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IZ UREDNIŠTVA ...
November je čas, ko se nas še posebej dotakne 
človeška minljivost in hkrati ranljivost. Tudi narava 
tone v zimski spanec, ob prijetni domači toplini nas 
že vse bolj objema čar zime, čakajo pa nas številne 
zimske radosti, sejmi, prireditve in druge aktivno
sti. Naj nas topel stisk roke, iskren pogled v oči, 
prijazen nasmeh in dobre želje ponesejo proti ča
robnemu decembru. Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.12.2022 
po e-pošti: obcan@siol.net ali 

tiskarna.aco@siol.net
Gsm: 041 719 444

NAPOVEDNIK 
NIKOLAJEVIH BOŽIČNIH 

KONCERTOV
Zbor sv. Nikolaja Litija ob 
vstopu v jubilejno 25. let-
nico delovanja pripravlja 
cikel koncertov Sloven-
skega božiča s prepoznav-
nimi božičnimi napevi.
Prisluhnili nam boste lah
ko 25. decembra 2022 v 

Litiji, 26. decembra 2022 v Gorici ter 6. 
januarja 2023 v Ljubljani.
Več informacij poiščite v prihodnji izdaji 
revije Občan.
Če pa si želite božičnega vzdušja že malo 
prej in vam radovednost ne da miru, 
PRIDITE! Pridružite se nam kot člani zbora 
ali pokukajte na Nikolajevo spletno stran 
ter nam sledite na družabnih omrežjih (IG, 
FB) za najbolj aktualne novice.
Naj glasba tudi vam obogati doživetje bo
žičnega časa! 

Estera MERLJAK

OBČINA LITIJA GOSTILA ŽE ŠESTO 
SADJARSKO RAZSTAVO 

V osemindvajsetih letih je Sadjarsko društvo Litija organiziralo številna pre
davanja, strokovne ekskurzije, delavnice in tečaje s področja sadjarstva, 
pa tudi vrtnarstva in vinogradništva. Sadjarske razstave pripravljamo vsako 

drugo leto in 
letos je bila to 
že 6. razstava 
zapovrstjo z 
vodilno misli
jo »Sami si pri 
  delajmo zdra
vo jabolko«.

Predsednik 
Sadjarskega 
društva Litija 
Vojko Bizjak 
in župan 
Franci 
Rokavec ob 
otvoritvi 
razstave

(več Na 3. str.)

NOVA RAZSTAVA V PARKU OB SAVI
Konec meseca oktobra je, v okviru projekta Ozeleniti mesto 
Litija, potekal zaključni dogodek na katerem so sodelovali vsi 
partnerji v projektu; Občina Litija, MDI LitijaŠmartno, Zeleni 
inval invalidsko podjetje in RCSS d. o. o..
Tokrat je bilo druženje malo drugačno, saj nam je projekt 
OZELENITI MESTO LITIJA, v katerem je Občina Litija nosilni 
partner, predstavil kar župan Franci Rokavec. Hkrati nas je 
popeljal mimo vseh mobilnih razstavnih panojev, na katerih so 
fotografije številnih zaključenih projektov, ki so enakomerno 
razdeljeni po celotni občini Litija  (več Na 3. str.)

PRVIČ LETOS 

 VELIK ADVENTNI 
VENČEK V LITIJI

pred cerkvijo sv. Nikolaja. 
PRIŽIG SVEČK IN POSTOPNO OSVETLITEV 
SPREMLJAJTE VSAKO NEDELJO OB 17.00 

Zaradi varčevanja z energijo bo obseg 
prednovoletne osvetlitve zmanjšan in deli 

mesta bodo
osvetljeni postopno: 

27.11.  - prižig 1. svečke - 
 osvetlitev VALVAZORJEV TRG

4.12. - prižig 2. svečke  -  MOST
11.12.  - prižig 3. svečke -  NADVOZ
18.12. - prižig 4. svečke  - novoletno 
drevo na DOBRAVI, LJUBLJANSKA IN 
ZASAVSKA CESTA

SANACIJA VLAGE V DVORANI KULTURNEGA CENTRA 
LITIJA ZAKLJUČENA Z NOVIM IZGLEDOM DVORANE

(VEČ NA 2. STR.)
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NOVA DOSTOPNA POT DO IZVOZNEGA 
ROVA RUDNIKA SITARJEVEC

Vse od leta 2017, ko je Občina Litija odprla del rudniških ro
vov za turistične namene, iščemo vedno nove možnosti za 
izboljšanje te ponudbe. Ker je bil do sedaj dostop do rudnika 
zelo težaven ali celo nemogoč za invalide na invalidskih vozičkih, 
smo se na Občini Litija odločili urediti primerno tlakovano dos
topno pot. Poiskali smo tudi možnost sofinanciranja in us
peli pridobiti sredstva LAS Srce Slovenije iz Programa razvoja  
podeželja. 
Aktivnosti vezane na ureditev dostopne poti bodo prispevale 
celo k izboljšanju zraka v okolju, saj bo urejena dostopna pot 
iz posebnih, okolju prijaznih fotoaktivnih tlakovcev. Ti bodo pri
pomogli k zmanjšanju onesnaževanja, ker tlakovci s pomočjo 
sonca in njegovih žarkov omogočajo reakcijo, ki prispeva k 
čiščenju zraka. Tehnologija, vgrajena v tlakovce pretvarja 
zdravju škodljive dušikove okside (NO,) v nitratni ion (NO, po 
principu fotokatalize. Katalizator se s časom ne porablja, kar 
pomeni, da zagotavlja trajno fotokatalitidno delovanje površine 
tlakovcev. Ob dostopni poti bo nameščena tudi informativna 
tabla z okoljskimi informacijami, ki bo ozaveščala obiskovalce 
o izjemnih učinkih tlakovcev na okolje in na splošno o pomenu 
varovanja narave. 

(NadaljevaNje s 3. str.)
OTVORITEV ASFALTIRANE CESTE  

V DOLNJEM GOBNIKU
5. november 2022 je bil za prebivalce zaselka Dolnji Gobnik v 
KS Gabrovka praznični dan. 
Na priložnostni slovesnosti smo odprli novo asfaltirano cesto JP 
710941. Otvoritveni trak so skupaj prerezali župan Občine Litija, 
g. Franci Rokavec, predsednica sveta KS Gabrovka, ga. Alenka 
Mesojedec, najstarejša domačinka, ga. Ani Pavlin in predsedni
ca gradbenega odbora, ga. Marija Resnik. Po uradnem delu je 
sledila pogostitev in prijetno druženje.

Marca letos so krajani sprejeli odločitev o modernizaciji ceste JP 
710941 v Dolnjem Gobniku in imenovali gradbeni odbor, ki je ta
koj začel z delom. V začetku avgusta so zabrneli gradbeni stroji, 
konec septembra pa je kategorizirana cesta JP 710941 dobila 
asfaltno prevleko. Hkrati so se uredila in asfaltirala dvorišča ter 
služnostna pot mimo Pavlina.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo za spodbudo, razumevanje ter 
podporo v najrazličnejših oblikah, tako pri reševanju finančnih 
kot tudi tehničnih in pravnih težav. Posebej, ker je bil projekt ne
koliko zahtevnejši zaradi nagiba ceste in reševanja problematike 
odvodnjavanja. Veliko moči in elana nam je dala jasno izražena 
podpora župana Občine Litija, g. Francija Rokavca, podžupanje 
ge. Lijane Lovše, direktorja občinske uprave g. Ivana Matijevi
ča, predsednice KS Gabrovka, ge. Alenke Mesojedec, direktorja 
JP KSP Litija, g. Romana Ciglarja. Brez tega sami sigurno ne bi 
zmogli. Seveda se moramo zahvaliti tudi projektantu in nadzor
niku, podjetju PINO d.o.o. Litija, ki je projekt pripravil in na kon
cu potrdil naše napore.
Ne nazadnje gre zahvala tudi izvajalcu zemeljskih del, Zvonku 
Resniku – njemu osebno in njegovemu podjetju Gradbena meha
nizacija »Resnik« za potrpežljivost in posluh pri usklajevanju zah
tev, iskanju tehničnih rešitev predvsem v zvezi z odvodnjavanjem. 
Hvala tudi podjetju KREATIV, Jerneja Kresa za asfaltiranje. Najlep
ša hvala gospodu župniku Romanu Ivanetiču za blagoslov ceste.
Na tem mestu gre zahvala tudi vsem tistim, ki poimensko niso 
navedeni, ker bi bil seznam predolg, so pa po svojih pristojnostih, 
močeh in zmožnostih veliko prispevali k uresničitvi našega pro
jekta in uspešni izvedbi vseh potrebnih del. Posebej smo hvalež
ni Branki Utenkar, ki je brezplačno odstopila velik del zemljišča 
za kategorizirano cedsto JP 710941, ki jo danes otvarjamo in za 
cesto, ki je še v postopku odmere ter prenosa lastništva na Obči
no Litija. Gre za dobrih 200 m ceste, ki je zaradi administrativnih 
postopkov še ostal neasfaltiran in za katerega načrtujemo asfal
tiranje in otvoritev v naslednjem letu. Vsi prisotni so se strinjali, 
da se morajo aktivnosti za asfaltiranje preostalega dela ceste 
intenzivno nadaljevati vse do kategorizacije ter na koncu asfalti
ranja s priključitvijo na lokalno cesto v Dolnjem Gobniku. 

Še posebej pa se moramo zahvaliti Mariji Resnik, ki je neomaj
no verjela, da bomo pripeljali asfalt v naš zaselek, nas poveza
la in skrbela, da nismo omagali. In, seveda, Jožetu Kosu, ki je 
na vsakem metru ceste tako skrbno pazil na izvajanje del in se 
trudil, da bi bila cesta narejena res kvalitetno in tako čim dlje 
služila svojemu namenu. Oba sta v to vložila ogromno svojega 
časa in dela. Tudi zato smo uspeli.
Cesta povezuje kraje med seboj. Ta naša nova cesta pa ne pove
zuje samo krajev med seboj, ampak je povezala tudi nas, ki ob 
njej živimo. Vsem želimo varno in srečno vožnjo po novi asfaltni 
cesti. Gradbeni odbor

NOVA JAVNA RAZSVETLJAVA  
NA LEVEM BREGU MESTA LITIJA

Situacija v kakršni se nahajamo številne države v Evropi sicer 
narekuje varčevanje z električno energijo. Posebej je to izpo
stavljeno pri javni razsvetljavi, ki resnično pomeni dodatno 
svetlobno onesnaževanje. Pomembno je, da smo tudi pri jav
ni razsvetljavi racionalni in predvsem skrbimo za varnost vseh 
udeležencev v prometu. Zgornji del Kidričeve ceste v Litiji je 
zelo obremenjen z vozili, predvsem pa s sprehajalci, zato je 
bilo nujno potrebno urediti javno razsvetljavo. Podobno je bilo 
v delu naselja Zg. Log, kjer so se že ob izgradnji vodovoda in  
modernizaciji ceste uredili cevovodi za napeljavo javne razsvet
ljave. MODERNIZIRAN ODSEK LOKALNE CESTE  

RENKE–KONJŠICA
Lokalna cesta, ki poteka iz Renk do naselja Konjšica je prav 
gotovo ena bolj problematičnih. Prepadi in skalni previsi 
onemogočajo večje širitvene posege. Kamenje, ki pada s strme
ga pobočja pa je nevarno tako za udeležence v prometu kot za 
samo cestišče. Občina Litija je v jesenskem času modernizirala 
odsek te lokalne ceste v dolžini 820 m. Po ureditvi varovalnih 
ograj bo vožnja po omenjeni cesti mnogo bolj varna.

(NadaljevaNje s 1. str.)
SANACIJA VLAGE V DVORANI 

KULTURNEGA CENTRA LITIJA ZAKLJUČENA 
Z NOVIM IZGLEDOM DVORANE

V mesecu avgustu so se v dvorani Kulturnega centra Litija priče
la obnovitvena dela. Pri pregledu stanja sten za lesenimi obloga
mi je bilo hitro ugotovljeno, da so stene res potrebne temeljite 
prenove in da je skrajni čas, da se dela pričnejo. Odstranjevanju 
lesenih oblog na stenah je sledila sanacija vlage, ki je bila iz
vedena tudi v sodelovanju svetovalcev podjetja Kema Puconci. 
Ko so bili nanešeni sušilni ometi je sledilo pleskanje in izbor 
primerne barve. Istočasno so se uredile elektroinštalacije, da so 
se lahko montirale nove dvoranske luči ter posodobila tehnična 
napeljava za ozvočenje in luči. Prebarvan je bil zračni kanal in 
radiatorji, tla med stoli, na balkonu in odru. Izvajalec del je bil 
Vinko Praprotnik s.p., ki je vsa navedena dela izvedel strokovno 
in v kratkem časovnem obdobju. Sanacija vlage je bila nujno 
potrebna začetna investicija, da se lahko v prihodnje načrtuje 
celovita obnova kulturnega centra Litija. Občina Litija bo iskala 
možnosti dodatnega sofinanciranja s pomočjo razpisov, ki se 
načrtujejo v tej finančni perspektivi.

V KS GABROVKA ASFALTIRALI  
TUDI JAVNE POTI OREŠJE,  

MORAVŠKA GORA IN KLANEC 
Poleg modernizacije javne poti v Dolnjem Gobniku je bilo v tej 
jeseni moderniziranih še kar nekaj javnih poti.

Klanec pri Gabrovki

Moravška gora v dolžini

Orešje
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50 LET OBMOČNE  
OBRTNO-PODJETNIŠKE 

ZBORNICE LITIJA
Povezani smo močnejši

28. junija 1972 je bil sklican ustanovni občni zbor takratnega združenja samostojnih obrtnikov, 
gostincev in avtoprevoznikov v občini Litija. Sprejeli so sklep za odcepitev od Zasavskega združe
nja in ustanovitev samostojnega združenja v Litiji.
Prepričani so bili namreč, da bodo združeni močnejši in bolj slišani. Petdeset let je minilo od ta
krat. OOZ Litija, naslednica takratnega združenja, pa še vedno uresničuje takrat zastavljene cilje; 
zastopa interese članov, jim svetuje, jih informira in izobražuje. Zbornični jubilej so obrtniki in 
podjetniki obeležili v petek 14.10.2022 v dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji.
Več kot 220 se jih je zbralo na slovesnosti ob 50letnici OOZ Litija. Uvodoma jih je pozdravil njen 
predsednik Simon Lokar, ki je med drugim poudaril, da se zbornica vseskozi trudi na vse možne 
načine pomagati obrtnikom in podjetnikom. Poudaril je povezovanje obrtnikov, ki je ključnega 
pomena. Obrtniki in podjetniki so v preteklosti premagali nemalo težav in ovir: osamosvojitev, iz
guba trgov, finančna kriza 2008, pandemija,… Pred nami se izrisuje energetska in finančna kriza, 
vendar je prepričan, da bomo ob vseh pridobljenih izkušnjah izšli še močnejši, saj imamo pridne, 
vstrajne obrtnike in podjetnike ter našo krovno organizacijo, ki je pomemben sogovornik državi.
Sledil je pozdravni govor predsednika Obrtnopodjetniške 
zbornice Slovenije gospoda Blaža Cvara, ki je spregovoril o 
trenutnih aktivnostih zbornice glede davčne in delovne za
konodaje, normiranih odhodkov ter visokih cen energentov. 
Čestital je zbornici za visok jubilej, prav tako tudi vsem preje
mnikom priznanj.
Čestitkam sta se pridružila tudi oba župana Franci Rokavec 
iz Litije in Rajko Meserko iz Šmartnega pri Litiji. 
Na slovesnosti so bila podeljena tudi zbornična priznanja na
slednjim prejemnikom: 
Za dolgoletno članstvo v OOZ Litija: Agrogradnja d.o.o., 
Balant Drago, Bokal Boštjan, Borišek Natalija, Deha 5 d.o.o., 
Djukić Vlado, Dobravec Franc, Dragar Janez, Fammit d.o.o., 
Hribar Roman, Jerič Lado, Kastelic Damjan, Kodrin Stanko, 
Kos Franc, Kristan Robert, Lah Anton, Logar Robert, Lokar 
Simon, Majcen Igor, Makplast d.o.o., Martinčič Franc, Mla
kar Gorazd, Molson elektro d.o.o. Litija, Novak Edvard, Pavlin 
Franci, Pestotnik Marija, Planinšek Boris, Planinšek Marjan, 
Repovž Drago, Resnik Zvonko, Rudi turs d.o.o., Soklič Anton, 
Šega Irena, Tipsu d.o.o., Tomažič Renata, Trgograd d.o.o. Litija, Trpin Janez in Upelj Tomaž.

Za dolgoletno delovanje v organih zborni-
ce: Balant Drago
Priznanje je podelil tudi predsednik OZS Blaž 
Cvar. Ob tej priložnosti je OOZ Litija podelil 
posebno priznanje.
Uradni del slovesnosti sta s popevkarskim iz
borom pesmi popestrila operni pevec, barito
nist, član Slovenskega okteta, gospod Darko 
Vidic, ki ga je spremljal odličen vsestranski 
glasbenik Marko Krebs. V družabnem delu 
prireditve je za kulinariko poskrbel Marka 
Kovača z ekipo, za glasbeno vzdušje pa an
sambla Lesarji ter Osvajalci. Rosana ŠKULJ

(NadaljevaNje s 1. str.)

OBČINA LITIJA GOSTILA ŽE ŠESTO 
SADJARSKO RAZSTAVO 

Po dolgem času smo jo lahko pripravili tako, kot je 
tudi v osnovi bila zamišljena – z vonjem po sadju, 
druženjem sadjarjev in obiskovalcev, s predstavitvami 
drugih društev in izobraževalnim delom. Tako je bilo v 
okviru razstave izvedeno dobro obiskano predavanje 

Vanesa Husiča »Za zdrave pridelke je treba 
sadni in zelenjavni vrt pripraviti že jeseni«, na
menjeno tudi širši javnosti. Na razstavi so bile 
na ogled (in pokušino) številne sorte jabolk 
in druge sadne vrste iz sadovnjakov naših 
članov, gostujočih društev in Kmetijskega 
inštituta Slovenije. Na naši prireditvi so s svo
jo predstavitvijo sodelovali tudi Čebelarsko 
društvo Litija, Društvo zasavskih klekljaric 
Srčevke, Sadjarsko vrtnarsko društvo J.E.Krek 
Sostro, Vinogradniško društvo Štuc Šmartno 
pri Litiji, podjetje Agrolit d.o.o. Litija, pred
stavil se je EIP projekt »BONITA, nova odporna 
klubska sorta jabolk v Sloveniji  od pridelave 
do trženja«, prisotna pa sta bila tudi Zveza 
sadjarskih društev Slovenija in KGZSZavod 
LJ. Še posebej smo bili veseli in navdušeni 
nad udeležbo malih ustvarjalcev posameznih 
enot Vrtca Litija. Vsem udeležencem se za 
njihov odličen prispevek od srca zahvaljujemo 
in upamo, da bomo lahko sodelovali tudi v 
prihodnje. Občini Litija smo hvaležni, da nas 
pri naših aktivnostih podpira in nam daje 
na razpolago tudi prostor za postavitev raz
stave. Obenem se zahvaljujemo vsem članom 
društva za pomoč pri organizaciji in postavitvi 
razstave. 
Hvala vsem, ki ste razstavo obiskali, si jo 
ogledali, poskusili jabolko in morda odnesli s seboj misel na to, da si sami pridelali zdravo jabolko. 
 Sadjarsko društvo Litija

OTVORITVENA JESEN V KRAJEVNI SKUPNOSTI RIBČE
Letošnji oktober je bil za krajane krajevne skupnosti Ribče otvoritveno obarvan. Ponosni smo na 
dve novi pridobitvi v samem kraju, nov oporni zid ob igrišču in modernizacijo ceste, ki pelje do, že 
pred leti zgrajenih, stanovanjskih hiš. V mesecu juniju 2020 je Občina Litija pooblastila KS Ribče 
za vodenje in izvedbo projekta/investicije sanaci
je opornega zidu pri kulturnem domu ob igrišču. 
KS Ribče je nato kmalu izbrala najcenejšega po
nudnika za izdelavo dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, za izdelavo projekta za iz
vedbo (PZI) in izbrala najcenejšega končnega izva
jalca. KS Ribče je nato podala pobudo za izvedbo 
postopka lokacijske preveritve, investirala pripravo 
geodetskega načrta in geološko geomehanskega 
poročila, pridobila vsa potrebna mnenja in soglasja 
ter končno v marcu 2021 pridobila pravnomočno 
gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega opornega 
zidu in rušenje starega. Gradnja opornega zidu se 
je uspešno zaključila junija 2021, celotna investi
cija skupaj z vso gradbeno dokumentacijo pa je 
znašala 22.500,00 €. 
Cesta v Sp. Ribčah, ki vodi do petih stanovanjskih 
objektov je to jesen dobila še asfaltno prevleko v 
vrednosti 23.000,00 €, kar je financirala Občina 
Litija. Vsa ostala pripravljalna dela ob in na cesti 
pa so financirali stanovalci in lastniki parcel sami, 
manjši prispevek za urejanje javnih poti pa je do
dala še KS Ribče. Modernizacija ceste ima kar za
nimivo zgodovino, ki se je začela že pred 14 leti, 
ko so se na tem delu pričele novogradnje stano
vanjskih hiš. V letu 2017 je bila izvedena izmera 
parcel, ki so potekale vzdolž takrat še nekategori
zirane poti, ki so na podlagi darilne pogodbe pre
šle v lastništvo Občine Litija. S tem je bil izveden 
še zadnji pogoj za prekategorizacijo ceste v javno 
pot. Prekategorizacija poti do stanovanjskih hiš je 
bila potrjena in sprejeta v Odloku o spremembi in 
dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih 
cest v Občini Litija dne 13.7.2020. Za moderniza
cijo javne poti je bilo potrebno za naslednja leta še 
zagotoviti finančna sredstva v proračunu Občine 
Litija. Ta sredstva nam je s skupnimi močmi uspelo zagotoviti v letu 2022.
Obe investiciji smo obeležili z otvoritvijo v letošnjem jesenskem oktobru. V okviru prireditve Jesen 
v Ribčah, ki jo vsako leto organiziramo člani Kulturno športnega društva Ribče, smo svečano otvo
rili novogradnjo opornega zidu. V dobri družbi, ob peki kostanja in ob odlični gobovi ter bučni juhi 
smo tako zaželeli, da bi nam oporni zid še dolgo služil. V lastni organizaciji stanovalcev, ki so se 
veselili nove preobleke na cesti, pa smo otvorili tudi odprtje nove ceste. Otvoritev obeh investicij 
je bila še toliko bolj svečana, saj sta se obeh dogodkov na naše povabilo, udeležila tudi župan 
Franci Rokavec in podžupanja Lijana Lovše, ki sta zaželela, da bi obe pridobitvi še dolgo služili 
svojemu namenu. Enako so zaželeli tudi Boris Doblekar in člani KS Ribče.
Ob tej priložnosti se vsi deležniki novih pridobitev, kot tudi KS Ribče zahvaljujemo vsem, ki so ka
korkoli prispevali k uresničitvi naših ciljev, pa naj si bo le z spodbudno besedo, pisanjem dopisov, 
fizično pomočjo ali finančnim prispevkom. Hvala! Predsednica KS Ribče, Angela CIVIDINi

HVALA ZA DEFIBRILATOR, KI BO PO NOVEM TUDI NA ZG. LOGU
Športno društvo Zg. Log se iskreno zahvaljuje vsem 
prostovoljkam in prostovoljcem, ki so zbirali sred
stva v akciji MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV. Letos 
so se sredstva zbirala za defibrilator, ki ga bomo 
vgradili v naselju Zgornji Log. Še posebej smo  
hvaležni našim domačinkam Lijani Lovše, Ireni Sav
šek in Nuši Brvar, ki so svoj praznični čas namenile 
nagovarjanju obiskovalcev pred pokopališčem v Litiji. 
Hvala tudi vsem donatorjem. Skupaj se je na poko
pališču Litija zbralo 1639,00 eur. Razliko do 1880,00 
eur, kolikor je cena defibrilatorja pa bo dodal še  
ŠD Zgornji Log.

Predsednik ŠD Zg. Log, Vinko PRAPROTNIK

V KRAJEVNI SKUPNOSTI GABROVKA SLOVESNO

(NadaljevaNje s 1. str.)

PRIJETNO DRUŽENJE V PARKU OB SAVI 
Da je bilo druženje v parku, v toplem jesen
skem popoldnevu še bolj prijetno in okusno so 
poskrbeli vsi našteti partnerji. Člani MDI Litija 
Šmartno in zaposleni v invalidskem podjetju 
Zeleni inval so poskrbeli za pečen kostanj in 
mošt, učenci Glasbene šole LitijaŠmartno za 
glasbeni program. Vse skupaj so koordinira
li in moderirali sodelavci RCSS d. o. o. Vedno  
znova ugotavljamo kako prijetno je druženje v 
lepo urejenem parku ob Savi, zato vas tudi to
krat vabimo na jesenski sprehod v park in na 
ogled fotografske razstave naših skupnih pro
jektov.

Predsednica KS Gabrovka  
Alenka Mesojedec je pozdravila 
udeležence dogodka.

(več Na 2. str.)

Skupaj s prebivalci Dolnjega 
Gobnika smo slavnostno predali 
v uporabo modernizirano javno 

pot in odprli nov prostor za 
druženje v središču Gabrovke. 
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POHOD NA ZASAVSKO SVETO GORO
V soboto, 29. 10. 2022, smo 
se učenci in učiteljice, ki se 
radi udeležujemo pohodov, 
odpravili na Zasavsko Sveto 
goro.

Letos nadaljujemo s hojo po Badjurovi poti 
in tokrat smo dobili prvi žig na Vačah, kjer 
se je naš pohod začel. Odšli smo v smeri 
cerkvice na Slemšku, kjer smo dobili drugi 
žig, in nato po grebenu naprej proti Zasa
vski Sveti gori, ki je bila tokrat naš cilj. Tu so 
učenci v svoje knjižice dobili še tretji žig. Po daljšem počitku in malici smo našo pot nadaljevali 
proti mestu, kjer je nekoč stala prvotna koča na Zasavski gori. Predsednica PD Litija, gospa Alma 
Jere, nam je predstavila zgodovino te koče, ki je med 2. svetovno vojno pogorela. Ostali so le 
zidovi kleti in dimnik, kjer se je nekoč kurilo. Nadaljevali smo do vasi Leše, kjer smo si ogledali 
kmetijo, v kateri je nekoč živel naš vodnik, Sašo Joul Borišek, ki skrbi za nas na naših poteh, in 
odšli naprej do železniške postaje na Savi, kjer smo zaključili naše druženje in pohod.
Tokrat smo se zbrali pohodniki pod okriljem PD Litija iz OŠ Gradec s podružnicami ter OŠ Šmar
tno in OŠ Litija. Vedno je zanimivo srečati stare znance in malo poklepetati, a tudi sklepati nova 
znanstva in prijateljstva. Mentorica pohodništva na MŠ Gradec, Špela KOVIČ

TEHNIŠKI DAN NA POMOČ!
V petek, 7. 10. 2022, so učenci 1. a in 1. b razreda preživeli dopol
dne na šolskem igrišču. Izpeljali smo tehniški dan NA POMOČ!
Obiskali so nas gasilci PD Litija, reševalno vozilo ZD Litija in gor
ski reševalci GRS Zasavje. Vsi sodelujoči so učencem predstavili 
svoje delo, kako pomagajo ponesrečencem v prometnih nesrečah, 
pri nesrečah v gorah, v gozdu, v primerih požara ter hudih bolezen
skih stanj in poškodb vseh ljudi. Učenci so se naučili, da v primeru 
nesreče pokličejo na telefonsko številko 112, kjer nam lahko hitro 
pomagajo. Kako zanimivo je bilo, si lahko ogledate na slikah.
Tega dne je bila na OŠ Gradec izvedena tudi požarna vaja, ki je bila 
uspešno izpeljana in je rezultat povezovalnega dela vseh zaposlenih 
na OŠ Gradec. Špela KOVIČ

PRVA KONFERENCA Z MEDNARODNO UDELEŽBO NA OŠ GRADEC
Osnovna šola Gradec je v sodelovanju z Društvom Lojtra, društvom za osebni in poklicni razvoj 
mladih iz Litije, sodelovala v Erasmus+ projektu »Skupnosti, ki podpirajo mlade«. Ob zaključku 
projekta smo v petek, 21. 10. 2022, na naši šoli organizirali strokovno konferenco z mednarodno 
udeležbo, ki smo jo naslovili Vseživljenjsko učenje – kompetence za 21. stoletje: digitalne, 
komunikacijske, organizacijske, soci-
alne in vodstvene kompetence. Celo
tna konferenca je potekala v angleškem 
jeziku.
Ko smo oblikovali vizijo strokovne 
konference, smo se poenotili v sta-
lišču, da želimo z izobraževanjem pe
dagoških delavcev in izmenjavo dobrih 
praks za uspešno vključevanje znanj in 
strategij s področja kompetenc ter ve
ščin prihodnosti v vsakdanjo pedagoško 
prakso prispevati h kakovostnemu in so
dobnemu poučevanju v osnovnih šolah 
ter k delu z mladimi. Glavni cilj strokovne 
konference je bil torej povezati učitelje, ravnatelje, strokovnjake, osebe s področja dela z mladimi 
in druge pri razmišljanju o kompetencah učitelja za prihodnost poučevanja.
Pomemben del strokovne konference je bil namenjen spodbujanju sodelovanja, deljenja izkušenj 
ter dobrih praks. Predvsem smo želeli poiskati odgovore na vprašanja:
•  katera znanja in veščine potrebuje učitelj prihodnosti,
•  kako naj učitelj mladim privzgoji kompetence, da bodo leti konkurenčni v jutrišnjem svetu,
•  s kakšnimi izzivi se srečuje učitelj pri delu z nadarjenimi učenci in
•  kakšna je vloga lokalne skupnosti pri sodelovanju s šolami.
Z ambiciozno zastavljeno vizijo smo privabili k sodelovanju sedem uglednih predavateljev:
• dr. Slavka Gabra, Pedagoška fakulteta, UL,
• dr. Damijana Štefanca, Filozofska fakulteta, UL,
•  dr. Roberta Repnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM,
•  dr. Ireno Nančovsko Šerbec, Pedagoška fakulteta, UL,
• dr. Alenko Žerovnik, Pedagoška fakulteta, UL,
•  dr. Polono Gradišek, Pedagoška fakulteta, UL in
• Saša Kroneggerja, 3P izobraževanje in svetovanje.
V popoldanskem delu so udeleženci konference predstavili svoj primer dobre šolske prakse.
Strokovne konference so se poleg učiteljev iz različnih slovenskih šol, založb in zavodov udeležili 
gostje iz osmih dežel: Anglije, Škotske, Romunije, Poljske, Avstrije, Italije, Hrvaške in Srbije.
OŠ Gradec je z zahtevno organizacijo strokovne konference z mednarodno udeležbo pridobila 
pomembno izkušnjo, predvsem pa je odprla svoja vrata različnim pogledom na prihodnost izobra
ževanja in dokazala, da ko gre za pretok idej, ni majhnih in velikih.

Damjan ŠTRUS, ravnatelj OŠ Gradec

DEVETOŠOLKI OŠ GRADEC  
NA MARATONU

22. 10. 2022 so v Ljubljani potekali šolski teki Ljubljanske
ga maratona, ki sva se jih udeležili tudi midve. Učenke 9. 
razreda smo tekle na 1800 metrov. V Ljubljano sva se od
pravili z vlakom, a že na poti do našega zbirnega mesta v 
parku Zvezda je začel padati dež, ki se je nato le še okrepil. 
Na štartu je bila energija kljub dežju fenomenalna. Vzdušje 
ob trasi je bilo odlično in kjub slabemu vremenu nama bo 
letošnji Ljubljanski maraton ostal zapisan v lepem spominu.

Lucija GODEC in Zoja ROKAVEC

LETNA ŠOLA V NARAVI V ŽUSTERNI
Tako kot vsako leto smo petošolci matične šole in vseh podružničnih šol OŠ Gradec odšli v letno 
šolo v naravi v Žusterno.
V tednu od 10. do 14. oktobra 2022 se nismo nikoli zbudili v megleno jutro, ves teden je bilo lepo, 
sončno vreme s temperaturami preko dvajset stopinj Celzija. 
Imeli smo tečaj plavanja. Plavali smo v notranjem bazenu hotela, najbolj pogumni pa so zaplavali 
tudi v morju. Malo smo se tudi učili. Reševali smo učne liste, pisali razglednice in brali. Izvedli 
smo tri dneve dejavnosti: športni dan na športnem stadionu Bonifika, tehniški dan, ko smo barvali 
kamenje, in naravoslovni dan v Piranu, kjer smo 
si ogledali akvarij. Do tega lepega mesta smo se 
peljali z ladjico. Nekateri so stopili celo za krmilo 
in se preizkusili kot kapitani. Ogledali smo si tudi 
mesto Koper z luko in se posladkali z izvrstnim 
sladoledom. 
Vsi smo domov odšli s priznanjem, ki smo ga do
bili pri plavanju. Utrujeni, a zadovoljni smo se v 
petek popoldne vrnili v Litijo. 

Judita NEMEČEK
LŠN Žusterna

POŠ HOTIČ RAZPADA,  
A ŠE VEDNO DIHA

In dihamo s polnimi pljuči tako učitelji kakor tudi 
učenci in njihovi starši ter vsi skupaj verjamemo 
in upamo. Upamo, da bodo dane obljube izpol
njene, dela opravljena in da junijska položitev 
temeljnega kamna ne bo zaman. Kljub temu da 
obeti za skorajšnjo gradnjo nove šoli nikakor 
niso dobri, v to staro učilno zidano radi hodimo 
ter v njej s ponosom pridobivamo različna znan
ja, spretnosti, izkušnje, prijateljstva in simpatije.
V tednu otroka, ki je bil v letošnjem letu med 
3. in 7. oktobrom, smo za učence pripravili vr
sto aktivnosti, ki so nam popestrile že usvojeno 
rutino šolskega dne. Teden otroka smo »otvori
li« z ogledom risanega filma Vrvež v moji gla
vi. Učiteljice smo učilnico spremenile v pravo 
malo kinodvorano in naše učence – obiskoval
ce  presenetile s pokovko. 
S pomočjo učiteljice računalništva Nežke in di
jaka na praksi Nika smo na šoli izvedli urice ra
čunalniškega opismenjevanja. Pripeljala sta se 
z avtom, polnim prenosnih računalnikov, tako 
da je lahko vsak učenec imel svojega. Čeprav 
se nihče od nas z računalnikom ni srečal prvič, 
pa smo izvedeli in se naučili marsikaj novega, 
predvsem pa uporabnega. Dokazali smo si, da 
nam računalnik nudi veliko več kot le igrice in 
YouTube, TikTok … 
V tem tednu so imeli učenci 3., 4. in 5. razreda 
tudi naravoslovni dan – POSEBEN SI. Tretješol
ci so z razredničarko Irmo in učiteljicama An
drejo ter Petro skozi delavnice programa NEON 
 varni brez vrstniškega nasilja in DOBRO SEM 

spoznavali svoje pravice in pravice drugih, is
kali svoje dobre lastnosti ter ozaveščali lastna 
čustva. Učenci 4. in 5. razreda pa so v okviru 
delavnic NEON spoznali, kako se lahko zaščiti
jo pred zlorabami na spletu, česa na spletu ne 
smejo objavljati in katere osebne podatke mo
rajo še posebej varovati. V delavnicah DOBRO 
SEM pa so prepoznavali različna čustva, razla
gali, kako se ob njih počutijo in kako s svojimi 
občutji ravnati. Učili so se umirjanja s pomočjo 
vizualizacije ter si zamislili svojo prihodnost s 
pomočjo čarobne krogle.
Na Jančah imajo kostanjeve nedelje, v Hotiču 
pa imamo kostanjevo sredo. V času podaljša
nega bivanja so se učenci večkrat sprehodili 
do bližnjega gozda in nabrali ogromno kosta
nja, zato je v zbornici nastala ideja o kostanje
vem pikniku. Potreben je bil le telefonski klic 
žar mojstru in učenci so navdušeno pozdravili 
našo zamisel. Malo po deseti uri dopoldne se je 
pripeljal Miha z žarom in gajbico drv in kmalu 
smo se greli ob prijetnem ognju. Ko je zadišalo 
po prvi porciji pečenega kostanja, smo se vsi 
skupaj gnetli okoli žara. Res kratek čas smo ga 
pustili zavitega v mokro cunjo, da se lažje olupi, 
in še krajši čas je minil, da ga je zmanjkalo. A 
pekla se je že nova porcija in nato še ena in še 
ena in še ena ... 
Teden je prehitro minil, a nič ne de. Vemo, da 
bodo tudi naslednji dnevi v šoli polni nepozab
nih dogodivščin, izletov in aktivnosti, saj se 
vsi skupaj trudimo, da nam je lepo in prijetno. 
Naša šola ima čisto srce, srce na pravem me
stu.  Maruša KRNC

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

DVODNEVNO AKTIVNO 
DRUŽENJE DEVETOŠOLCEV  

OŠ LITIJA
Devetošolci OŠ Litija smo se v 
petek, 7. oktobra 2022, takoj 
po pouku odpravili na pohod iz 
Litije do Vač. Na poti so se nam 
pridružili učitelji Miklavž Šef, 

Maja Klopčič in Alenka Smrkolj ter kuža Lynk. 
Ko smo po popoldanskem pohodu prispeli na 
Vače, smo se že dobro lačni lotili pripravljanja 
večerje. Zamesili smo kruh in ga ovili okrog klo
basic ter spekli na ognju. Družaben večer nas 
je dodobra utrudil, zato smo se siti zavili v svo
je spalke in prespali kar v šolski telovadnici na 
Vačah. Zjutraj smo še pred sončnim vzhodom 
pospravili za seboj, spekli pogače, se najedli in 
se odpravili na pot proti pustolovskemu parku 
Geoss, kjer smo se preizkusili v številnih adre
nalinskih nalogah! 

Kratek video z naše dvodnevne dogodivščine 
si lahko ogledate na povezavi https://video.
arnes.si/watch/5j1s7xbsf95v. 
Pohod z druženjem se je izvedel v okviru pro
jekta Potovanje v znanje, ki je financiran s stra
ni EU. Devetošolci z OŠ Litija

AKCIJA TOM POTUJE,  
OTROKE OBISKUJE

17. 5. 2022, na mednarodni dan otroških te-
lefonov, je TOM telefon® pričel vseslovenske 
akcijo »Tom potuje, otroke obiskuje«. V akciji je 
sodelovala tudi Osnovna šola Litija. Z akcijo so 
nam sporočili, da nobena težava ni prevelika 
ali premajhna za pogovor. V ta namen TOM na
hrbtnik potuje po Sloveniji in obiskuje osnovne 
šole. Na Osnovni šoli Litija je gostoval 7 dni. 
TOM nahrbtnik je opomnil, da lahko anonimno 
in brezplačno kontaktirate TOM vsakič, ko ima
te vprašanje ali potrebujete pogovor. Zaključek 
akcije je 20. 11. 2022 na rojstni dan TOM te
lefona®

UČENCI OŠ LITIJA NA 
GLEDALIŠKI PREDSTAVI TESLA

Učenci 6. in 7. 
razredov OŠ Li
tija so imeli v 
petek, 21. 10. 
2022, kulturni 
dan. Najprej so 
si v KC Litija 
ogledali glasbe
no – gledališko 

predstavo Tesla, v kateri je Janez Dovč učen
cem približal življenje Nikole Tesle, njegove iz
ume ter povezavo glasbe in fizike. V zaključku 
predstave je na oder povabil nekaj učencev, da 
so pokazali, kako delujejo instrumenti zaradi iz
umiteljevih idej, ki jih je avtor in izvajalec upo
rabil v predstavi. V nadaljevanju dneva so imeli 
delavnice, spoznavali so zakonitosti besedilnih 
vrst, in sicer oceno ter poročilo.

Zadnja ura je bila namenjena poustvarjanju, 
šestošolci so napisali oceno predstave Tesla, 
sedmošolci pa poročilo o kulturnem dnevu.

DEVETOŠOLCI OŠ LITIJA NA 
NARAVOSLOVNEM POPOLDNEVU 

NA GIMNAZIJI LITIJA
V petek, 21. oktobra 2022, so učitelji naravo
slovnega aktiva Gimnazije Litija za učence 9. 
razredov osnovnih šol organizirali Naravoslov
no popoldne. Udeležilo se ga je tudi pet učen
cev Osnovne šole Litija, ki so skupaj z dijaki 4. 
letnikov gimnazije izvajali zanimive laboratorij
ske poskuse iz kemije, biologije in fizike.
Po poskusih, ki so jih učenci izvajali sami, pa so 
nam pripravili še zelo atraktivne eksperimente 
z vodikom, ogljikovim dioksidom, dušikom in 
kisikom, ki sta jih izvajala svetovno priznana 
znanstvenika ter raziskovalca z Inštituta Jožef 
Štefan doc. dr. Matic Lozinšek in doc, dr, Mirela 
Dragomir.

IZOBRAŽEVALNI OBISK 
UČITELJIC IZ POLJSKEGA 

KRAJA OGROZDIENIEC
V okviru Erasmus plus aktivnosti sledenje na 
delovnem mestu smo na OŠ Litija gostili polj
ske kolegice, ki delajo na Szkołi Podstawowi nr 
1 im. S. Żeromskiego v kraju Ogrozdieniec. V 
treh dneh smo jim predstavili življenje in delo 
na matični šoli in podružničnih šolah, priso
stvovale so uram rednega pouka in interesne 

dejavnosti. Predebatirali smo možnosti nadalj
nega sodelovanja in potrdili, da bomo partner
stvo zagotovo negovali naprej in ga nadgradili s 
kratkotrajnimi mobilnostmi učencev.
 Zbrala in uredila Petra PAVLICA



KANDIDATI za Občinskega svetnika/svetnico Občine Litija 
1 VOLILNA ENOTA
(volilni listič- zaporedna št. 3)

2 VOLILNA ENOTA
(volilni listič- zaporedna št. 4)

3 VOLILNA ENOTA
(volilni listič- zaporedna št. 5)

1. Boris Bevc
2. Andreja Ričko
3. Srečko Primož Kobilšek
4. Sara Bevc Jonan
5. Marjan Sonc
6. Katarina Možina
7. Miha Ribič
8. Marjana Kolar
9. Matej Keber

10. Tjaša Brinovec
Obolnar

11. Boris Bevc
12. Sanja Keber

1. Urška Grilc
2. Franc Dobrun
3. Patricija Valentina

Raspotnik
4. Darko Rovšek
5. Mišela Katić
6. Gregorio Agustin Batagelj

1. Janez Beja
2. Bojana Jurca
3. Boštjan Medved
4. Bernarda Medved
5. Simona Kotar

Vabimo vas, da se udeležite lokalnih volitev, 
v nedeljo 20. 11. 2022, in na volilnih lističih 
obkrožite kandidate N.Si . 

Občinski odbor
Litija

VSI SMO OBČINA LITIJA
Naše delo nadaljujemo z enakim ciljem: poudarjati, da občino Litijo sestavlja 12 krajevnih in mestna skupnost. Prisluhniti potrebam 
vseh in poskrbeti za njihov enakopraven razvoj.

S tem namenom našo kandidatno listo za Občinski svet sestavljajo posameznice in posamezniki iz celotne občine, ki bodo zagovarjali 
interese vseh: podeželja in centra mesta, ranljivih, starejših in mlajših, delovno aktivnih, gospodarstva in kmetijstva, športa, turizma, 
pred vsem pa kandidiramo z enotnim namenom - delovati sodelovalno, združevalno ter v dobro vseh.

S ponosom vam jih predstavljamo.
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PRIFARSKI MUZIKANTI
V LITIJI – 18. NOVEMBRA - OB 19H – KUL-
TURNI CENTER LITIJA

V Litijo prihaja v tem 
trenutku ena najbolj po
pularnih etno glasbenih 
skupin v Sloveniji. Zače
li so kot spremljevalna 
tamburaška skupina za 

domače folkloriste, sedaj pa štejejo že več kot 
30 let obstoja. Glavnina članov prihaja iz Fare pri 

Kolpi, majhne vasice v občini Kostel. S pesmimi 
in vižami ohranjajo raznoliko slovensko ljudsko 
izročilo. Muzikantom se bodo na odru pridružile 
tudi pevke Ženske vokalne skupine Lipa Litija, 
zato se nam obeta res lep koncert. Vabljeni!  
Rezervacija vstopnic: EVENTIM (Petrol…) 

PRIBLIŽEVANJA 
V decembru na Približevanja v Litijo prihaja g. 
MARTIN GOLOB – v ponedeljek, 12. decembra 
ob 19h, v Kulturnem centru Litija. 

ČAROBNA LITIJA 3, 2 , 1 ZDAJ!

Na naslovnici si lahko ogledate celoten letoš
nji program Čarobne Litije. Najprej pa naj vas 
povabimo na uvodni dogodek, ki bo v soboto, 
3.12. na Valvazorjevem trgu. Miklavžev sejem 
bodo popestrili glasbeni nastopi domačih glas
benikov, ob 18h pa bo start pohoda z baklami 
do rudnika Sitarjevec. 

Malo čez 17. uro pa se bo pričela posebno vro
ča predstava z naslovom: OGNJENA PREDSTA
VA SODRGA (v izvedbi društva Priden možic 
iz Kamnika). Predstava Sodrga je predvsem 
predstava ognja. Gledalce fascinira z na videz 
nenadzorovanimi ognjenimi efekti, ki prizoriš
če spremenijo v ognjeni inferno, vse to pa je 
podkrepljeno z glasbo legendarne hard core 
skupine 2227. Decembrski prazniki prinesejo 
lučke na ulice in v domove. Mi bomo obilo luči 
– ognja ponudili s predstavo …

OTROŠKI MATINEJI DO KONCA 
KOLEDARSKEGA LETA 

Novembra se bomo zabavali z 
gledališčem Enostavno prijatel
ji, v soboto 26. 11. in si ogledali 
predstavo PRINCESA ZALA IN 
VITEZ ROK, ki govori o ljubezni 
in pogumu in otroci na koncu 

postanejo svatje.
Na decembrsko predstavo smo kot vsako 
leto povabili tudi Božička in preden pride, si 
bomo ogledali predstavo Miškinega gledališča 
PRAZNIČNI ULALUUU, o volku, ki bi bil vsaj en
krat na leto rad prijazen, da bo tudi on dobil 
Božičkovo darilo. Predstava bo na sporedu v 
soboto. 10. decembra ob 10h! lepo vabljeni! 
Vedno se imamo lepo. 

GLEDALIŠKI ABONMA
IN IZVEN – NIKOLI NI PREPOZNO (FRIZER-
KA) – četrtek, 15. december ob 19.30

V okviru gledališkega 
abonmaja bo V ČETRTEK, 
15. DECEMBRA OB 19.30 
predpremierno izvedena 
nova monokomedija City
Teatra z naslovom NIKOLI 

NI PREPOZNO (FRIZERKA), v kateri igra odlična 
Mojca Fatur! 
O predstavi: Alja je vse v enem in ena za vse 
 računovodkinja, mama, žena, gospodinja in 
še kaj. Po dnevu polnem ponesrečenih vsa
kodnevnih opravil in še kar posrečenem po

KNJIŽNICA LITIJA

PRIBLIŽEVANJA S PREJEMNIKOM KRESNIKA
V ponedeljek, 24. oktobra smo na prvi pogovorni večer povabili Romana Rozino.  
V njegovi novinarski karieri se je nabralo veliko zgodb z zasavskega področja,  
in ko je zapisal oz. povedal vse res
nične in vsakdanje, je pričel pisati 
romane.

Snovi in idej si je s svojim pestrim službovanjem in 
svojim budnim očesom gotovo nabral veliko. Zato 
ni čudno, da je prišel tudi čas za pobiranje nagrad. 
Kresnik je pred poletjem razglašeni najboljši roman 

slovenskega ustvarjalca. 
Vedno je zbrana eminentna 
družba piscev, ki jih predla
ga strokovna žirija in nato 
med njimi izbere najboljšo 
oz. najboljšega – in Roman 
je zdaj v družbi Lainščka, 
Jančarja, Vojnovića, Kovači
ča, Skubica in mnogih dru
gih izjemnih piscev. 
Takšna potrditev je izje

mna, a gotovo si Roman še bolj kot nagrad želi spre
jetosti med bralci – s kresnikom nagrajeni roman Sto 
let slepote v naši knjižnici že dolgo ni sedel na polico 
– bralci si ga kar podajajo.
V Knjižnici Litija lahko izbirate kar med 23 Romanovi
mi deli, od zbornikov, vodičev,… do vsaj 10 romanov 
oz. kratkih zgodb. Na večeru je v pogovoru z Vladi
mirjem Jakopičem razkril spomine na otroštvo, šola
nje, poklicno pot. V veliko veselje mu je tudi ukvarjanje z vnuki, zato lahko pričakujemo še več 
zgodb za otroke. S prvo, Meduhci na obisku, je namreč na natečaju Mladinske knjige v oktobru 
letos, v reviji Ciciban, že osvojil prvo nagrado.
  Andreja ŠTUHEC, Aleksandra MAVRETIČ

govoru s svojo podobo v zrcalu ugotovi, da je 
čas za spremembo. Ne videza, temveč vsebine. 
Čas je za smisel. Sledila bo svojim mladost
nim sanjam, v roke spet prijela frizerske škar
je in se lotila izboljševanja sveta pod geslom 
„zadovoljna stranka, boljši svet“. Nikoli ni pre
pozno je monokomedija o iskanju smisla in rav
novesja – med sanjami in stvarnostjo, videzom 
in vsebino, kariero, družino in intimo –, ki ugo
tavlja, da za pogovor s svojo podobo v zrcalu 
ni nikoli prepozno. Lahko pa je, zlasti, če se v 
zrcalo pogledate z žlahtno komedijantko Mojco 
Fatur, do solz zabavno. Avtorica Jera Ivanc, re
žija: Luka Marcen
Na voljo so tudi še vstopnice za izven. Cena je 
18€. Rezervacija: kulturnicenter@zkmslitija.si. 

DO JANUARJA JE NA OGLED 
RAZSTAVA MARIJE HAMERŠAK 
LAVRENČIČ IN ALEKSANDRA 

LAVRENČIČA
V avli Kulturnega centra Litija je v četrtek, 27. 
oktobra potekal prijeten dogodek ob odprtju fo
tografske in Likovne razstave Marije Hameršak 
Lavrenčič in Aleksandra Lavrenčič. Oba sta za 
svoje delo prejela že nekaj priznanj, Aleksan
der srebrno paleto za grafijo in zlato paleto za 
kiparstvo v letu 2017, v lanskem letu pa še cer
tifikat kakovosti za slikarsko delo v klasičnem 
slogu Idila. Marija se je letos s svojo fotogra

fijo uvrstila na državno tekmovanje v okviru 
projekta Vitez tipnega, lani je prejela tudi cer
tifikat kakovosti za fotografijo v projektu Zlate  
palete. Program je povezovala predsednica 
Društva Lila, Jelka Jantol, Joža Ocepek pa se je 
predstavila s svojo pesem Breze, saj se Alek
sander predstavlja tudi s ciklom Breze. Prisot
ne je nagovorila direktorica ZKMŠ Litija, ki je 
poudarila, da sta Marija in Aleksander človeka, 
ki redno sodelujeta pri projektih ZKMŠ Litija 
in se jima zahvalila za vso njuno prizadevnost 
ter čestitala ob prvi skupni razstavi. Z glasbe
nim programom sta navdušila učenca GŠ Li
tijaŠmartno, harmonikar Mark Šket (mentor 
Dušan Drobnič) in Zoja Kulovec (mentor Uroš 
Hribar), ki je izpolnila Aleksandrovo željo in 
zaigrala pesem Rumeni cvet, ob klavirski spre
mljavi Tilna Bajca. Prevladujoča tema razstave 
je narava, enkrat prikazana v vsej svoji celovi
tosti v podobi pokrajine, drugič v drobnih izse
kih, ujetih v fotografski objektiv. Razstava bo 
na ogled do januarja, vsak delovnik od 8.00
14.00, oz. po dogovoru. 

PREDSTAVA TESLA,  
KAR 3X NAVDUŠILA LITIJANE

21. oktobra smo v Litiji gostili odličnega glas
benika in fizika Janeza Dovča, ki se je kar 3x 
v enem dnevu predstavil Litijski publiki in nav
dušil z odlično glasbeno, fizikalno in svetlobno 
predstavo. 

SANACIJA VLAGE V DVORANI 
KULTURNEGA CENTRA LITIJA 

ZAKLJUČENA Z NOVIM  
IZGLEDOM DVORANE

V mesecu avgustu so se v dvorani Kulturne
ga centra Litija pričela obnovitvena dela. Pri 
pregledu stanja sten za lesenimi oblogami je 
bilo hitro ugotovljeno, da so stene res potreb
ne temeljite prenove in da je skrajni čas, da se 
dela pričnejo. Izvajalec del g. Vinko Praprotnik 
je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in s prid
nimi sodelavci vložil veliko truda in znanja, da 
smo poleg prvotno zastavljenih ciljev dodali še 
nekaj novih. Korektno sodelovanje Tanje Rozi
na iz Občine Litija je ob koncu prineslo odličen 
rezultat in pohvale se vrstijo z vseh strani. Od
stranjevanju lesenih oblog na stenah je sledila 
sanacija vlage, ki je bila izvedena tudi v sodelo
vanju svetovalcev podjetja Kema Puconci, ki se 
na svoje delo odlično spoznajo in so nam lahko 
svetovali. Ko so bili nanešeni sušilni ometi je 
sledilo pleskanje. Naredili smo nekaj projekcij 
z izbori barv in po mnogih debatah izbrali kom
binacijo sive in rdeče, saj stoli (ki so mimog
rede stari preko 60 let) še čakajo na zamen
javo. Istočasno smo uredili elektroinštalacije, 
da smo lahko montirali nove dvoranske luči ter 

posodobili tehnično napeljavo za ozvočenje in 
luči. Prebarvan je bil zračni kanal in radiatorji, 
na novo pa smo pobarvali tudi tla med stoli, 
na balkonu in oder ter zamenjali talne obloge. 
Poleg vseh priprav na novo sezono smo sode
lavci veliko delovnih ur namenili delu v dvorani, 
predvsem Gašper Šinkovec in Anže Grm, ki sta 
iskala in izvedla nove rešitve za posodobitev 
dvorane in lepši izgled (seveda v okviru dosegl
jivih finančnih sredstev) ter opravila marsikate
ro gradbeno delo. Tina Šuštaršič (Mestni muzej 
Litija) in Alan Hajrić (Enota šport) sta pomaga
la pleskarju pri barvanju tal med stoli, odra in 
balkona, nepogrešljiv pri zaključnih delih je bil 
tudi Denis Lihič (Mladinski center). Seveda ni 
šlo brez ustreznega načrtovanja tudi iz pisarne, 
saj je bilo potrebno kar nekaj finančnega na
črtovanja, kar smo usklajevale Alenka, Vesna 
in Mateja. Vedno na razpolago in nepogrešljiva 
pri drobnih delih skozi celotno obnovo in potem 
seveda pri čiščenju je bila Majda Škafar in ob 
koncu smo pri sesanju in čiščenju pomagale 
poleg Tine še Alenka Urbanc, Vesna Zaletelj 
in Mateja Sladič Vozelj. Hitro pa so se odzva
li in pomagali tudi zunanji sodelavci Elektro 
Pograjc, Pino, gradbeni inženiring in Instalacije 
Boris Planinšek, s.p., za kar se jim še posebej 
zahvaljujemo. 
Predvsem pa iskrena hvala izvajalcu g. Vinku 
Praprotniku in njegovi ekipi za vso vloženo 
energijo, izkušnje, znanje in opravljeno delo, 
ki ga je bilo res veliko. Hvala za veliko smeha 
in dobre volje ter za ves čas, ki ste ga name
nili debati z ekipo KC in Občino Litija. Vse je 
bilo del pomembne poti, ki jo je bilo potrebno 
prehoditi, da smo dokončali prvi del sanacije 
Kulturnega centra Litija. Tudi župan g. Franci 
Rokavec in podžupanja ga. Lijana Lovše sta si 
vzela čas in nas obiskala, si ogledala obnovl
jeno dvorano ter skupaj z nami že načrtovala 
naslednje obnove, za kar smo zelo hvaležni in 
verjamemo, da se bomo v bližnji prihodnosti 
veselili novih obnov. Novo sezono smo pričeli 
15. oktobra in obiskovalci so bili navdušeni in 
vprašanj o nadaljevanju obnove ni manjkalo. 
Mi smo optimistični in v sodelovanju z Obči
no Litija že načrtujemo, kaj vse bo potrebno  
obnoviti. Želimo, da se obiskovalci in nasto
pajoči dobro počutijo v prostorih Kulturnega 
centra Litija in da bomo lahko poleg kvalitetnih 
nastopov, izvajalcem ponudili tudi kvalitetno 
izvedbo. Čeprav nismo veliki, smo pa ljudje srč
ni in predani kulturi. In to Litijani dokazujemo 
že več kot 100 let. In Litija si zasluži prenovlje
no, lepo in moderno dvorano. 

»Sofinancirano s sredstvi Evropskega 
sklada za regionalni razvoj  

ter Občine Litija.« 

DECEMBER V MESTNEM  
MUZEJU LITIJA

OTVORITEV RAZSTAVE DRUŠTVA 
LILA: 7O LET MESTA LITIJE

V torek, 6. decem
bra ob 18. uri, vas 
vabimo na otvoritev 
slikarske razstave 
Ex tempore, ki so 
nastala ob 70. let

nici mesta Litija. Udeleženci so slikali podobe 
mesta danes in nekoč. Ob tem je bil izdan tudi 
katalog z zgodbami in spomini Litijanov na živl
jenje v našem mestu v zadnjih 70 letih. V katalo
gu so predstavljena tudi slikarska in fotografska  
dela udeležencev ex tempore. Vse to pred
stavlja dragocen kamenček v zgodovinskem 
spominu, vezanem na to lepo mesto ob Savi.  
Razstava bo na ogled do konca meseca januarja  
2023. Vljudno vabljeni!

ZAKLJUČEK LETA Z U3 S 
PREDAVANJEM O MAGIČNOSTI  

IN NJENO POVEZANOSTJO  
Z BOŽIČNIM ČASOM

V četrtek, 8. 12 ob 17. uri, vabljeni na zaključek 
leta v družbi Društva Univerza za tretje življenj
sko obdobje Litija in Šmartno ter na predavanje 
o izvoru praznovanja božiča in njegovem pome
nu. Da se o magičnosti ne bomo le pogovarjali, 
bo z avtorsko pravljico za odrasle, ki govori o 
Nejcu, ki se je znašel med dobrimi bitji in stra
hom, temo, bolečino, poskrbela Vida Lukač.  
Lepo vabljeni v našo družbo!

DELAVNICA PEKE BOŽIČNEGA 
KRUHA-POPRTNIKA

Tudi letos organiziramo delavnico peke poprtni
ka v muzeju. Poprtnik ali božični kruh je sladek, 
bogat kruh iz bele moke, ki se po tradiciji speče 

na božični večer. 
Njegova priprava 
ni zapletena in je 
primerna tudi za 
popolne začetni
ke.
Delavnica bo po
tekala v četrtek, 
15. 12. ob 18. uri. 

Za prijave obvezno pokličite na 070 430 202, 
število je omejeno.

OTVORITEV RAZSTAVE  
BOŽIČNEGA KRUHA – POPRTNIKA

V torek, 20. 12. ob 18. uri, vas skupaj z Kmetij
sko gozdarskim zavodom Ljubljana, izpostava 
Litija, vabimo na otvoritev razstave božičnega 
kruha. Vsak poprtnik je drugačen, ima pa nekaj 
skupnih značilnosti. Vabljeni k ogledu raznoli
kosti dekoracije in pokušnji. Del razstave bo 
tudi v izložbi TIC Litija.
Bi radi sodelovali na razstavi s svojim poprtni
kom? Pokličite na 070 430 202, veseli bomo 
vašega klica. Ga ne znati speči? Nič hudega, 
peke se naučimo se 15. decembra na delavnici.
Razstava bo na ogled do praznika sv. Treh kral
jev, 6. januarja 2023. Vabljeni!

Kulturni center in Mestni muzej
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Obkrožite nas
pod zaporedno 
številko 2.

TRAJNOSTNO POVEZANI – EVROPSKI 
TEDEN MOBILNOSTI 2022

Sodoben način življenja prinaša veliko ugodnosti in 
tudi marsikatero pomanjkljivost, ki vpliva na zdravje 
in osebnostni razvoj mlajših generacij. Prav pomanj
kanje gibanja je ena večjih težav. V Evropskem tednu 
mobilnosti (16.–22. 9. 2022), ko se več pozornosti 
posveča trajnostni mobilnosti, je večina učencev 
na matični šoli v Gabrovki in podružnični šoli na 

Dolah pri Litiji aktivno opravila vsaj del poti od doma do šole. 
Prav vsi udeleženci, še posebno učenci, ki so opravili peš naj

daljšo pot do 
šole, so izraža
li zadovoljstvo. 
N a v d u š e n j a 
niso skrivali. 
Hvaležni so bili 
za pozornost 
odraslih, ki so 
jih spremljali 
na poti v šolo. 
Prav tako smo 
veliko navdu
šenje in ponos 

opazili pri kolesarjih, ki so varno prikolesarili do šole. Veseli nas, 
da so med udeleženci vsako leto otroci, ki imajo podporo dru
žine, staršev in starih staršev, starejših sorojencev ter prijaznih 
sosedov, krajanov, ki jim je lepo v družbi odraščajoče mladi
ne. In seveda, da je aktivnih udeležencev (učencev, predšolskih 
otrok in odraslih) vsako leto več. Prepričani smo, da smo na 
pravi poti, saj s sodelovanjem in podporo nudimo otrokom zgled 
in utrjujemo vrednote, ki vplivajo na zdravje ter življenje. Zato 
smo hvaležni vsem sodelujočim odraslim, ki so se nam pridružili 
pri aktivnosti, ki jo podpirata Inštitut za politike prostora in Mi
nistrstvo za zdravje. Občini Litija se zahvaljujemo za odsevnike, 
s katerimi smo povečali vidnost ter vplivali na varnost pešcev v 
prometu, ter za material za ustvarjanje. Zahvaljujemo se tudi za 
vzgojno in preventivno delo, ki ga vsako leto opravljajo na šoli 
zunanji sodelavci, mentorji iz ZD Litija in Policije Litija. Tudi letos 
sta z delavnicami na temo Varno v prometu sodelovala gospa 
Neja Perič in gospod Andrej Hrup. Aktivnosti, ki nas povežejo, 
osrečujejo. In postanemo ter ostanemo trajnostno povezani.
 Maja PLAZAR

UČITELJ ZA EN DAN
Na OŠ Gabrovka  Dole že nekaj let zapored na poseben način 
obeležimo 5. oktober – svetovni dan učiteljev. Poleg tega, da se 
z učenci pogovarjamo o pomenu poklica učitelja, jim ponudimo 
tudi možnost, da se sami vživijo v njihovo vlogo.

Učenci, ki so se za to 
odločili, so se vnaprej 
dogovorili z učitelji in 
povedali svoje zamisli 
o poteku učne ure, nato 
pa oblikovali pripravo. 
Nekateri so učno uro 
izvedli v svojem razre
du, drugi pa so pouče
vali mlajše vrstnike. Po 
opravljeni nalogi so se o 
svoji izkušnji spet pogo

vorili z učitelji. Izrazili so pozitivne občutke. Spoznali pa so, da 
delo učiteljev ni samo v razredu, ampak da je za vsako dejavnost 
z učenci potrebna vnaprejšnja priprava.
Mladi učitelji so bili veseli, da so dobili priložnost, in bi se še 
želeli preizkusiti v tej vlogi.  Marta HROVAT

TEDEN OTROKA – JESENSKI POHOD IN 
PLEZANJE NA UMETNI PLEZALNI STENI

V tednu otroka, in sicer v petek, 7. 10. 2022, smo 
se podali na tradicionalni jesenski pohod iz Ga
brovke na Čatež in plezanje na umetni plezalni 
steni pri CŠOD Čebelica. Aktivnosti so se udele
žili učenci z Dol in iz Gabrovke. 
Učitelja Matej Mlakar in Damjan Volkar sta nas 

prijazno sprejela, nam pomagala pri premagovanju začetniških 
težav pri plezanju na umetni plezalni steni ter potrpežljivo spod
bujala pri premagovanju strahu pred višino in strmo steno. 
Gibanje v naravi, klepet s prijatelji, premagovanje napora pri hoji 
in plezanju je polepšala tudi prisotnost staršev in starih staršev, 
ki so si dnevne obveznosti prilagodili in se pridružili dejavnosti. 
V Gabrovko smo se vrnili zadovoljni, da smo del dneva preživeli 
skupaj. Brez večjih težav smo opravili 14 km dolgo pot, otroci 
pa so odrasle prekašali v pogumu pri premagovanju strahu pred 
višino in v spretnostih plezanja.
Gozd ponuja številne možnosti za pristna doživetja v naravi. Ak
tivno preživljanje prostega časa s starši in prijatelji pa nas bo
gati in osrečuje, kar smo lahko opazili v veselem razpoloženju in 
iskricah v očeh otrok ter odraslih. Maja Plazar

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
OB TEDNU OTROKA

Letošnji teden otrok smo obogatili z dvema zanimivima 
obiskoma. 
Prvi je bil na začetku tedna otroka, in sicer obisk Živinih in Mi
linih staršev. Starša sta kemika, delata v laboratoriju. Z njima 
smo raziskovali, zakaj listi v jeseni zgubijo zeleno barvo, oziroma 
zakaj se pobarvajo rumeno, rdeče.
Kljub temu da je poskus kar zahteven, so otroci lahko sode
lovali pri sami izvedbi poskusa. Predhodno nabrane zelene, 

rumene in rdeče liste so trgali 
in jih stlačili v terilnici. Vsako 
barvo listov posebej. Nato 
so s pretlačenimi barvnimi 
listi napolnili epruvete. V tem 
delu poskusa so bili otroci le 
opazovalci in interpretatorji 
rezultatov poskusa. Opazovali 
so, kako lise različnih barv 
potujejo z različno hitrostjo. 
Po končanem poskusu so vi
deli, da so v listu prisotne 
različne barve, da je v zelenem 
listu prisotnih več barv kot v 
rumenem listu. Opazili so, da v kromatogramu rumenega lista 
ni zelene lise, ki je v kromatogramu zelenega lista. Ker zelena 
lisa izgine, list ni več zelen. Ker pa so rumena barvila še vedno 
prisotna v listu, list postane rumen. Zelenemu barvilu v listih 
rečemo klorofil. Poleti je v listih veliko klorofila. V jesenskem 
času pa ga je čedalje manj in klorofil neha nastajati, zato listi 
izgubijo zeleno barvo in se obarvajo rumeno, rdeče. Starša sta 
nam podarila še različne kapalke, epruvete, s katerimi so se v 
naslednjih dneh otroci še veliko igrali. Izkušnje, ki so jih pridobili 
pri poskusu, pa so tudi uporabili pri igri.
Drugi obisk je bil ob zaključku tedna otroka. S kombijem smo se 
odpeljali na Tlako, na vadbeno urico pri »Active Cross s Tanjo«. 
Tanja nas je pričakala že na vratih. Hitro smo se preobuli v copa
te, si slekli odvečne puloverje in že smo začeli z igrami ogre

vanja pod nje
nim vodstvom. 
Razdelila nas 
je v štiri sku
pine – žogice, 
kobilice, zajčki 
in hroščki – in 
podala navodi
la. Na ekranu 
se je prikazala 
ura z odšte
vanjem časa. 
Ob zvoku smo 

zamenjali postajo in nadaljevali na novi postaji, toliko časa, da 
smo se vsi zvrstili na vseh postajah. To smo ponovili štirikrat. Kar 
dobro smo se prepotili in razmigali. Prav prileglo se je umirjanje 
in raztezanje na blazinah ob nežni glasbi. 
Nato so telovadne klopi postale »mizica pogrni se« in na njih je 
že bil čaj in prigrizek, ki nas je okrepčal za pot proti vrtcu. Od
pravili smo se namreč peš.
Hvala staršema in Tanji iz »Active Cross s Tanjo« za obogatitev in 
popestritev naših vrtčevskih aktivnosti.

Za male pikapolonice Marinka LENART

OŠ GABROVKA - DOLE



• ZA urejen in zdrav   
	 življenski	prostor!
•	ZA	trajnostni	razvoj!
•	ZA	dialog!

 

 

 

 

Naše aktivnosti 
lahko spremljate 
na družbenih 
medijih.

Več o programu in kandidatih preberite na spletni strani 
gibanjesvoboda.si

za Litijo

S svojim delom bomo skrbeli za ključna 
razvojna področja naše občine: 
Živahne in urejene javne površine

Zagotovili bomo dodatne uporabne zelene površine za mlade 
in stare, revitalizirali mestno jedro Litije in središča okoliških 
krajev ter se zavzemali za ureditev sprehajalne poti ob Savi.

Pestra turistična ponudba ter športne in kulturne dejavnosti

Razširili bomo možnosti za kvalitetno preživljanje prostega 
časa ter nudili večjo podporo športnim in kulturnim 
dejavnostim (tako s povečanjem sredstev za delovanje 
društev kot z vlaganjem v infrastrukturo). Spodbujali 
bomo razvoj turizma in se trudili, da je reka Sava v smislu 
rekreacije in turizma bolje prepoznana;  potencial, ki 
ga že leta ponuja najdaljša slovenska reka, je namreč 
popolnoma neizkoriščen.

Trajnostno ravnanje z viri, samooskrba ter razvito 
gospodarstvo 

Zavzemali se bomo za trajnostno izkoriščanje voda s 
poudarkom na ohranjanju naravnih habitatov ter populacij 
živalskih in rastlinskih vrst. Zamenjali bomo energetsko 
potratno javno razsvetljavo in začeli z energetsko sanacijo 
objektov. Poiskali bomo rešitev za postavitev stalne pokrite 
tržnice, kjer bodo lahko lokalni pridelovalci stalno ponujali 
svoje domače izdelke. Z ureditvijo ustreznih prostorov bomo 
privabili več naložb v visokotehnološke in trajnostne projekte.

Prihodnost	se	začne	v	tvojem	kraju.

Glasujte za!Kandidati	za	občinske	svetnike
Volilna enota 1
Renata	Razboršek
Iztok	Izlakar
Saša	Pucelj
Matej	Kračan
Petra	Cilenšek
Peter	Izlakar

Maja	Jurjevec
Elvid	Velić
Enej	Gradišek
Tomislav	Bizjak
Urška	Boldin
Boštjan	Kajtna

Volilna enota 2
Miloš	Kimovec
Vida	Lukač
Daniel	Lenart
Margita	Selan	Voglar
Janez	Orehek
Karmen	Kristan

Volilna enota 3
Tomaž	Lihtenvalner
Ana	Marija	Majcen
Igor	Medved
Nada	Podkrajšek	
Tina	Vrhovec

Uspešen dolgoročen razvoj lokalne skupnosti je preplet učinkovitega vodenja lokalne oblasti, posluha za pobude 
občanov in tesno sodelovanje z državno ravnjo. Sodelovanje državne in lokalne oblasti je veliko lažje, kadar si 
delimo podoben vrednotni sistem, ki temelji na svobodni in odprti družbi, zaupanju v sočloveka, skupnost in državo, 
spoštljivem dialogu in odgovornem sodelovanju.  
Na lokalnem nivoju sem že deloval v različnih vlogah. Vedno znova sem ugotavljal, da vodstva niso imela resnih 
ambicij za oblikovanje razvojnih politik, s katerimi bi naslavljali izzive in priložnosti, ki so hkrati tudi odskočna deska za 
bolj izpolnjeno, vključujoče in demokratično sobivanje. 
V Iztoku Izlakarju, kandidatu Gibanja Svoboda za župana, in kandidatih na listi Gibanja Svoboda za svetnike v Litiji 
lahko prepoznate odgovornost, kompetence, znanje, voljo, ambicioznost, zagnanost in svežino, ki si ju občini zaslužita 
in potrebujeta. Verjamem, da vas velika večina, spoštovani volivci in volivke, meni enako!  

Letošnje lokalne volitve so priložnost za nove obraze, ki bodo omogočili krepitev povezanosti lokalne in državne ravni in s tem za nov zagon 
za projekte, s katerimi bo občina naredila uspešne korake v dolgoročen vzdržen razvoj, ki bo prijazen do prebivalcev in okolja. 
Občina Litija za svoj razvoj na vseh področjih potrebuje spremembe, zato vas, spoštovani občani, pozivam, da na lokalnih volitvah 20. 
novembra 2022 podprete  spremembe in sveže pristope tudi na lokalnem nivoju! Vaš poslanec, Franc Props

Spoštovane občanke in občani,
volilna kampanja se bliža h koncu in že v nedeljo bo morda jasno, komu (bo)ste zaupali vodenje občine v naslednjem 
štiriletnem obdobju, torej kdo bo sooblikoval vašo prihodnost. Naloge se lotite z vso resnostjo, izkoristite svojo pravico 
do volitev in oddajte svoj glas.
Sam se zavedam izjemne odgovornosti, ki jo takšna funkcija prinaša in zahteva, zato sem se za kandidaturo odločil šele po 
temeljitem razmisleku. A v preteklih mesecih sem opravil ogromno pogovorov in odkril, da skoraj vsak posameznik v sebi 
skriva željo in ideje, kako dvigniti kakovost življenja v naši skupnosti, le da je ta glas pogosto preslišan.
Profesionalno se že dvajset let ukvarjam z načrtovanjem infrastrukture, pri svojem delu pa sem v stiku z različnimi 
ljudmi. Pravijo, da sem odprt, povezovalen in da znam poslušati. Sem poročen, oče treh otrok, prosti čas pa najraje 

izkoristim za ukvarjanje s športom in glasbo.
V občini je bilo, sploh v zadnjem času, realiziranih precej projektov, a vseeno menim, da je čas za novo energijo, saj je pred nami še 
veliko izzivov – pridobivanja evropskih sredstev, vzpostavitev primerne infrastrukture, vsem generacijam moramo omogočiti zdrav 
življenjski slog, nenazadnje je potrebno zavzeti aktivno pozicijo glede našega največjega bisera, reke Save. Na vse te in ostale izzive, 

opredeljene v našem programu, sem pripravljen, ponosen pa sem tudi na svojo ekipo kandidatk in kandidatov za svetnike, ki mi 
bodo s svojimi raznolikimi izkušnjami zastavljene cilje pomagali uresničiti.

Hvala za vso podporo, ki ste mi jo že izkazali in hvala za vaš glas. Iztok Izlakar, kandidat za župana
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Kandidatka za županjo:
Kaja Mlakar Agrež

Kandidati za Občinski  
svet v 1. volilni enoti:
Kaja Mlakar Agrež 
Nejc Jogan
Tea Femec
Matija Mohar
Marjeta Mlakar Agrež 
Mark Lakić

Kandidat za Občinski  
svet v 2. volilni enoti:
Martin Šifrar

Kandidiramo pa tudi  
za člane Mestne skupnosti 
Litija in Krajevne 
skupnosti Jevnica. 

Celoten program in opise 
kandidatov najdete na:
LITIJA-LEVICA.SI

 – Ohranitev reke Save brez hidroelektrarn!
 – Vzpostavitev naravnih kopališč ter razvoj 

trajnostnega turizma povezanega z reko Savo. 
 – Grajenje skupnosti in medgeneracijske 

solidarnosti.
 – Pravični zeleni prehod in ohranitev biodiverzitete.
 – Več dreves, parkov, igrišč in manj betona.
 – Gradnja javnih neprofitnih stanovanj.
 – Manj avtomobilov, več trajnostnih oblik mobilnosti.
 – Skupnostno odločanje o porabi občinskega 

denarja in vključevanje občanov v odločanje.
 – Krepitev programov duševnega zdravja  

in preprečevanja nasilja v družini.
 – Vzpostavitev bivanjske skupine za osebe z motnjo  

v duševnem razvoju.
 – Ustanovitev javnega regijskega medija.
 – Krepitev mladinskih in kulturnih programov.
 – Neprofitno medobčinsko zavetišče za živali.
 – Brezplačno počitniško varstvo otrok.
 – Obnovitev Plečnikovega spomenika z okolico.
 – Urbanistična ureditev mesta Litija.
 – Zmanjšanje števila reklamnih panojev.

ERNA ŠEKLI 
Volilna enota 3

ŽAN LOVŠE 
Volilna enota 1

7

5

OBKROŽI

OBKROŽI

Misli módro,  
voli zeleno!

Kandidata za občinski svet:
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Zgodilo se je:  
UROČENA KLET

Naše tokratnje oglašanje zače
njamo s pohvalo in zahvalo. Naj
prej pohvala, za vse prostovolj
ce, mladinske delavce in mlade, 

ki so sodelovali pri idejni zasnovi in izvedbi le
tošnjega dogodka ob Noči čarovnic, ki smo ga 
poimenovali UROČENA KLET. Delo se je začelo 
ze z začetkom oktobra in ni ga bilo malo. Bravo 
še enkrat. Super ekipa, super dogodek 😊
Zahvala pa seveda vsem obiskovacem, ki ste 
nas na zadnji dan oktobra obiskali. Ni vas bilo 
malo. Upamo, da smo dosegli naš glavni namen 
in nam je uspelo, 
da smo vas pre
strašili. Hvala za 
vse vaše pohva
le, resnično nam 
dajete energijo 
za vse projekte, 
ki se jih lotimo. 
Upamo, da se 
v enako številč
nem obisku, vi
dimo tudi priho
dnje leto. 

Uročena klet, MC 
Litija, 31. 10. 2022 

(avtor fotografije: 
Žiga Lupše)

UČNA POMOČ ZA 
OSNOVNOŠOLCE

Program UČNA POMOČ je namenjen osnovno
šolcem, ki potrebujejo pomoč pri šolskih nalo
gah in učenju. Program je za učence OŠ brez
plačen. 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 pri
meren za učence, za katere se izkaže, da potre
bujejo konsistentno pomoč in stalno prisotnost 
inštruktorja. V teh primerih obvestimo starše in 
vas napotimo na KLIŠE (Klub litijskih in šmar
skih študentov), ki ponuja plačljive inštrukcije.
Dodatne informacije lahko dobite na številki 
051/443410 ali po elektronski pošti na na
slovu 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 prilaga
jajo potrebam in željam mladih, nek osnovni 
program pa zajema: ponedeljke in torke je pre

vzel Anže s programom Gamer‘s club. Ob po
nedeljekih 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 od
krivajo prostran svet računalniških iger! Srede 
so navadno ekološko obarvane, teme in pro
gram pripravlja naša nova mladinska delavka 
Sandra (to je tudi vabilo, da se oglasiš kaj okoli 
in jo spoznaš :)), četrtki so namenjeni ležerne
mu 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 Li
tija na športnem programu za mlade. Vadba je 
za udeležence med 15. in 29. letom brezplačna, 
zažželjeno je, da se na vadbo prijavite. Zaželje
no je, da pridete cca deset minut pred samo 
vadbo, zaradi pomoči pri postavljanju igrišča. 
Za igranje potrebujete primerne športne copa
te, namenjene vadbi v zaprtih prostorih.
*Kako se prijaviš? Pošlji nam mail na info@
mclitija.si, v zadevo napiši ODBOJKA in se prija
vi najkasneje do vsakega ponedeljeka oz. torka 
pred vadbo.
Večerno gibanje ne poteka v času šolskih po
čitnic in praznikov. Na urniku ostajamo vse do 
konca aprila 2022.

VABILO na dogodek »Po poteh 
obrtniške in industrijske dediščine«
Mladinski center Litija vabi, predvsem mla
de, da se nam pridružijo na dveh sprehodih, v 
Šmartnem pri Litiji in v Litiji, kjer bomo skupaj 
raziskali obrtniško in industrijsko dediščino na
ših krajev. Dogodek je del projekta LAS Okusi 
domačnosti, kjer ZKMŠ Litija sodeluje z Občino 
Litija in Vinogradniškim društvom ŠTUC. Spre
hod je zasnovan za mlade, vodi ga mladinska 
delavka našega centra. 
Sprehod v Šmartnem bo 24. novembra, ob 
16.00, točka izhodišča je Staretov trg, na spre
hodu v Litiji, pa se nam lahko pridružite v petek, 
25. novembra, prav tako ob 16.00. Dobimo se 
na parkirišču pred poslovno stavbo Predilnice 
Litija na Kidričevi cesti 1. 

MC Litija

MLADINSKI CENTER LITIJA

Začnimo z novico o novi razstavi naših članov, ki je na ogled v Kulturnem 
centru Litija. Zgodila se je v četrtek, 27.10.2022 z otvoritvijo razstave del 
Marije Hameršak Lavrenčič in Aleksandra Lavrenčiča. Marija se je predsta
vila z vrsto izvrstnih fotografij motivov iz narave, Aleksander pa z likovnimi 
deli, v katerih je prevladoval motiv brez, upodobljenih v različnih letnih časih. 

Otvoritev sta popestrila mlada glasbena umetnika, učenca Glasbene šole Litija Šmartno in sicer 
Mark Šket na koncertni harmoniki in Zoja Kukovec na kljunasti flavti, ki jo na klavirju spremljal 
prof. Tilen Bajec. Mentorja mladih glasbenikov sta Dušan Drobnič in Uroš Hribar.
Zaključne prireditve na Izlakah “Jesenske misli”, projekt JSKD, kjer se srečujejo literati, sta  
se udeležili članici sekcije “Lila piše” Joža Ocepek in Magda Groznik, kjer sta predstavili svoj 
prispevek. V ateljeju zaključujemo z izdelavo jaslic za rudnik Sitarjevec, ki bodo na ogled v dem
cembru 2022. Projekt se odvija pod vodstvom mag. Zorana Pozniča, akademskega kiparja.
V organizaciji JSKD OI Litija se je začela grafična delavnica z mentorjem Jožetom Potokarjem. 
Udeleženci se bodo lahko preizkusili in nadgradili svoje znanje v tehniki suhe igle, jedkanice in 
llinoreza. Za Lilo piše Aleksandra KRNC

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO
JESENSKA EKSKURZIJA  

V MARIBOR
Brezplačna vozovnica za vlak in 
mestni avtobus je botrovala, da 
smo se odločili za ekskurzijo do 
Maribora, štajerske prestolnice, 
saj je potovanje z vlakom zelo pri

jetno in sproščeno. Čas potovanja iz Litije do 
Maribora, z enim prestopom v Zidanem Mostu, 
traja malo več kot dve uri. Ekskurzijo je bilo po
trebno zaradi izrednega zanimanja organizirati 
dvakrat. 
Na železniški postaji v Mariboru nas je počakal 
turistični vlakec, poimenovan Jurček, ki sprej
me do največ 52 potnikov. Skupino je spremlja
la vodička, ki nam je nanizala nešteto zgodovin
skih dejstev in nas na krožni poti po Mariboru 
na nekatere znamenitosti še posebej opozarja
la. Moram priznati, da je bilo informacij več kot 
dovolj, preveč, da bi jih lahko strnila v krajši, 
smiselni sestavek. Zaključim lahko le, da smo 
brez izjeme ugotovili, da je Maribor izredno ure
jeno mesto. Postanek znamenitega Jurčka je bil 
na Lentu. Kdorkoli je že slišal za Maribor ali ga 
dobro pozna ve, da je Lent središče kulturnega 
dogajanja v mestu in da je tam ena najstarejših 
vinskih trt, stara več kot 400 let. Prav naspro
ti Lenta pa se preko Drave bohoti Medicinska 
fakulteta Univerze v Mariboru, ki je baje s pod
zemnimi predori povezana z bolnišnico. Levi 
in desni breg Maribora preko Drave povezuje 
sedem mostov. Prvi skupini žal ni bilo dano, 
da bi se po ogledu mesta z vzpenjačo povzpeli 
na Pohorje in so se zato na Pohorje preko Hoč 
pripeljali z avtobusom. Tiste dni so se na vzpe
njači vršila nujna vzdrževalna dela, vsekakor 
priprave na zimsko sezono. Pri drugi skupini je 
bila vzpenjača že v obratovanju, zato je bilo do
živetje vzpenjanja na vrh verjetno zanimivejše. 
Okrepčali smo se v hotelu Bellevue, od koder 
je predvsem v jasnem vremenu prečudovit po
gled na Maribor in njeno okolico. V neposredni 
bližini hotela leži smučarska proga, znana po 
tekmovanju za Zlato lisico. Turističnim delav
cem je izredno žal, da tega tekmovanja zaradi 
neugodnih snežnih razmer in visokih tempera
tur ne morejo izpeljati, zato pripravljajo novo 
rezervno tekmovalno progo na višje ležečem 
Arehu. Ne preveč utrujeni in polni lepih vtisov, 
smo se z vlakom varno pripeljali v poznih po
poldanskih urah do Litije in nekateri še naprej 
do Kresnic.  Vera BRIC

JESENI NA MORJE
Enaindvajset članov Medobčinskega društva 
invalidov Litija – Šmartno, smo odšli od 20.10. 
– 23.10.2022 na morje v Petrčane. Petrčane so 
naselje in manjše pristanišče, ki je oddaljeno 
11 km od Zadra.
Med potjo so v naš avtobus prisedli še kočevski 
upokojenci. Hitro smo navezali prijetne stike. 
Po nekaj urah prijetne vožnje smo se ustavili 
v majhni vasici Smiljan v srcu Like. Obiskali 
smo rojstno hišo velikega znanstvenika Nikola 
Tesla. Imamo ga za genija in humanista, ki je 
nepreklicno spremenil svet v katerem živimo. 
Če pomislimo, kako bi živeli brez elektrike, brez 
televizije, interneta, radarjev … Že ob rojstvu 
so mu napovedali, da bo otrok luči. Pozno po
poldne smo se pripeljali do hotela Pinija, ki je 
obkrožen z bori in drugimi zanimivimi rastlina
mi. Sledila je večerja v lepo urejeni restavraciji, 

klepet v avli ob živi plesni glasbi. Prilegel se je 
počitek v prijetno urejenih sobah.
Drugi dan smo se odpeljali v najstarejše kralje
vsko mesto na Hrvaškem. Nin je majhno me
stece, ki je stisnjeno na 500 m širok otoček in 
je na celino pripeto z dvema mostovoma. Videli 
smo cerkev Sv. Križa, ki je najmanjša katedra
la na svetu. Na dolgo pomorsko tradicijo tega 
območja pa nas spominja starohrvaški čoln 
Condura Croatica. Med deset najatraktivnejših 
svetovnih simbolov sreče pa spada veličasten 
bronasti kip Grgurja Ninskega. Izročilo pravi, če 
se dotaknemo njegovega nožnega palca, nas 
bo našla sreča. Popoldan pa je pod hotelom 
potekalo tekmovanje v prstometu, ki je bilo za 
nas zelo uspešno. V igri posameznikov je do
segel tretje mesto naš igralec Avgust Jerant. 
V dvojicah pa sta igrala Janez Bevc in Avgust 
Jerant in dosegla prvo mesto. Za oba dosežka 
jima iskreno čestitamo! Takšnega uspeha pa 

ne bi bilo brez 
petih glasnih na
vijačic. Zvečer pa 
so naša srca na
polnili člani klape  
Intrade.
Tretji dan smo 
obiskali narodni 
park Krka. Obču
dovali smo moč 
in lepoto narave, 

ves čas pa nas je spremljal šum vode in vrša
nje vetra v krošnjah med drevjem. V mestecu 
Skradin pa smo se gostili s skradinsko rižoto z 
bogatim okusom. 
Četrti dan smo so odpeljali na obisk Zadra. 
Zadar leži na polotoku in je pomembno prista
niško mesto. V mestu so pomembne stavbe iz 
beneškega obdobja. Najbolj pa so nas navdu
šile Morske orgle, nekakšne kamnite stopnice 
s sistemom cevi, ki oddajajo nepozabne zvoke 
morja. V bližini je simbol mesta Pozdrav Soncu. 
Če boste potovali po Dalmaciji, si vse to oglej
te! V bližini Biograda smo obiskali lepo urejeno 
vinsko klet Karaba.
Preživeli smo res lepe jesenske počitnice v do
bri družbi, enkratnih ogledih, prijaznem osebju 
v hotelu, ob dobro razpoloženem vodiču Du
šanu, prijetnem šoferju in sončnem vremenu. 
Hvala agenciji Tilago in vsem na društvu za skrb 
za naše prijetno počutje.

Marjana DrAŽUMERIČ

VSAK LAHKO NEKAJ PRIDOBI
RISE kot zadruga ustvarja 
skupnost, katera se razvi
ja, izobražuje, sodeluje in 
je ekološko ekonomična. 

Trenutno smo v nestabilnem času, ki ga lah
ko kot skupnost lažje prebrodimo. Tako lahko 
na naši spletni strani www.rise.si/podjetje/ 
najdete lokalna podjetja, obrtnike in kmetije z 
različnimi storitvami in ponudbo. Še vedno z 
veseljem večamo bazo, zato lepo vabljeni, da 
se predstavite na naši strani obiskovalcem, ka
terih je iz dneva v dan več. Bodi viden s svojo 
dejavnostjo!
Nekateri že prav lepo ozaveščajo in poučujejo 
o svojih produktih in storitvah na naši spletni 
učilnici. Na strani lahko preverite ali je pri vas 
možno priklopiti sončno elektrarno, pridobite 
priročnik za razvoj veščin in znanja za trajnost
ni razvoj, kako lahko 3D printanje pospeši vašo 
proizvodnjo, dobite priročnik za fizične osebe, 
ki želijo oddajati nepremičnine turistom, izves
te 8 pristopov za izboljšanje motivacije zapo
slenih, 7 načinov za zagotavljanje zvestobe 
strank, 9 koristnih idej za trženje na družbenih 

omrežjih, ter še mnogo drugega praktičnega 
znanja in nasvetov za boljši vsakdan.
Če si želite domače pridelke in proizvode, si jih 
lahko ogledate in naročite na naši spletni trž-
nici. Izbira je bogata, sami pa si izbirate način 
prevzema in plačila. 
Pod rubriko aktualno lahko preberete sveže in 
aktualne novice, kot so različni razpisi, predpi
si in priložnosti za gospodarstvo, kmetijstvo, 
čebelarstvo, vinarstvo, ribarstvo, turizem, dru
štva, zavode, ter druge ustanove in samoinicia
tivne osebe. Nudimo vam tudi zbirko različnih 
izobraževanj, dogodkov in srečanj. 
Da pa ni samo digitalno, izdelujemo različne 
embalaže, okraske, obeske, znake, makete, 
sestavljanke, toperje, ter drugo iz lesa, pleksi 
stekla, kartona, plastike, cerade, pene, stirod
urja in usnja. Zrišemo, oblikujemo in nato izde
lamo s CNC laserjem, kateri omogoča izrez in 
graviranje napisov na različne podlage ter obli
ke kot so kozarci, vaze, steklenice in podobno. 
Nekaj njih si lahko ogledate v modularskem 
kotičku in na Facebook strani RISE mode-
liranje.

Ker RISE gradi Skupnost, 
vas povabimo k delitvi 
vaših izdelkov in produk
tov, 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 br
skalniku. 
Pišite nam na elektron
ski naslov info@rise.si, 
kjer bomo veseli vaših 
vprašanj, pobud in sode
lovanj. 

RISE

Tradicionalno  
prednovoletno srečanje

Tradicionalno prednovoletno srečanje bo  
v Gostilni Kovač v petek, 2.12.2022 ob 15. uri.  
Srečanje bomo organizirali ob zaključku leta za vse člane,  
podporne člane in prijatelje. Vabimo tudi invalide,  

ki še niste včlanjeni v naše Društvo.
Prispevek za člane je 20 EUR, za njihove spremljevalce pa  
23 EUR. Za hrano, pijačo in glasbo bo poskrbljeno, dobro  
voljo in sladke dobrote je zaželeno, da prinesete s seboj.

Rezervacija velja z vplačilom prispevka v Društveni pisarni.

ZAHVALNA NEDELJA Z BLAGOSLOVOM OBNOVLJENIH  
ORGEL V ŽUPNIJI KRESNICE

V Župniji Kresnice smo na zahvalno nedeljo blagoslo
vili obnovljene Milavčeve orgle. Blagoslov je podelil 
naš župnik dr. Božidar Ogrinc. Pri maši sta sodelo
vala župnijski mešani in mladinski pevski zbor pod 
vodstvom zborovodkinje Tadeje Jelnikar. Igrali so 
domači organisti: Jože Jelnikar, Marko Lajovic, Saša 
Razpotnik, Metka Drnovšek in Simona Katanec.
Na orgle v župnijski cerkvi se dolga leta ni igralo za
radi številnih okvar, dotrajanosti posameznih delov 
in hude črvojednosti. Potrebna je bila temeljita ob
nova, ki smo se je lotili med leti epidemije, ko smo 
zaprtje cerkva izkoristili za prenovo ne samo orgel, 

temveč tudi same cerkve, saj je bilo potrebno zagotoviti boljše razmere za čim daljšo življenj
sko dobo inštrumenta. Po sveti maši z blagoslovom smo prisluhnili krajšemu koncertu, kjer sta 
nam svojo virtuoznost na orglah predstavila profesorica Tereza Podlogar in profesor Tilen Bajec. 
Ponosni smo, da imamo v naši mali župniji kar pet organistov, ki polepšajo doživljanje ne samo 
nedeljskih svetih maš, temveč tudi bogoslužij med tednom. Obnova orgel in cerkve nas je še bolj 
povezala med seboj v trdno in toplo skupnost z globoko hvaležnostjo drug za drugega. Veselo 
razpoloženje smo ob obilni hrani in pijači nadaljevali na župnijskem dvorišču. Leonida RAZPOTNIK



DRUŠTVA / ZANIMIVOSTI NOVEMBER 2022  11

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

ZGODILO SE JE 
SREČANJE STAREJŠIH ČLANOV

Društvo upokojencev Litija na
daljuje dolgoletno tradicijo in 
vsako leto povabi člane, starej
še od 80 let, na letno srečanje. 
Letošnje srečanje je bilo 22. ok
tobra v gostilni Kovač, udeležilo 

pa se ga je okoli 60 članov.
Navzoče je, kot vsako leto, pozdravil župan 
Franci Rokavec in v svojem nagovoru pou
daril, kako pomembno je sodelovanje našega 
društva pri projektih občine, namenjenim sta
rejšim občanom in da so prav vsi dobro spre
jeti. Vsem je zaželel še veliko zdravja in dodal, 
da bi bil počaščen z nami sodelovati tudi v pri
hodnjem mandatnem obdobju, če bo izvoljen.
Povabljencem je spregovorila tudi predsedni-
ca Irena Kramar in vse navzoče seznanila z 
vsemi novostmi, tako pri vodenju društva kot 
pri organizaciji dela, naštela vse uspešne prire
ditve, ki so se že zgodile in povabila na letošnje 
jesenske dogodke ali morda le na klepet v naše 
prostore. Svoj nagovor pa je zaključila s temi 
mislimi:

„Želim vam še veliko zdravih let, Imejmo se radi 
in ne pozabimo, da je najlepše darilo nasmeh, 
je lepa in prijazna beseda, beseda optimizma 
in spodbude. V jeseni življenja nam druženje 
pomaga premagovati osamljenost in popestri-
tev življenja. Še naprej se bomo trudili za vas, 
da bomo lažje in lepše skupaj preživljali jesen 
življenja.“
Za popestritev srečanje je tokrat poskrbela 
plesna skupina Bizonke, ki je z zanimivim 
programom razveselila navzoče in obudila spo
mine na mladost.
Sledilo je kosilo in medsebojni živahni pogovo
ri, ki niso zamrli še dolgo v popoldne.

 Pripravljalni odbor srečanja

RAZSTAVA PZDU ZASAVJE
V mesecu oktobru smo v Kulturnem centru Liti
ja razstavljali člani DU Litija in Du Trbolje, DU 
Hrastnik pa je žal sodelovanje zaradi bolezni 
odpovedalo. Sodelovalo pa je tudi Društvo U3 
Litija in Šmartno,ki je razstavilo keramično 
zgodbo o Savi in tako dopolnilo zbirko čudovi
tih izdelkov, ki so krasili preddverje in modro 
sobo Kulturnega centra Litija. Ogledati si je bilo 
mogoče vse od pletenin, nakita, kvačkanih in 
klekljanih izdelkov, domačega mila, unikatnih 
voščilnie, rož iz različnih vrst materialov in 
umetniške slike Jelke Zajc. 

Veseli smo, da se lahko pokažemo, izmenjamo 
ideje in načrte za delo v bodoče in da smo od
prti za sodelovanje. Zavedamo se, da je vsak 
posameznik le kaplja v morju, skupaj pa smo 
ocean, da je vsak posameznik unikat, skupaj 
pa smo bogastvo kulturne in umetniške dedi
ščine na različnih področjih. Ne smemo in ne 
moremo si dovoliti, da naši najstarejši člani od

idejo, preden nam posredujejo svoje znanje in 
veščine. Mi smo tisti, ki ne smemo dovoliti, da 
se kaj pozabi, kar je mogoče ohraniti.
 Irena KRAMAR

VESELO MARTINOVANJE
Mesec november je pomemben mesec za vse 
vse vinogradnike, hkrati pa je Martinovo po
stalo razširjeno praznovanje po vsej Sloveniji, 
povezano z vinom in vinsko kulturo in zato se 
je za pravo doživetje martinovanja dobro odpe
ljati med vinarje ali vsaj do dobre gostilne, ki 
spoštuje to tradicijo

Izletniška skupina je za letošnji vinski praznik 
organizirala obisk prijetnega gostišča Janc, na 
Studencu pri Sevnici. Bilo je dobro, zabavno in 
trajalo je 12 ur. Značilna in obilna martinova 
pojedina, prijetna družba in živahna glasba pač 
pripomoreta, da čas hitro teče, lepi spomini pa 
ostajajo. Hvala organizatorjem.  Iva SLABE

ZGODILO SE BO
Usposabljanje za uporabo pametnih 

telefonov in elektronske pošte
Pospešena digitalizacija na vseh področjih ži
vljenja in razvoj pametnih naprav predstavlja 
nov izziv za vse, ki nismo vešči uporabe pame
tnih naprav in ki ne znamo izkoristiti vseh mo
žnosti, ki nam jih omogočajo pametni telefoni.
Nezmožnost uporabe pametnih naprav nam 
povzroča težave, včasih pa nas tudi izključuje iz 
dogajanja, saj se vse več obvestil o dogodkih, 
pa tudi nujnih informacij seli na medmrežje.
Sprašujemo svoje otroke, vnuke, ki nam po
jasnjujejo skrivnosti digitalnega sveta, vendar 
pričakujejo, da bomo vse možnosti hitro osvo
jili in da ne bo treba z nami ponavljati novih 
veščin. Pogosto prijazno slišimo; » Kako, da ne 
veš? To je čisto enostavno« ali pa »Saj sem ti že 
pokazal«, včasih pa tudi ne znamo prav vprašati 
ali nam je nerodno spraševati osnovne stvari.
Zato smo se v društvu že pred časom odločili, 
da aktivno pristopimo k usposabljanju naših 
članov. Srečujemo se vsak četrtek ob 10. uri, v 
prostorih društva na Jerebovi ulici in bomo na
daljevali, vse dokler bo interes.
Društvo upokojencev Litija pa je vključeno tudi 
v projekt Digitalno vključeni, ki ga vodi ZDUS. 
V tem okviru bomo imeli 22. novembra ob 
10. uri, tri šolske ure usposabljanja upora-
be elektronske pošte (Gmail). Število udele
žencev je tokrat omejeno na 15, zato pohitite 
s prijavami. Tečaj je brezplačen, izvajalec bo 
Simbioza.
Vsakdo se lahko nauči dodatnih veščin, ki nam 
bodo olajšale komunikacijo, mnogokrat pa 
nam bodo tudi v veselje. Zdajšnji udeleženci, 
od katerih mnogi presegajo 70 let, posamezni
ki pa tudi že krepko čez 80 let, so dokaz, da 
lahko uspemo. 
Vabljeni, da se nam pridružite! Vida VUKOVIČ

INFO TOČKA
V DU Litija poteka nova dejavnost, ki podpira 
pogoje za aktivno in zdravo življenje, informira
nje in digitalno opismenjevanje starostnikom in 
ostalim zainteresiranim.
V okviru projekta izvajamo posredovanje in
formacij iz različnih področij iz vsakdanjega 
življenja (možnost vključevanja v aktivno ži
vljenje, vključevanje v socialne in zdravstvene 
ustanove, v zvezi s finančno varnostjo, prido
bivanje socialne in prostovoljne pomoči...), 
meditacija za sproščanje stresa in zdravo ži
vljenje ter različna predavanja. Informacije se 
posredujejo preko telefona, spletne strani dru
štva, e  pošte ter osebno s strani prostovoljcev  

DU Litija.
DU Litija redno tedensko iz-
vaja tečaj digitalizacije, ter 
dvakrat mesečno meditaci-
je za sproščanje. O terminih 
posameznih aktivnosti ob
veščamo zainteresirane pre  
ko oglasne deske DU Litija, 
spletne strani društva ter fa
cebook strani.
 Marjeta TAVČAR

•  POHOD: 19.11.2022  Buč
ka pri Škocjanu

•  PREDNOVOLETNO DRUŽE
NJE: 15. 12. 2022 – Bistro 
Valvasor z živo glasbo

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLE PRI LITIJI

POUČNO IN PREŠERNO V SLOVENSKE GORICE
6. oktobra 2022 se je vesela druščina članov in nečlanov DU Dole pri Litiji odpravila na področje 
Prekmurja, raziskovat kotičke naše prekrasne Slovenije. Po meglenem četrtku se je dan razvil v 
čudovit sončen dan. Prispeli smo na kmetijo na Dražen Vrh, naselje v občini Sveta Ana, na nad
morski višini povprečno 340m, naselje, ki premore 148 prebivalcev.
 Sledil je kmečki zajtrk, nato pa ogled Methansove hiše, ki je nekaj posebnega. Zbirka obsega dva 
dela, saj je sedanji lastnik Leopold Methans svojo vizijo udejanjil v spodnjem delu, kjer je razstava 
njegovih kovinskih skulptur in prostor za srečevanje likovnikov in pisateljev. Močno pritegnejo 
zgodbe pisateljev literatov Ferda Godine, Toneta Partljiča, Daneta Zajca in igralca Toneta Kuntner
ja in še nekaterih. Zgornji del 
obsega zbirka 150 ekspona
tov vezanih na kuhinjo, peko, 
pripravo hrane, kmetijstva, 
vinogradništva v tem delu 
Slovenskih goric. To bogato 
etnografsko zbirko nam pred
stavi lastnik, ki je po poklicu 
kamnosek, in je odkupil 200 
let staro družinsko hišo, z 
željo, da se ohrani dediščina 
kraja. Hkrati pa avtohtono in 
doživeto predstavi zgodbe lo
kalnih posebnežev v narečju. 
Sin pa popestri s pokušino 
njihovih vin v kletnih prosto
rih. Nepozaben je tudi ogled 
ogromnega debla hrasta, ki 
je bil najden ob mrtvem ro
kavu Mure, zakopan v vodi je 
bil namreč več kot 1500 let. 
Razstavljeni hrast je pokrit s 
slamnato streho, ki jo danes 
vse redkeje videvamo. Sledi panoramska vožnja proti Cmureku, mimo gradu, ogled in vožnja do 
mejnega prehoda v sosednjo Avstrijo. Prevoz čez Muro na Sladkem Vrhu opravlja prijazen brodar, 
namenjen pa je predvsem pešcem in kolesarjem. Zanimivo je, da na drugi strani ni potrebno iz
stopiti. Sledil je ogled cerkve Marije Snežne, kjer nas je zgovoren župnik Boštjan Lenart popeljal 
skozi notranjost te prečudovite stavbe, kjer smo tudi lahko iz njegovih besed prepoznali skupnost 
ljudi, ki živijo v teh krajih, njihove tradicionalne in moralno pozitivne vrednote. Mi pa smo ga tudi 
podučili o enakem poimenovanju naše cerkve in njene zgodovine. Sledilo je okusno domače 
kosilo na izletniški kmetiji Šenveter. Pozitivno je, da nas je vseskozi spremljala turistična vodnica 
iz domače hiše, ki je znala na avtentičen način povedati mnogo o krajih in ljudeh. Izlet smo zao
krožili s pesmijo in prijetnim druženjem. 
Postkoronski časi so nas podučili, da pred preizkušnjo ni potrebno zbežati, pač pa se z njo soočiti 
in ujeti vsak svetel trenutek bivanja v tej naši prelepi deželici.  Jožica VRTAČNIK

ZGODBA O SVEČI
Leta 2019 sem prejela priznanje za Prostovoljca leta. Čeprav 

je taka podelitev priznanje delu, se tega nisem povsem zavedala. 
Ni se mi zdelo vredno omenjati komurkoli ali se hvaliti pred ko
merkoli. A bog ne daj, da bi kdo mislil, da nisem bila počaščena 
in hvaležna. Ne, to ne! Le spet sem, malo drugače kot večina, 
razmišljala tako: za delo, ki ga opravljaš s srcem in ljubeznijo ne 
potrebuješ nagrad in priznanj. Ne za pisanje, ne za delo. Delaš 
tako kot je prav in mora biti, čeprav večina razmišlja drugače. 
Najbrž se prav zato pogosto sliši:

»Če ne denarja, naj mi dajo vsaj priznanje.«
Ko mi je prišla v roke zgodba, ki jo je pripovedovala sveča, sem se ponovno zamislila. Brala sem 

jo kot otrok, ki ne posluša z ušesi, ampak s srcem. Mogoče se bo še koga dotaknila tako kot se 
je mene, zato bom njeno pripoved zapisala v celoti:

»Prižgali ste me in gledate mojo svetlobo. Veselite se moje toplote. Vesela sem, da morem gore
ti za vas, sicer bi ležala v kakšni škatli in bi bila brez koristi. Svoj pomen dobivam s tem, ko gorim. 
Čeprav izgorevam in je moj konec vse bližje, imam kljub vsemu samo dve možnosti: da nerabna 
ždim v stari škatli ali da gorim in dajem vse kar imam. Svetlobo in toploto.« 

‚No, zdaj veš! Zdaj boš gotovo znala povedati zakaj se ne ponašaš z nagradami in priznanji. 
Delaš le to in tako kot znaš, v svoje zadovoljstvo in občutek, da komu pomagaš.

Vem, sveča ima simboliko: izgoreva, da sveti drugim. Tudi človek, »ki izgoreva«, daje svetlobo in 
ljubezen, ki greje. V skupnosti, kjer se ljudje darujejo, je lepše, prijetneje in varneje,‘ sem pomi
slila, potem pa sem brala naprej:

»Podobno je z ljudmi. Lahko se zaprejo vase in ostanejo sami, toda vse ostane hladno in prazno. 
Lahko pa se odprejo drugim in jim darujejo svojo toplino in ljubezen. Le ko dobiva življenje smisel, 
je izpolnjeno. Seveda je za to treba dati nekaj od sebe. Nekaj svojega časa, veselja, srčnosti, 
sočutja, svoje radosti, morda 
celo nekaj svoje žalosti. Tisti, ki 
se razdaja ima večje veselje kot 
tisti, ki je doma sam, kot bi bil 
zaprt v kakšni škatli … «

Tri pikice so najbrž pomenile 
njen molk, preden ja zaključila 
tako:

»Kdor postaja drugim svetlo
ba, se mu bo svetloba podvo
jila. Bolj ko bo svoj prosti čas 
namenil in gorel za druge, več 
svetlobe bo v njem. Mnogi lju
dje so žalostni in zamorjeni ker 
se bojijo živeti za druge in jim 
prinašati svetlobo. Na žalost še 
niso razumeli, da plamenček ki 
gori, velja več kot vsa tema sve
ta. Zato sem si jaz, preprosta 
sveča dovolila, da vas poučim, 
o tej življenjski modrosti.«

Darinka KOBAL
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VRTEC LITIJA

KOSTANJEV PIKNIK V ENOTI 
NAJDIHOJCA

Jesen je obdobje krasnih barv in 
čas za uživanje odličnih dobrot, 
ki nam jih mati narava ponuja 
na vsakem koraku. Še mesec 
oktober nas je razveselil s 

sončnim vremenom in toplimi temperatura
mi, ki kar vabi na sprehode v gozd, ki je letos 
zelo radodarno s svojimi darovi. Ena od najbolj 
prepoznavnih lastnosti jeseni pa je tudi vonj po 
pečenem kostanju. 

V četrtek, 13. oktobra 2022, smo si v enoti Naj
dihojca popestrili popoldne s kostanjevim pik
nikom, skupaj s starši. Tekom tedna so otroci 
in starši pridno nabirali in prinašali kostanj v 
vrtec. Vzgojiteljice smo pripravile kostanj, žar 
za peko kostanja ter časopisni papir za izdelavo 
»meric«. Vse je bilo pripravljeno za ta veseli do
godek, ki smo ga po dolgem času lahko izpel
jale v tako lepem številu. Ampak tokrat otroci 
v vrtec niso vstopili skozi glavni vhod. Pot jih 
je popeljala skozi vrata na naše novo igrišče. 
Druženje se je odvijalo v sproščenem vzdušju, 

ob raziskovanju in igrah na igrišču. Otroci in 
starši so se posladkali s pečenim kostanjem 
in toplim čajem. Po končanem pikniku smo 
spoznali, da so skupna druženja v sproščenem 
vzdušju pomembna za medsebojne odnose v 
družbi in da se naslednjo jesen zagotovo zopet  
zberemo.  Mateja JERANT

JESENSKA DELAVNICA  
Z MAMICAMI

Na Gričku vsak letni čas in tematiko popestri
mo z izdelavo dekoracije, ki polepša naši igral
nici in garderobo. Letos smo se odločili, da za 
pomoč prosimo mamice. Tako smo 12. okto
bra 2022, na jesenski delavnici, vrtec okrasili 
in izdelali dekoracijo v jesensko čarovniškem 
stilu. Na okna so mamice skupaj z otroki na
risale jesenske motive (ježke, jablane, hruške 
ipd.). V skupini Metulji je prevladovala čarovni
ška tematika, izdelali so buče in čarovnice. Pri 
Mravljicah smo izdelke prilagodili starosti otrok 

in izdelali že
lode ter ježke. 
Otroci so pri 
u s t va r j a n j u 
aktivno sode
lovali z ma
micami in s 
svojimi dlanmi 
ustvarili čudo

vite jesenske izdelke. Vzdušje smo popestrili s 
poslušanjem in prepevanjem otroških pesmic. 
Delavnica z mamicami je odlično uspela, zato 
komaj čakamo naslednje srečanje s starši, ki 
bo zagotovo čarobno.  Maja BORIŠEK

NA ZALOGI TUDI: ReNAULT Megane Dynamique 1.6 16V GT-LINe SLO, letnik 2010, prev. 
136238 km, 81 kW (110 KM), 1598 ccm, bencinski motor, 3 vrata, coupe, ročni menj. (6 
pr.), modra kov. barva, cena 6.750,00 €; OpeL Astra 1.7 CDTI 82KW eNJOY ST, letnik 2011, 
prev. 222896 km, teh. pregl. 12/2022, 81 kW (110 KM), 1686 ccm, diesel motor, 5 vrat, 
ročni menjalnik (6 pr.), temno siva kovinska barva, cena 4.940,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

MeRCeDeS-BeNZ B-Razred B 200 CDI 
Let nik: 2010, prev. 230090 km, teh. pregl. 5/2023, 100 
kW (136 KM), 1991 ccm, diesel motor, ročni menj. (6 
pr.), van, 5 vrat, svetlo modra kov. barva, KLIMA.

5.990,00 EUR

ReNAULT Scenic Blue dCi 120 LeD KeYLeSS 
pDC  Let nik: 2019, prev. 132643 km, teh. pregl. 9/2023, 
88 kW (120 KM), 1749 ccm, diesel motor, ročni men j. 
(6 pr.), van, 5 vrat, temno siva kov. barva, KLIMA.

14.880,00 EUR
peUGeOT 308 1.5 BlueHDi 100 STT NAVI 
AVT. KLIMA  Let nik: 2018, prev. 114026 km, 
73 kW (99 KM), 1499 ccm, diesel motor, ročni 
menjalnik (6 pr.), 5 vrat, bela barva, KLIMA.

12.380,00 EUR

ReNAULT Megane energy LeD NAVI  Let
nik: 2018, prev. 100211 km, 66 kW (90 KM), 
1461 ccm, diesel motor, ročni menjalnik (6 pr.), 
5 vrat, kombilimuzina, bela barva, KLIMA.

11.480,00 EUR

FORD Focus 1.0 ecoBoost 74 kW, 100 KM, 
SLO, alu, bluetooth Let nik: 2013, prev. 98191 km, 
teh. pregl. 6/2023, 74 kW (101 KM), 999 ccm, benc. 
motor, ročni menjalnik (5 pr.), 5 vrat, bela barva, KLIMA.

7.680,00 EUR
FORD C-Max 1.0 ecoBoost 92 kW 125 KM M6 
Trend  Let nik: 2013, prev. 171800 km, teh. pregl. 
7/2023, 92 kW (125 KM), 999 ccm, benc. motor, 
(6 pr.), van, 5 vrat, rjava kovinska barva, KLIMA.

7.540,00 EUR

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

RIBIŠKA TEKMA OTROK
Ribiška družina Litija je v pe
tek, 21.10.2022, organizirala 
ribiško tekmo in povabila pet
najst mladih članov. Tekmova
nja, ki je potekalo v Ponovičah, 
na ribniku Mačkovna, se je 

udeležilo osem otrok. Dogodek si je ogledalo 
veliko starejših ribičev, ki so se z mladimi po
govarjali, jim kaj svetovali in navijali. Po nape
tem tehtanju rib so ugotovili, da je prvo mesto 
dosegel Blaž Savšek, drugo mesto Oskar Kos 
in tretje Tjaša Zajc. Na Mačkovni so preživeli 
prijetno popoldne v čudovitem prijateljskem 
in tekmovalnem duhu. Dore MLAKAR

Načrtujete 
drugačen 
zaključek 
poslovnega leta 
ali team building 
s sodelavci?

PRAZNUJETE 
obletnico 
podjetja?

SE žELITE ZAHVALITI KUPCEM, 
dobaviteljem in poslovnim 
partnerjem za uspešno 
sodelovanje?
Kombinacija ogleda Izvoznega in Glavne
ga rova rudnika Sitarjevec ter v rudniku 
postrežene Sitarjevške malc’ce (pogača z 
ocvirki, slanina v ajdovem testu, hrenov 

mousse na jabolčnem krhl
ju ter kompot iz sezonskega 
sadja) je lahko zanimiva izbira, 
ki vas ne bo pustila ravnoduš
nih.
Rudnik ponuja tudi številne 
številne unikatne izdelke, ve
zane na našo bogato geološko 
dediščino in lokalno območje, 
ki so lahko lepo praznično da
rilo in spomin na nepozabno 
podzemno pustolovščino.
Vse informacije najdete v Tu
ristično informacijskem cen
tru Litija, na info@visitlitija.si, 
na www.rudniksitarjevec.si ali 
po telefonu 051 312 739.

Fotografije: Arhiv RCSS
Mojca HAUPTMAN

MESTNA SKUPNOST LITIJA
Mandat sveta Mestne skupnosti se izteka. Imeli 
smo težaven mandat pred vsem zaradi premi
nulega predsednika g. Klemna Grošlja in bolezni 
ter pomanjkanje časa ter nezainteresiranosti za 
delo nekaterih svetnikov. Vendar smo kljub temu 

z veliko truda in vlaganja energije tistih, ki smo se zavedali 
odgovornosti postorili vse kar je bilo potrebno. Velika zahvala 
za vso nepogrešljivo pomoč in angažma tajniku MSL g. Mariju 
Japiču, poznavalcu športne dvorane in z vsem srcem predanemu 
za skupno dobro g. Vidu Praunseisu ter Matetovi družbi z g. An
drejem Vrhovcem na čelu. 
Ob mnogih uspešno izvedenih projektih v mestu, smo po 
enostransko prekinjeni pogodbi s strani upravljalca SPL Lju
bljana, ki je imel notranje pretrese zaradi menjave direktorja g. 
Franca Propsa, zgledno skrbeli za litijsko športno dvorano, ki je 
v lasti Mestne skupnosti oz. meščank in meščanov mesta Litije. 
Med drugim smo na prošnjo Vrtca Litija veliko plesno dvorano 
med počitnicami pripravili in opremili s klimatskimi napravami 
za varstvo otrok, ki so čakali na dokončanje del Vrtca Najdihojca. 
Med mnogimi posodobitvami naj omenim še novo led razsvetl
javo v dvorani, izolacijska dela na balkonih in stropu, vgradnja 
toplotne črpalke, ureditev okolice dvorane z zasaditvijo brežine 
pri stanovanjskih blokih. Ob draginji smo se soočali z visokimi 
računi. Kljub temu smo po trdih, a uspešnih pogajanjih, pod
pisali pogodbe z vsemi uporabniki. Vedno smo imeli posluh za 
prošnje in pomagali društvom ter javnim zavodom za brezplačno 
uporabo športne dvorane. Pozitivno smo se odzvali in pomagali 
tudi pri donacijah za različne prireditve v mestu Litija, s čemer 
smo dvigovali kvaliteto družabnega življenja in bivanja v mestu.
V mestu smo dobili kar nekaj novih stanovanje, nov vrtec, nove 
urejene športne površine; kolesarski poligon – pumptrack, 
igrišče za odbojko, nova otroška igrala, fitnes na prostem – 
street work, preplaščeno državno cesto. Ponosni smo na muzej, 
rudnik Sitarjevec, vedno več urejenih zelenih površin. 
V novem mandatu svet čaka že pripravljen projekt zamenjave 
oken s poškodovanimi in praktično nezamenljivimi ter slabo 
izolacijskimi svetlobnimi prizmami z novimi troslojnimi okni, 
menjava parketa, morebitno namestitvijo sončnih panelov na 
streho športne dvorane. Tudi v mestu je potrebno še marsikaj 
postoriti, od urejanja prometne ureditve in cest, prostorskega 
načrtovanja, skrbi za okolje in reko Savo, do parkiranja v blo
kovskih naseljih, železniški postaji in pred javnimi ustanova
mi, do še dodatnega oživljanja mestnega jedra in družabnega 
življenja v mestu ter urejanje športnih in rekreacijskih površin 
po celotnem delu mesta, in nenazadnje bolj privlačnega okolja 
za obrt in podjetništvo ter uvesti možnost dnevnega varstva 
starejših. Zato bo moral nov svet dobro prisluhniti potrebam in 
željam meščank in meščanom. Vsekakor, pa bodo morali svet
niki pokazati več resnosti in pripadnosti mestu, kajti če kandidi
rajo bi človek od njih pričakoval, da se bodo redno udeleževali 

sej in aktivno sodelovali. Ne sme se več dogajati, da kandidati 
po izvolitvi v mestni svet nimajo časa za sejo in se svet sooča 
z nesklepčnostjo, kar je velika ovira za čim bolj kvalitetno delo. 
Z izvolitvijo je potrebno prevzeti tudi odgovornost in si čas tudi 
najti. Zahvala meščankam in meščanom za zaupanje in vedno 
vabljeni k čim bolj aktivnem sodelovanju.

Predsednik Mestne skupnosti Litija, Boris DOBLEKAR

Redna skrb s pregledi in deli v 
športni dvorani Litija skupaj  

z Matetovo družbo

Sedanji del sveta 
Mestne skupnosti

Svet Mestne skupnosti še pod 
vodstvom preminulega  

g. Klemna Grošlja
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AKCIJA MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV NA POLŠNIKU POKAZALA 
VELIKO SRČNOST - »PRIJATELJI ZA PRIJATELJA GAŠPERJA« 

ŠOLA ZA ŽUPANE ZAPRLA SVOJA VRATA, SE VIDIMO NA VOLITVAH

POHOD NA NANOS
Mladi iz Župnije Litija smo se v ponedeljek, 31. 10. 2022, odpravili 
na skupinski izlet  na Nanos. Kar 19 se nas je z avtomobili odpra
vilo proti Primorski. Na Razdrtem smo se razdelili v dve skupini. 
Prva se je odpravila 
s parkirišča Razdrto 

»po položni poti«, druga skupina pa se je odpeljala 
po stari cesti proti Podnanosu in proti Lovski koči, 
kjer je bilo naše drugo izhodišče. Obe skupini sta 
se zopet združili nad cerkvijo sv. Hieronima, kjer 
se poti iz lovske koče priključi pot z Razdrtega. Pot 
nas je vodila po grebenu Nanosa, kjer se nam je 
odpiral prečudovit razgled na Vipavsko dolino vse 
do morja. Na vrhu Nanosa je bila Vojkova koča za
radi obnove zaprta, vendar smo lahko v začasnem 
zabojniku, naročili domače dobrote. Ob vračanju 
nas je pot ponovno vodila mimo cerkve svete
ga Hieronima, kjer smo imeli krajši postanek. O 
cerkvi kroži zanimiva legenda. Po izročilu pa naj bi 
Hieronim potoval v Rim in na hrbtu nosil kapelico. 
Pot naj bi ga vodila čez strmi Nanos, kjer je poči
val ob neki skali ter se z roko naslonil nanjo, zaradi 
česar naj bi se poznali odtisi njegovih prstov, ka
pelico pa je pustil na kraju, kjer danes stoji cer
kev. Ljudje so v spomin na ta dogodek tam postavili cerkev, ki jo je možno videti po Vipavskem, 
Krasu in celo z morja. Čudovit, sončen dan, je bil poln doživetij. Zaključili smo ga brez poškodb z 
mislijo, da ga še kdaj ponovimo.  Žiga ROZINA

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

NA VAČAH JE ŠE LEPŠE 

MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV 
KRAJEVNA SKUPNOST SAVA

V zadnjih mesecih se je v Krajevni skupnosti Vače zopet veliko naredilo, ustvarjalo in sodelovalo. 
Še vedno se člani KS Vače in krajani ter krajanke trudijo in delajo za dobrobit vseh in kraja same
ga. Načrtov in želja za v bodoče je še ogromno. 
Za vzpodbudo in navdih za nadaljnje 
sodelovanje in uspešno opravljene pro
jekte, pa samo nekaj od že realiziranih 
ali pa so trenutno v teku. 
V vsako mesto, kraj, vas, v vsak zaselek 
pelje cesta  in nekaj novih kilometrov 
se je asfaltiralo tudi na območju KS 
Vače. Ena od teh pelje iz Vač do Pikov
ce. Ogromen del sredstev so zagotovili 
prebivalci sami, v pomoč pa sta prisko
čili tudi občina Litija ter KS Vače.
Trenutno potekajo tudi dela na cesti 
Klenik  Vovše. V novembru pa se bo 
asfaltiralo tudi cesto v Lebek. 
Tudi v šolski telovadnici se vedno kaj 
dogaja. Zamenjala se je dotrajana stenska obloga. Občina Litija in šola sta financirali levji delež 

investicije, nekaj pa je prispevala tudi krajevna skupnost. 
Telovadnica je na voljo tudi zunanjim uporabnikom in tako se med 
tednom izvajajo razne vadbe, med vikendi pa praznovanja, druženja, 
predstave. V novembru pa bo odigrana igra in sicer komedija  „Resno 
moteni“, v izvedbi KUD Vajkard. Vljudno vabljeni 18.11.2022 ob 18h. 
Vsak kraj in krajane, ravno razni dogodki, prireditve, delovno  čistilne 
akcije, zbori krajanov, najbolj povezujejo in združujejo. Z željo, da bi v 
bodoče vsa društva in posamezniki v kraju delovali za dobrobit vseh, 
se bodo tudi člani KS Vače še naprej trudili biti povezovalni, srčni, 
odprti in pripravljeni pomagati. 
Ker pa vsem vedno na pomoč priskočijo gasilci, 
je tudi letos KS Vače namenila nekaj sredstev 
PGD Vače, v zahvalo in z željo po tako dobrem 
sodelovanju še naprej. 

V sklopu projekta „Manj svečk za manj grobov“ so učenci POŠ Vače, ki 
so sodelovali na delavnicah, ustvarjali spominske kamenčke. Tako so pri
pomogli tudi k zbranemu skupnemu znesku, ki bo letos namenjen nakupu 
humanitarnih paketov za socialno ogrožene krajane.
Veliko zmoremo kot posamezniki, še veliko več kot skupnost, ki je polna 
razumevanja in sodelovanja. Vljudno vabljeni na našo internetno stran in 
na Facebook profil Krajevne skupnosti Vače. Dobrodošli bodo vsi komentarji in ideje. Naj bo pri
hodnost Krajevne skupnosti Vače še lepša.  Ana VRHOVEC

PREVENTIVNE DEJAVNOSTI IN DELAVNICA TEMELJNEGA 
POSTOPKA OŽIVLJANJA 

V četrtek, 13. 10. 2022, smo se na Dolah pri Litiji srečali redki posamezniki, ki smo 
si v hitrem vsakodnevnem tempu vzeli nekaj časa, se posvetovali s strokovnjaki o 
zdravju in na preventivnih aktivnostih preverili 
telesno pripravljenost. Rezultati meritev tele
sne mase in krvnega tlaka, testa hoje na 2 km 
ali 6minutnega vzdržljivostnega testa zado
ščajo, da v pogovoru z zdravstvenim delavcem 

dobimo usmeritev za izboljšanje življenjskega sloga.
Motivirani osnovnošolci, ki se pod mentorstvom učiteljice 
Marjete Mrhar urijo v veščinah prve pomoči, so se udeležili 
delavnice temeljnega postopka oživljanja. Prav tako smo 
znanje, ki ga je potrebno ves čas obnavljati, utrdili prisotni 
odrasli. Temeljni postopek oživljanja rešuje življenje ob ne
nadnem srčnem zastoju. Pred leti smo s skupnimi močmi 
in pod sloganom »Moje srce potrebuje tvoje – tvoje srce 
potrebuje moje« zbrali sredstva za nakup AED in ju name
stili pri šoli na Dolah in v Gabrovki. Z delavnico TPO pa 
pridobili znanje, ki je potrebno pri reševanju življenja, ter 
obeležili svetovni dan oživljanja.
Vzgoja za zdravje se začne v družini in je naloga staršev, 
pri tem pa jim vzgojnoizobraževalne ter zdravstvene orga
nizacije pomagamo. 
Z enostavnimi spremembami, predvsem v prehranjevalnih 
navadah, in s telesno aktivnostjo lahko občutno izboljšamo 
svoje zdravje ter omogočimo otrokom, da si pridobijo zdrave življenjske vzorce.
Zahvaljujemo se delavcem ZD Litija, ki izvajajo preventivne dejavnosti na terenu in se tako pri
bližajo prebivalcem, ki živijo v bolj oddaljenih krajih. Zahvaljujemo se vsem udeležencem in jih 
vabimo, da se nam pridružijo na naslednjih preventivnih dejavnostih.  Maja PLAZAR

OŠ GABROVKA - DOLE

Letošnji izkupiček projekta smo 
namenili družini Rozina iz Zglav
nice, ki se sooča s posledicami 
hude delovne nesreče njihovega 
devetnajstletnega sina Gašperja. 
K sodelovanju smo povabili Ga

šperjeve prijatelje, sovrstnike in odzvali so se 
v velikem številu in s tem so dokazali, da jim ni 
vseeno za dobrega prijatelja. Letošnja koordi
natorka akcije je bila Lana Vozelj, Gašperjeva 
sošolka in po povabilu so se prijatelji hitro od
zvali in namenili prostovoljne ure na stojnici za 
dober namen. Na stojnici so klepetali z obisko
valci, ki so v zelo velikem številu izkazali svojo 
dobrodelnost in sočutje do družine v stiski. Res 
smo bili vsak dan presenečeni nad odzivom, 
kar nam je dalo vedeti, da je Gašper v svojih 
mladih letih v ljudeh pustil pečat in da imamo 
vsi upanje, da bo nekoč boljše. Svoj čas smo za 
Gašperja namenili: Tinkara Vozelj, Lovro Vozelj, 
Zarja Ribič, Maša Zorc, Lana Vozelj, Florijan 
Berčon, Andrijana Nograšek, Aljaž Povše, Hana 
Vita Simončič, Barbara Bučar, Mia Vozelj, Nejc 
Poznajelšek, Jon Juvan, Gaj Juvan, Zala Baj
da, Florijan Kadunc, Tjaša Krušič, Otta Hribar, 
Vili Hribar, Nika Cafuta, Tejčka Vozelj, Zdenka 
Pečnik Podrenk, Petra in Gregor Petrič, Tomaž 
Vozelj, Janez Kotar in Mateja Sladič Vozelj. Še 
posebej smo bili veseli izjemnega prispevka 
Gašperjevih učiteljev iz OŠ Litija in ena izmed 
učiteljic je zapisala: »To je le kapljica v morje. 
Bolj kot finančna pomoč je izkazana srčnost 
Gašperjevih učiteljev, za moralno podporo.« 
Tudi v Gostilni Juvan vsako leto namenijo koti

ček za zastavice in tudi letos se je v hranilniku 
nabral lep znesek evrov. Hvala, SRČNA HVALA 
VSEM, ŠTEVILNIM DAROVALCEM IN PROSTO
VOLJCEM. Zbrali smo neverjetnih 4.650,00€! 
Verjamemo, da bo ta znesek družini Rozina vsaj 
malo olajšal težavne dni. Vsi pa imamo upanje, 
veliko upanja, da nas bo enkrat, kmalu, Gašper 

povprašal in mu bomo 
pripovedovali o tej srč
ni gesti vseh. Še en
krat HVALA vsem.
Še o drugem vidiku 
tega projekta. Sveče. 
Sveč je še vedno ve
liko preveč. Se res še 
ne zavedamo dovolj, 
kakšna gora smeti je 
to, če bi vse sveče, ki 
so gorele samo ob tem 
prazniku dali na kup??? 
Pričnimo razmišljati 
bolj ekološko, da spre

menimo res zakoreninjeno razmišljanje, da je 
potrebno vsakemu umrlemu, katerega smo po
znali prižgati svečo. Le zakaj? A ne bi bila dovolj 
ena ekološka svečka na grobu, ne bi bil dovolj 
s srčnostjo poslikan kamenček, cvet, zastavi
ca… in misel na lepe dni z preminulo osebo? Na 
Polšniku je že viden manjši napredek in opa
zili smo, da ima skoraj 90% grobov zastavice 
ali kamenčke, ampak še vseeno so skoraj na 
vsakem minimalno 3 sveče. Smo sposobni to 
spremeniti? Mislim, da ja. Z dobro voljo se lah
ko doseže vse. Mateja SLADIČ Vozelj

Leto se nagiba h kraju, med 
nami je prekrasna jesen, za 
nami pa že 8. dobrodelnohu
manitarna akcija Manj svečk za 
manj grobov, Sava 2022. Po

novno ste dokazali, da je v slogi moč, da skupaj 
zmoremo več in še več, saj smo zbrali čudovitih 
2.867,06 € , ki jih bomo letos namenili lokal
nemu Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sava 
za nakup opreme za reševanje. Gasilska dru
štva so prva, na katere se človek obrne, ko je 

v stiski, kot posledica raznih 
naravnih in elementarnih ne
sreč. Zato je prav, da tudi vsi 
mi pomagamo njim. Vsaka 
kapljica šteje.
Uspeha nebi bilo brez vas, 
drage prostovoljke in prosto-
voljci, ki ste že leta in leta del 
naše zgodbe o uspehu.

Vsakemu izmed vas: Beba Mandelj, Duška 
Rojšek, Joži Borišek, Joži Mrzel, Lenka Zagorc, 
Maks Štrus, Maja Lukač, Marinka Zagorc, Mar
ta Lamovšek, Nada Kokalj, Slavi Hvala, Slava 
Drnovšek, Stanka Mohar, Štefka Juvan, Tanja 
Zupančič, Tatjana Primc, Tina Kuder Veldin, 

Vida Lukač, Zdenka Flisek – izrekam iskreno 
zahvalo za vaš trud in čas, ki ste ga namenili ak
ciji, ter vloženo delo prostovoljk v naše preču
dovite aranžmaje rožic iz najlonk in poslikanih 
savskih prodnikov, ki so nedvomno velika doda
na vrednost naše ponudbe. Poslikani kamni so 
med obiskovalci izjemno dobro sprejeti, saj so 
z izjemo dodane barve, ki tvori poslikavo, pov
sem naravni, trajni in ekološki. V to smer mora
mo razmišljati tudi v bodoče, saj kot je znano, 
te dni pridelamo še vedno enormno količino 
odpadkov, kar ima svoje negativne posledice. 
Zatorej … prižgimo svečko manj….
Hvala tudi za sladke dobrote, ki so jih prosto
voljke spekle za obiskovalce.
Zastavice sočutja so bile na voljo tudi v obeh 
enotah Doma Tisje, kjer so se ravno tako zbi
rali prostovoljni prispevki za naše lokalno dru
štvo PGD Sava. Hvala tudi za vaše sodelovanje 
pri akciji. Največja zahvala pa gre vsem vam, 
krajankam in krajanom Save in širše okolice, 
ter vsem ostalim obiskovalcem našega malega 
pokopališča, ki je v teh dneh ponovno postalo 
»veliko«  iz srca hvala za vaše prispevke. Na
svidenje prihodnje leto. 

Koordinatorka MSZMG Sava, Tatjana PRIMC

Trije kandidati za žu-
pana/jo občine Litija, 
Kaja Mlakar Agrež  
Levica, Iztok Izlakar 

– Gibanje svoboda in Boris Doblekar – SDS, 
so se 27.10. 2022 udeležili »zasavske« Šole 
za župane, ki jo kot nacionalno akcijo po vsej 
Sloveniji ob lokalnih volitvah organiziramo 
regionalna stičišča nevladnih organizacij. Glavni 
namen je spodbuditi razpravo o tem kakšno 
skupnost si želimo. Po predstavitvi pomena 
Regionalnega centra NVO, s strani vodje Klare 
Kržišnik, predvsem predloge, kako lahko občine 
še podprejo delovanje nevladnih organizacij na 
lokalni ravni so na letošnji »šoli« predstavniki 
lokalnih društev predstavili predloge, pobude in 
rešitve tokrat izpostavljenih vsebinskih tem, ki 
pomembno vplivajo na življenje v lokalni skup
nosti.
Varovanje okolja in narave in s tem reke Save, 
ki povezuje vse štiri občine zasavske regije je 
bila ena od teh tem. Poudarjeno je bilo pove
zovanje vseh v regiji, skrb za okolje in naravo 
in hkrati boljše izkoriščanje naravnih danosti, ki 
jih regija nudi, tako za lokalno prebivalstvo kot 
razvoj turizma. Poudarek pa tudi k razmisleku o 
vključevanju hidroelektrarn na reko Savo in ne
popravljivo škodo, ki jo te naredijo naravi.
Pomembna tema je skrb za starejše in invalide. 
Predstavljena je bila dobra praksa in ena od 
možnih rešitev problema s katerim se soočajo 
starejši, in sicer bivalne skupnosti. Na področju 
invalidov je bila podana pobuda po primerni ure
ditvi klančin in dostopov do javnih objektov, ki 
so v zasavski regiji še vedno neprimerno urejeni.
Primer dobre prakse na področju skrbi za iz
gubljene pse in pobuda, da se tovrstna rešitev, 

t.i. ulov psov brez lastnikov, uvede tudi v drugih 
občinah regije je bila podana s strani kinološke
ga društva, ki že vrsto leto uspešno sodeluje z 
Občino Zagorje. Izpostavljene so bile tudi teža
ve društev pri plačevanju tekočih stroškov za 
vzdrževanje objektov, ki jih imajo društva v las
ti. Županski kandidati so se strinjali, da morajo 
za stroške povezane z infrastrukturo poskrbeti 

občine, društva pa za izvajanje programa.
Letošnja »šola« je bila dobro obiskana, udeležilo 
se je je kar 14 od 18 kandidatov za župana/
jo iz občina zasavske regije. Županski kandidati 
in kandidatke se zavedajo velikega pomena ne
vladnih organizacij in ocenjujejo, da so oz. bodo 
nevladne organizacije pomemben sogovornik in 
partner pri njihovem županovanju.
Na Regionalnem centru NVO smo zelo zadovol
jni s srečanjem saj smo lahko predstavili pes
trost sektorja, poznavanje in strokovnost druš
tev na številnih področjih, kjer so lahko aktiven 
partner pri kreiranju boljše skupnosti. A s tem 
naše delo še ni končano. Želimo, da bodo kandi
dati tudi kot župani skrbeli za dialog in vključe
vanje nevladnih organizacij. Tekom njihovega 
mandata jih bomo spremljali in jih opominjali na 
obljube, ki so jih tekom letošnje Šole za župane 
dali. Tjaša BAJC, vodja projektov
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PRENOVLJENI RTG PROSTORI
Z veseljem vas obveščamo, da smo v Zdravstvenem domu Litija, 21.10.2022 po
novno odprli prenovljene RTG prostore z novimi najsodobnejšimi aparati, za RTG 
skeleta ter ortopan. Gre za dve pomembni investiciji, s katerimi bomo občanom 
in občankam obeh občin omogočili boljše RTG obravnave pri zobozdravstvenih 
ter zdravstvenih storitvah.

Pred montažo novega RTG aparata ter orto
pana je bila potrebna celovita prenova pros
tora. Prenova je potekala od meseca avgusta 
2022 do začetka oktobra 2022. Skupna vred
nost investicije je 381.877,00 €.
Aparat za RTG skeleta je najnoveši v tem seg
mentu RTG diagnostike, podjetja GE, katerega 
zastopnik je GH Holding. Omogoča vse vrste 
slikanja za potrebe pacientov v ambulantah 
družinske medicine, otroškem in šolskem 
dispanzerju, NMP ter ortopedski, kirurški in 
pulmološki ambulanti. Z najnovejšo digitalno 
tehnologijo bomo pacientom zagotavljali naj
večjo varnost pred sevanji ter vrhunsko kvali
teto RTG posnetkov
Istočasno smo se v ZD Litija odločili za na
kup aparata za ortopan, ki nam omogoča 
pregledno sliko zgornje in spodnje čeljusti ter 
del sinusov. Poleg novih aparatov je kupljen 
tudi novi računalniški sistem za shranjevanje 
RTG slik (PACS), preko katerega bo možnost 
zunanje in notranje povezave dostopa do slik.
V Zdravstvenem domu se iskreno zahvaljuje
mo podjetjem GH Holding, Dentalia, Fuji Film, 
Anmax Litija, Ventilacije Merzel Boštjan za 
sodelovanje in izvedbo.

Direktorica ZD Litija: Jožefa KEŽAR, dr.med.spec.gin. 
in por. Ljudmila PAVLIN, dipl.inž.radiol.

70 KM TEKA ZA 70. ROJSTNI DAN
Pred 16. leti sem pričel rekreativno teči. Prvi tek je bil leta 
2006 na Kraškem maratonu 8 km. Iz leta v leto sem podal
jševal proge Do 2.10.2022 sem pretekel 147 polmaratonov 
21 km, 15 tekov na 30 km, 10 maratonov 42 km. 
Velika želja je bila, da pretečem ultramaraton 70 km za moj 
70. rojstni dan. Ta želja se mi je uresničila dne 2.10.2022. 
Imel sem pripravljeno časovnico in progo, katero sem oddal 
moji spremljevalni ekipi. Žena mi je skrbno pripravila zajtrk 
in z vzpodbudnimi besedami pospremila na start ob 7.00 uri.
Veliko presenečenje je bil pano pred vhodnimi vrati, kateri 

mi je dal motivacijo od starta do cilja. Zahvaljujem se sinu Petru za lep Pano. Podal sem v megle
no jutro proti Šmartnu, Vintarjevecu in nazaj v Litijo, kjer me je pričakala družina in prijatelji. Po 
kratkem postanku sem nadaljeval pot 
do Pogonika in Kresnic. V Kresnicah so 
me pričakali sorodniki in prijatelji. Po
čutje je bilo odlično. V Kresniških pol
janah sem imel nepredvideno srečanje 
s psom. Bil je agresivan, vendar sem se 
mu uspel izogniti. Nato me je na kolesu 
spremljal prijatelj do Jevnice. V Jevnici 
je bilo za menoj 32 km. Prva tekaška 
kriza. Nepredvideno več kilometerski 
rahli vzpon ceste od Laz do Zaloga. Mi
šice na nogah so postajale otrdele, čutil 
sem rahle bolečine v stopalih. Zelo sem 
bil utrujen. Po krizi sem prispel v Zalog, 
kjer me je pričakala moja ekipa. Tekaš
ka kriza me je spremljala še nazaj do 
Jevnice. Za menoj je bilo 56 km. Nato 
pa šok. V desni stegenski mišici močan 
krč, ki ni popustil kar nekaj minut. Hvala spremljevalni ekipi za pomoč, Urošu z masažo in bratu 
Acotu, kateri mi je dal slano vodo in sprej za hlajenje. Ko je krč popustil, me je 1 km spremljal 
vnuk Valentino iz previdnosti, da se krč ponovi. Do Pogonika se krč ni ponovil. Tu je bila moja 
zadnja postaja. Ciljno črto sem prestopil ob množici 
prijateljev in znancev. 

Velika zahvala ženi Ne
venki, brez njene pomoči 
pri spremljanju treningov, 
prehrani in na tekaških 
prireditvah mi tudi danes 
70 km nebi uspelo prete
či. Zahvala tudi spreml
jevalni ekipi sinu Petru, 

hčerki Alenki z družinama in bratu Acotu. Z njihovo 
podporo sem lažje premagoval vse težke trenutke.

Z Ljubljanskim maratonom 23.10.2022 na 42 km 
sem zaključil uspešno tekaško leto na daljših raz
daljah. Dušan JOVANOVIČ

Dušan, tudi mi ti čestitamo za pretečenih  
70 kilometrov v enem dnevu.  

Malo je tvojih vrstnikov, ki to še zmorejo.
                                                                       Uredništvo občana

Spremljevalci in navijači v Kresnicah.

KRONIČNA VENSKA BOLEZEN
Venska bolezen nastane zaradi motenj v venskem obtoku, zaradi daljšega sedenja ali stanja. Le
to povzroči širjenje ven, zaradi same teže krvi. Zdrava žilna stena in venske zaklopke se pritisku 
zlahka upirajo. Vendar ko stene in zaklopke slabijo pride do razširitve ven, kar oteži sam pretok 
krvi nazaj proti srcu ter povzroči težave. Takrat začnemo govoriti o kronični venski bolezni. 
Najbolj pogosti simptomi venskega popuščanja je občutek težkih, bolečih in oteklih nog, pogosto 
je prisotna tudi bolečina in srbež v predelu meč. Simptomi so hujši ponoči in v toplejših dnevih. 
Znaki bolezni pa se s starostjo in napredovanjem lahko poslabšajo.
Najbolj pogosti dejavniki tveganja so: dolgotrajno sedeč ali stoječ položaj, starost, vročina, kajen
je, prehrana z malo vlakninami, telesna nedejavnost, debelost, nosečnost ter genska predpozicija. 
Nastanek krčnih žil, s samo spremembo življenjskega sloga žal ne moremo preprečiti lahko pa 
vplivamo na kakovost življenja. Priporočamo, da z nogami gibamo ob vsaki priložnosti, nosimo 
čevlje s primerno peto ter izbiramo mehka in ohlapna oblačila. Izogibamo se toploti, svojim no
gam privoščimo hlad (tuširanje nog z hladno vodo) ter svoje noge pogosto zmasiramo. Veliko 
lahko storimo tudi z uporabo preventivnih kompresijskih nogavic.
Za samozdravljenje kronične venske bolezni obstaja v lekarni veliko zdravil in gelov, ki nam poma
gajo pri lajšanju simptomov bolezni. 
V kolikor se srečujete s težavami kronične venske bolezni vas vabimo na posvet v bližnjo lekarno. 
S farmacevtom bosta s pomočjo pogovora izbrala najbolj primerno obliko lajšanja simptomov, ki 
bo ustrezal vam in vašemu življenjskemu slogu.  Nina POROVNE Černe, mag. Farm.

V JEVNICI SO SE ŽE ENAINTRIDESETIČ ZAHVALILI  
JESENI ZA NJENE SADOVE

»Čeprav je bilo letošnje suho in vroče poletje zelo neugodno za rast večine vrtnin in poljščin, pa 
je vremensko prijazna jesen vendarle marsikaj popravila  in lahko smo zadovoljni s tistim, kar so 
pridelovalci prinesli na razstavo. Resda ni bilo izjemnih, rekordnih primerkov, je pa zato razstava 
izstopala po pestrosti.« S temi besedami je razstavo kmetijskih pridelkov (in izdelkov) na tradicio
nalni jevniški prireditvi V hvaležnost jeseni, ki je bila zadnjo 
oktobrsko nedeljo, ovrednotila vodja ocenjevalne komisije 
Fanči Perdih. Kot je še povedala, se je ocenjevalna komisija 
odločila podeliti kar osem priznanj za »naj« pridelke/izdelke, 
saj je bila ponudba najboljših razstavnih »eksponatov« zelo 
konkurenčna. Priznanja so šla v roke naslednjim prideloval
cem oziroma kmetijam: Jožetu Gorencu za »kajžarsko ozim
nico«, Ireni Godec za aranžma »to leto obrodilo ni veliko, je 
pa raznoliko«, Ivanki Kukovica za bogato letino z njive, Marti 
Novak za sadni aranžma in pridelke z vrta (radiči), Tončki 
Parkelj za »pridne roke za obilje pridelkov ter za dobre oči 
za gozdne sadeže, Heleni Rumič za najdaljšo bučo, Zdravku 
Lemutu za repo velikanko in rdečo peso, Manji Godec za 
bučo velikanko ter Francetu Firmu za najobsežnejši nabor 
pridelkov, po čemer je daleč izstopal med vsemi razstavl
javci.
Povedati je treba, da je bila letošnja prireditev – podobno 
kot lanska – festivalskega tipa, sestavljena iz več dogodkov. 
Poleg že omenjene razstave 
kmetijskih pridelkov in izdel
kov so nekateri pridelovalci 
ponudili svoje pridelke tudi na 
»kmečki tržnici«, obiskovalcem 
pa so se predstavile tudi nekat
eri rokodelci, in sicer pletarji z 
Ribč ter skupina različnih ro
kodelcev iz Moravč. Svoj ust
varjalni kotiček na razstavi so 
napolnili tudi otroci iz vrtca 
Jurček ter učenci podružnične 
osnovne šole Jevnica. Za jesen
sko kulinarično dogodivščino 
pa je poskrbela skupina kuhar
skih navdušencev pod okriljem 
Krajevne skupnosti Jevnica. 
Omeniti velja, da se je preko 
celega dne odvijal tudi nogo
metni turnir, na katerem so se merili v več starostnih kategorijah. 
Po ustaljenem običaju je osrednji del prireditve (s podelitvijo priznanj za naj pridelke) sprem
ljal kulturni program, katerega so sooblikovali mešani pevski zbor KUD Jevnica, otroški 
zborček podružnične osnovne šole Jevnica, recitatorka Vesna Mlakar in skupina kitaristov 
KUD Jevnica. Za dobro razpoloženje pa so ob koncu prireditve poskrbeli še člani ansambla  
Lesarji. Janez KUKOVICA

Kuharska skupina v organizaciji KS Jevnica je dala v pokušino jedi,  
značilne za ta letni čas.
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NOVICE IZ DOMA TISJE
V oktobru smo praznovali Mednarodni dan starejših, v Sloveniji je v začetku leto
šnjega leta v tej starostni skupini živelo 193.000 moških in 251.000 žensk. Večina 
starih ljudi živi na svojih domovih, najbolj ranljiv delež starih ljudi pa živi v domovih. 
Ranljivih v smislu posledic številnih bolezni, ki človeka doletijo v življenju. Vse več 
stanovalcev doma ima eno izmed oblik bolezni demence, kar narekuje prilagojen 

način dela in iskanje ustreznih pristopov do človekovega življenjskega sveta. 
V Domu Tisje je prevladujoča metoda dela kongruentno odnosna nega oziroma vzpostavljanje 
kulture usklajenih odnosov, ki temelji na življenjski zgodbi posameznika, kot nam jo zaupa stano
valec sam oziroma njegovi svojci. Iz podat
kov, ki jih pridobimo pripravimo načrt preko 
katerega obnavljamo pozitivne spomine in na 
ta način vplivamo na človekovo dobro poču
tje in zadovoljstvo z življenjem. Preprečeva
nje osamljenosti, sprejemanje drugačnosti in 
vključevanje stanovalca v življenje v domu, 
ki je seveda drugačno od tistega, kot ga je 
živel doma, je velika naloga nas vseh, saj je 
dom velika skupnost v kateri vsak prispeva 
svoj delež in samo od nas je odvisno kakšno 
sobivanje si bomo izbrali, naredili. Medna
rodni dan starejših smo obeležili s folklorno 
skupino Večerna zarja iz Velikega Gabra, ok
tobrske sončne in tople dni smo izkoristili za 
piknik, kjer smo se najedli pečenega kostanja. V oktobru so nas obiskali tudi Rdeči noski ter člani 
Karitas iz Župnije Kresnice. Skozi vse leto nas obiskujejo prostovoljci, ki namenjajo svoj prosti čas 
za druženje in dvig kvalitete življenja stanovalcev v dom, za kar smo jim zelo hvaležni.
  Leonida RAZPOTNIK

TOPLO OBARVANA JESEN
Po toplih barvah, radodarni naravi, po šelestenju listja in po vonju vetra smo močno začutili jesen. 
Vsako leto se jo razveselimo, saj nam umirjen utrip jesenskega časa in razkošje čudovitih barv 
prinaša res sproščujoče občutke. Spominja nas na naša zrela leta, ko tudi mi z barvito paleto 
svojih izkušenj in polni življenjskih modrosti uživamo svoj vsakdan. Zdi se nam, da je prav jesen 
tisti letni čas, ki s seboj na vsakem koraku prinaša mnoge priložnosti za sprostitev. Sproščanje je 
namreč zelo pomembno za naše zdravje in počutje. Z njim premagujemo stres, umirjamo možga
ne in pobožamo dušo.
Vedno si radi vzamemo čas za sprostitev in veselje. Tudi v mesecu oktobru je bilo med nami obi
lo radostnih trenutkov. Razveselili smo se povabila »sosedov«, uporabnikov VDC Zasavje, enota 
Litija, ki so nas povabili na kostanjev piknik. Izvedli smo ga kar na našem vrtu, kjer je ob domači 
glasbi in prijetnem druženju zadišal pečen kostanj. Dlani so bile črne od lupljenja, brbončice pa so 
se kar topile od sladkosti teh značilnih jesenskih plodov. Jesensko veselje so v našo hišo prinesli 
še eni »sosedi«. Vrtčevski otroci so nam po hodniku prvega nadstropja pripravili krasno jesensko 

razstavo svojih izdelkov, ki nam ob ogledovanju pričarajo 
lep sprehod skozi gozd. S Knjižnico Litija smo na bralni uri 
spoznavali pokojnega igralca Radka PoličaRaca in se na
smihali njegovim sarkastičnoduhovitim stavkom, ki jih je 
zapisal v svoji knjigi. Gospa Milena Dimec nas je s poto
pisnim predavanjem 
popeljala po Severni 
Makedoniji in pove
dala mnogo zanimi
vosti iz svojega po
potovanja. Molitvena 
skupina se je vsak 
dan zbirala k molitvi 
rožnega venca, saj 
v teh nepredvidljivih 

časih potrebujemo mnogo upanja in blagoslova. Za obi
lo merico sproščanja je poskrbela naša srčna vaditeljica 
joge, ki nas vedno ponese v neko umirjeno stanje telesa in 
duha in nas energijsko obogati. Za naše glasbene sladoku
sce pa sta poskrbela dva dogodka. Na prvem nas je z stari
mi ljudskimi plesi razvajala Folklorna skupina Veliki Gaber, 
na drugem pa so nam prepevale ljudske pevke Trlce. Tako 
smo se cel mesec oktober sproščali, družili ter veselili z 
veliko mero hvaležnosti vsem, ki so s svojo prisotnostjo 
obogatili naše jesenske dneve. 
»Jesensko drevo odvrže vse, česar več ne potrebuje… In 
potem je pripravljeno na nov začetek.« Tudi mi sledimo 
temu vzgledu in odvrzimo vse, kar nas teži ali bremeni, da bomo vsak dan lahko začeli znova, z 
novim upanjem in se veselili življenja! Simona PELKO

DOM TISJE

KARITATIVNI OBISK KRESNIŠKIH ŽUPLJANOV V DOMU TISJE
V torek, 18. oktobra, smo člani župnijske 
Karitas Kresnice in gospod župnik Božidar 
Ogrinc obiskali naše župljane v Domu Tisje. 
Po jutranji sveti maši smo se s tremi avto
mobili odpeljali v Črni Potok. Stanovalci so 
nas pričakali v atriju za lepo pripravljeno 
mizo. Ob kavici smo hitro navezali prijatelj
ske pogovore in v živahnem druženju preži
veli dve bogati uri. Jože je druženje popestril 
s harmoniko. Ob njenih zvokih smo skupaj 
zapeli kar nekaj narodnih in Marijinih pesmi. 
Zmolili smo tudi desetko rožnega venca. 
Razveselili smo jih s simboličnimi darili, ki 
smo jih odnesli tudi po sobah tistim, ki se 
srečanja niso mogli udeležiti. Radostnih src 
smo se vrnili na svoje domove z odločitvijo, da takšen dogodek še ponovimo. Blanka JELNIKAR

PRIKAZ NASPROTNIH DEJSTEV

IC GEOSS PODPIRA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Na Izobraževalnem centru Geoss velikokrat pripravljamo aktivnosti, v kat
ere vključujemo starejše občane in spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje 
občanov Litije, Šmartna pri Litiji in tudi širše. Redno sodelujemo z Društvom upo
kojencev, Domom Tisje, Univerzo za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno 
in Svetom za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija. 

Letos smo že tretjič sodelovali na Festivalu Medgeneracijskega povezovanja, ki se je odvijal sep
tembra v Litiji. Sodelovanje na festivalu je gotovo ena od velikih pobud, da tudi pri izbiri in pripravi 
drugih projektov namenjamo pozornost tovrstnim povezovalnim vsebinam. 
Trenutno imamo na IC Geoss kar tri aktivne Erasmus+ projekte, ki s svojimi cilji, vsebinami in 
aktivnostmi nagovarjajo starejše prebivalce.
UPSELL  Krepitev potenciala srebrne 
ekonomije v vseživljenjskem učenju je 
projekt, ki po principih srebrne eko
nomije in aktivnega staranja razvija 
vsebine za spodbujanje starejših pre
bivalcev, da se aktivno vključujejo v 
vse plasti družbe na najrazličnejših 
področjih. K sodelovanju v projektu 
smo povabili Dom Tisje, saj bodo kot 
partner projekta neprecenljiv doprinos 
s svojimi izkušnjami znanjem in dobrimi praksami.
Cilj projekta C-POP – Kreativni Pop je zagotoviti nove, inovativne načine socialne vključenosti za 
starejše preko kreativnih umetnosti in razvijanje gledaliških aktivnosti, ki ustvarjajo varen prostor 
za izražanje in izzivanje stereotipov, povezanih s starostjo. Kreativni pristop je eden od izjemno 
učinkovitih načinov za posameznikovo izražanje. Pristopa v projektu hkrati spodbuja tudi sodelo
vanje različnih generacij z namenom, da se drug od drugega učijo in se inspirirajo. 
Medgeneracijsko sodelovanje spodbuja tudi projekt Green Digital Diversity – Zelena digitalna 
raznolikost. Že iz poimenovanja projekta je moč razbrati, da je v tem projektu v ospredju digitalno 
opismenjevanje, to pa se druži še z aktivnostmi za bolj zeleno prihodnost. K sodelovanju v ak
tivnostih spodbuja raznolike ciljne skupine – mlade, starejše in priseljence.
Z vključevanjem priseljencev pa se je intenzivno ukvarjal tudi projekt OpenEYE, ki se je s koncem 
oktobra uradno zaključil. V projektu smo razvili veliko število aktivnosti, namenjenih izobraževalcem 
za lažje vključevanje in poučevanje jezika, in sicer predvsem otrok, ki so priseljeni iz drugih držav, 
njihov jezik pa ni isti kot jezik države gostiteljice. Obiščite spletno stran Izobraževalnega centra 
Geoss www.icgeoss.si in preberite več o projektu OpenEYE. Našli boste tudi vse vsebine, ki so v 
projektu nastale in so odprte ter na voljo za uporabo pri vašem delu.  Tjaša DRAGOŠ

IZLET V MARIBOR
V sredo, 9.11.2022, so člani, starši in prostovoljci z izletom v Mari
bor zaključili jesenske aktivnosti Društva Sožitje Litija in Šmartno. 
Kar 75 udeležencev se je podalo na pot ob osmi uri. Izlet je v 
sodelovanju z društvom organizirala Turistična agencija Rudi Turs. 

Kar dve vodički sta predstavili del Slovenije po katerem so se peljali. V Mariboru so najprej obi
skali obnovljeni Minoritski samostan v katerem je zdaj Lutkovno gledališče Maribor. Ogledali so 
si ekološko predstavo Plastonci. Sprehodili so se do stolnice in si jo ogledali. Nato so občudovali 

Spoštovani gospod župan,  
spoštovani urednik glasila Občan

V septembrski številki glasila ob
čine Litija OBČAN je na strani 2 
objavljen zapis o dogodku 30. 

septembra v parku ob Savi nasproti občinske 
stavbe: odprtju razstave in okrogli mizi o reki 
Savi, njenem pomenu in ogroženosti. Zapis z 
naslovom RAZSTAVA V PARKU – VARUHIN
JE REK je nepodpisan (!), kar je v nasprotju z 
zahtevami občinskega glasila, navedenimi v 4. 
alineji v okvirčku »Občan informacije« na strani 
11, v nasprotju pa je tudi z Zakonom o medijih1. 
Neznani pisec ali ni razumel namena in pome
na problematike, o kateri smo razpravljali na 
dogodku ali pa je namenoma zapis oblikoval po 
svoji podobi. O »Strateškem svetu za izgradnjo 
HE na srednji Savi«, ki ga je imenoval župan ob
čine Litija, nismo govorili; res je, da ga je ime
noval že pred dvema letoma (in podpisano tudi 
prijazno povabil k sodelovanju), a se Strateški 
svet doslej še ni sestal.
Ne glede na to, kdo je avtor prispevka, pa je 
vsebina v popolnem nasprotju z vsem, kar smo 
izrekli in za kar smo se zavzemali na okrogli 
mizi o Savi 30. avgusta 2022. Prispevek za
vaja bralce, ki niso prisostvovali dogodku, v 
nasprotno smer od stališč, ki smo jih izrazili 
govorci; je tudi v nasprotju z namenom pro
jekta VARUHINJE REK, ki ga finančno podpira 
program Active Citizens Fund (t.i. Norveški 
sklad) v Sloveniji. Prispevek spremljata dve 
majhni, izjemno slabo ločljivi črnobeli fotografi
ji brez podpisov. Celotna objava, če jo primerja
mo s pozornostjo, ki so jo v glasilu deležne 
obrobne teme, kakršna je npr. nastop tam
buraškega orkestra, barvanje ograje na mostu 
ali obnovljeno dvigalo na občini, kaže na pod
cenjevalen odnos pisca in občine kot izdajate
lja glasila do tematike, ki smo jo obravnavali 
na okrogli mizi o Savi. Tematika ni niti za Litijo, 
kaj šele za prebivalce vzdolž celotne reke Save 
niti malo obrobna; govorili smo namreč o reki 
Savi, njenem pomenu za ohranjanje rastlinskih 
in živalskih vrst (biodiverzitete), ki so redke ali 
že močno ogrožene, predvsem pa o pitni vodi, 
ki jo zagotavlja podzemna voda naše največje 
reke s svojimi najmanjšimi, a nepogrešljivimi 

»nevidnimi« prebivalci, ki žive med prodniki. 
Živé, dokler jih ne ogrozimo. In prav grožnjam, 
ki pretijo še ohranjenim predelom reke Save, 
smo namenili največ pozornosti: največja je 
gotovo veriga hidroelektrarn na srednji Savi, 
ki jo načrtuje HSE s povezanimi družbami. Z 
uresničitvijo teh načrtov bo izginilo življenje iz 
reke, kakršnega še poznamo danes, temeljito 
pa se bo spremenilo tudi življenje ljudi ob reki. 
Sava ne bo več reka s tekočo vodo, temveč za
poredje jezer s stoječo vodo, v kateri se bodo 
nabirali škodljivi ostanki naše civilizacije, ki jih 
reka zdaj prijazno odnaša. Veliko vprašanje je, 
kakšno vodo bomo takrat pili … Ali veste, od 
kod ljudski rek, da se voda očisti, ko preteče 
sedem kamnov? Poglejte dokumentarni posne
tek okrogle mize ob odprtju razstave Varuhinje 
rek  in boste izvedeli: https://www.youtube.
com/watch?v=apXkdjWtveY&t=2572s. Kakšna 
pa bo reka, če se bodo gradile nove hidroelek
trarne, boste spoznali, če boste obiskali Savo v 
spodnjem toku, kjer priteče iz Zasavja. Tam jo 
ustavi prvi jez – Vrhovo. In potem še naslednji 
in še tretji in četrti in peti  vse do Mokric …
Namen projekta Varuhinje rek, ki ga vodi nevlad
na organizacija KUD Center 21/Hupa Brajdič 
(partnerji so Inštitut LUTRA, Red Tree Heritage, 
Mladi za podnebno pravičnost in Civilna inicia
tiva Litija), je »povečati ozaveščenost sloven-
ske javnosti o pomenu varovanja naravnih 
in človeških okolij, predvsem vodotokov, 
ter spodbujanje aktivnega državljanstva na tem 
področju. Vsakdo je lahko varuhinja oziroma va
ruh rek in vsakdo od nas je lahko zaščitnik na
rave«. Več o projektu lahko preberete na strani 
https://acfslovenia.si/podprtiprojekti/varu
hinjerek/. Koordinatorka projekta, Alja Bulič je 
pred pripravo razstave na Občino Litija posla
la vse podatke o projektu, skupaj z natančno 
opredeljenimi vsebino in cilji projekta. Torej je 
imel pisec prispevka na voljo dovolj informacij 
za korekten zapis. Zahvaljujemo se občini Litija, 
da je omogočila postavitev pomenljive razsta
ve v parku ob Savi, vendar vztrajamo, da se o 
projektu, iz katerega je razstava pripravljena, v 
medijih tudi korektno poroča.

Marjana HöNIGSFELD Adamič,
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

staro mestno jedro in Lent. Tam so videli najstarejšo trto na svetu in muzej. Dragoceni so bili 
klepeti, druženje in smeh. Izlet so zaključili s kosilom. Vsi se že veselijo novoletnega srečanja.

Marjeta MLAKAR Agrež



ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, tašče

mArije SotLAr
roj. Cerovšek

8.12.1924 – 23.10.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, za darovano cvetje, sveče, svete 
maše in ostale darove. Prisrčna zahvala dr. Kokotovi za skrbno 
zdravstveno oskrbo. Posebna zahvala gospodu župniku, pevcem in 
pogrebni službi KSP Litija za izvedbo pogreba. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Hčerki z družinama

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

ZAHVALA
Tiho se je poslovila naša draga mami, sestra, teta in babica

MARTA VORŠIČ
iz Litije

29.6.1955 – 15.9.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,  
sosedom in znancem za vso pomoč, darove,  
izrečena sožalja, stisk rok in toplih objemov  

v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Za vedno se je poslovil dragi mož, oče in ded

FRANC SETNIČAR
iz Sp. Hotiča pri Litiji

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili 
na zadnji poti darovali cvetje in sveče. Hvala g. Tonetu Pavlihi za 
poslovilne besede. Posebna hvala g. dr. Benedičiču Nikolaju za 
strokovno in nesebično pomoč ter ostalemu zdravstvenemu osebju 
ZD Litija. Hvala pogrebni službi KSP Litija za lepo opravljen obred in 
pevcem LIPe Litija za zaigrano Tišino ter zapete pesmi.

Žalujoči: žena Marija ter hčeri Irena in Sonja z družinama

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot.
Ostala pa je le bolečina
In tiha solza večnega spomina.

V SPomin
Minilo je eno leto odkar nas je zapustila 

LADISLAVA ZUPANČIČ
9.6.1943 – 8.11.2021

Ni besed, s katerimi bi ti sporočili, kako zelo te pogrešamo. 
Zahvaljujemo se vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu  

in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

“Vsak korak,  
ki ga narediš v življenju,  
je kot igra na srečo!”

V SPomin
Z globoko žalostjo v srcu sporočamo, da je naš cenjeni, 

spoštovani, občudovani in izjemno ljubljeni čevljar

mitjA HojAk
svoj zadnji korak v življenju naredil v ponedeljek,  

7. novembra 2022.

Ljubeči oče in mož, brat, prijatelj, partner!
  

Ko korakal boš onkraj mavrice, poglej na nas,  
ki te bomo vsak večer objemali z mislimi tja gor.

V vseh nas živi tvoje ljubeče srce,

Petra in otroci, mami, sestri Andreja in Jana z družinama
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8. LETNO SREČANJE MORAVSKIH IN SLOVENSKIH ZBOROV
SLOVENSKO – ČEŠKI KONCERT, kulturni dom Šmartno pri Litiji

V soboto, 28. oktobra je bilo 8. letno srečanje, katerega organizatorji so bili Vachov zbor moravskih učitel
jic in Češkoslovensko društvo iz Brna v sodelovanju z Društvom za razvoj podeželja LAZ. Srečanja potekajo 
izmenično v Sloveniji in na Češkem. Prvo srečanje je bilo leta 2014. Zaradi epidemije sta dva srečanja 
odpadla. S svojo prisotnostjo na koncertu je pevce počastil njegova ekscelenca, gospod Juraj CHMIEL, ve
leposlanik Češke republike v Sloveniji.
Zborovsko petje ima v obeh državah 

dolgotrajno in bogato tradicijo. Namen festivala je medse
bojno spoznavanje skozi zborovsko petje. Poslušalci koncer
tov so prisluhnili ljudskim in umetnim pesmim obeh dežel. 
Poleg glasbenega programa so se imeli zbori obeh dežel v 
okviru turističnega programa priložnost seznaniti tudi z dru
go kulturno in naravno dediščino. Letos smo člani Društva 
LAZ češke goste popeljali na obisk v Oglarsko deželo na Dole 
pri Litiji. Gostje so spoznali tradicijo kuhanja oglja na oglar
ski domačiji Brinovec in obiskali muzej klaviatur pri Toniju 
Povšetu. Skozi predstavitev posameznih glasbil so spoznali 
razvoj klaviatur od začetka do danes. 
Od leta 2014 je na festivalu nastopilo že 7 slovenskih zbo
rov. Poleg ŽPZ LAZ sta letos nastopila še mešani pevski zbor 
CARPE DIEM iz Letovic in VACHOC ZBOR MORAVSKIH UČITELJIC iz Brna. Ženski pevski zbor LAZ je letos praznoval 10. oblet
nico delovanja, ki so jo pevke, skupaj z zborovodkinjo Manco Vidic, obeležile s slavnostnim koncertom 18. septembra v atriju 
gradu Bogenšperk. Ob tem jubileju je ŽPZ LAZ prejel jubilejno priznanje JSKD območne izpostave sklada Litija, ki jo je izročil 
Darko Vidic. Zapisala Mojca HAUPTMAN 

RAZIŠČI, OBČUTI, UŽIJ DESTINACIJO ROGLA-POHORJE
Društvo za razvoj podeželja LAZ na strokovni ekskurziji

Pozitivna energija Pohorskih gozdov nas je preplavila s prijetnimi občutki in nam dala moč za doživljanje edinstve
ne turistične ponudbe na območju južnega Pohorja z okolico, ki je prava zakladnica naravnih, kulturnih in kulinaričnih  

doživetij. 
Turistična destinacija RoglaPohorje se razteza preko mogočnega Pohorja, 
ki mu kraljuje Rogla, mimo vinorodnih gričev, kjer se uravna v pomirjujočo 
Dravinjsko dolino. Skrito Vitanje, turistične Zreče, bela Oplotnica in sliko
vite Slovenske Konjice so čaroben kotiček s pohorsko energijo, dragulji 
narave, častitljivo zgodovino in prijaznimi ljudmi.
V soboto, 22. oktobra smo se člani Društva LAZ odpravili na jesensko 
strokovno ekskurzijo proti Pohorju. Začeli smo s panoramsko vožnjo v 
vinorodne Škalce, kjer od leta 2009 kraljuje Vinska klet Zlati grič. Od 
tukaj prihaja žlahtna kapljica že vse od rimskih časov, danes pa se lahko 
pohvalijo z eno najsodobnejših vinskih kleti v Evropi. Nadaljevali smo z 
ogledom Centra Noordung v Vitanjah, poznanega tudi kot središče evro
pskih vesoljskih tehnologij. Z obiskom smo za nekaj časa občutili stik 

z vesoljem ter pogled med zvezde. Povzpeli smo se na Roglo, turistični center na Pohorju in si privoščili lokalno specialiteto  
»pohorski lonec« ki je certificirana jed z znakom kakovosti  
Okusi Rogle, ki je blagovna znamka, ki povezuje ne le lokalne 
ponudnike kulinaričnih storitev, temveč tudi proizvajalce kme
tijskih, živilskih in rokodelskih izdelkov. Kadar zagledate znak 
Okusi Rogle, veste, da je pred vami potrjeno pristna pohorska 
jed po pravi recepturi ter da boste zares okusili Pohorje.
Najbolj nas je navdušila in se nas dotaknila pohorska vasica 
Skomarje, kamor nas je vodila vijugasta cesta mimo številnih 
potočkov in hudournikov v gozdnatem Pohorju. Pot ponuja ne
kaj dih jemajočih pogledov na hribovit svet, ki se počasi steka 
v Dravinjsko dolino. Vas leži na 924 metrov nadmorske višine 
in spada med najvišje ležeče slovenske vasi s še prevladu
jočim kmečkim prebivalstvom. Življenje tam je po marsičem 
blizu tistemu izpred 100 let. Vstopili smo v Skomarsko hišo, 
ki je bila leta 1803 zgrajena po takrat klasični dimnični tra
diciji gradnje: ravno v času, ko je tod vandral tudi znameniti 
pohorski pesnik Jurij Vodovnik. Kot mali otroci smo v topli izbi 
skromne pohorske hiše prisluhnili zgodam, ki nam jih je v na
rečju pripovedovala domačinka. Dežja, ki je padal cel dan še 
opazili nismo.
Dan smo zaključili s sprehodom po starem mestnem jedru 
Slovenskih Konjic. Ob vodenem sprehodu skozi staro trško 
jedro smo slišali več različnih zgodb, med drugimi tudi tisto 
o konjiškem zmaju. Nato pa smo se razvajali še z lokalnimi 
kulinaričnimi specialitetami v gostišču Smogavc, ki je tudi sa
mooskrbna turistična kmetija. 
Člani Društva LAZ smo spoznali še en košček naše lepe Slo
venije. 

Zapisala Mojca HAUPTMAN

DVAJSETI VIKEND SEMINAR DRUŠTVA SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO
Društvo Sožitje Litija in Šmartno je letos že dvajsetič uspešno izvedlo vikend seminar za svoje 
člane. Tokrat je potekal v Simonovem zalivu in sicer od 21.10. do 23.10.2022.
Vikend seminarji so namenjeni izobraževanju in usposabljanju družin, ki živijo z osebo z zmerno, 
težjo, težko in kombinirano motnjo v duševnem razvoju. Ta oblika vključuje predavanja za starše, 

zaposlitvene aktivnosti in delavnice za osebe z motnjami v duševnem razvoju, družbene aktivnosti, upoštevane pa so tudi po
trebe in želje udeležencev seminarja. Večina odraslih z motnjami v duševnem razvoju, v občini Litija in Šmartno, živi doma pri 

starših in ni vključena v zavodske oblike, zato so takšne 
oblike izobraževanje še tako bolj dobrodošle.
Priprave na vikend seminar so se začele že v mesecu apri
lu. Iskanje lokacije, izbira ponudnika, pošiljanje vabil, pri
jav, izbor ustreznih vsebin,…
V Simonov zaliv so prispeli v popoldanskih urah in čas do 
večerje izkoristili za namestitev in ogled okolice. Po večerji 
je sledilo srečanje vseh udeležencev. Spoznali so program, 
igro Skriti prijatelj in prejeli obeske na vrvici, simboličen 
spomin, ki so ga izdelali učenci posebnega programa, OŠ 
Litija, pod vodstvom Sandre Rihter in Polone Baš Jere.
V naslednjih dveh dneh so se zvrstila tri predavanja. Nata
ša Zupan Cvetežar je staršem predavala na temo Izražanje 
čustev v družini, Sendi Murgel je predstavila Osnove za
konodaje, Maja Čebašek pa je spregovorila o izboljšanju 
razpoloženja z eteričnimi olji. Na predavanjih so spregovo
rili tudi o novem Movit projektu, Joga za FACE 2. Sočasno 

s predavanji pa so potekale zaposlitvene delavnice za naše člane. Ustvarjalno delavnico je pripravila Sandra Rihter, plavalno 
delavnico pa Igor Mihailović. V celotnem programu so pomagali prostovoljci in osebna asistenta.
Poleg vseh aktivnosti pa je bilo dovolj časa tudi za namakanje v bazenu, sprehode in posedanje v bližnjih lokalih, ob prijetnih 
klepetih. Pred odhodom domov je bilo zaključno srečanje. Pričela ga je Alenka Vidgaj z jogo na stolih. Predstavili so obe delav
nici, Marjeta MlakarAgrež je podala nekaj vtisov iz predavanj za starše. Z igro Skriti prijatelj so se udeleženci razveseljevali in 
še bolj povezali. V Litijo so se vrnili zadovoljni, nasmejani in polni novih doživetij. Njihovo druženje je polepšal varen, prijeten 
prevoz podjetja Rudi Turs.  Marjeta MLAKAR Agrež



ZAHVALA
V 94. letu starosti se je od nas poslovila draga mama,  

stara mama, prababica in sestra 

AntonijA Premk
Iz Gradca pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in DU Litija za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in 
svete maše. Posebna zahvala gre dr.Benedičiču in patronažni službi 
ZD Litija, še posebno Romani. Hvala pogrebni službi KSP Litija in  
g. kaplanu za sočutno opravljen cerkveni pogreb.

Vsi njeni 

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep.
kot zvezda na nebu!
Tone Pavček

ZAHVALA
Ob izgubi naše mame, babice in prababice

FRANČIŠKE POGRAJEC
23.9.1936 – 27.10.2022

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za vso izkazano pomoč in podporo. Hvala župniku 
Marku Merlaku, pevcem in trobentaču Mopz Polšnik, Urši in Tonetu 
za poslovilni govor, KSP Litija za lepo opravljen pogreb, ter vsem, 
ki ste darovali sveče, cvetje, in prispevke, ter jo spremili na zadnji  
poti.

Žalujoči: vsi njeni

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 bo srcih ostala.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mami, babice in sestre

BERNARDE ZAJC
roj. Smrekar

5.10.1952 – 10.10.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi 
zaposlenim v Domu Tisje, župniku dr. Božidarju Ogrincu za lepo 
opravljen obred, ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hči Nataša, sin Damijan, sestra Jožica in brat Jože z družinami 

Mar prav zares odšel je tja, v neznano?
Kako je mogel, ko smo mi še tu…?
Nositi moramo vsak svojo rano molče,
da mu ne zmotimo miru.
Svetlana Makarovič

V SPomin

V mesecu novembru mineva eno leto  
odkar je odšel od nas

JANEZ KASTELIC
Moravče pri Gabrovki

Pogrešamo te…

Vsi njegovi

Eno leto že v grobu spiš,
a v naših srcih še živiš.
Ni ure, dneva in noči,
povsod si v srcu z nami ti.
Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
ostala je praznina, ki zelo boli.

V SPomin
27. novembra bo minilo eno žalostno leto odkar nas je zapustila 

naša draga mami, partnerica, tašča in babica

JOŽICA BIBER
iz Litije

Pogrešamo te!

Hvala vsem, ki se je spominjate  
in jo skupaj z nami nosite v svojih srcih.

Vsi njeni

V naših srcih vedno še živiš, 
zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš. 
Tam skupaj smo spet v nemi bolečini, 
a z nami so bridki in lepi spomini.

V SPomin
V novembru minevajo žalostna 4 leta  

odkar nas je zapustila naša draga

JOŽA - PEPCA JELNIKAR

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate in ob njenem grobu 
postojite ter prižigate sveče v njen spomin.

Pogrešamo te.

Vsi tvoji

Vem kako je, ko odidejo najdražji, 
vem kako je, ko se ti čez noč poruši svet. 
Vem kako boli, ker te več ni. 
Vem, da srečo za mavrico sedaj našel si.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi partner, oči, sin, brat ...

roBi kokALj
19.9.1981 – 15.10.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih 
stali ob strani. Hvala za vaš stisk roke in tolažilne besede, hvala 
za darovane sveče, svete maše, denarno pomoč. Prav posebno 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, ki ste 
ga pospremili v tako velikem številu na njegovi zadnji poti. Hvala  
g. župniku Marku Mrlaku za lepo opravljen obred, g Tonetu Lokarju 
za poslovilni govor, moški skupini Lipa, pogrebni službi KSP Litija. 
Posebna zahvala gre podjetju Makplast iz Brega pri Litiji, Domu Tisje 
- enota Litija, OŠ Litija in ŠD Sava ter njihovim članom. Zahvaljujemo 
se tudi vsem tistim, ki jih nismo posebej omenili, pa ste nam v težkih 
trenutkih pomagali in stali ob strani.

Vsi njegovi

Spomin je kot pesem,  
ki v srcih odzvanja,  
spomin je kot cvet,  
ki nenehno poganja,  
spomin je svetloba,  
ki dušo obliva,  
spomin je ljubezen,  
ki v srcih prebiva.

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage

Anite oSoLnik
iz Litije

10.5.1973 – 7.9.2022 

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za darovano cvetje, sveče, izrečena sožalja, stiske rok in 
drugo podporo. Posebno se zahvaljujemo g. župniku, trobentaču 
in pogrebni službi KSP Litija za lepo opravljen poslovilni obred, ter 
Cvetko Jonu za ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste jo imeli 
radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

 
Tvoji najdražji

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

Ane roZinA
roj. Jelenc

20.2.1929 – 6.10.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za topel stisk rok, tolažilne besed ob izgubi naše drage 
mame, darovano cvetje, sveče ter darove za svete maše. Iskreno se 
zahvaljujemo osebju Doma Tisje – enota Litija za sočutno oskrbo in 
dobro počutje na jesen življenja. Župniku Marku za lepo opravljen 
obred, kakor tudi govorniku Antonu Lokarju za sočutne poslovilne 
besede, pevcem iz Polšnika za zapete pesmi slovesa in pogrebnem 
zavodu Komunala Trbovlje za izvedbo pogreba.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njeni

Čakate me rože moje cvetoče, 
za hišo zeleni gaj.
Čaka me tam v daljavi, 
moj dragi, domači kraj.
Rada bi prišla, oh, rada, a tja me več ne bo,
ker vzela sem slovo.
Nikar ne trgaj rož za mene,
kjer rastejo, tam naj cveto.
Ko vidiš jih, se spomni name,
lep spomin na mene so.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage

JOŽICE RENKO
iz Renk

13.3.1957 – 16.10.2022.

Iz srca se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja,  
cvetje, sveče in darove za cerkev. 

Čeprav sonce nikoli več ne bo sijalo enako,  
iskrena hvala vsem tistim, ki nam stojite ob strani. 

Vsi njeni.

Ko pošle so ti moči, 
zaprl trudne si oči.
Zdaj tiho, mirno spiš, 
bolečine ne trpiš. 
A čeprav pokojno spiš, 
z nami še naprej živiš.

V SPomin
V oktobru sta minili dve leti  

odkar nas je zapustil naš dragi

Anton jeLnikAr

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate in ob njegovem grobu 
postojite ter prižigate sveče v njegov spomin.

Pogrešamo te.

Vsi tvoji

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

ZAHVALA
Nepričakovano nas je prezgodaj zapustil

ALBIN VRHOVEC
17.7.1953 – 14.9.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, prispevke 
in darovane maše. Za lepo opravljen pogreb se zahvaljujemo KSP 
Litija, pevcem, trobentaču, župniku in govorcu. Hvala vsem, ker ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
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REKORDNA ZMAGA ČLANSKE EKIPE
Po presenetljivi zmagi v 1. krogu Pokala Pivovarna Union nad takrat vodilno ekipo 
3. SNL Dren Vrhnika (0:2 Kaltak Ervin, Mešić Maid), je naša članska ekipa zabele
žila tudi rekordno zmago (vsaj v zadnjih 50 letih).
V 9. krogu MNZ lige smo doma namreč gostili ekipo ŠD Vir. Za rekordno zmago 
z kar 10:1 sta vsak po 5 golov prispevala Kaltak Ervin in Maid Mešić. Omenjena 
igralca zasedata tudi prvo in drugo mesto na listi strelcev.
Na žalost nam je v nadaljevanju tekmovanja 2. krog Pokal Pivovarna Union žreb 

namenil vodilno ekipo 2. SNL, ki je bila prevelik zalogaj za nas in smo zato morali priznati premoč 
veliko bolj kakovostnemu nasprotniku.

V ostalih selekcijah se trenažni proces izvaja nemoteno in po načrtu. Zaradi povečanega števila 
otrok in želje po čim bolj kakovostnim trenažnim procesom za otroke, smo v naše vrste pridobili 
še dva trenerja, Sadiković Haris in Simić Dejan. Fantoma želimo veliko uspeha v njunem delu.
Z Novembrom se bodo najmlajši igralci U8 in U9 prestavili v športne dvorane, ostale selekcije pa 
bodo svoje treninge opravljale na umetni travi. 
28.10.22 smo v našem klubu izvedli, lahko bi rekli že tradicionalni »kostanjev piknik«. Na dogodku 
je bilo veliko število otrok in njihovih staršev, kateri so uživali v druženju in sveže pečenem kostan
ju iz domačih gozdov.  Elvid VELIć, NK Litija

ZAKLJUČEK JESENSKE SEZONE
V mesecu novembru vse selekcije zaključujejo jesenski del sezone. Po slabem 
začetku so člani le našli pot do prvih zmag in se odlepili od zadnjega mesta, ki so 
ga zasedali po prvih tekmah. Igra se do
padljiv nogomet v katerem pa manjkajo 
goli. Zato bo naloga trenerja, da z igralci 
dvigne učinkovitost napada in igralci iz
koristijo podaje z doseganjem golov. 

Ostale selekcije so tekme odigrale po pričakovanjih. 
Zelo dobro je jesenski del odigrali selekciji mladincev 
in kadetov, ki zasedata mesta pri vrhu skupine. Sele
kcije ostajajo v procesu treningov, do prve polovice 
decembra. Potem sledi zaključek jesenskega dela in 
prednovoletno druženje.
UO NK Jevnica pa organizira jesensko delovno akcijo 
za pospravljanje mrež in pripravo igrišč za zimovanje. 
S skupnimi močmi bomo uredili tudi okolico igrišč, 
popravili in delno zamenjali ograje, ki so poškodovane 
med sezono zaradi žog, ki jih zadržijo in nekaj tudi zaradi poškodb plezanja čez ograje, ker se 
nekaterim pač ne da iti par metrov več na izhodna vrata.
Športni park pa je bogatejši za nekaj otroških igral, ki nam jih je donirala občina Litija. Igrala mo 
postavili na igralni plato preko mosta čez potok Jevniščica pri starih garderobah. Otroci ga veselo 
uporabljajo in na njih kažejo svoje spretnosti. Hvala občini za pomoč, ki nam jo nudijo ob teh 
turbolentnih časih. Skupaj zmoremo več.  Za NK Jevnica, Marjan MEDVED  Medo

TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK V FINALU PREKRIŽAL LOPARJE  
Z LEOM BORGOM

Bor Artnak je na turnirju z nagradnim skladom 
15.000 $ v Šarm el Šejku naravnost blestel. Na poti 

do finala je premagal štiri tekmece in to brez izgubljenega 
niza. Pravzaprav nobenemu od nasprotnikov v nizu ni dopustil 
več kot 4 iger. Do svojega prvega ITF PRO naslova je 18let
ni Slovenec prišel junija letos v Sarajevu (M15), v finalu tur
nirja v Šarm el Šejku pa mu je nasproti stal leto dni starejši in 
1.nosilec turnirja Leo Borg sin legendarnega Bjorna Borga, 
11kratnega zmagovalca turnirjev za Grand Slam. Bor je odlič
no začel prvi niz in ga dobil s 6:4, v izjemno izenačenem drugem 
nizu pa si je v 11. igri pri rezultatu 5:5 uspel priigrati žogico za  

‘break’. Šved se je rešil, niz 
kasneje dobil še pred podaljša
no igro, bolje od Bora pa začel tudi tretjega. Hitro je povedel s 3:0, 
a Artnak se ni predal. V 9. igri niza je pri zaostanku s 3:5 in 40:30 
na servis Šveda rešil prvo zaključno žogico in si priigral priložnost, 
da bi na svoj začetni udarec rezultat poravnal na 5:5. V 10. igri 
niza je Borg izkoristil skupno tretjo zaključno žogico in si s četrtim 
‘breakom’ na tekmi tudi dokončno zagotovil zmago. Bor Artnak 
ostaja trenutno najvišje uvrščeni slovenski aktivni igralec na sve
tovni ATP teniški lestvici in tudi še vedno najvišje uvrščeni sloven
ski mladinski igralec na svetovni mladinski ITF teniški lestvici.
Na domačih tekmovanjih je odličen rezultat zabeležila Pia Pogla-
jen. Na zadnjem turnirju za članice za sezono 2022 v Kopru,  
se je po četrtfinalni zmagi s kar 6:0 6:0 nad domačinko Sau Ema
nuelo uvrstila v polfinale, kjer pa je nato morala priznati premoč 

1. nosilki turnirja 
Kim Žižek iz Bra
nik Maribor, ki 
je kasneje tudi 
zmagala turnir. 
Pia je tako osvo
jila odlično 3. 
mesto, kar je do
ber obet za novo 
sezono 2023, ki 
se bo za članice 
začela ravno na 
turnirji v Litiji.

Turnir TZS za 
članice bo Te-
nis klub AS Liti-
ja gostil v dneh 
od 26.11.2022 
do 28.11.2022.

  Melita POGLAJEN info@teprom.si www.teprom.si Savska Cesta 5, 1270 Litija01 898 08 05

3D VizualizacijaArhitekturno projektiranje Gradbeni nadzor

as teprom arhitekti
as teprom d.o.o.

JUDO KLUB LITIJA POMAGAL ORGANIZIRATI  
ENEGA VEČJIH JUDO TURNIRJEV

V soboto, 8.10.2022 in nedeljo, 9.10.2022 je Judo klub Litija, skupaj s sorodstve
nim društvom Judo klub Komenda že sedmo leto zapored organiziral veliko med
narodno tekmovanje v judu 7. Pokal Komende – Komenda Open. Turnir, ki je v 
nekaj letih iz prijateljske tekme 
prerasel v enega izmed največjih 
judo tekmovanj v Sloveniji, se je 

odvijal v Športni dvorani Komenda, ki je kar po
kala po šivih. V dveh dneh se je namreč borilo 
več kot 450 judoistov iz 48 klubov in 7 držav. V 
Komendi smo gostili športnike iz Bosne, Avstrije, 
Srbije, Italije, Hrvaške in Ukrajine.
V soboto je potekala slavnostna otvoritev tek
movanja, kjer so judoiste nagovorili velika pod
pornica športa mladih evropska poslanka ga. 
Ljudmila Novak, generalni sekretar Judo zveze 
Slovenije g. Franc Očko in predsednik Judo klu
ba Litija in Judo kluba Komenda g. Boštjan Vein
handl. Prvi dan so tekmovali judoisti v kategori
jah U12, U14 in U16, ki so bile de slovenskega 
uradnega pokala Judo zveze Slovenije ter judo
isti U18, kot neuradna kategorija. Obiskovalce 
in navijače na tribunah so navdušili športniki z 
dobrimi borbami, ki so potekale cel dan, vse do 
18 ure. Poleg posameznih rezultatov so si klubi 
prizadevali osvojiti tudi pokal za najboljše ekipne 
rezultate.
Odlično so se borili tudi naši judoisti, ki so na do
mačem terenu osvojili ekipno 20. mesto na Po
kalu Komende, kar je solidna uvrstitev. Dobro so 
se odrezali tudi posamezniki, ki so na tem tek
movanju osvojili 1x zlato in 3x bronasto kolajno. 
Pokal Komende je zaradi dobre udeležbe sloven
skih in tujih klubov tudi eno izmed močnejših ter 
težjih tekmovanj pri nas, zato so te odlični rezul
tati še toliko bolj pomembni. Na prvo mesto se 
je povzpel Jorik Kvapil (12). Na stopničkah so 
stali še: Rua Kvapil (U14), David Lazić (U16) in 
Alex Malgaj (U12).
Judo tekmovanje se je letos prvič nadaljevalo 
tudi naslednji dan, v nedeljo, 9.10.2022, ko je so 
na vrsto prišle mlajše kategorije in sicer JUDO VRTEC ter U8 in U10. Vrtčevski otroci so tekmo
vali v sumo borbah – izrivanju nasprotnika iz označenega kroga, šolski otroci pa v judo borbah. 
Judoiste je pozdravila tudi judo panda, prepoznavna maskota Judo kluba Komenda. Vsi najboljši 
tekmovalci so prejeli lepe nagrade.
Organizatorji smo s tekmovanjem zelo zadovoljni, saj z dobro organizacijo turnirja, na katerega se 
vsi radi vračajo širijo prepoznavnost juda daleč naokoli. 
REZULTATI (7. Pokal Komende – sobota, 8.10.2022) Jorik Kvapil – 1. mesto; David Lazić – 3. mesto; 
Rua Kvapil – 3. mesto; Alex Malgaj – 3. mesto Katarina KUMER

AKTIVNOSTI KEGLJAŠKEGA KLUBA LITIJA 2001

Bronasti na državnem prvenstvu Bianca Bučar in Sumeja Spahič v modrih majčkah.

Deklice in dečki na DP v Kamniku.

Deklice in dečki na DP v Kamniku.

Državni prvak Vid Ponebšek posamezno in državna 
prvaka v tandemu Vid Ponebšek in Matjaž Ivančič.
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KUPIM razne stare predmete, 
odlikovanja, medalje, značke, bajonete, 

čelade, sablje, uniforme, stare 
razglednice, kipce, slike, nakit, kovance, 

knjige in druge starejše drobnarije,  
ki jih morda ne potrebujete več. 

 051 740 430

MALI OGLASI

SEČNJA IN SPRAVILO LESA
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa. Les tudi odkupujemo 

in izdelujemo gozdne poti. Po dogovoru možen tudi  
odkup na panju.

GOZDARSTVO  
Primož žunter s.p.

Mala sela 5b, 1252 Vače, gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

Izžrebanci križanke št. 263 bodo prejeli BON od 
gostinskega lokala CRAZY DAISY za 3 x meni.  
BON za meni bodo izžrebanci prejeli po dogovoru  
na gsm: 041 719 444 (Aco J.) v uredništvu.

1. Aleš Turšič, Maistrova 5, Litija
2. Magda Bolte, Polšnik 34a, Polšnik
3. Angela Zupan, Ul. 25 maja 23, Litija

Težje besede:  ANAKSAGORA, PRAKSITEL, AEDES, 
YALE, PAHLAVI, ŽADEID

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 264 pošljite najkasneje do 8. 12. 
2022 na naslov uredništva: Tiskarna ACO, CDK 39,  
Litija. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli Bon za 
PIZZO Restavracije MONA LISA. Bon bodo izžrebanci prejeli 
po dogovoru na gsm: 041 719 444 (Aco J.) v uredništvu.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 264

13. ČRKA 
ABECEDE

ELEK TRARNA 
NA  

DRAVI

SPODNJI 
DEL OKROVA 

MOTORJA

AMERIŠKI 
PISATELJ 
(GEORGE)

HOMO
SEKSUALKA

IME  
PEVCA 
ROBIČA

NADALJE
VANJE  
GESLA

META 
MORFNA 
KAMNINA

GLOBOKA 
JAMA

ANTON  
TROST

TEKMOVALNE 
SANI Z 

VOLANOM

VRSTA TKANINE

ITALIJANSKI 
PISATELJ 
(CARLO)

15. ČRKA 
ABECEDE

KOVANJE

TROJICA

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 
OGLJIK

JAPONSKA 
NABIRALKA 
MORSKIH 
BISEROV

NAŠA  
PRVA 

VELEBLA
GOVNICA

GRŠKA 
BOGINJA 

MODROSTI

VELIKO 
USPEHA  

PRI 
REŠEVANJU

STARO 
GRŠKI  
KIPAR

DROG ZA 
PLAVLJANJE 

LESA S 
KLJUKO

PROSTORNIN
SKA MERA  

ZA VINO
VELIKA 

DVORANA

POŠKODBA 
TKIVA

IRANSKI ŠAH 
(REZA)

PRAV TAK

NEPROFE
SIONALKA

KRAJ IN  
OBČINA 

JUŽNO OD 
LJUBLJANE

IZRAELSKA 
OBVEŠČE

VALNA 
SLUŽBA

RIMSKA 
BOGINJA 

JEZE

KRADLJIVEC, 
TATIN

ZAMENJAVA

MEJNA 
VREDNOST

PRIPADNIK 
SASOV

DRUGA 
NEZNANKA  

V  
MATEMATIKI

STAROGRŠKI 
FILOZOF

SLOV. SMU ČAR
SKI SKAKALEC 

(PETER)

DARKO 
ŽAGAR

MOŠEJA V 
JERUZALEMU DENAR V 

BANGLA 
DEŠU

TVORBA V 
PANJU

AMERIŠKA 
IGRALKA 

(PATRICIJA)
ZEVSOVA 

MATI

BEOTIJEC
ŠVEDSKO 

SMUČARSKO 
SREDIŠČE

JADRANSKI 
POLOTOK IME  

SLIKARJA 
JUSTINA

VILIČASTA 
RIBJA  
KOST

FILMSKI  
USTVARJA

LEC
OKRAJŠAVA 
ZA STAREJŠI

ROD TROPSKIH 
KOMARJEV

AVTO OZNAKA 
REKE

ŽENSKA  
KI VODI  
START

LOJZE 
ROZMAN

AMERIŠKA 
UNIVERZA 

(NEW  
HAWEN)

ITALIJANSKA 
IGRALKA 
AMANDA

VELIKO 
USPEHA  

PRI 
REŠEVANJU

VISOKA  
GORA V 

ŠVICI

Gsm.: 070 332 332

KOKOŠI NESNICE iz Kmetije Šraj. V tej jati 
kokoši imamo pestro izbiro pasem. Na voljo 
so rjave, rdeče 
grahaste, pla
ve, jerebičaste, 
ze lenoja jčne 
bele, golovrat
ke, in štajerske. 
Vse pri nas 
vzrejene jarki
ce so zdrave in 
zaščitene proti 
osmim boleznim. Brezplačno jih pripelje
mo v Zagorje, Litijo, Spodnji Hotič, Seno
žeti, nad 30 komadov brezplačno tudi na 
dom. 031 751 675. Kmetija Šraj, Poljčane.

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.

Javno glasilo OBČAN
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.

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.

»DROBTINICA« – MALO….JE VELIKO
RKS Območno združenje Litija, se je tudi letos priključilo mednarodni akciji »Drob
tinica  ob svetovnem dnevu hrane«. S to akcijo skušamo ozaveščati javnost glede 
nezadostne prehrane naših najmlajših ter vzpodbujati mimoidoče, da prispevajo za 
topel obrok socialno ogroženih osnovnošolskih otrok iz svojih okolij. Akcija je pote
kala v večih občinah po Sloveniji.

V skupno humanitarno akcijo, smo se vključili, ker želimo pomagati socialno šibkim otrokom iz 
naših krajev. Zbra
na sredstva smo 
namenili za zdravo 
prehrano šoloob
veznih otrok Osnov
ne šole Litija.
Stojnici smo v pe
tek 14.10.2022 po
stavili pred trgovino 
Špar v Litiji in na 
ploščad OŠ Litija.
Za uspešno izvede
no »Drobtinico« se 
zahvaljujemo ravnatelju OŠ Litija g. Petru Strletu, mentoricam RK na šoli, prostovoljkama Nadi 
Pintar in Vidi Krebs Avbelj ter trgovini SPAR v Litiji.

ROŽNATI OKTOBER 
Rak dojke je pri ženskah še vedno najpogostejša oblika raka. V primeru, da je bolezen 
dovolj zgodaj odkrita, je v visoki meri ozdravljiva. Preventivno delovanje je zato zelo 
pomembno. 
Tudi letos so nas povabili k sodelova
nju, da skupaj obeležimo Rožnati ok
tober in s tem naredimo nekaj dobrega 

za zdravje žensk. V Zdravstvenem domu Litija je 
ga Jožefa Kežar, dr.med.spec.gin. in porod. izva
jala UZ dojk v okviru programa Rožnati oktober 
– svetovni mesec boja proti raku dojk. V ambu
lanti so bili na voljo silikonski modeli dojk z za
trdlinami, ki so bili na razpolago za demonstra
cijo ter video posnetek o samem pregledovanju  
dojk.
Brezplačnega preventivnega pregleda se je udele
žilo preko petdeset žensk. 
Zahvaljujemo se Zdravstvemu domu Litija, pred
vsem pa dr. Jožefi Kežar in medicinskim sestram, 
ki že vrsto let sodelujejo z nami.

Irena VIDEC
Danica SVERŠINA

PONED. 5.12.2022, ob 16.uri
01/

NAVODIlA za oddajo ZAHVALE  
ali V SPOMIN v časopisu OBČAN
•  Besedilo naj vsebuje do 110 besed. (pridržujemo 

si pravico do slovničnih popravkov). Slika naj bo 
v ločljivosti 300 dpi (velikost slike prilagodimo 
sami).

•  Elektronsko pošiljanje: Besedilo in sliko 
pošljite na naš elektronski naslov:  
tiskarna.aco@siol.net ali obcan@siol.net

•  Vsi, 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.

•  Rok za oddajo: do 8. v tekočem mesecu ali po 
dogovoru dan ali dva kasneje.

•  Cena ZAHVALE/V SPOMIN je 58,00 EUR + DDV 
= 70,76 EUR.

•  Dodatne informacije: 041 719 444 (Aco J.).

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA.
MOJA KRI – VARNA KRI.

ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.

Daj majhen delček sebe za dobro drugega.
RKS Območno združenje Litija vabi krvodajalke in krvodajalce,  

da se udeležijo krvodajalske akcije, ki bo 
23.11.2022 od 7:00 – 12:00 ure  

in 24.11.2022 od 8:00 – 12:00 ure
v prostorih OŠ Gradec v Litiji. 
KRI je nenadomestljivo zdravilo,

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

      RKS OZ LITIJA



MILKA LEŠNIK 100 g
0,69 €

COCA COLA 1,5 l
0,99 €

PRAŠEK ARIEL MS 6 kg
12,99 €

KAVA BARCAFFE 175 g
1,99 €

PIVO UNION 0,5 l  6/1
5,29 €

DASH KAPSULE 38/1
9,99 €

PIŠKOTI DOMAČICA 300 g
1,59 €

SLADKOR BELI 1 kg
1,19 €

TOAL. PAPIR VELVET 8/1,  
2,59 €

ČOKOLEŠNIK 500 g
3,39 €

OLJE SONČNIČNO 1 l
2,29 €

DETERGENT NELSEN  
900 ml    1,29 €

ČOKO BANANICE 300 g
1,39 €

RADGONSKA PENINA 
0,75 l   5,99 €

PERSIL SILAN 5,52 kg
 15,99 €

Ponudba velja v »otvoritvenem« tednu, od 21.11.2022 dalje oz. do prodaje zalog.

»NOVO V PONUDBI!« 

DOBRODOŠLI!
*SPREMLJAJTE NAS TUDI NA FACEBOOKU

KGZ LITIJA z.o.o.
TC Supermarket

Tel.: 01 896 32 36  
DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.00-20.00 • SOBOTA: 7.00-18.00 • NED.-PRAZ.: Zaprto

TOPLOTEKA – KRAČE, PIŠČANCI, REBRA, PIZZE, BUREK

» VABIMO VAS «
V PRENOVLJENI TC MARKET LITIJA!

TRGOVINA PONOVNO ODPIRA VRATA 21.11.2022

»OTVORITVENA TOP AKCIJA!«

Kupon je unovčljiv v specializirani prodajalni LL Viva Litija.

SPECIALIZIRANA PRODAJALNA Z 
MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI LL VIVA LITIJA

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:

Odpiralni čas:
Od ponedeljka do petka: 

9.00–17.00

• 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.

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

Kupon za

* Popust velja v LL Vivi Litija ob enkratnem nakupu 1 kosa izdelka po izbiri in ob predložitvi original kupona. Popust ne velja za nakup: zdravil brez 
recepta, HAG testov za samotestiranje na Covid-19, začetnih mlečnih formul, izdelkov, ki so že v akciji in knjig, ki so v Sloveniji v prodaji manj kot  
6 mesecev. Popusti se ne seštevajo.

10 % popusta
na en izdelek po izbiri.*

V specializirani prodajalni 
LL Viva izdajamo medicinske 
pripomočke na naročilnico. Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije
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