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Iz uredništva ...
Z oglasom v Občanu naša tiskarna že ponuja koledar za 
leto 2020. Kar pomeni, da se hitro približujemo spomin-
skim slovesnostim, kot tudi martinovanju in drugim jesen-
skim aktivnostim, na katere vas vabijo različne organizaci-
je. Postanete lahko tudi Sopotnik, če ste starejši in nujno 
potrebujete prevoz. Za vse, ki ste radi na toplem ali v dvoje, 
pa zopet vabljeni 16.11. na filmski maraton v Litijo. Lep je-
senski pozdrav in čimveč kostanjevih dobrot. No, pa malo 
mošta tudi ne škodi. Urednik Sašo Jovanovič 

Prispevke pošljite do 08.11.2019  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco,  

c.D.K. 39, 1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

KUD Jevnica – sekcija za razvoj  
podeželja in turizem

vabi na tradicionalno prireditev

V HVALEŽNOST JESENI
v nedeljo, 3. 11. 2019

v zadružnem domu v Jevnici

PrOgrAm PrIrEdITVE:

Od 9. ure dalje - RAZSTAVA NAJ PRIDELKOV
Ob 14. uri  -  Razstava čebelarstva in strokovno  

predavanje
Ob 15. uri - KULTURNI PROGRAM

Prisrčno vabljeni!

O B v E S T i l O
Vse občane obveščamo, da bodo tudi letos ob 
Dnevu spomina na mrtve, 1. novembru, žalne 
svečanosti pri grobiščih in spomenikih padlih 
po naslednjem časovnem razporedu:
1.  V Štangi pri spomeniku NOB 

v petek 25.10.2019 ob 9. uri
2.	 	V	Kostrevnici	pri	spominski	plošči	NOB 

v petek 25.10.2019 ob 10. uri
3.	 	Na	Primskovem	pri	grobišču	NOB 

v petek 25.10.2019 ob 11. uri 
4.  Na Savi pri spomeniku NOB 

v petek 25.10.2019 ob 14. uri
5.  Na Sp. Logu pri spomeniku NOB 

v petek 25.10.2019 ob 18. uri
5.	 	V	Gabrovki	pri	grobišču	NOB 

v petek 25.10.2019 ob 11.30 uri
6.  V Jevnici pri spomeniku NOB 

v petek 25.10.2019 ob 18. uri
7.  V Kresnicah pri spomeniku NOB 

v petek 25.10.2019 ob 17. uri
8.	 	Na	pokopališču	v	Šmartnem	pri 

Spomeniku	žrtvam	I.	svetovne	vojne 
v	četrtek	31.10.2019	ob	14.15	uri

9.  V Šmartnem pri spomeniku NOB 
v	četrtek	31.10.2019	ob	15.	uri

10.	 	V	Litiji	pri	spomeniku	NOB 
v	četrtek	31.10.2019	ob	16.	uri

12.  Na	Vačah	pri	grobišču	NOB	na	pokopališču 
v	nedeljo	03.11.2019	ob	10.	uri

13.	 	Na	Polšniku	pri	grobišču	NOB 
v	četrtek	1.11.2019	ob	11.	uri

Vabimo vse občane, da se udeležite žalnih slo-
vesnosti v čim večjem številu in s svojo priso-
tnostjo počastite spomin na padle v narodno-
osvobodilnem boju in na dogodke v pretekli 
zgodovini.

ZB za vrednote NOB, Litija-Šmartno

ZAHVALA 
Prvi festival – medgeneracijskega povezovanja 
pod sloganom »OD MLADOSTI DO MODROSTI 
STOPAMO SKUPAJ« je povezal 81 nosilcev de-
javnosti in več kot tisoč neposredno vključenih 
posameznikov.

V času od ponedeljka 9. 9. do petka 13. 9. 2019, se je predstavi-
lo s svojo dejavnostjo 81 organizacij, društev, zavodov in skupin.  
V dejavnosti na festivalu pa je bilo vključenih več kot 1000 oseb.
To potrjuje, da se ljudje radi družijo, zabavajo in sodelujejo  
pri skupni nalogi, kot je bil festival. Taka oblika festivala je bila 
izvedena prvič na območju občine. V Svetu, kot organizaciji  
smo zaznali nekatere stvari, ki bi jih bilo treba v bodoče od-
praviti.  (Nadaljevanje na 9. strani)

CO-WORKING PROSTOR TUDI  
V NAŠEM OKOLJU

Co-working prostor je umeščen na strateško pomembnem 
območ ju v  industrijski coni v Zagorici, v okolju že uveljavljenih 
lokalnih podjetnikov. Projekt  sta finančno podprli obe občini Li-
tija in Šmart no pri Litiji, saj se zavedata pomena inovativnega 
pristopa mladih podjetnikov. (Več na 7. strani)

MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV 
je vseslovenska ekološka – humanitarna akcija ljudi za ljudi.

V dneh pred prvim novembrom vas bodo na pokopališčih; Litija, Šmart-
no pri Litiji, Polšnik, Dole, Gabrovka, Vače, Kresnice in Sava pri Litiji 
nagovorili prostovoljci in vam razložili pomen akcije, hkrati pa boste 
dobili zastavico sočutja, ki jo boste položili na grob namesto svečke.
za vaše sodelovanje v akciji, vam bo hvaležna narava in vsi 
obdarovanci.  (Nadaljevanje na 2. strani)
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SANACIJA LESENEGA MOSTU  
NA SAVI 

Pri izvedbi obnovitvenih del je izvajalec po odstranitvi strešne 
kritine pristopil k izvedbi sanacije sredinskega polja 3 med 
podporama 2 in 3. Po odstranitvi lesenih hrastovih podnic so 
bili leseni vzdolžni nosilci in ostali leseni elementi videti bolj 
dotrajani, kar v PZI projektni dokumentaciji ni bilo predvideno. 

OBVESTILO 
O NOVI DRAŽBI 

Občina Litija obvešča vse zainteresirane 
stranke, da bo na občinski spletni strani 

www.litija.si  objavljen razpis za 3. javno dražbo, ki bo 
predvidoma potekala meseca novembra 2019. Napro-
šamo vas, da spremljate objave in si razpis ogledate.

REGIONALNA CESTA VELIKA PRESKA  
– SOPOTA V CELOTI ASFALTIRANA

Trgograd d.o.o, kot izvajalec rekonstrukcije regionalne ce-
ste Velika Preska–Sopota, je v začetku meseca oktobra as-
faltiral odsek v dolžini 4 km, te pomembne povezave proti 
Radečam in naprej v Posavje. Izvajalec pridobiva vso po-
trebno dokumentacijo za uporabno dovoljenje in pričakuje, 
da bo cesta odprta za promet do konca letošnjega leta. 

Vseslovenska akcija DAN BREZ 
AVTOMOBILA – tudi letos v Litiji

Občina Litija je v petek 20. 9. 2019, v okviru vseslovenske 
akcije tedna mobilnosti, organizirala in izvedla prireditev 
dan brez avtomobila. Prireditev je potekala na delu Ceste 
komandanta Staneta, na ploščadi pred Športno dvorano 
in na šolskem igrišču OŠ Litija. Dogodek so pomagali so-
ustvariti in soorganizirati člani Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu, predstavniki policije in predstavniki 
ZD Litija, zaposleni ZKMŠ-ja, prostovoljci Zavoda Sopotniki 
ter prostovoljke, ki so z našimi najmlajšimi ustvarjale na  
delavnici.

Uspešno izvedeno prireditev je preko celotnega dopoldneva 
obiskalo preko 600 osnovnošolskih in predšolskih otrok iz 
mesta Litija, letos pa so se je udeležili tudi otroci iz Gabrov-
ke.
Prireditev je bila v prvi vrsti namenjena otrokom, ki so se 
z velikim zanimanjem sprehodili mimo stojnic in razstavnih 
prostorov, na katerih so svoje delo, opremo in dejavnost 
predstavili policisti in zaposleni ZD Litija. Otroci so se udele-
žili plesne animacije za katero je poskrbelo Plesno športno 

društvo NLP Litija in skupaj so zaplesali kar na ulici. Presku-
sili so se lahko v vožnji po poligonu z gokardi in se poveselili 
s skakanjem na napihljivem gradu. Bolj ustvarjalni so si s 
pomočjo pridnih rok številnih prostovoljk, v okviru ustvarjal-
nih delavnic, izdelali najrazličnejše izdelke. Tudi za starejše 
je bilo poskrbljeno v tem dopoldnevu. Lahko so se preizkusili 
v vožnji z električnimi kolesi, za kar je poskrbel Kolesarski 
servis Vidic France s.p. iz Tenetiš. Mnogi so izkoristili mo-
žnost in si preventivno izmerili krvni tlak in sladkor v krvi, za 
kar so poskrbeli strokovni uslužbenci ZD Litija.

Prevozi starejših s pomočjo Zavoda Sopotniki in številnih 
prostovoljcev – voznikov, je prijazna novost za starejše obča-
ne v občini Litija in Šmartno pri Litiji. Prostovoljni vozniki so 
izvajanje teh prevozov predstavili na stojnici, v okviru Dneva 
mobilnosti. Nagovarjali so nove prostovoljce za prevoze sta-
rejših, hkrati pa bodoče uporabnike informirali o možnosti 
brezplačnih prevozov.
Občina Litija se zahvaljuje vsem sodelujočim, ki so pomagali 
in pripomogli k uspešnosti izvedene prireditve, ki je sedaj 
postala že stalnica v tednu mobilnosti; hkrati pa se zahva-
ljuje trgovini Spar Litija in MS Litija, ki že vrsto let pomagata 
in nudita podporo pri organizaciji te in podobnih prireditev, 
v naši skupni želji po povečanju varnosti v prometu za vse 
udeležence.

Občinska uprava skupaj s SPVCP-jem

MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV  
je vseslovenska ekološka – humanitarna  

akcija ljudi za ljudi. 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
Svečke na grobu so močan simbol spomina na naše naj-
dražje in z akcijo ne želimo rušiti tradicije. Tega spomina pa 
ne smemo okrniti s pretiravanjem. Svoje pokojne nosimo v 
mislih in srcih vsak dan, s sodelovanjem v akciji Manj svečk 
za manj grobov pa naredimo še nekaj dobrega za tiste, ki 
nas najbolj potrebujejo. V letu 2019 bomo zbrana sredstva 
namenili za nakup terapevtskega kolesa MOTOMED, ki bo 
namenjen za rehabilitacijo in terapije gibalno oviranih sta-
novalcev Doma Tisje, masažni terapevtski stol in ergonom-
ske delovne stroje za Varstveno delovni center v Šmelcu ter 
defibrilatorje v nekaterih krajevnih skupnostih.
Zastavice sočutja lahko dobite v pisarni TIC, na Valvazorje-
vem trgu, v drugi polovici oktobra. na pokopališču sava 
pri Litiji vas bodo prostovoljci čakali vse dni od 26.10. 
dalje, na ostalih po kopališčih pa v soboto 26.10., nede-
ljo, 27.10., četrtek, 31.10. in petek, 1.11.2019. Prepriča-
ni smo, da nam bo skupaj uspelo uresničiti zastavljeni cilj. 
Bodite zraven!

UKREP TRAJNOSTNE MOBILNOSTI  
V MESTU LITIJA

Na podlagi izdelane Celostne 
prometne strategije se je Ob-
čina Litija prijavila na razpis 
Ministrstva za infrastrukturo, 

za spodbujanje nizkoogljičnih strategij, vključno s spod-
bujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti. 
Prejeli smo dva pozitivna sklepa o odobritvi sredstev, in 
sicer za štiri ukrepe:
· podaljšanje pločnika na Zasavski cesti v Litiji
· semaforiziran prehod za pešce na Zasavski cesti v Litiji
·  rekonstrukcija obstoječega križišča s semaforizacijo pri 

objektu ŠMELC 
· ureditev avtobusnega postajališča pri Šmelcu.

Na podlagi navedene okoliščine so strokovnjaki most v tem 
delu pregledali in ugotovili večjo stopnjo dotrajanosti lesa, kot 
je predvidevala PZI projektna dokumentacija. Prav tako pa so 
kot neustrezne ocenili jeklene natezne palice (niso dosegale 
ustreznih vrednosti za žilavost), ki jih bo potrebno zamenjati. 
Potrebno bo sanirati tudi betonski del opornika na levem bregu 
mostu. Tako se bo sanacija mostu podražila za 157.000 EUR z 
vključenim DDV-jem. Most bo ponovno odprt za promet konec 
novembra 2019.

Projekti so v zaključni fazi. Semaforji bodo v prihodnjih 
dneh pričeli obratovati. 

Poseben način obratovanja bo imel semaforiziran prehod 
za pešce pri TC KGZ na Zasavski cesti. Za zmanjševanje 
hitrosti pred prehodom za pešce je semafor sprogramiran 
tako, da ves čas sveti rdeča luč, tako za pešce kot za vo-
znike. Merilec hitrosti na semaforju meri hitrost vsakega 

voznika. Zelena luč na semaforju se prižge le tistim vozni-
kom, ki se semaforju približujejo s hitrostjo, manjšo od 50 
kilometrov na uro. Rdeča luč pa sveti tudi za pešce. Pešec 
mora, če želi prečkati cesto, na drogu semaforja pritisniti 
označeno tipko in počakati, da se prižge zelena luč.



SNEMANJE ODDAJE DOBRO JUTRO V OGLARSKI DEŽELI

LOJTRA V SEULU, JUŽNA KOREJA
Na Boodae Jji-gae, večerji, kjer si skupaj z družbo na mizi (vsaka miza 
ima svoj kuhalnik) skuhaš pekočo omako z različnimi zelenjavnimi 
in mesnimi dodatki, ki si jih prej izbereš iz samopostrežnega bifeja, 
vprašam Yunyeong kako to, da ima pri rosnih 22ih že redno službo. 

Pravi, da je v Južni Koreji sramotno, če brez razloga podaljšuješ študij ali pa če si doma po študiju. 
Čim prej moraš začet služit svoj denar. Nekateri začnejo delati že pri 19ih letih. Njen odgovor po-
jasni vtis, ki ga dobiš o Južni Koreji. Moderna država, ki je po 2. Svetovni vojni in po Korejski vojni 
(vojna med Severno in Južno Korejo) vložila ogromno v rekonstrukcijo in modernizacijo svoje- 

ga gospodarstva. Modernost, 
tehnološki in ekonomski na-
predek na eni strani, stres in 
prekomerno potrošništvo ter 
materializem na drugi strani. 
Če pozabim na svoje občutke 
frustracije, ki jih vedno dobim 
ob ogromnih sivih stavbah v 
centru Seula, v Koreji najdeš 
mix tradicije in modernosti in 
ogromno čudovite zgodovine 
(budizem, palače, gozdovi, 
čiste reke, kultura pitja čaja, 
značilne hiške Hanok), samo 
malo ven iz novega centra 
mesta je potrebno it. V Seul 
sem prispela, da v imenu Loj-
trine ekipe prevzamem nagra-
do, ki smo jo prejeli s strani 
APCEIU UNESCO (Asia-Paci-

fic Centre of Education for International Understanding), in sicer za naš projekt Globalno učenje 
Agora. V sklopu GEAgora smo razvijali metodologijo naslavljanja globalnih izzivov na ulici. Dvo-
dnevna mednarodna konferenca globalnega učenja je ponudila ogromno priložnosti za navezova-
nje stikov in spoznavanje učnih okolij, potreb mladih, izmenjavo z raznolikimi ljudmi (predstavniki 
ministrstev, učitelji, nevladniki, mladimi, mladinskimi delavci iz Gvatemale, Filipinov, Mehike, Ja-
ponske, Francije, Irske…. celega sveta! Vsega skupaj 1000 udeležencev. Raziskovali smo pomen 
globalnega učenja, ki ga ta ima v različnih učnih prostorih za vzpostavljanje in vzdrževanje miru. V 
čast mi je, da sem poleg prevzema nagrade lahko zgodbo projekta in delo Lojtre predstavila tudi 
v ločeni delavnici, skupaj z Marcelom iz Čila (organizacija Semilla) in Paolo iz Kolumbije (organi-
zacija Breathe). Ogromno vtisov, kontaktov, pogovorov, vprašanj je kar odnašam nazaj v Slovenijo 
in verjamem, da bo izkušnja plod mnogih bodočih izmenjav in projektov. Projekt GEAgora je plod 
skupnega dela ekipe na Lojtri, na društvu Humanitas, organizacije Officine Cittadine in Sensibili´z 
Action in zato priznanje za 
dobro delo vseh vključenih. 
Zahvala za uresničitev pro-
jekta pa gre tudi programu 
Erasmus+ Mladi v akciji in 
Slovenski nacionalni agenciji 
MOVIT, ki je projekt financi-
rala. Poleg Lojtre so nagrado 
EIU/GCED (Education for in-
ternational understanding/
Global citizenship education) 
za najboljše prakse na svetu 
v letu 2019 prejeli projekti 
globalnega učenja iz Filipinov, 
Omana, Indije in Čila.

Tina TRDIN

SREČANJE POD KOZOLcEM
V petek 13.9.2019 je Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Litija organizirala za svoje člane in upokoje-

ne člane družabno srečanje pod kozolcem. 
Dogodek je vodila oziroma povezovala Lilijana Mandelj, v leto-
šnjem letu pridružena članica OOZ Litija. 
Zbornica uspešno deluje že polnih 47 let. Od leta 2018 ji pred-
seduje novi predsednik SIMON LOKAR. 
Voditeljica je v svojem nagovoru nekaj besed namenila pred-
stavitvi zbornice. Navedla je osnovne trditve zakaj je dobro biti 
član in kakšno korist ima lahko član od zbornice. Podala je tudi 
nekaj statističnih podatkov:
o  OOZ Litija ima trenutno 257 aktivnih članov (od tega 18% 

v d.o.o. in 82% samostojnih podjetnikov), od tega se je 14 
podjetnikov OOZ Litija pridružilo letos

o  Pri članih OOZ Litija je zaposlenih 843 delavcev
o  Najbolj zastopana dejavnost med člani je GRADBENIŠTVO, 

sledijo: kovinarji, prevoz niki, avtoserviserji, elektro dejav-
nosti, frizerji, lesarji, gostinci in ostali.

Območna obrtno-podjetniška zbornica je tako okno do infor-
macij, nasveta, pomoči za malega obrtnika/podjetnika v lokal-
nem okolju. Z vključenostjo v območno zbornico pa je obrtnik 
deležen tudi podpore za zahtevnejše vsebine, če je potrebno, 
tudi s strani zbornice na državnem nivoju.
Na prireditvi sta bili podeljeni tudi dve priznanji, in sicer za 
vlogo praporščaka, ob slovesnih dogodkih zbornice in žal tudi 
ob slovesih naših članov, POVŠE MILANU (hkrati tudi za dolgoletno predsedovanje sekcije upo-
kojencev) in GODEC JOŽETU.
Na koncu se vsem udeležencem piknika zahvaljujem za udeležbo, prav tako pa vse pohvale vsem, 
ki ste na kakršenkoli način pripomogli k njegovi organizaciji.

Predsednik OOZ Litija, Simon LOKAR
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dole pri Litiji, 6. septembra 2019. Tokrat že 
drugič v tem letu, se je snemala oddaja Dobro 
jutro v litijski občini. Novo sezono so otvorili z 
gostovanjem terenske ekipe na Dolah pri Litiji, 
kjer smo dobili priložnost, da se v najlepši luči 
širni Sloveniji predstavi kraj, društva, organi-
zacije in posamezniki. Jesenski terenski del je 
potekal na dveh lokacijah, prvo javljanje je Mo-
nika tavčar začela izpred TIC-a, kjer so ubrano 
zaplesale mažoretke POŠ Dole pod vodstvom 
branke ajdišek. Sledil je pozdravni nagovor 
alenke urbanc, dir. ZKMŠ Litija. Predsednici 
KS ireni bostič je bilo žal namenjeno premalo 
časa, da bi predstavila življenje in delo prebi-
valcev našega kraja. Da imamo v našem kraju 
pomembne osebnosti, kot je vsestranski glas-
benik, raziskovalec novih pristopov pri oblikova-
nju glasbe in urejevalec glasbenih inštrumentov, 
tonija povšeta, ki je popeljal to malce deževno 
petkovo jutro v boljše razpoloženje. Dodatno so 
vzdušje stopnjevali ljudski godci kud-a ven-
česlav taufer.
Drugi del snemanja je potekal na jasi nad šolo 
pri kopah, kjer so domači oglarji »štorali«, to je 
razdirali kopo. V ozadju je potekala dejavnost 
žaganja, izdelava »švelerjev«. Mitja dolinšek, 

predsednik DO nam je s ponosom predstavil 
to težaško delo, ki pa so ga danes zamenjali 
modernejši stroji, zlasti za spravilo lesa. Tradi-
cija oglarjenja v teh krajih seže že daleč nazaj, 
ko so to dejavnost v te kraje prinesli Italijani. 
Dole so kraj, kjer še živi oglarstvo. O samem 

pomenu oglarjenja je 
spregovoril jože prah 
iz Zavoda za gozdove 
Slovenije in predse-
dnik Društva oglarjev 
Slovenije. Ker pa je to 
dolgotrajen postopek, 
se je bilo potrebno tudi 
okrepčati. Če so včasih 
pekli krompir v ognju, 
sta tokrat oglarsko ma-
lico, to je golaž, pripra-
vljali skupaj z najmlajši 
člani družine renata 
in joža brinovec. Prav 

zanimiv je bil kruh z ogljem, katerega recept je 
delo Mirka brinovca, ki poudaril pomen prena-
šanja tradicije na mlajše rodove. Hkrati njihova 
domačija skrbi za izobraževanje in ozaveščanje 
mladine. Največjo kopo, kopo velikanko, kuhajo 

na domačiji Medved, kjer zložijo do 200 kubič-
nih metrov lesa. Sledila je predstavitev Lapu-
harjev, dpžd gabrovka, kmetije pr`sončku, 
Ljudski pevcev in godcev iz Polšnika, lesenih 
izdelkov viktorja povšeta. vesna povše nam 
je v »Lesenem veselju« prikazala izdelavo skled, 
kjer ekološko ozaveščeni posamezniki prepo-
znavajo, kakšna je vloga lesa v kulinarični po-
strežbi. Vseskozi so vzdušje ustvarjali domači 
mladi fantje s poskočno glasbo. 

Društvo podeželskih žena in deklet se je pred-
stavilo po besedah Manje božič s pripravo jedi 
na žaru s sodobnih pridihom, to je krompirjevo 
nabodalo s slanino, smetano, čebulo, česnom, 
pečenicami z mozzarello in pršutom, za sladico 
pa jabolko v pivskem testu. Posebej izstopajo-
ča je bila tudi kulinarična predstavitev Kmetije 
Pr`Krjan s popečenimi slivovimi cmoki v vin-
ski omaki, ki jo je ustvarjal rok povše. S temi 
kreacijami bi lahko oboji zadovoljili premnoge 
kulinarične šefe. Mesnine Vresk, ki ponujajo 
paštete, zaseko, ocvirke, bržole in še številne 
druge izdelke se lahko pohvalijo s pečenicami 
z ogljem, kot nam je povedala Metka vresk. 
Čeprav se športno društvo pretežno ukvarja s 
športom, so nas tokrat razveseljevali z oglarsko 
zloženko. Franc krafogel je spregovoril o po-
menu športa, zlasti smučanja na Dolah, ozadje 
pa so krasile smuči iz nekdanji časov. Tu si je 
pozornost izborilo tudi DU Dole, ki je sodelovalo 
v projektu »Ne meč`mo hrane stran. Marinka 
prijatelj je pripravila jedi iz ostankov pire krom-
pirja prejšnjega dne, to je svaljke in krompirjeve 
cmoke s slanino in zelišči. Brez rk seveda tudi 

ne gre, kajti meritve sladkorja in holesterola so 
potrebne za preprečevanje marsikatere bolezni. 
Vse to je gostobesedno komentirala prehran-
ska strokovnjakinja Marija Merljak. nataša 
špoljar je razstavila številne slikarske stvaritve 
in s tem zaokrožila celotno podeželsko sceno. 
Zaključek je bil otroško razigran z učenci poš 
dole pri Litiji, ravnateljem igorjem Hostni-

kom, ki je poudaril tesno 
sodelovanje kraja in šole, 
ter seveda županom Fran-
cijem rokavcem. Poiskali 
smo najdebelejši krompir, 
kar je bil tudi osnovna tema 
te oddaje, ki je ne bi bilo 
brez skrbne turistične infor-

matorke Mojce Hauptman. 
Smo pa res imeli krompir, 
da smo Dolčani lahko sode-
lovali v prvi otvoritveni od-
daji jesenske sezone Televi-
zije Slovenije. Za mnoge je 
bila to obrobna zgodba, za 
nas pa velik in pomemben 
dogodek. 

Jožica VRTAČNIK
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POZDRAVLJENI OTROCI IN JESEN
Mesec september je bil na-
menjen uvajanju novih otrok 
v vrtec in spoznavanju spre-
memb v naravi. Tako nas je 
v tem mesecu obiskala Tetka 
Jesen in nam povedala kar 
nekaj zanimivih stvari o je-
seni. Skupaj z njo smo tudi 
ličkali koruzo in jo postavili 
na ogled. Tetko Jesen smo 
presenetili tudi z izdelavo 
Jesenskega škrata, ki vsa-
kodnevno pozdravlja otroke 
v vrtcu. Predvsem pa izkori-
ščamo toplo sonce in večkrat z navdušenjem obiščemo gozd, 
ga raziskujemo in se v njem igramo.  Patricija MEDVED

VrTEC POLHEK - POLŠNIK

POdrUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

SEPTEMBER NA PODRUŽNIČNI šOLI POLšNIK
V mesecu septembru se je marsikaj dogajalo. Naši četrtošolci in petošolci so za pet dni zapustili 
svoje starše in odšli v Žusterno. Tam so uživali v kopanju in raziskovanju primorskega sveta. 
V četrtek, 19. 9. 2019, nas je na Polšniku obiskala 
medicinska sestra Neja. Učenci so s seboj v šolo 
prinesli zobne ščetke in paste. Prikazala je, kako se 
pravilno očisti zobke. Otroci so potem pokazali, kako 
sami poskrbijo za ustno higieno. Sestra Neja jih je pri 
tem opazovala in jim svetovala.
V petek, 20. 9. 2019, smo na Polšniku praznovali 
krajevni praznik. Prireditev so pripravili učenci naše 

šole, skupaj z učite-
ljicami. Prireditev je 
vodila učiteljica Ida 
Dolar. Spomnila nas 
je na čas, ko so se 
naši krajani vračali iz izgnanstva. Učenci so deklamirali, zaple-
sali ter zapeli. Pokazali so nekaj iger, ki so se jih igrali otroci v 
preteklosti. Zapeli so nam tudi pevci MPZ Polšnik, obiskali so 
nas predstavniki Občine Litija ter Društva izgnancev.
V soboto, 21. 9. 2019, 
so naši učenci tekmovali 
na regijskem tekmovanju 
gasilskih desetin v Trzinu. 

Tekmovali so v treh različnih vajah: štafeti na 400 m, vaji z 
vedrovko in vaji razvrščanja. Vse naloge so odlično opravili. 
A konkurenca je bila prehuda, zato so zasedli 17. mesto. Z 
rezultatom pa so bili naši mladi gasilci vseeno zadovoljni.
V ponedeljek, 30. 9. 2019, sta nas na Polšniku obiskala 
knjižničarka Nevenka in Medo. Prijazno sta nas nagovorila 
in se z nami igrala prisrčne igre. Otroci so uživali v njuni 
družbi. Povedala sta nam dve pravljici. Naši učenci so ugo-
tovili, da Medo nima hlač. Zato smo ga na Polšniku lepo oblekli, saj vsi vemo, da brez hlač ni 
dobro po svetu vandrati.   Katarina JUVAN

OŠ gABrOVKA - dOLE

Tradicionalni pohod na 
Čatež in plezanje  

na plezalni steni pri 
cšOD Čebelica

Tradicionalni jesenski pohod in plezanje na 
umetni plezalni steni pri CŠOD Čebelica na Ča-
težu je le ena od aktivnosti OŠ Gabrovka – Dole 
na področju varovanja zdravja, ki jih izvajamo v 
projektu Zdrave šole. V petek, 4. 10. 2019, se 
je v idealnem jesenskem vremenu odpravilo na 
pot rekordno število šolarjev (66), odraslih (20) 
in celo predšolskih otrok (3), ki so spremljali 
starejšega brata ali sestro.

Gibanje v naravi, klepet s prijatelji, premagova-
nje napora pri hoji in plezanju je še polepšala 
prisotnost staršev, starih staršev in prijateljev, 
ki so si prilagodili svoje delovne obveznosti in 
se pridružili dejavnosti.
Plezalna inštruktorja Matej Mlakar in Damjan 
Volkar sta nam pomagala pri premagovanju za-
četniških težav pri plezanju na umetni plezalni 
steni ter posredovala koristne informacije o 
varnem plezanju. Kuharica Magda Resnik nam 
je s svojo prijaznostjo in dobrotami iz kuhinje 
izrekla posebno dobrodošlico. V Gabrovko smo 
se vrnili utrujeni, a zadovoljni, da smo del dne-
va preživeli skupaj.
Gozd ponuja številne možnosti za pristna do-
živetja v naravi. Aktivno preživljanje prostega 
časa s starši in prijatelji nas bogati, zato smo 
lahko zadovoljni, da smo si v hitrem vsakodnev-
nem tempu in ob številnih obveznostih vzeli čas 
za druženje v naravi.  Maja PLAZAR

Varni, močni in svobodni
Duševno zdravi in srečni smo lahko le, če smo 
varni, močni in svobodni. Program CAP (Child 
Assault Prevention) za preventivo zlorabe otrok 
omogoča mlajšim učencem, da se naučijo pre-
poznati potencialno nevarne situacije in kako 
se lahko nanje odzovejo. Tretješolci so tudi 
letos spoznali moč varne, močne in svobodne 
besede »NE«, varovalni krik, obrambne vešči-
ne, varovalno moč prijateljev ter zaupne od-
rasle osebe. Osnovne veščine prepoznavanja 
nevarnih situacij bodo nadgradili v prihodnjih 
letih, ko se bodo seznanili s programi NEON 
– programi za manj nasilja nad vrstniki, ki jih 
izvajamo v 5., 7., 8. razredu.  Maja PLAZAR

Tehniški dan: Varno na spletu
V četrtek, 19. 9. 2019, smo imeli učenci od še-
stega do devetega razreda obeh šol Osnovne 
šole Gabrovka - Dole tehniški dan. Na šolo je 
prišla predavateljica s centra za varnejši inter-
net. Učenci smo razdeljeni v skupine po razre-
dih v obliki delavnic in predavanj dobili veliko 
koristnih informacij. Učili smo se o varnosti na 
internetu, delali smo plakate o varni rabi inter-
neta, nekateri učenci so spoznavali, kako za-

varovati svoje geslo. V praksi so se učili, kako 
izbrisati svoj profil, brez da bi izbrisali samo 
aplikacijo. Ogledali so si tudi kratek filmček o 
varni uporabi spleta. Čeprav večkrat posluša-
mo o varnosti na spletu in obnavljamo znanja 
na tem področju, ni informacij nikoli preveč. 
Živimo v času, ko je uporaba interneta in mo-
bilnih naprav vse pogostejša. Pomembno je, da 
se znamo zaščititi pred tveganji ter da varno 
in odgovorno uporabljamo splet in druge nove 
tehnologije, saj sta zasvojenost in zloraba lah-
ko velik problem v sodobni družbi.

učenci 9. razreda 

90 let POŠ Jevnica
26. septembra 2019 smo se 

zbrali v Zadružnem domu v Jevnici, da proslavi-
mo 90 let naše šole. Pri odprtju večera se nam 
je pridružil Pevski zbor Mihe Vahna z državno 
in šolsko himno in skupaj smo ustvarili zvočni 
dež ter se podali na popotovanje skozi zgodo-
vino šole. Seveda 
nismo mogli mimo 
prve učiteljice Leo-
poldine Plevelj, ki je 
ogromno pripomo-
gla k razvoju kraja 
na kulturnem in 
kmetijskem podro-
čju. Ob sodelovanju vaščanov in šole je nastala 
krajša uprizoritev dela predstave Pri Andrej-
čevih, ki jo je v svojih časih postavila na oder 
Poldka, kot ji ljubkovalno radi rečemo. Spomnili 
smo se učitelja in zborovodje Mihe Vahna, ki je 
ustanovil pevski zbor Škorčki, s katerim je pre-
ko radia osvajal slovenske domove. Škorček je 
postal tudi prepoznavni znak naše obletnice. 
Ogledali smo si kratki film, ki je nastal lansko 
šolsko leto pri neobveznem izbirnem predmetu 
umetnost in v katerem pomembno vlogo igra 
Eva Kovič, ki nam je povedala veliko zanimive-
ga o preteklosti šole, o njenih boljših in slabših 
časih. Še mnogo drugih učiteljic in učiteljev je 
pripomoglo k izobrazbi in vzgoji mladih genera-
cij, preveč, da bi jih poimenovali. Konec koncev 
pa so bolj kot imena pomembne vrednote, ki 
jih posredujemo svojim potomcem; stremeč 
k temu, da šola, prosta takšnih in drugačnih 
okupatorjev, širi znanje in kritično misel med 
mlade, da povezuje skupnost na temelju huma-
nističnih vrednot, da neguje človečnost in le-te 
uči otroke, ki bodo svoje otroke učili … biti Člo-
vek.  Petra PROSEN

Letna šola v naravi
V ponedeljek, 16. septembra 2019, so se pe-
tošolci matične šole in vseh podružničnih šol 
odpeljali proti Primorski. V Litiji je bilo megleno 
in oblačno vreme, v Kopru pa nas je pričakalo 
sonce in prijetne, skoraj poletne temperature. 
V hotelu Žusterna smo se nastanili po sobah. 

Nato smo se razdelili v skupine, začeli z urami 
plavanja in v petih dneh smo jih izvedli kar 20. 
Plavanje je bilo le delček dejavnosti v naši letni 
šoli v naravi. Z ladjico Delfin smo se v torek 
v dveh skupinah odpeljali do Pirana, kjer smo 

si ogledali to prekrasno morsko 
mesto, nato pa smo šli v Akva-
rij Piran, ki deluje že več kot 
50 let. Tu smo spoznali živahni 
podvodni svet Jadranskega 
morja. Bili smo navdušeni. 
Izvedli smo tudi tri dneve dejav-
nosti. Pri tehniškem dnevu smo 
izdelovali izdelke iz naravnih ma-
terialov, ki smo jih našli v okolici 
hotela in na morski obali, nara-
voslovni dan pa smo izkoristili 
za spoznavanje sredozemskih 
rastlin. V športnem parku v Ko-
pru smo v večernih urah izvedli 
športni dan. Pod reflektorskimi 
lučmi nam je bilo zelo všeč, saj 
smo se lahko rekreirali na povr-
šini s šestimi igrišči na mivki in 
skoraj 400 m dolgo tartansko 
tekaško stezo.
Nismo pa pozabili na učenje. 
Reševali smo učne liste v nara-
vi, našim domačim pa smo pisali 
razglednice.
Vsak dan nam je ostal čas tudi 
za druženje, pogovor in sladoled, 
ki smo si ga privoščili po spreho-
du v Koper. Vseh pet dni nam je 
bilo naklonjeno tudi vreme.

V petek smo se po kosilu odpravili proti domu, 
a šola v naravi nam bo še dolgo ostala v lepem 
spominu.  Judita NEMEČEK

Drage prvošolke in prvošolci, 
spoštovani starši,

mesec september je mesec sprememb, novih 
začetkov, novih izzivov in poln pričakovanj. 
Pred nami so leta soustvarjanja pogojev za na-
ravno otroštvo, zdravo odraščanje in optimalen 
napredek vsakega posameznika. Z medseboj-
nim zaupanjem, odprto komunikacijo, željo in 
voljo oblikovati predvsem človeka, nam bo za-
gotovo uspelo. 
Vsem skupaj želimo uspešno in razigrano šol-
sko leto 2019/20.  Dunja POŽARŠEK

Večer pod zvezdami
Z novim šolskim letom smo na OŠ Gradec po-
novno začeli izvajati dodatne dejavnostmi za 
nadarjene, ki se jih lahko udeležijo vsi zainte-
resirani učenci. Tako se je konec septembra 30 
učencev popoldne vrnilo v šolo na pouk malo 
drugače ter ob medpredmetno povezanih de-
javnostih dočakalo filmski večer pod zvezdami.
Pri uri GEO, ZGO in DKE jih je pred ogledom 
obiskala gospa Jahi iz Indije ter jim iz osebnih 
izkušenj posredovala zanimivosti o tej barviti 
azijski državi, ljudeh in kulturi iz filma. Bili so 
priča tradicionalnemu oblačenju sarija, učenju 
indijskega pozdrava in še čemu. Nadaljevali 
so z urami ŠPO, in sicer z igranjem nogometa 
in indijskimi plesi. V okviru TIT, MAT in FIZ so 
izdelali igrišča ročnega nogometa, ki ga med 
odmori ob razstavljenem modelu še zdaj z ve-
seljem uporabijo za igranje. Pri SLJ so spozna-
vali novinarsko delo ob zanimivih dogodkih, pri 
BIO in GOS so v kulinarični delavnici pripravili 
prigrizke za večerni del, pri TJA pa v tujem jezi-
ku spoznavali temo filma ipd.
V večernih urah so si nato ogledali film Zade-
ni kot Beckham, ob čemer se jim je pridružilo 
še nekaj učencev in staršev. Ker so bile zuna-
nje temperature nizke, so zvezde lahko videli 
le na stropu predavalnice, a so v ogledu fil-
ma vseeno zelo uživali. Ob koncu je eden od 
učencev zapisal, da je bil ta dan raje v šoli kot  
doma.

Tjaša LEMUT Novak in Alenka ZUPANČIČ

OSNOVNA ŠOLA grAdEC
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Servis in popravilo 
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po 
TIM-ECKART metodi
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA

Petošolci OŠ Litija iz Žusterne prinesli tri morske pse
V tednu od 9. do 13. septembra 2019 so se petošolci iz OŠ Litija ter četrošolci in 

petošolci s podružnice na Savi in Polšniku udeležili letne šole v naravi v Žusterni. Zadnje pole-
tne sončne, tople dneve so izkoristili na prostem. Tako so 
spoznavali značilnosti obsredozemskega podnebja in rastja, 
opravljali poskuse na soncu in ob morski vodi, spoznali zgo-
dovino Kopra, Izole ter si ogledali tamkajšnjo značilno ar-
hitekturo. Peljali so se z ladjico in pokukali v Luko Koper. 
Učenci so poskrbeli tudi za družabne dogodke na spoznav-
nem večeru, modni reviji ter na zaključnem večeru. Pouda-
rek letne šole v naravi je na plavanju, ki je potekalo v hotel-
skem bazenu. Letos so kriteriji dosežkov v znanju plavanja 
na novo postavljeni in je velik poudarek na pravilni tehniki. 
Učenci so usvojili 1 bronastega konjička, 2 zlata konjička, 4 
delfinčke, 31 bronastih delfinov, 21 srebrnih delfinov, 18 zlatih delfinov in 2 bronasta morska psa 
ter 1 zlatega morskega psa.

Obisk centralne čistilne naprave
V petek 20. 9. 2019 so imeli učenci 4. in 5. razre-
dov tehniški dan na temo ekologije. Obiskali so 
Centralno čistilno napravo Litija in Šmartno pri 
Litiji, ki stoji na vzhodnem delu Litijskega polja 
tik nad sotočjem reke Save in reke Reke. Ogle-
dali so si delovanje mehanske biološke čistilne 
naprave, sprejem odpadnih voda, strojno zgo-
ščevanje in odvoz odpadnih snovi. Delavci KSP 
Litija so jih zelo prijazno sprejeli, jih popeljali na 
voden ogled in jih pogostili s sladkimi dobrota-
mi. Z ogledom na terenu so bili zadovoljni, svoje 

znanje pa bodo nadgradili še pri pouku, saj se bodo o tej temi učili pri pouku NIT.

Skotopični sindrom ali Irlen sindrom

FESTIVAL VRTcA LITIJA – MAVRIČNO IGRIšČE

Naravoslovni dan in izlet Društva Sožitje Litija in šmartno v Zagreb
V torek, 24.9.2019, je Društvo Sožitje Litija in 
Šmartno izvedlo izlet. Izleta se je udeležilo 89 
članov, staršev in prostovoljcev. Iz Litije so se 
odpravili ob 8.uri in si ob avtocesti privoščili 
kavo in malico. Odpeljali so se do Zagreba, 
kjer so si ogledali živalski vrt. Ob sončnem 
vremenu so se sprehodili po Zagrebu in si 
privoščili kosilo. Sledil je voden ogled me-
sta. Polni energije so se vrnili v Litijo. Drago- 
 ce ni so bili 
klepeti in 
i z  menjave 
i z k u š e n j 
med člani. 

Za dobro izvedbo izleta je poskrbela Turistična agencija Rudi 
turs, ki je zagotovila tudi vodiča, ki sta skupini postregla z veliko 
zanimivimi in koristnimi informacijami.

Marjeta MLAKAR-Agrež

Kulturni dan v Mestnem muzeju Litija
V sredo, 18. 9. 2019, so učenci in učitelji Osnovne šole Litija, 
Podružnice s prilagojenim programom obiskali Mestni muzej Li-
tija. Ogledali so si 
razstavo o rudni-
ku Sitarjevec, reki 
Savi in litijskem 
mostu ter železni-
ški postaji. Ogle-
dali so si tudi nov 
del muzeja, kjer 
jim je bil pred-
stavljen zapor in 
druge zanimivosti 
iz mesta Litija.
Nekateri učenci 
so se namesto v 
muzej ta dan od-
pravil na ogled kipov po Litiji. Po ogledu Mestnega muzeja Litija 
so učenci v šoli izdelovali izdelke iz odpadnega materiala za pro-
jekt HEART, ki trenutno poteka na šoli.  Ajda FELKL

V petek, 27. septembra, in v soboto, 28. sep-
tembra, je bilo na igrišču na Rozmanovem trgu 
igrivo, veselo in mavrično. S sodelavci smo ob 
90-letnici predšolske vzgoje v Litiji pripravili fe-
stival, ki smo ga poimenovali Mavrično igrišče. 
Že dan prej smo igrišče odeli v mavrične barve 
ter v petek zjutraj pripravili še mavrično kon-
strukcijo, ki je stala v središču igrišča in je z 
barvnimi cevmi nakazovala barvito dogajanje 
po vsem prostoru. 

Otroci so se poigrali z različnimi igrami, se raz-
gibali v športno-gibalnem kotičku, preizkusili 
svoje spretnosti v likovnem in mizarskem ko-
tičku, se ustavili v knjižnici na prostem, pihali 
različne mehurčke, zaigrali na instrumente, v 
soboto pa tudi zaplesali ob animaciji plesnega 
društva NLP. Veliko zanimanja je bilo pri posli-

kavi obraza, kjer so nastajale prave umetnije 
na obrazih in rokah malih obiskovalcev. 
Vzgojiteljice so otrokom zaigrale dve predstavi: 
Pika praznuje in Lunino kraljestvo. V petek je 
Piko Nogavičko spremljal pravi konj in mnogi 
otroci so se ga lahko dotaknili in nanj celo od-
tisnili svoje barvne dlani. Iz grl naših malčkov 

je bilo slišati tudi vrtčevsko himno, ki jo otroci 
zelo dobro in ponosno zapojejo.
Polno obiskana je bila stojnica s čarobnimi na-
poji. Čarovnici sta pripravili zanimive in malce 
strašljive napoje ter prigrizke. Obiskovalci so 
lahko poskusili zmajev pogum, samorogovo 
mavrico, hrustljave ličinke, pajkovo marmela-
do, črve in deževnike v kompostu in še kaj. 

Na mavričnem igrišču je dišalo tudi palačinkah. 
In ne le dišalo :), obiskovalci so lahko okusi-

li ameriške 
palačinke z 
r a z l i č n i m i 
nadevi in po-
sipi, ki so jih 
pripravljal i 
naši kuharji. 
Žejo so lah-
ko pogasili z 

limonado. Potrpežljivost so otroci urili v vrsti, 
ko so čakali, da zavrtijo kolo sreče. Kolo sreče 
je otrokom najprej ponudil različne naloge s 

področij vrtčevskega kurikula, nato pa so prav 
vsi dobili tudi simbolično nagrado oz. dobitek.
Pestro dogajanje sta spremljali in popestrili 
maskoti Maček Muri in Bojan. Razveseljevala 
sta male in velike ter se z njimi fotografirala v 
foto kotičku. 
Staršem in otrokom je bila na voljo izmenjava 
otroških knjig in iger: PRINESI – ODNESI. Od-
zvali pa smo se tudi predlogu za zbiranje pro-
stovoljnih prispevkov za malega Krisa. 

Veliko število obiskovalcev, zahvale in pohvale, 
ki smo jih prejeli že med festivalom ter tudi ka-
sneje, pričajo, da je tak dogodek izjemno zani-
miv za družine z malimi otroki in si ga še želijo. 
Kdo ve, morda ga pripravimo še kdaj ☺
Na fotografijah si lahko ogledate nekaj fotogra-
fij, ki prikazujejo utrip pestrega dogajanja. Še 
več pa lahko vidite na naši spletni strani www.
vrtec-litija.si in facebook strani.
Svojim sodelavcem se še na tem mestu iskre-
no zahvaljujem za njihovo aktivno sodelovanje, 
za pripravljenost in pozitivno energijo, s katero 
opravljajo ne le svoje delo z otroki, ampak tudi 
vse načrtovane aktivnosti, ki smo jih organizi-
rali in izvedli ob našem jubileju.
Hvala tudi občini Litija, ki so slišali naše pro-
šnje in popravili ograjo igrišča, nam priskrbeli 
stojnice, oder, prenosni wc ter omogočili noč-
no varovanje.

Liljana PLASKAN, ravnateljica

V zadnjem času se pri nas veliko 
govori o skotopičnem sindromu 
ali Irlen sindromu, čeprav so te-
žave, ki jih skotopični sindrom 

povzroča, prepoznavne že dalj časa. 
Težave, ki jih povzroča skotopični sindrom so 
zelo podobne težavam, ki jih imajo osebe z di-
sleksijo. Osebe s skotopičnim sindromom ima-
jo težave ne samo z branjem in pisanjem, am-
pak se njihove težave odražajo tudi v vedenju, 
čustvovanju, osebnostnih lastnostih in vplivajo 
na celotno funkcioniranje osebe. Vzrok za po-
jav skotopičnega sindroma je popolnoma drug 
kot pri disleksiji. 
Vzrok za skotopični organizem je motnja v 
percepciji barv, ki se aktivira s preobčutljivo-
stjo na svetlobne valove. V barvnem spektru 
možganov manjka ena izmed barv, kar povzro-
ča popačeno sliko in s tem težave pri branju. 
Veliko otrok ima težave pri branju in pisanju. 
Dobro je vedeti, da te težave lahko povzroča 
ravno skotopični sindrom.
Najbolj pogosti simptomi pri branju zaradi sko-
topičnega sindroma so:
•  Pri močni svetlobi se pojavi pikajoč in žgoč 

občutek v očeh, zato osebe raje delajo pri 
slabši svetlobi.

• Besede in črke vidijo osebe popačeno.
• Oči se hitro utrudijo.
• Oseba začne intenzivno zehati.
•  Oči preskakujejo besede, vrstice, oseba si 

mora pri branju pomagati s prstom.

• Nenehno umikajo pogled stran od besedila.
• Misli začnejo bežati in begati.
• Besede, črke se jim lahko nenadno izostrijo, 
nato zopet zameglijo.
Da lahko potrdimo diagnozo skotopičnega sin-
droma, je potrebno opraviti testiranje. 
Testiranje za skotopični sindrom pri nas izva-
jajo na Inštitutu za skotopični sindrom oz. Irlen 
kliniki v Ljubljani.
Na testiranju ugotovijo, katera barva v barv-
nem spektru posameznika manjka. Na osnovi 
tega osebi določijo katere folije mora uporabiti 
pri branju. To se sicer sliši zelo enostavno, ven-
dar je postopek kar zahteven. 
Če ima oseba hudo obliko skotopičnega 
sindroma folije ne zadostujejo, ampak so 
potrebna očala s posebnimi barvnimi lečami. 
Na osnovi diagnostike, ki jo naredijo strokov-
njaki na Irlen kliniki v Ljubljani, oseba lahko 
pridobi očala, ki so zanjo ustrezna. Marsikdo 
bi pri tem pomislil na sončna očala z različnimi 
barvnimi stekli, vendar ta žal ne pomagajo. 
Skotopični sindrom se v populaciji pojavlja v 
približno 10% do 12 %. Prisoten je lahko tako 
pri disleksiji, avtizmu, epilepsiji, vedenjskih 
motnjah, težave z globinskim vidom… Vzroka 
sta dednost in poškodbe glave.
Moram pa opozoriti še na nekaj pomembnega. 
Skotopični sindrom ne izključuje niti ne potr-
juje disleksije. To pomeni, da ima lahko nekdo 
obe motnji skupaj. 
 Marjana ČRNUGELJ
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ODPRTJE RAZSTAVE 
ANDREJA HOSTNIKA 
- MOZAIKI IZ BARVNIH 
STEKLENIH KOšČKOV 

V PONEDELJEK, 4. NOVEMBRA STE OB 19.00 
vabljeni v avlo Kulturnega centra Litija na otvo-
ritev Mozaikov iz barvnih steklenih koščkov, ki 
jih ustvarja Šmarčan Andrej Hostnik – Hrabri. 
Andrej je aktiven član Društva LILA, razstavlja 
na društvenih razstavah, piše 
pesmi, rad fotografira, obli-
kuje les in kovino…, sodelu-
je v projektih JSKD in Zlata 
plaketa ter je prejel certifikat 
kakovosti za fotografijo in 
grafiko. 
Andrej je srčen človek, zato 
lepo vabljenji na srečanje z 
vsestranskim umetnikom, ki 
je na dogodek povabil tudi 
ODLIČNEGA PEVCA MATEJA PREVCA TER IN-
STRUMENTALISTA MATJAŽA HOSTNIKA, ki nas 
bosta razveselila z izvedbo pesmi iz različnih 
držav. 

PRIBLIŽEVANJA
10. sezona pogovornih večerov –– prvo sre-
čanje: 21. oktober, novembrsko pa 18.11.! 
O naši gostji smo pisali že v prejšnji številki Ob-
čana. Na uvodnem dogodku se bomo srečali s 
publicistko, novinarko, pravnico, leta 1988 je 
kot prva prejela naziv Slovenka leta - Mojco 
drčar Murko, ki je del svojega otroštva pre-
živela tudi v Litiji - v ponedeljek, 21. OKTOBRA, 
ob 19. uri, v modri sobi Kulturnega centra Liti-
ja. Pogovor bo vodil Vladimir Jakopič. 
V MESECU NOVEMBRU PA NAS OBIŠČETA MA-
rija in andrej štreMFeLj – 18.11.2019 – 
ob 19. uri - Modra soba Kulturnega centra Litija
Marija in Andrej Štremfelj sta zakonca, ki sta z 
dušo in telesom predana ljubezni, ljubezni do 
narave, gora… in kot pravi ga. Marija: »V naravi 
se izkristalizira tisto najbolj človeško, kar nosiš 
v sebi - brez mask, brez vsega. To naju povezuje 
že 40 let in skupaj sva močnejša.“ Sta prva za-
konca, ki sta osvojila Mount Everest, Marija je 
istočasno prva Slovenka in 13. ženska na svetu 
z osvojenim Everestom in skupaj z možem sta 
se povzpela na kar štiri osemtisočake. Andrej 
je v svoji bogati alpinistični karieri v različnih 
odpravah osvajal vrhove po vsem svetu in tako 
leta 1992 za osvojitev gore Kongčendzenge z 
Markom Prezljem dobil Bloudkovo nagrado in 
Zlati cepin. Leta 2018 pa je kot prvi slovenski 
alpinist prejel Zlati cepin za življenjsko delo. 
Svoje bogate življenjske izkušnje z veseljem 
delita med ljudi in s svojo srčno karizmo vedno 
navdušita poslušalce. Z njima se bo pogovarjal 
Gorazd Mavretič.

NUNE V AKCIJI NA LITIJSKEM  
ODRU in PREDSTAVA, KI GRE 

NAROBE V NOVEMBRU
Oktober je mesec, ko v Kul-
turnem centru pričenjamo 
abonmajsko sezono. leto-
šnja je že dvaindvajseta in 
že sedmo leto zapored je 

dvorana razprodana. To nas zelo veseli in nas 
opominja k temu, da bi tudi Litija potrebovala 
kulturno dvorano z več sedeži in z novejšo 
opremo. Trudimo se in skrbimo za Kulturni 
center, predvsem pa nam je prioriteta, da se 
naši obiskovalci pri nas dobro počutijo in se 
radi vračajo. Zadovoljstvo je bilo čutiti tudi po 
predstavi Nune v akciji, ki jo je izvedla odlič-
na pevsko igralska zasedba: gojmir Lešnjak 

- gojc, simona vodopivec - Franko, alenka 
godec, Marjan bunič in Lea bartha pesek, v 
produkciji prospot, d.o.o.. Hvala vsem ume-
tnikom in njihovi ekipi za nepozaben večer. 
naslednja predstava bo na sporedu pred-
vidoma v sredo, 6. novembra ob 19.30. V 
“Predstavi, ki gre narobe” se dramsko društvo 
Fakultete za strojništvo loti njihove največje in 
najzahtevnejše gledališke produkcije do sedaj: 
kriminalke angleškega tipa Kdo je morilec? v 
slogu znamenite kraljice kriminalk Agathe Chri-
stie, z naslovom »Umor v dvorcu Haversham«. 
A predstava jim nikakor ne »steče«. Zaporedje 
nepredvidljivih in noro zabavnih dogodkov 
hitro spreobrne dogajanje na odru iz slabega v 
katastrofalno. Komedija zmešnjav ima za seboj 
že 5 let zmede na West Endu in 3 leta napak 
na Broadwayu, produkcijo pa so priredili tudi 
za odre številnih svetovnih prestolnic, kot so: 
Pariz, Rim, Budimpešta, Tokio in Istanbul. 
več na kclitija.si. abonenti boste vabila pre-
jeli po pošti. 

OTROŠKA MATINEJA: 
Lisička zvitorepka in kako je 
zebra posodila svoje črte? 

Otroške matinje že vrsto let razve-
seljujejo naše najmlajše. In izvajalci predstav 
pravijo, da tako pridne publike nimajo nikjer. 
Zato hvala vsem otrokom, ki pridno sodeluje-
te in seveda staršem, babicam in dedkom, ki 
si vzamete čas in najmlajše pripeljete na naše 
gledališke urice. In kakšen bo program v nada-
ljevanju jeseni? 26. oktobra nas skupaj z odlič-
nim Lutkovnim gledališčem iz Velenja obišče 
Lisička zvitorepka, ki je prav posebna in si 
zelo želi, da jo spoznate. 9. novembra pa bomo 
izvedeli kako je zebra posodila svoje črte? 
Ste vedeli, da zebra lahko posoja črte? Ne? 
Kako to izgleda bomo izvedeli skupaj z Miški-
nim gledališčem! Matineje so po programu na 
sporedu ob sobotah, ob 10. uri, v Kulturnem 
centru Litija! Več o predstavah si lahko prebe-
rete na naši spletni strani kclitija.si. Vabljeni 
mali in veliki! 

KINO V LITIJI! 
v soboto, 16. novembra skupaj s kLišejeM  
in občino Litija vabimo na 2. filmski večer 
- Mojkino:
15:30 Bacek Jon Film: Farmagedon
17:00 Pri Addamsovih
18:45 Terminator: Temačna usoda
21:00 Joker

NAJVEČJE GRADBENO PODJETJE 
19. STOLETJA NA SLOVENSKEM 

GRADILO TUDI V LITIJI
Raziskave sodelavcev Me-
stnega muzeja Litija so poka-
zale, da je ena najslavnejših 
družin graditeljev nekdanje 

Kranjske gradila tudi v Litiji in Šmartnem pri Liti-
ji. To je bila družina Tonnies. V Litiji so, po doslej 
znanih podatkih, gradili Staro sodnijo in Predilni-
co, v Šmartnem pa postavili cerkev sv. Martina. 
Kaj vse so gradili po sedanji Sloveniji, Avstriji in 
Italiji, si lahko ogledate na zanimivi razstavi, ki 
bo na ogled do marca 2020. Razstava omogoča 
zelo poseben vpogled na pomen Litije v času od 
1850 do prve svetovne vojne. Gostujočo razsta-
vo »Gustav Tonnies in njegovi sinovi« smo otvorili 
v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine, 3. 
oktobra. Razstavo o izjemno pestri gradbeni in 
industrijski dejavnosti so pripravili v Slovensko-
-švedskem društvu.

SLIKARSKA RAZSTAVA  
GABRIJELE HAUPTMAN

7. oktobra smo v prenovljenih kletnih prosto-
rih muzeja odprli slikarsko razstavo Gabrije-
le Hauptman z naslovom „Nostalgija.“ Gospa 
Gabrijela je pustila močan pečat kot ravnate-
ljica Osnovne šole Litija, ki je imela sedež v 
današnji stavbi muzeja. Njen bogat slikarski 
opus, ki sega od realizma do abstrakcije, je do-
polnjen še z njeno poezijo. Vabljeni k ogledu 
vse do februarja 2020.

SEJEM IN ZELIšČNE DELAVNIcE
Društvo Univerza za tretje življenj-
sko obdobje Litija in Šmartno se 
je 7. oktobra s svojimi izdelki in 
dejavnostmi predstavilo na sejmu 

na hodnikih muzeja. S tem so tudi začeli novo 
študijsko leto.
20. septembra in 7. okto-
bra je društvo na Osnovni 
šoli Litija izvedlo dve zeli-
ščarski delavnici. V sep-
tembru so, skupaj z učen-
ci, s šolskega vrta pobrali 
različna zelišča, ki so jih 
nato posušili. Na naslednji 
delavnici pa so se naučili 
zakaj se določeno zelišče uporablja in pripravili 
čajno mešanico za odpornost pred prihajajoči-
mi prehladnimi obolenji.

PREHRANA IN SAMOOSKRBA NA 
PREHODU IZ 19. V 20. STOLETJE

Na predavanje o tem kaj do jedli ter kako in kje 
so naši predniki kuhali ste v Mestni Muzej Litija 
vabljeni v četrtek, 28. 11. ob 19. uri.
Kustosinja dr. Tina Šuštaršič bo predstavila ka-

tere so bile vsak-
danje jedi naših 
prednikov, kaj so 
jedli za praznike, 
kakšne so bile 
kuhinje gospodinj 
in zakaj so da-
nes drugačne. Ne 
bomo pa o hrani 

le govorili, ampak tudi poskusili nekaj jedi pri-
pravljenih po starih receptih. Vabljeni!
Sejem, delavnici in predavanje potekajo v okvi-
ru operacije „ Dediščina nas povezuje“ in je 
sofinancirano s strani Republike Slovenije in 
Evropske Unije iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj.

KNJIŽNICA LITIJA

Strokovna ekskurzija 
Knjižnice Litija na 

Štajersko
10. septembra smo se odpravili na Štajersko, 
po nove izkušnje in spoznanja. Najprej smo se 
ustavili v krajevni knjižnici Pragersko, kjer je 
direktorica knjižnice Josipa Vošnjaka iz Sloven-
ske Bistrice predstavila delovanje njihove mre-
že. Sledil je obisk Knjižnice Josipa Vošnjaka, ki 
deluje v podobni stari stavbi, kot sta naši v Litiji 
in Šmartnem. Po ogledu gradu nas je pot vodila 
proti Žički kartuziji, kjer so se menihi ukvarjali 
s prepisovanjem knjig. Z lepimi vtisi in novimi 
spoznanji smo se v večernih urah vrnili v Litijo.

Poletavci in NajPoletavci
Zadovoljni smo pripravili zaključno prireditev 
za poletne bralce, saj je letos sodelovalo kar 
74 bralcev do 13 let in 16 bralcev med 13 in 16 
letom. Zaključna prireditev je potekala v okviru 

medgeneracijskega festivala v Litiji, v starem 
mestnem jedru. Zabaval nas je Teater Cizamo, 
s predstavo Kozlovska sodba. Žrebali smo glav-
no nagrado, skiro, ki ga je prejel Marcel Zidar, 
med bralci-najstniki pa je zvočnik prejela Neli 
Tancer. Hvala vsem za sodelovanje, čestitke in 
nasvidenje prihodnje leto!

Teden otroka
Drugi oktobrski teden je bil v naših knjižnicah 
zaznamovan z otroškim smehom in radoživo-
stjo. Ob tednu otroka nas obiskujejo otroci iz 
vrtcev pa tudi šolarji – ker je zanimanje veli-
ko, dni pa enostavno premalo, bomo druženje 

ob pravljicah in knjigah nadaljevali še naprej. 
Osrednja tema letošnjega tedna otroka so bile 
otrokove pravice, minilo je namreč 30 let od 
uveljavitve te svetovne konvencije. In izobraže-
vanje – kamor prištevamo tudi branje in obisko-
vanje kulturnih ustanov – sodi med te pravice…
Mladinske knjižničarke litijske knjižnice so se 
v tednu otroka odpravile tudi na teren, v so-
sednje kraje, v Jevnico, Šmartno,…in upamo, 
vzbudile čim več zanimanja mladih bralcev. 

Potopis Colorado trail
Marjan Moderc, 30-letni gorski kolesar, po-
potnik in ljubitelj narave je septembra 2018 
skupaj z dekletom prekolesaril 850 km dolgi 
Colorado Trail - slavno, a zahtevno pot, ki na 
povprečni višini 3000 m.n.v. preči Skalno go-
rovje v ZDA. Utrinke s kolesarjenja bo predsta-
vil na potopisnem predavanju v torek, 5. 11. ob 
19. uri, v Knjižnici Litija. 

Ob dnevu splošnih knjižnic; 
Igor Karlovšek in  
Marija Švajncer

Z dvema literarnima večeroma bomo 
knjižničarji praznovali dan splošnih 
knjižnic, 20. november. 19. 11. bomo 
v Knjižnici Litija ob 19. uri spozna-
li pisatelja, scenarista in odvetnika 
igorja karlovška, ki je za roman Gi-
mnazijec v letu 2005 prejel nagrado 
Večernica. Na literarnem večeru bo 
predstavil svoje zadnje delo, Sodišče. 
Z domoznanskim večerom v novem-
bru, ki bo prav tako posvečen dnevu 
splošnih knjižnic, pa bomo zaokrožili 

jubilejno Grumovo leto. dr. Marijo švajncer, 
ki je napisala delo Slavko Grum – vztrajati ali 
pobegniti onkraj, javnost pozna kot doktorico 
filozofskih znanosti, ki je na FF Univerze v Ma-
riboru predavala filozofijo. Je avtorica številnih 
člankov in knjig, tudi romanov za mladino in 
odrasle. Nekaj tančic o življenju Gruma smo 
izvedeli na spominskem pohodu v avgustu, ki 
ga je vodila Stanka Sirk. Zagotovo pa bo kaj 
novega o dramatiku in zdravniku izdala tudi dr. 
Švajncer, v četrtek, 21. 11. ob 19. uri, v Knjižni-
ci Šmartno. 

Aleksandra MAVRETIČ

 »LILA« NOVIcE V SEPTEMBRU IN OKTOBRU 2019
V Društvu Litijski likovni atelje (LILA) nadaljujemo z aktivnostmi na več področjih. 
V septembru 2019 so potekali vpisi v skupine: Cici Lila (4 – 8 let), Mala Lila (9 – 15 
let) ter Lila odrasli. Vse tri skupine že pričele 

z delom. Veseli smo, da so se pridružili tudi novi člani v odrasli 
skupini, ki se že učijo novih veščin. 
V četrtek, 12. septembra 2019, je pod okriljem Knjižnice Litija 

- Enote Šmartno potekala 
otvoritev druge samostoj-
ne razstave predsednica 
Društva Lila, Jelke Jantol. 
Njene slike so zažarele na 
stenah knjižnice in jo ode-
le v novo podobo. Številni 
obiskovalci, ki so napolni-
li prostor, so lahko uživali 
tako v slikah kot v avtoričinih pesmih. Prireditev je povezovala 
Gabrijela Hauptman, s kitaro pa je prireditev popestril Bor Pal-
čič.

V ponedeljek, 7. oktobra 2019, je v Mestnem muzeju Litija, nekdanji Osnovni šoli Litija, potekala otvo-
ritev osme samostojne razstave Gabrijele Hauptman, nekdanje ravnateljice te šole. Prireditev je pod 
okriljem muzeja vodila dr. Tina Šuštaršič, sodelovali so: Vokalna skupina učiteljev in učiteljski pevski 

zbor Osnovne šole Litija ter 
plesna skupina odraslih čla-
nic Društva Univerze za tre-
tje življenjsko obdobje (U3). 
Avtorica je s svojo razstavo 
»Nostalgija« otvorila nove 
prostore čudovite galerije v 
Mestnem muzeju Litija ter 
s številnimi slikami, kipi in 
novo nastalo poezijo nostal-
gično obudila vezi in spomi-
ne. 
V ponedeljek, 14. oktobra 
2019, je v avli Občine Litija 
potekalo slovesno odkritje 
mozaika »Litijski brodnik« 
v izmeri 3x2 metra. Gre za 
zgodbo, ki povezuje prete-
klost, sedanjost in priho-
dnost. S kamenčki smo pod 
mentorstvom Zorana Pozni-
ča in ob podpori Občine Li-
tija z neizmerno ustvarjalno-
stjo in prizadevnostjo članov 
Društva Lila ustvarili ta edin-
stveni mozaik, o katerem so 
poročali tudi drugi mediji. Ob 
tem dogodku so potekale še 
spremljajoče dejavnosti kot 
so likovna razstava Mosto-
vi čez Savo v litijski občini, 
predstavitev Kataloga 3. sli-
karske poti v Občini Litija ter 
likovna razstava likovnih sku-
pin Cici Lila in Mala lila v iz-
ložbah mestnega jedra Litija.

Društvo LILA

• MIZARSKI SERVIS • VHODNA, 
GARAŽNA IN NOTRANJA 

VRATA, PODBOJI, 
• BALKONSKE, NOTRANJE 

IN VRTNE OGRAJE
(MACESEN, HRAST, SMREKA) 

• VRTNE UTE • SAVNE 
• VISOKE GREDE

MIZARSKE STORITVE
SALES
JOŽEF SAVŠEK s.p.
Mala Kostrevnica 10B, 
1275 Šmartno pri Litiji

GSM: 051/639 416
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LITIJSKI SADJARJI V PREKMURJU
Dne 28.9.2019 je sadjarsko društvo Litija organiziralo strokovno ekskurzijo v Prekmur-
je Tokrat smo si ogledali tri različne pridelovalce in sicer, v Vučji vasi ekološko kmetijo 
»PALDAUF«, ekološko sadjarsko kmetijo »TRSTENJEK«, v GRABONOŠU pa nasad »ASIMI-
NE« člana sadjarskega društva Litija Franca 

GROŠLJA. 
Na kmetiji »PALDAUF« živi šestčlanska družina, kjer sku-
paj živijo tri generacije. Obdelujejo 25 ha njivskih površin 
in je celotna kmetija v ekološkem kmetovanju. Za ekolo-
ško kmetovanje so se odločili predvsem zato, ker želijo 
naravi in sebi najboljše, pridelati želijo kar se da zdravo 
hrano. Njihova želja je, da pridelke, ki jih pridelajo na nji-
vah tudi predelajo v hrano, oziroma jih porabijo za hrano 
za živali na kmetiji. Seznam storitev, ki jih opravljajo in 
izdelkov se ne da na kratko opisati, ker je ta dejavnost 
raznovrstna, lahko pa kupite te izdelke v njihovi trgovinici 
»Beeko«.
V Stročji vasi 46 smo so ogledali sadjarsko kmetijo TRSTENJAK«. Na kmetiji raste 8500 dreves Eko 
jablan raznih vrst, 1200 trt grozdja, 1000 sliv, 70 kostanjev in mladi nasad »Aronije«
Dopolnilna dejavnost je proizvodnja sokov in letno pridelajo 200.000 litrov sokov. Druga dejavnost pa 

je predelava in priprava jabolk za pekarne in slastičarne, Tretja 
dejavnost pa je prodaja zdrave hrane iz prodajnih avtomatov 
pod blagovno znamko »ZDRAVA MALCA« Tukaj so združili moči 
skupaj z mlekarsko kmetijo MULEJ iz Bleda ter postavili pro-
dajne avtomate »Zdrava malica«, kjer so na voljo naravni soko-
vi, jabolka, suho sadje, jabolčni štruklji, sadni jogurti, pražena 
bučna semena. Na domu pa imajo tudi dobro založeno trgovi-
no »ŠPAJZA«, kjer lahko kupite njihove proizvode.
Na stari cesti, na gričku ob regionalni cesti Ljutomer Ormož stoji 
»Turizem na podeželju TOMPA, kjer smo se okrepčali z dobrim 
kosilom in pri-
stnim belim do-
mačim vinom.
Po kosilu pa 

smo si ogledali vinsko klet zidana z staro opeko staro od 
150 do 250 let. Izjemen ambient popestri degustacije 
za skupine, kar smo tudi občutili pri degustaciji žlahtne 
vinske kapljice. Dan se je prevesil že v pozno popoldne 
ko smo se odpeljali v GRABONOŠ Sv. Jurij ob Ščavnici v 
nasad »ASIMINE« Franca in Vide GROŠELJ.
Po sodobno urejenem nasadu v polni rodnosti, zavarovan  
s protitočnimi mrežami nas je popeljal lastnik nasada, ki 
je na kratko orisal nastanek nasada, v katerem je 1200 
sadik »Asimine«. Med ogledom nasada pa je dogovar-
jal na številna vprašanja, ki so mu jih zastavljali sadjarji 
glede vzgoje, uporabe tega sadeža, varstva in končno tudi prodaje. Po končanem ogledu nasada pa 
smo lahko še okusili izdelke pri katerih je bila uporabljena »Asimina« Kdor pa si je tega sadeža zaželel 
pa ga je lahko kupil in ga odne-
sel domov (pakirano v zabojčkih  
ca. 4 kg).
Dan je prehitro minil, sonce je 
zašlo nad prekmursko pokrajino, 
začel se je že spuščati mrak, ko 
smo odhajali proti domu, pol-
ni lepih vtisov in spoznanj, kaj 
ustvarjajo ljudje v tej Slovenski 
pokrajini z željo, da se v bli-
žnji bodočnosti vrnemo še v te  
kraje.  Ciril GOLOUH

PREDAVANJE ZA STAREJŠE VOZNIKE 
oz. vse, ki bi želeli obnoviti svoje  

vozniško znanje 18.11. 2019 ob 17.00 uri
avto-Moto društvo Litija vabi na predavanje na temo novih 
prometnih predpisov, vožnje skozi krožišča, vožnje po avtocesti 
ter napredne tehnologije, ki so v pomoč voznikom. Predavanje bo  
izvedel predavatelj varne vožnje iz Centra varne vožnje Vransko. 
Predavanje bo potekalo 18. 11. 2019 v prostorih AMD Litija na  
naslovu Podkraj 6 v Litiji, s pričetkom ob 17.00 uri. Brezplačno  
predavanje bo trajalo okoli 90 minut. Vljudno vabljeni!

Avto-moto društvo Litja

SPREJEM KLEKLJARIC PRI MINISTRU ZA KULTURO

SREČANJE ZASAVSKIH PROSTOVOLJcEV  
V ŠMARTNEM PRI LITIJI

BILI SMO NA OTVORITVI cO-wORKING PROSTOROV
Tudi uradno so se odprla vrata co-working prostorov rise v Litiji in šmartnem pri Litiji. Kljub 
pomanjkanju poslovnih prostorov v občinah, so upravljalci našli idealen prostor in ga tako simbolič-

no umestili na meji obeh občin, v poslovno obrtni coni 
na Bregu pri Litiji. Prisotni na otvoritvi, župan občine 
Litija g. Franci Rokavec in župan občine Šmartno pri 
Litiji g. Rajko Meserko ter poslanec Boris Doblekar so 
se v svojih govorih strinjali, da so co-working prostori 
umeščeni na strateško pomembnem območju, v osr-
čju že uveljavljenih lokalnih podjetnikov. Mladim pod-
jetnikom so zaželli srečo in s tem, ko so podprli RISE 
projekt, ki bo ponujal bogat program v obliki izobra-
ževanj in predavanj, možnost najema samostojnih 
pisarn, skupni prostor za sodelo (desk-sharing), 
sejno sobo in konferenčno dvorano, tudi nakaza-
li, da si želijo in si prizadevajo za lokalni gospodarski  
razvoj. 
Veseli nas, da se mnogotere možnosti za sodelovanje 

kažejo tudi z Območno obrtno zbornico Litija, katere predsenik g. Simon Lokar je to posebej pou-
daril v svojem govoru.

prostori so opremljeni s sodobnim dizajnom in vso potrebno tehnologijo.
Ustanovitelji co-working prostorov so se za tak korak 
odločili, ker so tudi sami podjetniki in želijo spodbudi-
ti podjetništvo v občinah Šmartno pri Litiji in Litiji ter 
hkrati mladim ter mikro podjetnikom nuditi tisto, kar 
najbolj potrebujejo za svoj razvoj. Lasten prostor, opre-
mo, internet, čajno kuhinjo, podjetniške delavnice in 
seminarje, možnost uporabe konferenčne dvorane in 
sejne sobe za sestanke s strankami in poslovnimi par-
tnerji... Podjetniki ali podjetniško naravnani posamezni-
ki, ki bodo uporabniki co-working prostorov, pa bodo 
s tem pridobili tudi možnost medsebojnega mreženja 
in sodelovanja, hkrati pa se bo v ta projekt pridobilo 
tudi sodelovanje že uveljavljenih lokalnih podjetij, za medsebojno izmenjavo kadrov, produktov, itd. 
Konferenčna dvorana, sejna soba in podjetniški seminarji so namenjeni širšemu lokalnemu prebi-
valstvu, samoiniciativam, društvom, zavodom... to je prostor oz. center za vse ljudi z idejami za 
razvoj na vsakem področju (podjetja, društva, kmetije, umetniki, ustvarjalci..)
Skratka prostori so odprti za javnost, interesenti, ki bi se radi »vselili« v co-working prostore oz. 
pisarne, lahko svoje povpraševanje pošljejo na email gregor.bercon@gmail.com (predsednik zadru-
ge). A tudi tega projekta brez sponzorjev in podpornikov ne bi bilo, zato bi se radi javno zahvalili 
podjetjem Resal d.o.o., Ermac d.o.o., Fotografske storitve Nejc Pavlič s.p., Lesokras d.o.o., TOM 
pohištvo d.o.o., Vesna Mitrovič – oblikovalka prostorov.   Nina PENHOFER

ČEVLJARSTVO IN 
IZDELAVA KLJUČEV
Djukič Zoran s.p.
Predilniška ul.10, 1270 Litija

DELOVNI ČAS:
od PO. – PE. od 16.00 do 19.00 ure

SOBOTA ZAPRTO!

Tel.: 01/898 41 64  -  Gsm: 041 859 278

PREDILNICA LITIJA

TRGOVINA
MERCATOR

(NADALJEVANJE S 1. STRANI)

Pokrajinska zveza društev upokojencev Zasav-
ja, ki vključuje društva upokojencev Trbovlje, 
Zagorje, Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Litija, Ga-
brovka in Šmartno pri Litiji, vsako leto organizira 
enodnevni izlet za prostovoljce, ki so vključeni 
v projekt »Starejši za starejše«, kot nagrado za 
delo v tekočem letu. 
V letošnjem letu se je koordinatorka, g. Marjana 
Bajda, ki vodi projekt »Starejši za starejše« za 
zasavsko regijo, odločila, da obiščejo našo ob-
čino Šmartno pri Litiji. Kot gostitelji srečanja, 
19.9. 2019, smo jim pripravili ogled Šmarske 
cerkve sv. Martina, ogled rojstne hiše dr. Slavka 
Gruma, gradu Bogenšperk in predstavili zeliščar-
sko domačijo Jožice Bajc Pivec.
Že ob prihodu v Šmartno sta jih 
sprejela predsednik DU Šmartno, 
Boris Žužek in župan občine Šmar-
tno, Rajko Meserko. Po uvodnem 
pozdravu in županovi predstavitvi 
občine, smo se odpravili na ogled 
šmarske cerkve. Župnik nam je 
zagotovil brezplačen ogled, glede 
na to, da opravljamo humanitarno 
dejavnost. Zelo izčrpno nam jo je 
predstavil direktor Javnega zavoda 
Bogenšperk, Peter Avbelj. Življensko 
pot dr. Slavka Gruma pa nam je zelo 
doživeto prikazala naša krajanka in 
avtorica več knjižnih uspešnic, Ida Dolšek. Po 
ogledu rojstne hiše dr. Slavka Gruma smo se od-
peljali na grad Bogenšperk, kjer smo se razdelili 
v dve skupini. Prva se je odpravila na domačijo 
Jožice Bajc Pivec na ogled njene zeliščarske do-
mačije, druga pa si je z vodičem ogledala grad 
Bogenšperk, nato pa smo se zamenjali.
Na zeliščarski domačiji smo degustirali domače 
likerje in čaj iz zdravilnih zelišč. Zelo pozorno smo 

prisluhnili g. Jožici, ko nam je razlagala o načinu 
priprave raznih zeliščnih tinktur, prav tako pa tudi 
ob ogledu zdravilnih zelišč na njenem vrtu.
Grad Bogenšperk smo si nekateri že večkrat ogle-
dali, predvsem domačini, vendar se stalno doga-
jajo novosti, ki so bile prikazane pod strokovnim 
vodstvom vodiča, tudi za nas zelo zanimive.
Na koncu smo se odpravili v gostišče Krznar, 
kjer so nas pričakali naši donatorji, ERSTE CARD 
kluba, in nam predstavili njihove storitve in ugo-
dnosti, ki izhajajo iz tega. Po predstavitvi nas je 
čakalo kosilo in pa naš znani harmonikar Pavle 
Kokalj, ki je popestril zaključek našega srečanja. 
Skupaj smo zapeli in se tudi zavrteli ob zvokih 
harmonike.

Na koncu se moramo za uspešno izvedeno sre-
čanje zahvaliti županu občine Rajku Meserku, 
za prijazen sprejem, prav tako predsedniku DU 
Šmartno Borisu Žužku, direktorju Zavoda Bo-
genšperk, Petru Avblju, Idi Dolšek, avtorici knji-
ge o Slavku Grumu, ki je še v nastajanju, Jožici 
Bajc Pivec in vsem prostovoljkam iz Šmartna, 
Gabrovke in Litije, ki so spekle izvrstno domače 
pecivo.  Nada PINTAR

Slovenija je leta 2008 ratificirala Unescovo 
Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne de-
diščine, istega leta je začel nastajati tudi Re-
gister nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi 
Ministrstvo za kulturo. V Register je med 72 
enotami vpisana tudi veščina klekljanja v Slo-
veniji. Gre za mednarodni seznam, ki odraža 
raznolikost nesnovne kulturne dediščine, osve-
šča o njenem pomenu in spodbuja dialog, ki 
spoštuje kulturno raznolikost.
Na Unescov Reprezentativni seznam nesnov-
ne kulturne dediščine človeštva sta bili lani, 
konec novembra vpisani tudi »Klekljanje čipk 
v Sloveniji« in »Veščina suhozidne gradnje, 
znanje in tehnike«. Sprejem na Ministrstvu za 
kulturo je bil za vse nosilce vpisanih enot 4. 
Septembra.

Sprejema so se s področja klekljanja udeleži-
li predstavniki treh čipkarskih šol – čipkarske 
šole Idrija, Žiri in Železniki – ter predstavniki 
klekljarskih društev, skupin in sekcij, ki so bili 

v nominaciji tudi formalno opredeljeni kot no-
silci te nesnovne dediščine v Sloveniji – skupaj 
18 nosilcev. Vsi predstavniki so ob navzočnosti 
več kot sto udeležencev, prejeli listine o vpisu 
na reprezentativni seznam – ob zahvali in spod-
budi, da bodo iz tega priznanja črpali dodatno 
motivacijo in svojo ljubezen prenašali naprej. 
Zasavje sta zastopali predsednica in podpred-
sednica Društva zasavskih klekljaric Srčevke, v 
katerem kleklja skoraj 50 klekljaric iz 9 občin, 
tudi iz Litije in Šmartna.
‚‘Nesnovna kulturna dediščina je tisto, kar nas 
osmišlja. V primeru suhozidne gradnje zidove 
gradimo, da ohranjamo našo kulturno dediščino, 
in ne zato, da se ločujemo. Klekljamo in izdeluje-
mo čipke pa zato, da nas povezujejo, in ne zato, 
da nas osamijo,‘‘ je na sprejemu dejal minister.
Po podelitvi je sledila še otvoritev fotografske 
razstave obeh enot nesnovne kulturne dedišči-
ne, ki je nastala v sodelovanju državnih in ob-
činskih muzejev oziroma zavodov, nadaljevalo 
pa s prijetnim druženjem vseh udeležencev.
Klekljanje se razvija. Poleg tradicionalnih vzorč-
kov klekljarice rade posežemo tudi po moder-
nem dizajnu, saj menimo, da je tradicija del 
nas, moderna čipka pa prikazuje nove razse-
žnosti uporabe čipke. Tega se zaveda tudi kle-
kljarska skupina ŽABICE, ki deluje pod okriljem 
Društva Univerze za tretje življenjsko obdobje 
Litija in Šmartno in se srečuje v Knjižnici Litija.

Pripravila: Tina KUDER Veldin

Otvoritve so se udeležili tudi župan Franci Rokavec, 
župan Rajko Meserko, poslanec Boris Doblekar.

(Fotografije: Nejc PAVLIČ)

Predstavitev kmetije "PALDAUF"  
na dvorišču kmetije

"TRGOVINA Špajza" v Stočji vasi pri 
kmetiji Trstenjak

V nasadu Asimine Franca Grošlja
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ZGODILO SE BO
SLAVNOSTNI KONCERT 

OB 35. LETNIcI Mešanega  
pevskega zbora DU LITIJA

Mineva 35 let, ko sta tajnica društva Dragica 
Sveršina in njegov član Andrej Smerdelj, začela 
zbirati pevce, saj je društvo potrebovalo pevski 
zbor, ki bi bil prisoten v takratnem kulturnem ži-
vljenju Litijanov. 
Septembra 1984 je bil ustanovljen Mešani pev-
ski zbor, ki je štel 24 članov. Prva dirigentka je 
bila kratek čas današnja zborovodkinja Marjana 
Kolar. Tudi njen naslednik Anton Koprivnikar je 
zbor hitro, vendar le za nekaj let prepustil Iva-
nu Kolarju. Leta 1990 je zbor prevzela Lojzka 
Koritnik in ga uspešno vodila vse do septembra 
2008, ko je zbor znova prevzela Marjana Kolar. V 
veliko pomoč ji je bil njen mož Ivan Kolar, ki je bil 
ne le pevec v zboru, sodeloval je kot svetovalec, 
korejhgpetitor, pogosto pa tudi spremljevalec na 
harmoniki, in če je bilo treba, tudi dirigent. Žal 
se je letos v prvih dneh januarja nepričakovano 
za vedno poslovil. V zboru je zazijala velika vrzel, 
posebno še, ker je že v letu prej zbor doživel ne-
kaj hudih izgub, ki so nas pevce zelo prizadele.
A življenje teče dalje in delo v zboru se nadalju-
je. Prišlo je nekaj novih članov, tudi strokovna 
pomoč s strani gospoda Rudija Vidica in tako 
smo pevci pripravljeni proslaviti svoj pevski ju-
bilej, tudi v zahvalo in spomin na vse svoje pred-
hodnike, ki so jim bile pesmi in druženja tudi v 
tretjem življenskem obdobju v veselje in izziv.
vljudno vabljeni v kulturni center Litija v 
petek, 15. novembra, ob 18. uri. Veseli bomo 
vsakega posebej. S svojim obiskom nam boste 
izkazali priznanje in zagotovilo, da naš trud in 
delo nista zaman. Pevci MePZ DU Litija 

Martinovanje
Martinovo bomo praznovali na Dolenjskem v 
Gostilni Janc na Studencu. Tam nas pričakujejo 
v četrtek, 14. novembra. Obljubljajo obilno ko-
silo, dobro in veselo glasbo ter zanimiv program 
ob krstu mošta. Prisrčno vabljeni. Prijavite se v 
pisarni DU Litija.
Tudi planinci vabijo: 26. oktobra nas bo g. Jože 
Dernovšek vodil preko Kočevske vasi do Obči-
ce, 23. novembra se bomo podali z GEOSS- a 
na Moravško kočo. S planinske koče na Uštah 
je čudovit razgled na del Julijskih in Kamniško 
Savinjskih Alp.

ZGODILO SE JE
Državne športne igre upokojencev 

slovenije v kegljanju
športna sekcija DU Litija je uspešno izpeljala 
Državno prvenstvo v kegljanju za leto 2019. 
Prvenstvo je potekalo v Ljubljani 18. in 19. sep-
tembra na kegljišču Kegljaškega kluba Taborska 
Jama. vodja tekmovanja je bil Mirko plaznik.
18.9. so nastopile ženske ekipe, bilo jih je 11 in 
najuspešnejše prve tri ekipe so bile:
1. Kamnik, 2. Moste Polje, 3. Olmo Koper
ekipa Litije je zasedla 6. mesto.

Naša najboljša posameznica branka planinšek 
je zasedla 4. mesto
19.9. je nastopilo 14 moških ekip. Najuspešnej-
še tri ekipe so bile: 1. Slovenske Konjice, 2. Ka-
mnik, 3. Marjeta.
ekipa Litije je zasedla 11 mesto.
Naš najboljši posameznik Ludvik novak je za-
sedel 4. mesto
Udeleženci Državnih športnih iger upokojencev 
v kegljanju so bili z organizacijo prvenstva zelo 
zadovoljni. Pohvalili so tako izvedbo tekmovanj 
kot prehrano in možnost brezplačnega parkira-
nja ob dvorani. 

Na trgatvi
V torek, 17. septembra 2019, smo se člani DU 
Litija odpeljali na trgatev v Vitovlje, na vinogra-
dniško kmetijo Malovščevo. Letos smo bili tam 
že enaindvajsetič. 
Ob prihodu nas je, tako kot prejšnja leta, prija-
zno sprejel gospodar Milan. Na mizah nas je že 
čakala prava suhomesnata pojedina in za dober 
začetek še kavica. Po okrepčilni malici smo se 
odpeljali do vinograda, kjer smo trgali rdeče 
grozdje (merlot). 

Kazalci na uri so se neverjetno hitro vrteli in že 
smo šli na kosilo, nato pa spet pridno trgali, tako 
daa smo kar pozabili na uro. Zdelo se nam je, da 
je kar prehitro prišel čas, ko smo se morali od 
vinograda posloviti. Vrnili smo se na kmetijo Ma-
lovščevo, kjer so veselo odmevali zvoki harmo-
nike in nas vabili, da se zavrtimo v njihovem rit-
mu. Izbrali smo tudi kraljico trgatve, ki se lahko 
pohvali, da je v Vitovljah trgala že štirinajstkrat. 
Po dobri večerji nas je gospodar Milan povabil 
še v vinsko klet in vsakega obdaril s steklenico 
njihovega vina. Poslovili smo se s stiski rok in 
toplimi pozdravi. Gospodarju smo obljubili, da 
pridemo tudi naslednje leto, da obdržimo tradi-
cijo.  Štefka JUVAN

Po južnih obronskih celjske kotline
Naša skupina je dne 14.9.2019 imela dva name-
na da jih opravi na svoji pohodniški poti in sicer 

prvi je hoja, drugi pa obisk 
groba pisateljice in popotnice 
Alme Karlin v vasi Svetina nad 
Štorami ter obisk njene spo-
minske hiše na Pečovniku.
Že v času vožnje nam je 
Martina – literatka v zgoščeni 
obliki prebrala življenjepis 
pisateljice Alme.
S soncem obsijana vas Sve-
tina je izstopala s svojo ure-
jenostjo, čistočo in tišino.
Na pokopališču kjer grobovi 
ležijo na urejeni travnati 
površini, smo se poklonili 
pisateljici Almi Karlin za vse 
bogastvo, ki ga je zapustila 
ljudem in tudi nam, za njeno 
duhovno moč, ustvarjalnost 
in delavnost. 
Nekoč V Almini koči, ki je se-
daj hotel na obrobju vasi, smo 
popili jutranjo kavico. Nato se 
je skupina razdelila. Več kot 
polovica nas je nadaljevala 
pešpot ostali pa so se odpe-
ljali z avtobusom do Celjske 
koče. Pot nas je vodila do Pe-
čovnikove koče, kjer smo na-
zaj grede iz Grmade imeli vsi 
kosilo. Pot peš in ne peš se je 
dobro prepletal tako, da smo 
vsi spoznali in doživeli obe 
pomembni stvari. V Almini 
spominski hiši smo se ponov-
no seznanili z življenjepisom 
in delom, z njeno zapuščino, 
z njenim bogastvom duha, 
njeno vztrajnostjo in močjo 
po vedenju.
Polni dobrih vtisov smo odšli 
domov s 19371 narejenimi 
koraki na tej poti. 
 Mila GROŠELJ

drUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

ŽIVLJENJE OSEB Z DEMENcO V LOKALNI  
SKUPNOSTI- OKROGLA MIZA

v sklopu 1. Medgeneracijskega festivala je 11. septembra 2019 v prostorih doma tisje 
enota Litija v šmelcu, potekala okrogla miza o bolezni demenci. posveta so se udeležili 
predstavniki različnih organizacij, podjetij in društev, ki delujejo na področju občine Litija 
in se srečujejo z osebami z demenco. na posvetu so sodelovali karlo Lemut, predsednik 
sveta za medgeneracijsko povezovanje, boris doblekar, poslanec državnega zbora rs, 
Lijana Lovše, podžupanja občine Litija, sandra ostrež, vodja patronažne službe zd Litija, 
psihiatrinja rajka stavrević, Lucija Marolt, pomočnica direktorice csd osrednja slovenija, 
vzhod, enota Litija, daniel stanojević, pp Litija, renata rupnik jeraj, pošta slovenije Litija, 
irena kramar, predsednica društva upokojencev Litija, irena videc, strokovna sodelavka 
rk slovenija, območno združenje Litija, gabrijela Hauptman, članica sveta doma tisje in 
zaposlene doma tisje klavdija zupančič, silva dremelj, katarina jereb, vlasta šedivy in 
Leonida razpotnik ter vodja območne izpostave jskd rosana Maček.
okroglo mizo je moderirala direktorica doma tisje, gospa irena špela cvetežar.

dOm TISJE

NEKAJ rESNICE - mALO ZA TrAČ - Od NOrČKA Z VAČ

3. BOJEVNIK
(Sl.1) se je rodil 7. oktobra 2019. Zdaj je torej star približno pol meseca. Vsi smo komaj 

čakali, da pride na svetlo. Nastopa v edinem železnodobnem romanu. Njegov naslov je obračun ob 
polni luni. Srečni očka je naš priljubljeni pisatelj ivan sivec.
Seveda to ni železna doba kar tako (2500 let nazaj). Dogaja se predvsem na 
Vačah: Na Spodnji in Zgornji Kroni, Slemškem, Gabeli. Karavane pa potujejo 
z našim BOJEVNIKOM vse do nordijskih držav – zaradi jantarja, trgovine s 
soljo, izdelkov iz železa, … Zelo napeto branje – polno presenečenj in pre-
obratov. Seveda brez strastne ljubezni ne gre – zato še obstajamo. Ena od 
junakinj je Severnica (To je zvezda na nebu, ki nam kaže pravo smer.) – v 
njo sem se takoj zaljubil – pa ne okrog govorit! Ko je bil roman še v surovem 
stanju – prvo branje, sem ga prebral v eni noči in tudi podnevi ob delu sem 
nadaljeval. Spati nisem mogel zaradi firbca – kaj bo. Roman je odličen in 
primeren za film. Potem bi videli še, kakšne hiše so gradili, kako jahajo brez 
sedla, s kakšnimi vozovi so se prevažali, kako so oblečeni in sploh kakšen 
je njihov videz, kako lovijo divje živali, pasejo domače živali, kakšne barve 
oči imajo, kako zgleda skitska puščica in kako neskončno lepa in pametna 
mora biti ljubica Bojevnika z Vač - Severnica. 
Z Ivanom Sivcem imava nekaj skupnega: On je napisal že 157 knjig, jaz pa 157 kolumn od Norčka z 
Vač (Ivan potrebuje več besed, da komu kaj dopove). Ravno letos, ko je pisal roman o BOJEVNIKU Z 
VAČ, je dobil najvišje državno priznanje ( Sl.2, Red za zasluge za izjemno obsežen, raznolik in odmeven 
avtorski opus, ki neguje narodno zavest.), ki mu ga je izročil naš lepi predsednik Borut Pahor. Če pa 
to ni 156 x zasluženo priznanje, potem pa ne vem. ČESTITAMO – CAR si, Ivan! Radi te imamo in obču-
dujemo te! Le kako je predsednik vse to vedel? - Bere!

Knjiga je zelo primerno darilo za rojstni dan, novo leto, god, oble-
tnice … za vse tiste, ki so na kakršni koli način povezani z Vačami 
(delavci na začasnem delu v tujini; tisti, ki ste se odselili z Vač, pa 
zdaj živite nekje drugje; naši prijatelji, ki niste z Vač, pa bi tako 
spoznali naš dom, dom svojega prijatelja; nešteto priseljencev, ki 
ste se preselili k nam, ker vam je všeč naše okolje, klima ~500 m 
nad morjem - megle in prijetni prebivalci; predvsem pa domorodci, 
da še bolje spoznamo svoj dom; učitelji in vzgojitelji, ki vas gotovo 
zanima preteklost zgodovinskega kraja, kjer trenutno uresničujete 
plemenito poslanstvo, se razdajate in vzgajate naše otroke – po-
tomce bojevnikov z Vač; in vsi tisti, ki vas nisem naštel, ker je že 
zdaj seznam predolg;).
Knjigo lahko dobite (~30€) kar na naši pošti ali na Andrejevem sej-
mu. Sem opazil na Facebooku, da nekateri že prijateljujete z Ivanom 
Sivcem. 
V drugem delu knjige smo nekaj dopisali še domačini – bojevniki 

našega časa, da bo podoba bolj celovita.
Uživajmo v vsem, tudi v branju romana, saj je bil prvi kranjski romanopisec seveda Vačan - Franc ba-
ron Wützenstein z Ljubeka (1631 – 1677), situla pa najpomembnejša arheološka najdba.
 Rad nas imam vse, tudi tebe, ki si tega ne želiš! Zvonček Norček
Prva predstavitev knjige z avtorjem Ivanom Sivcem bo 24. novembra 2019 – na Glasbenem popoldne-
vu z Antonom Lajovcem. Več na spletni strani tega članka - http://www.vace.si/sivec.htm

PONED. 4.11.2019, ob 16.uri

Zavedati se je potrebno, da se na področju 
Upravne enote Litija povečuje število starejših 
nad 65 let. Po podatkih za leto 2018 je skupina 
starejših od petinšestdeset let (N=3811) večja 
od skupine starih do štirinajst let (N=3435). 
S staranjem prebivalstva se povečuje število 
obolelih ljudi z demenco. V Domu Tisje ima 
petinosemdeset odstotkov stanovalcev dia-
gnosticirano bolezen demenco. Številka je v 
resnici še višja, saj vsi stanovalci z začetnimi 
težavami še nimajo postavljene diagnoze, do-
kler niso kognitivne težave zelo izrazite. Takrat 
osebni zdravnik napoti bolnika na nevrološka 
testiranja. Z zdravili bolezni ni mogoče popol-
noma pozdraviti. Je pa mogoče bolezen ubla-
žiti. Zato je zelo pomembno dobro sodelova-
nje svojcev, sosedov, oseb, ki skrbijo za 
osebo z demenco, kar omogoča starim 
ljudem, da ostanejo v svojem domačem 
okolju. Potrebno je veliko motiviranja 
tako obolelega, kot svojcev, prilagoditev 
bolnikovih prostorov, k sodelovanju je 
potrebno pritegniti vso družino, poiskati 
vire pomoči, urediti prejemanje dodat-
ka za pomoč in postrežbo. Prisotni na 
okrogli mizi so izpostavili, da je najtežje 
ljudem brez razvite socialne mreže. Ob 
bolezni demenca je potrebno poskrbe-
ti tudi za varnost njihovega premoženja in fi-
nančnih sredstev in postaviti skrbnike. Osebe 
z demenco so lahko tudi žrtve kaznivih dejanj. 
Policisti pri svojem delu naletijo na udeležence 
v prometu, kjer je potreben ponovni zdravniški 
pregled za vozniški izpit, pismonoše zaznavajo 
težave na terenu, ko ljudje pozabijo, da so do-
ločeno pošiljko že prejeli. Udeleženci okrogle 
mize so izpostavili, da je vedno potrebno ohra-
njati človekovo dostojanstvo.
Društvo upokojencev že petnajst let izvaja 
projekt Starejši za starejše, katerega namen 
je najti osamljene in obnemogle ljudi in jim 
pomagati. Pomembno je, da pride pomoč do 
vseh. Človek je socialno bitje, ljudje potrebu-
jemo drug drugega. Na okrogli mizi so bili več-
krat pohvaljeni brezplačni prevozi za starejše 

- Sopotnik in delo Sveta za medgeneracijsko 
povezovanje, ki podpira vse, ki delujemo na po-
dročju pomoči starejšim. O bolezni demenca bi 
se bilo potrebno izobraževati že v osnovni šoli. 
Za vse, ki se srečujejo s kakršnimi koli proble-
mi v povezavi z boleznijo demenca pa imajo v 
Domu Tisje Demenci prijazno točko, ki je na-
menjena informiranju in ozaveščanju. Štirikrat 
na leto organizirajo tudi Alzheimer cafe, kjer na 
to temo predavajo priznani predavatelji. Vsebi-
ne se lahko prilagodijo glede na zanimanje. Ob 
koncu je bil izpostavljen tudi ekonomski vidik. 
‚‘Oskrba oseb z demenco je povezana tudi z 
večjimi stroški. Ljudje težko plačujejo oskrbo v 
domu. Zaposleni se srečujemo s finančnimi sti-
skami stanovalcev in njihovih svojcev. V priho-

dnosti bo v Domu Tisje v enoti Litija prispevek 
uporabnika zaradi najemnine vse višji. Zato, da 
bodo lahko občani Občine Litija bivali v svo-
jem okolju, kot so si želeli snovalci šmelca, bo 
nujno potrebna finančna podpora/subvencija 
občine Litija, sicer bodo primorani iskati druge 
cenejše namestitve‘‘, je posvet zaključila direk-
torica Doma Tisje, gospa Irena Š. Cvetežar. 
Vsem sodelujočim na okrogli mizi se zahvalju-
jemo za sodelovanje. Veseli nas, da nam je na 
okrogli mizi uspelo predstaviti različne vidike 
skrbi za starejše obolele z demenco in da so se 
oblikovali predlogi za sodelovanje tudi v priho-
dnje, predvsem na področju povezovanja, so-
delovanja, izobraževanja pa tudi ozaveščanja 
širše javnosti in medijev. 

Leonida RAZPOTNIK 
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Zahvala
V celoti pa smo, razen števila 
gledalcev v prvih štirih dnevih 
– bilo je majhno -, zadovoljni z 

oceno, da je festival dosegel svoj namen. Prije-
li smo več elektronskih in telefonskih sporočil, 
vsa so bila pozitivna z željo, da s to dejavnostjo 
nadaljujemo tudi v prihodne. 

Ob tej priliki se Svet za medgeneracijsko pove-
zovanje v občini Litija zahvaljuje vsem podpor-
nikom, donatorjem in sponzorjem za nudeno 
pomoč. Brez te pomoči ne bi mogli izvesti tako 
obsežne dejavnosti in področju medgeneracij-
skega povezovanja.  Karlo LEMUT

Razstava »Od mladosti do 
modrosti stopamo skupaj«

Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini 
Litija je v ponedeljek 7. 10. 2019 0b 17.00 uri, 
je javno predstavil svojo dejavnost v avli Obči-
ne Litija.
Na razstavnih panojih je prikaz trinajstih med-
generacijskih srečanjih v krajevnih skupnosti 
in Mestnih skupnosti Litija. Ta srečanja so bila 
tematska, na njih pa so sodelovale kar tei ge-
neracije, v enem primeru par celo štiri.
Najmanjša udeležba na srečanju je bila z 31 
osebami, največja z 158 osebami, oziroma 
povprečno je na teh srečanjih aktivno sodelo-
valo 71 oseb.
Udeleženci so postavljali številna vprašanja v 
zvezi s tematiko s spoznavanja zdravilnih ra-
stlin in zelišč, ekologije travnikov, sprehodi z 
gibalnimi vajami in drugo. S svojo prisotnostjo 
so udeleženci izkazali za tovrstna srečanja in 
izrazili željo, da bi bilo le teh še več.
V sklopu razstave so v sliki in besedi predsta-
vljene dejavnosti pet dnevnega festivala, ki je 
v mestu Litija potekal od 9. 9. do 13. 9. 2019.
Razstavljena so tudi najboljša likovna in lite-
rarna dela, ki so prispela na natečaj, ki ga je 
objavil Svet v Glasilu Občan. Avtorji najboljših 
izbranih del so prijeli tudi praktična darila.
Na otvoritvi razstave je bilo prisotnih več kot 
80 ljudi. Razstava bo odprta do 11. 10. 2019 

Karlo LEMUT

Zdravstveni delavci na festivalu
V petek 13. 9. 2019 je na Valvazorjevem trgu 
potekal zaključek festivala medgeneracijskega 
povezovanja v občini Litija. Sodelujoči na fe-
stivalu smo bili tudi zdravstveni delavci iz ZD 
Litijs, Ana Brvar, Denis Kordeš in Neja Dragar. 
Na naši stojnici so obiskovalci lahko spoznali 
vrednost svojega krvnega tlaka, orjentacijske 
vrednosti sladkorja in holesterola v krvi.
Verjetnost, da se znajdemo v situaciji, ko je iz 
različnih razlogov ogroženo človeško življenje 
in tako majhna, kot se morda zdi. Zato je Denis 
Kordeš, dip. Zdravstvenik in licencirani inštruk-
tor, obiskovalce poučeval o prepoznavanju in 
ukrepanju ob življenjsko ogrožujočih stanjih ter 
temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED 
(avtomatski zunanji defibrilator).

S sodelovanjem na tovrstnih prireditvah festi-
valih želimo poudariti pomen zdravega življenj-
skega sloga, zato smo bili veseli številne ude-
ležbe pri meritvah krvnega tlaka, holesterola in 
sladkorja v krvi. V prihodnje pa si želimo, da 
še večje število ljudi pristopi k sodelovanju in 
učenju o temeljnih postopkih oživljanja, saj je 
to znanje, ki rešuje življenje.  Neja DRAGAR, 
dip. med. sestra

Povabilo na predstavitev 
»Biltena«

V četrtek 14. 11. 2019 ob 17.00 uri bo Svet za 
medgeneracijsko sodelovanje v Občini Litija, v 
avli Občine Litija v prvem letu delovanja. 
Predstavljena bo publikacija, ki bo v besedi 

in sliki prikazala dejavnost Sveta na področju 
medgeneracijskega sodelovanja ter krepitve 
spoštovanja in zaupanja generacij med seboj. 
S tem Svet želi izboljšati učinek dela in komu-
nikacije pri izvajanju nalog pri skrbi za človeka.
Ob tem dogodku bo izveden krajši kulturi pro-
gram s pomočjo računalniške tehnike pa bo 
predstavljeno tudi delo sveta. Vljudno vabljeni. 
 Karmo LEMUT

ZAKLJUČEK 1. festivala 
medgeneracijskega  

povezovanja v Občini Litija
»Skrb, pozornost, druženje,
Ustvarjanje in medgeneracijsko povezovanje,
Nas bogati ter nam bogati kvaliteto življenja.«
Petdnevno druženje z različnimi ljudmi iz za-
vodov, društev, organizacij ali posameznikov 
ter naključnimi obiskovalci je svoj vrh doseglo 
zadnji dan festivala, v petek popoldan, 13. Sep-
tembra 2019. 
Dan je bil sončen in tako najbolj primeren za 
druženje ob 23 stojnicah in pred odrom. Del 
starega mestnega jedra je oživel. Napolnjen je 
bil z ostroškim smehom, petjem in glasbo. Do-
voljuje bilo časa za pogovore s starimi znanci, s 
katerimi se nismo videli že celo večnost. Obisk 
je tokrat presegel vsa pričakovanja.

Na stojnicah so se prepletale različne vsebine: 
kultura, šport, sociala, nasveti in ideje za zdrav-
je ter vitalnost, prosti čas, druženje, hobiji, po-
sredovala so se koristna znanja…., kulinarika, 
gostinska ponudba in priprava specialitet so 
popestrila dogajanje. 
Na odru so se predstavili: ansambel Zavriskaj, 
zabavali so nas še dolgo po koncu prireditve, 
VDC Zagorje – Litija, Leon Ciglar (stand up na-
stop), MePZ DU Litija, plesni nastop Društva 
NLP, ŽPZ KUD Fran Levstik Gabrovka, Contry 
line dance, nastop članic društva U3 Litija in 
Šmartno, Teater Cizamo s Kozlovsko sodbo v 
Višnji gori in s Poletavci Knjižnice Litija, Ljud-
ski pevci in godci Polšnik ter učenci Glasbene 
šole Litija in Šmartno. Vidimo se ob letu osorej! 
 Milena DIMEC

Od mladosti do modrosti 
stopamo skupaj

»Skrb, pozornost, druženje, ustvarjanje in 
medgeneracijsko povezovanje nas bogati in 
nam dviga kvaliteto življenja.« 

Vsa ta dejanja lahko izvaja le človek, ki ima 
prefinjenim čut in spoštovanje do sočloveka. 
V ta namen je Občina Litija ustanovila Svet 
za medgeneracijsko povezovanje. Organiziral 
je 1. Festival pod sloganom «OD MLADOSTI 
DO MODROSTI STOPAMO SKUPAJ«. Razpisal 
je literarni in likovni natečaj za najboljšo do-
življajsko zgodbo ali likovno stvaritev na temo 
medgeneracijskega povezovanja. Vsa prispela 
literarna in likovna dela, so na ogled v avli Ob-
čine Litija.
O namenu in pomenu medgeneracijskega so-
delovanja sta spregovorila predsednik sveta,  
gospod Karlo Lemut  in podžupanja Občine Li-
tija, gospa Lijana Lovše. 
Dom  Tisje je sodeloval na razstavi, s svojimi 
ustvarjalnimi deli.  Najboljša dela so bila na-
grajena. Nagrade so prejeli    gospa Jolanda 
Kocjančič s pesmijo Mladost + modrost, go-
spa Simona Pelko s slikama Jaz tebi radost- ti 
meni modrost in Šmelc – Mi pašemo skupaj ter  
gospod Jože Ambrož, za Portret- v starosti je 
modrost. Ponosni smo, da lahko prispevamo k 
boljši  kvaliteti življenja v širši družbi.
Podelitve priznanj ob zaključku festivala smo 
se udeležili stanovalci doma skupaj z mentorji. 
Razstava v avli Občine Litija nas je navdušila, 
prav tako nastop mlade pevske skupine TRIAD 
in sester Zvonke in Dragice Klun. 
Ob zaključku smo vtise podelili z nagrajenci in 
obiskovalci, organizatorju pa zagotovili sodelo-
vanje v prihodnje.

Renata OZIMEK, dipl. del. terapevtka in
Alenka ROZINA delovna inštruktorica

mLAdINSKI CENTEr LITIJA

MCjeva HIŠA STRAHOV 
drugič

V našem mladinskem centru ob 
pomoči novih EVS prostovoljcev pripravljamo 
dogodek za Noč čarovnic. Našo vilo bomo že 
drugič, za dva dni spremenili v Hišo strahov. 
Na obisk vabimo prav vse, ne glede na starost. 
Sprehodili se boste lahko čez našo vilo in se 
naužili strahov za celo leto  Za obiskovalce 
pa pripravljamo tudi photobooth, kjer se bodo 
lahko fotografirali, poskrbeli bomo za poslikavo 
obraza in druge zabavno-strašljive aktivnosti. 
Obiskala nas bo tudi profesorica kemije in pred 
nami zakuhala nekaj “čarobnih napojev”. 
Če si upate vstopiti v Hišo strahov vabljeni v 
MC Litija 30.10. in 31.10. med 12.00 in 18.00 
uro. 

EKO DAN na GIMNAZIJI LITIJA
V četrtek, 26.9.2019 je na Gimnaziji Litija na 
pobudi dijakov potekal EKO DAN: PoDNEBNA 
KRIZA. Prvo uro zjutraj so dijaki posvetili ogle-
du kratkega filma o okoljski krizi, film, ki so si 
ga ogledali je dostopen na sledeči povezavi: ht-
tps://bit.ly/2pZ2FAO. Nalednje tri šolske ure 
so bile rezervirane za delavnice z dijaki, sledil 
je še pogovor v obliki okrogle mize, kjer so di-
jaki med seboj podelili mnenja o podnebnih 
spremembah in vplivu človeka na le-te spre-
membe. 
K sodelovanju so dijaki povabili Mladinski cen-
ter Litija, Društvo SLOMO in Društvo LOJTRA, 
želeli so, da zanje pripravimo delavnice z raz-
ličnimi tematikami. Mladinski center Litija je 
pripravil delavnico za dijake na temo hrane. 
Skupaj z dijaki smo raziskali pridobivanje in 
uporabo palmovega olja, se pogovarjali o stop-
nji samooskrbe s hrano v Sloveniji in predvsem 
o količini zavržene hrane, ter kako vse skupaj 
vpliva na spremembe podnebja, ki smo jim 
priča v zadnjih desetletjih. Cilj delavnice je bil 
dijake izobraziti o aktualni tematiki in jih spod-
buditi k razmisleku in akciji.

LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ 
Pozor, huda Zemlja!  

Življenje na lastno odgovornost
V sodelovanju z dijakinjo Mašo Cvetežar raz-
pisujemo likovno literarni natečaj z naslovom 
Pozor, huda Zemlja! Življenje na lastno odgo-
vornost.
Okoljska kriza postaja vedno hujša, temperatu-
re se dvigajo, ledeniki se talijo, gozdov je ved-
no manj, vrste izumirajo rekordno hitro. Če bi 
tudi ti rad prispeval svoj del k reševanju tega 
globalnega problema, ta vabimo k sodelovanju 
na razstavi z naslovom
pozor, huda zemlja! življenje na lastno od-
govornost. 
Na razstavi lahko sodeluješ tako, da na raz-
pisan natečaj pošlješ eno likovno ali literarno 
delo, s katerim naslavljaš tematiko okoljskih 
sprememb.
Razpis traja od 25.9.2019 do 10.11.2019
Na razpisu lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. 
razreda, dijaki, študenti, starši, okoljevarstve-
niki in vsi ostali.
Vsak lahko odda eno likovno ali literarno 
delo. Dela v digitalni obliki (likovna ali literar-
na) lahko pošljete na elektronski naslov mzpp.
litija@gmail.com ostala dela lahko pošljete ali 
osebno dostavite v Mladinski center Litija. Delu 
priložite izpolnjeno prijavnico, ki je dosegljiva 
na spletni strani Mladinskega centra Litija, kjer 
boste našli tudi popolno besedilo natečaja (ht-
tps://bit.ly/2ou9o5b). 

Razstava bo zaokrožila po občini Litija, otvo-
ritev načrtujemo v Knjižnici Litija, v petek 
15.11.2019 ob 18.00.

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA 
ENOTA v MC Litija

Septembra in oktobra je v mladinskem centru 
čas za slovo starih in dobrodošlico novih pros-
tovoljcev iz tujine. Prejšnja generacija je svoj 
prostovoljski projekt opravljala v okviru progra-
ma Erasmus+, tokrat pa ga bodo pod okriljem 
Evropske solidarnostne enote.
Pridružili so se nam mladi iz Nemčije, Francije 
in Španije. Znotraj projekta (A)gain to School 
bodo štirje prostovoljci svoje aktivnosti opravl-
jali na osnovnih šolah Litija, Gradec, Šmartno 
pri Litiji in Gabrovka-Dole, eden izmed njih pa 
v mladinskem centru. Vse štiri osnovne šole, ki 
so naš stalni partner v projektih prostovoljstva, 
so prepoznale dodano vrednost v gostovanju 
tujih prostovoljcev. Že samo ime projekta pove, 
da se prostovoljci vračajo v šole in s tem nekaj 
pridobijo, šole in mladinski center pa dobi obo-
gateno ponudbo za mlade iz lokalnega okolja.
V šolah bodo sodelovali pri urah tujih jezikov, 
pri geografiji in zgodovini, pri gospodinjstvu, v 
popoldanskem bivanju, na športnih dnevih in 
šoli v naravi ter pri krožkih, ki jih ponuja po-
samezna šola. Enkrat tedensko se nam bodo 
pridružili v MC, kjer bodo soustvarjali program 
z zanimivimi dogodki, skrbeli za kreativnosti pri 
multimedijskih projektih, nam bili v pomoč na 
večjih dogodkih, predvsem pa z veliko dobre 
volje skrbeli za promocijo programa Evropska 
solidarnostna enota. Le-ta ponuja ogromno 
priložnosti za mlade željnih izkušenj iz tujine 
ali solidarnostnih sprememb v lokalnem okol-
ju. Za več informacij o samem programu, smo 
vam vedno na voljo v prostorih našega centra. 
Eden od prostovoljcev bo skozi celo leto sode-
loval z našo ekipo, skrbel bo za naša družbena 
omrežja in snemal videe in animacije. Preko 
aktivnosti, ki jih bodo izvajali preko projekta, 
si bodo nabirali izkušnje in kompetence, ki jim 
bodo koristile pri vstopu na trg dela v njihovih 
domačih državah.
Prostovoljci so se prve tedne spoznavali z lo-
kalnim okoljem, predvsem z različnimi orga-
nizacijami, ki delujejo na področju mladine. 
Ogledali so si vse štiri osnovne šole, kjer bodo 
delovali, obiskali mestni muzej v Litiji in rudnik, 
Kliše, za češnjo na torti pa še našo zeleno pre-
stolnico Ljubljano. 
Za boljše poznavanje slovenske kulture smo 
jim pripravili ‚Slovenski večer‘ s krepko doma-
čo hrano, predstavili zabavna dejstva o naši 
državici, zavrteli pa smo se tudi ob zvokih har-
monike. 
Za njimi so priprave na njihov prvi dogodek, ki 
je potekal v Šmartnem, trenutno pa se lotevajo 
priprav na Noč čarovnic. 
Pridi v MC, da jih spoznaš in kakšno igro s kar-
tami odigraš. Zraven se pa še v dobri družbi 
pozabavaš.

ESE	prostovoljci  (avtor fotografije: Anže Malis)

STROKOVNA EKSKURZIJA V SOLFERINO,  
ZIBELKO RDEČEGA KRIŽA

V čudovitem sončnem dnevu smo se skupaj z ga. Marijo – prostovoljko RKS in ga. 
Marto – podpredsednico RKS OZ Koper podali po poteh H. Dunanta in Rdečega 
križa, v Solferino v Italijo. 

Solferino je nekaj, kar je vredno občutiti in videti in bi ga dejansko resnično moral obiskati prav 
vsak rdečekrižar, kajti ob videnju vsega tega se zaveš veličine H. Dunanta.
Prevzame te globok občutek sočutja, ko pod sabo zagledaš vse tiste jase in travnike, kjer je v 

enem samem dnevu umrlo toliko ljudi, 
kar 40.000.
Pred kipom velikega Dunanta pa te 
spreleti ponos, da si del naše največje 
humanitarne organizacije in da vsakdo 
izmed nas na svoj najboljši način pri-
pomore k udejanjanju poslanstva načel 
RK.
Z upravitelji muzeja smo vzpostavili iz-
jemno topel in prijateljski stik in ko se 
zopet srečamo smo res tutti fratelli.
Hvala vsem vrlim litijskim in šmarskim 
prostovoljcem RK ter prostovoljkam iz 
Kopra, da smo bili lahko del te izjemne 
zgodbe in nepozabnega dogodka. 

Za RKS OZ Litija Danica SVERŠINA

(Nadaljevanje s 1. strani)

Na vrhu stolpa v Solferinu (Rocca)
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ŽENSKO ROKOMETNO DRUšTVO LITIJA 
Z MOČNO VOLJO IN ZAGNANOSTJO DO USPEHOV

športna dvorana v Litiji je edini objekt v teh krajih, 
ki omogoča kvaliteten trening dvoranskih športov. 

njeno ime so v svet ponesli predvsem igralci malega nogometa 
oziroma futsala, v zadnjih letih pa v tem domu športa raste nova 
zgodba o uspehu. članska ekipa ženskega rokometnega društva 
Litija (žrd Litija) se je lansko leto prebila v najmočnejšo slovensko 
prvo a rokometno ligo, dekleta iz selekcije mlajših deklic , katerih 
delovanje so v okviru projekta šport mladih podprli v nLb, pa so 
postale državne prvakinje. 

tjaša bajc, predsednica ŽRD Litija nam pove, da je bil klub ustanovljen leta 2005: 
»Vsako leto smo malce zrasli in trenutno delujemo v do sedaj največjem obsegu. 
Imamo šest ekip, ki tekmujejo v državnem prvenstvu in več ekip mini rokometa, ki 
delujejo v okviru osnovnih šol kot krožki.« 
Najboljše mlade slovenske igralke rokometa smo obiskali med treningom. Med 
ogrevanjem smo zmotili simpatično svetlolaso dekle, ki se nam predstavi kot Žana 

zupančič in z nasmehom pojasni, da 
je ravno na ta dan dopolnila 11 let. Z 
navdušenjem nam pove, da je za da-
rilo prejela nov telefon. »Praznovali 
bomo šele konec tedna,« razigrano 
pojasni in pove, da bodo s prijatelji in 
prijateljicami na zabavi med drugim 
igrali tudi rokomet. 
Telefon, ki ga je več kot očitno nestr-
pno pričakovala, je med treningom 
miroval. Pravila so pravila. »Uporaba 
pametnih telefonov je med treningi 

prepovedana. Tudi ko gremo na tekmovanje, poskušamo uporabo telefonov na 
avtobusu omejiti. Če pa na tekmi zmagamo, smo malce bolj popustljivi in dovoli-
mo, da si na avtobusu predvajajo glasbo, se poveselijo in prepevajo,« nam pojasni 
trener grega Močnik, ki je dekleta popeljal do naslova državnih prvakinj. 

cilj kluba je delo z mladimi
Z delom dekleta začnejo natančno ob uri in se trudijo do zadnjega trenutka. Med 
tem ko Grega dekletom med igro daje še zadnja navodila, se ob robu igrišča že 
ogreva članska ženska ekipa. Dvorana v Litiji je namreč tako zasedena, da morajo 
igralke izkoristiti vsak trenutek, ki jim je na voljo. 

Ko gledamo, kako zavzeto se ogrevajo starejše igralke, nam Tjaša Bajc razloži, 
kako neločljivo so povezane mlajše selekcije in članska ekipa. »Brez mladink tudi 
članske ekipe ni. Pri nas nobeni od igralk ne plačujemo za igranje. V prvi A ligi pa 
lahko igramo le, ker 
ogrodje ekipe sesta-
vljajo dekleta, ki smo 
jih vzgojili v klubu. 
Kljub temu, da član-
ska ekipa igra v prvi A 
rokometni ligi, je cilj 
našega kluba delo z 
mladimi. Tako si tudi 
ne moremo privoščiti, 
da bi bile zaradi stro-
škov članske ekipe 
mlajše selekcije na 
slabšem,« o pomenu 
dela z mladimi spre-
govori Bajčeva. Kot 
pravi, dekleta vodi 
zagnanost in želja po 
dokazovanju: »Želimo 
pokazati športni javnosti po vsej Sloveniji. da se da tudi v tako majhnem kraju, kot 
je Litija, z veliko volje in entuziazma ustvariti klub, ki dosega vrhunske rezultate.« 
Nadaljuje, da kljub močni volji in trudu, pa je na koncu vse odvisno tudi od financ. 
»Večino denarja, kar tri četrtine klubskega proračuna, porabimo za najem dvora-
ne. Ostalo namenimo stroškom tekmovanja (npr. za sodnike), nakupu športnih re-
kvizitov in vsaj delnemu plačilu potnih stroškov, ki nastanejo z obiskom tekmovanj. 
Zato so za nas zelo pomembna sredstva, ki jih dobimo v okviru projekta Šport 
mladih, zasnovanega v NLB.« 

uspešno partnerstvo v projektu šport mladih
Sodelovanje z NLB v projektu Šport mladih Bajčeva vidi kot partnerstvo: »Mi svojo 
nalogo vidimo predvsem v tem, da omogočimo dekletom šolo za življenje. Torej, 
da se pri nas poleg tega, da se športno udejstvujejo, pripravijo tudi na izzive, ki 
jih prinaša življenje. Da se znajo skozi treninge, tekme in turnirje, soočiti s pora-
zi, da se naučijo delovati v kolektivu, da znajo sprejeti odgovornost in da bodo 
znala iz doseženih zmag črpati navdih in motivacijo za nove,« za konec še pove  
Bajčeva. 

Trener	Grega	Močnik	in	predsednica	 
ŽRD	Litija	Tjaša	Bajc

Žana Zupančič

POLETJE S KLIŠEJEM

KLIŠE HALLOWEEN PARTY TUDI LETOS ODNAŠA  
V FERKVENcE NAJBOLJšE ZABAVE

Kaj je oktober brez halloweena in kaj je halloween 
brez tradicionalne Klišejeve DJ zabave? tudi letos 
se v športno dvorano pungrt na zadnjo soboto v 
mescu, 26. 10. 2019, vrača nora zabava! Za DJ me-
šalkami se vam bodo tudi tokrat predstavili lokalni in 
znani slovenski DJ-ji, grozovite maske in dekoriran am-
binet bodo poskrbeli za tematsko vzdušje, kot se za ta 
praznik spodobi, za popestritev pa ne bo manjkalo niti 
plesnega spektakla z gogo plesalkami! 
Vstopnice bodo za naše člane kot vedno na voljo na 
Klubu litijskih in šmarskih študentov (Valvazorjev trg 8 

v Litiji), za nečlane pa bo nakup vstopnic na voljo 
na kraju dogodka. Člani – ne pozabite, da je z vsa-
kim novim šolskih letom potrebno podaljšati člana-
rino v klubu, zato ne pozabite ob nakupu priložiti še 
potrdilo o vpisu. 
Sledite Klišejevi facebook strani, kjer vas bomo 
razvajali z nagradnimi igrami, interaktivnimi vsebi-
nami in seveda z vsemi potrebnimi informacijami 
– tudi lineup razkrijemo kmalu! Imaš masko že pri-
pravljeno? (Foto: Blaž BRATKOVIČ)
 Danijela SITAR

DESETLIPJE ALI DESET LET 
USTVARJALNOSTI ŽVS LIPA 

Septembra smo pevke 
ŽVS Lipa imele pravo pravcato turnejo po Sloveniji, saj 
smo v okviru tradicionalnih Jesenskih serenad, ki jih 
organizira Glasbena mladina ljubljanska, nastopile v 
Ljubljani, Medvodah, Dravogradu in Ajdovščini. Odzivi 
navdušenja, ki so prihajali tako s strani laičnega kot 
tudi strokovnega občinstva, so nam dali veliko samoza-
vesti in energije, potrebne za soočanje z novimi izzivi: 
komaj smo si oddahnile od Jesenskih serenad, že smo 
so naše oči in misli usmerjene h koncertu, s katerim 
bomo obeležile deseto obletnico našega delovanja.
Na praznovanju naše prve okrogle obletnice nam bodo 
družbo delali še fantje iz Moške vokalne skupine Lipa, 
zbor Gimnazije Litija, člani našega spremljevalnega 
benda, harmonikaš Nejc Grm, Prifarski muzikantje ter 
povezovalec večera Luka Bregar. Na prireditvi ne bodo 
manjkale niti naše pretekle umetniške vodje ter naš 
sedanji mentor Erik Šmid. Vabljeni tudi vi. Pridružite se nam v soboto, 26. 10. 2019 ob 19.00 v 
športni dvorani Gimnazije Litija. Vstop je prost, vesele pa bomo vaših prostovoljnih prispevkov. 
 Špela PAVLIČ Kos 

September smo na Klišeju začeli s 
svežimi projekti. 10.9. smo v sklopu 
Medgeneracijskega festivala Litija 
organizirali dan odprtih vrat, kjer so 

udeleženci lahko spoznali ekipo aktivistov, ki 
so predstavili delovanje Kluba 
Kliše in trenutne projekte. 
Od 23. do 28.9. je v Ponovičah 
potekala mladinska izmenjava 
programa Erasmus + Mladi v 
akciji. Z mladimi iz Romunije, 
Grčije, Španije, Slovenije in 
Slovaške smo naslavljali temo 
trajnosti in sonaravnega nači-
na življenja. V okviru izmenja-
ve smo organizirali delavnico 
Smetumet, kjer smo iz odpadkov izdelali po-
sebne umetnine in priredili razstavo. 
28. septembra smo imeli otvoritveno kino so-
boto. Tekom dneva smo zavrteli kar 4 filme za 
vse generacije. Tudi naslednja kino sobota ni 
več daleč, na njej se nam lahko pridružite že 
16.11.

Prvi teden oktobra ste nas lahko našli na že-
lezniški postaji, na naši stojnici, kjer smo vpi-
sovali nove člane, kuhali kavo in poskrbeli za 
dober zajtrk. Če ste nas zamudili se še vedno 
lahko oglasite na naših uradnih urah. 

18. in 19. oktobra smo priredili 
vikend kulturnega dogajanja. V 
soboto 18. smo imeli pesniški, 
v nedelo 19. pa potopisni večer. 
Vsi, ki imate nove, atraktivne 
ideje ali pa si le želite druženja, 
ste vabljeni vsako prvo soboto v 
mesecu, ob 19:00, na mesečne 
seje kluba! Z nami pa ostajajo 
tudi stalne ugodnosti: S kuponč-
kom, ki ga prejmeš na Klišeju, te 

mesec joge v Art Caffeju stane le 24€, ugodno 
fotokopiranje, fitnes, pro jumping, Lamfit bo-
otcamp in odbojka. Ceneje se lahko včlanite v 
Knjižnico Litija, v Optiki Manja pa dobite po-
seben Kliše popust! Še vedno nudimo tudi in-
štrukcije angleščine, slovenščine, matematike 
in nemščine. Manca PLANINŠEK

(Foto: Gregor POŽUN)

(Nadaljevanje s 1. strani)

Mesarija Frtica na sejmu AGRA 
2019 zopet prejela priznanja, 

tokrat prvič za izvrstno krvavico, 
ki je dobitnica zlate medalje

Na 40. mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov pod okriljem 
57. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2019, je Mesarija 
Frtica iz Litije, prejela priznanja za vseh pet izdelkov, ki jih je oddala 

na ocenjevanje. Priznanja 
je podelila dr. Aleksandra 
Pivec, ministrica za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano. 
Zlato priznanje sta prejela 
izdelka krvavica in špehovka, 
srebrno priznanje suha domača salama in jelenova 
salama, bronasto priznanje je pripadlo budjoli. 
Ker je mesarija Frtica v letošnjem letu prvikrat 
oddala na ocenjevanje izdelek krvavico, je ta odličen 
rezultat za njih še poseben dokaz, da se kakovost na 
vseh nivojih obrestuje. V lanskem letu so za špehovko 

že prejeli zlato medaljo in letos to kakovost potrdili. V Frtici so ponosni tudi na ostala tri priznanja, saj 
se zavedajo, da so tudi za srebro in bron potrebni znanje, kvaliteta in vztrajnost. Zapisala: N.S.
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PROJEKT - GOZDNA VLAKA IN BUTALcI V OGLEDALU

BRAZGOTINE V SRcU

mEdOBČINSKO drUŠTVO INVALIdOV LITIJA - ŠmArTNO

Dobro sodelovanje z 
osnovnošolci iz Šmartna

Že štiri leta zapored učenci četrtih razredov 
Osnovne šole Šmartno obiščejo naše društvo, 
ki kot vemo, organizacijsko pokriva obe občini, 
Litijo in Šmartno pri Litiji. Na njim razumljiv 
način jim predstavimo delovanje društva ter 
dejavnosti in aktivnosti, ki se odvijajo pri nas. 
Pripravimo pa jim tudi razstavo naših izdelkov 
ter jim povemo, kako jih izdelujemo. 
Obisk učencev je del aktivnosti, ki sodijo k pro-
jektu Korak k Sončku, ki poteka pod okriljem 
Zveze Sonček in si prizadeva, da bi bila dru-
gačnost posameznikov v okolju nekaj povsem 
normalnega. Ta projekt v Osnovni šoli Šmartno 
izvajajo že nekaj let. Cilj projekta je, da že osnov-
nošolci razumejo različnosti in znajo biti sočutni, 
da razumejo stisko drugega in znajo priskočiti 
na pomoč, kadar je to potrebno. Na obisk v šolo 
povabijo ljudi, invalide, z različnimi posebnimi 
potrebami, ki so kljub hudim vsakodnevnim pre-
izkušnjam optimistični, uspešni na določenem 
področju in polni življenjske energije. 

Prve dni oktobra so v šolo Šmartno poleg pred-
stavnikov Društva paraplegikov ljubljanske re-
gije, povabili tudi predstavnike našega društva. 
Za učence 5. razredov, ki so bili v preteklem 
šolskem letu na obisku v društvu, smo pripravili 
delavnico, na kateri si je vsak od 84 učencev 
petih razredov izdelal svojo okrasno škatlico. 
Glede na to, da sva s sodelavko Cvetko potreb-
ne materiale pripravili že prej v društvu, je delo 
v razredu potekalo brez večjih zapletov. Učenci 
so lepo sodelovali, bili s svojim izdelkom za-

dovoljni, posebno še, ker so izdelane škatlice 
okrasili in dopolnili s slastnim čokoladnim bon-
bonom.
Hvala tudi vsem učiteljicam, ki so sodelovale 
pri izvedbi naše delavnice in bolje kot mid-
ve znale usmerjati radoživost svojih učencev. 
 Vera BRIC

Ustanovitev Invalidskega podjetja
Naše društvo bo naredilo korak naprej, saj raz-
mišljamo o tem, da bi ustanovili INVALIDSKO 
podjetje.
Invalidsko podjetje je za invalide najlažja mo-
žnost za zaposlitev, podjetju pa ta status omo-
goča pravice do različnih oprostitev in olajšav, 
kar jim glede na stroške usposabljanja in zapo-
slovanja invalidov omogoča, da so pri poslova-
nju tudi ekonomsko uspešni. Ta podjetja pred-
stavljajo neke vrste socialno ekonomijo.
K sedanji obliki organiziranosti (Društvo in 
so.p.) bomo ustanovili še Invalidsko podjetje 
kot d.o.o.. Obe pravni osebi bosta na trgu iz-
vajali dosedanje dejavnosti kot so: urejanje 
okolice v okoliških krajih, vzdrževanje otroških 
igrišč, manjša vzdrževalna dela, kot so čiščenje 
pisarn, trgovin, uradov, poslovnih in stanovanj-
skih stavb, ….
Z dejavnostjo invalidskega podjetja in ustvar-
jenim dobičkom, nameravamo tudi izboljšati 
delovanje Društva, oziroma povečati obseg in 
kakovost pomoči invalidom.

VSAKOLETNO JESENSKO 
SREČANJE - MARTINOVANJE

Vabimo, da se nam pridružite,  
tokrat bomo krenili na Podkum.

Odhod izpred Doma invalidov bo  
16.11.2019, ob 15. uri.

Martinovali bomo v gostilni Čop,  
kjer bomo imeli bogato Martinovo kosilo,  

ter zabavo z živo glasbo. 

Prihod v Litijo v poznih večernih urah.

cena srečanja z prevozom, kosilom in vso 
pijačo je za člane društva 20,  

za nečlane 25 eur. 

OB LETOšNJEM KRAJEVNEM PRAZNIKU 2019
Prepevanje, dramatizacije in ples so zaznamovali letošnji krajevni praznik na Polšni-
ku. Številne obiskovalce so ob praznik nagovorili in čestitali: predsednik KS Polšnik, 
Janez Kotar, podžupanja Lijana 

Lovše ter poslanec Boris Doblekar, vese-
li pa smo bili tudi obiska podžupana Filipa 
Feleta. Vezni tekst je odlično pripravila Ida 
Dolar. Amalija Razpotnik, tajnica Društva iz-
gnancev Polšnik je predstavila delo društva 
doma in v Sloveniji in nas zopet opomnila na 
grozote vojn. Predsednik KS Polšnik, Janez 
Kotar je poudaril, da je pogum vseh izgnanih 
ljudi, njihova ljubezen do domovine in vztraj-
nost, vsem nam lahko za zgled in nas vsa-
ko leto znova opominja, da ozavestimo, da 
so vojne in prepiri nesmiselni in da se kljub 
naši različnosti vedno lahko najde kompro-
mis. Učenci so nam v programu prikazali nekaj starih otroških iger, zabavne dramatizacije ter za-
plesali. Pevci so v uvodni pesmi zapeli domovini, se predstavili s pesmijo Sosed sosedu, domače 
avtorice Vide Sladič ter nas ob koncu z veselo pesmijo Vem, da danes bo srečen dan, ponesli še 
v družabni del srečanja, ko smo poklepetali in se podružili ob domači hrani in pijači.
Hvala vsem, ki ste se potrudili in pripravili to prijetno srečanje, šolarjem, učiteljicama Idi Dolar in 
Meliti Rozina, pevcem z umetniškim vodjo Žigo Torijem ter članoma KS Polšnik, Janezu Kotarju in 
Tomažu Vozlju, ki sta poskrbela za pogostitev in ostala organizacijska dela. 

Mateja SLADIČ Vozelj
Pepcinih 90 let

»Saj to ni mogoče. Voščilnico s to številko bi najraje obrnila okoli, da me ne bi opominjala na to 
dejstvo!« tako je rekla Jožefa Košir, po domače Švedermanova Pepca, ko smo jo za njen okrogli 
jubilej obiskale članice KORK Polšnik.
S tem izraža stanje svojega življenjskega načela, kateri ji je bil za vodilo. Biti tukaj in zdaj, v družbi 
in dogajanju, ne glede na težave, ki se pojavijo. Teh pa je bilo v tako dolgem obdobju polno.

Ko se je iz ene hribovske kmetije primožila na drugo, prav tako 
hribovito, je življenje zahtevalo mnogo vztrajnosti, pa tudi fizične 
vzdržljivosti. Toda Pepca je med vsem tem vedno našla tudi čas 
za klepet in postrežbo vsakega, ki se je ustavil v njeni kuhinji, kjer 
se je vedno našlo kaj za pod zob in pa tudi kozarček za zdravje.
Sedaj jesen svojega življenja preživlja v svoji hiši, kjer ji vso skrb 

posveča snaha Ivi. Razveseli 
se vsakega obiska in čeprav ji 
spomin ne služi več dobro, se 
s kakšnim namigom spomni 
drobcev svojega pestrega ži-
vljenja.
Draga Pepca, želimo ti še 
mnogo lepih trenutkov v krogu 
svojih najbližjih.

Olga REPOVŠ

Tokrat bom kar takoj za-
čela z zgodbo. Zanimivo, za 
razmišljanje pred prazni-
kom. O jezi. Sinu, ki se je 

za vsako malenkost razjezil in modremu očetu, 
ki mu je svetoval:

»Tudi sam veš, da ti jeza škodi. Vsakokrat te 
zaradi jeze boli glava ali želodec, zato ti pre-
dlagam sledeče: kadarkoli te bo popadla jeza 
utihni in v lato na plotu zabij žebelj.«

Sin ga je poslušal in obljubil, da ga bo upo-
števal. Kmalu se je zaslišalo zabijanje žeblja in 
tisti dan še 33 krat. Tudi naslednji dan ga je 
bilo slišati mnogokrat in še nekaj naslednjih 
dni tudi. Potem pa vse manj in manj in naza-
dnje je s ponosom prišel do očeta:

»Že nekaj dni nisem zabil nobenega žeblja. 
Mislim, da mi je uspelo.«

Oče ga je z zadovoljen pogledal, potem mu 
je predlagal:

»Če hočeš jezo popolnoma obvladati ti svetu-
jem, da zdaj začneš puliti žeblje. Če te bo slu-
čajno prijelo, da bi bil jezen, izpuli en žebelj.«

Sin je mislil, da to ni potrebno, a je kljub vse-
mu poslušal očeta. Začel je puliti žeblje in takoj 
ugotovil, da je puljenje še težje kot zabijanje. 
Toda, tudi to mu je uspelo. Populil je vse žeblje 
in poklical očeta. Ko sta stala ob plotu, mu je 
oče dejal:

»Oglej si ta plot. Res si populil vse žeblje, a 
luknje so ostale.«

Pogledal ga je v oči in mu rekel:

»To je prav tako, kot v jezi izrečena grda be-
seda ali žalitev. V srcu pusti brazgotino, sled 
tvoje jeze in ostrega jezika. Brazgotine v srcu 
so videti prav take kot te luknje v plotu. Čeprav 
čez leta ne bolijo več, so vidne celo življenje.«

Ob tej zgodbi besede niso potrebne, pa ven-
dar. O brazgotinah v srcu poznam še eno re-
snično, žalostno zgodbo, ki kar kriči, da jo zapi-
šem. O mladem paru, o ženi, ki je bila vzkipljive 

jeze in ostre-
ga jezika ter 
možu, ki ji ni 
ugovarjal. Ni 
se hotel pre-
pirati. Lahko 
bi se vsak 
dan, saj so ga 
njene besede 
tako bolele, 

da je imel vse večkrat solzne oči. Ni govoril, 
a se je vse bolj zapiral vase. Dolgo, vse dokler 
nekega dne ni več zmogel. Ko je bil sam, si je 
vzel življenje. Vsi, ki smo ga poznali smo vedeli, 
da so bile brazgotine pregloboke in preveč jih 
je bilo. Trpljenje tako hudo, da preprosto ni več 
videl poti in lučke, ki bi mu prinašala svetlobo.

‚Škoda,‘ smo rekli. Mladega para. Žena je 
ostala sama, a si po tem dogodku ni več opo-
mogla. Iz dneva v dan je bolj hirala in še danes 
je videti kot »razvalina« brez energije, ljubezni 
in volje do življenja, njun sin pa je že dolga leta 
odvisnik od droge.  Darinka KOBAL

Policaj je rekel: »Hop, cefizelj, te že 
imam! Marš v luknjo! Imamo kro-
jača, se mu pravi rabelj, ti bo vzel 
mero okrog vratu.« Cefizelj ni rekel 

ne bev ne vem in je šel s policajem. Pa prideta 
mimo peka. »Oh,« je vzdihnil Cefizelj, »dokler še 
lahko požiram, en sam edini koruzni hlebček bi 
rad snedel, tako dobrih, pravijo, ne peko nikjer 
nikoder kakor v Butalah.« »Nu!«« je pritrdil policaj. 
»Pri nas imamo masten gnoj, naša moka iz naše 
koruze je kakor zabeljena.« In	ker	je	bil	pek	za	
občinskega	moža,	mu	policaj	ni	maral	odjesti	
dobička	in	je	pustil	Cefizlja	v pekarijo in se je 
s helebardo ali sulico postavil pred vrata, 
da ga počaka. Čaka in čaka, pa ga ni bilo 
Cefizlja- šent je bil odšel pri zadnjih vratih 
in se niti ni poslovil. Policaj je bil hud-kr-
ščen Matiček! – tako je bil hud, da je … 
*1 (opomba) 
Tam, kjer ima županstvo sedež, so pred 
leti potegnili rumeno črto na cesto pred 
občino. To je bil veleprojekt, rekli so mu 
intervencijska pot, in je stal 11.908,18 
eur. Vsakega takega podviga se ta žu-
panova druščina loti zelo odgovorno. 
Naročili so najprej pri dvornem p(ino)
rojektantu idejno zasnovo, cesto po ob-
činskem zemljemercu vrisali v situacijski 
načrt, kje stoji občinska stavba, da ja 
ne bi te črte na papirju narisali narobe. 
Potem je občinski projektant na list A3 
potegnil črte. Ta papir so imenovali iz-
vedbeni projekt. Za to črto so poravna-
li račun 1.450,00 EUR ali 1 centimeter črte po 
EUR. Potem so za ta projekt iskali izvajalce in 
določili kar sami sebe, KSP Litija. Pošteno so si 
plačali, da bo ja dobra ta črta (kot takrat, ko so 
šli po kupčiji po pamet v Tepanje, in kupili naj-
boljšo robo). Projekt so dali prej še v preveritev 
zaradi požarne varnosti drugi firmi, pridobili so 
smernice požarne varnosti, to je napravila firma 
iz Hrastnika (mimogrede, ti izvedenci za požarno 
varnost pa niso imeli mnenja, ko so na Upravno 
enoto na stopnišče postavili kovinsko konstruk-
cijo namesto dvigala, in jo bo dal minister Med-
ved odstraniti, ker ovira evakuacijo uradnikov in 
iz stanovanj invalide v gornjem nadstropju (on, 
minister v vlogi požarnega inšpektorja, to pa ... 
*2). Nič hudega, ko so ministru zatajili, da so 
ta stanovanja za invalide prodali lokalni fotogra-
finji, ki ta stanovanja preprodaja naprej, tako 
občinskih stanovanj za invalide ni več). Pa kaj 
se ni minister vzel še vlogo gradbene inšpekcije 
in našel balkon, ki ga je pred preprodajo gospa 
napravila v steni načelniku UE nad glavo!!!)
Gremo nazaj k črti. Črto je seveda narisal občin-
ski malar, kdo pa drugi. To je oni izvajalec, ki se 
je te obrti naučil v JUB, potem pa kariero končal 
v državnem zboru kot mag. poslanec. Zato na 
izvedbo te črte ni pripomb. 
Sedaj aktualni poslanec (nadomestil je prejšnje-
ga) pa je dal še več idej, kaj vse je že posto-
ril in kaj vse še bo v butalski občini. To objavi 
vsak mesec v tem časopisu. Bil sem zraven, ko 
je ljudstvo v Sp. Butalah izglasovalo krožišče 
lansko pomlad, on, ki je zbežal iz tega zbora, pa 
sedaj navija za križišče. In temu celo pravi de-
mokracija in sebi demokrat in njegova stranka v 
imenu nosi titulo, da je demokratska. Medtem, 
ko je bežal iz tega zbora pred jeznimi Hotičani, 
se je Borisu v glavi nekaj premaknilo in se je kro-
žišče spremenilo v križišče (krogec je zamenjal 
s krišcem, samo to se je zgodilo, sicer je ostal 
zaprisežen demokrat). Seveda po letu in pol niso 

napravili nič, niti varnega pločnika za otroke čez 
most v Sp. Hotiču ne (napravili pa so projekte in 
si jih plačali, to pa ja).
Pojdimo nazaj k aktualnemu projektu, ne k idej-
nim vodjem, ampak stran od politike. Torej pro-
jekt ogledalo na nepreglednem ovinku gozdne 
vlake, ki ji butalci pravijo javna cesta, in po kate-
ri vozi iz vasi v Sp. Butale poln šolski kombi na-
debudne mladeži v tisto staro avstroogrsko šolo 
v Zg. Butalah (šolo je župan obljubil novo, pa po-
zabil postaviti, pa kaj bi to, ko pa ima toliko pro-
jektov). Že v prvem ovinku pri Pavlihatovi štali bi 
si šofer tega kombija želel ogledalo, pa še na-

prej, bi želel ograjo, 
kjer se je kolovoz 
nad breznom zaradi 
težkih tovornjakov 
pri gradnji daljno-
voda posedel. Pa 
je nevarno na zimo, 
da na ledu kombi 
zdrsne v prepad. 
Butalska oblast je 
na občino za popra-
vilo cest od Eles-a 
prejela 113.000,00 
€+ ddv (oni so de-
lali daljnovod in so 
kulturno želeli po-
praviti cesto, pa je 
župan to odklonil, 
da bodo sami na-
pravili ta projekt). 

In še nekaj denarja je bilo namenjenega za po-
pravilo gozdne vlake, pa ga je občina prestregla 
pred Zavodom za gozdove. In so ta denar dali 
v t.i. integralni proračun in denar se je izgubil. 
Se širijo razne govorice po butalskih kuluarjih, 
da je del tega denarja si privoščil Roman C., di-
rektor komunalnega podjetja, češ, da ne more 
imeti s peskom posuto pot, ko gre iz zidanice. 
Pa ima sedaj asfalt. Prav je tako, kako pa bi brez 
direktorja, se ja ne sme spotakniti. Kdo pa bo 
bedel nad vsemi temi projekti in delil denar stro-
kovnjakom. Po ustaljeni praksi so butalci najprej 
poslali na to gozdno vlako svoje zemljemerce, 
kar bo stalo takole čez prst cca 15.000,00 €. 
Potem se bodo lotili projektov na papirju in vklju-
čili občinske može, da jim ne bi drugi odjedali 
dobička. Če se vmeša še posrednik Zmago P., se 
zna projekt ogledala znatno podražiti (*3 sicer 
cestno ogledalo FI 500 stane z ddv: 50,02 eur.) 
Zima je pred vrati, šofer kombija pa čaka na ti-
sto ogledalo in ograjo. Zato smo začeli vnuke 

(kot včasih) kar peš pošiljati v šolo (glej sliko). 
 Prvošolec Voranc in dedi Miro BREGAR

*1 Fran Milčinski: Citat iz »Butalski policaj in Cefizelj« 
Butalci, Mladinska knjiga 2017, v poduk policajem, če 
bodo iskali, kam se je izgubil denar …., *2Delo dne 
07.09.2019, novinar Bojan Rajšek: Za načelnika UE pri-
haja …, *3 iz spletne trgovine, Foto: dedi

Obveščamo Vas, da smo za Vas pripravili pestro 
izbiro izletov in potovanj na spletni strani

www.ruditurs.com
in facebook strani Turistična agencija Rudi Turs.

Seveda nas pa tudi lahko pokličete na 
031/709-499,

kjer vam bomo z veseljem pomagali.
Če česa nimamo, se potrudimo in najdemo.

Prisrčno vabljeni…..
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NLP nadaljuje z odličnimi mednarodnimi uspehi:
NOVI SVETOVNI PRVAKINJI

Plesalci in člani reprezentance Slo-
venije so se zopet udeležili tekmo-

vanja na najvišjem nivoju, tokrat smo našo državo na 
svetovnem prvenstvu v street plesih zastopali v vseh 
treh selekcijah - v otroški, mladinski in članski starostni 
skupini. Z mlajšo selekcijo je v češki Dečin v drugi polo-
vici septembra potovalo tudi lepo število litijskih staršev, 
česar smo bili še posebej veseli. 

Najprej so nastopili plesalci v starostni kategoriji 
otrok, ki so v četrtek, 19. 9. plesali s koreografijo 
Harry potter. Konkurenca na svetovnem prvenstvu 
je bila izjemna in otroška formacija si je priplesala 
odlično 9. mesto. Svoj drugi naslov svetovnega pr-
vaka je lovil tudi jaša končar, ki je se letos predsta-
vil s koreografijo Batman. Jaši je 
za las ušla ponovitev lanskega 
rezultata, vendar smo nanj kljub 
vsemu zelo ponosni, saj je Jaša 
postal vice svetovni prvak v 
kategoriji street dance show 

solo otroci. Tekmovanje smo nadaljevali z mladinci. jaka polesnik se je na 
tekmovanju predstavil kot solist, osvojil je 9. mesto. Sledili so še člani, ple-
salci formacije Maji, ki so na državnem prvenstvu pokazali, da lahko pose-
žejo po najvišjih mestih, so svoj nastop več kot odlično izvedli. Za stopničke 

je zmanjkalo malo športne sreče, priplesali so si odlično 
4. mesto! 
Zelo smo ponosni na vse rezultate, nadvse pa sta nas razveselili anja gorta 
in Maša štrus, ki sta imeli najtežjo nalogo. Poleg dveh nastopov v članski 
formaciji sta koreografijo dvojic plesali kar trikrat, na koncu pa poskrbeli za 
veselje v celotni slovenski reprezen-
tanci. Maša in anja sta v kategoriji 
street dance show pari mladinci 
postali novi svetovni prvakinji!! 
iskrene čestitke! Dekleti po konča-
nem svetovnem prvenstvu ne počiva-

ta, temveč nadaljujeta s trdim delom in rednimi treningi, 
saj sta si z odličnimi uvrstitvami na domačih tekmovanjih 
priborili vstopnico za svetovno prvenstvo v hip hopu, ki 
bo konec meseca oktobra potekalo v Nemčiji. 
Vsem tekmovalcem in trenerjem čestitamo za odlične 
uspehe ter se hkrati veselimo nove tekmovalne sezone! 

PLESNO USTVARJANJE NA DOMAČIH TLEH
Aktivni pa nismo bili le v tujini, pač pa tudi v domačih plesnih in umetniških vodah. Plesalci 
iz Kresnic so se s koreografijo Kipi udeležili festivala Pika miga v Velenju, kjer se predstavijo 
najboljše otroške koreografije iz vse Slovenije. Osvojili so zlato priznanje Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti, za kar jim iskreno čestitamo! Del naših plesnih mentorjev pa se je udeležil iz-
obraževalnega seminarja z naslovom Dva leteča in en bos pod vodstvom priznane pedagoginje in 
koreografinje Saše Lončar. Tematika seminarja je bila omejitve in predavateljica je skozi različne 
ustvarjalne procese usmerjala udeležence k soočanju z omejitvami, ki nas spremljajo povsod: v 
času, prostoru in gibanju. Naučili smo se, kako jih na zanimiv način skozi gibalno ustvarjanje pre-
magati in spremeniti v plesne gibalne vzorce ter koreografije. Veselimo se, da bomo nova znanja in 

ideje lahko implementirali tudi 
v naše plesne urice in tečaje, 
ki so že v polnem teku. Sredi 
oktobra smo pričeli tudi s te-
čaji za pare (družabni ples za 
odrasle) in vse, ki se morda 
kdaj s plesnimi »omejitvami« 
srečate na plesišču, lepo vabi-
mo v našo družbo!

NAJVEČJA IZBIRA KRIZANTEM
VRTNARIJA KOCJANČIČ

SENOŽETI – Dol pri Ljubljani, ob glavni cesti

DOMAČA VZGOJA IN UGODNE CENE
ODPRTO TUDI 31.10.2019!

Od ponedeljka do petka:
od 9:00 do 18:00 ure,

ob sobotah: od 8:00 do 13:00 ure.
Kontakt: 040 194 463

VABLJENI!
»Ko roža zasije, tudi vrt zasije.«.

S tem kuponom vam ob nakupu nudimo 10% popusta.

PIONIRKE PGD KRESNICE - 
REGIJSKE PODPRVAKINJE

V soboto, 28. septembra 2019, je v Tr-
zinu potekalo regijsko tekmovanje za 

gasilsko mladino. S prvim mestom na tekmovanju 
Gasilske zveze Litija, ki se je v mesecu maju odvija-
lo na Savi, si je udeležbo na regijskem tekmovanju 
priborila tudi ekipa pionirk PGD Kresnice. Pionirke 
so znova pokazale izvrstno pripravljenost in znanje 
ter ob hudi konkurenci 15 ekip zasedle odlično 2. 
mesto. S tem so si dekleta priborila tudi uvrstitev 
na državno gasilsko tekmovanje, ki bo meseca maja 
2020 organizirano v Celju. 
Ekipo pionirk so zastopale: Lucija in Ajda Godec, Sara Repovš, Kristina Pirc, Lara in Ema Klopčič, 
Pia Sobočan, Sara in Nina Bratun. Pionirkam in mentorjem izrekamo čestitke.  PGD Kresnice

UTRIP RUDNIKA SITARJEVEC 
LITIJA

BIZONKE NASTOPILE V TURNIšČU 
Na prelepo sončno nedeljo, 6. 10. 2019, se je Plesna skupina Bizonke, ka-
tera deluje pod okriljem Društva Univerza za tretje življensko obdobje Liti-
ja in Šmartno ter pod mentorstvom Tjaše Pustotnik, predstavila na tradi-
cionalni prireditvi, Ferencovo senje, na katerem se obuja spomin na čase, 
ko je bil kraj Turnišče pomembno 

obrtniško in sejemsko središče. Nastopajoči plesalci in 
pevci so prišli od blizu in daleč.
Kulturno umetniško društvo Sandor Petöfi iz Laslova pri 
Osijeku iz sosednje Hrvaške ter Bizonke iz Litije, ki smo 
na odru predstavile kavbojske plese v vrsti, kjer smo od-
plesale pet plesov. Ker tovrstnih plesov v tem okolju niso 
navajeni, je bil odziv publike neverjeten. Vzdušje, aplavz 

številnih gledal-
cev, pozitivna 
energija in go-
stoljubnost prekmurcev je sijala vse naokoli. Ob tej 
priložnosti smo si še malo popestrile dan in si za za-
ključek brezplačno ogledale stolp Vinarium, kjer smo 
ravno tako nedeljskim obiskovalcem zaplesale par 
plesov, kar na prostem, pod stolpom. Zahvaljujemo se 
organizatorjem tega senja, prisrčna zahvala g. Antonu 
Sepu in njegovi ženi Mariji za prijazno povabilo ter vso 

gostoljubje, ki sta ga nam nudila v veselem, sproščenem in prelepem okolju Lendavskih goric. 
Preživele smo nepozaben dan v objemu Prekmurja.  Stane TRDIN

NA ZALOGI TUDI: PEUGEOT 307 CC Dynamique 2.0 16V, letnik 2005, prev. 
144868  km, bencinski motor, 1997 ccm, 103 kW (140 KM), cabriolet, ročni 
menjalnik, 5 pr., siva kov. barva, 2.960,00 €; OPEL Za ra Enjoy 1.6, letnik 
2006, prev. 255914 km, bencinski motor, 1598 ccm, 77 kW (105 KM), ročni 
menj. (5 pr.), beige kovinska barva, 2.650,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

RENAULT Clio dCi 90 Energy Intens MUL-
TIMEDIA Letnik: 2017, teh. pregled 1/2021, prev. 
100751 km, bela barva, diesel motor, 1461 ccm, 
66 kW (90 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

8.160,00 EUR

RENAULT Modus 1.2 16V Dynamique Letnik: 
2011, teh. pregled 7/2020, prev. 47922 km, beige 
kovinska barva, bencinski motor, 1149 ccm, 
55 kW (75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

4.880,00 EUR
CITROEN C3 1.6 BlueHDi Navi  Let nik: 
2016, teh. pregled 1/2020, prev. 74601 km, 
bela barva, diesel motor, 1560 ccm, 55 kW 
(75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.980,00 EUR

OPEL Corsa ENJOY 1.2 16V  Letnik: 
2015, prev. 131147 km, kovinska barva, 
bencinski motor, 1200 ccm, 59 kW (80 
KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.440,00 EUR

Mercedes-Benz A-Razred A 160 BlueEF-
FICIENCY  Let nik: 2010, prev. 102055 km, tem-
no siva kov. barva, bencinski motor, 1498 ccm, 
70 kW (95 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.280 EUR
OPEL Mokka 1.4 Turbo Enjoy  Let nik: 
2015, SUV, teh. pregled 4/2020, prev. 68500 
km, bela kov. barva, bencinski motor, 1364 ccm, 
103 kW (140 KM), ročni menjalnik (6 pr.),  KLIMA.

12.550,00 EUR

Tematski večeri v Župniji Kresnice
POGOVORNI VEČER Z GOSPODOM dr. VLADIMIRJEM KOSOM

V ponedeljek 7.10 smo začeli z novo 
sezono tematskih večerov v Župniji 
Kresnice. V nabito polni kapeli smo 
prisluhnili gospodu dr. Vladimirju 
Kosu, katoliškem duhovniku Družbe 
Jezusove, misijonarju na Japonskem 
in pesniku. Gospod Kos je tudi preje-
mnik nagrade Prešernovega sklada za 
pesniški zbirki Pesmi z japonskih oto-
kov(2012) in Ob rahlo tresoči se tokij-
ski harfi(2012). S svojo iskrivostjo in 
smislom za humor nam je pripovedo-

val o svojem ži-
vljenju na Japon-
skem. Pogovor je 
vodil gospod žu-
pnik dr. Božidar 
Ogrinc.

 Leonida RAZPOTNIK

Prostovoljno gasilsko društva Kresnice

v soboto, 26. 10. 2019 od 14. 00 ure dalje
vabi na

DAN ODPRTIH VRAT
pred gasilskim domom Kresnice

Program in aktivnosti:
- predstavitev vozil in opreme ter nove motorne črpalke;
- prikaz gašenja začetnih požarov (prikaz maščobne eksplozije);
- možnost nakupa, servisiranja in pregleda gasilnikov;
- aktivnosti za otroke (napihljivi grad – gasilski tovornjak …);

VABLJENI!
V primeru dežja bo prireditev v športnem parku Kresnice od 9. ure dalje.

Z odprtjem Rudnika Sitarjevec Litija se je šte-
vilo turistov v Litiji močno povečalo. Glavna 
sezona prihoda turistov je spomladi od aprila 
do junija in v jeseni od septembra do oktobra. 
Tako kot preteklo leto, ko je bil mesec oktober 
rekorden po številu obiskovalcev, se obeta tudi 
v letošnjem letu.  V mesecu januarju so se v 
Rudniku Sitarjevec pričela dela za širitev rudni-
ka v turistične namene. Turistično informacij-
ski center Litija in Družba SIPS AD, ki izvaja 
dela v rudniku, sta usklajevala termine ogledov 
z deli, ki so potekala v izvoznem rovu in predelu 
rudnika, ki bo namenjen za širitev ogledov v tu-
ristične namene. Trenutno potekajo dela pred 
vhodom v rudnik. Uredil se bo portal ter prvih 
nekaj metrov izvoznega rova, ki bo dobil novo 
podobo. Zaradi del smo posledično v spomla-

danskem času beležili 
nižji obisk. V zadnjih 
mesecih pa je obisk 
primerljiv z lansko-le-
tnim. Glede na evrop-
ski projekt (Mine tour), 
katerega nosilec je Ob-
čina Litija, se bo drugi 
del rudnika za turistič-
ne oglede predvidoma 
odprl septembra 2020.
K ogledu rudnika vas po predhodni najavi va-
bimo vsak četrtek in petek med 9.-12. uro ter 
15.-19. uro ter v soboto med 9.-1.2 uro. Za sku-
pino nad 10 oseb tudi ob drugih dnevih in urah. 
Kontakt: 070 700 484, 051 312 739 ali  
info@visitlitija.si.



Ne bomo tožili ker si odšla.
Hvaležni smo ker si bila.

ZAHVALA
Odšla je naša draga mama

OLGA MEDVED
Iz Suhadol, Dole pri Litiji

8.7.1934 – 9.9.2019

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili, darovali cvetje, sveče in svete 
maše. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem. Hvala gospodu župniku Štefanu za opravljen pogrebni 
obred, pogrebni službi KSP Litija, pevcem za čutno zapete pesmi v 
cerkvi in ob odprtem grobu, trobentaču in praporašem. Iz srca pa se 
zahvaljujemo tudi sestri Mateji za vso podporo in nego v času njene 
bolezni.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam na kakršen koli način pomagali in 
vsem, ki ste jo imeli radi in boste obujali nanjo lepe spomine.

Žalujoči: sinova Janez in Maks ter hčerki Marinka 
in Bernarda z družinami

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta v nas.
Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a v naših srcih vedno boš ostal.

ZAHVALA
Po dolgi bolezni je za zmeraj zaspal naš dragi oče, tast, 

stari oče in pradedek

JOŽE PONEBŠEK
Iz Gradiških Laz

14.3.1936-21.9.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob boleči izgubi ata Jožeta 
sočutno stiskali roke in izrekali sožalja, darovali cvetje, sveče in svete 
maše, ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Še posebej bi se 
radi zahvalili vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, 
nam nudili pomoč in oporo ter nam pomagali pri izvedbi pogrebne 
slovesnosti. Posebna zahvala tudi vsem zaposlenim v Domu Tisje 
- enota Nagelj za nego, oskrbo in vso pomoč, sočutje ter prijazne 
besede, ki ste jih nudili atu Jožetu.

Vsi njegovi

Prehitro mine čas, minejo leta,
ko tebe več ni, 
a v besedi, sliki in srcu
boš vedno z nami ti.

V SPOMIN
1. novembra mineva 20 let odkar je od nas odšel

ALOJZ INDOF
20.6.1914 – 1.11.1999

iz Vač

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

Vsi njegovi

Bilo je samoumevno, 
da smo se pogovarjali,
skupaj razmišljali in se smejali. 
Vse je bilo samoumevno,
samo konec ne.

ZAHVALA

JANEZ ŠTOK - DUŠAN
23.7.1948 – 29.9.2019

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in 
sokrajanom ter KS Breg – Tenetiše in PGD Breg za izrečene besede 
sožalja, poklonjeno cvetje in sveče ter podporo v težkih trenutkih.
Hvaležni smo Onkološkemu inštitutu Ljubljana, ZD Litija, pogrebni 
službi KSP Litija, pevcem in gospodu župniku za lepo opravljen obred. 
Posebej hvala za pomoč Sandi, Miru, Mariji, Bredi, Silvu, Mileni in 
gospe Maji za poslovilne besede. 

Vedno boš z nami in v naših srcih. 

Žalujoči: žena Ani, sin Dušan, hčerka Špela

Ni te na vrtu več, ne med gredicami,
ni te na polju več, ne med meglicami,
ne več v šumotu voda niti vej,
ni te nikjer več, kjer bila si prej.
(O. Župančič)

ZAHVALA
Po hudi bolezni se je od nas poslovila mama, babica, prababica

FRANCKA POTRBIN
2.8.1934 – 16.9.2019
iz Moravč pri Gabrovki

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo 
ohranjate v lepem spominu. Neizmerna zahvala Nini in dr. Radičevi za 
zavzetost in skrbno nego v zadnjih dneh. Zahvaljujemo se Zinki za vso 
sočutno pomoč ter Tonetu in ostalim pevcem. Hvala Žigi za prelepo 
melodijo, ge. Heleni za tople poslovilne besede. Zahvaljujemo se 
Marinki, Magdi in Nadi ter nekdanjim sodelavcem in sodelavkam 
TEM Čatež. Hvala gospodu župniku iz Gabrovke za obisk v bolnišnici 
in tudi za opravljen obred z mašo. Zahvala patru Salmiču ter Gustiju 
in ostalim pogrebcem.

Vsi njeni

Na svetu mnogo je poti,
a samo ena vodi tja, kjer boš ti,
po tej poti za teboj pridemo mi vsi.

ZAHVALA
ob boleči izgubi drage mami in tašče

JOŽEFE AVSEC
11.2.1926 – 27.9.2019

iz Spodnjega Loga

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sovaščanom 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in darovano denarno 
pomoč. Zahvaljujemo se tudi dr. Kokotovi za zdravniško oskrbo, kakor 
tudi g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem, pogrebni službi KSP 
Litija in vsem, ki so jo pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči: sin Branko s partnerico Lojo in njena družina

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

ZAHVALA

ANA SOTLAR
28.1.1931 – 8.9.2019

iz Gobnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in sosedom za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala g. župniku, 
pogrebni službi KSP Litija, pevcem in vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Spomini so kot iskre,
Ki pod pepelom tlijo,
A ko jih razgrneš,
Vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

V SPOMIN
18. oktobra je minilo osem let

odkar nas je zapustil

SILVESTER KISOVEC
iz Jevnice

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

njegovem grobu. 

Vsi njegovi

IN MEMORIAM
Danilo Panič (1955-2019)

Kadarkoli se zgodi, je prekmalu 
in nepričakovano. Danilu bolezni 
v zadnjem obdobju niso prizana-
šale, vse težave pa je prestal z 
močno voljo in pomočjo svoje 
družine. Zadnja preizkušnja pa 
je bila pretežka.
»Sošolec, sodelavec, privatnik, 
direktor, mentor, profesor, štim 
kolega, prijatelj. Mož, oče in de-
dek. Vse to in še več je bil Danilo 
Panič….« S temi besedami se je 
predsednik Pihalnega orkestra 
Litija na šmarskem pokopališču 

še zadnjič poslovil od našega Danila.
Kot dveletni fantič se je priselil v Litijo in pri enajstih letih 
začel sodelovati v litijski godbi. Tu smo se spoznali in postali 
prijatelji. Leta so tekla in Danilo je postal eden izmed sta-
rejših članov naše godbe. Po letih in po stažu. Ker je v svoji 
glasbeni karieri zaradi raznih vzrokov igral tudi precej raz-

ličnih inštrumentov, smo ga v šali imenovali za mentorja. In 
ostal je Mentor – vedno je rad pomagal. Na delovnih akcijah, 
vajah, nastopih, pa tudi na zabavah do jutranjih ur. Vedno je 
bil z nami in pripravljen na akcijo.
Prišlo je poletje in izlet z godbo je razkril, da Danilo ni več 
čisto zdrav. Bolj zadržano in utrujeno je deloval. Ko smo 
prišli na vajo, je bilo na polički z napisom »Danilo Panič« 
ne prevzeto notno gradivo. Ob njegovih inštrumentih rahlo 
zaprašena očala. Nekaj ni bilo v redu, kajti Danilo se je za 
izostanek vedno opravičil. Ni šel na morje, ni šel v toplice in 
tudi k dobrim prijateljem na Kras ni šel. Potem smo izvede-
li… Danilo je bil operiran.
Veseli smo bili njegovega klica, ko je sporočil, da je doma in 
da se dobro počuti. »Na vaje me nekaj tednov ne bo, potem 
pa spet pridem«, so bile njegove besede. Pa je minil samo 
en teden in izvedeli smo, da ne bo prišel nikoli več.
Danilo. Redno smo se videvali in družili. Tudi slovo je bilo ve-
dno čisto vsakdanji adijo in se spet kmalu vidimo. Srečali se 
ne bomo več. Bomo pa skupaj obujali spomine. Mi jih bomo 
pripovedovali, Danilo pa bo v njih nastopal. Le ko bomo po-
skušali zapeti tisto našo … Trije kovači, postopači, lumpje so 
b‘li vsi trije,…, ne bo nikogar več, ki bi rekel: »Ne, ne, fantje, 
tamle ni bilo v redu.«

Vasja Namestnik in litijski godbeniki

Litijska Lipa za Litijane
Spoštovane občanke in občani!

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

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

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

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

petje na pogrebniH sLovesnostiH
pevsko društvo Lipa Litija, 

kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160
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TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK ZMAGAL MASTERS DO 16 LET,  
NASTJA KOLAR ZMAGALA ITF TURNIR V EGIPTU

Odlično je sezono 2019 zaključil najboljši slovenski igralec v svoji starostni kategoriji bor artnak, 
ki je z zmago na zaključnem Mastersu 2019 v kategoriji do 16 let še enkrat znova dokazal, da 

je enostavno najboljši. Ne smemo namreč pozabiti, da 
so imeli letos pravico nastopa na zaključnem master-
su tudi leto starješi tekmovalci, saj ima Bor še eno 
leto pravico nastopati v kategoriji do 16 let, kjer bo 
novo sezono 2020 začel na 1. mestu slovenske teni-
ške lestvice do 16 let. Čestitamo !
Na enem zadnjih turnirjev pred zakljičnimi mastersi v 
kategoriji do 18 let je odlično nastopila pia poglajen, 
ki se je uvrstila v polfinale in dosegla končno 3. me-
sto. Pia si je s tem tudi zagotovila nastop na zaključ-

nem mastersu v kategoriji do 18 let.
V zaključni masters se v vsaki starostni kategoriji uvrsti le 12 najboljših tekmovalcev. Od igral-
cev Tenis klub AS Litija so si to pravico v sezoni 2019 z uspešnimi nastopi priigrali žiga šeško v 
kategoriji do 12 let, jaka tomažin v kategoriji do 14 let, pia poglajen v kategoriji do 18 let ter 
tina kristina godec in Mark Mesarič v članski kategoriji. Čestitamo vsem za uspešne nastope 
v sezoni 2019!
Na mednarodni sceni je znova po lažji poškodbi znova blestela nastja kolar. Za začetne turnirje 
si je izbrala dva turnirja serije ITF z nagradnim skladom 15.000$ in dosegla odličen rezultat. Na 
prvem turnirju v Cairu se je uvrstila v finale in osvojila 2. mesto, na drugem pa je ugnala vse 
tekmice in osvojila 1. mesto. V finalu je v maratonskem dvoboju, ki je trajal skoraj 3 ure, ugnala 
1. nosilko Sandro Semir z rezultatom 6:3 5:7 7:6(4). nastja kolar v času nastajanja tega član-
ka že nastopa na turnirju z nagradnim skladom 25.000$ in upamo, da bo prav tako uspešna. 
Čestitamo! 
Prav na turnirju z nagradnim skladom 25.000$ v Rica-
nyu na Češkem je enega svojih največjih uspehov dose-
gel nik razboršek, ki se je po zmagi nad 3. nosilcem 
Vaclavom Safranekom v prvem krogu nato uvrstil v če-
trtfinale. Čestitamo!
Še pred turnirjem na Češkem, pa je nik razboršek 
zastopal barve Slovenije na Davis cup tekmi v Egiptu, 
kjer je bila naša reprezentanca uspešna in se bo tako 
prihodnje leto borila za nastop v prvi svetovni skupini 
Davisovega pokala. Bravo fantje!
Tenis klub AS Litija sporoča, da so v teku že prijave za zimsko teniško ligo as. Več o tem lahko 
spremljate na naši facebook strani in na naši spletni strani. Na voljo pa je tudi še nekaj prostih 
terminov za igranje tenisa v zimski sezoni, več informacij pa dobite v Tenis klubu AS Litija. Vablje-
ni! Melita POGLAJEN

NOGOMETNI TURNIR JEVNICA
9.10.2019 je v Jevnici potekal nogometni turnir med organizacijami, ki delujejo na področju du-
ševnega zdravja v skupnosti. Turnir je potekal pod okriljem Društva Altra, ki v sosednjem kraju 

Senožeti izvaja program stanovanj-
skih skupin za ljudi s težavami z du-
ševnim zdravjem. Na turnirju so po-
leg Altre sodelovali še Šent, Ozara 
in Novi Paradoks in obiskovalci so 
prihajali iz različnih mest od Ljublja-
ne, Novega mesta, Trbovelj, Zagor-
ja, Litije,.. Turnir je potekal v obele-
žitev Svetovnega dneva duševnega 
zdravja (10.10.2019) in je v smislu 
letošnjega slogana nosil naslov "S 
športom do preprečevanja depresi-

je in samomora". Dogodek je bil namenjen pred-
vsem druženju in športni aktivnosti uporabnikov 
v omenjenih organizacijah kot tudi ozaveščanju 
širše javnosti o pomembnosti duševnega zdravja 
za vsakega posameznika. Izvedbo nogometnega 
turnirja je omogočil Nogometni klub Jevnica ka-
teri je tudi poskrbel, da se je igral pravi nogomet 
in da je vse potekalo po pravilih. Dogodka se je 
udeležil tudi župan občine Litija gospod Franci 
Rokavec, ki je vse udeležence lepo pozdravil in 
jim izrekel prisrčne besede dobrodošlice v sami 
Jevnici in tudi v litijski občini. Vse to kaže na to, 
da se lokalna skupnost zaveda pomena izvajanja 
različnih programov za pomoč ljudem s težavami z duševnim zdravjem v skupnosti in da to tudi 
podpira z dejanji. Vse premalo se ljudje zavedamo, da ni zdravja brez duševnega zdravja!

mag. Amalija KLOPČIČ, strokovna vodja stanovanjske enote Senožeti 

Prvi del jesenskega dela sezone je za nami. Tudi vreme nam je šlo na roko, saj 
so bila igrišča v dobrem stanju, da so nogometaši lahko pokazali svoje veščine. 
Še posebej je lepo videti napredek v mlajših selekcijah, za kar gre zahvala našim 
dobrim trenerjem. 
V tej sezoni nastopamo z 8 selekcijami v katerih 3-4 krat na teden trenira in igra 

preko 140 igralcev. Vse te igralce je potrebno pripraviti za proces treninga v treh garderobah, ki 
so nam na razpolago. Zaradi tega se kar nekaj igralcev preobleče in pusti svojo opremo na klopeh 
pred garderobami, kar pa je sedaj ko prihaja bolj hladno obdobje kar precej nelagodno.
Vse to se že dogaja tretje leto zapored,ko nam obljubljajo nove garderobe. Vse bolj me to spomi-
nja na stavek, ki sem ga prebral v nekem časniku » Manjšim klubom na robu občin so namenjene 
le drobtinice pogače, ki jo pojedo klubi v mestnih središčih«. Ali je v naši občini tudi tako????????
V začetku meseca smo imeli predstavitev strategije in razvoja kluba za obdobje 2019/2023.
Predstavitve, ki je bila dobro organizirana v jevniški dvorani, so se udeležili starši in trenerji.
Gost na predstavitvi je bil tudi član nogometne zveze Slovenije in selektor reprezentance U-17 
trener Vanja Starčevič, ki je spregovori o pogledih zveze na manjše klube v Sloveniji.
Vse ljubitelje nogometa vabimo na ogled še zadnjih letošnjih tekem.

za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

TENIŠKI TURNIR “SAVA OPEN 2019”

NK LITIJA OPTIMISTIČNO V SEZONI 2019/2020

XII. MEDNARODNO ODPRTO KARATE  
PRVENSTVO »VISOKO 2019«

Ker v času od junija še nismo za-
pisali nič od 90 let nogometa v li-
tiji je prav, da se prvo spomnimo 
tega dogodka, ki smo ga obeležili 

22.6.2019. V klubu smo se temu primerno pri-
pravili in organizirali, zato smo ob tem jubileju 
otvorili igrišče z umetno travo, čez cel dan or-
ganizirali tekme za vse starostne kategorije in 
zvečer zaključili s pravo nogometno veselico. 
Naj se ob tej priložnosti kot predsednik kluba 
zahvalim vsem, ki ste se dogodka udeležili, pri 
njem pomagali tako ali drugače in bili del nje-
ga. Vse to ne bi uspelo brez podpore staršev 
otrok in drugih prostovoljcev ter donatorjev, 
katerih ni bilo malo. Kot smo že poročali, smo 
ob 90 letnici izdali knjigo, kjer gre največja za-
hvala acu jovanoviču in Mirku plazniku, ki sta 
zbrala in uredila gradivo. Predsednik kluba je v 
času od zadnje obeležbe podelil tudi dva priz-

nanja in sicer petri golnar in urošu kranjcu, 
katera sta med najbolj zaslužnimi člani kluba v 
tistem času, ko se je klub odločil, da prenovi 
garderobe in kopalniške prostore ter izvede 2. 
fazo namakalnega sistema z zunanjo ureditvijo. 
Bila sta zelo aktivna na področju pridobivanja 
donacijskih sredstev, vzdrževanja nogometnega 
igrišča, skrbi za dobro vzdušje in počutje vseh 
članov kluba. Starši. Tudi brez njih ne bi uspelo. 
Nadobudne mame in očetje otrok NK Litija so 
vse poskrbeli za izvedbo srečelova in nudili po-
moč pri strežbi in organizaciji. Potrebno je pose-
bej omeniti sponzorje in donatorje. Največja za-
hvala gre občini Litija, javnemu podjetju ksp 
Litija in gospodarskim družbam: raFaeL d.o.o. 
sevnica, predilnica Litija, omahen transport 
in drugim manjšim. Ko smo strnili vtise, so bili 
vsi mnenja, da je bil dogodek enkraten, bogat z 
vsebino in prisotne ogromno srčnosti. 

V tem času pa nas razveseljuje, da gre v Litiji ponovno za množični porast vpisa otrok po nekaj 
sušnih letih. Naša želja je, da jim sedaj omogočimo čim boljše pogoje in da to obdobje traja. V 
ta namen smo se dogovorili še z dvema trenerjema, ki pomagata pri delu mladinskega pogona z 
namenom, da je trenažni proces čim bolj strokoven. Verjamemo, da se bodo s takim pristopom 
vrnili tudi rezultati ter da bo NK Litija že naslednje leto vzpostavil nazaj U-15 in kadetsko-mladin-
sko ekipo.  UO NK Litija, predsednik Gregor ZAVRL 

Trije govorniki 
pred otvoritvijo 
igrišča z umetno 
travo. Predsednik 
NK Litija Gregor 
Zavrl, župan 
Franci Rokavec in 
poslanec DZ Boris 
Doblekar.

Na otvoritvi igrišča so bili tudi nekateri starejši bivši igralci 
in trenerji kot so: Jože Nejedly, Zlato Pavlica, Boris Zupan-
čič in gost iz Rima Igor Jankole, ki je še sedaj aktiven trener 
vratarjev.

Vsi trije 
govorniki 

so kasneje 
prerezali 

otvoritveni 
trak novega 

igrišča z 
umetno 

travo.

Župan Franci 
Rokavec je 
pokazal svoj 
nogometni ta-
lent in takoj po 
otvoritvi igrišča 
prvi streljal 
žogo v mali gol 
ter bil pri tem 
uspešen.Poleg ostalih mlajših 

selekcij je odigrala 
tekmo tudi ekipa  
U-13 NK Litija.

Tekmo so tega dne odigrali tudi člani NK Litija z ekipo NK 
Korant. Zmagala je domača ekipa, tekmo pa je sodil Aco J.

Po članski tekmi so odigrali tekmo tudi veterani NK Litija  z gosti  
veterani NK Olimpije. Tekmo je sodil trener Gregor Grebenar.

Predstavnik NZS je izročil priznanje  
predsedniku Gregorju Z. ob 90. obletnici 
NK kluba Litija.Nasmejana članska ekipa NK Litija.

Dobre volje so bili tudi tudi člani 
veteranske ekipe NK Litija.

Izbrana vrsta otroške reprezentance SZTK udeležila mednarodnega odprtega kara-
te prvenstva v Visoku, bosanskem mestu blizu Sarajeva. Tekmovali so tekmovalci 
iz treh držav Slovenije, Srbije in BIH.

Tekme so se udeležili tudi tekmovalci KK Kensei: 
Matic Šifrer, Pia Utenkar, Nina Požun in Rok Požun. 
Med sodniki pa je sodil tudi naš trener Toni Povše.
Vsi tekmovalci dosegli odlične rezultate. Matic je 
dosegel 2. mesto v prosti borbi ter 3. mesto v pol 
prosti borbi, Pia je dosegla 3. mesto v kati in 3.me-
sto v pol prosti borbi. Rok je dosegel 3. mesto v 
kati in 3. mesto v pol prosti borbi. Nina pa je na 
tekmi zaslužila tudi naziv najbolj uspešne juniorke 
na tekmovanju, ter pridobila pokal, saj je dosegla 
kar 1. mesto v fu-kugo disciplini, 2. mesto v prosti 
borbi, 3. mesto v pol prosti borbi.
V kati ekipno, ki so jo sestavljale Pia Utenkar in Nina Požun ter iz KK Oldersi Natali Sedmak, so 
punce prislužile odlično 3. mesto. Čestitke vsem tekmovalcem!  KK Kensei

Tradicionalen teniški turnir na Savi je ponovno 
gostil rekreativne igralce z veliko tekmovalnega 
duha. Dvanajst tekmovalcev iz Litije, Šmartna, 
Vač in Izlak je v soboto 14.9. končno dočakalo 
sonce in pomerilo moči na odlično pripravljenih 
peščenih igriščih tenisa Berdajs. Turnir je letos 
potekal že šestnajstič. Tudi tokrat ni manjkal 
Zdravko Cirar, ki je edini udeleženec vseh turnir-
jev; vse od začetka tega tisočletja dalje. Zimze-
lenemu Zdravku sta v kategoriji izkušenejših re-
kreativcev delala družbo Beno Sedevčič in Srečo 
Rozina, ki se brez težav kosata z mlajšimi ude-
leženci turnirja. Slednji se je prebil tudi v boj za 
tretje mesto, kjer pa ga je po hudem boju z 10:8 

premagal Blaž Rozman. Aleš Ahčin, sicer že pretekli zmagovalec turnirja, pa je tokrat v končnem 
dvoboju moral priznati premoč zmagovalcu turnirja Alojzu Smrkolju (6:0). Športnemu delu je sle-
dila podelitev praktičnih nagrad in pokalov ter seveda izdatna pogostitev, s katero se zaključuje 
letošnja teniška sezona na savskem igrišču.  Zoran ŠTEPIC in Tenis BERDAJS
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kupiM razne stare pred-
mete, odlikovanja, medalje, 
značke, bajonete, čelade, 
sablje, uniforme, stare raz-
glednice, 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 od-
kup na panju.

gozdarstvo  
primož žunter s.p.

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

zunterprimoz@gmail.com

Izžrebanci križanke št. 226 bodo prejeli BON za striženje 
v znesku 10 EUR. Bon za striženje bodo prejeli v Tiskarni 
ACO v Litiji.

1. Andraž Zupan, CDK 23, Litija
2. Ivan Ferme, Jelenska reber 16, Dole pri Litiji
3. Stanko Golja, Prisojna 6, Litija

Težje besede:  LIPOM, NIKEJA, EMBA, LIMB, 
ALOPATIJA, ISEO

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 227 pošljite najkasneje do 8.11.2019 
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo 
prejeli stenski koledar 2020 Tiskarne ACO, Panorama 
Litije z okolico. Koledar bodo prejeli v Tiskarni ACO v 
Litiji.

nagradna križanka SESTAVIL: Jože Vizlar ŠTEVILKA: 227

5. ČRKA 
ABECEDE

ZDRAVLJE-
NJE 

NASPROTNO 
SIMPTOMOM

ANTIČNO 
MESTO V 
TRAKIJI

TROS
OBVEZA ZA 
POVIJANJE

NADALJE-
VANJE 
GESLA

BENIGNI 
TUMOR

SPONE, 
VEZI

DEL 
ŽELEZNIŠKE 

POSTAJE

DOMOVINA 
KIRKE

PRISTAŠ 
ARIJANSTVA

OČE

GRŠKA 
GORA 

SAMOSTA-
NOV

TISTO 
KAR JE 

POSEJANO

TUJE 
ŽENSKO IME 
(TONČKA)

AVTO 
OZNAKA 

REKE

AVSTRIJSKA 
POROČE-
VAL SKA 

AGENCIJA

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 
FOSFOR

ČISTILO 
ZA

POSODO

PEVKA 
NIMANI

DELO IN 
ZASLUŽEK 

ENEGA 
DNE

RIMSKO 
ŠTEVILO 

2

IVO JAN
ZVOK

SLOVENSKA 
GLASBENA 
SKUPINAVCEPLJENJE

STANJE 
RAZDIVJA-

NEGA 
ČLOVEKA

ORGAN V 
TREBUŠNI 
VOTLINI

JEZERO 
V S. ITALIJI

PISATELJ 
MEŠKO

ŠPANSKA 
ENKLAVA V 
MAROKU

NEMŠKA DR-
SALKA (KARIN) VLADO 

NOVAKANA V 
DALMACIJI

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 
DUŠIK

TRIZLOŽNA 
PESNIŠKA 
STOPICA

EGON 
IVANČIČ

OBLEKA, 
ODEVALOPREDPEKEL

PIJAČA 
STARIH 

SLOVANOV

PESNICA 
(ČERNEJ)

ORIENTAL-
SKA UTEŽNA 

ENOTAJAPONSKI PI   -
SATELJ (KOBO) BABICA

POT 
LATINSKO

EDO
TORKAR VOJAŠKA 

ENOTA NIKALNICA
TOMAŽ 
CUZNARPOVRŠINSKA 

MERA LANTAN

REKA V 
KAZAH-
STANU

PRVINA, 
ČINITELJ, 
FAKTOR

NADALJE-
VANJE 
GESLA

TISTI 
KI VARA

Na Kmetiji Šraj imamo naprodaj jarkice - mlade 
kokoši nesnice. Cepljene so proti osmim boleznim, 
so mirne narave in navajene 
na ljudi. Trenutno so na voljo 
rjave, grahaste, marogaste in 
črne. Nudimo tudi brezplačno 
dostavo v Litijo in po dogovoru 
na dom. Naročila in informaci-
je: 031 751 675. Kmetija Šraj, 
Poljčane.

Javno glasilo OBČAN
javno glasilo občan je vpisano v evidenco javnih glasil 

pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.  
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43 

• 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. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne 
preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

prodaM
CVIČEK lastne  

pridelave iz okolice  
Šentjerneja.  

Cena 10L = 12 €, 100 L = 
100 €. Dostava v Litijo in 
okolico, kontakt Jure F.  

031 619 467.

v najeM oddaMo dve garaži v Litiji.
GSM: 031 767 554

PREPREČEVANJE TATVIN IN VLOMOV
Policisti v zadnjem obdobju beležimo povečan pojav vlomov v objekte in vozila. Jesen je čas na-
biranja gozdnih plodov in aktivnosti v naravi. Da bi oddih v naravi ob zadnjih toplih sončnih dneh 
preživeli čimbolj prijetno in varno, vam policisti svetujemo, da še preden zapustite svoje vozilo 
na parkirnem prostoru ob osamljeni gozdni poti poskrbite za nekaj osnovnih zaščitnih ukre-
pov. S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšate pri-
ložnosti za izvršitev kaznivih dejanj in se izognete neljubim dogodkom, kot so vlomi v vozila, tatvine 
vozil, drzni ropi ipd. Objavljamo nekaj koristnih nasvetov in priporočil, saj lahko za varnost svojega 
premoženja največ naredite sami!

zavarujte se pred vlomom v stanovanje ali hišo
število vlomov v vozila, pa tudi stanovanja, stanovanjske hiše in vikende, iz leta v leto nara-
šča, storilci pa so čedalje bolj predrzni ali nasilni. „prilika dela tatu“ in vlomilec bo raje izbral 
tisto vozilo, stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za od-
kritje najmanjše. osamljeno vozilo z na vidnem mestu odloženimi predmeti, bo bolj verjetno 
tarča vloma kot obratno. Posebno „vabljiva“ za vlomilce so nezaklenjena vrata ali priprta okna ...
Zato predno zapustite svoje vozilo parkirano ob gozdni poti:
• zaklenite vrata in zaprite okna, 
• pospravite predmete, ki jih imate v vozilu tako, da niso na vidnem mestu, 
• poskrbite, da ima vozilo alarmno napravo, 
• ne puščajte dokumentov vozila v vozilu;
če kljub vsemu postanete oškodovanec oz. žrtev kaznivega dejanja, o tem takoj obvestite 
policijo! tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali kakšen drug neprijeten dogodek takoj prija-
vite najbližji policijski postaji oz. pokličite na interventno telefonsko številko policije 113 ali 
anonimno številko policije 080 1200.

VARNOST PEŠCEV
Smo v jesenskem času, zaradi česar so dnevi krajši in je posledično vidljivost pešcev ponoči slaba. 
Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti, po voz-
išču ali tik ob njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, svetilko, 
ki oddaja belo svetlobo, ki je vidna s sprednje in zadnje strani ali odsevni telovnik živo rumene ali  
oranžne barve z vdelanim odsevnimi trakovi bele barve. Pešci so zaradi slabše vidljivosti bolj iz-
postavljeni nevarnostim prometnih nesreč, zato vozniki bodite previdni na območjih, kjer se lahko 
pričakuje prisotnost pešcev, še posebej v bližini prehodov za pešce. Policisti izvajamo poostrene 

nadzore na lokacijah, kjer je 
zaznati večjo problematiko var-
nosti pešcev, predvsem v bliži-
ni prehodov za pešce. Policisti 
bodo pešce še naprej opozarjali 
na varno udeležbo v cestnem 
prometu, upoštevanje cestno-
prometnih pravil in uporabo 
prometne površine, namenjene 
pešcem. V primeru ugotovljenih 
prekrškov bodo policisti ustre-
zno ukrepali. 

Danijel STANOJEVIČ
pomočnik komandirja PP Litija

najeM njive:
v najem vzamem njivske 
površine v okolici Litije. 

GSM: 041 915 500

NOVICE IZ 
PLANINSKEGA  

DRUŠTVA LITIJA 
Pohoda »Vranov let« se je 7.9.2019 
kljub slabemu vremenu udeležilo 
20 pohodnikov. 15 pohodnikov je 

bilo iz sekcije »Sokol«, 5 pa iz Zagorja. Preho-
dili so pot iz Vintarjevca preko Riharjevca in 
čez Vrata do Razbor. Nato so se z avtobusom 
odpeljali na GEOSS, kjer je bila ob 14. uri pro-
slava društva »Vranov let«. Za prevoz in eno-
lončnico je poskrbelo Združenje za vrednote 
NOB Litija. V soboto 14.9.2019 so se »Soko-
li« odpravili na Košenjak nad Dravogradom. Z 
razgledom zaradi slabega vremena niso imeli 
sreče. V planinskem domu so se jih razveselili, 
saj gostov ni bilo veliko. Pohoda se je udeležilo 
25 pohodnikov. 21.9.2019 je planinska sekci-
ja Sava – Kojoti organizirala izlet na Kurešček, 
katerega se je udeležilo 17 pohodnikov. Devet 
se jih je odločilo za daljšo varianto od Turjaka 
in Zapotoka do cilja, osem pa za krajšo razli-
čico. V lepem vremenu so uživali v razgledu 
na domače Zasavsko hribovje ter Ljubljansko 
barje. V Haloze – pokrajino najboljših belih 

vin, se je 28.9.2019 odpravilo 28 članov pla-
ninske sekcije »Sokol«. V Cirkulanah v gostilni 
»Herman« jih je zjutraj čakala kavica. Potem pa 
so z domačinom g. Kokotom začeli pohod do 
cerkvice Sv. Ane, nato po so markirani Brači-
čevi poti osvojili Gorenjski, Kojnikov in Beljski  
vrh. 
načrtovani izleti in akcije v septembru  
in oktobru 2019. 
-   5.10.2019 – 60 let Doma na Jančah (vse sekcije)
-  12.10.2019 – Porezen (sekcija Sokol)
-  12.10.2019 – Blegoš (družinska sekcija)
-   19.10.2019 – Kje gnezdi »Sokol«? (sekcija Sokol)
-   19.10.2019 – Slemenova špica (sekcija Sava)
-  26.10.2019 – Kuk (sekcija Sokol)
-   9.11.2019 – Šavrinsko gričevje (sekcija Sokol)
-   16.11.2019 – Nekam v »gorice« (sekcija Sava)
-  23.11.2019 – Slivnica (sekcija Sokol)
-  30.11.2019 – Gabrska gora (sekcija Sokol)

Program je okviren, več informacija o izletih 
pa dobite na društvu in na spletu http://www.
pdrustvo-litija.si/ 

 Po Obvestilih PD Litija povzel 
Aleš PREGEL



KGZ LITIJA z.o.o.

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

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

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

Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48
DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.30-20.00

SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 6.00-19.30
SOBOTA: 6.00-18.00

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

DOBRODOŠLI V TRGOVINAH KGZ LITIJA!

TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

»TOP PONUDBA ŽIVILSKIH TRGOVIN«

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

MOJCA SUPER
1,99 €

PELETI A1
4,19 €

PIRAMIDA velika
1,09 € 

CVETLIČNI ARANŽMA
od  6,99 €

KOCKE VŽIG
0,65 €

PERSIL 3 L
9,99 €

* SNICKERS 50 g  0,33 €
SNICKERS 7-pak  2,29€

USTNA VODA 0,5 L
3,49 €

JOGURT LCA 180 g
0,45 €

WC BREF 3-pak
3,49 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

PRIL 900 ml
1,59 €

LEDENI ČAJ  0,2 L
0,29 €

DASH 2,86 kg
8,99 €

SIR EDAMEC
5,79 €/kg

PONUDBA VELJA DO RAZPRODAJE ZALOG Tiskarna ACO je tudi letos izdala tradicionalni stenski koledar za leto 2020 z naslovom »PANORAMA 
LITIJE Z OKOLICO«. Že sam naslov pove, da so bili posnetki narejeni s helikopterjem nad Litijo meseca 
avgusta 2019. Iz ptičje perspektive je lepo vidna Graška Dobrava, levi in desni breg Litije, center Litije, 
Rozmanov trg .... . Ob listanju koledarja bo marsikdo našel svoje bivališče ter okolico v kateri prebiva. 
Koledar ni namenjen samo prebivalcem Litije, ampak tudi ostalim prebivalcem iz drugih krajev. Prav tako 
je namenjen vsem javnim zavodom, raznim društvom, ki delujejo v našem kraju, obrtnikom in podjetjem. 
Koledar je z natiskanim logotipom primeren tudi kot poslovno darilo in je najcenejša propaganda 24 ur 
na dan celo leto. 

Koledar je že v prodaji v Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija, tel. 01/8983 843, 
041 719 444 Aco J., v KGZ »TC MARKET«, v DZS Litija ter MA-AR Litija. 

Novo leto se bliža ....
Koledar za leto 2020 bo zopet iz domačega okolja.

STENSKI KOLEDAR
PANORAMA LITIJE Z OKOLICO

1
Praznik dela

2
Boris

3
Aleksander

4
Cveto

5
Angel

6
Dominik

7
Stanko

8
Viktor

9
Gregor

10
Izidor

11
Žiga

12
Pankracij

13
Servacij

14
Bonifacij

15
Zofka

16
Janez

17
Jošt

18
Erik

19
Ivo

20
Bernard

21
Feliks, Vnebohod

22
Milan

23
Željko

24
Marija

25
Gregor

26
Zdenka

27
Janez

28
Avguštin

29                    
Magdalena

30
Ivana

31
Angela, Binkošti

TEDEN

19

18

20

21

22

PON TOR SRE ET PET SOB NED

April 2020

1
Hugo

2
Franc

3
Ljuba

4
Izidor

5
Vinko, Cvetna ned.

6
Viljem

7
Darko

8
Albert

9
Tomaž

10
Matilda

11
Leon

12
Velika no

13
Velikono ni pon.

14
Valerij

15
Helena

16
Bernarda

17
Rudi

18
Konrad

19
Leon

2O
Hilda

21
Simeon

22
Leonida

23
Vojko

24
Jurij

25
Marko

26
Marcelin

27
Dan upora pr. okup.

28
Pavel

29
Robert

30
Katarina

TEDEN

15

14

16

17

18

PON TOR SRE ET PET SOB NED

Junij 2020

1
Fortunat

2
Erazem

3
Pavla

4
Franc

5
Valerija

6
Norbert

7
Robert

8
Medard

9
Primož

10
Marjeta

11
Sre ko, Telovo

12
edomir

13
Anton

14
Vasilij

15
Vid

16
Beno

17
Dolfe

18
Marko

19
Julijana

20
Silverij

21
Alojz

22
Ahac

23
Jožef

24
Janez

25
Dan državnosti

26
Stojan

27
Ema

28
Hotimir

29
Sv. Peter in Pavel 

30
Emilija

TEDEN

24

23

25

26

27

PON TOR SRE ET PET SOB NED

1
Ignac

2
Marija, Sve nica

3
Blaž

4
Andrej

5
Agata

6
Dora

7
Egidij

8
Slov. kulturni praznik

9
Polona

10
Viljem

11
Severin

12
Damjan

13
Katarina

14
Valentin

15
Jurka

16
Julijana

17
Silvin

18
Simeon

19
Julijan

20
Leon

21
Irena

22
Marjeta

23
Marta

24
Matija

25
Sergij, Pust

26
Andrej, Pepelnica

27
Ana

28
Gabrijel

29
Roman

TEDEN

6

5

7

8

9

PON TOR SRE ET PET SOB NED

Januar 2020

1
NOVO LETO

2
Makarij

3
Genovefa

4
Angela

5
Simeon

6
Sv. Trije kralji

7
Zdravko

8
Severin

9
Marija

10
Gregor

11
Pavlin

12
Tatjana

13
Veronika

14
Sre ko

15
Pavel

16
Marcel

17
Anton

18
Marjeta

19
Marta

20
Boštjan

21
Neža

22
Cene

23
Rajko

24
Felicijan

25
Darko

26
Pavla

27
Julijan

28
Peter

29
Sabina

30
Martina

31
Janez

TEDEN

2

1

3

4

5

PON TOR SRE ET PET SOB NED

Marec 2020

1
Albin

2
Neža

3
Marin

4
Kazimir

5
Janez

6
Nika

7
Tomaž

8
Janez

9
Fran iška

10
40 mu encev

11
Krištof

12
Gregor

13
Kristina

14
Matilda

15
Klemen

16
Hilarij

17
Jerica

18
Edvard

19
Jožef

20
Sre ko

21
Benedikt

22
Lea

23/30
Jožef / Bogo

24/31
Katarina / Benjamin

25
Materinski dan

26
Maksima

27
Rupert

28
Janez

29
Ciril

TEDEN

10

9

11

12

13/14

PON TOR SRE ET PET SOB NED

1
NOVO LETO

2
Makarij

3
Genovefa

4
Angela

5
Simeon

6
Sv. Trije kralji

7
Zdravko

8
Severin

9
Marija

10
Gregor

11
Pavlin

12
Tatjana

13
Veronika

14
Sre ko

15
Pavel

16
Marcel

17
Anton

18
Marjeta

19
Marta

20
Boštjan

21
Neža

22
Cene

23
Rajko

24
Felicijan

25
Darko

26
Pavla

27
Julijan

28
Peter

29
Sabina

30
Martina

31
Janez

TEDEN

2

1

3

4

5

PON TOR SRE ET PET SOB NED

December 2019

1
Marijan

2
Blanka

3
Franc

4
Barbara

5
Savo

6
Miklavž

7
Ambrož

8
Marija

9
Valerija

10
Smiljan

11
Danijel

12
Aljoša

13
Lucija

14
Dušan

15
Kristina

16
Albina

17
Lazar

18
Teo

19
Urban

20
Julij

21
Tomaž

22
Mitja

23/30
Viktorija / Evgen

24/31
Eva / Silvester

25
Boži

26
Dan samostojnosti

27
Janez

28
Živko

29
David

TEDEN

2

1

3

4

5

PON TOR SRE ET PET SOB NED

Februar 2020

1
Ignac

2
Marija, Sve nica

3
Blaž

4
Andrej

5
Agata

6
Dora

7
Egidij

8
Slov. kulturni praznik

9
Polona

10
Viljem

11
Severin

12
Damjan

13
Katarina

14
Valentin

15
Jurka

16
Julijana

17
Silvin

18
Simeon

19
Julijan

20
Leon

21
Irena

22
Marjeta

23
Marta

24
Matija

25
Sergij, Pust

26
Andrej, Pepelnica

27
Ana

28
Gabrijel

29
Roman

TEDEN

6

5

7

8

9

PON TOR SRE ET PET SOB NED

1
Fortunat

2
Erazem

3
Pavla

4
Franc

5
Valerija

6
Norbert

7
Robert

8
Medard

9
Primož

10
Marjeta

11
Sre ko, Telovo

12
edomir

13
Anton

14
Vasilij

15
Vid

16
Beno

17
Dolfe

18
Marko

19
Julijana

20
Silverij

21
Alojz

22
Ahac

23
Jožef

24
Janez

25
Dan državnosti

26
Stojan

27
Ema

28
Hotimir

29
Sv. Peter in Pavel 

30
Emilija

TEDEN

24

23

25

26

27

PON TOR SRE ET PET SOB NED

Maj 2020

1
Praznik dela

2
Boris

3
Aleksander

4
Cveto

5
Angel

6
Dominik

7
Stanko

8
Viktor

9
Gregor

10
Izidor

11
Žiga

12
Pankracij

13
Servacij

14
Bonifacij

15
Zofka

16
Janez

17
Jošt

18
Erik

19
Ivo

20
Bernard

21
Feliks, Vnebohod

22
Milan

23
Željko

24
Marija

25
Gregor

26
Zdenka

27
Janez

28
Avguštin

29                    
Magdalena

30
Ivana

31
Angela, Binkošti

TEDEN
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18

20

21

22

PON TOR SRE ET PET SOB NED

Julij 2020

1
Bogoslav

2
Marija

3
Irenej

4
Urh

5
Sv. Ciril in Metod

6
Bogomila

7
Kaja

8
Špela

9
Veronika

10
Ljubica

11
Olga

12
Mohor

13
Evgen

14
Franc

15
Vladimir

16
Marija

17
Aleš

18
Miroslav

19
Vincenc

20
Marjeta

21
Danilo

22
Majda

23
Branislav

24
Kristina

25
Jakob

26
Ana

27
Sergij

28
Zmago

29
Marta

30
Julita

31
Ignac

TEDEN

28

27

29

30

31

PON TOR SRE ET PET SOB NED

1
Albin

2
Neža

3
Marin

4
Kazimir

5
Janez

6
Nika

7
Tomaž

8
Janez

9
Fran iška

10
40 mu encev

11
Krištof

12
Gregor

13
Kristina

14
Matilda

15
Klemen

16
Hilarij

17
Jerica

18
Edvard

19
Jožef

20
Sre ko

21
Benedikt

22
Lea

23/30
Jožef / Bogo

24/31
Katarina / Benjamin

25
Materinski dan

26
Maksima

27
Rupert

28
Janez

29
Ciril

TEDEN

10

9

11

12

13/14

PON TOR SRE ET PET SOB NED

Februar 2020

1
Ignac

2
Marija, Sve nica

3
Blaž

4
Andrej

5
Agata

6
Dora

7
Egidij

8
Slov. kulturni praznik

9
Polona

10
Viljem

11
Severin

12
Damjan

13
Katarina

14
Valentin

15
Jurka

16
Julijana

17
Silvin

18
Simeon

19
Julijan

20
Leon

21
Irena

22
Marjeta

23
Marta

24
Matija

25
Sergij, Pust

26
Andrej, Pepelnica

27
Ana

28
Gabrijel

29
Roman

TEDEN

6

5

7

8

9

PON TOR SRE ET PET SOB NED

April 2020

1
Hugo

2
Franc

3
Ljuba

4
Izidor

5
Vinko, Cvetna ned.

6
Viljem

7
Darko

8
Albert

9
Tomaž

10
Matilda

11
Leon

12
Velika no

13
Velikono ni pon.

14
Valerij

15
Helena

16
Bernarda

17
Rudi

18
Konrad

19
Leon

2O
Hilda

21
Simeon

22
Leonida

23
Vojko

24
Jurij

25
Marko

26
Marcelin

27
Dan upora pr. okup.

28
Pavel

29
Robert

30
Katarina

TEDEN

15

14

16

17

18

PON TOR SRE ET PET SOB NED

1
Hugo

2
Franc

3
Ljuba

4
Izidor

5
Vinko, Cvetna ned.

6
Viljem

7
Darko

8
Albert

9
Tomaž

10
Matilda

11
Leon

12
Velika no

13
Velikono ni pon.

14
Valerij

15
Helena

16
Bernarda

17
Rudi

18
Konrad

19
Leon

2O
Hilda

21
Simeon

22
Leonida

23
Vojko

24
Jurij

25
Marko

26
Marcelin

27
Dan upora pr. okup.

28
Pavel

29
Robert

30
Katarina

TEDEN

15

14

16

17

18

PON TOR SRE ET PET SOB NED

Marec 2020

1
Albin

2
Neža

3
Marin

4
Kazimir

5
Janez

6
Nika

7
Tomaž

8
Janez

9
Fran iška

10
40 mu encev

11
Krištof

12
Gregor

13
Kristina

14
Matilda

15
Klemen

16
Hilarij

17
Jerica

18
Edvard

19
Jožef

20
Sre ko

21
Benedikt

22
Lea

23/30
Jožef / Bogo

24/31
Katarina / Benjamin

25
Materinski dan

26
Maksima

27
Rupert

28
Janez

29
Ciril

TEDEN

10

9

11

12

13/14

PON TOR SRE ET PET SOB NED

Maj 2020

1
Praznik dela

2
Boris

3
Aleksander

4
Cveto

5
Angel

6
Dominik

7
Stanko

8
Viktor

9
Gregor

10
Izidor

11
Žiga

12
Pankracij

13
Servacij

14
Bonifacij

15
Zofka

16
Janez

17
Jošt

18
Erik

19
Ivo

20
Bernard

21
Feliks, Vnebohod

22
Milan

23
Željko

24
Marija

25
Gregor

26
Zdenka

27
Janez

28
Avguštin

29                    
Magdalena

30
Ivana

31
Angela, Binkošti

TEDEN

19

18

20

21

22

PON TOR SRE ET PET SOB NED

Koledar je 24 listni, ki je na sredini vezan s špiralo. Na zgornjem delu je večja fotografija, spodnji del pa 
je opremljen še z eno manjšo fotografijo, s preglednim koledarskim delom, koledarjem za 1 mesec nazaj 
in naprej ter luninimi menami in imeni.


