjo gostovanja orkestra
in posledice, ki bodo vplivale na njih. Film Matevža Luzarja (Srečen za umret) je doživel svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cottbusu. Vstopnina: 4 €

Dvorana v novi preobleki

V naši dvorani
je zaključen
prvi del prenove s sanacijo
vlage, barvanjem sten, odra
in zaodrja, z
novimi lučmi,
prenovljenimi
talnimi oblogami,… Podrobno o projektu si bo
ste lahko prebrali v naslednji številki Občana,

Obletnici obstoja šmarske občine bodo posvečeni tudi novembrski dogodki, ki jih pripravljamo oz.
sodelujemo pri njihovi organizaciji:
-	v četrtek, 3. novembra 2022, ob 19. uri se bomo srečali z dr. Matjažem Dolškom, strokovnjakom in raziskovalcem s področja potresnih gradenj, v okviru prireditve Zanimiva znanost.
-	V nedeljo, 6. novembra, bomo na Primskovem pozdravili novo knjižico o njihovi dediščini in s
tem pozdravili 7. obletnico Rastoče knjige Primskovo. Zbrali se bomo ob 11.30 uri.
-	Občina Šmartno pri Litiji bo imela v četrtek, 10. novembra 2022, svojo slovesnost ob občinskem prazniku. Dogodek bo v Kulturnem domu Šmartno ob 19. uri.

Dan splošnih knjižnic

November pa je tudi mesec, ko praznujejo splošne knjižnice. Knjižnica Litija ga bo letos praznovala z jubilantom Jožetom Sevljakom, ki bo v novembru obeležil življenjski jubilej. Jože Sevljak je
pomemben sopotnik knjižnične dejavnosti – bil je direktor našega skupnega zavoda, torej tudi
knjižnice; in v letošnjem letu mineva 40 let od pričetka delovanja v prostorih na Parmovi ulici 9.
Naša skupna slovesnost bo v torek, 22. novembra 2022, ob 19. uri.

Projekti spodbujanja branja

Poletavci in NajPoletavci so poletno branje zaključili s prireditvijo znotraj 3. Festivala medgeneracijskega povezovanja. Veseli številka: sodelovalo je 68 Poletavcev in 14 NajPoletavcev. Vsem
čestitke za sodelovanje in nasvidenje prihodnje leto. In da ne pozabimo na naše odrasle bralce:
nova zloženka s seznamom naslovov za
Bralno značko za odrasle – Srčni bralec,
je že pripravljena
(rdeča nit med vsebinami: vojna in mir).
Seznami za naslove osnovnošolske in
predšolske bralne
značke pa so ostali
nespremenjeni – najdete jih tudi na naših
spletnih straneh (zavihek projekti). Fotografija Poletavcev Žiga Lupše, avtor Andreja Štuhec
Aleksandra Mavretič

ZA ENAKOMEREN RAZVOJ OBČINE LITIJA
Spoštovane občanke in občani občine Litije!
Z veliko mero odgovornosti in posluha
za slehernega občana, sem se odločil,
da kandidiram za župana Občine Litija.
Sem Boris Bevc, rojen 19.05.1965. Živim
na Bregu pri Litiji. Imam višješolsko
izobrazbo, poklic Komercialist. Zaposlen
v banki, kot samostojni svetovalec na
področju Poslovanja s prebivalstvom in
malimi podjetji.
Zakaj sem se odločil za kandidaturo? Razvoj Litije ne gre v pravo smer, saj sedanji
župan pozablja na gospodarstvo, kmetijstvo in na veliko število športnih društev.
Moj program temelji na enakomernem razvoju občine Litije in enak razvoj vseh
proračunskih porabnikov v naši občini. Program bom izvajal s pomočjo krajevnih
skupnosti in v sodelovanju z vami, spoštovane občanke in občani.

ZAME JE POMEMBEN VSAK OBČAN IN OBČANKA
ZDRAVSTVENA VARNOST; Vso energijo bom vložil v ohranitev zdravstvene urgence
s katero je povezana tudi izgradnja helidroma za pristajanje helikopterja. Poskrbeti
je potrebno za zadostno število zdravnikov, zobozdravnikov in zdravstvenega osebja
v zdravstvenem domu Litija.
PREHRANSKA VARNOST; Prihajamo v obdobje negotovih časov. Zato je pomemb
no, da kmetom omogočimo normalno kmetovanje, ter lokalno hrano porabimo v
svoji občini. Povečati je potrebno porabo lokalne hrane v vrtcih in šolah ter domu
za starejše. Na področju kmetijstva se obetajo velike spremembe, predvsem na
področju varovanja okolja in proste reji živali. Občina mora zagotoviti in pripraviti
vse občinske akte, da bodo lahko kmetje sledili zahtevam in smernicam v
kmetijstvu.
ENERGETSKA VARNOST; Glede na napovedi se lahko kar bojimo prihajajoče zime.
V preteklosti se v občini Litija ni naredilo nič na energetski samooskrbi. Občina Litija
ima velik delež gozda, vendar veliko odpadnega lesa ostane v gozdu ali pa ga vozimo
iz Litije. Nujno je potrebno pristopiti v izgradnjo večjih sistemov, da se bodo vasi in
ulice lahko ogrevale na trda goriva iz domačih gozdov. Strehe in zemljišča v občinski
lasti je potrebno v čim večji meri nameniti fotovoltaiki.
SOCIALNA VARNOST; Pristopiti je potrebno k reševanju dolgotrajne oskrbe starejših
tako, da se zagotovijo dodatne postelje za starejše. Več pozornosti je potrebno
nameniti starejšim občanom, ki živijo doma in za njih skrbijo svojci. Postajamo
starajoča se družba, zato je skrb za starejše prioriteta mojega županovanja.

Spoštovane občanke in občani!

SKUPAJ Z VAMI SMO
IZVEDLI IN SKUPAJ Z
VAMI BOMO IZVEDLI
Zakaj?

Odgovore lahko preberete v povzetku
intervjuja Francija Rokavca z novinarjem
Vladimirjem Jakopičem za oddajo ŽUPAN
PRED MIKROFONOM na televiziji ETV.
Vladimir Jakopič: Zaključujete četrti
mandat, kakšen je vaš pogled na to
obdobje, naredite prosim presek tega
štiriletnega dela.
Predvsem moram izpostaviti COVID epidemijo, ki je specifično
zaznamovala naše delo v zadnjih dveh letih, dragocena izkušnja, ki je
bila povsem nova za vse nas. Kot razveseljujoče dejstvo izpostavljam
pozitivni demografski trend. Ne zgolj v smislu priseljevanja, temveč
zmernega naravnega prirasta prebivalstva tudi v oddaljenem
podeželskem območju. Na to smo ponosni in je odraz občinskih
naporov pri ustvarjanju ustreznih pogojev, kar pomeni nenehno
skrb za gradnjo novih šol, vrtcev in ostale komunalne infrastrukture.
Ključnega pomena pa je, da nam je v tem obdobju uspelo skoraj
celotno območje občine pokriti z optičnim omrežjem, kar daje dobre
pogoje za življenje in delo naših občank in občanov, ne glede na to v
katerem predelu naše geografsko razvejane občine Litija živijo. Drugi
zelo pomemben pokazatelj dobrega dela je stalno zmanjševanje
števila brezposelnih, ki je pod povprečjem Republike Slovenije. To je
povezano z urejeno železniško in cestno povezavo, trudimo pa se tudi
ustvariti pogoje za zaposliva delovna mesta doma, v naši občini. Za
doseganje kazalcev uspešnosti občine je najbolj pomembno, da smo
res veliko naredili na vlaganjih v ureditev osnovne infrastrukture. Na
področju družbenih dejavnostih so to šole, vrtci, športne površine,
tudi ustrezna zdravstvena oskrba z načrtovano širitvijo zdravstvenega
doma v satelitski urgentni center. Obsežna so bila tudi vlaganja v
komunalno infrastrukturo, kjer imamo 500 km lokalnih cest in javnih
poti in od tega nam je v tem obdobju uspelo modernizirati in urediti
60 km cest. Hkrati smo na področju vodooskrbe zgradili 15 km novega
vodovodnega omrežja. Tako pri cestni infrastrukturi kot vodooskrbi
je še veliko dela, kar pa je in bo stalna skrb občine. Izredno sem
ponosen na velik napredek na področju športne infrastrukture kjer
moram izpostaviti državno kolesarsko povezavo Ljubljana – Litija, v
okviru katere smo letos odprli približno 5 km dolgo traso za kolesarje,
po desnem bregu Save. Odprli smo tudi kolesarski poligon pumtrack
v mestu Litija ter uredili odbojkarsko igrišče, zagotovili umetno travo
na nogometnem igrišču v Litiji in zgradili prepotrebne garderobne
prostore na športno-rekreacijskem centru v Jevnici ter obnovili streho
na športnem domu v Kresnicah. V občini Litija podpiramo projekte, ki
povezujejo naše občanke in občane vseh generacij kot so brezplačni

Pomembni pa so tudi naši otroci, nujno je potrebno dokončanje in nova izgradnja ter
obnova šol ter vrtcev.
VARNOST DIGITALIZACIJE; Nedopustno je, da imamo kljub hitremu razvoju na
področju digitalizacije še vedno ogromno internetnih sivih lis po vsej občini Litija.
Vsem občanom je potrebno omogočiti, da bodo imeli možnost uporabe interneta
zato bom takoj pristopil k odpravi sivih internetnih lis po celotni občini Litija.
INFRASTRUKTURA VARNOST; Zgrožen sem, kako se modernizira ceste, gradi
vodovode in ostalo socialno ter športno infrastrukturo. Žalosti me, da se pozablja
na varnost občanov, ko se še ni zgradil prepotrebni pločnik od LitijeJeža do obrtne
cone v Zagorici. Pločnik od Sponjega loga do Savskega mostu. Ceste s pločnikom
skozi naselja Smrekarica, Ponoviče in Sava. Zavzel se bom, da se prične postopek
s pridobivanjem dokumentacije in sredstev za izgradnjo mostu čez reko Savo pri
Bedenu na križišču za Veliki vrh in Podšentjur. Zavzel se bom za izboljšanje elektro
omrežja. V občini imamo kraje, na katerih ni možno graditi sončnih elektrarn, niti
montirati toplotnih črpalk. TAKOJ bom pristopil k reševanju problematike parkirnega
prostora pred železniško postajo v Litiji ter uvede LPP linije od Ljubljane do Litije.
Naredil bom seznam omenjenih prepotrebnih investicij in jih vključil v štiri letni
program proračuna občine Litija.
VARNOST OKOLJA IN PROSTORA; Zavzemal se bom za čisto in divjo reko Savo.
Občina mora sofinancirati izgradnjo skupnih in individualnih čistilnih naprav.
Potrebno je urediti rekreacijsko sprehajalno pot v Zavrbju, od Litije do Brega ob reki
Savi. V Litiji urediti plažo ob reki Savi, kjer bo možno preživljati prosti čas in se v
poletnem času tudi kopati, kakor je to bilo že v preteklosti.
GOSPODARSKO VARNOST; Potrebno je pripraviti zemljišča in dokumentacijo
za izgradnjo obrtne cone. Tako bodo imela podjetja, predvsem mladi podjetniki,
možnost opravljanja dejavnosti v naši občini in zaposlovati občane. Postopke
birokracije je potrebno zmanjšati na čim krajše roke, da ideja in volja podjetnika ne
usahneta.
VARNOST ŠPORTNIH IN KULTURNIH DRUŠTEV;. Dvoranski športi in vsi trije
nogometni klubi imajo težave s financiranjem svojih dejavnosti. Sredstva, ki jih klubi
dobijo iz občinskega proračuna, naj bodo namenjena za športno udejstvovanje in ne
za najemnine in vzdrževanje športnih objektov. Kot župan bom storil vse, da športni
klubi ne bodo zavezani stroškom najemnine in vzdrževanja. Omenjene stroške bomo
prenesli na občino in tako enkrat za vselej končali z mrcvarjenjem športnikov in
športnih delavcev, ki to delo opravljajo volontersko.

prevozi z zavodom Sopotniki, vzpostavitev in aktivno delo Sveta za
medgeneracijsko povezovanje, v višini 82 % subvencioniramo pomoč
na domu, podpiramo e-oskrbo in veseli smo kvalitetnega delovanja
medgeneracijskega središča Šmelc. Nikakor nismo pozabili na
ohranjanje kulturne in naravne dediščine in ponosni smo na izvedbo
druge faze ureditve rudnika Sitarjevec, kjer smo pridobili nove rove
za turistične in izobraževalne namene ter postavili novo recepcijo s
prodajalno spominkov ob vhodu v rudnik. Veliko skrb posvečamo
večji urejenosti mesta Litija in krajevnih središč.
Vladimir Jakopič: Res je bilo veliko narejenega, pa vendar ne smemo
pozabiti na socialni aspekt, treba je poudariti, da ima občina
neverjeten socialni čut in je prijazna do ranljivih skupin in vseh,
ki imajo socialne težave. Predvsem želim izpostaviti dolgoletno
urejevanje bivše predilniške vile.
Občina Litija postopoma obnavlja stavbo »bivše predilniške vile«, v
kateri vzpostavljamo bivalne enote za nujno reševanje stanovanjske
stiske prebivalcev naše občine, ki živijo na socialnem robu. V
letošnjem letu smo obnovili kletne prostore in v njih uredili nadvse
prijazne prostore za socialno ogrožene. Tudi v prihodnje načrtujemo
z nadaljevanjem obnove, saj je še kar nekaj možnosti za pridobitev
novih stanovanjskih enot v tej stavbi.
Vladimir Jakopič: Kako ste zadovoljni z delom javnih zavodov
in občinskih družb, predvsem bi izpostavil Razvojni center srca
Slovenije, ki je imel v preteklem obdobju precej finančnih težav
in kot vidimo sedaj se je družba konsolidirala, pri čemer je imela
pomembno vlogo občina?
Z veseljem povem, da javni zavodi in občinske družbe dobro delajo,
seveda pa občina zagotavlja nujno financiranje nalog, ki so javne.
Pomembno je, da določene storitve tudi prodajajo na trgu in si
tako zaslužijo dodaten denar za pokrivanje stroškov. Pri reševanju
finančnih težav RCSS smo zavzeli stališče, da si mora družba, ki je
zašla v težave, znati pomagati tudi sama s spremenjeno politiko
poslovanja, da primanjkljaje zmanjša s ponudbo dodatnih storitev
na trgu. Usmerili smo jih, da poiščejo rešitve najprej znotraj družbe
in to se je izkazalo za dobro tako pri RCSS, kot tudi pri SVC in pri
CEROZU.
Vladimir Jakopič: Omenili ste izkušnjo epidemije in koronavirusa
in tu je potrebno ponovno izpostaviti pozitivno odločitev občine
Litija, ki je stopila nasproti društvom, da jim je ohranila sredstva in
dopustila da program izvedejo tudi v naslednjem letu.
Razumeli smo stisko društev, ki delujejo na kulturnem, socialnem
pa tudi športnem področju, da so bili zaradi epidemije omejeni pri
izvajanju dejavnosti in prikrajšani za druženja in smo želeli, da društva
saj minimalno ohranijo kondicijo, da ne prekinejo s svojim delom,
saj smo se zavedali, da bo še toliko težje potem na novo vzpostaviti
vse aktivnosti. Letos pa smo stopili še korak naprej predvsem na
področju kulturnih društev in zagotovili izpostavi JSKD dodatna
sredstva, z namenom, da pomaga in strokovno podpre društva pri
ponovni vzpostavitvi dejavnosti in pri organizaciji številnih dogodkov.
Predvsem želimo vsem športnim klubom in društvom zagotoviti
brezplačno uporabo prostorov za njihovo vadbo.

Kandidat za župana občine Litija
BORIS BEVC

Vladimir Jakopič: Občina Litija je po novem v Zasavski regiji, kar je
pomemben korak in pomembno je tudi to, da imamo dobre odnose
z vsemi sosednjimi občinami.
Zagotovo je dobra odločitev, da smo se že pred desetimi leti
odločili za prehod v Zasavsko regijo kar je pomenilo tudi prehod iz
Zahodne kohezijske regije v Vzhodno kohezijsko regijo. Ta odločitev
je zaživela šele v lanskem letu z novo finančno perspektivo 2021
-2027, finančni izplen pa se bo pokazal v prihodnjem letu, ko
bodo objavljeni prvi razpisi za financiranje naložb iz EU skladov in
prepričan sem, da bomo znali in uspeli črpati čimveč sredstev, ki
bodo namenjena naši regiji. Kar pa se tiče sodelovanja in dobrih
odnosov s sosednjimi občinami, sem osebno vedno zagovarjal in
tako bo tudi v prihodnje, da občina gradi dobre odnose z odprtimi
občinskimi mejami ter, da naj bo povezovalna in naj sodeluje s svojimi
sosedami.
Vladimir Jakopič: tudi seje občinskega sveta so potekale mirno,
to kaže na stanovitnost delovanja župana, občinskega sveta in
občinske uprave?
To drži in veseli me, da smo znali sodelovati in stopiti skupaj pri
ključnih odločitvah. Novost so bile tudi naše seje občinskega sveta, ki
so potekale na terenu, z namenom, da tudi občinski svetniki čimbolj
spoznajo območje naše občine. V začetku, ko sem predstavil to mojo
idejo so bili skeptični, potem, ko smo obiskali s sejama OS Dole in
Gabrovko pa so to odločitev pozdravili.
Vladimir Jakopič – na koncu najinega zadnjega razgovora v tem
mandatu vas prosim še pogled naprej, kaj bodo vaše prioritete, če
vam bo zaupan mandat v prihodnje.
Seveda bodo naše občanke in občani na volitvah 20. novembra
povedali ali imamo še njihovo zaupanje. Moji odločitvi, da ponovno
kandidiram je bilo izhodišče dejstvo, da imamo kar nekaj pomembnih
projektov začetih in bi si jih zaradi njihove pomembnosti želeli zaključiti.
Med načrtovanimi projekti bi izpostavil vzgojno izobraževalni objekt
v Hotiču, celovito ureditev komunalne infrastrukture v Kresnicah,
širitev vodovoda Litija-Šmartno in povezovanje javnih vodovodov
v občini, še zlasti po letošnji suši in zaradi podnebnih sprememb
bodo nadaljnja vlaganja na tem področju nujna. Energetska
kriza nam je tudi pokazala, da moramo razmišljati o energetsko
samozadostnem sistemu. Že sedaj načrtujemo izvedbo sončnih
elektraren na strehi vzgojno izobraževalnega objekta v Hotiču in na
strehi nove Najdihojce v Litiji in hkrati predvidevamo to urediti še
vsaj na šestih javnih objektih v naši občini. Želimo tudi gospodarski
preboj v okviru mehanizma za pravičen prehod iz premogovnih
regij, da tudi litijsko gospodarstvo dobi svoj del finančne pogače
Zasavske regije. Veselim se nadaljevanja projektov na športnem
področju, kjer bi radi dobro sprejeti projekt kolesarskega pumptracka
razširili še z dodatnimi površinami za šport in rekreacijo ter obnovili
nogometno igrišče z ureditvijo atletske steze ter še številne druge
projekte.
ŽUPANOVA LISTA
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Akcija NVO gre v šolo

V zadnjem tednu septembra so imeli učenci na matični šoli in POŠ Vače malo
drugačen tehniški dan. V sredo so matično šolo, v petek pa POŠ Vače obiskali
predstavniki različnih nevladnih organizacij ter učencem predstavili svoje delovanje. Za učence so predstavitve izvedli:
Zavod APIS, Društvo Univerza za
tretje življenjsko obdobje Litija in
Šmartno, Kulturno društvo Podkum, Društvo Raznolikost, Karate
klub Kensei, Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Litija,
Medobčinsko društvo invalidov
občine Litija in Šmartno pri Litiji,
Klub Kempo Arnis Litija, PGD Litija, Planinsko društvo Litija, Družinsko gledališče Kolenc,
Društvo upokojencev Litija, Športni klub Bleščica in Društvo Geoss.
Za učence je bil to razgiban dan, v okviru katerega so spoznali marsikaj novega. Za izpeljane dejavnosti se društvom iskreno zahvaljujemo.
Astrid Žibert

Obisk medicinske sestre

V ponedeljek, 3. 10. 2022, je učence prve triade POŠ Kresnice obiskala medicinska sestra Zdravstvenega doma Litija, gospa Neja Perič.
Predstavila nam je zdrav način življenja. Razložila je, katere so naše slabe življenjske razvade, ki
se jih moramo vsekakor izogibati. Poudarila je, da si zdravje okrepimo z uživanjem uravnotežene prehrane, s pitjem vode, z gibanjem na svežem
zraku in seveda s počitkom. Učenci so si ogledali
še prehransko piramido in si tako zdrav način
prehranjevanja še lažje predstavljali.
Glavna tema drugošolcev je bila osebna higiena.
Gospa Perič nam je na zelo nazoren način pokazala pravilen postopek umivanja rok. Učenci so aktivno sodelovali in bili prijetni sogovorniki, družbo
pa jim je delal tudi krokodilček Kroki, ki jim je pokazal pravilno umivanje zob. Spomnil nas je tudi,
da si jih moramo umivati zjutraj in zvečer. Skupaj smo prišli do zaključka, da je še kako pomembno skrbeti za čistočo zob, telesa in obraza.
Učni uri je gospa Perič popestrila še z glasbo in s plesom. Učenci so med gibanjem ob glasbi
zelo uživali in se sprostili. Predstavitev nam je bila zelo všeč in takih si še želimo. Za ves trud ter
prijetno in koristno predstavitev se še enkrat zahvaljujem predstavnici ZD Litija, ki z našo matično
šolo in njenimi podružnicami vsako leto pogosto in skrbno sodeluje.
Špela Lajovic

Policisti na obisku

naši učenci se dnevno vključujejo v promet in se vsakodnevno
srečujejo z nevarnostmi v prometu. Veliko pozornosti prometu
in prometni varnosti posvečamo tudi na OŠ Gradec in vseh
njenih podružnicah. V prvi triadi sodelujemo pri projektu Pasavček, katerega osnovni namen je spodbujanje pravilne in
varne vožnje otrok z uporabo varnostnih sedežev in varnostnih
pasov. V okviru tega projekta nas vsako leto v vseh oddelkih
prvih razredov OŠ Gradec obišče policist. Skupaj opravimo
sprehod po šolski poti, se pogovorimo o nevarnostih, ki so prisotne na njej, učenci se naučijo, kako varno prečkati prehod za
pešce, ter ozavestijo pomen vidnosti v prometu. Policijski postaji Litija se zahvaljujemo za dobro
sodelovanje, ki nam je v veliko pomoč, saj si vsi želimo, da se naši učenci na poti v šolo počutijo
varne. 
Tadeja Resnik

Učenci iz Poljske na obisku

V tednu od 19. do 23. 9. 2022 so našo šolo obiskali učenci iz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych
Szeregów w Namysłowie iz Poljske. Šoli v okviru mednarodne mobilnosti sodelujeta v projektu
„Zero waste – don’t throw your rubbish as you like“ (Nič odpadkov – ne odvrzi smeti, kjer se ti zdi),
katerega koordinatorici sta učiteljici Manca Poglajen (OŠ Gradec) in Joanna Olszewska (Szkoła
Podstawowa). V projektu je sodelovalo 10 poljskih in 12 slovenskih učencev.
V tednu so potekale razne aktivnosti na temo »brez odpadka«. V ponedeljek so učenci obiskali
Ljubljano, kjer so dobili kratko zadolžitev,
saj so morali okoli sebe poiskati vse elemente, ki nakazujejo na to, da naše glavno
mesto stremi k politiki zmanjševanja odpadkov. V torek so učenci odpadne kose
usnja in oblačil ponovno uporabili ter iz
njih izdelali držala za pisala in nakupovalne vrečke. V sredo so si ogledali delovanje
Centralne čistilne naprave Litija in Šmartno pri Litiji ter Zbirni center za ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov, zvečer pa
se udeležili družabnega večera, ki so ga organizirali predstavniki 9. razredov v okviru Šolske
skupnosti OŠ Gradec. V četrtek je sledila ekskurzija v Škocjanske jame ter Koper, v petek pa smo
projekt zaključili z delom v skupinah, anketo in s kvizom ter na koncu posadili hrast prijateljstva
med šolama. Po zaključku so se učenci poslovili s prijateljskimi objemi in dobrimi željami za
prihodnost. V tednu mobilnosti so sodelujoči urili svoje komunikacijske veščine v tujem jeziku,
spoznavali kulturo drugega naroda ter stkali nova prijateljstva. Podroben opis aktivnosti tedna
mobilnosti si lahko preberete na https://www.osgradec.si/2022/09/projekt-mobilnosti-zero-waste-dont-throw-your-rubbish-as-you-like/
Manca Poglajen

Šolski kros 2022

V petek, 23. 9. 2022, smo na OŠ Gradec praznik slovenskega športa že tradicionalno obeležili s 5.
šolskim krosom, ki je že drugo leto zapored potekal na idilični lokaciji športnega igrišča na Zgornjem Logu. Krosa so se udeležili učenci in učenke od 1. do 5. razreda matične šole in vseh njenih
podružnic. Vse skupaj je teklo skoraj 400 otrok. Tudi letos smo kros slavnostno otvorili najprej
s slovensko, nato pa še s
šolsko himno. Sledil je promocijski tek učiteljic, po
njem pa so tekmovanje
otvorili učenci in učenke
1. razredov, ki so morali
premagati razdaljo 400 m
(1 krog). Enako razdaljo so
pretekli tudi drugošolci in
drugošolke, medtem ko so imeli tretješolci in tretješolke že malo težjo nalogo. Preteči so morali
namreč 600 m (1,5 kroga). Najtežja naloga je čakala učenke in učence 4. in 5. razredov, saj je
njihova trasa merila 800 m. Na krosu smo bili priča tako solzam žalosti, kot tudi solzam sreče,
ponosu ob zmagah, a tudi razočaranju ob kakšnem padcu. Vendar je vse to del športa.
Prav vsem tekačem in tekačicam iskreno čestitamo za uspešno pretečeno razdaljo in jim tudi v
prihodnje želimo čim več tekaških užitkov!
Za pomoč pri organizaciji šolskega krosa se še posebej lepo zahvaljujemo gospodu Jožetu Groboljšku, ki nam je priskrbel ozvočenje in pomagal pri zagotovitvi odličnih pogojev na igrišču na
Zgornjem Logu.
Petra Kobe

MLADINSKI CENTER LITIJA
Napovednik jesenskega dogajanja
v MC LITIJA

UČNA POMOČ
ZA OSNOVNOŠOLCE

Program UČNA POMOČ je namenjen osnovnošolcem, ki potrebujejo pomoč pri šolskih nalogah in
učenju. Program je za učence OŠ
brezplačen. Poteka ob četrtkih
med 16.00 in 18.00 v prostorih
Mladinskega centra Litija. Vodijo ga študentje
in prostovoljci, zato lahko prihaja do odpovedi
terminov.
Program ni nadomestek za inštrukcije in ni primeren za učence, za katere se izkaže, da potrebujejo konsistentno pomoč in stalno prisotnost
inštruktorja. V teh primerih obvestimo starše in
vas napotimo na KLIŠE (Klub litijskih in šmarskih študentov), ki ponuja plačljive inštrukcije.
Dodatne informacije lahko dobite na številki
051/443-410 ali po elektronski pošti na naslovu info@mclitija.si. Starše vabimo, da se ob
prvem obisku, v kolikor je le mogoče, otroku
pridružijo.

DNEVNI CENTER

Vsak dan, od ponedeljka do petka, se lahko prideš (po)družiti v naš dnevni center. Odprti smo
od 14:00 do 20:00. Aktivnosti se prilagajajo
potrebam in željam mladih, nek osnovni program pa zajema: ponedeljke in torke je prevzel
Anže s programom Gamer's club. Ob ponedeljekih ste na naše mašine vabljeni mladi, ob torkih od 15h do 18h pa bo pri nas potekal Junior
gamer's club, program za otroke med 12. in 15.
letom starosti. Tu lahko tudi mlajši v varnem
okolju pod poostrenim nadzorom odkrivajo
prostran svet računalniških iger! Srede bodo
ekološko obarvane, teme in program pripravlja
naša nova mladinska delavka Sandra (to je tudi

vabilo, da se oglasiš kaj okoli in jo spoznaš :)),
četrtki so namenjeni ležernemu pogovoru, igranju namiznih iger in gledanju filmov, ob petkih
pa v dnevnem centru kraljuje Denis in lokalni
prostovoljci.
Pridruži se nam tudi ti in z nami soustvarjaj
utrip dnevnega centra!

Večerno gibanje z MC-jem –
ODBOJKA

Na program se, z drugim tednom novembra,
vrača večerno gibanje! Vsak torek, med 17:00
in 18:30 ter ob sredah, med 17:30 in 19:00 uro,
se nam lahko pridružiš v dvorani Gimnazije Litija na športnem programu za mlade. Vadba je za
udeležence med 15. in 29. letom brezplačna,
zažželjeno je, da se na vadbo prijavite. Zaželjeno je, da pridete cca deset minut pred samo
vadbo, zaradi pomoči pri postavljanju igrišča.
Za igranje potrebujete primerne športne copate, namenjene vadbi v zaprtih prostorih.
*Kako se prijaviš? Pošlji nam mail na info@
mclitija.si, v zadevo napiši ODBOJKA in se prijavi najkasneje do vsakega ponedeljeka oz. torka
pred vadbo.
Večerno gibanje ne poteka v času šolskih počitnic in praznikov. Na urniku ostajamo vse do
konca aprila 2022.

UROČENA KLET v MC Litija

V Mladinskem centru Litija, s pomočjo prostovoljcev, pripravljamo, sedaj že tradicionalni dogodek za noč čarovnic.
V prejšnjih letih smo našo vilo spremenili v hišo
groze, letos pa vas vabimo v našo klet.
Za vas pripravljamo UROČENO KLET. Stari in
mladi obiskovalci se boste lahko sprehodili
skozi klet in poskušali poiskati rešitev za urok,
ki ga je nad nas priklicala zlobna čarovnica …
Vsi, ki si upate vstopiti, vabljeni v ponedeljek,
31. 10. med 16:00 in 20:00 uro.
Mc Litija

RISE dostopen v digitalni obliki

RISE se razvija v digitalno Trajnostni RISE, kar pomeni Trajnostni Razvoj, Inovacije, Skupnost in Eko-nomnost. Tako z veseljem pridobimo in delimo različna
znanja glede podjetništva, trajnosti, gospodarstva, samooskrbe, ter zdravja ljudi,
živali, rastlin, saj smo mnenja da je zdrav človek v zdravem okolju uspešen, miren,
inovativen, zadovoljen in srečen.
Na naši spletni strani www.rise.si smo ustvarili spletno učilnico, kjer najdete
odgovore na različna vprašanja, namige, napotke in znanja. Med drugim si lahko
preberete; kako digitalni marketing vpliva na prodajno uspešnost; pridobite znanje o pravilnih korakih pred 3D printanjem; izveste 15 idej za zmanjšanje porabe papirja; pa zakaj
strategija razogličenja; Nasveti za uspešno uvajanje rešitev s področja digitalne preobrazbe; 9
namigov proti odpadni hrani, ter še mnogo več različnih znanj, katere tedensko dopolnjujemo.
Zato lepo vabljeni, da obiščete našo stran www.rise.si/spletna-ucilnica/ kjer boste našli tudi
kaj zase.
Prav tako na naši strani najdete aktualne vsebine, kot so različni razpisi, predpisi in priložnosti
za gospodarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo, vinarstvo, ribarstvo, turizem, društva, zavode, ter druge ustanove in samoiniciativne osebe. Stran www.rise.si/aktualno/ se prav tako osvežuje in
dopolnjuje.
Nudimo vam tudi zbirko različnih izobraževanj, dogodkov in srečanj. V kratkem se bodo med
drugim odvili SLOVENIA GREEN – trajnostni turizem in predstavitev certifikatov; Urbani forum,
ki v ospredje postavlja mesta; FUSE challenge 2022 – Citython urbane mobilnosti; Surovinske
potrebe za zagotavljanje prehoda na trajnostno in pametno mobilnost; RESNICA O EMBALAŽI IN
TRAJNOSTI – pravilni pristopi, uporaba in trajnostni vidiki embalaže; PEACOC spletna akademija
e-poslovanja za gradbene izvajalce, ter drugo. Več svežih informacij najdete na www.rise.si/
rise-koledarski-dogodki/.
Na www.rise.si imamo poskrbljeno tudi za novice iz sveta podjetništva, brskalnik z lokalnimi
pridelovalci, izdelovalci, obrtniki, serviserji, ter različnimi podjetji, in za spletno tržnico, ki vam
omogoči tako ponudbo in naročilo izdelkov, produktov in storitev iz lokalnega okolja, kot seveda
tudi prodajo le njih. Zato lepo vabljeni, da se pridružite ostalim na lokalnem brskalniku ali spletni
tržnici. Podpiramo in spodbujamo lokalno.
Da pa ni samo digitalno, izdelujemo različne embalaže, okraske, obeske, znake, makete, sestavljanke, toperje, ter drugo iz
lesa, pleksi stekla, kartona, plastike, cerade, pene, stirodurja
in usnja. Zrišemo, oblikujemo in
nato izdelamo s CNC laserjem,
kateri omogoča izrez in graviranje napisov na različne podlage ter oblike kot so kozarci,
vaze, steklenice in podobno.
Nekaj njih si lahko ogledate na
naši spletni strani www.rise.
si/modularski-koticek/, več
pa na naši Facebook strani
RISE modeliranje.
Ker RISE gradi Skupnost, vas
povabimo k delitvi vaših izdelkov in produktov, katere bomo
objavili na spletni tržnici. Prav
tako k delitvi svojega znanja in
napotkov, ki jih bomo zapisali
na naši spletni učilnici. Z vašo
dejavnostjo pa se lahko predstavite na našem brskalniku. Pišite nam na elektronski naslov
info@rise.si, kjer bomo veseli
vaših vprašanj, pobud in sodelovanj.
Podjetniški RISE, Šmartno Litija
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Koncert bil je živ

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

Po večtedenskih pripravah ter
prizadevnem delu članov Kluba
litijskih in šmarskih študentov
(Kliše) v sodelovanju z gimnazijci, ki smo se med izbirnimi
šolskimi predmeti lotili podjetništva, in kolektivom Gimnazije Litija se je v petek, 16. septembra, v športni dvorani Gimnazije
Litija odvil Klišejev dijaški koncert.
V želji po druženju in ustvarjanju trajnih lepih
spominov iz časa šolanja smo bili dijaki, ob
mentorski podpori seveda, pripravljeni prevzeti
velik del organizacije in ustvarili smo dogodek
po lastnem okusu: večer sta s svojo glasbo napolnili dve glasbeni skupini: Kokosy in Pavlov,
katere član je tudi priljubljeni profesor fizike na
naši gimnaziji (in ima v dijaških vrstah veliko
oboževalk), za zaključno zabavo pa je poskrbel
še DJ Berny.
Dijaki smo bili nad koncertom navdušeni in
gostje ravno tako, nadzorni profesorji in ravnateljica tudi niso imeli nobenih pripomb, saj
je bilo čutiti trud vseh sodelujočih in je bila
organizacija odlična, zato se veselimo ponovnega sodelovanja in druženja v ritmih sodobne glasbe.

K ZIBELKI SLOVENSKE KNJIGE

Devetošolci OŠ Litija
smo se v torek, 20.
septembra 2022, odpravili na ogled Trubarjeve rojstne hiše.
Izpred šole smo se z avtobusom odpeljali do gradu Turjak, kjer smo imeli krajši postanek za malico. Ogledali
smo si zunanjost gradu, vklesan grb,
na katerem je tur (divje govedo, ki je
simbol Turjačanov) ter mogočno lipo,
ki jo je opeval že Prešeren v Turjaški
Rozamundi. Nato smo se peljali še
približno 15 minut in prišli do Raščice. Tam smo se razdelili v dve skupini. Prva skupina je odšla na knjigoveško delavnico, kjer smo
izdelali knjigo. Druga skupina je med tem časom v Trubarjevi spominski sobi poslušala o življenju
in delu Primoža Trubarja. Nato smo se zamenjali. V šolo smo se vrnili bogatejši za nova znanja
o protestantizmu ter Trubarju. Kdo ve, ali bi se slovenščina ohranila, če jo Trubar ne bi zapisal?

Maja Zenković, 9. C

KNJIGOBEŽNICA

Podjetni gimnazijci

Magični vikend v Ponovičah

Prvi vikend v septembru je v Ponovičah potekal tematski oddih D20 pripoveduje: Zgodbe iz taverne Zelenega zmaja. Zbrali so se ljubitelji fantazije iz cele
Slovenije in se za tri dni potopili v svet zmajev in vilincev. Gostje so igrali popularno družabno
igro vlog Dungeons & Dragons, ustvarjali
usnjene izdelke, barvali figurice
ter se celo preizkusili v kovaških
spretnostih.
To je bil prvi dogodek takšne vrste v Sloveniji in odziv gostov je
bil odličen – povedali so, da si želijo še več takšnih dogodkov, tako da se drugo leto zagotovo
ponovno spet srečamo.
Dogodek sta organizirala Društvo D20 (www.d20.si) ter KUD Fofité (www.kudfofite.si).

Ste vi novi mladi ambasadorji za zeleni prehod?

Mladi, ki prihajate iz zasavske regije imate zdaj priložnost, da uresničite svoje ideje, za kar lahko pridobite sredstva v višini 10.000 €. Razpis
EUTeens4Green je namenjen vključevanju mladih v pospeševanje zelenega prehoda v njihovih regijah. Vas zanima?
Kdo se lahko prijavi?
Projekte lahko prijavijo posamezniki (stari od 15 do 24 let), skupina mladih starih od 15 do 24
let ali mladinska združenja s sedežem v eni izmed regij Sklada za pravični prehod, v Sloveniji sta
to Zasavska in Savinjska regija. V imenu posameznikov oz.
skupine mladih se lahko prijavi tudi organizacija, vendar
morajo biti izvajalci projektnih
aktivnosti mladi med 15. in 24.
letom.
Razpoložljiva sredstva
V okviru razpisa je za uresničevanje idej mladih na voljo
okvirno 700.000 €. Maksimalna vrednost financiranja posameznega projekta je 10.000€.
Pred začetkom izvajanja pro6.750,00 EUR
9.460,00 EUR
jekta prejmete predplačilo v
reNAULT Megane Dynamique 1.6 16V GT-LINe BMW serija 1 Coupe: 118d Letnik: 2012, prev.
višini 10 do 25% celotnega
Letnik: 2010, prev. 136238 km, 81 kW (110 KM), 183185 km, teh. pregl. 7/2023, 105 kW (143
1598 ccm, bencinski motor, ročni menjalnik (6 pr.), KM), 1995 ccm, diesel motor, ročni menjalnik (6
projektnega proračuna.
coupe, 3 vrata, modra kovinska barva, KLIMA.
pr.), coupe, 2 vrati, temno modra kov. barva, KLIMA.
Katere aktivnosti so
upravičene?
Ozaveščanje o podnebnih in
družbenih vprašanjih, krepitev
zmogljivosti za marginalizirane
osebe, trajnostno izobraževanje, raziskave in inovacije,
izmenjava praks z drugimi regijami, sodelovanje pri pravič10.980,00 EUR
12.600,00 EUR
nem prehodu.
CITrOeN C3 Feel pureTech 82 S S NAVI VOLKSWAGeN passat Alltrack 2.0 TDI 4M
Letnik: 2019, prev. 95021 km, teh. pregl. 6/2023, 61 BlueM.Tech. Letnik: 2013, prev. 227949 km, teh.

kW (83 KM), 1199 ccm, bencinski motor, ročni me pregl. 1/2023, 125 kW (170 KM), 1968 ccm diesel
njalnik (5 pr.), 5 vrat, bela barva, modra streha, KLIMA. motor, avt. menj., karavan, 5 vrat, bela barva, KLIMA.

13.800,00 EUR

10.560,00 EUR

OpeL Mokka 1.6 CDTI DrIVe 4X4 Let CITrOeN C3 Feel BlueHDi 75 S S LeD
nik: 2016, prev. 105514 km, 100 kW (136 NAVI Letnik: 2018, prev. 75025 km, 55 kW (75
KM), 1598 ccm, diesel motor, ročni menjal KM), 1560 ccm, diesel motor, ročni menjalnik (5
nik (6 pr.), SUV, 5 vrat, bela barva, KLIMA.
pr.), 5 vrat, bela barva, rdeča streha, KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: CITrOeN C3 1.6 Feel BlueHDi 75 S S LeD NAVI, letnik 2018, prev. 96007
km, 55 kW (75 KM), 1560 ccm, diesel motor, 5 vrat, ročni menjalnik (5 pr.), bela barva, črna
streha, cena 10.560,00 €; OpeL Astra 1.7 CDTI 81KW S S eNJOY GTC, letnik 2014, prev.
141179 km, teh. pregl. 1/2023, 81 kW (110 KM), 1686 ccm, diesel motor, 3 vrata, ročni
menjalnik (6 pr.), temno modra kovinska barva, cena 8.650,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

Spodnji Log 27 pri Litiji
Tel.: (01) 897 48 88

Pomembno:
•R
 ok prijave: 3.11.2022 do
17. ure (CET)
• T rajanje projekta: do 12 mesecev
• Z ačetek izvajanja projekta:
med januarjem in junijem
2023
•R
 azpisna dokumentacija:
https://participate.
euteens4green.org/pages/
call-for-proposals
Imaš vprašanje, potrebuješ
pomoč pri prijavi?
Za dodatne informacije smo
na voljo lokalni podporniki:
Regionalni center NVO
(tina.letic@consulta.si,
059 927 619) in Zavod Aspira
(rada@aspira.si,
katarina@aspira.si).
Tina Letić

V četrtek, 22. septembra 2022, je učence prve triade na malem
šolskem igrišču obiskal knjižnični Medo in jih zbral okrog prve
knjigobežnice - hišice za javno izmenjavo knjig – ki so jo izdelali
učenci podružnične s prilagojenim programom pod mentorstvom
učitelja Matjaža Bizilja, na prosto pa postavila hišnika. Medo je
daroval nekaj knjig, učenci interesne dejavnosti Kulturne urice so
z učiteljico Jano Štojs pripravili kratek recital, knjižničarka Nena
pa je učence pozvala k branju na prostem.

PO DEŽJU JE SPET POSIJALO SONCE IN ZADIŠALO PO MORJU

V tednu od 3. do 7. oktobra
2022 so se petošolci iz OŠ Litija udeležili letne šole v naravi
v Žusterni. Tam 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 ladjico in pokukali v Luko
Koper. Učenci so poskrbeli tudi
za družabne dogodke ob večerih. Ob pestrem dogajanju čez
dan na kopnem, so veliko truda
in energije dnevno vlagali tudi v plavanje. Rezultati, ki so jih dosegli so bili več kot odlični, saj so
domov prinesli 1 bronastega konjička, 1 srebrnega konjička, 1 zlatega konjička, 1 delfinčka, 19
bronastih delfinčkov, 17 srebrnih delfinčkov in 11 zlatih delfinčkov.
Zbrala Petra Pavlica

OdlOčitev je padla, čas je za nOvO energijO,
kandidiral bOm za župana Občine litija

Mnoge občanke in občani so v zadnjem času
name obrnili z vprašanjem, ali bom kandidiral
za župana občine Litija. Po sicer dobrem rezultatu
in spletu nesrečnih okoliščinah zaradi prestavitve
našega volilnega okraja v novomeško volilno enoto,
je Litija za las izgubila poslanca, ki mu je bila celoten
mandat od prvega do zadnjega dne na prvem mestu
skrb za naše kraje in ljudi.
Po dolgem premisleku in na pobudo mnogih so
občanov vam sporočam, da sem se odločil za
kandidaturo za župana občine Litija. Razlogov
je veliko, najpomembnejši pa je razvoj celotne občine in izvedba projektov, ki smo jih v
zadnjih letih predvideli za sofinanciranje s strani države in še mnoge nove, ki morajo biti
dobro premišljeni in kar najbolj kvalitetno pripravljeni, da bomo lahko za njih pridobili čim
več sofinancerskega deleža. Pred vsem tudi za manjše in drzne ter nič manj pomembne
projekte, ki so še kako ključni za boljšo kvaliteto življenja in bivanja. Ko se mnogi ozirate
po drugih, tudi sosednjih občinah in se sprašujete zakaj pa pri nas to ni mogoče, je moj
odgovor: je mogoče, le voljo je treba imeti, se več pogovarjati, se poslušati in tudi slišati
ter s skupnimi močmi in celotnim občinskim svetom v en glas izpeljati projekte. Ne bom
ravno kritičen do dosedanjega župana, saj smo skupaj s koalicijskem sodelovanjem naredili
veliko, je pa vseeno morda čas za osvežitev in novo energijo, ki jo po mnenju mnogih in tudi
sam sem mnenja, dodobra primanjkuje.
V poslanskem mandatu, ki ste mi ga namenili, sem si pridobil veliko novih izkušenj,
znanja in veščin koristnega sodelovanja med seboj in z državnimi institucijami.
Mnoge tudi od najuspešnejših županov, ki imajo širok zorni kot, odprta ušesa in srca za vse
občane in krajane, neglede kako majhen, poseljen ali oddaljen je kraj. In ko več dobi ter se
razvija podeželje, ni očitkov, ko se vlaga tudi v razvoj večjih strnjenih naselij ali mesta, ki je
že tako in tako bolj razvito.
Skratka, ne smemo imeti nikakršnih zadržkov več sredstev nameniti za razvoj osnovne
komunalne, prometne in športne infrastrukture, krajevne skupnosti, ki same najbolj
vedo zakaj in v kakšen namen bodo porabila prepotrebna sredstva, športne aktivnosti in
dejavnosti, društva, pred vsem tista večja, ki pod svojim okriljem združujejo in zgledno
skrbijo, da je čim večja populacija občanov vključena v raznovrstne prostočasne
aktivnosti, da je čim manj tistih, ki sami ne vedo kam bi sami s sabo.
Skupaj moramo z vsem znanjem in možnostmi, ki so na razpolago več narediti na
boljši samooskrbi, tako prehranski kot energetski, potenciala v naši občini je dovolj.
Bolj je treba prisluhniti željam in predlogom in kreniti nasproti podjetnikom, kmetom in
gospodarstvu, ki dajejo kruh družinam in polnijo občinski proračun. Glede na leta čakanja
za prostorske spremembe moramo precej bolj izkoristiti institut lokacijske preveritve in
razmisliti o subvencioniranju stroškov, ki bi jih imeli vsi, ki bi se poslužili te možnosti.
Vsi se zavedamo, da moramo storiti veliko več na področju medgeneracijskega
sodelovanja in skrbi za starejše, ki jih je zaradi daljše življenjske dobe na veliko veselje
vedno več in so, kot smo mlajši s polno energije in idej za njih
pomembni, tudi oni s svojimi izkušnjami in neprecenljivim minulim
delom, vsega spoštovanja vredni.
Zaenkrat toliko, več pa v naslednji številki Občana. Velja še zahvala za
vse vaše pobude, ki so botrovale k moji odločitvi, da se po poslanskem
mandatu podam v kandidaturo za župana.
S spoštovanjem in »z novo energijo za podeželje in Litijo«.
Kandidat za župana, Boris Doblekar
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DOM TISJE

ZLATO OBARVANA JESEN V DOMU TISJE

V mesecu septembru že pošteno začutimo, da je prišla jesen.
Drevesa so zamenjala svojo barvno paleto, v naših omarah pa so
kratke rokave zamenjala toplejša
oblačila. September oziroma kimavec nas je obdaril z mnogimi plodovi iz narave. Naši svojci so
nam prinašali grozdje iz raznih trgatev, hruške
in jabolka, ki so zrela kimala iz dreves, kazali so
nam številne slike polnih košar jurčkov, okusili
pa smo tudi že prve kostanje, ki so jih skrbno
nabirali v naših gozdovih.
Čeprav je bilo vreme dokaj muhasto, deževno
in hladnejše, smo uspeli ujeti sončne trenutke,
s katerimi smo si
obarvali naše dneve. V Občini Litija
je mesec potekal v
znamenju 3. Festivala medgeneracijskega povezovanja.
V sklopu tega smo
skupaj s sosednjim
VDC-jem odkrivali
» KO S O B R I N O V E
MODROSTI«
in
ugotovili, da resnično lahko rečemo: »ZOPER
VSAKO BOLEZEN RASTE ROŽ‘CA NA SVET.« Ob
zdravilnem zeliščnem čaju in piškotih smo v prijetnem druženju raziskovali svet rastlin, eteričnih olj ter cel kup nasvetov od naših prednikov,
ki so res znali uporabljati vsa naša naravna bogastva. Ob zaključku festivala smo s svojo stojnico v središču Litije, ki je bila okrašena z modrimi cvetovi, predstavljali naš dom z »DEMENCI
PRIJAZNO TOČKO« ter nasveti kako postati
SUPERSTAROSTNIK, hkrati pa smo želeli vsem
sporočiti, DA SMO TU, kadar nas potrebujejo.
21. september je Svetovni dan Alzheimerjeve
bolezni, zato smo v Domu Tisje, kot vsako leto
doslej, organizirali SPREHOD ZA SPOMIN, s katerim lokalno okolje ozaveščamo o prisotnosti
omenjene bolezni in da SKUPAJ ZMOREMO
VEČ, ko smo drug drugemu v oporo in pomoč.
V matičnem domu se je sprehod odvil v prijetni
okolici doma, sredi jesensko obarvane narave,

zato smo pod
žarki sonca skupaj s ŠOLO ZA
ZDRAVJE Šmartno pri Litiji, razgibali svoje telo.
Petra Trobec pa
je poskrbela, da
smo si ogreli srca s pesmijo in lepimi melodijami, prijetno vzdušje so krojili tudi naši prostovoljci Jože, Alenka in Vlasta. V enoti Litija je
sprehod
potekal s
pomočjo
svojcev,
prostovoljcev in zaposlenih.
Z modrimi baloni
smo se sprehodili čez most proti župnijski cerkvi
v Litiji, kjer so nas pričakali s toplo kavo in slastnimi prigrizki. S kratkim kulturnim programom
smo obeležili ta pomemben dan, harmonika in
naše glasno prepevanje pa je odmevalo po celem starem mestnem središču.
V domu v Črnem Potoku so bili na obisku
predstavniki Rdečega križa Hotič, ki so prišli
pozdraviti svoje članice in člane, s katerimi so
poklepetali ob dobri kavi. MEDNARODNI DAN
STAREJŠIH pa so proslavili kot se spodobi: z
dobro glasbo, plesom in veseljem, ki ga je v
hišo prinesla folklorna skupina Večerna Zarja iz
Velikega Gabra.
In kako smo mesec september zaključili? S
skupnim izletom v Grosuplje. Bilo smo v gosteh
pri župniku Martinu Golobu, ki nam je zelo barvito razložil cerkvene freske, opisal življenje v
župniji in svoje delo z vsemi svojimi župljani. Pri
sveti maši smo polni hvaležnosti in s prošnjami za božji blagoslov prepevali Marijine pesmi
ter se veselili teh lepih podarjenih trenutkov.
Ko smo se okrepčali še s slastnim kosilom in
ko smo gradu Bogenšperk od daleč pomahali,
smo se napolnjeni z lepimi vtisi vrnili vsak v svoj
Dom z mislijo: » Živeti je lepo!«  Simona Pelko

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

OBVESTILA

MERITVE KRVNEGA
SLADKORJA, KRVNEGA
TLAKA, HOLESTEROLA,
TRIGLICERIDOV IN
SATURACIJE

Meritve se bodo izvajale v sredo: 02.11. 2022
v društveni pisarni od 8.00 – 10.00

STROKOVNA PREDAVANJA

Predavanje v mesecu septembru pod naslovom »PRISOTNOST IN ŠKODLJIVOST TEŽKIH
KOVIN V TELESU IN ZAJEDALCI V KRVI« bo
potekalo pod vodstvom ga. Eme Furlan, doktor
parazitologije, v torek, 15.11. 2022 ob 16.00
uri, v prostorih Knjižnice Litija, Parmova 9, Litija.

POHODI

OKTOBER
Pogorelec–Dolenjske
ali kopanje v
20.10. 2022 toplice
bazenu, odhod 8.00
uri (avtobus)
27.10. 2022 V neznano (avtobus)
NOVEMBER
Šmartinsko jezero,
3. 11. 2022 odhod ob 7,00 uri
(avtobus)
Tradicionalni pohod ob
svetovnem dnevu dia10.11. 2022 betesa ( Litija – Šmartno) odhod ob 8.00 uri
iz pred društva
– Orle (vlak)
17.11.2022 Ljubljana
odhod bo 7-00 uri.

Pohod
vodi:
Hauptman
Alojz
Pavli Jože
Hauptman
Alojz
Hauptman
Alojz
Pavli Jože

TELOVADBA

Poteka pod strok. vodstvom vsako sredo, od
18.30 do 20.00 ure, v ŠP Litija.

Spoštovane občanke in občani!

Pred štirimi leti sem se odločil kandidirati za občinskega svetnika. Takrat sem predstavil
program, s katerim sem bil izvoljen v litijski občinski svet.
Kot svetnik sem bil aktiven celoten mandat.
Podpiral sem vse projekte, ki so za Litijo. Projekte, ki so pomembni za naše občanke in
občane. Uspeli smo z velikim projektom nove Najdihojce, enote Vrtca Litija. Nisem pa
zadovoljen, da se je vse spet pretirano podražilo. Na to sem nenehno opozarjal. Živimo v času,
ko se temu ni bilo možno izogniti. Pojavlja se pomembno vprašanje - zakaj tako velika podražitev.
Ali je vmes tudi korupcija? To bi lahko pokazala samo neodvisna preiskava. Takšne podražitve
namreč pomenijo manko sredstev za druge namene.
Končno se je v Litiji postavil kolesarski park. Nekaj najboljšega, kar smo lahko naredili za naše
otroke. Žalosti pa me, da županu ni mar za varnost pešcev. Potrebno bi bilo namreč zgraditi sprehajalno pot Zavrbje, kar je urgentnega pomena v naslednjem mandatu. To bi bila velika pridobitev
za vse, predvsem za naše starostnike.
Ker prihajam z levega brega mestne skupnosti, si želim, da bi se tudi na levem bregu vlagalo v
takšno infrastrukturo.
Letos praznujemo 150-letnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in vlada Republike Slovenije je
leto 2022 razglasila za Plečnikovo leto. Moti me, da se letos v Litiji ni nihče spomnil in priklonil
njegovemu delu. V Litiji smo lahko ponosni, da naše mesto krasi objekt slovenskega, evropskega
in svetovnega velikana arhitekture. V Ljubljani sem si med sprehodom po Cankarjevem nabrežju
ogledal razstavo fotografij njegovih del, med katerimi je bil tudi litijski spomenik NOB. Kot Litijan
sem se v tistem trenutku počutil precej razočarano. Po svetu znajo pokazati dela, ki jih imamo v
Litiji. Vodstvo občine pa ne premore toliko kulturne izobrazbe, da bi temu namenilo kanček pozornosti. Kultura smo ljudje.
Srečko Primož Kobilšek

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLE PRI LITIJI

10. DRŽAVNE ŠPORTNE IGRE UPOKOJENCEV SLOVENIJE
V KEGLANJU S KROGLO NA VRVICI

Ali vremenske razmere lahko kvarijo razpoloženje?
V Hočah je dne, 16. 9. 2022, potekalo državno športno tekmovanje v »kegljanju s kroglo na vrvici«. Na podlagi sklepa Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri ZDUS, je letos organizacija pripadla DU Hoče. Datum je bil vnaprej določen, žal pa je, da se glede na vremenske razmere
ni prestavil. Organizator, DU Hoče, se je izjemno potrudil, žal pa hladno in deževno vreme, ni prineslo takega zadovoljstva s strani udeležencev. Mogoče smo
mi starejši še bolj dovzetni za spremembe, saj po dinamičnem in sproščujočem druženju v poletnem času, občutimo
nekako melanholijo, ko se začne jesen z mrzlim in deževnim
vremenom. Zato malce fleksibilnosti ne bi bilo odveč, še zlasti glede prestavitve takega dogodka za dan ali dva.
Zbrali smo se na čudovitem športnem parku tik ob šoli.
Sledil je vpis, pregled društvenih izkaznic ZDUS-a, nagovor
predsednice Zdenke Koser, vodja tekmovanja Draga Kvasa
in župana občine Hoče-Slivnica dr. Marka Sorška. Začel se
je prvi del tekmovanja v zaprtem prostoru in sicer se je na
tekmovanje prijavilo12 moških in 12 ženskih ekip. Komisija
je budno spremljala potek in pravilnost tekmovanja. Sledilo
je kosilo, žal hladno in na hladnem. So se pa gostitelji izkazali v zabavnem delu, saj so številni glasbeniki popestrili
turoben, deževen petek. Vse pohvale. Sledil je 2. del tekmovanja in razglasitev rezultatov. 1. mesto v moški konkurenci
je osvojila ekipa DU Hoče, 2. mesto DU Duplek, 3. mesto
DU Dolenjske Toplice. V ženski kategoriji je 1. mesto pripadlo ekipi DU Pragersko/Gaj, 2. mesto DU Ostrožno in 3. mesto DU Dolenjske Toplice. Naši ekipi, ki prihajata iz majhnega ruralnega
območja Dole pri Litiji, sta se dolgo vestno in zavzeto pripravljali na to tekmovanje. Ženske so zasedle 8., moški pa 10. mesto, kar je na prejšnja leta zadovoljiv napredek. Naš član Roman Kreutz
pa se je zavihtel kar na 10. mesto. Bravo naši. Vsaka ekipa je dobila priznanje za sodelovanje,
promocijski material občine Hoče-Slivnica in ročno izdelan napis. Vsak izmed nas pa si lahko sam
odgovori na zgornje vprašanje. 
Jožica Vrtačnik

PLAVANJE

V bazenu Pungrt Šmartno pri Litiji, pod strokovnim vodstvom skupaj z MDI, vsako sredo od
16.00 do 17.00 ure.

USTVARJALNE DELAVNICE
Prva delavnica bo v četrtek, 27. 10. 2022 ob
16. uri, pod vodstvom ga. Helene Muzga.

ve zadrsko obalo, njene znamenitosti in bližnje
otoke, od Vira do Pašmana. Na ladjici smo se
družili, s člani Društva diabetikov Trbovlje, ki
so bili istočasno v sosednjem hotel si izmenjali nekaj besed in skupaj zapeli naše slovenske
narodne pesmi. Sredi tedna smo imeli organiziran ogled starega mestnega središča Zadar.
Proti večeru smo se z avtobusom odpeljali do
mestnega središča, do obzidja in zgodovinskih
vrat Zadra. Zadrski veličastni mestni zidovi so
nekoč ta kraj ščitili pred Turki, mostovi na vhodu v mesto pa so zgrajeni zato, da bi obeležili
zmago nad temi osvajalci. V zadrskem starem
mestnem središču obstaja še šest drugih vrat,
mi smo se podali čez glavna, imenovana Land
Gate. Ogledali smo si tudi najzanimivejšo znamenitost Zadra morske orgle, ki so naravni
glasbeni inštrument, ki ga igra morje. Videti
so kot niz marmornih stopnic, ki spodaj skriva
35 cevi, katerih piščalke igrajo 7 akordov po 5
tonov. V pristanišču je bila zasidrana velikanska križarska ladja »Viking Sea«, katere velikost
smo občudovali. Dolga je 227 metrov, sprejme
pa lahko do 930 potnikov. Ob gledanju križarke
in poslušanju orgel smo kar nekaj časa posedeli
na obali in se nato podali skozi tržnico, mimo
stolnice sv. Anastazije. Po kamnitih spolzkih
ulicah smo si mimogrede ogledovali večerno
osvetljene znamenite stavbe, ulice in prijeten
mestni vrvež ter se skozi zadnja mestna vrata
mestnega jedra vrnili na avtobus.
Ostale večere smo si popestrili z aktivnostmi,
kot so: igre brez meja, izbor miss in mistra Zadra in s tombolo. Ob druženju nas je spremljala
pozitivna energija in veliko smeha. Na žalost je
še prekmalu prišla sobota, ko smo se vračali
domov. Na poti nas je spremljal dež in vihar,
seveda pa tudi lepe misli na prijetno preživet
teden. Tudi tokrat nam ni manjkalo dobre volje,
čeprav nas je na počivališču že pošteno zeblo.
Zdravi, spočiti in polni lepih spominov smo se
vrnili v našo prelepo Slovenijo.
Vse naše programe bomo izvajali po priporočilih NIJZ.
Ne pozabite, da v društvu zagotavljamo merilne aparate in merilne lističe ter lancete. Za
vse, ki uporabljate merilnike krvnega sladkorja
FreeStyle Libre, smo vam v društvu priskrbeli
folijo, katera dodatno zaščiti merilnik na vaši
roki, da se ne poškoduje. To folijo prodajajo v
Sanolaborju v veliki količini, katere ne boste
porabili v nekaj letih. V društvu jo lahko kupite
v poljubni količini (npr. 1 m za 1 leto ali manj).
V društvu smo vedno prisotni ob uradnih
urah v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00
ure, dosegljivi smo na naših telefonih 031 777
153, 031 777 154, 01 898 15 84, na mobilnem telefonu in na elektronski pošti drustvo.
dia.litija@siol.net.
Obiščete nas lahko tudi na našem Facebook-u
in spletni strani: www.diabetiki-litija-smartno.
com
DRUŠTVO DIABETIKOV
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

SLOVO POLETJU
V ZADRU

V mesecu septembru je
Društvo diabetikov Litija in
Šmartno pri Litiji organiziralo
edukativno okrevanje v Petrčanih, ki so od Zadra oddaljene 12 km.
V soboto, 10. 9. 2022 smo
se ob 8. uri z avtobusom odpeljali iz Litije preko Bogenšperka, Črnomlja, mejnega
prehoda Vinica, se ustavili
na počivališču Macola, kjer
smo se okrepčali z malico,
kavo ali čajem ter nadaljevali pot do hotela Petrčane
v Petrčanih. Sledila je namestitev v samem hotelu. Še
pred večerjo so se nekateri
naši udeleženci že skopali
v morju. In naslednje jutro
smo vsi spočiti in prespani
začeli s programom našega edukativnega okrevanja.
Vsako jutro smo imeli ob
7.30 jutranjo telovadbo, pod
strokovnim vodstvom dipl.
fizioterapevtke ga. Nine ali
ga. Ane. Po telovadbi je sledil
samopostrežni zajtrk, nato
kratek pohod v bližnjo okolico mesta Petrčane in potem
uživanje na plaži in kopanje
v še vedno toplem morju. V
ponedeljek in četrtek smo
opravili meritve krvnega tlaka, sladkorja in kisika v krvi.
V torek in sredo so sledila strokovna predavanja na temo
sladkorne bolezni. Kdor je
želel, se je lahko udeležil izleta z ladjico, s katere smo si
ogledali z morske perspekti-
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ZGODILO SE JE

Počasi se zaključujejo prijetni
jesenski dnevi, primerni tako
za pohode kot izlete. Preberite, kaj vse so videli in doživeli v
zadnjem mesecu pohodniki in
izletniki DU Litija.

POHOD OD KAMNIKA DO DOMŽAL je potekal po poti, ki je namenjena pešcem, kolesarjem in drugim rekreativcem Celotna trasa poti
je dolga 14 kilometrov, mi pa smo stopili nanjo
v Kamniku in prehodili le en njen del. Ob poti
so lepo urejena počivališča s klopcami in fontanami s pitno vodo. Drevje nudi senco,kadar
pripeka vroče sonce. Pri Zgornjih Jaršah se začne lipov drevored z 88 lipami, ki ob cvetenju
magično dišijo Vreme nam je bilo naklonjeno,
tako da smo lahko sproščeno uživali v jesenski
naravi in poslušali mogočno šumenje reke in
brzic, ki jih reka ustvarja na svoji poti.

Zadovoljni in dobre volje, tudi malo utrujeni,
smo prišli do Domžal, kjer je čakal avtobus in
nas odpeljal do Dolskega, kjer smo prijeten dan
zaključili v Vegovem hramu.
Ivanka Kofol
Naš tokratni pohod NE VEMO KAM je pripravil
Lojze Hauptman, ki mu dobre volje in optimizma nikoli ne zmanjka. Odpeljali smo se na Kras,
ki nam je večji del poti razkrival svojo žalostno
podobo po letošnjem požaru.
Prvo postajališče so bile Lokvice, kjer so nam
zastavili nagradno vprašanje „Kje bo danes kosilo?“ Tu se nam je pridružil tudi lokalni vodič.
Opozoril nas je na znamenito cerkev Žalostne
matere božje,s poslikavami Toneta Kralja.
Naslednja točka je bil obisk pomnika braniteljem
slovenske zemlje na Cerju, od koder se odpira
širok pogled na morje, pred nami pa čudovit
pogled naTriglav, Krn, Kanin, Sabotin.

IZLET NA SVETE VIŠARJE

Tokratni izlet nas je vodil preko meje v Italijo,
kjer smo se v vasi Žabnice s pomočjo kabinske žičnice povzpeli na višino 1766 metrov, do
prikupne vasice Sveti Višarji. Morda je sama
vožnja vzbudila nekaj strahu, vse pa je odtehtal
čudovit razgled na okoliške vršace: Dobrač z
njegovo odkrušeno steno, Karavanke, nad Trbižem stolp na tromeji med Slovenijo, Italijo in
Avstrijo, ter na mogočni Mangart, izza katerega
se je dvigal strmi vrh Jalovca.
Središče vasice je Marijina cerkev, ki stoji na
prostoru, kjer so našli Marijin kipec in je danes
stičišče slovanske, germanske in romanske

Nadaljevali bomo spoznavanjem uporabe pametnih telefonov, vsak četrtek ob 10.uri v
prostorih društva.
Pohodi : 22. 10 Kokoš - Primorska, 5.11. Po
Moravških poteh, 19.11. Vučka pri Škocjanu
Jesenski koncert citrarjev in pevcev, 16. 11.
2022, v KC Litija

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO
Martinovanje

kulture v Evropi. Krasijo jo poslikave našega
slikarja, Toneta Kralja. Cerkev je bila večkrat
poškodovana, celo zgorela je, tako, da na staro
cerkev spominjata le Marijin kipec in ožgani relief, ki je vzidan v vzhodno steno ladje.
V dolini smo se zapeljali še do Belopeških jezer
in pred Kranjsko Goro do Zelencev, kjer izvira
Sava Dolinka. V Gozd Martuljku nas je v Gostišču pri Jožici že čakalo kosilo.
Še posebej zanimiv pa je vsakoletni IZLET V
NEZNANO, ki napoveduje zaključek glavne
izletniške sezone v DU Litija in je še posebno
vabljiv za člane, ki so radovedni in željni novih
spoznanj.
Tokrat smo se odpeljali proti Bogenšperku. in
med vožnjo udeležencem razdelili listke z nagradnim vprašanjem o cilju izleta. Prva postaja
je bila Županova jama nad Grosupljem. Sprejela nas je strokovna vodnica in nas popeljala
na ogled sedmih dvoran, okrašenih s kapniki
različnih oblik. Med seboj so povezane z več
kot devetsto stopnicami, v njih pa domujejo
tudi netopirji.
V Rokodelskem centru v Ribnici, ki še vedno ni
bil naš pravi cilj, so nam predstavili zgodovino
rokodelstva in s tem povezanega krošnjarstva.
V njihovi delavnici so nam prikazali pletenje
košar, v muzejski trgovini pa smo kupili nekaj
spominkov na temo ribniške obrti.
Cilj izleta je bil na Kureščku nad Igom. Na
njegovem vrhu, na višini 850 m stoji romarska
cerkev Sv. Marije, Kraljice miru. Pravijo, da je
Kurešček slovenska različica Medžugorja. Salezijanec, g. Košir, nam je razkazal cerkev, spregovoril o njeni postavitvi in pričetku romanja h
Kraljici miru. Med 2. svetovno vojno so Nemci
cerkev porušili, leta 1992 pa je bila obnovljena.
Pojasnjen nam je bil tudi izvor imena Kurešček.
Izhaja iz časov, ko so s kurjenjem kresov opozarjali na prihod Turkov.
Tudi tokrat smo izlet zaključili s kosilom, vmes
pa smo med pravilnimi odgovori o našem
končnem cilju izžrebali nagrajenko.
Alojz Kavčič

UDELEŽBA DU LITIJA NA
DRŽAVNIH ŠPORTNIH
TEKMOVANJIH

Odpeljali smo se naprej čez italijansko
mejo v osrčje soškega Krasa in stopili na
zgodovinsko pot na Brestovcu, ki spominja na
hude boje soške fronte in se tudi povzpeli na
vrh, s pogledom na Kraško planoto. Največja
znamenitost te poti je utrjena topniška kaverna
in ohranjeni strelski jarki, po katerih nas je
vodil naš vodič, ob pripovedovanju številnih
žalostnih zgodb iz tistega časa.
V Sprejemnem centru Gradina na Doberdobu
smo si ogledali zgodovinsko naravoslovni
muzej in se sprehodili do naravnega rezervata
Doberdobskega in Prelosnega jezera, ki ju
napajata podtalnici Soče in Timave.
Ob povratku na izhodiščno točko na kmečki
turizem Marušič v Lokvicah, smo ugotovli,
da so prav Lokvice kraj našega nagradnega
vprašanja. Kar šest naših pohod nikov je
vprašalnik izpolnilo pravilno.
Po kosilu smo imeli kratek program. Zahvalili
smo se vodnicam in vodnikom za trud in
pripravo kar 12 pohodov. Podelili smo jim
priložnostna darila in se priporočili še za
naslednje leto, svoje druženje pa zaključili s
petjem lepih domačih slovenskih pesmi.
Nuša Rozman

V kolikor, pa ne želite sodelovati v igrah lahko
pridete samo na druženje, da skupaj popijemo
kavo ali čaj in poklepetamo. Morda imate kakšno ročno delo, ki ga lahko nadaljujete v tej
skupini.
Pridite, ne bo vam žal.
Socialna sekcija

Članice in člani DU Litija so se v mesecu
septembru in oktobru 2002 udeležili treh
državnih tekmovanj, ki jih organizira ZDUS.
Moška ekipa v lovu rib s plovcem se je udeležila državnega tekmovanja na Šmartinskem jezeru, ki ga je organiziralo DU Celje. Ekipa je bila
osma v konkurenci dvanajstih ekip. Odličen rezultat je dosegel Borut Eltrin, ki je zmagal v
sektorju D, v konkurenci posameznikov pa
je zasedel drugo mesto in s tem postal državni vice prvak.
Ženska ekipa v balinanju se je udeležila državnega tekmovanja, ki ga je v Komendi organiziralo DU Komenda. Članice DU Litija so se
prebile do četrtfinala, kjer so morale priznati
premoč ekipi DU Postojna.
Ženska ekipa v kegljanju se je udeležila državnega prvenstva, ki ga je v Kranju organiziralo DU Kranj. Ekipa je dosegla 7. mesto V
konkurenci posameznic je odličen rezultat uspel Branki Planinšek, ki je z 263 podrtimi keglji
zasedla 6. mesto.
Vodja športne sekcije Borut Eltrin

ZGODILO SE BO

POPESTRIMO JESENSKE
POPOLDNEVE Z DRUŽABNIMI IGRAMI

Spoštovani upokojenci!
V socialni sekciji smo se odločili, da popestrimo dolge jesenske dneve. Kako? Z družabnimi
igrami. Družabne igre bomo igrali v društveni
sobi vsak torek, od 16. ure dalje, odvisno od
vaših želja. Prvič se bomo dobili v torek, 8. novembra ob 16. uri.
Igrali se bomo: človek ne jezi se, domino, spomin, igre s kartami, šah, lažja matematika…..
S seboj lahko prinesete svojo igro in se bomo
skupaj kakšno novo naučili.
Prijave za druženje niso potrebne, enostavno pridite in povabite sosedo/da, prijateljico/
lja. Več nas bo, bolje se bomo imeli.

Vabimo vas, da se nam pridružite na Martinovanju na Podkumu. Odhod avtobusa bo izpred
doma invalidov v četrtek, dne
10.11.2021, ob 13. uri. Po prihodu si bomo ogledali lovski in domači muzej ter
glamping.
Martinovali bomo v gostilni Čop, kjer bomo
imeli bogato Martinovo kosilo ter zabavo z živo
glasbo. Prihod v Litijo bo v poznih večernih
urah.
Cena srečanja s prevozom, vso hrano po izbiri
(all incuslive) in vso pijačo je za člane društva
30 eur, za nečlane 35 eur.
Udeleženci, ki se bojo udeležili s svojim prevozom prispevajo 5 eur manj.

Predavanje o radiesteziji
in bioenergiji

Za predavanje o radiesteziji in bioenergiji smo
se dogovorili z dolgoletnim bioenergetikom Jožetom Saviozzijem. Pojasnil nam bo, kaj je radiestezija in kaj bioenergija, kako se uporabljata
v vsakdanjem življenju, prikaz orodij ki se uporabljajo, uporaba energij v terapevtske namene
in v družinskem krogu ter kdo je primeren za
terapevta.
Predavanje bo v četrtek 27.10.2022 ob 9. uri v
prostorih novega doma.

Ustvarjalne delavnice

Vsak torek od 16. Ure dalje potekajo delavnice
ročnih del v starem domu, poleg pisarne. Vab

ljeni novi člani in članice! Vsaka nova ideja za
popestritev je več kot dobrodošla.

Kopalne karte

Vsi invalidi s pravnim statusom lahko po znižani
ceni kupite 10 kart letno za 3- urno kopanje v
Laškem (cena 7 eur) in 10 kart letno za 3- urno
kopanje v Rimskih Termah (cena 6,5 eur). Karte
veljajo od ponedeljka do petka.

Gledališki abonma

Za oglede gledaliških predstav v litiji se lahko
prijavite v pisarni društva, kjer sestavljamo vrstni red za brezplačno abonmajsko karto.

Oživitev šahovske dejavnosti

V društvu že 19 let ljubiteljem šaha (invalidom
in neinvalidom), omogočamo igranje. V ta namen zagotavljamo prostore, šahovnice in ure.
V zadnjem času se je število udeležencev zaradi bolezni in smrti močno zmanjšalo. Prepričani smo, da je v Litiji in Šmartnem pri Litiji,
še dovolj ljubiteljev te plemenite igre, ki bi nadaljevali tradicijo. Zelo si želimo nadaljevati z
Božično - novoletnim turnirjem, poimenovanem
po Franciju Prettnerju, ki bo letos štirideseti!
V društvu smo se dogovorili z vodjo šahovske
sekcije Ninom Sekuličem, povabiti vse zainetresirane k sodelovanju v šahovski sekciji pri
našem društvu. Svojo željo po sodelovanju lahko sporočite g. Sekuliču na št.: 040 792 532.
Z zainteresiranimi se bomo sestali in dogovorili
o načinu delovanja.
Bogomir Vidic

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

DANES SE PRIKLANJAM TISTIM, KI JIH NI VEČ,
A VEDNO SO IN BODO
Projekt: Vače 81 - 16. junij (Občinski praznik) je datum, ko je bil na
sestanku ta projekt sprejet (spočetje GEOSS-a). Od tega dne naprej se je začel graditi GEOSS (nosečnost) in po enem letu in sedemnajstih dneh
se je rodil. Otvoritev je bila na Dan borca 1982
(sl.). Potem je GEOSS rasel in postal protokolaren objekt in zdaj je že v zrelih štiridesetih letih.
Ni samo težišče, ampak svetišče Slovenstva s
poslanstvom Prešernove Zdravice.

darstvenik in turistični delavec (Litijski karneval). Poglobil je turistične dimenzije projekta,…
Njegov grob je na Žalah
Vinko Belko * 1933, Sela pri Dragatušu, †
1994. Načelnik Geodetske uprave v Litiji … Uredil je vse zemljiške uradne zadeve, da so dela
lahko tekla … Pokopan je v Šmartnem pri Litiji.
Žale imajo na internetu najpopolnejši iskalnik
grobov v Sloveniji, tako ne bo težko najti želene
lokacije. Če vas zanima še kaj več o graditeljih
GEOSS-a (tudi o še živih) pa lahko dobite te informacije v zgoraj omenjeni knjižici.
Septembra pa je umrla pisateljica, pesnica, slikarka … Marinka Mali * 1926, Vače, † 2022
- Klančarjeva Marinka. Več o njej lahko preberete na http://www.vace.si/marinka.pdf .
V domoznanski knjižnici Družinskega gledališča Kolenc si lahko izposodite njene tri knjige. Njen
grob je v Litiji. Na njem je
doprsni kip Franca Lajovca
(sl.) – znamenitega Litijana,
ki je bil oče skladatelju Antonu Lajovcu. Anton pa je bil
Marinkin stric . V svoji knjigi
opisuje njuno prijatejstvo. V
nedeljo, 20. Novembra, ob
15. Uri, v šolski dvorani pa
bomo z užitkom prisluhnili triju STIK na 19.
Lajovčevem popoldnevu. Lansko leto smo
bili tako navdušeni nad njihovo glasbo, da ploskanju kar ni bilo konca. Koncertni list si lahko
pogledate na http://www.vace.si/sporedi
vseh lajovicevih popoldnevov.htm. Lepo nam je
bilo in posnetek koncerta sem si na YouTubu
še večkrat pogledal - https://www.youtube.
com/watch?v=TxePy0-y1mo .
Samo z delom in ljubeznijo bo ohranjen smisel
njihove in naše eksistence!  Zvonček Norček

Med petnajstimi graditelji GEOSS-a, katerih življenje in delo je opisano v »Vodniku po zbirkah
v muzeju Petra Svetika« avtorice Anke Kolenc,
danes samo nekaj malega o mrtvih, da se jih
spomnimo ob bližajočem prazniku in da bomo
vedeli, kje jim prižgati svečko:
Peter Svetik * 1933, Plužnje pri Cerknem, †
2011, oče GEOSS-a. Srčno narodno zaveden,
izjemno ustvarjalen, aktiven in odgovoren avtor
projekta Vače 81 ... Pokopan je na pokopališču
Fara v občini Kostel.
Vili Kos * 1927, Litija, † 2011. Vodilni kartograf,
zavzemal se je, da je na zemljevidih bil označen
GEOSS, ... Njegov grob je na pokopališču v Litiji
Teobald Belec * 1930, Maribor, † 1997. Direktor geodetskega zavoda in ključna oseba, ki je omogočila
nakup Doma GEOSS, ... Pokopan je na pokopališču v Preddvoru.
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
Marjan Jenko * 1928, PriGSM: 031 639 178
morska, † 2020. Prof. na geodeziji, izračunal je težišče
Slovenije … Njegov grob boste našli na Žalah.
Marjan Božič * 1926, Trnovo
v Ljubljani, † 2008. Arhitekt, ki
je poleg Hale Tivoli, …, projektiral tudi GEOSS s spomenikom
in sodeloval tudi na gradbišču.
Pokopan je na Žalah.
Avgust Špat * 1910, Sevnica,
† 1989. Zelo zaslužen gospo-

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez
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Tudi letošnji september je
zaznamovalo pestro dogajanje 3. Fes�vala za medgeneracijsko povezovanje v
občini Li�ja. Fes�val je organiziral Svet za
medgeneracijsko povezovanje v občini Li�ja in je potekal vse od 16. vse do 23. septembra. Priložnost smo imeli spozna� veliko organizacij, društev in posameznikov,
sodelujočih na dogodkih, ki so povezali vse
generacije.
Fes�val je v petek, 16. 9., ob 8. uri otvoril
Zdravstveno vzgojni center ZD Li�ja, večer
pa nam je popestril Mestni muzej Li�ja
s projekcijo ﬁlma Zgodba o Savi. Pihalni
orkester Li�ja je v ponedeljek, 19. 9., izvedel promenadni koncert.
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Torkovo dogajanje se je pričelo dopoldne
z medgeneracijskim druženjem Kosobrinove modros� – za vsako bolezen rožca
raste, ki so ga pripravili v Domu Tisje –
enota Li�ja.
Ob 18. uri smo v Knjižnici Li�ja poslušali
zgodbo o ježku Nacetu, ki jo je pripovedovala gospa Vida Lukač. Ob 19. uri je bila v
avli Občine Li�ja otvoritev fotografske razstave z naslovom Mesto Li�ja leta 2022.
Razstavo sta v počas�tev 70. obletnice
mesta Li�ja pripravila Javni sklad RS za kulturne dejavnos� območna izpostava Li�ja
in društvo Lila Li�ja.
V sredo je potekal prvi del Revije pevskih
zborov in skupin. Predstavili so se Mešani
pevski zbor ZVON, Otroški pevski zbor OŠ
Gradec, Ženski pevski zbor LAZ, Moški
zbor Polšnik, Učiteljski pevski zbor LITUS
in Oktet Valvasor.
V četrtek popoldan je Javni zavod za kultu-

3. FESTIVAL MEDGENERACIJSKEGA POVEZOVANJA V OBČINI LITIJA

ro, mladino in šport Li�ja pripravil športno mladino in šport Li�ja, Društvo podeželskih žena in deklet Gabrovka, Izobraževaldružinski dan.
ni center Geoss d.o.o., Dom Tisje, Društvo

Ob 19. uri, tudi v četrtek, je v Jevnici potekal drugi del Revije pevskih zborov in
skupin, kjer smo z veseljem prisluhnili
Mešanemu pevskemu zboru Miha Vahen,
Moški vokalni skupini Lipa, Otroškemu
pevskemu zboru OŠ Gradec, POŠ Jevnica,
Ženski vokalni skupini Lipa, Mešanemu
pevskemu zboru KUD Jevnica in Ljudskim
pevkam in godcem Polšnik. Obe reviji je
organiziral Javni sklad RS za kulturne dejavnos� območna izpostava Li�ja.

Zaključni dogodek fes�vala se je odvijal na
ploščadi pred športno dvorano Li�ja, ki ga
je popestrilo sodelovanje 32 različnih organizacij in društev. Na stojnicah so se nam
predstavili ZD Li�ja z Zdravstveno vzgojnim
centrom in Nujno medicinsko pomočjo,
Društvo onkoloških bolnikov Skupina za
samopomoč Trbovlje, Medobčinsko društvo invalidov Li�ja–Šmartno, Društvo diabe�kov Li�ja in Šmartno pri Li�ji, Društvo
Univerza za tretje življenjsko obdobje Li�ja in Šmartno, VDC Zasavje – enota Li�ja,
Center za socialno delo osrednja Slovenija – vzhod, enota Li�ja, Zavod za kulturo,

VRTEC LITIJA
OTVORITEV NAJDIHOJCE

Prvi dan v oktobru, v soboto, smo slavnostno otvorili
našo novo enoto Najdihojca. Zaradi negotovih vremenskih razmer, je program ob otvoritvi potekal v Športni
dvorani. Častna gosta in govornika sta bila predsednik
RS Borut Pahor in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Darjo Felda. Program
so popestrili otroci, ki so v igri ponazorili gradnjo vrtca. Glede na odzive obiskovalcev ocenjujemo, da je je bila prireditev odlična. Vsem
zaposlenim, ki so sodelovali pri tem dogodku, se tudi na tem mestu
iskreno zahvaljujem. Prav tako gre velika zahvala gospe Saši Pirnaver,
podžupanji Lijani Lovše ter županu Franciju Rokavcu, s katerimi smo
skupaj pripravljali dogodek, ki se ga bomo radi spominjali. Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani Občine Litija in Vrtca Litija.
Liljana Plaskan

BUČNFEST

V enoti Taček smo se strokovne delavke v dogovoru s
starši odločile za novo obliko sodelovanja, ki smo jo poimenovale »Bučnfest«. Starši so se strinjali, da bodo za
degustacijo pripravili jedi iz buč, strokovne delavke pa
smo skupaj z otroki v dopoldanskem času spekle bučkine
mafine. Seveda smo na našem srečanju jedi tudi ocenjevali in ni skrivnost, da je zmagala jed, ki smo jo pripravili
skupaj z otroki.
Otroci so na našem druženju imeli možnost preveriti svoje
znanje o jesenskih sadežih in plodovih, ki so jih razvrščali
v škatle pod slike. Tudi labirint v kotu igrišča ni sameval.
Naj omenim še to, da nismo uspeli likovno ustvarjati, ker je bilo toliko dobrot, da ni bilo ne prostora
za mizo in ne časa. In seveda je bilo tudi veliko za
povedati. Prav prijetno je pogledati starše, kako
sproščeno klepetajo in uživajo ob druženju.
Iz srca bi se rada v imenu vseh sodelavk zahvalila
vsem prisotnim staršem za sodelovanje in dobro
energijo, ki so jo prinesli na naše srečanje. Seveda pa pričakujemo vse slastne recepte, ki jih
bomo zbrale v knjigo bučkinih jedi. Mogoče kakšnega podelimo tudi širši publiki.

Mojca Grošelj Radulovič

upokojencev Li�ja, Društvo podeželskih
žena in deklet Polšnik, Volk Turjaški, Mesarija Fr�ca, Društvo LILA, Knjižnica Li�ja,
Svet za medgeneracijsko povezovanje v
občini Li�ja, TIC Li�ja in Javni zavod Bogenšperk. Ponudbo je oboga�l še Jack’s
Hut z odličnimi burgerji.
Tudi v letošnjem letu so se nam pridružili Poletavci – poletni bralci Knjižnice Li�ja. Ogledali smo si predstavo Legenda o
Erazmu Predjamskem, zatem pa smo se
lahko razgibali skupaj z udeleženci Šole
zdravja. Zaključno prireditev je s svojim
pozdravom uvedla predsednica Sveta za
medgeneracijsko povezovanje v občini Li�ja, Sabina Rovšek, ki je poudarila pomen
medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja vseh generacij ob različnih dogodkih.
Vsi � dogodki so nam dali priložnost vide�
veliko veselih obrazov in sreče v očeh tako
nastopajočih kot vseh
obiskovalcev dogodkov.
Župan občine Li�ja se je
zahvalil vsem sodelujočim in obiskovalcem, ki
skrbijo za medgeneracijsko povezovanje v Li�ji.
Zahvalil se je tudi Svetu za
medgeneracijsko povezovanje v občini Li�ja, ki s svojim delovanjem
ustvarja priložnos� za medgeneracijsko
sodelovanje in povezovanje na način, kot
ga prej v našem lokalnem okolju ni bilo.

Kot je povedal Gal Mavre�č, voditelj zaključka fes�vala, so nam ozračje s svojimi
glasovi napolnili: Združeni pevski zbor OŠ
Gradec, OŠ Li�ja in OŠ Šmartno, Mešani
pevski zbor ZVON, Ženska vokalna skupina LIPA, Bobnarji KUD Jevnica, Tamburaški orkester Šmartno, Bobnarska skupina
Jevnica, Perkakšns, Lesarji, Bingeldoni in
Trio Gas. S komičnim vložkom se nam je
predstavil komik Leon Cigler, kot Pumpe-

kov Srečko in s svojim nastopom poskrbel
za smeh tako med najmlajšimi kot starejšimi obiskovalci. Za pravilno ukrepanje in
pomoč v primeru težav našega srčnega ritma je poskrbela Nujna medicinska pomoč
ZD Li�ja s predstavitvijo Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega
zunanjega deﬁbrilatorja.
Medgeneracijsko povezovanje boga� vse
generacije, nas izpolnjuje in izboljšuje.
Čas, ki ga preživljamo skupaj, je nenadomestljiv, zato vas vabimo, da se nam na
fes�valu pridružite tudi prihodnje leto.
Tovrstne dogodke skupaj izkoris�mo za
druženje ob boga� ponudbi sodelujočih in
pestrih glasbenih nastopih.
Sabina Rovšek, predsednica Sveta za
medgeneracijsko povezovanje v občini
Li�ja

Golažijada 2022

V soboto 8. oktobra je na
Tenis Parku As potekala
12. Golažijada.
Ob lepem vremenu in
prijetnem vzdušju so se
kuharski mojstri pomerili v kuhanju
golaža. Sedem članska mednarodna
komisija, v kateri je bil tudi predstavnik
Mestne skupnosti, je imela zahtevno
delo, da je ocenila mojstrstvo udeleženih ekip pri pripravi golaža. Svet
Mestne skupnosti Litija je finančno in
organizacijsko podprl dogodek, ki se ga
je udeležilo lepo število meščank in meščanov. Zahvala organizacijskemu odboru s kolegom svetnikom Petrom Rutarjem na čelu za izvedbo
in vestno opravljeno delo.
Zmagovalci so prejeli pokale MSL in praktične nagrade, ki jih je
prispevalo podjetje KLP d.o.o.
Obiskovalci so po razglasitvi poskusili vse golaže in pritrdili
mnenju komisije o zmagovalcu.
Mestna skupnost Litija,

Predsednik Boris Doblekar

Velika nagradna igra
Mesarije Frtica ob
posebneM jubileju

8. septembra letos, smo v Mesariji Frtica
praznovali 30 let obstoja! Ob tem posebnem
jubileju, smo pripravili veliko nagradno igro,
katere glavna nagrada so bili boni v vrednosti
1.000,00 EUR, za nakupe v naši trgovini v Litiji,
na Levstikovi ul. 14.
Podelili smo tudi nagrade manjših vrednosti in
sicer darilne bone v vrednosti 30,00 eur (10x),
paket treh čili omak podjetja 6Tejst (10x), majice Frtica (10x) in predpasnike Frtica (5x).
Dobitnike nagrad, si lahko ogledate na spletni
strani frtica.si.
Vsem sodelujočim se iz
srca zahvaljujemo za sodelovanje in pozivamo
tiste, ki nagrade še niso
prevzeli, da se oglasijo pri
nas, v času obratovanja,
od torka do petka med 8.
in 18. uro, v soboto med
7. in 13. uro ter v ponedeljek med 8. in 15. uro.
Čestitamo vseM
nagrajenceM!
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USPEŠNA GABROVŠKA
GASILSKA MLADINA

V soboto, 10.09.2022 je v Iški vasi
v GZ Ig in regiji Ljubljana I po 3 letih premora potekalo 23. državno
tekmovanje v gasilski orientaciji,
kjer se je zbralo najboljših 163 ekip v državi
v 6 kategorijah. Tudi letos smo se ga udeležili
s 3 ekipami, in sicer ekipo pionirk, mladincev
in gasilcev pripravnikov, kateri so si zagotovili
pravico nastopa na predhodnih stopnjah tekmovanj – občinskem in regijskem tekmovanju.
Tekmovanje, ki je bilo organizirano na zelo visoki ravni, smo pričeli z vajami izven proge, in
sicer vaje z vedrovko pri mladincih in pionirkah
ter polaganje napadalnega cevovoda pri pripravniki. Po zelo dobro izvedenih vajah so vse
tri ekipe odšle na teren in tudi tam pokazale
vse znanje s
kompasom in
ostalimi vajami,
ki so jih imeli na
kontrolnih točkah (vezanje vozlov, topografski
znaki, vaje iz
orientacije, spajanje na trojak,
zvijanje cevi, …).
Opravili so izvrstno delo, sicer
pri nekaterih z nekaj napakami, vendar dovolj
dobro, da smo lahko nestrpno pričakovali rezultate, katere smo lahko spremljali tudi v živo in
tako grizli nohte. Tako smo nekoliko nestrpno
pričakali vsako spremembo, ki se je zgodila na
rezultatski lestvici.
Pa vendar se nam je na koncu izplačalo, saj smo
dosegli izjemne rezultate. Pionirke Ana ribič,
Neža Sladič, Neža Grm so usodni, manjši napaki na vedrovki osvojile končno, odlično 6. mesto v državi. Mladinci Jure Martinčič, Blaž Jerič
in Lovro Hribar so osvojili 3. mesto v državi, kar
je izjemen rezultat, saj so bili praktično od večine v njihovi kategoriji mlajši za 1 ali celo 3 leta
ter imajo izjemen potencial za naslednja leta.
Še posebej pa je potrebno pohvaliti najstarejše,
gasilce pripravnike, Nejc Kašič, Uroš Gabrenja
in Tevž Lovše, ki pa so ravno tako osvojili 3. mesto v državi. Pohvaliti jih je potrebno predvsem
zato, ker so se v gasilske vrste vrnili oz. so se
v društvo včlanili v letošnjem letu in z izjemno
veliko treninga in truda dosegli to, kar so si tudi
zelo želeli, hkrati pa imajo željo delo v društvu
nadaljevati v članskih vrstah, kar pa je tudi cilj
vseh nas, mentorjev in članov operative.
Ob tem uspehu smo se izjemno razveselili, saj
nam je uspelo ravno to, kar nam je bil vse leto
cilj ob vseh vajah, težavah in slabih dneh, ki
smo jih imeli bodisi mentorji bodisi otroci. Nato
smo se počasi vrnili domov, kjer nas je pred gasilskim domom v Gabrovki pričakal curkomet in
sprejem članov in družin tekmovalcev, za kar se
jim najlepše zahvaljujemo.

OBČINSKO GASILSKO
TEKMOVANJE ZA MLADINO
GZ LITIJA
V soboto, 24.09.2022, je v Kresnicah potekalo
občinsko gasilsko tekmovanje za mladino GZ
Litija, katerega smo se udeležili z 4 ekipami – 2
ekipi pionirk, pionirjev in mladincev. Mlajši so
tekmovali v vaji z vedrovko, prenosom vode in
vajo razvrščanja, mladinci pa v vaji s hidrantom, teoretičnim testom in vajo razvrščanja.

Vse 4 ekipe so se odrezale izjemno, vendar
nekateri z nekoliko več sreče, drugi z nekoliko
manj. Mladinci so po nekoliko večji napaki pri
spajanju cevi osvojili 6. mesto izmed 7 ekip, pionirke in pionirji pa so pokorili konkurenco in
tako osvojili vsak v svoji kategoriji 1. mesto, nekoliko mlajše pionirke pa so osvojile 3. mesto,
tako smo se s kar 3 ekipami uvrstili na regijsko
tekmovanje v Mengšu, 8.10.2022.

REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE
ZA MLADINO REGIJE LJUBLJANA III
V soboto, 8.10.2022 je v Mengšu potekalo regijsko gasilsko tekmovanje mladino za memorial Matevža Haceta, ki bi se ga morali udeležiti
s 3 ekipami, vendar smo se ga zaradi bolezni v
ekipi udeležili le z 2. Pionirke so v konkurenci
15 ekip osvojile končno 10. mesto, saj jim je
za kaj več zmanjkalo malenkost sreče, so pa
odnesle veliko novega znanja, pionirji pa so
osvojili »nehvaležno« 4. mesto izmed 20 ekip.
To pa je na koncu kljub nehvaležnemu mestu
in neosvojitvi pokala pomenilo uvrstitev na DRŽAVNO tekmovanje, ki bo potekalo naslednje
leto v drugi polovici leta, v mesecu septembra
v Gornji Radgoni.
Za konec bi se rad zahvalil vsem tekmovalcem/
mladim članom, ki so v letošnjem letu sodelovali na vseh srečanjih, vajah in tekmovanjih, v
letošnjem letu je bilo kljub pokoronskem času
na vajah prisotno skoraj 60 pionirjev, mladincev
in pripravnikov, kar ni ravno majhen zalogaj,
staršem, ki nam v tako velikem številu zaupate otroke, za kar upam, da bo tako tudi naprej
in da uspemo obdržati gasilsko organizacijo v
kraju tako močno in bodo nadaljevali delo tudi
v članskih vrstah. Posebna hvala pa tudi vsem
mentorjem (za takim številom otrok stoji 15
mentorjev), ki ste v letošnjem letu sodelovali na
vseh vajah in uspešno učili in predajali znanje
osnove gasilskih veščin mlajšim generacijam.


Za PGD Gabrovka, Martin Gracar

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

KLIŠE ROCKS JE NAZAJ!!!

Z največjim veseljem napovedujemo KLIŠE ROCKS,
ki bo 10. 12. 2022. Za sprotno obveščanje o nastopajočih in vstopnicah spremljajte naš FB profil, lahko
pa vam zagotovimo, da člani dobijo najcenejše vstopnice! Zato
vas pozivamo, da se vpišete oz. si podaljšate članstvo. Članstvo
v Klubu Kliše je brezplačno – tisti, ki se vpisujete prvič, potrebujete izpolniti pristopno izjavo in prinesti aktualno potrdilo o
vpisu. Če članstvo podaljšujete, posredujete le aktualno potrdilo
o vpisu. To lahko storite preko poslane elektronske pošte – na
klub.klise@gmail.com (pristopna izjava se nahaja tudi v digitalni
obliki na naši spletni strani). Vpisi pa potekajo tudi v živo na
sedežu kluba v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek od
16.00 do 20.00) - vsi, ki se včlanite, prejmete darilo (bon za
kebab/jufko pri Toni‘s kebabu v Litiji in Klišejev rokovnik, ostalo pa naj ostane še skrivnost).
Poleg aktualnih ugodnosti, ki jih najdeš na naši spletni strani, letos ponujamo tudi novi ugodnosti
za člane, to sta plavanje v bazenu Športne dvorane Pungrt v Šmartnem in ugodno lektoriranje.
Več informacij kmalu!Radi bi se zahvalili tudi vsem, ki ste pomagali pri organizaciji in udeležencem Dijaškega koncerta, ki je bil prikaz, kako se mladim v Litiji lahko na dober način popestri
življenje in plod prvega uspešnega sodelovanja Klišeja in Gimnazije Litija.
Tomaž Gobec

Obvestilo za mesec november 2022

• Prispevek za objavo naj ne bo daljši od ene tipkane A4 strani, kar pomeni
1/4 strani časopisa. K prispevku lahko priložite 1 ali 2 fotografiji.
• Če je vsebina prispevka daljša kot 1/4 časopisne strani se ta razlika
obračuna po ceniku v cm2.
• Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata in lektorirata objavljenih
informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.
• Avtorji članka morajo biti obvezno podpisani s polnim imenom in priimkom.
• Prispevke je potrebno tokrat zaradi LOKALNIH volitev poslati do
3.11.2022. Prejete po tem datumu nismo dolžni objaviti v tekoči, ampak jih
bomo lahko objavili v naslednji številki.
• Prispevke pošljite na: tiskarna.aco@siol.net ali obcan@siol.net
•D
 odatne info.: 041 719 444 (Aco J.)
Uredništvo Občana

SREČANJE VETERANOV GZ LITIJA

Letošnje srečanje veteranov GZ Litija je bilo organizirano v obliki strokovne ekskurzije v Vipavo, na Kras in v Goriška Brda. Ekskurzije se je udeležilo kar 72 veteranov
iz 10 gasilskih društev.
Veterani so se 8. septembra odpeljali v Vipavo, kjer so si ogledali Vojni muzej, ki se
nahaja v vojašnici Slovenske vojske CU Vipava. Zanimiva muzejska zbirka temelji na
izkopaninah, ki so bile najdene na položajih avstro-ogrskih in italijanskih enot na soški fronti. V
menzi vojašnice Slovenske vojske CU Vipava pa so jim pripravili odlično »vojaško malico«.
Dobro okrepčani veterani so se odpeljali v Kostanjevico na Krasu, kjer jih je sprejel prijazen predstavnik PGD Kostanjevica. Predviden je bil ogled posledic nedavnega požara, obsežnost požarišča
ter ogled vaškega trga, kjer so krajani Kostanjevice izobesili majice vseh sodelujočih gasilskih
društev, ki so pomagali pri gašenju nedavnega požara. Žal je druženje in oglede v Kostanjevici
otežil dež, zato so si veterani skupaj s predstavnikom PGD Kostanjevica vse ogledali kar iz avtobusa. Predstavnik je veteranom razložil organizacijo in
potek gašenja obsežnega
gozdnega požara med vožnjo
k Pomniku miru na Cerju, do
koder je segel nedavni požar.
Sledil je ogled Pomnika na
Cerju, ki je bil postavljen v
spomin vsem braniteljem
slovenske zemlje, v katerem
hranijo dragocene zaklade
zgodovine in umetnosti.
Po ogledu so se odpeljali mimo Mirenskega Gradu proti Novi Gorici in Solkanu. Spotoma so si
ogledali Solkanski most ter se zapeljali skozi Italijo do razglednega stolpa nad vasjo Gonjače v
Goriških Brdih. Povzpeli so se na razgledni stolp, ki je postavljen kot spomenik, posvečen žrtvam
druge svetovne vojne z desnega brega Soče.
Po končanem razgledu so se zapeljali mimo Šmartna v Goriških Brdih skozi Dobrovo v vasico Šlovrenc, kjer so na Kmetiji Domenis pripravili degustacijo svojega vina in okusen prigrizek.
Srečanje so zaključili s prijetno večerjo v Gostišču Kimovec v Zgornjem Hotiču.
Predsednik komisije za delo z veterani pri GZ Litija: Jože Hribar

Akcija NVO gre v šolo uspešno izpeljana
na OŠ Gradec in POŠ Vače

V letošnji akciji NVO gre v šolo sta nevladnim organizacijam
svoja vrata odprli tudi OŠ Gradec in POŠ Vače. Učenci so se tekom pouka seznanili z delovanjem in aktivnostmi različnih društev.
Vsako šolsko uro so preživeli pri eni od sodelujočih nevladnih organizacij, ki so jim na zanimiv in interaktiven način predstavile svoje dejavnosti. Tako so ta dan učenci preživeli malo drugače, z izvajanjem
različnih aktivnosti preko katerih so izvedeli kaj vse se dogaja in kako lahko preživljajo svoj prosti
čas v lokalnem okolju.
Na OŠ GRADEC je akcija poteka v sredo
28.9.2022. 12 oddelkom so dan popestrili: Zavod Apis, Društvo Univerza za tretje življenjsko
obdobje Litija in Šmartno, Kulturno društvo Podkum, Društvo Raznolikost, Kensei karate Litija,
Rdeči Križ Litija, Medobčinsko združenje invalidov Litija in Šmartno pri Litiji, Klub Kempo Arnis
Litija, PGD Litija in Planinsko društvo Litija
V petek, 30.9. je učencem na POŠ Vače
dejavnosti pripravilo 5 organizacij: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, Družinsko gledališče Kolenc, Društvo upokojencev Litija. Športni klub Bleščica in Društvo Geoss.
Akcija NVO gre v šolo močno spodbuja medgeneracijski in medkulturni dialog ter poudarja še
številne druge vrednote. Morda bi izpostavili pomen skupnosti, sodelovanja in prostovoljstva na
katerih temelji delovanje društev. S pestrimi vsebinami, zanimivimi ljudmi in posebnimi znanji ter
veščinami so nevladniki navduševali učence in jih spodbudili, da se morda večkrat izklopijo iz
digitalnega sveta in ponovno vstopijo v naravo in med ljudi.
Letošnja akcija v organizaciji Regionalnega centra NVO je sicer potekala na devetih osnovnih šola v zasavski regiji. Več kot 1500 učencem, v 86 oddelkih se je predstavilo 30
različnih nevladnih organizacij.
Tudi v tokratni izvedbi akcije so odzivi vseh sodelujočih pozitivni. Veselimo se že nove, v novem
šolskem letu. 
Tjaša Bajc, vodja projektov

Tudi letos - Šola za župane

Šola za župane 2022 je tik pred vrati. V oktobru in novembru bomo v vseh
slovenskih regijah organizirali vrsto dogodkov, katerih namen je spodbuditi
razpravo o tem, kakšno skupnost si želimo.
Akcijo pripravljamo z namenom vključevanja predlogov, pobud in potreb s
strani nevladnih organizacij (društev, zavodov) in zainteresirane javnosti v
politične programe kandidatov na lokalnih volitvah 2022.
Prvič smo Šolo za župane uspešno izvedli ob lokalnih volitvah 2018. Tako
bo tudi letos Šola za župane temeljila na sodelovanju in izmenjavi dobrih
praks, s katerimi želimo vključiti širšo javnost v predvolilno debato županskih kandidatov; odpirati
aktualne teme v času predvolilne kampanje in ozaveščati širšo javnost o pomenu in vlogi nevladnega sektorja v lokalnem okolju.
Srečanje kandidatov za župane in občinske svete z nevladnimi organizacijami iz zasavske regije
bo potekalo 27.10.2022, od 17.00 do 20.00, v dvorani Doma Svobode v Trbovljah, Trg Franca
Fakina 4, Trbovlje.
Županski kandidati bodo v Šoli za župane lahko prisluhnili potrebam in predlogom civilne družbe
in imeli priložnost, da skozi pogovore in dialog svoje programe oplemenitijo s svežimi projekti,
novimi vsebinami, kreativnimi rešitvami in v mandat morda celo vstopijo z novimi partnerji
Akcijo Šola za župane pripravljamo vseh dvanajst regionalnih stičišč nevladnih organizacij v Sloveniji. Z akcijo spodbujamo dialog med politiko in
skupnostjo ter predvsem
spodbujamo vsebinske
razprave o problematikah,
ki jih zaznavajo nevladne
organizacije pri svojem
delu. Namen akcije je
vključevanje prispevkov
civilne družbe v programe
za vodenje občin v naslednjem mandatu.
Za dodatne informacije o
akciji Šola za župane je
za vas dosegljiva Tjaša
Bajc (tjasa.bajc@consulta.si, 059 927 619).
Tjaša Bajc, vodja projektov
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Aktivnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija –
vzhod, Enota Litija v mesecu avgustu in septembru
Center za socialno delo Osrednja
Slovenija - vzhod, Enota Litija ne
počiva. Vsakodnevno se srečujemo z družinami in posamezniki, ki
so se znašli v finančni, materialni
in socialni stiski ali živijo v neugodnih življenjskih okoliščinah. Pomagamo jim z materialno
ter psihosocialno podporo in pomočjo, pri čemer pa se pogosto povezujemo tudi z lokalno
skupnostjo in dobrodelnimi organizacijami ter
iščemo nove vire pomoči.
Avgusta smo se tako ponovno povezali s humanitarnim društvom ADRA Slovenije. Za
osnovnošolce in dijake so pripravili bogate pakete šolskih potrebščin - zvezke, pisala, likovni
pribor, šestila, ravnila ipd. Pred pričetkom novega šolskega leta smo potrebščine razdelili
več kot dvajsetim otrokom in mladostnikom,
katerih družine so se znašle v finančni in materialni stiski ter jim omogočili malce lažji
vstop v novo šolsko leto.
V septembru smo se povezali s humanitarno organizacijo Truhoma. Predstavili so nam

svoje delovanje in ideologijo ter nas navdušili,
da v želji pomagati ljudem, prispevamo tudi
sami. Njihova platforma je spletna aplikacija
in povezovalna točka med donatorji, prejemniki in dobrodelnimi organizacijami. Konec
septembra
je
tako zaživel naš
projekt Od ljudi
za ljudi. Donirana sredstva se
bodo zbirala do
sredine decembra in bodo namenjena nakupu
prehrambnih
paketov. Vabimo
vas, da si ogle-

date spletno stran, hvaležni pa bomo vsem, ki
boste sredstva tudi donirali in tako prispevali
k lajšanju stisk in risanju nasmehov. Povezavo
do projekta najdete na naši Facebook strani.
23. septembra smo se udeležili 3. Festivala
medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija. Na naši stojnici so bile obiskovalcem na voljo informacije o našem delovanju, storitvah,
oblikah pomoči in podpore ter nalogah.
Naši sodelavci so se v Hotelu Habakuk v Mariboru udeležili že tradicionalnih XXVIII. Dne-

vov Socialne zbornice Slovenija. Direktorica
Centra za socialno delo Osrednja Slovenija
– vzhod, Andreji Rihter je prejela Znak strokovne odličnosti Socialne zbornice Slovenije
za viden prispevek k uresničevanju in širjenju
poslanstva zbornice ter zgledno opravljeno
strokovno delo in vidne dosežke na področju
socialnega varstva.
28. septembra pa smo na matičnem centru v
Domžalah izvedli izobraževanje za rejnice in
rejnike. V luči nove družinske zakonodaje se
tudi naše rejnice in rejniki soočajo z novimi
vlogami in izzivi, zato jim je o pereči temi vloge rejnika v sodnem postopku predaval višji
sodnik Matej Čujovič, tudi sam rejnik in posvojitelj. O pomembnosti teme je pričala polna
sejna soba ter dolga debata o dilemah, izkušnjah in potrebah rejnic in rejnikov, ki je sledila formalnemu predavanju.
Slike in zapis: Kolektiv Centra za socialno delo
Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Litija

PESTER SEPTEMBER NA IC GEOSS

Med poslavljanjem od poletja in pozdravljanjem novega
letnega časa se je na Izobraževalnem centru Geoss d.o.o.
zvrstilo zares bogato število raznovrstnih dogodkov in dejavnosti. Ob uspeš
nem zaključku projekta Munera3, s katerim
smo omogočili povračilo stroškov šolanja kar
28 študentom, so se odvijali že vpisi v novo š.
l. srednješolskih in višješolskih programov. V
projektu Korak-Kompetence za razvoj kariere
se je začel eden od zadnjih brezplačnih programov za osebe, starejše od 45 let, in sicer Računalniška pismenost za odrasle. Z zaključkom
septembra smo zaključili tudi večletni projekt
socialne aktivacije – Točka SoDELOVANJA. V
pet programov, ki so trajali vsak po pol leta,
smo vključili 75 brezposelnih oseb iz lokalnega okolja. Od tega jih je več kot 37 % program
zapustilo s pozitivnim izhodom, kar pomeni, da
so se vključili v izobraževanje ali pa se zaposlili.
Pestro pa je bilo tudi na področju projektov
programa Erasmus+. Že na samem začetku
meseca septembra smo odpotovali na Irsko,
kjer je potekal partnerski sestanek projekta
Kreativni Pop. Kmalu zatem smo v okviru projekta IPR4SC odšli na sestanek v Novo mesto.
Predzadnji septembrski teden so nas gostili
partnerji projekta Zelena digitalna raznolikost v Schrobenhausnu v Nemčiji. Ob bližajočem se zaključku projekta OpenEYE je zadnji
teden meseca septembra v Livornu potekala
mednarodna konferenca na katero smo s seboj
povabili še učitelje OŠ Gradec in kjer smo predstavili Zbirko učnih orodij in aktivnosti iz nje.
Podrobno vsebino projekta smo predstavili tudi
na nacionalnem multiplikativnem dogodku.

DRUŽENJE V SREDIŠČU
GABROVKE
Vaški trg v Gabrovki

Prebivalci Gabrovke in okolice
OB UREDITVI SREDIŠČA
GABROVKE
vas prijazno vabimo na druženje
v soboto, 29.10.2022 ob 16.00 uri.

V začetku oktobra je sledilo še potovanje v Sofijo na sestanek v okviru projekta Povezujmo
se in hkrati gostovanje partnerjev projekta All
in v Litiji, s katerimi smo obiskali VDC Zasavje, enota Litija. Podrobnejše vsebine našega
projektnega dela si lahko pogledate na spletni
strani ic-geoss.si/projekti/.

Sočasno z ostalimi dogodki pa so na Izobraževalnem centru Geoss potekali še nekateri študijski krožki. Umetnost katastrof in Kar-ART-eno smo sklenili 26. 9. na Gradu Bogenšperk.
S krožkom Umetnost katastrof in v sodelovanju z Mestnim muzejem Litija smo organizirali
okroglo mizo, ustvarjalci v Kar-ART-eni pa so
imeli odprtje razstave fotografij, ki so nastale v
okviru študijskega krožka.
Izobraževalni center Geoss smo se predstavili
tudi na 3. Festivalu medgeneracijskega povezovanja v občini Litija in ob družbi mnogih razstavljavcev in nastopajočih razstavljali svojo
stojnico.
Za nami je bogat in pester začetek jeseni. Pisana jesen je vedno najlepša.
Jasmina Hlaj, IC Geoss

10. obletnica delovanja ŽPZ LAZ

Zborovsko petje je v Sloveniji, zlasti v občinah
Šmartno pri Litiji in Litija,
dobro razvito in pomembno
pripeva k ohranjanju kul
turne dediščine ter identitete naroda. Slovenci
radi pojemo in če ne prej, si v obdobju, ko otroci malo odrastejo, ko se dinamika v službi nekoliko umiri, ali pa po upokojitvi, želimo sredine,
kjer bi lahko izživeli veselje do petja.
Tako nekako je nastal tudi Ženski pevski zbor
LAZ. Leta 2012 se je dvanajst žensk odločilo,
da bodo enkrat na teden odvrgle svoje predpasnike in se udeležile pevskih vaj. Sprva so
vadile v garaži, pozneje, ko se je zboru pridružilo še več pevk, pa je bilo treba najti večji prostor. Še dobro, da imajo v Jablanici tudi
zveste gasilce, ki so priskočili na pomoč in jim
dali v najem dvorano v gasilskem domu. Sprva
so medse povabile zborovodkinjo Ano Tori, da
jih je malo »pregnetla« in uspešno oblikovala v
skupno celoto. Ker pa se življenje ves čas spreminja, se včasih razidejo skupne poti. Tako je
po skoraj petih letih skupnega ustvarjanja Ano
na dirigentskem stolčku zamenjala Manca Vidic, ki je še vedno z njimi. Danes – 10 let po
nastanku zbora – se enkrat tedensko na vajah
srečuje 25 pevk, še vedno pa z veseljem medse
sprejemejo tudi kakšno novo.
V nedeljo, 18. septembra, je Ženski pevski zbor Laz s slavnostnim
koncertom obeležil svojo 10. obletnico. Koncert je potekal v čudovitem ambientu atrija na gradu
Bogenšperk. Na odru so se jim pridružili pevci
Okteta Valvasor, s katerimi se je njihova pot že
mnogokrat križala, ter inštrumentalisti – Nina
Baš na klavirju ter priložnostni ansambel, ki
so ga pevke kar same poimenovale ‚Naši fantje‘ (Uroš Hauptman in Urh Rozina na harmoniki, Dušan Kotar na bas kitari ter Peter Pirc
na kitari). Že tako pester glasbeni program je v
svojem slogu z navdihujočimi besedami olepšal
slavnostni govorec g. Peter Pučnik, ki je vse
navzoče opomnil na to, kako pomembna je v življenju ljubezen, skrb za sočloveka in predvsem
tudi čas, ki si ga vzamemo zase. Vsi nastopajoči
in obiskovalci so poskrbeli, da je bil skupni del
popoldneva prežet z energijo, veseljem in, seveda, s pesmijo.
Pevke bi se rade zahvalile vsem, ki so jim v teh
desetih letih pomagali, da lahko nadaljujejo
svojo zgodbo – vsem domačim, zvestim poslušalcem, občinama Šmartno pri Litiji in Litiji,
JSKD OI Litija, vsem sponzorjem ter vsem ostalim, s katerimi so se v času svojega delovanja
srečale in so tako prispevali svoj kamenček v
njihov mozaik.

V desetih letih so se zborovodkinja in pevke
naučile veliko stvari, navkljub vsemu pa se jim
katera še kdaj ponesreči. Pa nič zato. Še zmeraj so željne učenja in novih izzivov. Zato vas
že vabijo na nov koncert. Slovensko-češki koncert, kjer se jim bosta na odru pridružila dva
gostujoča češka zbora: Vachov zbor moravskih
učiteljic iz Brna in Carpe Diem iz Letovic.
Na koncert pridite v Kulturni dom Šmartno pri
Litiji v petek, 28. oktobra 2022, ob 19. uri. Vabljeni!
Mojca Hauptman

Hišni sejem v KGZ Litija

KGZ Litija je po dveh letih, v mesecu septembru, ponovno organizirala hišni sejem ob svojem trgovskem centru v Litiji, pred poslovalnico Agromarket. Obiskovalcem so se predstavili številni ponudniki kmetijske in gozdarske mehanizacije,
strojev, naprav in druge trgovske ponudbe. Na sejmu so obiskovalci lahko pridobili informacije o
novostih pri kmetijskih ter gozdarskih
strojih in napravah,
proizvajalci pa so
poleg prestavitev
in svetovanja nudili tudi posebne
sejemske ugodnosti in popuste. Za
gostinsko podporo sejma sta skrbela Meso Kamnik z dobrotami Anton in Pivovarna Union Laško
s tekočimi dodatki. Sejem je bil lepo obiskan, obiskovalci pa so obisk sejma izkoristili tudi za prijetno druženje. 
Janja Verbajs

S programi E+ in ESE mladi odkrivajo Evropo

V sredo, 28. 9. 2022 smo v okviru Evropskega leta
mladih na Gimnaziji Litija izvedli dogodek z naslovom Rastem z Evropo. Namen je bila promocija
mednarodnih priložnosti za mlade. Poudarek je bil na predstavitvi programa Erasmus + in
Evropska solidarnostna enota.
Pri organizaciji in sami izvedbi dogodka so sodelovali mladi, ki so s sovrstniki delili svoje izkušnje
iz mladinskih in dijaških izmenjav ter prostovoljstva v tujini. Predstavili so jim, kje so bili, kaj so
počeli, kaj je ta izkušnja pomenila njim in ja, prav vsi bi to ponovili. Ste vedeli, da so ta potepanja
po Evropi za mlade brezplačna? Da o kopici zanimivih zgodb, piljenja tujih jezikov, novega znanja, pridobljene samozavesti, spoznavanja Evrope, drugih
kultur in navad, odstranjevanja stereotipov in pridobivanja novih prijateljev iz cele Evrope, ne govorimo.
Mladi so svoje zgodbe in izkušnje predstavili v Živi
knjižnici. Da pa so Evropo lahko tudi okusili smo za
njih pripravili tradicionalne slaščice iz Portugalske,
Italije, Škotske in Francije, saj se je dobro prepričati, da z bivanjem v tuji državi ne bomo lačni. S
strani lokalne organizacije, Društva Lojtra, so lahko
spoznali še pogled s strani organizatorja tovrstnih izmenjav in pridobili informacije, kako se tudi
sami lahko vključijo v projekte Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota ter program Aktivnega
državljanstva, ki ga izvajajo za mlade. Hvala Robbi, Tina, Brigita, Tomaž in Lovro za delitev svojih
izkušenj. Dogodek smo izvedli v okviru Consulte ob Evropskem letu mladih. V kolikor tudi vas
zanimajo takšne aktivnosti nas lahko kontaktirate in povezali vas bomo s pravimi organizacijami.
Več na www.consulta.si. 
Klara Kržišnik

Tvoje srce je zaspalo,
našlo je zaslužen spokoj,
v nas ostali so spomini,
ko pride čas, spet bomo s teboj!

Prišel je čas, da tvoja duša poleti
Rešena vseh bolečin in tudi vseh skrbi.
V domači zemlji se spočij
In tam za mavrico vinca si nalij.

Naša ljubezen vaju objema ves čas,
saj vemo, da sta v resnici ostala pri nas.
Odslej v naših srcih stanujeta in naša
angela varuha še naprej ostajata.

V SPOMIN
Z A H VA l A

Z A H VA l A

Ob slovesu naše drage žene, mame, babice, prababice in tašče

AlOJZIJe SAVŠeK

Na sobotni septembrski večer nas je zapustil mož, oče in dedek
Miran Borišek, železničar v pokoju.

roj. Mur,
4.6.1934 – 17.9.2022

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za tople stiske rok, darovano cvetje, sveče ter darove za
svete maše. Iskreno se zahvaljujemo dr. Benedičiču za skrb in pomoč
v najtežjih dneh, kaplanu Tilnu za lepo opravljen obred, kakor tudi
pevcem iz Polšnika in g. Žigi Toriju za odigrano Tišino. Posebna
zahvala govorniku Tonetu Lokarju za lep in sočutno prebran govor
in KSP Litija za izvedbo pogreba.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

BOrIŠeK MIrAN
Po domače Gričarjev Miran iz Leš,
11.9.1950 – 10.9.2022

PODLOGAR JOŽE
1942 – 2002

VOlK IreNA
(roj. Podlogar)
1970 – 2022

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, prijateljem in sorodnikom za
izrečena sožalja, ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti. Za lepo opravljen pogreb se zahvaljujemo KSP Litija, PGD Sava,
vojnim veteranom, pevcem, trobentaču, župniku in govorcu Tonetu
Lokarju.

Prekmalu sta nas zapustila, ostal je le spomin
na naša skupna srečna leta.
Pogrešamo vaju.

Žena Joža, hči Romana ter sin Sašo Joul z družinama

Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

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

Pred dvajsetimi leti in v letošnjem letu sta nas zapustila

Tam nekje še naprej od Litije,
tam nekje še naprej od Šmartna,
tam je Dom Tisje, kjer na pomlad
tudi za nas v Črnem potoku
beli kostanji cvetijo.

(J. W. Goethe)

Marinka

Z A H VA l A

V SPOMIN

Z A H VA l A

18. oktobra je minilo 11 let
odkar nas je zapustil

ob boleči izgubi naše drage mami

SIlVeSter KISOVec

MArINKe MAlI

V 94. letu starosti, se je od nas poslovila draga mama,
stara mama in teta

DARINKA FRANČIŠKA
rePOVŠ

iz Jevnice

roj. Vidmar,
1926 – 2022.

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

Iz vsega srca se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebno se
zahvaljujemo vsem zaposlenim v Domu Tisje. Iskrena hvala pevcem,
trobentaču in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in prispevke.
Hvala MoPZ Polšnik, Žigi Toriju za zaigrano pesem, župniku Marku
Mrlaku, Olgi in Urši za govor ter vsem ostalim, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji poti.

Vsi njegovi

Vsi njeni

Vsi njeni

Navodila za oddajo ZAHVALE
ali V SPOMIN v časopisu OBČAN

•B
 esedilo naj vsebuje do 110 besed. (pridržujemo
si pravico do slovničnih popravkov). Slika naj bo
v ločljivosti 300 dpi (velikost slike prilagodimo
sami).
•E
 lektronsko pošiljanje: Besedilo in sliko
pošljite na naš elektronski naslov:
tiskarna.aco@siol.net ali obcan@siol.net
•V
 si, ki nimajo možnosti elektronskega
pošiljanja nam besedilo in sliko lahko pošljete
po navadni pošti: Tiskarna ACO, C.D.K. 39,
1270 Litija ali osebno dostavite v naš poštni
predal.
•R
 ok za oddajo: v novembru 2022 je do 3.11.
(zaradi volitev) ali po dogovoru dan kasneje.
• Cena ZAHVALE/V SPOMIN je 58,00 EUR + ddv
= 70,76 eur.
•D
 odatne informacije: 041 719 444 (Aco J.).

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

iz Polšnika

Kjerkoli si zdaj – naj te sreča poišče.
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče.
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
za vedno v vseh naših srcih bo ostala.
... in nekoč se srečamo tam za mavrico.

Z A H VA l A
ob boleči izgubi mami, babi, tašče in sestre

StANISlAVe cVet

Z A H VA l A
Ob boleči izgubi drage mami, babice, prababice,
tete in svakinje

Tolsti Vrh 1, Vače
23.10.1938 – 2.9.2022

JUlIJANe Fele

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Posebna
zahvala gre njeni osebni zdravnici dr. Kokot in patronažni sestri
Petri. Za sočutno opravljen cerkveni obred in tolažilne besede ter
misli se zahvaljujemo našemu župniku dr. Božidarju Ogrinc.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, patro
nažni službi, gospodu župniku, pevcem, trobentaču, Nini Pustotnik
za ganljive besede slovesa, pogrebni službi KSP Litija in Cvetličarni
Vijolica. Hvala za darovano cvetje in sveče.

Vsi njeni žalujoči

Vsi njeni

JAVORSKI PIL PRED 78 LETI

28.9.2022 ob 17. uri je bila na Javorskemu Pilu spominska
slovesnost ob tragičnem dogodku, ki se je pripetil 28.9.1944,
ko je na tem kraju padlo 24 borcev, 29. pa je bilo težje poškodovanih, borcev, rodoljubov Cankarjeve brigade. Cankarjeva brigada je pred to veličastno bitko
ob pomoči zavezniških letal razbila močno sovražnikovo utrdbo, »Pogonik« in s tem prekinila oskrbovanje sovražnikovih enot, posebno še prevoz sovražnikovih enot na železniški progi Ljubljana
Zidani most, Po uspešno izvedeni akciji so se borci Cankarjeve brigade pomikali po jablaniški dolini
v smeri Javorskega Pila v smeri Dolenjske s ciljem razbitja drugih sovražnikovih postojank, v Tepah,
Gabrovki in drugod. Ko so borci Cankarjeve brigade s komandantom Alojzem HRENOM prispeli
pod Javorski pil pa jih je iz zasede napadla močna domobranska enota. Prišlo je do silovitega obstreljevanja (Slovenec borec Hitlerja, proti Slovencu, ki se je boril proti mogočnemu fašističnemu
škornju, okupatorju, ki je imel namen podjarmiti našo domovino, uničiti slovenski narod.
V tem silovitem strelskem ognju iz močno utrjenih domobranskih
jarkov je padlo 24 Cankarjevih borcev, 29 pa je bilo težje poškodovanih, nekaj borcev pa je bilo pogrešanih, koliko je bilo žrtev na domobranski strani ni ugotovljeno, ker so po umiku iz te zasede odnesli
mrtve in poškodovane. Na kraju pa so pustili mrtve in ranjene borce
Cankarjeve brigade. Za seboj so pustili pravi masaker, ni bilo dovolj,
da so bili borci postreljeni, prerezali so jim tudi vratove. TO JE BIL
EDEN OD NAJTEŽJIH TRENUTKOV Cankarjeve brigade, vendar niso
klonili, in njene akcije so se nadaljevale vse do osvoboditve.
Spominsko slovesnost je organizirala Zveze združenj borcev za
ohranjanje vrednot NOB Litija-Šmartno s pomočjo tovariša Vilija, ki
je poskrbel za kulturni program. Po pozdravnem nagovoru novega
predsednika Matjaža AŠKERCA je slavnostni govornik Boris HREN,

23.1.1938 – 1.10.2022

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

sin Alojza HRENA, borca Cankarjeve brigade v svojem govoru poudaril junaški boj borcev, ki so
s svojim požtvovalnim bojem, v času najtežjih trenutkov dosegali mnoge uspehe in tudi tragične
trenutke, kot je bila bitka na Javorskemu Pilu. Mnogi so dočakali svobodo, mnogi so ostali na
bojiščih in žrtvovali največ, to je svoje življenje. Tako je tudi 24 borcev pokopanih v dolini pod
Javorskim Pilom, »Slava jim« saj spomin na njih še živi.
Zato ne smemo na te dogodke nikdar pozabiti, čeprav bi danes nekateri vidni politiki radi to
zgodovino predrugačili. Vendar spomin na njih mora za vedno živeti, in naloga nas vseh je, da to
prenašamo na mlade rodove. Kajti če ne bi bilo tako junaških borcev, zavednih Slovencev, tudi danes ne bi imeli samostojne Slovenije. Danes pa smo priča, da je slovenska samostojnost na trhlih
temeljih. kajti če Slovenija ne bo ekonomsko samostojna, pač pa odvisna od tujine, ne moremo
govoriti o gospodarski samostojnosti, temu sledi pa politična odvisnost.
Spoštovani občani mnogih ni več na tem spominskem srečanju Jaka ROZMANA-Čika, ki je bil
udeleženec tega boja na Pilu. MIRKO KAPLJA, bivši predsednik
ZZB Litija, vsakoletni slavnostni govornik na teh srečanjih je
zaradi zdravja predal to funkcijo novo izvoljenemu predsedniku Matjažu Aškercu.
Spominsko slovesnost so počastili praporaši borčevskih organizacij. Delegacije ZZB Litija in društvo Cankarjeve brigade pa
so položile venec na grobnico in spominsko obeležje.
Spoštovani občani zgodovina ima svoje temne in svetle strani,
ni ene ne druge ne smemo pozabljati, toda narod, ki ne spoštuje preteklosti ne bo mogel graditi in ustvarjati prihodnost.
Hvala vsem udeležencem srečanja in vabljeni na prihodnje
srečanje v letu 2023.
Ciril Golouh
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TEKMOVANJE SELEKCIJ V POLNEM TEKU

Vseh sedem selekcij je v polnem tekmovalnem ritmu. Tekme so ob sobotah in nedeljah. Vsak teden so tri ali štiri tekme v športnem parku razporejene v zaporedju –najprej mlajša selekcija, za njo starejša. Vse selekcije so začele z uspešnimi rezultati, le
članska je v začetek sezone vstopila s porazi. Pozna se višji nivo tekmovanja, pa tudi
nekaj poškodb je botrovalo k ne najboljšim rezultatom. Zelo pozitivno je prišlo šesto
kolo, v katerem so imeli člani prosto zaradi 15-ih ekip v ligi, da se sanirajo poškodbe
igralcev, ki so pomembni v prvi enajsterici. Najbolje pa so začeli mladinci saj so po petih krogih
na prvem mestu. Letos nam je uspelo sestaviti močno igralno ekipo, ki je zelo povezana in to se
odraža na rezultatih. Veliko dela pa imamo z urejanjem in vzdrževanjem igrišč, saj je po avgustovski suši v septembru nastopilo močno deževje ki je zelo zmehčalo igrišča. Z rednim urejanjem še
vedno zagotavljamo ustrezne pogoje za igranje prvenstvenih tekem.
Vabimo vas, da pridete spodbujat naše nogometaše ob sobotah in nedeljah, ko se igrajo tekme v
športnem parku Jevnica, ker skupaj dosežemo več.
Za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

ŽENSKI ROKOMET

Prve tekme naših ekip

V septembru so s tekmami začele članice, sledile so kadetinje in starejše deklice,
v oktobru pa prvo tekmo čaka tu mladinke.
Ekipa starejših deklic, v kateri so igralke letnika 2008 in 2009, trenira pod taktirko ene od najboljših nekdanjih slovenskih rokometašic, Tanje Oder in pomočnice
Eve Peterca, je odigrala eno tekmo, ki jo tudi zmagala. Kadetinje, tudi pod vodstvom Tanje in Eve, igrajo kvalifikacije za uvrstitev v 1. kadetsko ligo. V
septembru so odigrale dve tekmi in
zabeležile zmago in poraz.
Članska ekipa, ki letos že četrto leto
zapored igra v 1. državni rokometni
ligi za ženske, je odigrala le dve tekmi
državnega prvenstva in zabeležila poraz proti ŽRK Mlinotest Ajdovščina in
zmago proti ŽRK Trgo BC Izola. V septembru je ekipa gostila tudi državne
in pokalne prvakinje, evropsko ekipo
RK Krim Mercator in sicer v 1. krogu
pokalnega tekmovanja Slovenije.
Pridno trenirajo tudi naše mini rokometašice in mini rokometaši, ki
bodo svoje znanje pokazali na turnirjih Zasavske mini rokometne lige. Še vedno se jim lahko pridružijo vsi rokometa oz. športa željni
otroci. Vabljeni na tekme naših ekip. Spremljajte nas na našem IG profilu in FB strani.
ŽRD Litija
Športni pozdrav!

Litijski judoisti na tekmovanju Judo Prlekija Open
poskrbeli za novo kolajno

V soboto, 24.9.2022 je v Ljutomeru potekalo uradno tekmovanje za točke v slovenskem pokalu, ki pa so ga obiskali tudi tekmovalci iz tujine. Nastopilo je 211
judoistov iz 32 klubov in šestih držav. Za Judo klub Litija so nastopili trije tekmovalci v kategorijah U14 in U16.
Kolajno si je z odlično in zanimivo borbo prislužil RUA JONAŠ KVAPIL (-42kg),
ki je proti izkušenemu Hrvatu izgubil le prvo borbo, potem pa vse popravil in s
tremi zmagami osvojil 3. mesto, bronasto kolajno. Dobro sta se
borila tudi NEJA INDOF in JAŠA KONČAR, ki pa se žal nista uspela
uvrstiti v finalni blok in končala na 5. mestu, kar jima je vseeno
prineslo točke za uvrstitev na slovensko judo lestvico.
Sedaj imajo judoisti dva tedna časa, da se pripravijo za eno

TENIS KLUB AS
BOR ARTNAK IN ŽIGA ŠEŠKO SEZONO ZAKLJUČILA NA PRVEM
MESTU, JANEZ SAVŠEK OBČINSKI PRVAK LITIJE IN ŠMARTNA

Bor Artnak je zopet navduševal slovensko občinstvo na tekmah Davisovega pokala
v Portorožu, kjer so nastopili proti Estoniji. Že prvo tekmo je premagal favoriziranega
nasprotnika, Marka Lajala – ki velja za enega izmed večjih upov svetovnega moškega
tenisa. Bor je bil boljši z rezultatom 0:6 6:2 in 6:3. Bor je tako sedaj najvišje uvrščeni
aktivni slovenski igralec na lestvici ATP.
Prav tako ima odlično sezono v letu 2022 za seboj Žiga Šeško, ki je
sezono zaključil med TOP 10 na svetovni teniški lestvici do 14 let in na
prvem mestu Slovenske teniške lestvice. Žiga se je z reprezentanco uvrstil tudi med 8 najboljših teniških reprezentanc na svetu. Vse to kaže na
dobre treninge in program dela, ki ga izvajata skupaj s trenerjem Nikom
Razborškom.
Oba, tako Bor Artnak kot Žiga Šeško sta
sezono 2022 zaključila na 1. mestu Slovenske teniške lestvice, Bor Artnak je
brez konkurence najboljši do 18 let, Žiga
Šeško pa do 14 let.
V soboto 8. oktobra je na igriščih teniškega
kluba AS Litija potekalo Občinsko prvenstvo Litije in Šmartna. Turnirja so se udeležili vsi večji favoriti – zato smo bili priča
zelo napetim izločitvenim dvobojem. Odlično formo in igro je tokrat prikazal Janez
Savšek, ki je premagoval igralce kot za šalo. Občinski prvak je tako postal Janez Savšek, drugo
mesto je osvojil Tomo Bizjak, 3-4. mesto pa sta si delila Đukič Saša in Simič Dejan.
V septembru smo organiziralu tudi
prvi turnir MALI ASI za naše nadobudbe tenisače. Otroci so zelo
uživali v tekmah in prikazali odličen napredek in pravo borbenost.
as teprom d.o.o.
Bili smo deležni veselja ob zmagah, ter tudi kakšne solzice ob po3D Vizualizacija
Arhitekturno projektiranje
Gradbeni nadzor
razu – ampak vse to je sestavni del
športa in vsi nastopajoči že komaj
čakajo naslednji turnir.
Konec novembra, od 26. do 28.
novembra 2022, bo Tenis klub AS
Litija gostil ODPRTO PRVENSTVO
TZS ZA ČLANICE. Pričakujemo
tudi nastope naših najboljših in
sicer Poglajen Pie in Godec Kristine Tine, ter ostalih naših članic.

Melita Poglajen

as teprom arhitekti

info@teprom.si

Cvetličarske storitve po naročilu
Od četrtka 27. oktobra do 1. novembra

prodaja cvetličnih aranžmajev
pred športno dvorano v Litiji

ob nakupu nagrobnega aranžmaja pred ŠD Litija

velja do: 1. 11. 2022

031 664 121

Sprejemamo naročila na: 031 664 121

REZULTATI PRLEKIJA
OPEN: Rua Jonaš Kvapil – 3. mesto; Neja
Indof – 5. mesto; Jaša
Končar – 5. mesto.


Katarina Kumer

01 898 08 05

Savska Cesta 5, 1270 Litija

XIV. Odprto regionalno prvenstvu v tradicionalnem
karate »Visoko 2022«

Izbrana vrsta SZTK (Slovenska zveza tradicionalnega karateja) se je 25.9.2022 udeležila mednarodnega tekmovanja XIV. Odprto regionalno prvenstvu v tradicionalnem karate »Visoko 2022« (BiH).
Izbrano vrsto SZTK je zastopal tudi naš karateist
Tristan Zore. Tristan je uspešno zastopal Slovenijo
in dosegel izjemno 1. mesto v kategoriji »kata posamično«. Zmaga Tristana na tem tekmovanju predstavlja dobro
popotnico za njegov nastop na svetovnem prvenstvu v tradicionalnem karateju (ITKF), ki se bo odvijal na domačem terenu v Kranjski
Gori od 15.11.2022 do 20.11.2022. Izvrstna ekipna energija SZTK
ter medsebojna podpora je omogočila vrsto vrhunskih nastopov
ter skupno zmago med vsemi ekipami na tekmovanju. KK Kensei

Predavanje za
tekmovalce v PŠD NLP

izmed pomembnejših tekmovanj zanje, saj se bo le to
odvijalo na terenu bratskega
kluba Judo kluba Komenda
in sicer v soboto, 8. oktobra
2022, ko bomo v Športni dvorani Komenda lahko spremljali
najboljše tekmovalce iz Slovenije in Evrope v starostnih
kategorijah U12, U14, U16 in
U18. Takrat se bodo
člani Judo kluba Litija
poleg pomoči pri organizaciji, kar najbolj
potrudili, saj se bodo
želeli pokazati prijateljem in navijačem s
čim boljšimi borbami.
Na dogodek vabljeni
vsi, ki vas zanima kako
izgledajo judo borbe
v živo, dogodek je namreč brezplačen.

www.teprom.si

Poleg rednih treningov in priprav
na zaključek tekmovalne sezone
(svetovno prvenstvo v hip hopu v
Avstriji), so misli naših tekmovalcev in trenerjev usmerjene tudi v
dolgoročen napredek in razvoj.
V petek, 7. 10. 2022 je Plesno športno društvo NLP v sodelovanju z Gimnazijo Litija organiziralo predavanje iz športne psihologije in
prehrane, dveh zelo pomembnih faktorjev pri
tekmovalnem športu, ki ju velikokrat postavljamo na stranski tir. Na predavanje so bili vabljeni tekmovalci vseh starosti (otroci, mladinci,
člani) in njihovi starši.

Najprej smo si ogledali odlično predavanje Katje Simić, ki je trenerka športnega plesa, diplomirana dietetičarka in kmalu magistrica inženirka
prehrane. Katja je razvila svoj portal Dietetik priporoča, na predavanju pa smo izvedeli, kako naj
izgleda krožnik športnika ter kako en-dva-tri preveriti, ali smo dovolj hidrirani. Katja je predstavila
še konkretne primere obrokov za zajtrk, kosilo in
večerjo ter kakšne so super malice za pred in po
treningu, za piko na i pa je dodala še ideje, kako
vse skupaj pripraviti, da bo ustrezno za na pot in
primerno za prigrizke med dolgimi tekmami.
V drugem delu predavanja smo prisluhnili dr.
Tanji Kajtna, doktorici psiholoških znanosti,
ki že vrsto let sodeluje s številnimi vrhunskimi
športniki – plavalci, atleti, tenisači, umetnostnimi drsalci, biatlonci, jadralci, itd. Zaposlena je
na Fakulteti za šport kot asistentka na Katedri

za psihologijo športa in na Pedagoški fakulteti
v Mariboru. Govorili smo o športnem udejstvovanju otrok na tekmovalni ravni in vlogi staršev
v njihovi karieri – predstavila je, kako se razvija
kariera otroka v športu, kaj se spremeni skozi
napredovanje od začetniških nivojev do vrhunskega športa ter si ogledali vlogo staršev.
Medtem so vse plesne skupine že dodobra zakorakale v novo sezono. Naše društvo nove člane še vabi v skupine mini balet, družabni plesi,
prav tako pa vse plesalce vabimo na plesne tečaje v Kresnicah in na Vačah.

Najmlajši plesalci
prejemniki Zlatega
priznanja

Vse plesne skupine so že dodobra zakorakale
v novo sezono. Skupina plesalcev Plesno športnega društva NLP je na državni plesni reviji
Pika miga prejela ZLATO PRIZNANJE Javnega
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Pika miga je festival otroških plesnih
skupin, ki vsako leto oktobra poteka v Velenju.
Osem plesalcev in plesalk, starih od 5 do 7 let,
se je predstavilo s plesno miniaturo z naslovom
Paketna dostava plesa. Na državno revijo so se
plesalci uvrstili z odličnim nastopom najprej
na območni in nato še na regijski plesni reviji.
Njihova mentorica je Tjaša Dražumerič. Iskrene
čestitke!

Naše društvo nove člane še vabi v skupine mini
balet ter na tečajih za odrasle (plesni mix, družabni plesi), prav tako pa vse plesalce vabimo
na plesne tečaje v Kresnicah in na Vačah. Vabljeni v našo družbo! 
Tadej Premk
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KRIŽANKA / ZGODBA / OBVESTILA / DRUŠTVA

nagradna križanka

SEČNJA IN SPRAVILO LESA

Izvajamo sečnjo in spravilo lesa. Les tudi odkupujemo
in izdelujemo gozdne poti. Po dogovoru možen tudi
odkup na panju.

1000 Z
RImSKO
ŠTeVILKO

Gozdarstvo
Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače, gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com
Prodam salon 46 m2, frizerska
dejavnost, kozmetična dejavnost.
Možna je sprememba v stanovanje.
Prodam tudi frizersko opremo.
Zainteresirani pokličite 041 810 844.
Lokacija Šmartno pri Litiji.
KUPIM razne stare predmete,
odlikovanja, medalje, značke, bajonete,
čelade, sablje, uniforme, stare
razglednice, kipce, slike, nakit, kovance,
knjige in druge starejše drobnarije,
ki jih morda ne potrebujete več.
 051 740 430
Večkrat sem že pisala
kako se me dotaknejo
nesreče, vojne, bolezni
in smrt soljudi. Kako
sočustvujem z vsemi,
ki jih pesti žalost, obup
ali depresija. A tako kot
tokrat, ko mi je znanka pripovedovala svojo
zgodbo, tako se me že dolgo ni dotaknilo
trpljenje bližnjega. Razumela sem jo kot mati,
kot žena in človek.
Sedeli sva v kavarni hotela, ko sva se srečali
po nekaj mesecih. Vedela sem za njeno preizkušnjo z rakom, a se mi je tokrat po smrti moža
prvič dobesedno izpovedala. V solzah mi je pripovedovala o smrti hčerk, ker sem jo vprašala
kako je pravzaprav bilo. Takole je govorila:
»Starejša hči je končala gimnazijo in se je še
z dvema sošolkama dogovorila za vikend na hrvaški obali. Zadnji trenutek je ena izmed njih
odpovedala in tako je starejša hči nagovorila še
mlajšo petnajstletnico. Nisem ji branila, ker je
bila mlajša resnejša in zdelo se mi je, da bo
tako bolje za obe. Vedela sem, da bodo šle v
disko, nisem pa vedela, da se bo zanju in za
naju z možem končalo tako tragično.«
Ker sem poznala izid sem dobila solzne oči,
saj sem podoživljala njeno žalost.
Nadaljevala je:
»Ko so se ponoči vračale, hodile druga za
drugo po levi, je vse tri podrl avto.«
Onemela je in zajokala.
»Bil je enaindvajsetletnik, ki se je v diskoteki
skregal z dekletom in se napil »do mrtvega«.
Ker mu je dekle pobegnilo s svojim avtom, jo

NIGeRIJSKI
POLITIK
(CLAUDe)

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.

AmeRIŠKI
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Težje besede: LORNE, MONS, AKE, NEAR, NILA,
ARIJAN, BERKUT
Izžrebanci križanke št. 262 bodo prejeli Bon za pizzo
Gostilne Kovač. Bon za pizzo bodo izžrebanci prejeli po
predhodnem dogovoru na gsm: 041 719 444
(Aco J.) v Tiskarni ACO, CDK 39, Litija.

1. Joži BELJA, C.K.S. 15, Litija
2. Karmen SOVIČ, Kresnice 1a, Kresnice
3. Marija ZALAR, Graška c. 60, Litija

IZ DELA RKS OZ LITIJA

NVO GRE V ŠOLO

Tudi letos smo se odzvali povabilu Consulte in sodelovali v akciji
NVO gre v šolo, ki je potekala
28.9.2022 v OŠ Gradec v Litiji.
Glavni namen akcije »NVO gre v
šolo«, je predstavitev nevladnih organizacij
(društev, zavodov in ustanov) in njihovih dejavnosti, programov učencem in učiteljem ter
aktivno povezati osnovne šole z lokalnim okoljem oziroma vključiti nevladne organizacije iz
lokalne skupnosti v izvajanje šolskega učnega
načrta.
Učencem osmih in devetih razredov, bilo jih
je kar 110, smo predstavili temeljne postopke
oživljanja z AED. Postopke je predstavil bolničar ekipe prve pomoči Žiga. Vsi učenci so tudi
preizkusili na lutki, kako potekajo stisi prsnega
koša pri masaži srca.

TEČAJ PRVE POMOČI
ZA ČLANE EKIP PRVE POMOČI

Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil pri
Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

AmeRIŠKA
IGRALKA
(mARION)

OBČINSKI
URADNIK

KOKOŠI NESNICE. V tej jati kokoši
imamo pestro izbiro pasem. Na voljo
so rjave, leghorn bele, grahaste, črne in
štajerske. Vse pri nas vzrejene jarkice
so zdrave in zaščitene proti osmim boleznim. Brezplačno jih pripeljemo v Zagorje, Litijo, Spodnji
Hotič, Senožeti,
za večje število
tudi na dom.
031 751 675
Kmetija Šraj,
Poljčane.

Javno glasilo OBČAN

SLOVeNSKI
SKLADATeLJ

ČeVLJARSKA
NIT

meSTO V
BeLGIJI

je hotel ujeti. Divjal je za njo. Mislil jo je prehiteti in zapreti pot, pa je podrl vsa tri dekleta.
Dve sta bili na mestu mrtvi, ena pa je umrla v
bolnici.«
Tiho sva se gledali, potem je
spet nadaljevala.
»Dobro leto zatem sem zbolela
za rakom (na OI sva se spoznali in
spoprijateljili). Ko sem se pozdravila, je čez dobri dve leti zbolel
mož. Najprej na mehurju, čez nekaj let še na
kosteh. Koliko muk in žalosti sem prestala ob
tako bolnem možu ve le tisti, ki je že doživel kaj
takšnega.«
Jaz, hvala Bogu nisem, a sem jo razumela. Tolažila sem jo, da bo čas počasi celil njene rane.
Ko se bo temeljito spočila, bo tudi svet postajal
lepši. Odkimala je in rekla:
»Veš, zakaj ne? Zato ker bo treba urediti zapuščino po možu.«
Nisem jo razumela, saj je v končni fazi živela
sama z njim.
»Res je. Imam tudi oporoko overjeno pri notarju. A so se oglasili dediči, ki jim »pripada«
nujni delež.«
»Kako to misliš?« sem vzkliknila.
»Preprosto tako: ker nimam otrok, nujni delež
pripada sestrama in bratu. Brat ga je izkoriščal
že med boleznijo, zdaj pa komaj čaka koliko bo
iztržil.«
Nisem imela besed. Nisem razmišljala o
imetju, temveč o mladih življenjih, ki so ugasnila mnogo prezgodaj.
Darinka Kobal

Jože Vizlar številka: 263

SReDOZem
SKI GRm
ZA
ZAČImBe

MALI OGLASI

NEUTOLAŽLJIVA IZGUBA

sestavil:

Glede izvedbe Temeljnega usposabljanja članov
in pripadnikov enot za prvo pomoč za bolničarja prve pomoči je prišlo do prenove programa.
Program Temeljnega usposabljanja članov in
pripadnikov enot za prvo pomoč za bolničarja
prve pomoči (št.: 604-16/2018-11 – DGZR),
sprejet dne 11. december 2020, se uporablja
od 1. julija 2021 in je namenjen članom in pripadnikom enot za prvo pomoč skladno s 3.
členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11
in 27/16).
Usposabljanje traja 45 pedagoških ur, od tega
je 17 ur namenjenih teoretičnemu delu in 28 ur
praktičnemu usposabljanju. Potrdilo o usposobljenosti za bolničarja prve pomoči velja 5 let,
veljavnost pa se podaljša s predpisanim dopolnilnim usposabljanjem.
Med pogoji za vključitev v program usposabljanja je navedeno, da morajo člani in pripadniki
enot za prvo pomoč predhodno opraviti pro-

KemIJSKI
ZNAK ZA
TANTAL

ANTON
DeRmOTA

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko št. 263 pošljite najkasneje do 3. 11.
2022 na naslov uredništva: Tiskarna ACO, CDK 39,
Litija. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli BON za
3 x meNI CRAZY DAISY. BON bodo izžrebanci prejeli po
dogovoru na gsm: 041 719 444 (Aco J.) v uredništvu.

gram Uvajalnega usposabljanja pripadnikov
sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Prijava na Uvajalno usposabljanje poteka preko
RKS – Območnega združenja Litija. Za uspešno
prijavo na program usposabljanja potrebujemo
naslednje podatke (ime in priimek, EMŠO in
elektronski naslov).
Po opravljenem Uvajalnem usposabljanju pa
bodo naši licencirani predavatelji prve pomoči
izvedli še 45 urni tečaj prve pomoči.
Za vse informacije smo vam na voljo na tel.
štev. 01 8963 730, 051 443 600, 051 443 602.
Irena Videc, str. sodelavka RKS OZ Litija

OBISK V DOMU TISJE

Prostovoljke KORK Hotič smo se v mesecu septembru odločile, da zopet obiščemo naše krajanke v domu Tisje.
Poklicale smo v dom in se dogovorile za obisk.
Gospa Sonja nas je zelo prisrčno sprejela, pripeljala vse naše krajanke ter nas postregla s
sokom, kavo in pecivom.
Oskrbovanke so bile zelo vesele in presrečne,
ko smo se srečale. Vsaki smo izročile skromno
darilo. Vse so hotele izvedeti kaj je novega dogaja v Hotiču. En od krajank, je nekaj dni prej
praznovala rojstni dan, zato je bilo praznovanje
še bolj prisrčno.
Skupaj smo se
zadržale v klepetanju, smehu in seveda
so povedale,
da se v domu
počutijo kot
doma. Ob slovesu smo še
obljubile, da
se kmalu spet
vidimo.
 Prostovoljke
KORK Hotič

Prijazno vabljeni na

Prostovoljci za brezplačne prevoze
starejših

JESENSKO DRUŽENJE
V PARKU OB SAVI
Sreda, 26. 10. 2022, ob 16. uri
Prijazno vabljeni na druženje in
sproščen klepet z županom Občine
Litija Francijem Rokavcem, ki bo z
ekipo sodelavcev predstavil uspešno
zaključene projekte in načrte občine
v prihodnje. Projektni dosežki bodo
predstavljeni v obliki fotografske
razstave, ki bo postavljena vzdolž
parka ob reki Savi v Litiji.

Odprtje nove Najdihojce, enote
Vrtca Litija

Subvencioniranje sterilizacij in
kastracij mačk

Prijeten klepet bomo zaokrožili s
pečenim kostanjem, domačim
moštom in prijetnim glasbenim
vložkom Glasbene šole Litija-Šmartno
pri Litiji.
*V primeru slabega vremena bo dogodek v
prostorih Občine Litija na Jerebovi ulici 14 v Litiji.

Izgradnja Pumptrack poligona
Foto: Jure Gasparič

Urejeno središče Gabrovke
za sproščeno druženje in igro
Ureditev državne kolesarske
povezave Foto: Tina Pregel

Sanacija javne cestne infrastrukture
po neurjih Foto: Tina Pregel

V pričakovanju gradnje VIO Hotič
Vizualizacija: Geoplan d.o.o.
Poslovilni objekt na Vačah
Foto: Tina Pregel

98% pokritost občine z optičnim
omrežjem
Foto: Arhiv Telekom Slovenije

Jesensko druženje je organizirano v sklopu
projekta Ozeleniti mesto Litija. Projekt
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in
Republika Slovenija v okviru Programa razvoja
podeželja RS 2014–2020.

Skulptura akademskega kiparja
Zlatka Rudolfa ob 100. obletnici
čebelarske pravde

Športni park Jevnica
Foto: Tina Pregel
Pričetek celovite obnove športne
dvorane v Kresnicah

Dole pri Litiji s prenovljenim
Akcija
Manjpodružnične
svečk za manj
objektom
OŠgrobov

Pridobitve bogatijo našo
lokalno skupnost!

KGZ LITIJA z.o.o.

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
NED.-PRAZ.: Zaprto

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

Obnovljeni leseni most čez reko
Savo

Vabljeni v SPECIALIZIRANO PRODAJALNO
Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI
LL VIVA LITIJA

Ponudba velja do konca oktobra 2022 oziroma do prodaje zalog.

»TOP MARKET PONUDBA«

DOMAČE MASLO 250 g
2,59 €

BLEJSKA SALAMA Anton
6,99 €/kg

MESNA SLANINA Kras
9,99 €/kg

MILKA LEŠNIK 100 g
0,89 €

OLJE SONČNIČNO 1 L
2,59 €

KAVA BARCAFFE 500 g
5,69 €

DELIKATES PLEČKA Kras
6,99 €/kg

PIJAČA RIBEz DANA 1 L
0,99 €

LL Viva je sodobna specializirana
prodajalna z medicinskimi
pripomočki, zdravili brez recepta
ter drugimi izdelki za ohranjanje
zdravja in dobrega počutja,
ki so namenjeni vsem
starostnim skupinam:
KAJMAK MLADI 150 g
1,79 €

RIBE IzOLA 5-pak
5,99 €

AKCIJSKE CENE!

SVEČA SOLAR VESTINA 1000 dni
14,59 €

SVEČA KAPELICA
1,99 €

SUHI in SVEžI ARANžMAJI
od 8,99 €

zEMLJA zA gROB 10 L
2,19 €

PESEK zA gROB 10 kg
2,99 €

• pripomočki za pomoč starejšim
pri vsakdanjih opravilih,
• pripomočki za gibalno
ovirane osebe,
• ortopedska obutev,
• opornice,
• diagnostični testi,
• izdelki za oskrbo poškodb in ran,
• kozmetični izdelki in izdelki za
osebno nego,
• izdelki za odpravljanje oziroma
lajšanje težav, povezanih z
boleznimi sodobnega časa.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

V specializirani prodajalni
LL Viva izdajamo medicinske
pripomočke na naročilnico.

Odpiralni čas:
Od ponedeljka
do petka:
9.00—17.00

Ljubljanska cesta 3 (Šmelc), 1270 Litija
T: 01 723 36 89 E: llviva.litija@llgrosist.si
www.llviva.si

BREZPLAČNE MERITVE IN SVETOVANJA V LL VIVI LITIJA
Merjenje venskega pretoka s pletizmografom

10. 11. 2022, 9.00—12.00
KOCKA zA VžIg 48 kos
0,65 €

OLJE zA MOT. žAgE zIMSKE gUME SAVA ESKIMO
LANCOL 5 L 16,49 €
in OSTALI PROIzVAJALCI

Tel.: 01 896 32 41

AKCIJA!

BRIKETI zA MLADE
PSE 2,5 kg 8,99 €

VABA zA MIŠI 150 g
2,19 €

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

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

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

Dobrodošli v trgovine kgz Litija!
*SPREMLJAJTE NAS TUDI NA FACEBOOKU

Analiza stopal in izdelava FootBalance
vložkov po meri

16. 11. 2022, 9.00—12.00

Presejalno merjenje mineralne kostne gostote z
ultrazvokom in izračun tveganja za osteoporozni
zlom z računalniškim modelom Frax*

20. 10., 17. 11. 2022, 10.00—12.00
Pregled lasišča in kože na obrazu

25. 10. 2022, 11.00—13.00

Na meritve se je treba naročiti osebno, po telefonu ali preko e-pošte.

*Meritve bodo
opravljali
strokovnjaki
iz Društva za
osteoporozo.

