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novice iz občine litija

Vedno se lotim pisanja uvodnika ob koncu urejanja
Občana. Ko sem danes listal po straneh priznam, da
me je razveselila količina dobrih novic, športnih dosežkov, napovedanih decembrskih dogodkov in še bi
lahko našteval. Prav ponosen sem postal na občane in
občanke, kako zagnano in z željo po spremembah vlagate svoj trud, svoj čas za kvalitetnejše in lepše bivanje
v naši občini. Posebnost tokratne številke je objavljen
seznam davčnih upravičencev donacije deleža dohodnine. Vzemite si čas in pošljite izpolnjen obrazec. Prihaja najbolj nori mesec, veselim se že nove okrasitve
Litije, skupnih praznovanj in druženj od Siddharte do
Modrijanov. In pričakujem vašo udeležbo. Srečno!

Urednik Sašo Jovanovič
Prispevke pošljite do 08.12.2019
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.

DRUŠTVO GEOSS IN
DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC

Vas vabita

NA 17. GLASBENO
POPOLDNE Z
ANTONOM LAJOVCEM,
ki bo v nedeljo, 24. 11. 2019,
ob 15. uri, v dvorani POŠ Vače.
V dogodku bo s svojim
najnovejšim romanom sodeloval
tudi pisatelj IVAN SIVEC.
(nadaljevanje na 6. strani)

Občane občine, še
posebej pa starše, dedke
in babice naših učencev

vabimo na

PREDNOVOLETNI
BAZAR,
ki bo potekal v četrtek,
28. 11. 2019 od 17h do 19h
(nadaljevanje na 2. str.)

v avli Osnovne šole Litija.
(več na 3. str.)

Za Vas smo poleg prijetnega
druženja pripravili izdelke, s
katerimi boste med prazniki
lahko razveselili svoje najbližje,
hkrati pa s prostovoljnimi
prispevki obogatili šolski sklad.
Veselimo se Vašega obiska!
Učenci in učitelji OŠ Litija

USPEŠNO IZVEDENA AKCIJA MANJ SVEČK
ZA MANJ GROBOV

Letošnja akcija Manj svečk za manj grobov je v občini Litija potekala
že peto leto, na pokopališču v Šmartnem v sosednji občini pa četrto
leto. V letošnji ekološko humanitarni akciji smo zbirali sredstva za
nakup terapevtskega kolesa MOTOMED, ki bo namenjen za rehabilitacijo in terapije gibalno oviranih stanovalcev doma Tisje, za terapevtski
masažni stol in ergonomske delovne stole za uporabnike Varstveno
delovnega centra v Litiji. Po nekaterih krajevnih skupnostih so zbirali
sredstva za defibrilatorje. Akcijo sta podprli
tudi obe občini Litija in
Šmartno pri Litiji, ki se
zahvaljujeta vsem darovalcem, še posebej
pa se zahvaljujeta številnim prostovoljcem,
ki so v prazničnih dneh
zbirali sredstva na številnih stojnicah po obeh
občinah. Med njimi so
bili še zlasti prizadevni
zaposleni in uporabniki
VDC Enote iz Litije.
Skupno je bilo zbranih 7796,24 €, in prav je, da vas seznanimo koliko sredstev je bilo zbranih po posameznih območjih:
2.115,41 eur pokopališče Sava,
1.236,11 eur pokopališče Litija,
1.200 ,00 pokopališče Polšnik,
1.020,00 eur pokopališče Dole,
564,12 eur pokopališče Gabrovka,
561,00 eur pokopališče Kresnice zbiral KORK Jevnica in 304,60
KORK Kresnice,
400,00 pokopališče Šmartno pri Litiji
395,00 na pokopališču Vače
Iskrena hvala vsem prostovoljcem, ki ste del tega uspeha. HVALA pa
tudi vsem vam, spoštovani donatorji, za vsak vaš dar! Vsi skupaj smo
opravili plemenito in koristno delo!

IZ VSEBINE …
NAMENITE DEL
DOHODNINE
LOKALNIM DRUŠTVOM
- obrazec in seznam
STRAN 8

NA POLŠNIKU
POSADILI 60 DREVES
STRAN 11

SREČANJE DRUŠTEV
PODEŽELSKIH ŽENA
TREH OBČIN
STRAN 12

SMUČARSKA
SKAKALKA LARA
LOGAR
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O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

(nadaljevanje z naslovnice)

ČAROBNA LITIJA 2019

V mesecu decembru bo Litija postala ČAROBNO MESTO.
Nepozabno praznično vzdušje bomo ustvarili zlasti na prireditvah. Ponudili bomo vsebine za vse starostne skupine in
okuse, oprli se bomo na lokalno tradicijo, ki jo bomo posodobili z elementi urbanega dogajanja. Več pozornosti kot doslej
bomo namenili mlajšim ter dali poseben poudarek kulinarični
ponudbi: dišalo bo po prazničnem čaju, vroči čokoladi, kuhanem vinu, pečenih jabolkih in parkeljnih, potici, poprtnikih,
črnemu oglarskemu kruhu, rudarski mal‘ci in še marsičemu.
Na stojnicah boste lahko kupili še zadnja Miklavževa, božična in novoletna darila in poskrbeli, da se bodo vaše bogato obložene praznične mize šibile pod lokalnimi dobrotami. Poleg mesta, bo še posebej čaroben Rudnik Sitarjevec,
kjer bodo decembra potekala številna animirana vodenja in
dogodki.

PRIŽIG LUČK, MIKLAVŽEV SEJEM IN NOČNI POHOD
Z BAKLAMI DO RUDNIKA SITARJEVEC,

sreda, 4. december, Valvazorjev trg, Rudnik Sitarjevec
Čarobnost lučk, pozitivno vzdušje ob bogatem dogajanju po
mestu, obložene stojnice za vse okuse, igrivost in veselje,
srčnost in pričakovanje leta 2020 se bo letos pričelo že na
god sv. Barbare, 4. decembra. Prižgali bomo tisoče lučk, ki jih
bodo z glasbo pospremili odlični vokalisti in instrumentalisti
ter bogate Miklavževe stojnice. Škratki in Litko pa bodo že
tretje leto pričakali pohodnike, ki se bodo v Rudnik Sitarjevec
podali z baklami iz starega mestnega jedra. Obisk rudnika bo
za pohodnike brezplačen.

RAZSTAVA BOŽIČNEGA KRUHA

otvoritev četrtek, 19. december, Mestni muzej Litija
Poprtnik ali božični kruh je del naše bogate kulturne dediščine. Staro ljudsko verovanje poprtniku pripisuje celo magično in zdravilno moč. V pripravah na razstavo bodo tudi letos
potekale delavnice peke poprtnika. V Mestnem muzeju Litija
bodo do 6.1.2020 na ogled umetnine, ki bodo nastale z rokami
spretnih gospodinj, ki jih vljudno vabimo k sodelovanju.
Dogodek bo s strokovno razlago o dediščini poprtnikov obogatil eden najbolj priznanih slovenskih etnologov dr. Janez
Bogataj.

BOŽIČNI SEJEM, OTROŠKI KOTIČEK, ULIČNI UMETNIKI,
DEDEK MRAZ, RIBIČ PEPE IN TILEN ARTAČ

petek in sobota, 20. in 21. december
Staro mestno jedro bo zaživelo v pisanih barvah: stojnice se
bodo šibile od teže darilc in unikatnih izdelkov ter božičnih
kulinaričnih dobrot. Čarobnost Litije bo nadgradil večer namenjen najmlajšim, saj
je Mestna skupnost Litija, pred obiskom težko pričakovanega dedka Mraza, v goste povabila enega najbolj popularnih
otroških TV junakov Ribiča Pepeta. Najmlajšim bo celoten čas
božičnega sejma namenjen poseben zabavni in ustvarjalni
praznični kotiček. Prvič nas bodo obiskali tudi ulični umetniki
in naredili mesto še bolj čarobno.
S pred-božično sejemsko, programsko in kulinarično ponudbo bomo nadaljevali v soboto dopoldan. Ulični umetniki,
dnevni otroški praznični kotiček, ubrani zvoki številnih harmonik,… vse to bo dobrodošlo v čakanju gosta tega dne.
Tilen Artač bo Litijanom in iz Litije celi Sloveniji, izrekel prav
posebno praznično voščilo. Pravzaprav ne ravno on - voščili nam bodo številni liki, ki jih on odlično in nadvse zabavno
imitira.

JASLICE V RUDNIKU SITARJEVEC

26. – 29. december
Po-božični dnevi vabijo na Sitarjevec k rudniku, ki je eden najbogatejših mineralnih rudnikov v Evropi. Zato bodo s posebno
svetlobo in z umetniškim pridihom ustvarjalcev, v rudniku PRVIČ na ogled MINERALNE JASLICE. Oglede rudnika bodo popestrili tudi nastopi Mešanega pevskega zbora KUD Jevnica.
ŽIVE JASLICE bodo še ena od posebnosti letošnjega decembrskega dogajanja v Litiji. Pripravili jih bodo člani KUD JEVNICA na platoju pred rudnikom.
Če še ne poznate skrivnosti in lepot našega rudnika bodo ves
čarobni december na voljo tudi vodeni ogledi. Več o tem v
naslednji številki Občana.

PREDNOVOLETNA ZABAVA V ČAROBNI LITIJI

ponedeljek, 30. december 2019
Nastopila bo odlična zasedba DOC ROCK, z vrhunsko izvedbo
uspešnic s področja nekdanje Jugoslavije in širše. Za višek večera bodo poskrbeli popularni žurerji MAMBO KINGS.

SILVESTROVANJE V ČAROBNI LITIJI

torek, 31. december 2019
Najbolj veselo zabavo v letu bomo začeli z mladim Ansamblom
Zavriskej, DJ Bucyjem, zaključili pa z zvezdami večera, enkratnimi MODRIJANI.
Tudi za pestro gostinsko ponudbo bo poskrbljeno, tako da leto
2020 ne boste pričakali ne lačni, ne žejni, le malce utrujeni.
Več informacij o ČAROBNI LITIJI na: www.zkms-litija.si, www.
litija.si, FB Kulturni center Litija, Občina Litija, TIC Litija, rudnik Sitarjevec; osebno v Turistično informacijskem centru na
Valvazorjevem trgu 10, na info@visit Litija ali na 070 700 484.
Obisk vseh prireditev je za obiskovalce brezplačen.
Nasvidenje v ČAROBNI LITIJI.

POVABILO LOKALNIM PONUDNIKOM K PREDSTAVITVI IDEJNIH VSEBIN IN
STORITEV TRAJNOSTNEGA TURISTIČNEGA PRODUKT ZA OBČINO LITIJA –
NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
Splošno
Objavljeno na spletu:11.11.2019
Rok / aktualno do: 06.12.2019 do 00.00
Kategorija: Objave in pozivi
Občina Litija (občina) skupaj z Razvojnim centrom Srca Slovenije d.o.o. vabi k predstavitvi idejnih vsebin in storitev
za oblikovanje trajnostnega turističnega produkta, ki bodo
ustrezno dopolnjevali rudarsko dediščino rudnika Sitarjevec.
Cilj občine je pridobiti nabor izvirnih in vsebinsko domišljenih vsebin ter storitev, ki bodo odražale znamenitosti, dediščino, etnološke in kulinarične značilnosti občine ter imele
kot takšne izrazit promocijski učinek. Rezultat tega poziva
bo oblikovan trajnostni turistični produkt MINE TOUR.
Poziv je objavljen v okviru projekta MINE TOUR, programa
Interreg V-A Slovenija Hrvaška. Projekt obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala rudarske dediščine
naravnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji ter kulturnega spomenika (Šoht) v Labinu. Cilj projekta je aktivno
ohranjanje rudarske dediščine z razvojem novih trajnostnih
čezmejnih turističnih produktov. S projektom nameravamo
izboljšati dostopnost in prepoznavnost rudnikov, doživljanje
dediščine, povečanje obiska ter povečanje privlačnosti obeh
spomenikov. Oba spomenika bosta nadgrajena z vsebinami,
ki obiskovalcem nudijo možnost bogatega doživljanja dediščine, s čimer bo zagotovljena njuna ohranitev za bodoče generacije. Končni turistični produkt bo oblikovan z največ
štirimi (4) vsebinami/storitvami/turističnimi zgodbami
in bo potekal v obliki doživljajskega izleta za posamezne
turiste in turistične skupine, ki bodo želeli spoznati naravno in kulturno dediščino občine Litija. Obisk rudnika
Sitarjevec bo ena izmed štirih vsebin oz. storitev končnega turističnega produkta. Izbrani ponudniki, ki bodo
vključeni v turistični produkt, bodo deležni brezplačne
promocije na lokalni, nacionalni in čezmejni ravni (tudi
na Hrvaškem).
Turistični produkt bo lahko izveden na isti ali na več različnih lokacijah v občinah Litija ali Šmartno pri Litiji in
bo moral biti primeren tako za slovenske kot tudi tuje
obiskovalce/turiste.
Želimo, da vsaka posamezna vsebina turističnega produkta
pripoveduje zgodbo in nudi doživetje, značilno za območje
občine Litija in na ta način krepi prepoznavnost našega kraja in dediščine ter dopolnjuje vsebino ter doživljajski ogled
rudnika Sitarjevec.
Občina Litija bo z Razvojnim centrom Srca Slovenije d.o.o.
izbrala izključno tiste ponudbe, ki pripovedujejo zgodbe in
nudijo ponudbo povezane z/s:
•	največjimi lokalnimi znamenitostmi: zgodovinske, arheološke, arhitekturne, naravne, kulturne, umetniške,…
•	etnološkimi značilnostmi občine
•	kulinariko: prilagojeno tradiciji naših krajev ali rudarski
tradiciji
Obvezni elementi ponudbe so:
•	Predstavitev turistične ponudbe v slovenskem in angleškem jeziku, ki vsebuje jasne odgovore na vprašanja: kaj
bodo turisti doživeli, kaj se bodo naučili, kaj bodo spoznali
in kako je vsebina povezana z občino, kakšna je morebitna simbolika in sporočilna vrednost.

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE
KUNŠTOV MLIN – KOBILJEK – SAVA

Občina Litija je pristopila k rekonstrukciji lokalne ceste, ki je
bila močno poškodovana v neurju 13.7. 2018. Takoj po neurju je občina Litija pristopila k začasni sanaciji, hkrati pa tudi
k izdelavi tehnične dokumentacije, ki jo je skupaj z vlogo za
dodelitev nepovratnih sredstev posredovala na MOP, Sektor za
zmanjševanje posledic naravnih nesreč.
Projekt rekonstrukcije vsebuje ureditev makadamske ceste v
dolžini 3700 m in širini 5m, izvedbo štirih mostov in podporne konstrukcije ob lokalno erodiranih pobočjih pod cesto. Prav
tako se bo uredilo odvodnjavanje cestišča in zalednih voda.
Glede na višino pridobljenih sredstev s strani MOP-a, je v letošnjem letu Občina pristopila k rekonstrukciji ceste v dolžini 644
m. Dodatna sredstva pričakujemo v prihodnjem letu in s tem
tudi nadaljevanje del.

•	Navedba izvajalca/ev z imenom, priimkom, nazivom in
naslovom organizacije v kateri je/so zaposlen/i ter referencami.
•	Navedba točnih/e lokacij/e na katerih se bo izvajala
ponudba.
•	Navedba natančnih terminskih zmožnosti izvedbe
ponudbe (ura od-do, dan v tednu, mesec, letni čas). Prijavitelj mora garantirati možnost izvedbe v predlaganih
terminih.
•	Variacije izvedbe (glede na letne čase ali alternative v
primeru slabega vremena).
V primeru, da ponudba ne bo vsebovala vseh obveznih
elementov, je komisija ne bo obravnavala po kriterijih za
izbor in bo zavržena.
Kriteriji za izbor:
•	Ponudba mora biti kakovostna, vsebinsko dodelana in unikatna.
• Ponudba mora opredeljevati za koliko ljudi je primerna.
•	Trajati mora največ eno uro (posameznik ali skupina se
torej lahko zadrži na posamezni turistični atrakciji največ
eno uro, za obiskovalce pa mora biti poskrbljeno od prihoda do odhoda).
•	Ponudba mora vključevati natančen opis poteka izvedbe v
slovenskem in angleškem jeziku.
• Reference izvajalca ponudbe.
•	Navedba nadomestnega/ih izvajalca/ev z imenom, priimkom, nazivom in naslovom organizacije v kateri je/so
zaposlen/i ter referencami (v primeru bolezni ali drugih
odsotnosti primarnega izvajalca).
•	Ocenjena končna vrednost ponudbe ne sme presegati 10
evrov (z DDV) na osebo.
•	Prednost bodo imele ponudbe, ki se bodo navezovale na
zgodbo rudnika Sitarjevec ali bodo jasno povezane z dediščino občine.
•	Prednost bodo imele ponudbe, ki bodo pogosteje izvedljive (izvedba možna v vseh letnih časih, ob koncih tedna,
vsak dan, ob različnih urah).
•	V primeru, da je izvedba programa prijavljene ponudbe
odvisna od posameznega letnega časa oz. odvisna od
vremenskih razmer, v opisu jasno opredelite vse variacije
izvedbe (letni časi ali alternative v primeru slabega vremena).
Vabimo vas, da nam najpozneje do 06.12.2019 pošljete
prijavni obrazec s katerim podate vašo ponudbo na turizem@razvoj.si.
Po tem roku bo komisija, imenovana s strani župana, pregledala ponudbe, ki izpolnjujejo vse obvezne elemente in izbrala
najboljše idejne rešitve za nadaljnje oblikovanje trajnostnega turističnega proizvoda MINE TOUR. Izbrane ponudnike
bo komisija pozvala tudi k osebni predstavitvi ponudb. Komisija si pridržuje pravico, da v sodelovanju z izbranim prijaviteljem določene elemente ponudbe tudi spremeni oziroma
prilagodi.
Ponudbe lahko posredujejo vse pravne in fizične osebe iz
občine Litija in Šmartno pri Litiji, ki imajo ustrezno registracijo/dovoljenje za izvajanje dejavnosti na katere se nanaša
predmetno povabilo in ki bodo lahko zagotovile izvajanje vsebin najkasneje do 01.09.2020. Celoten turistični produkt
bo do tega datuma večkrat testiran, s čemer se mora izbrani prijavitelj strinjati in pri tem aktivno sodelovati. Izbrani
prijavitelji se zavežejo tudi k sodelovanju na 40 urnem
usposabljanju o trajnostnem turizmu za promocijo rudarske dediščine, ki bo potekalo predvidoma v januarju
in/ali februarju 2020 in ga bo izvajala Turistična zveza
Slovenije.
Z avtorji izbranih rešitev bo Občina Litija sklenila pogodbo
o sodelovanju oziroma izdala naročilnico za izvajanje turističnega produkta glede na izražene potrebe turistov. Občina si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od predlaganih ponudb ali ustavi predmetni postopek sprejemanja
ponudb.
Za podrobnejše informacije smo vam na voljo na tel. številki
01 8962 710 ali turizem@razvoj.si.
Razvojni center Srca Slovenije d.o.o.
Mojca Štepic, v.d. direktorja 

Občina Litija
Franci Rokavec, župan

OBVESTILO

O 3. JAVNI DRAŽBI V LETU 2019,
za prodajo nepremičnega premoženja
občine Litija,

ki bo potekala v četrtek, 21.11.2019 ob 14.00 uri
v veliki sejni sobi Občine Litija.
Vse podrobnosti o predmetu javne dražbe
in pogojih udeležbe na javni dražbi si lahko
preberete na http://www.litija.si.

AKTUALNO / POLITIKA
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Poslanec Boris Doblekar
o delu v Državnem zboru
Republike Slovenije.
BREZPLAČNI
JAVNI PREVOZ
ZA UPOKOJENCE
IN IVALIDE TER
ŠPORTNIKE
Po zaslugi naše
poslanske skupine
Slovenske demokratske stranke bo deležno brezplačnega javnega prevoza več kot 600 tisoč upokojencev
in invalidov.
Novela zakona bo omogočila brezplačne prevoze v javnem potniškem prometu tudi študentom invalidom in registriranim športnikom,
mladi registrirani in kategorizirani športniki s
statusom dijaka ali študenta, pa bodo subvencionirano vozovnico lahko uporabili tudi za prevoz na vadbe in tekme.

Z dopolnilom v prvi obravnavi je bila dodana
tudi pravica do brezplačnega javnega prevoza
za vse invalide z evropsko kartico invalida in že
omenjeni brezplačen javni prevoz za vse upokojence. Vesel sem, da je naše prizadevanje
podprla tudi koalicija. Prvi koraki, to je bistveno cenejša karta za dijake in študente, ki je pocenila družinske proračune do 3000 € letno, je
bila sprejeta 2012 v času naše vlade.

ki nosi ime upokojencev, niti stranka, ki ima v
svojem programu zapisano, da bo invalidske
pokojnine „uredila danes“! Prav tako se morajo
nujno urediti tudi mizerne kmečke pokojnine.
Ne bomo popuščali, zato bomo nadaljevali z
aktivnostmi za dve najbolj ranljivih in socialno
ogroženih skupin v naši družbi, dokler ne bomo
končno uslišani. Ob tem smo pripravili tudi
predlog slovenskega demografskega sklada, ki
bo dolgoročen garant za izplačevanje višjih in
zanesljivih pokojnin.

še dostopnosti stanovanj za mlade in za družine ter na področju stanovanjske oskrbe. Prav
tako se s to shemo nevtralizira ukrep Banke
Slovenije o formalnem zaostrovanju pogojev za
pridobitev kreditov, kar pa je popolnoma legitimna pravica in odločitev banke. V imenu vseh
prikrajšanih državljanov si želim, da bo naš
predlog kot rešitev zagate vlada vzela resno in
da v Državnem zboru nemudoma sprejmemo
potrebne ukrepe.
INVALIDSKE IN KMEČKE POKOJNINE,
SLOVENSKI DEMOGRAFSKI SKLAD
Po našem mnenju je nedopustno, da ima 7500
državljanov invalidske pokojnine, ki so nižje
od 300 €. Vlada žal za invalidske upokojence nima posluha in jih vseskozi zanemarja. V
SDS zato predlagamo njihovo zvišanje vsaj na
raven socialne pomoči! Tako kot imamo določeno minimalno pokojnino, tako bi morali določiti tudi minimalne invalidske pokojnine. Več
kot očitno je, da nekateri za potrebe politične
samopromocije izkazujejo posebno empatijo
do upokojencev samo pred volitvami. Sramotno je, da predloga SDS za zvišanje najnižjih
invalidskih pokojnin ne podpira niti stranka,

KREDITNA SPOSOBNOST, STANOVANJSKA
JAMSTVENA SHEMA
Ker vlada ni pravočasno pripravila ustreznih
ukrepov, smo v naši poslanski skupini pripravili
ukrep za državljane - zakon, ki rešuje družine, da
z otroci ne ostanejo na cesti, ko se jim zalomi.
S stanovanjsko jamstveno shemo so lahko doseženi veliki učinki, predvsem na področju bolj-

ČLANI OBČINSKIH
ORGANIZACIJ SLS LITIJA IN
ŠMARTNO PRI LITIJI OBISKALI
PREKMURJE

Občinska odbora SLS Litija in Šmartno pri Litiji
sta tudi letos organizirala izlet v okviru projekta SLS POVEŽIMO SLOVENIJO. Odločili smo se
za obisk Prekmurja ob letošnjem praznovanju
100 letnice združitve. Kako zanimivo in obiska
vredno območje naše države smo izbrali, smo
kaj hitro ugotovili, saj smo v zelo kratkem času
napolnili vsa mesta v avtobusu.
Po obveznem postanku v Tepanjah, smo nadaljevali pot do Turnišča, kjer smo se udeležili svete maše, nato pa prisluhnili župniku, ki
nam je prijazno predstavil zgodovino nastanka
cerkve Marijinega vnebovzetja, ki je osrednja
božjepotno svetišče murskosoboške škofije.
Druženje z župnikom Andrejem je bilo še posebej prijetno potem, ko smo ugotovili, da izhaja
iz naših krajev, iz Male Štange in dobro pozna
tudi naše kraje.
V nadaljevanju smo si v Filovcih ogledali muzej
lončarstva, preiskusili pravo prekmursko hrano
v gostilni v Dobrovniku. Tu se nam je pridružil
predsednik RO SLS Robert Ščap in nam predstavili zgodovino Prekmurja in seveda tudi današnje življenje v tej prelepi slovenski pokrajini.
Ogled tropskega parka in vzgoje orhidej je predstavljal pravo pašo za oči, predvsem ženskega
dela udeležencev in kar nekaj teh čudovitih rastlin je pristalo v rokah novih lastnikov. Tik pred
sončnim zahodom pa še ogled stolpa Vinarium
s čudovitim razgledom po obronkih lendavskih
goric. Nepozaben dan smo zaključili z obveznim postankom na Trojanah in se razšli s prijetnim občutkom, da so takšna druženja še kako
pomembna za ohranjanje pristnih vezi med člani in simpatizerji SLS ter obenem spoznavamo
našo prelepo domovino.
V imenu obeh občinskih odborov predsednici
Veronika Jesenšek in Lijana Lovše.

DOLGOTRAJNA OSKRBA, DOMOVI
ZA STAREJŠE OBČANE
Želeli smo, da se s sprejetim sklepom v Državnem zboru poišče odgovorne za nesmotrno
predvideno porabo 74,5 milijonov evrov javnega denarja za dolgotrajno oskrbo, v zadnjih
desetih letih pa se ni zgradil niti en sam dom za
starejše občane. Našega predloga tokrat koalicija žal ni podprla, zato smo v naši poslanski
skupini mnenja, da poslanci s takim početjem
vršijo napad na transparentnost delovanja
naše države.

Ponovno sem opozoril, da smo v občini Litiji
zgradili dom za starejše, varovana stanovanja
in VDC s sredstvi iz občinskega proračuna, za
kar bi morala poskrbeti država in zaman od nje
pričakovali 7 milijonov evrov, kar v občini občutimo še danes in bomo še nekaj časa, dom,
stanovanja in VDC pa imamo k sreči zgrajen in
polno zaseden.
SANACIJA ODLAGALIŠČA RAKOVNIK,
PROMETNI KAOS V LITIJI
Ob še mnogih aktivnostih naj poudarim še, da
sem izjemno vesel, da se končno začenja sanacija Odlagališča odpadkov Rakovnik v sosednji občini Šmartno pri Litiji in ureja boljša
pretočnost prometa po glavni državni cesti
skozi mesto Litija.
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Kolesarsko društvo Litijski
tempomat je bilo ustanovljeno
avgusta 2018. Ustanovili smo ga
prijatelji in znanci, ki nas druži
želja po razgibanem preživljanju
prostega časa na kolesu in smo se s tem zanimivim športom ukvarjali že precej časa pred
ustanovitvijo društva. Namen ustanovitve in
delovanja društva je organizirano vzpodbujanje
litijanov vseh starosti k zdravemu in aktivnemu
preživljanju prostega časa na kolesu.
Naše tradicionalne nedeljske skupinske vožnje (oziroma po naše: »runde«) dopolnjujejo
tudi specialni dogodki, kot so Mangart Tour,
Tempomatov izziv in Extra Tempo Avantura.
Slednjo smo prvič izvedli letos aprila. Gre
za dogodek z različnimi dolžinami in težavnostmi tras, kjer
si kolesarji z gorskimi
kolesi s pomočjo GPS
sledi utirajo pot po
bolj ali manj znanih
poteh, po hribovjih
na območju Litije.
Konec decembra kolesarji pokažemo tudi
svojo dobrodelno plat, saj se namesto v športna oblačila oblečemo v Božičke, natovorimo
nahrbtnike z darilci, prekolesarimo Litijo in obdarujemo otroke. Tudi letos nas ne spreglejte!
Društvo je v dobrem letu dni delovanja k včlanitvi pritegnilo preko 60 navdušencev nad kolesarjenjem. Člani so poleg možnosti udeležbe na naših že skoraj tradicionalnih dogodkih
deležni številnih ugodnosti pri nakupovanju
kolesarske opreme ter dostopa do uporabnih
informacij z vseh področij kolesarstva pri bolj
izkušenih članih društva.
Več informacij o društvu, včlanitvi in naših
dogodkih najdete na spletni strani www.litijskitempomat.si in na naši Facebook strani
»Litijski tempomat«. Sedanji in bodoči navdušenci nad kolesarstvom - vabljeni, da se nam
pridružite. Vsak nov član ob včlanitvi do konca
leta prejme kolesarske nogavice Wattsocks v
barvah društva.
S temi besedami naše delovanje vidi naš član
Sašo Prijatelj.
Predsednik društva
Samir Handanagić

DOBER GLAS SEŽE V DEVETO VAS

Novica o odprtju co-working prostorov RISE Šmartno Litija v Šmartnem pri Litiji in Litiji je dosegla tudi
nacionalno RTV, ki je obiskala naše prostore in
posnela krajšo reportažo in opravila intervju s
predsednikom zadruge in mladimi podjetji. Prispevek je bil objavljen v Prvem Dnevniku. Razkazali smo jim prostore in predstavili naš projekt,
nad katerim so bili navdušeni in se dogovorili za
nadaljnje sodelovanje, kar pomeni, da bodo ob
najbolj odmevnih dogodkih redno delali reportaže in jih objavljali na nacionalni televiziji. Taki
prostori za sodelo sicer v Sloveniji in po svetu
niso novost, so pa v naših občinah in ravno to je
pritegnilo novinarko, saj se ji je zdelo interesantno, da takšni projekti uspevajo tudi v bolj ruralnih območjih z manjšim številom prebivalstva.
V mesecu oktobru smo že začeli z aktivnostmi
na področju podjetniškega izobraževanja.
Za vse ustvarjalce ročnih del, naravne kozmetike
in podjetnike s področja oblikovanja je bila posebej zanimiva delavnica Osnove prodaje na globalni spletni platformi
Etsy. Na delavnici so
izvedeli vse o odprtju lastne trgovine na
omenjeni platformi, o
SEO optimizaciji artiklov in ključnih besedah, ...
Ustvarili smo tudi
serijo dogodkov z
imenom »Lokalno je
zmagovalno«, ki so
namenjeni predstavitvam primerov dobrih praks lokalnih
podjetnikov, umetnikov, obrtnikov in društev, saj si želimo, da se glas o lokalnih pridelovalcih, kmetih, ... širi in vzpodbuja sodelovanje
med omenjenimi institucijami in posamezniki.
Kot prvi v tej seriji dogodkov se je predstavil Matjaž Anžur s svojo pivovarno Volk Turjaški, ki je
na Gabrski gori obnovil staro kmetijo in v njenih
prostorih postavil ročno pivovarno, kmetijo pa
nadgradil v turistično znamenitost Grad Sveta
Jurjeva gora.
Udeležence predavanja je predvsem zanimala
njegova zgodba ter postopki varjenja piva, staranja, uporaba sestavin...
Eden izmed odmevnejših podjetniških dogodkov v oktobru pa je bila delavnica Osnove
digitalnega marketinga, katerih veščine so
za današnjega podjetnika ključnega pomena. Izvedeli smo najpomembnejše informacije

glede obnašanja podjetih na družbenih omrežjih
LinkedIn, Instagram ter Facebook, kako potenciale (brezplačne in plačljive) marketinga na le-teh najbolj izkoristiti, kako pridobivati ustrezen
kader, končno pa kako s spletnim marketingom
povečati prodajo in priti na prvo stran iskalnika Google. Omenjene so bile tudi najnovejše in
hitro rastoče spletne platforme, ki predstavljajo
prihodnost v spletnem oglaševanju in jih podjetja ne smejo zamuditi.
Predstavili smo serijo predavanj Primeri dobrih
praks, predavanja pa so zasnovana tako, da
uspešni podjetniki predstavijo svojo pot v svetu podjetništva, hkrati pa za predavatelje vsakič
povabimo podjetnike z različnih področij, tako
da vsak občan najde zase nekaj zanimivega. Dogodki so namenjeni temu, da poslušalci vidijo,
da se da uspeti tudi z minimalnim vložkom kapitala, vsekakor pa so uspešne podjetniške zgodbe vir upanja in marsikomu dajo zagon, da tudi
sam poskusi uresničiti svojo idejo.
V oktobru smo gostili tudi prvo start-up
podjetje
Organics
Nutrients (Seminar:
Od ideje do inovativnega produkta),
ki je je šlo skozi fazo
inkubacije v Mariborskem univerzitetnem podjetniškem
inkubatorju oz. pospeševalniku. S pomočjo inkubatorja so
na podlagi ideje, po
preveritvi poslovnega
načrta in testiranju
trga ustvarili povsem
nov slovenski produkt (naravna gnojila na osnovi iztrebkov črvov mokarjev), ga lansirali na trg,
poskrbeli za komercializacijo in danes uspešno
nadgrajujejo svojo ponudbo in sodelujejo s številnimi velikimi slovenskimi distributerji.
Co-working prostori so že pridobili prve »prebivalce« oziroma uporabnike, mlade podjetnike, ki
bodo prav tako soustvarjali program delovanja
in se vključevali v projekte RISE Šmartno Litija.
Če vas zanima naš program ali uporaba
prostorov (na voljo je konferenčna dvorana s
projektorjem, sejna soba, stalne delovne postaje, čajna kuhinja), nas lahko obiščete ali najavite
svoj obisk na info@rise.si ali tel. št. 041 76 79
75 (Nina). Želimo si širiti svojo ponudbo, zato v
prihodnje pripravljamo precej novih storitev, za
povpraševanja smo vam na voljo na zgoraj navedenih kontaktih.

Zakaj je dobro biti član
Obrtno-podjetniške
zbornice?

Mnenja o tem so seveda različna, zagotovo pa
velja: član, ki se zaveda vsega, kar zbornica kot
učinkovit varuh pravic in interesov obrtnikov in
podjetnikov izbori zanj v obliki ugodnejših zakonskih obveznosti, in ki uporabi vsaj nekaj od tega,
kar mu zbornica ponuja v obliki svojih storitev, je
svojo članarino dobro naložil.
1.	Zato, ker smo zbornica malih in smo njihov
glas. Obrtno-podjetniško zbornico smo pred
štiridesetimi leti ustanovili obrtniki sami, ker
nismo hoteli biti skupaj z velikimi v državni
zbornici.
2.	Zato, ker dobro poznamo probleme in interese obrtnikov in malih podjetij ter jih
uspešno zastopamo pred vlado oziroma
državo. S povezovanjem v svoji zbornici, po
»branžah« v strokovne sekcije, mali postanemo glasni, močni in vplivni.
3. Zato, ker smo blizu članov.
4.	Zato, ker smo za člane še vedno najboljši
»servis« in se posvetimo prav vsakemu izmed njih.
5.	Zato, ker skrbimo, da so člani dobro informirani. Vsak mesec člani dobijo revijo Obrtnik
s prilogo Obrtnikov Svetovalec ter obvestila
območne obrtno-podjetniške zbornice, prosto
lahko dostopajo do naših spletnih strani z več
tisoč aktualnimi informacijami.
6.	Zato, ker članstvo v OZS poleg vsega naštetega prinaša tudi vrsto drugih ugodnosti.
Član Obrtno-podjetniške zbornice je lahko vsaka
fizična ali pravna oseba, ki opravlja obrtno
dejavnost ali domačo in umetnostno obrt,
oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost.
V letošnjem letu (od aprila dalje) so se včlanile
naslednje podjetnice, podjetniki oziroma firme:
•	SAN-ING, SVETOVANJE IN INŽENIRING,
PETRA PRIVŠEK KONJAČIĆ S.P.
• OBLAGANJE TAL IN STEN, MIRO MIJIĆ S.P.
• FRIZERSTVO META, MARJETKA GROBOLJŠEK S.P.
• OBDELAVA KOVIN, MIHA PESTOTNIK S.P.
• VARJENJE IN MONTAŽA, MITJA KOVAČ S.P.
•	KRISMODE PLESKARSKA IN ZAKLJUČNA
GRADBENA DELA d.o.o.
•	MESNINE BAJEC, PREDELAVA IN PRODAJA MESA,
NATALIJA BAJEC S.P.
• GRIČ – AR, GRADBENO PODJETJE, d.o.o.
•	EKOLOŠKO NAČRTOVANJE IN GRADNJA GREGOR
BERČON S.P., KOZMOTEKTON
• OMAHEN-TRANSPORT d.o.o.
•	M TRADE računovodske storitve in
finančni inženiring, d.o.o.
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KJER SE PUSTOLOVŠČINA ZAČNE ALI JESENSKA
DOGAJANJA V KNJIŽNICI OSNOVNE ŠOLE LITIJA
Knjižničarka Nena na 48. kongresu iasl

(International Association of School Librarianship)

Zgodba se je začela dogajati že leto prej, ko me je kolegica knjižničarka Urša Bajda povabila,
da skupaj pripraviva prispevek za IASL konferenco, ki se je teden pred letošnjimi jesenskimi
počitnicami odvijala skoraj v naši bližini – Dubrovniku. To pa ni tako blizu – boste rekli. Če pomislimo, da so bile prejšnje tri konference šolskih knjižničarjev v Turčiji, Kaliforniji in na Japonskem, naslednja pa bo v Teksasu, potem lahko mirno trdim, da je bila ta skoraj pred vrati. Kakorkoli, prispevek sva pripravili, oddali in bili kljub vloženemu delu prijetno presenečeni, ko sva
prejeli tudi potrditev. Sedaj je torej šlo zares: na konferenci, ki je štela 244 – po večini – šolskih
knjižničarjev iz 45 držav vseh kontinentov, sva bili po neuradni informaciji prvi dve slovenski
knjižničarki prisotni tudi s prispevkom. V angleškem jeziku sva prisotnim predstavili vsaka svojo
knjižnico in dejavnosti, s katerimi se vključujemo v mednarodno sodelovanje. Kot zanimivost: na
konferenci sva se srečali tudi s knjižničarko Roso z Islandije, s katero sva predhodno sodelovali v
nekaj eTwinning projektih. Svet je res mala vas, kajne!

Kdo se ne bi razveselil takih novic:
Člani knjižničarskega
krožka LibBros in
mentorica Nena Mandelj smo se te jeseni
razveselili dveh evropskih znakov kvalitete,
s katerimi je bilo
potrjeno, da je bilo
naše delo priznano na
najvišji evropski ravni.
V prvem smo se ukvarjali z bralno motivacijo, v drugem pa smo raziskovali življenje in delo genija
Leonarda da Vincija.

V slogi je moč. zahvala

Res je zlajnan v naslovu zapisan slogan, pa vendar pove vse, kar je treba. Projektne aktivnosti
smo lahko tako strokovno izpeljali le zato, ker smo se odločili, da bomo stopili skupaj. In s tem
smo goste iz Poljske, Portugalske, Italije, Turčije in Romunije tako navdušili, da bo dogajanje v
tednu mobilnosti še dolgo, dolgo odmevalo v njihovih glavah in srcih.
Srčna hvala, dragi starši, da ste se odločili biti del projektnega dogajanja, hvala, da ste z odprtimi rokami sprejeli učence iz
tujine, hvala, da ste jim nudili
topel in prijazen dom. Hvala
tudi za vso ostalo pomoč,
strpnost, odzivnost, pripravljenost razrešiti morebitne
izzive, srčnost. Brez vas vsega tega ne bi mogli izpeljati.
Družine – Nuše Babnik Mravlja, Julije Petrič, Barbare Rozina, Pie Vodenik, Mie Vozelj,
Tese Setničar, Ale Cvetežar,
Lee Zupančič, Martine Mandelj, Žane Bercieri Povše,
Saše Štrus, Domna Dobravca, Nur Oshish, Jurija Cvikla
- bili ste imenitni in srčni gostitelji, kakršne si človek lahko samo želi. Iskrena zahvala tudi vsem kolegom, ki so vsak po svoji
moči in prepričanju sodelovali v posameznih fazah načrtovanja in izvajanja aktivnosti. Hvala vsem
Polšničanom, ki so nam znali pričarati podeželsko življenje nekoč in danes.Vse je dobro organizirano teklo tudi zaradi prizadevnih čistilk in kuharic.
Novih izzivov nas pod takimi pogoji dela pač ne more biti strah, kajne?!
koordinatorka projekta na OŠ Litija in knjižničarka Nena Mandelj

Nastop Učiteljskega pevskega zbora kud litus
v Slovenski filharmoniji

Na svetovni dan učiteljev 5. 10. 2019
smo pevke učiteljsekga pevskega zbora OŠ Litija nastopale na 4. koncertu
učiteljskih pevskih zborov Slovenije
v organizaciji Učiteljsekga pevskega
zbora Slovenije Emil Adamič. V Slovenski filharmoniji v Ljubljani je nastopilo
sedem učiteljskih pevskih zborov iz
naše domovine. Letos smo se spomnili 100. obletnice priključitve Prekmurja matičnemu narodu in združitve
prekmurskih Slovencev z matičnim
narodom. Organizator želi povezati
in okrepiti sodelovanje med pevskimi
zbori in pozitiven odnos do nacionalne
in svetovne glasbene dediščine.

Mobilnost ERASMUS PLUS HEART na OŠ LITIJA
Geslo, ki nas je v dneh od 7. do 11. oktobra v okviru mobilnosti projekta HEART povezovalo, se je
glasilo: Različne generacije –
enaka skrb za skupno dobro.
Na šoli smo gostili 11 učiteljev
in 17 učencev iz Poljske, Turčije, Portugalske, Italije in Romunije. Organizacija in izpeljava dogodka je bila izvrstna,
za kar se je treba zahvaliti odObveščamo Vas, da smo za Vas pripravili pestro
govorni projektni in razširjeni
šolski skupini, zagnanim učenizbiro izletov in potovanj na spletni strani
cem, seveda srčnim gostiteljwww.ruditurs.com
skim družinam, omeniti pa je
in facebook strani Turistična agencija Rudi Turs.
treba tudi nadvse gostoljubne
Polšničane. V nadaljevanju
Seveda nas pa tudi lahko pokličete na
projekta nas čaka obisk itali031/709-499,
janske šole, vmes pa različni
kjer vam bomo z veseljem pomagali.
izzivi.

Če česa nimamo, se potrudimo in najdemo.
Prisrčno vabljeni…..

OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Obisk sejma NARAVA –
ZDRAVJE

24. oktobra 2019 smo se v okviru dela z nadarjenimi učenci z vlakom odpravili na Gospodarsko
razstavišče v Ljubljano, kjer se odvijal sejem
NARAVA – ZDRAVJE.

V prvi dvorani so bile predstavljene novosti s področja zdravja, v drugem pa s področja prehrane
in narave. Sejem se nam je zdel zanimiv, še posebej, ker smo se lahko preizkusili v oživljanju in
znanju iz biologije.
Maria Elena Cividini in Nuša Ključevšek, 9. c

Šolski sklad OŠ Gradec

Šolski sklad OŠ Gradec deluje že dolga leta in
tako je tudi lani oplemenitil šolo z zbranimi sredstvi, ki so bila znova namenjena širokemu krogu
uporabnikov, in sicer za pomoč učencem iz socialno šibkih družin (npr. plačilo dejavnosti, nakup
učnih pripomočkov), nadarjenim učencem (npr.
prijavnine na tekmovanja, projekti ipd.) ter na
splošno vsem učencem (npr. nekateri prevozi,
material za božično-novoletne izdelke, nagrade
učencem, oprema in pripomočki za zvišanje
standarda pouka). Nekaj sredstev za sklad so
učenci zbrali s svojim delom (akcija zbiranja starega papirja, izdelava in prodaja izdelkov na božično-novoletnem sejmu), a brez donacij podjetij
in prostovoljnih prispevkov staršev bi bila dejavnost sklada močno okrnjena, učenci pa za marsikaj prikrajšani. Zelo smo hvaležni vsem, ki ste
kakor koli prispevali v Šolski sklad OŠ Gradec
in s tem omogočali učencem boljše možnosti.
Sredstva sklada so bila med učence porazdeljena tako, da so koristila tako učencem matične
kot tudi podružničnih šol. Med mnogimi uspešnimi zgodbami sklada sta tudi naslednji dve.
V šolskem letu 2018/19 so bili s sredstvi iz Šolskega sklada OŠ Gradec za POŠ Kresnice kupljeni pripomočki in športna oprema, in sicer dve
večji blazini za vadbo, odskočna deska, pregibne
ovire, PVC palice za ovire, podstavek za ovire,
žogice za gimnastiko, badminton, nogomet in
košarko ter kolebnice in lestev za koordinaci-

jo. Sredstva za nakup športne opreme so bila
zbrana na novoletnem sejmu v decembru 2018
s prodajo izdelkov učencev. Učenci jih redno in z
velikim zadovoljstvom uporabljajo pri urah športa in v času bivanja v OPB.
Anica Brvar
Na POŠ Hotič učenci z veseljem ustvarjajo izdelke za božično-novoletni sejem. Mlajši med učenci vsako leto poizvedujejo, zakaj morajo izdelke,
ki so jih naredili sami, na sejmu kupiti. Takrat jim
učiteljice najlažje razložimo, kakšen je namen
zbiranja sredstev za šolski sklad. Lansko leto je
bil izkupiček njihovega truda ravno dovolj visok,
da smo lahko kupili prenosni zvočnik Ibiza Sound Port 15
VHV. Ozvočenje nam je v
veliko pomoč
pri
šolskih
prireditvah in
prvič smo ga
preizkusili na
prireditvi ob
zaključku šolskega leta. Zdaj obiskovalci dobro
slišijo nastopajoče učence, ki z ogromnim trudom in s pomočjo učiteljic pripravljajo program.
Z zvočnikom pa se pozabavamo tudi, kadar nam
dopušča čas pri pouku. Decembra Vas ponovno
vabimo na tradicionalni božično-novoletni sejem, kjer si boste lahko izbrali izdelke učencev,
se posladkali z vaflji in se nam pridružili v prazničnem vzdušju.
Irma Nemec Bric

Športni konec tedna v Kranjski Gori

V petek, 11. 10. 2019, so se učenci dodatne
strokovne pomoči od 6. do 9. razreda odpravili
na športni konec tedna v Kranjsko Goro. Namen
skupnega konca tedna je bilo aktivno preživljanje prostega časa v naravi, razvijanje moč-

nih področij vsakega od udeleženih učencev in
druženje. Preizkusili smo se tudi v lokostrelstvu.
Spremljalo nas je sončno vreme in obilo dobre
volje ter smeha. Uživali smo v čudovitih razgledih
na naše gore. 
Barbara Dular

Napovednik OŠ Gradec

V pričakovanju prazničnega decembrskega časa se bodo na matični šoli OŠ Gradec odvijale naslednje
dejavnosti, odprte za javnost:
• novoletni sejem s peko palačink in krofov ter s športnim poligonom v mali telovadnici za predšolske
otroke in prvošolce, ki bo v sredo, 27. 11. 2019, od 17.00 do 19.00;
• dramska predstava Palčkova nedelja (učilnica 23), ki bo v sredo, 27. 11. 2019, ob 17. 30 in ob
18. 30 ter
• novoletna prireditev oz. muzikal Poseben.si v telovadnici Gimnazije Litija, ki bo v četrtek,
12. 12. 2019, ob 17. 30.
Toplo vas vabimo, da se nam na teh dejavnostih pridružite ter s svojim obiskom polepšate dneve sebi
in nam. Veseli vas bomo!

XI. Abilimpiada Slovenije

V času od 18. do 19. oktobra 2019, je v Mariboru potekala XI. Abilimpiada Slovenije, katere
organizacijo je prevzel VDC Polž Maribor. Abilimpiade se je udeležilo 116 tekmovalcev iz 35
ustanov iz vse Slovenije, ki so se pomerili v 13. tekmovalnih
zvrsteh: vezenju križcev, vezenju stebelnega vboda, aranžiranju cvetja, krašenju torte, pripravi narezka, obdelavi lesa,
oblikovanju gline, fotografiranju na prostem, računalništvu
– urejanju besedila, izdelavi uporabnih predmetov iz odpadnega materiala, izdelavi nakita, slikanju na platno in izdelavi plakata. Osnovno šolo Litija, Podružnico s prilagojenim
programom, sta zastopala dva tekmovalca in sicer Zakšek
Sabina v disciplini Vezenje – stebelni vbod in Kevin Cvetko v
disciplini Računalništvo – urejanje besedila. Spremljala ju je
Barbara Klanšek. Dokazala sta svojo nadarjenost, spretnost
in ustvarjalnost, katere nosita v sebi in tako dosegla odlične rezultate, 10. mesto Sabina Zakšek
in 2.mesto Kevin Cvetko. 
Barbara Klanšek

Obisk prostovolcev v okviru Erasmus+
learning mobility of individuals KA1

V torek, 15.10.2019, so OŠ Litija obiskali prostovoljci, ki bodo
v tem šolskem letu vključeni v program Erasmus +, Learning
mobility of individuals KA1. Prišli so: prostovoljec Yegor iz
Španije (ki bo svoje delo opravljal v Mladinskem centru Litija), prostovoljka Noemie iz Francije (ta bo na OŠ Gabrovka)
ter trije prostovoljci iz Nemčije – Felix (ta bo delo opravljal
na OŠ Litija), Lynn (OŠ Šmartno) in Moritz (OŠ Gradec). Prostovoljce je spremljala Maša Soršak, ki je koordinatorica projekta v MC Litija. Kot dobrodošlico so na šoli za prostovoljce pripravili pano z zastavami držav, iz
katerih prihajajo ter pozdrave v njihovem jeziku. Prostovoljce je najprej pozdravil ravnatelj Peter
Strle ter jim skupaj s koordinatorico projekta Katarino Kos predstavil šolo. Prostovoljce so tudi
pogostili in jim pripravili priložnostna darila. 
Katarina Kos

Ogled Prirodoslovnega muzeja Slovenije

V četrtek, 17. 10. 2019 so si učenci Podružnice s prilagojenim programom ogledali muzejske
zbirke v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. V avtobusom so se ob 8.00 odpeljali v Ljubljano,
pred muzejem so pojedli malico, nato pa so se razdelili v dve skupini. Prva skupina si je najprej
ogledala muzejske zbirke, nato pa so se sprehodili po Ljubljani, druga skupina pa ravno obratno.
Ogled muzejskih zbirk je bil voden, poudarek je bil na mamutu, ogledali pa so si tudi ostale zbirke
živali, okostje kita, kopijo kraške jame. Učenci in učitelji so se v šolo zadovoljni in vrnili ob 13.00.
Naravoslovni dan je bil uspešno izveden. 
Nataša Zupan Cvetežar

ŠOLSTVO / VZGOJA
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PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

AKTIVEN OKTOBER NA PŠ POLŠNIK

Tudi v mesecu oktobru se je pri nas na Polšniku
veliko dogajalo. V sredo, 9. 10. 2019, smo se
odpeljali v Ljubljano. Z vzpenjačo smo se odpeljali na Ljubljanski grad. Na gradu sta nas pričakali vodnici, ki sta otroke razdelili v dve skupini.
S pomočjo ugank in iskanja zakladov so učenci
spoznavali življenje na gradu in skrivnostni svet
zmajev. Obiskali smo grajski stolp, kjer so se
skrivale sestavine za čudežni napoj. Prišli smo
do profesorja zmajeslovja, ki je pričaral čudežni napoj za bolnega grajskega zmaja. Otrokom
je bil animiran ogled gradu zelo všeč. V petek,
11. 10. 2019, so nas na Polšniku obiskali učenci in učitelji iz projekta Erasmus plus. Pričakali
smo jih pred šolo. Čeprav je bilo oblačno,
so prvi žarki že rezali
meglo in nakazovali,
da je pred nami čudovit sončen dan. Avtobus je prispel. Ob
zvokih ljudskih godcev in ljudskih pevk
so naši gostje stopali
z avtobusa. Pričakali
smo jih kot gostoljubni domačini. S staro
slovansko navado, in
sicer smo jim ob prihodu ponudili kruh in sol.
Učenci so odšli z učiteljem Miho v telovadnico, učitelje pa smo povabili v učilnice, kjer so
spremljali pouk. Zanimala jih je trojna in dvojna
kombinacija, saj se jim je zdel tak način poučevanja nevsakdanji. Sledilo je kosilo, nato pa
smo se odpravili ven na sonce. V slovenskem
in angleškem jeziku smo predstavili lik slovenskega otroškega junaka Kekca, ki je lansko leto
praznoval okroglih 100 let. Povabili smo goste,
naj poskusijo pečen kostanj, ki ga je pekel
očka Aleš. Sledila je predstavitev življenja nekoč na vasi. Babica Vida Sladič je na gugalniku
in obkrožena z vnuki pripovedovala o življenju
nekoč. Čeprav smo imeli pripravljen program
za nadaljevanje, smo se odločili, da si gostje
zaslužijo počitek in prosti čas, ki so ga namenili
druženju in ležanju v travi. Skupaj smo preživeli res lep dan. Ob slovesu smo goste objeli
in jim ob odhodu avtobusa mahali v slovo. Bili
smo utrujeni, a v srcu zadovoljni, saj smo delili
svojo super energijo s super ljudmi, ki jo bodo
ponesli po petih državah naše Evrope. Srečno,
Erasmus! V petek, 18. 10. 2019, so nas gasil-

2.480,00 EUR
OPEL Astra Karavan 1.6 16V Enjoy Letnik:

2006, teh. pregled 3/2020, prev. 187506 km, sv.
modra kov. barva, bencinski motor, 1598 ccm,
77 kW (105 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.980,00 EUR

ci povabili na dan odprtih vrat. Po malici smo
se oblekli in zapustili šolo. Gasilci so nam najprej prikazali prihod prostovoljnih gasilcev v
gasilski dom ob intervenciji. Ko zagori, dobijo
obvestilo in takoj zapustijo dom ali službo in
odvihrajo v gasilski dom. Tam se oblečejo, vzamejo potrebno opremo in hitijo na prizorišče
požara. Prikazali so nam gašenje lesene lope.
Otroci so potem lahko tudi sami gasili. Sledilo
je tekmovanje: zavijanje gasilske cevi. Učenci
so se dobro odrezali, čeprav je bila cev dolga
in težka. Potem so nam razkazali še orodjarno, kjer se pripravijo na intervencijo. Ob koncu
druženja so učence zapeljali z gasilskim tovornjakom. Sledil je
prigrizek (pica),ki se
ga učenci pri gasilcih
vedno najbolj razveselijo. Hvala gasilci za
čudovito predstavitev! V nedeljo, 13. 10.
2019, smo z učenci
naše šole nastopali
na srečanju starejših krajanov, ki ga
vsako leto organizira
KORK Polšnik. Z razgibanim in zanimivim
nastopom smo pričarali sproščeno vzdušje in
razveselili starejše, ki se tega srečanja vsako
leto zelo veselijo. V sredo, 23. 10. 2019, smo
v avli PŠ Darinke Ribič Polšnik pripravili jesenske delavnice. Delavnic se je udeležilo veliko
učencev in otrok iz vrtca, skupaj s svojimi starši. Zanje smo zaposleni v vrtcu in šoli pripravili
tri delavnice. V prvi delavnici so otroci izdelali
strašilo, v drugi so nastali prikupni ježki, v tretji
pa svečniki iz steklenih kozarcev in prtičkov.
Nato smo se preselili pod šolo, kjer so očetje

in učitelj pekli kostanj. Skupaj smo preživeli čudovito jesensko popoldne. V petek, 25. 10. 2019,
smo se z učenci po pouku
odpravili na pokopališče, kjer
nas je že čakal predsednik
Območnega združenja borcev in udeležencev NOB Litija, gospod Mirko Kaplja. Z
učenci smo prižgali svečke, v
spomin padlim junakom. Učiteljici sta zapeli pesem Počiva
jezero v tihoti, učenci pa so
deklamirali pesmi, ki pričajo
o času, ko so ljudje trepetali
za svoja življenja. Po dekla16.700,00 EUR
macijah je otroški pevski zbor
OPEL Crossland X 1.2 Turbo Innovation
zapel pesem Lipa zelenela
Letnik: 2019, teh. pregled 5/2023, prev. 5200 km,
je in tako zaokrožil naš prosrebrna kov. barva, bencinski motor, 1199 ccm,
gram. Gospod Mirko Kaplja
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
se nam je iskreno zahvalil za
lep nastop. Tako smo preživeli oktober, nato pa smuknili v
prečudoviti čas jesenskih počitnic. Zdaj pa spet veselo na
delo!
Katarina Juvan

12.550,00 EUR

CITROEN C3 1.6 BlueHDi Navi Letnik: OPEL Mokka 1.4 Turbo Enjoy Letnik:

2016, teh. pregled 1/2020, prev. 74601 km, 2015, SUV, teh. pregled 4/2020, prev. 71000
bela barva, diesel motor, 1560 ccm, 55 kW km, bela kov. barva, bencinski motor, 1364 ccm,
103 kW (140 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
(75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.440,00 EUR
8.160,00 EUR
RENAULT Clio dCi 90 Energy Intens MUL- OPEL Corsa ENJOY 1.2 16V Letnik:
TIMEDIA Letnik: 2017, teh. pregled 1/2021, prev. 2015, prev. 131147 km, kovinska barva,
100751 km, bela barva, diesel motor, 1461 ccm, bencinski motor, 1200 ccm, 59 kW (80
66 kW (90 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA. KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: PEUGEOT 308 Pack 1.4 16V VTi, letnik 2009, prev. 190453
km, bencinski motor, 1397 ccm, 70 kW (95 KM), ročni menjalnik, 5 pr., temno
siva kov. barva, 2.980,00 €; MERCEDES-BENZ B-Razred B 180 CDI, letnik
2007, prev. 164708 km, diesel motor, 1991 ccm, 80 kW (109 KM), avtomatski menjalnik, srebrna kovinska barva, 4.990,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

Tačke pomagačke

Naš vrtec, enota Taček, stoji v vaškem okolju in
mimo njega vodi makadamska pot do reke Sava.
Pot je priljubljena tudi za sprehajalce psov, s katerimi se ob bivanju na prostem večkrat srečamo.
Kot vzgojiteljici so se mi večkrat pojavljala vprašanje o varnem stiku med psi in otroki, kajti oboji
so lahko nepredvidljivi. To je bil razlog, da smo k
sodelovanju povabili prostovoljno
d r u št v o
Tačke pomagačke.
V vrtcu
sta nas
o b i s ka l i
dolgodlaka čivava Linda ter njena vodnica, gospa Maja
Bregar. Otrokom je demonstrirala, kako se morajo zaščititi ob morebitnem napadu psa. Naučila
jih je, da psa nikoli ne smejo prijeti brez dovoljenja lastnika. Ob srečanju s psom brez lastnika, pa
se z njim ne sme navezati očesnega stika, temveč
le obstati pri miru in gledati v tla. Otroke je poučila, da je imeti psa tudi odgovornost. Pokazala jim
je, kako je potrebno psa negovati, ga hraniti in se
z njim tudi igrati.
Otroci so vse pridobljeno znanje uporabili že
v naslednjih dneh, ko smo odšli na sprehod do
podružnične šole. Drug drugega so opozarjali o
ravnanju, ko smo srečali neznanega psa.
Zahvaljujem se društvu Tačke pomagačke in gospe Maji za obisk in podeljeno znanje ter izkušnje.
Mojca Grošelj Radulovič

Jesensko srečanje v Ribici

V mesecu oktobru je jesen že dobro pokazala vse
svoje čare. V gozdovih diši po jurčkih in listje veselo poplesava v jesenskem vetru. Zadišalo bo po
pečenem kostanju, ki pa ga letos ni prav veliko,
saj nam je malo ponagajalo vreme, zato smo se
v vrtcu odločili, da kostanjev piknik nadomestimo z orientacijskim pohodom. Hkrati smo želeli
obeležiti tudi svetovni dan hoje, ki je ravno v mesecu oktobru. Ker smo v Ribici radi gibalno aktivni, smo se 23. oktobra skupaj s starši in otroki
odpravili na Svibno. Med hojo so otroci opravljali
tudi različne naloge, ki so bile vezane na jesensko
gozdno tematiko. Vreme je bilo enkratno, zato je

bila tudi udeležba številčna. Na obraznih otrok in
staršev je bilo razbrati zadovoljstvo in čutila se
je pozitivna energija. Na cilju, ki smo ga določili vzgojitelji, smo se odžejali, malo pokramljali in
naredili skupinsko fotografijo. Vsak po svoje smo
se odpravili nazaj proti domu in med potjo še podoživljali prijetne trenutke, saj smo z druženjem
prav vsi nekaj pridobili. 
Iris Mohar

VRTEC POLHEK - POLŠNIK

VRTČEVSKE DOGODIVŠČINE V MESECU OKTOBRU

V mesecu oktobru smo dali poudarek gradovom. Spoznavali
smo življenje v takratnem času, iskali skriti zaklad v gozdu, izdelali smo lasten grad
v vrtcu. Izdelovanje
le-tega je bilo odvisno
od otrok in njihovih
idej. Izdelovali smo
ga namreč tako, kot
so prispevali ideje za
izdelavo. Še posebej
pa se nam je v mesecu vtisnila spomin izkušnja z izleta. Večina otrok se je prvič
peljala z avtobusom, skupaj smo odšli v Ljubljano, z vzpenjačo smo se povzpeli na grad in si celotnega
ogledali s pomočjo vodnice. Otroci so ob tej izkušnji neizmerno uživali. 
Patricija Medved

Servis in popravilo
avtomatskih menjalnikov!
Menjava olja po
TIM-ECKART metodi

OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
S
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV
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Andrejevi mozaiki
na ogled v avli
Kulturnega
centra Litija
V ponedeljek, 4. novembra
2019 smo bi v avli Kulturnega centra Litija deležni prijetnega dogodka ob odprtju razstave
mozaikov
iz steklenih
koščkov,
ki jo je na
ogled postavil ANDREJ
HOSTNIK,
član Društva
LILA Litija.
Na razstavi je 30 mozaikov, vsak s svojo zgodbo. Razstava bo na ogled do sredine januarja 2020, zato vabljeni na ogled vsak delovnik od 8.00 -12.00, v času dogodkov ter
po dogovoru na 01-8900200. Podrobnosti
v članku Društva Lila ali na spletni strani
kclitija.si - Avtor fotografije: Branko Praznik

Začetek 10. sezone Približevanj z
gostjo Mojco Drčar Murko
V ponedeljek, 21. oktobra 2019 smo se na
prvih Približevanjih v že 10. sezoni srečali s
publicistko, novinarko in političarko Mojco
Drčar Murko, ki
nas je popeljala
v čase njenih
začetkov in skozi bogato novinarsko delo.
Odlična sogovornica se rada
spominja otroških dni, ki jih je preživljala v Litiji
in Šmartnem, kamor se tudi zelo rada vrača.
Izvedeli smo veliko zanimivega, zato hvala, ga.
Mojca, za prijetno druženje. Pogovor je vodil
Vladimir Jakopič.
Prihaja mesec DECEMBER in z njim ČAROBNA
LITIJA! Več o bogatem programu si preberite
na prvih straneh Občana! Vabljeni na številne
dogodke!

Še dve otroški matineji v
tem koledarskem letu
V SOBOTO, 23. NOVEMBRA, OB
10H, nas bo Andreja Stare popeljala skozi predstavo MICA POTICA Mica Potica je preprosto kmečko dekle,
ki potuje po Sloveniji in s pomočjo običajev,
krušne kadinje (menterge), ljudske glasbe in
potice govori o praznikih, tradiciji in koreninah.
Spoznamo proces peke potice, stare predmete, razne vraže in verovanja in na koncu resnično spečemo potico.
Decembrska matineja bo praznična. Ogledali si
bomo predstavo NAGAJIVI LEDENI ŠKRAT POLDE, ki je drugače vedno prijazno pomagal vsem
snežinkam, posebno pa babici, prav nagajiv.
Dovolj mu je tega, da je v novoletnem času
samo dedek Mraz tisti, ki je pri obdarovanju
otrok najpomembnejši. Odloči se, da bo letos
on tisti, ki bo delil darila, zato na vsak način
skuša preprečiti prihod dedka Mraza. Predstavo bo izvedlo Gledališče Kolenc. Pisali smo tudi
dobremu možu in upamo, da si bo vzel čas in
obiskal pridne obiskovalce matinej.

Abonmajska predstava
v decembru
…bo na sporedu v četrtek,
12. decembra, ob 19.30!
Ogledali si bomo predstavo PROFESOR KUZMAN MLAJŠI. Uroš Kuzman nas popelje na
ekskurzijo po spominih na piflanje, plonkanje,
pisanje in špricanje. Uroš, edini slovenski
komik z doktoratom iz matematike, je v tej
krohotanja in hihitanja polni blok uri profesor,
ki smo si ga vsi vedno želeli: sproščen, duhovit
in ga bolj kot golo predavanje zanima to, da iz
nas izvleče največ – smeha. Abonenti vabila
prejmete tudi po pošti.

Prehrana in
samooskrba na
prehodu iz 19. v
20. stoletje
Na predavanje o tem kaj so 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
katere so bile vsakdanje jedi naših prednikov,
kaj so jedli za praznike, kakšne so bile kuhinje gospodinj in zakaj so danes drugačne. Ne
bomo pa o hrani le govorili, ampak tudi poskusili nekaj jedi pripravljenih po starih receptih.
Vabljeni!

KULTURA / ŠOLSTVO

Razstava pevskega
društva Zvon
Pevsko društvo Zvon naslednje leto praznuje
že 130. obletnico delovanja. O njihovem delovanju in pomenu si lahko pogledate razstavo v
kleti stare sodnije. V soboto, 7. 12. ob 18. uri,
pa v njihovih prostorih na Staretovem trgu
12 v Šmartnem odpiramo razstavo, ki je posvečena njihovi bogati zgodovini in pomenu za
pevsko tradicijo v Šmartnem s posebnim poudarkom na njihovem delovanju v zadnjih letih.
Vabljeni!

Kuharske delavnice
15. oktobra smo z Društvom Univerza za tretje
življenjsko obdobje Litija in Šmartno v Osnovni šoli Litija kuhali zelenjavno juho, takšno kot
so jo kuhali
tudi naši
predniki.
Na juho so
zakuhali
tudi bleketesteninske krpice.
Delavnica,
predavanje
in otvoritev razstave potekajo v okviru operacije „Dediščina nas povezuje“ in je sofinancirano
s strani Republike Slovenije in Evropske Unije
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

KNJIŽNICA LITIJA
Ta veseli dan kulture
Prvi decembrski teden prinaša ta
veseli dan kulture, ko se vrata kulturnih ustanov odprejo na stežaj. V ponedeljek,
2. 12. bo v Knjižnici Šmartno odprta razstava
fotografij natečaja, ki poteka vsako leto v čast
občinskega praznika občine Šmartno pri Litiji.
Ob tem bo javnost spoznala pesniško zbirko
pesnice in slikarke, Marije Smolej. Prireditev
bo ob 19. uri.
Na ta veseli dan kulture, 3. 12., na Prešernov
rojstni dan, pa bo v Knjižnici Litija društvo LILA
pripravilo razstavo, Knjižnica Litija pa bo v sodelovanju s sekcijo Lila piše, Društvom upokojencev Litija in drugimi avtorji, predstavila novo
številko literarne revije Regrat. Rdeča nit številke bo reka Sava. Dogodek bo ob 19. uri.

Poldragi kamni, uporaba in
značilnosti – predavanje in razstava

Nekoč so petičneži svoje drage razveselili z
dragocenim nakitom, v plemenite kovine so
draguljarji vdelali drage kamne, dokaz večne
ljubezni. V zadnjih nekaj desetletjih pa se za takšne naložbe odločajo redki. Popularizacija cenenega nakita, nižji finančni standard,modne
smernice, pomanjkanje družabnih dogodkov,
vse to vpliva na obnašanje potrošnika. V neka-

terih evropskih državah ljudje še vedno vlagajo
v drage in poldrage kamne in prav o tem bo
med drugim tekla beseda na predavanju Antona Klinca, ki se je ob prvem stiku z bleščečimi kamni odločil, da postanejo njegov hobi
ali več. Na predavanju bo s pomočjo projekcije predstavil najbolj znane kamne, uporabo v
zlatarstvu, kot okras in njihovo dostopnost. In
morda bo komu rešil zagato glede decembrskega prazničnega obdarovanja… Predavanje o
poldragih kamnih bo v Knjižnici Litija, 10. 12.
ob 19. uri.

Potopisno predavanje: Amirali
Hessabi: Iran

Zadnje potopisno predavanje v letu 2019 nas
bo popeljalo v obmorsko državo na Bližnjem
Vzhodu, v jugozahodno Azijo. Iran je bil do leta
1935 znan kot Perzija. Je večkulturna država s
številnimi etničnimi in jezikovnimi skupinami.
Predavanje v Litiji živečega Iranca, Amiralija
Hessabija, se bo osredotočalo na potovanje v
Perzijo, kjer bomo obiskali znamenita tradicionalna in turistična mesta kot so Jazd, Širaz,
Kašan, pa tudi prestolnico Teheran, in odkrivali
kulturo in barvitost lokalnega življenja. Potopisno predavanje o Iranu bo v Knjižnici Litija, 17.
12. 2019, ob 19. uri.
Aleksandra Mavretič

OŠ GABROVKA - DOLE

Šolska skupnost
OŠ Gabrovka - Dole

Razstava o rimski keramiki

11. decembra ob 18. uri odiramo gostujočo
razstavo s predavanjem ddr. Verene Vidrih Perko iz Gorenjskega muzeja o najbolj značilni
keramik iz rimskega časa - Terri Sigillati.
Značilnost te keramike je, da je bila dostopna po celotnem rimskem imperiju. Lahko bi
se reklo, da je bila med prvimi poceni izdelki,
ki so bili dosegljivi na tako širokem območju. Zanimivo je, da se s poustvarjanjem in
kopiranjem teh keramičnih izdelkov ukvarjajo še danes, a kvalitete iz rimskih časov ne
dosegajo.

Krasna ekskurzija na Solčavsko
in Logarsko dolino

Šolska skupnost OŠ Gabrovka - Dole je bila v prvih
dveh mesecih novega šolskega leta zelo aktivna.
S kratkim kulturnim programom smo se 30. septembra poslovili od dolgoletnega učitelja angleščine na naši šoli, Ivana
Janeza Trohe. Izpeljali smo prvo akcijo zbiranja starega papirja in s tem obogatili šolski sklad. Z veseljem smo se odzvali
povabilu OŠ Šmartno pri Litiji, ki je organizirala okroglo mizo
o nasilju ter medsebojno spoznavanje in druženje učencev
okoliških šol. V tednu otroka smo izvedli akcijo Učitelj za eno
uro, kjer so se učenci predmetne stopnje za eno šolsko uro
postavili v vlogo učiteljev in na svoj način približali učno snov
mlajšim učencem ali sošolcem.
V načrtu imamo še veliko aktivnosti in s tako zavzetimi učenci
jih bomo brez težav tudi uresničili.

Barbara Težak,
mentorica šolske skupnosti OŠ Gabrovka-Dole

18. oktobra smo se v soorganizaciji Društva
U3 potepali po Solčavskem in Logarski doli-

ni. Krasen jesenski dan je dopolnil še Marko
Slapnik z odličnim vodenjem. V Solčavi smo
si ogledali Center Rinka, cerkev Marije Snežne, razstavo fosilov in metuljev ter prikaz
polstenja. V Logarski dolini smo si ogledali slap Palenka, razgledov pa smo se naužili
na Solčavski panoramski poti. Pridružite se
nam na spomladanski ekskurziji v mesecu
marcu!

Obisk Radia Ognjišče

Četrto leto ustvarjanja radijske oddaje smo na OŠ Gabrovka - Dole zaznamovali s posebnim
dogodkom. Na prijazno povabilo gospe Mateje Subotičanec smo se odpravili na ogled Radia
Ognjišče.
Članice novinarskega krožka so spoznale celovito podobo delovanja radijske postaje – od dela
odgovornega urednika, novinarja, glasbenega
urednika, tonskega tehnika, poslovnega sekretarja do komercialista. V pogovoru z zaposlenimi
so spoznale specifično podobo Radia Ognjišče
ter pomen, ki ga dajejo pravilni rabi slovenskega
jezika, ki se na številnih komercialnih radijskih postajah izgublja. Ugotovile so, da je delo novinarja zahtevno ter da potrebuje veliko iznajdljivosti,
obenem pa ponuja tudi veliko kreativnosti, možnosti raziskovalnega dela ter nenehnega izpopolnjevanja. V snemalnem studiu so jim omogočili,
da se je vsaka na kratko predstavila ter se s tem
poskušala vživeti v vlogo novinarja na radiu. Na
koncu je sledilo posebno presenečenje - Jure Sešek jih je v studiu prijazno povabil na pogovor, ki
so ga 12. 10. 2019 ob 9. uri predvajali v oddaji Sobotna iskrica.
Za čudovito izkušnjo se najlepše zahvaljujemo gospe Subotičanec, ki nam je omogočila obisk
Radia Ognjišče, ter vsem zaposlenim, ki so nas prijazno sprejeli. 
Barbara Težak

(nadaljevanje s 1. strani)

VABILO NA 17. GLASBENO POPOLDNE
Z ANTONOM LAJOVCEM

V koncertnem delu bomo v izvedbi mešanega mladinskega pevskega zbora
Veter, pod vodstvom Tereze Podlogar, učencev pevskega oddelka Glasbene šole Arsem (Filip Burnik, Ajda Korošec, Eva Pokovec, Ana Roš), pod
vodstvom mentorice Teje Saksida, ob klavirski spremljavi Tilna Bajca - slišali dela Antona Lajovca, Teje Merhar, Mateja Kastelica, Ubalda Vrabca,
Franka Tichelija, Dana Davisona idr.
Na tej tradicionalni glasbeni prireditvi pa bo s predstavitvijo svojega najnovejšega romana, ki je povezan s slavno zgodovino Vač iz časa nastanka
najpomembnejše arheološke najdbe na Slovenskem, situle z Vač - sodeloval
tudi najbolj plodovit slovenski pisatelj, ki je tudi med najbolj branimi - mag.
IVAN SIVEC.
Tudi tokrat bomo tako sledili srčiki načina življenja našega velikega ustvarjalca
Antona Lajovca, ki je bil v času svojega življenja zelo povezan z vso umetniško
ustvarjalnostjo svojega časa na Slovenskem, tako z glasbeno kot z literarno.
Eden njegovih najboljših prijateljev je bil pesnik Oton Župančič, ki je Antona s
svojimi teksti navdihnil za vrsto samospevov, ki sodijo v vrh slovenske glasbene ustvarjalnosti. Čeprav tudi Ivan Sivec navdihuje s svojimi besedili, ga bomo
danes spoznali kot pisatelja odličnega romana »Obračun ob polni luni«, ki ob
napetem branju oživlja kulturo in način življenja železnodobnih Vač, v času, ko
je nastala najlepša situla na svetu.
Knjigo bo na ta dan možno kupiti po posebni ceni, z veseljem pa jo bo pisatelj
s posvetilom tudi podpisal.
Za Družinsko gledališče Kolenc
Društvo GEOSS: Anka Kolenc, prof.
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Akcija NVO gre v šolo
uspešno izpeljana
na OŠ Gradec

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

ZGODILO SE BO

• Izletniška sekcija vabi v Lenti,
ki bo 28. 11. 2019.
• Planinci se bodo 23. novembra podali z
GEOSS- a na Moravško kočo, katero so
zgradili planinci. S planinske koče na Uštah,
je čudovit razgled na del Julijskih Alp in na
Kamniško Savinjskih

Povabilo na prednovoletno
praznovanje
Res da je danes, ko prebirate ta sestavek, šele
november, vendar kot bi trenil, bo napočil za
mnoge najlepši čas v letu, božično- novoletni
prazniki. Ti znajo biti res čarobni, znajo pa tudi
prinesti razočaranja in bolečino. Takšno je življenje, ki se ne ozira na letni čas, ne na praznike, ne naša leta in še najmanj na naše počutje. In prav to zadnje, dobro počutje naših
članov, je ena najpomemnejših nalog v DU
Litija skozi vse leto. S pomočjo sodelavcev v
številnih sekcijah vse leto skrbimo za različne
aktivnosti, tako, da se najde za vsakogar nekaj,
ker smo pač tudi mi različni.
Vendar, ko pride ta prednovoletni čas, pa se
zazdi, da se nekaj v nas spremeni. Vsi si želimo le zdravja in sreče in vsi se trudimo, da
bi bili ti zadnji dnevi v letu nepozabni. Morda
nas k temu privede zunanji blišč ulic in trgovin,
morda so to lepi stari običaji, toplina doma in
vonj dobrot, za katere se potrudi sleherna gospodinja, morda pa le želja biti z nekom, ki ti je
prijatelj, ga spoštuješ in ga imaš rad.
Tudi mi v društvu želimo en večer v času
teh predprazničnih dni posvetiti samo lepim stvarem. Dobri hrani, prijetnemu druženju, prijateljskemu pogovoru, zabavnim igram
in živi glasbi. Želimo, da se nas zbere čim več,
da z druženjem izkažemo pripadnost našemu
društvu in da tudi sebi privoščimo lep, nepozaben prednovoletni večer. Skratka, VLJUDNO
VABLJENI NA PREDNOVOLETNO DRUŽENJE
ČLANOV DU LITIJA, ki bo v petek, 20.decembra ob 17. uri v Gostišču Valvazor. Prijave bomo zbirali v tajništvu društva od 1. decembra dalje.  Upravni odbor in predsednica
Irena Kramar

ZGODILO SE JE

Izlet v neznano 2019
na letošnjem izletu „V neznano“ smo se peljali
preko Bogenšperka, mimo Žuženberka do Bele
krajini, kjer smo se ustavili pri izviru reke Krupe
v bližini Semiča. Reka izvira izpod 30 m visoke
tektonsko prelomljene skale. Po 2,5 km se Krupa izliva v reko Lahinjo.

NAŠI POHODI

Ne vemo, kam in Sveti Urh – Orle
Oba pohoda smo člani PS DU opravili v oktobru,
v prelepem jesenskem vremenu. Prvič sicer nismo vedeli kam, vendar ko smo prišli do Vač in
potem mimo situle, nam je postalo jasno, tudi
s pomočjo označb, da gremo po geološki poti
Vače- Geoss, ki je bil tako naš končni cilj. Po
poti smo obnavljali znanje o arheoloških in kulturnih znamenitostih tega področja, od lesenih
skulptur na samem začetku, vaške situle ter
ostankov grobišč na Zg. in Sp Kroni. V pomoč
so nam bili tudi panoji z zapisi ob poti. Na za-

ključku v gostišču Vrabec smo združili prijet
no s koristnim, saj nas je vodja sekcije Nuška
Rozman seznanila z delovanjem sekcije preko
celega leta, „Bizonke“ iz Litija pa so nas razveselile s kavbojskimi plesi. Organizator izleta
je bil Jože Drnovšek, vodila ga je Ivanka Kofol.
Zanimiv je bil tudi naš pohod iz Svetega Urha
na Orle. Tokrat nas je vodil Lojze Hauptman
.Sveti Urh je 342 m visok hribček v Ljubljani
nad Dobrunjami Kraj je poznan po tem, da je
služil kot domobranska postojanka med drugo
svetovno vojno. Na koncu ploščadi za cerkvijo sta grobnica in mogočen spomenik z reliefi
ranjencev, beguncev, talcev in mučencev ter z

V letošnji akciji NVO gre v šolo, v tednu otroka, se je učencem OŠ Gradec predstavilo 16
društev, ki so učencem popestrili dan in jim na
interaktiven način predstavili svoje delo in aktivnosti. Učenci 21-ih oddelkov so vsako šolsko
uro preživeli pri eni od sodelujočih organizacij.

Ta dan so pouk pripravili člani in prostovoljci
Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje
Litija in Šmartno, Društva upokojencev Litija,
Zavoda Lamfit, Društva borilnih veščin Komenda, Kulturnega društva Podkum, Lutra - Inštituta za ohranjanje naravne dediščine, AMD Litija,
Karate kluba Kensei, Zavoda Apis, Planinskega

društva Litija, Športnega kluba Bleščica, Društva botanični vrt Raznolikost, Tenis kluba AS Litija, PGD Litija, Ženskega rokometnega društva

Litija in Rokometnega društva HERZ Šmartno.
Akcija NVO gre v šolo močno spodbuja medgeneracijski in medkulturni dialog ter poudarja
še številne druge vrednote. Morda bi izpostavili
pomen skupnosti, sodelovanja in prostovoljstva na katerih temelji delovanje društev. S
pestrimi vsebinami, zanimivimi ljudmi in posebnimi znanji ter veščinami so nevladniki navduševali učence in jih spodbudili, da se morda
večkrat izklopijo iz digitalnega sveta in ponovno vstopijo v naravo in med ljudi.

Z akcijo NVO gre v šolo povezujemo lokalna
društva z osnovnimi šolami. Njen osnovni namen je učencem predstaviti dejavnosti, ki jih
izvajajo okoliška društva in jim na interaktiven
način predstaviti kaj jim lokalno okolje ponuja,
ko zapustijo šolske klopi.
Letošnjo akcijo sta v partnerstvu izvedli dve
regionalni stičišči nevladnih organizacij. Stičišče NVO osrednjeslovenske regije in ZLHT regionalni center NVO zasavske regije sta tokrat
uspešno povezala 9 osnovnih šol in kar 71 nevladnih organizacij, v akcijo pa je bilo vključenih več kot 2.500 učencev.
ZLHT – Regionalni center NVO

Desetletnica v slogu

bronastimi kipi, ki simbolizirajo zmago, osvoboditev in obnovo. Nadaljevali smo pot proti
Orlam in prišli v lepo naselje hiš z urejeno okolico, odkoder je z razglednega roba prostranega
gozda lep pogled na obrise Julijcev in Kamniško
Savinskih Alp. V jesenski naravi smo tako oba
dneva preživeli lepo in aktivno.
Po zapisu Ivana in Olge Kos in Nuše Rozman

Srečanje upokojencev +80 pri Kovaču
Letošnje srečanje starejših upokojencev DU Litija je bilo dne, 17. 10. 2019 v gostišču Kovač v
Gradcu. To srečanje se je že do dobra zasidralo
med naše člane, udeležba ne upade, nasprotno
se povečuje, kajti mladi rod osemdesetletnikov
je bil bogat. Ta »mladost« se je dobro pomešala
z drugo polovico že potrjenih članov v gostišču
Kovač. Povem vam, bil je živahen pisan šopek
Pot smo nadaljevali mimo Črnomlja do Adlešičev, kjer smo si ogledali muzej predelave lan,
belokranjske narodne noše, razne prte z vezeninami in belokranjske pisanice.
Med vožnjo proti Metliki smo se ustavili v zaselku Otok, kjer je postavljeno na ogled letalo
DC-3, imenovano Dakota, s kakršnim so zavezniki, po kapitulaciji Italije leta 1944, odvažali ranjence in težke bolnike v Bari v Italijo. V
vasi Rosalnice pri Metliki smo obiskali romarsko središče Tri fare, kjer stojijo tri cerkve ena
poleg druge. Prijazni ključar nam je razkazal
cerkve in pojasnil zgodovino nastanka tega romarskega kraja. Končni cilj izleta je bilo kosilo
v Hiši dobrega kruha v Rosalnicah, kjer nas je
pričakala gostiteljica gospa Mojca in nam zaželela dobrodošlico z belokranjsko pogačo. Po
kosilu nam je prikazala celoten postopek peke
belokranjske pogače, ki smo jo nato, še toplo,
pojedli. Za sladico so nam pripeljali ogromno
torto z logotipom DU Litija. Na koncu smo še
zaprosili najstarejšo udeleženko izleta, da iz
vrečke s pravilnimi odgovori o cilju izleta, ki
so jih udeleženci dobili že v Litiji, izvleče ime
nagrajenca. Na presenečenje je izvlekla listič s
svojim imenom in prejela nagrado.

Po zapisu Alojza Kavčiča
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prijetnih ljudi. Med nami se je smejala in kramljala tudi letošnja stoletnica našega društva
gospa Anica Smrdel, ki je 31. oktobra potrdila
svojo starost. Še en dokaz žilavosti in želje po
druženju naših članov. Prijetne pesmi sta pela
naša člana zakonca Prašnikar, spremljala ju je
ga. Pavla na citrah. Recitatorka ga Fani Povše
pa nam je tudi letos na pamet recitirala Povodnega moža in s svojimi leti dokazala svojo
klenost. Prijetni dan se je zaključil z obljubo za
snidenje naslednje leto. 
Mila Grošelj

Obisk 100
letnice

Dolgoletna člani
ca DU Litija, gospa Anica Smrdelj,
je konec oktobra
praznovala 100 letnico rojstva. Člani
DU Litija smo jo obiskali na njenem domu, jo
obdarili in ji zaželeli veliko zdravja.

V soboto, 26. 10.
2019, je športna
dvorana Gimnazije Litija pokala po
šivih. Ženska vokalna skupina Lipa je namreč
ob deseti obletnici svojega delovanja precej
glasno in samozavestno napovedovala manjši
glasbeni spektakel.
Ni jih bilo malo, ki so se o tem prišli prepričat na lastne oči in ušesa: želeli so slišati ne
le, kako so dekleta v desetih letih napredovala, temveč tudi, kako zvenijo skupaj s fanti iz
Moške vokalne skupine Lipa, bivšimi pevkami,
priložnostnim bendom, harmonikašem Nejcom
Grmom, pevskim zborom Gimnazije Litija in
nenazadnje s Prifarskimi muzikanti. Nezanemarljivo
bero zanimivosti
je prispeval napovedovalec Luka
Bregar, ki je s humornim prikazom
zgodovine
skupine še dodatno
zabaval občinstvo.
Pevke so v prikazu
preseka svoje desetletne ustvarjalnosti postregle z nekaj slovenskimi ljudskimi pesmimi, novimi priredbami slovenskih sodobnih popevk,

KANTRI PLESNA
SKUPINA BIZONKE
NAVDUŠILE
TUDI NA KONJŠICI

napisanih prav zanje, ter s tistimi klapskimi pesmimi, po katerih so bile najbolj znane. Občinstvo je bilo posebno navdušeno, ko se jim je na
odru pridružila dolgoletna sopevka Hana Hribar ter ob spremljavi Lipk odpela Gibonnijevo
uspešnico Ovo mi je škola. Pevke so desetletnico izkoristile ne le za zahvalo bivšim pevkam,
temveč tudi bivšim umetniškim vodjam, Aniti
Medvešek ter Ani Tori, ki sta zaznamovali njihovo ustvarjalnost in jih pripeljali tja, kjer stojijo
danes, ter sedanjemu umetniškemu vodji Eriku
Šmidu.
Desetletnica za pevke predstavlja pomemben
opomnik, kaj vse so že dosegle, pa tudi pokazatelj, kaj vse jih še čaka. Zato so njihovi načrti že usmerjeni v
prihodnost: v snemanje CD-ja in v
gregorjev koncert
Ko se lipčki ženijo, ki ga tradicionalno organizirajo
skupaj s sopevci
in prijatelji iz Moške vokalne skupine Lipa. Tudi
prihodnje leto bo
gregorjev koncert posvečen pesmi in smehu,
kaj več pa izveste v kakšnem izmed naslednjih
prispevkov… (Foto: Gregor Požun) Zala Pavšič

Na lepo sončno soboto
19.10.2019 smo članice
KORK KONJŠICA pripravile prireditev za starejše
občane na Krajevni skupnosti.
Takrat smo v goste povabile KANTRI PLESNO
SKUPINO BIZONKE iz Litije, ki je vse navdušila s
plesom in pozitivno energijo. Iz srca se jim zahvaljujemo za nastop s katerim
so vsem nam polepšale dan. Kakor tudi Anja s harmoniko brez katere tudi
ne gre.
Hvala tudi vsem, ki so pomagali pri prireditvi in pogostitvi.
KORK Konjšica
Dragica Dolinšek
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Podprite lokalne organizacije, namenite
jim del dohodnine

Vsak zaposleni ima možnost, da sam odloči, komu bo namenil 0,5% svoje plačane dohodnine in to tako, da iz seznama upravičencev izbere eno do največ pet organizacij,
katerih delovanje želi podpreti. Takšna donacija vas nič ne stane, organizaciji pa dodatna sredstva veliko pomenijo. Lansko leto se je iz tega naslova v Sloveniji razdelilo
5 mio EUR. Zato podprite organizacije iz lokalnega okolja in jim omogočite, da pridobijo dodatna sredstva za svoje delovanje in izvajanje aktivnosti, ki lepšajo naš vsakdan.
Komu lahko doniram? Pripravili smo seznam organizacij iz občine, ki so upravičene do
donacij za leto 2019. Izberete lahko eno do največ pet organizacij in med njimi razdelite 0,5%
dohodnine. Posameznemu upravičencu lahko tako namenite od 0,1% do maksimalno 0,5%
dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 0,5%.
Kako to uredim? Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in
ga oddajte osebno ali po pošti na pristojni finančni urad ali preko e-davkov (Doh-Don). Vložena zahteva velja za nedoločen čas in je ni potrebno vlagati vsako leto. V primeru, da želite
svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti nekomu drugemu, je potrebno vložiti novo
zahtevo, ki bo razveljavila staro. Vloge oddane do 31. decembra 2019 bodo upoštevane za
plačano dohodnino v tem letu.
SEZNAM UPRAVIČENCEV IZ OBČINE LITIJA DO DONACIJ ZA LETO 2019
DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA
DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE-LILA
DRUŠTVO NOVA KULTURA LITIJA
DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LITIJA IN ŠMARTNO
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA
DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSS-A
FUNDACIJA PREDILNICE LITIJA, USTANOVA
GASILSKA ZVEZA LITIJA
KEGLJAŠKI KLUB LITIJA 2001
KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV
KLUB MALEGA NOGOMETA FC LITIJA
KOŠARKARSKI KLUB LITIJA
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER LITIJA
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JEVNICA
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MUZE PREMODERNE UMETNOSTI LITIJA
LOKOSTRELSKI KLUB JEVNICA
LOVSKA DRUŽINA DOLE PRI LITIJI
LOVSKA DRUŽINA GABROVKA
LOVSKA DRUŽINA LITIJA
LOVSKA DRUŽINA POLŠNIK
LOVSKA DRUŽINA VAČE
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI, SOCIALNO PODJETJE
MLADINSKI SVET OBČINE LITIJA
NOGOMETNI KLUB JEVNICA
NOGOMETNI KLUB KRESNICE
NOGOMETNI KLUB LITIJA
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LITIJA
PEVSKO DRUŠTVO LIPA LITIJA
PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA
PLESNO ŠPORTNO DRUŠTVO ARTIFEKS
PLESNO ŠPORTNO DRUŠTVO NLP
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREG
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLE
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GABROVKA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HOTIČ
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JEVNICA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRESNICE
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LITIJA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POLŠNIK
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RIBČE
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SAVA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TIHABOJ
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VAČE
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO PREDILNICA LITIJA
RADIOKLUB S59DLR
RAFTING KLUB VIDRA
RIBIŠKA DRUŽINA LITIJA
ŠPORTNO DRUŠTVO DOLE PRI LITIJI
TENIS KLUB AS LITIJA
USTANOVA RAZVOJNA FUNDACIJA POGUM
ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN ZASAVJA
ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA

DAVČNA
ŠTEVILKA
87804107
31286208
49147889
86261380
15721353
15826864
42250277
84675225
20443773
48463124
19515154
21845662
29521033
26738783
25877984
67453147
24702633
35006862
95529349
40509877
20797974
36065862
24809012
79317642
14925079
38015811
38142970
18259294
31901743
75337924
74041487
95377913
70823430
30452619
10392661
29335752
58452559
27620603
13626051
36983268
37648594
82271658
75577526
41944143
16538897
28445295
10537937
42657741
66983983
26964449
73765651
35667508

DOM TISJE

Gibanje je skrb za zdravo življenje
Gibanje nas spremlja celo življenje. V Domu
Tisje podpiramo telesne aktivnosti stanovalcev
in zaposlenih. Opažamo, da se posamezniki
vse bolj zavedajo, da je telesna aktivnost pomembna za ohranjanje zdravja. V tednu med
14.10.2019 in 21.10.2019 je potekal vsesloven-

ski projekt Simbioza giba, kjer so bile vključene
vse generacije, od otrok do starostnikov. Pridružili smo se tudi stanovalci in delavci Doma
Tisje, saj je za zdrav življenjski slog pomembno vsakodnevno gibanje. S Šolo zdravja Pungrt smo 17.10.2019 organizirali skupno vadbo
1000 gibov. Pri tej vadbi se razgiba celo telo, s
tem pa ohranjamo gibljivost in ravnovesje v telesu. V enoti Litija pa so za stanovalce v ta namen pripravili gibalni poligon, ki je zahteval kar
nekaj spretnosti. Skupaj so svoje sposobnosti
preskusili tako stanovalci in zaposleni doma
kot tudi sosedi iz VDC Zagorje ob Savi, enota

Litija in združili prijetno s koristnim.
Zaposleni pričnemo delo z aktivnimi vajami, s
katerimi si ogrejemo telo in pripravimo mišice
za fizične obremenitve, predvsem ramenskega obroča in hrbtenice. Bolečina v hrbtenici
in ramenih je pogost pojav pri zaposlenih. V
ta namen je fizioterapevtka Branka
Pihler pripravila predavanje za zaposlene z naslovom Fizioterapija in kronična bolečina. Namenjen je lažjemu
razumevanju pojava kronične bolečine
hrbtenice, obremenitvam pri delu in
preprečevanju težav povezanih s hrbtenico. Predavanje je bilo vključeno v
projekt ob svetovnem dnevu fizioterapije, ki je 8. septembra. Stanovalci, ki
imajo težave pri gibanju, si prizadevajo
pridobiti samostojnost pri dnevnih aktivnostih in opravljanju fizioloških potreb. Dnevno se vključujejo v skupinsko vadbo, zlasti pa svoje sposobnosti
ohranjajo in krepijo na terapevtskih
kolesih. Terapevtska kolesa (motomed) se v
domu stanovalci zelo veliko uporabljajo. Z njimi
lahko stanovalci pasivno in aktivno razgibavajo
roke ali pa noge. Zlasti je pomemben za tiste,
ki so v slabši kondiciji, saj jim pomaga krepiti
ali pa ohranjati mišično moč. Ob tem se izboljša tudi psihično in fizično zdravje in kakovost
življenja. Letos so našim stanovalcem v akciji
Manj svečk za manj grobov namenili zbrana
sredstva prav za nakup terapevtskega kolesa.
Za kar se vsem darovalcem in požrtvovalnim
prostovoljkam iskreno zahvaljujemo.
Pihler Branka dipl. fizioterapevtka

»Kosilo rudarske družine«
kot navdih za nadgradnjo kulinarične ponudbe

28. oktobra 2019 sta Občina Litija in Razvojni center Srca Slovenije organizirala gastronomsko
predavanje z dr. Janezom Bogatajem. Dogodek je bil namenjen vsem gostinskim ponudnikom občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki si želijo popestriti kulinarično ponudbo in jo obarvati z
izbranimi lokalnimi sestavinami. Dogodek je
potekal v okviru evropskega projekta MINE
TOUR (Interreg V-A Slovenija Hrvaška).
Predavanje dr. Bogataja je temeljilo na
ustnem izročilu še živečih rudarjev rudnika Sitarjevec in nekaterih rudarskih
družin, o avtohtonih jedeh, ki so del naše
preteklosti in temelj kulinarike tega območja. Namen je, da gostinske ponudnike
spodbudimo k oblikovanju edinstvene kulinarične ponudbe, ki bo odražala tradicijo
našega območja in bo vsebovala lokalno
pridelane sestavine. Z omenjeno pobudo pa
želimo posameznike prav tako spodbuditi k
prijavi na Javni poziv, ki ga je Občina Litija že objavila. Rezultat tega poziva bo oblikovan turistični
produkt, katerega del mora seveda biti tudi kulinarična ponudba.

Čebelarji ČD Litija na prireditvi
V hvaležnost jeseni

Na tradicionalni prireditvi V hvaležnost jeseni, v
organizaciji KUD Jevnica so se letos predstavili
tudi člani ČD Litija. Na razstavnem prostoru so si obiskovalci
lahko ogledali različne panje, satnice in čebelarsko opremo,
prestavljeno je bilo tudi slikovno gradivo in literatura. Na stojnicah so obiskovalci lahko kupili med in druge čebelje pridelke.
Pred osrednjo prireditvijo je v sejni sobi Gasilskega doma potekala okrogla miza, ki sta jo vodila podpredsednik ČD Litija, gospod Janez Tehovnik in podpredsednik ČZS, gospod
Marko Alauf. Gospod Janez Tehovnik je predstavil medovite
rastline, ki v našem okolišu predstavljajo glavno pašo za
čebele, dotaknil se je tudi problemov, ki jih imajo čebelarji
s pojavom raznih bolezni. Poudaril je tudi, da imamo v ČD
Litija tri čebelarske mojstre in da se litijski čebelarji aktivno
vključujejo v delovanje ČZS, kot člani upravnega ali nadzornega odbora, ali so člani v različnih komisijah.
Gospod Marko Alauf, je predstavil delovanje in aktivnosti Na sliki od leve proti desni: Marko
čebelarske zveze, ki ima tudi na mednarodnem področju Alauf, podpredsednik ČZS, Janez
vidno vlogo, zaradi edinstvenega načina čebelarjenja. Pou- Tehovnik, podpredsednik ČD Litija
daril je tudi pomen sobivanja in sodelovanja kmetovalcev in in Ivan Mlakar, nekdanji dolgoletni
čebelarjev. Za uspešno čebelarjenje je izrednega pomena predsednik ČD Dolsko
sodelovanje med sosednjimi čebelarskimi društvi, saj smo le tako lahko uspešni pri zatiranju
raznih bolezni.
Okrogle mize so se udeležili čebelarji iz ČD Litija in ČD Dolsko, krajani in predstavniki društev.
Z aktivno udeležbo nas je počastil tudi župan občine Litija, gospod Franci Rokavec.

9 LET ŠOLE ZDRAVJA V LITIJI

V septembru 2019 smo vstopili v 10. leto
ŠOLE ZDRAVJA V LITIJI. V tem mesecu smo
v tednu medgeneracijskega sodelovanja v
našem mestu predstavili telovadbo 1000 GIBOV skupaj s
telovadkami
s Save in iz
Kresnic.
Naslednji
teden pa je naša skupina pripravila še prijeten,
poučen izlet v Olimje in okolico. S tem smo proslavili 9. obletnico jutranje telovadbe.
Tekst: Marjana Berložnik
Foto: Milan Amon
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PRIHAJA PRAZNIČNI ČAS - veselje/osamljenost
Globoko smo že v jeseni, dnevi
so vse krajši, noči daljše, s hitrimi koraki se bliža zima in z
njo prazniki. Praznične zabave,
nakupovanje, obisk Miklavža, dedka Mraza,
Božička, osvetljena drevesa, lučke se bleščijo
okrog nas. V mestih se razlega glasen smeh,
petje, ples. V mesecu decembru se že tako hiter tempo življenja še pospeši. Poleg službenih
obveznosti, so še zabave in pričakovanja kaj bo
prineslo novo leto.
Sodobni čas nas je zagrabil in vpel v hitro vrteče kolo, iz katerega marsikdo ne zna izstopiti.
Kakšen občutek je v nas, ko prazniki minejo
in se spet začne ustaljen, hiter vsakdanjik. Ali
smo v sebi ob vseh mogočih informacijah, aktivnostih srečni, mirni, radosti, bolj povezani s
svojimi najdražjimi? Ali utrujeni od pehanja za
čim večji užitek, pa kakršnikoli že? Ali se znamo prav v tem času ustaviti, se zazreti vase in
podeliti najpomembnejše s svojimi bližnjimi –
LJUBEZEN. Tisto brezpogojno, nežno, neobvezujočo, odpuščajočo, iskreno.
Mnogo ljudi občuti ravno v tem času občutek
praznine, neko čustvo, ki na človeka ne vpliva
dobro, osamljenost. Le ta se pojavlja pri vseh
generacijah, v tem našem času še pogosteje
kot je bilo to v preteklosti. Osamljenost ni samota, za katero se človek sam odloči in se pri
tem ne počuti slabo. Včasih samoto prav potrebujemo, da se ustavimo, umirimo. Osamljenost

pomeni, da človek nima globokih in trajnih čustvenih vezi z drugimi, kljub temu, da ga lahko
obdaja množica ljudi. Človek postane žalosten,
obupan, ima občutje krivde, vsa ta čustva lahko vodijo v bolezenska stanja. Še posebno so
ogroženi starejši ljudje, ko postopoma izgubljajo prijatelje, sorodnike, partnerja in jih nato še
bolezen ovira pri ohranjanju stikov in navezovanju novih. Ob takih negativnih občutkih je treba poiskati pomoč, na voljo so različne oblike
pomoči. Starejšim pomagajo različna društva,
pa vendar jih je še preveč, ki zaradi osamljenosti izgubljajo smisel bivanja in pozabljajo, da je
življenje lahko tudi lepo.
V tem predprazničnem času lahko pomislimo
na osamljene ljudi in pomagamo, s prijazno besedo, vzpodbudo, morda pokličemo svojce ali
pa obvestimo pristojne službe, ki lahko pomagajo na domu. Možnosti, če želimo, je veliko,
samo videti moramo ali kot je zapisano v knjigi
Mali Princ: “Kdor hoče videti, mora gledati s
srcem. Bistvo je očem nevidno.” Ljudje smo
socialna bitja in težko preživimo brez stikov z
drugimi ljudmi. Prav vsi pa potrebujemo naklonjenost in ljubezen, to je kot kruh in voda,
kot zrak, ki ga dihamo. Ali še en citat« Imamo
samo ta svet, ki ga porajamo skupaj z drugimi
in samo Ljubezen nam pri tem pomaga« (Varela, Maturana). Želim vam čimveč Ljubezni, naj
vas/nas spremlja vsak trenutek življenja.

Vida Lukač

Obiski v jeseni življenja

Jesen, še zlasti mesec oktober, je poln razigranih barv, ko se vse nekako umiri in pripravlja k
zimskemu počitku. Lahko diši po pečenem kostanju, po martinovanju, po aromatični žlahtni kapljici. Tako kot je tudi v življenju, lahko pa mesec oktober ni nič posebnega, še zlasti ko se prevesi
v november, ko nastopi dan spomina na umrle. Zato se moramo veseliti vsakega dne. Že stari
Rimljani so zapisali »Časi se spreminjajo in mi se spreminjamo z njimi.« V tem hitro spreminjajočem času pa
je prostor za druženje, za obiskovanje, za medgeneracijsko sodelovanje. DU Dole pri Litiji vsako leto opravi z
veliko mero odgovornosti in sočutja okrog 40 obiskov
starostnikov in še 20 obiskov pri jubilantih. Prostovoljci, člani društva skrbno načrtujejo te obiske. Posebno
mesto najde stik starejših in najmlajših, ko opaziš rahel
nasmeh, ki se razleze v prečudovito razpoloženje.
Letošnji 1. festival medgeneracijskega sodelovanja v
Litiji je živ dokaz, kaj vse je mogoče storiti, ko enkrat
stopimo skupaj. Koliko jih je bilo, bi kar težko vse imenovali. Ko uvidimo, da je sočutje, zavetje, ki ga daje ljudem občutek sprejetosti, varnosti in topline tisto, kar velja. Mar to ne deluje terapevtsko? Mar niso najbolj subtilni trenutki tisti, ki rešujejo
marsikatero zagato starejšega? Sledili bomo tem plemenitim obiskom. 
Jožica Vrtačnik

ZAKAJ LJUDJE ŽIVIMO DLJE KOT PSI?

Če imam s starejšimi
občani bralno in pogovorno uro, se vedno vrnem
polna energije in dobre
volje. Kljub starosti je večina zelo vztrajna in skrbna v skrbi zase, polna
upanja in tudi razpoložena.
Nekega dne pa sem se vrnila zamišljena, saj
mi je pripovedovanje o mlajšem osebju dalo misliti. Ne, da ne bi bili delavni, ustrežljivi ali pozorni. O, to ne. Sem pa slišala besede, ki kljub
skrbni negi, prijaznosti in težkemu delu, kalijo
kvaliteto ustanove.
»Veste, ko komaj zaspim, me prebudi loputanje z vrati ali pa glasna hoja po hodniku. Ti šumi
s hodnika mi odnesejo spanec in privabijo jezo.«
Zresnila sem se. Razmišljala, kako težko bi zaspala jaz, če bi me taki šumi prebudili iz spanja.
»Veste, da bi me zadnjič skoraj kap?« me je
presenetila sivolasa gospa.
Začudeno sem pogledala, pa je pripovedovala
tako:
»Mladi sploh ne poznajo bontona. Najbrž niso
še nikoli slišali, da je potrebno potrkati, če vstopiš v sobo, ki ni tvoja.«
Pokimala sem.
»Včeraj po kosilu sem zasanjano dremala. Vse
je bilo tiho, mirno in prijetno, ko se je nenadoma
prav pred menoj pojavil visok, mlad moški. Res,
da je prinesel oprano perilo, a se je prikazal tako
iznenada, da sem kar poskočila od strahu.«
»Ja, vse je v redu, to kar smo rekli pa zares
drži,« so prikimavali skoraj vsi.
Tiho sem jih poslušala in se spomnila na umirajočega psa. Zgodba je otroško preprosta in
razumljiva, zato je prav, da jo zapišem.
V mladi družini so imeli psa, ki je vse bolj poležaval. Ni mu bilo do hrane in čutili so, da je
zbolel. Na temeljitem pregledu jim je veterinar
povedal, da je njegovo telo polno tumorjev, zato
jim je predlagal, da bi mu dali evtanazijo. Starša
sta se te diagnoze prestrašila ker sta se bala za

osemletnega sina Tima. Kako bo novico sprejel
otrok, ki je odraščal z njim in sta bila nerazdružljiva prijatelja. V trenutkih odločitve in ob pogovoru je Ron ležal poleg Tima, ki ga je božal in ga
tolažil. Ko mu je veterinar dal injekcijo, je hotel
biti ob njem. Ron se ni upiral, bil je popolnoma
miren, deček poleg njega pa tudi.
Domov so se vračali brez besed. Ko so se čez
nekaj dni pogovarjali kako prazen je dom brez
Rona, kako hudo je če se navadiš na štirinožnega prijatelja in kakšna škoda, da psi dočakajo
tako nizko starost, je Timi spet presenetil:

ROŽNATI OKTOBER

Rak dojke je pri ženskah
še vedno najpogostejša
oblika raka. V primeru,
da je bolezen dovolj zgodaj odkrita,
je v visoki meri ozdravljiva. Preventivno delovanje je zato zelo pomembno. Gospa
Jožefa Kežar, dr. med.,spec.gin. in porod., ter
gospa Neja Perič, dipl.med.sestra in gospa Simona Mohar, dipl.med. sestra so nas povabile
k sodelovanju, da skupaj obeležimo Rožnati
oktober in s tem naredimo nekaj dobrega za
zdravje žensk.
Program aktivnosti:
- Predavanje in učna delavnica z naslovom Samopregledovanje dojk, kjer so udeleženke poleg teoretičnega dela lahko tipale spremembe
v dojki na silikonskem.
- Pregledi dojk in po potrebi UZ dojk – v ginekološkem dispanzerju
Območno združenje Rdečega križa Litija se v
imenu prostovoljk zahvaljuje za prijazno povabilo na brezplačne učne delavnice in preglede
dojk z ultrazvokom dojk. Delavnice so v celoti
dosegle namen – povečale osveščenost o pomembnosti samo pregledovanja.

„DROBTINICA“

V okviru svetovnega dneva hrane, smo tudi letos organizirali
akcijo
„Drobtinica“, Naši prostovoljci in učenci iz OŠ
Litija, so zbirali prostovoljne prispevke
v zameno za kruh, in
pecivo, ki nam ga je
velikodušno podarila trgovina Spar,
ter prostovoljke iz
KO RK Dole pri Litiji in KORK Gradišče. Zbrana sredstva smo v celoti
namenili OŠ Litija
in PŠ Dole.
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SREČANJA STAREJŠIH IN
KRVODAJALCEV

Na lepo sončno soboto 19.10.2019 so članice
KORK KONJŠICA pripravile prireditev za starejše občane na njihovem območju. Po kulturnem programu so za vabljene pripravile tudi
pogostitev. Zahvaljujejo se vsem, ki so pomagali pri prireditvi in pogostitvi.
V nedeljo 20.10.2019 so v domu krajanov na
Gradišču člani KORK GRADIŠČE organizirali
srečanje starostnikov in krvodajalcev. Zbralo se
je 51 udeležencev. Nastopili so otroci PŠ Dole
pod mentorstvom Mrhar Marjetke. Pripravili so
pester in zanimiv program. 
RKS OZ Litija

Srečanja so se udeležili tudi povabljeni gostje,
ki so povedali nekaj kratkih besed in pohval o
delovanju Krajevne organizacije RK Gradišče.
Vse udeležence so pogostili in poskrbeli za dobro vzdušje, obljubili so, da se naslednje leto
spet vidijo.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Davidu Tasiču v slovo!
(1962 – 2019)

V 58. letu starosti se je poslovil
David Tasić, domoljub,
junak Slovenske pomladi,
človek poguma, načelnosti in
iskrenega boja za človekove
pravice. S poslancem in našim
predsednikom Borisom
Doblekarjem smo se udeležili
žalne seje v Ljubljani.
Naj mu bo lahka slovenska zemlja
in naj počiva v miru!
Območni odbor
Litija – Šmartno pri Litiji

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

TRADICIONALNA JESENSKA EKSKURZIJA V PREKMURJE

»Vesta, kako mislim jaz? Tako: ljudje pridemo
na svet, da bi se česa naučili. Ker psi že vse
to znajo, jim ni potrebno živeti tako dolgo kot
nam.«
Starša sta bila osupla, očka pa se je pošalil:
»Bi nam bistra glavica povedala kaj znajo psi
bolje od nas, ljudi?«
»Lahko,« je odločno rekel Timi in začel naštevati: »Psi so iskreni prijatelji, znajo gledati v oči,
so zvesti, sočutni, potrpežljivi, uvidevni, niso nevoščljivi, niti pohlepni.«
Starša sta bila tako presenečena, da nista rekla popolnoma nič. Ostala sta zamišljena in tiha,
tako kot jaz, saj si ne bi upala oporekati otroškemu razmišljanju. Njihovi iskrenosti in pogumnim
izjavam, ki jih premorejo le male nedolžne dušice.Darinka Kobal

ZAHVALA

V zadnjem mesecu je na kmetiji Pr Bajdet v Podšentjurju večkrat zagorelo. Med drugim sta
zgorela dva gospodarska objekta. Ob tej priložnosti, bi se zahvalili vsem gasilcem iz PGD Kres
nice, PGD Litija, PGD Hotič, PGD Šmartno pri Litiji in PGD Breg pri Litiji, ki so se hitro odzvali
in požare omejili in pogasili. Posebna zahvala gre tudi Lojzetu Lokarju, Gašperju Adamljetu in
Iztoku Majorancu za strojno pomoč gasilcem pri gašenju. Hvala tudi vsem sosedom, sorod
nikom, prijateljem in znancem, ki ste priskočili na pomoč pri gašenju, reševanju živine in pri
odpravljanju posledic požara. Še enkrat HVALA vsem. 
Bajdetovi in Bržončkovi

V pripravah na letošnji jesenski izlet oziroma ekskurzijo smo se odločili tokrat obiskati Prekmurje. Janez Kralj, naš član pooblaščen za smeri in vsebino je pripravil vse potrebno za
čim bolj uspešen izlet. Glede na to, da se število udeležencev izletov v zadnjih letih nenehno
povečuje, je tovrstnih opravkov vse več. Tokrat
se je za izlet prijavilo kar 96 invalidov oziroma
članov Društva. Iz izkušenj vemo, da je ob tolikšni udeležbi primerneje izlet izvesti v dveh
različnih dneh. Prva skupina je iz Litije krenila 11.10. 2019 v kateri je bilo 53 udeležencev,
druga pa 18.10.2019 z 43 udeleženci. Program
oziroma vsebina izleta je bila oba dneva enaka.
Po odhodu iz Litije v jutranjih urah, je sledil postanek in okrepčilo v Tepanjih. V nadaljevanju
poti smo se skozi mesto Lendava pripeljali v
Lendavske gorice sredi katerih je manjša cerkvica z imenom Sveta trojica. Znana je po zelo
dobro ohranjeni mumiji-okostju legendarnega
vojščaka Hadika. Vodička Marika nam je ob predstavitvi zgodovine in pomena cerkvice, pojasnila
tudi eno od različic legende o Hadiku. V neposredni bližini obiskane cerkvice, na vrhu Lendavskih
goric je 53,5 m visoki razgledni stolp. Na vrh se lahko povzpneš z dvigalom ali po 240. stopnicah.
Posebnost stolpa imenovanega Vinarium je enkraten razgled, ki sega vse do sosednjih pokrajin
v Avstriji, Madžarski in Hrvaški.
Obisk opisanih krajev bi bil pomanjkljiv, če ne bi poskusili lokalnih kakovostnih vin v vinski kleti
in ekološko pridelanega bučnega olja. Klub raznim pokušinam pijač in hrane se je ob poti domov
prileglo pozno popoldansko kosilo. V večernih urah smo se prijetno utrujeni, vendar vedrega
razpoloženja srečno vrnili domov. 
Miro Vidic

PREDNOVOLETNO SREČANJE

bo v Gostilni Kovač v petek 13.12.2019 ob 17. uri. Srečanje bomo organizirali ob
zaključku leta za vse člane , podporne člane in prijatelje. Prispevek za člane je 15 EUR
za njihove spremljevalce pa 18 EUR. Za hrano, pijačo in glasbo bo poskrbljeno, dobro
voljo in sladke dobrote je zaželeno, da prinesete s seboj. Rezervacija velja z vplačilom
prispevka v Društveni pisarni.
Predsednik MDI Litija- Šmartno so.p.
Bogomir Vidic
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MLADI

KLIŠE KLUB

MLADINSKI CENTER LITIJA

VEČERNO GIBANJE Z MCjem

Ko se v našo deželo priplazijo jesenski meseci je čas, da začnemo mladinci spet
malo migati. Kot ste bili vajeni do sedaj tudi letos začenjamo z Večernim gibanjem.
Večerna vadba poteka vsako sredo med 17.30 in 19.00 v telovadnici Gimnazije Litija. Vaš prispevek ostaja 1,5€ na posamezno vadbo.

HIŠA STRAHOV ob noči
čarovnic drugič

MCjeva hiša strahov, je bila po vseh do sedaj
zbranih odzivih super. Pohvale in zahvale prav
vsem prostovoljcem, ki ste nam pomagali, da
je hiša zares strašila. Hvala tudi vsem obiskovalcem, ki ste nas v teh dveh dneh obiskali.
Upamo, da ste z nami uživali vsaj toliko, kot
smo mi. Ekipa se z zbiranjem idej že pripravlja
na Hišo strahov 2020.
Ekipa, ki je poskrbela za strašenje
(avtor fotografije: Anže Malis)

LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ Pozor, huda Zemlja!
Življenje na lastno odgovornost

Vsa zbrana dela smo prvič na ogled postavili v Knjižnici Litija. Otvoritev razstave je bila v sredo,
13.11.2019. Razstavo si lahko v knjižnici ogledate vse do 28.11.2019. Kot pa smo obljubili ob objavi natečaja, se bo razstava selila po različnih organizacijav v naši občini. V kolikor ste otvoritev
in ogled razstave v knjižnici zamudili pa se nam le pridružite 29.11.2019 v avli Občine Litija. ¸

16.10. smo se predstavili (poleg
Mladinskega centra, VDC-ja, Društva kmetic, Mestnega muzeja, TIC-a, NK Litija, Plesnega društva NLP,
GŠ Kokalj in GŠ Bučar) na dogodku za mlade v
Šmartnem, kjer ste nas lahko bolje spoznali in
z sodelovanjem v našem kvizu dobili tudi manjšo nagrado.
18. in 19. oktobra smo priredili vikend kulturnega dogajanja. V dveh zaporednih večerih
smo na pesniškem večeru v petek, odkrivali
lepote besede, naslednji dan, v soboto, pa na
potopisnem večeru potovali preko Gruzije na
vzhod čez Kirgizijo, Kazahstan, Uzbekistan,
Nepal, Indijo, Malezijo, Laos, Vietnam na Tajsko, do bistva potovanj, njih lepote pa tudi nevarnosti. Z nami je svoj košček sveta in izkušenj delil Žiga Brodar, kateremu gre najlepša
zahvala – za čudovito pripovedovanje, prelepe
fotografije s potovanja in vse misli. Hvala tudi
vsem bralcem na pesniškem večeru in vsem
obiskovalcem. Kulturni šok je tradicionalni Klišejev projekt, ki obstaja vse od leta ustanovitve, kdaj v manjšem in kdaj v večjem obsegu.
Zato obljubljamo, da šokiramo tudi naslednja
leta!

Prostor za mlade ustvarjalce MC Galerija

Je prostor v našem dnevnem centru, ki je namenjen mladim ustvarjalcem. Se ukvarjaš s fotografijo, slikarstvom, stripom ali grafiti? Bi svoje delo rad pokazal tudi drugim? Potem smo mi pravi
naslov zate, saj vsem mladim ustvarjalcem, ki si želijo razstavljati pri nas, nudimo pomoč pri
pripravi in otvoritvi razstave. V kolikor te zanima sodelovanje se nam javi, na telefon 051 443 410,
na elektronsko pošto info@mclitija.si ali se do nas oglasi osebno.

Skupaj smo v vrhunskih ritmih elektronske
glasbe zaplesali 26. oktobra 2019, za kar je
poskrbela sveža ekipa KHP, ki od ekipe Wake
up prevzema organizacijo Klišejevih Halloween zabav. Dvorana Pungrt je bila tako objeta v
prenovljen, edinstven ambient Halloweena, za
plesne ritme pa so skrbeli tudi eni najboljših

slovenskih DJ-jev: Dee Koko Dj, Timo G, TIM
URBANYA, Tommc in Ray Everon.
Na pohod od Litije do Čateža smo se 9.11. v
okviru 33. mednarodnega popotovanja po Lev-

stikovi poti odpravili tudi klišejevci. Čeprav pot
ni bila kratka, je bilo postankov dovolj, tako da
nismo bili ne lačni, ne žejni.
Druga kino sobota je potekala 16. novembra,
tokrat je bilo zaporedje filmskega traku: Bacek
Jon Film: Farmagedon, Pri Addamsovih, Terminator: Temačna usoda in Joker.
30.11. vas lepo vabimo na Kliše Rocks, kjer
bodo nastopili: Siddharta, AVVEN, Joker Out,
Lumberjack in Berny White. Vstopnice lahko dobite na Klišeju,
preko spleta in vseh Eventimovih
prodajnih mestih.
Tudi letos bo Kliše zbirno mesto
za božičke za en dan. Od 15. novembra pa do 2. decembra lahko
prinesete svoje darilo na Kliše
klub.
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 kupončkom, ki ga prejmeš na Klišeju, te
mesec joge v Art Caffeju stane le 24€, ugodno
fotokopiranje, fitnes, pro jumping, Lamfit bootcamp in odbojka. Ceneje se lahko včlanite v
Knjižnico Litija, v Optiki Manja pa dobite poseben Kliše popust! Še vedno nudimo tudi inštrukcije angleščine, slovenščine, matematike
in nemščine. 
Manca Planinšek

Do denarja za podjetje takoj
V poslu včasih potrebujete denar takoj. Takrat je dobro, da vam banka
omogoči takojšen dostop do financiranja, brez zbiranja dokumentacije
in celo brez obiska poslovalnice. Zato smo v NLB poslovnim strankam
ponudili storitve hitrega financiranja – Hitri kredit in Hitri limit. Do dodatnih
sredstev podjetniki tako pridete hitro, varno in preprosto, le z nekaj kliki v
mobilni banki Klikpro. Če še ne uporabljate mobilne banke, lahko denar v
nekaj minutah pridobite tudi v poslovalnicah, brez dolgotrajnih sestankov z
bančnimi strokovnjaki.
Danes v poslu velikokrat odloča hitrost. Uspešni so tisti, ki so se sposobni
hitro odzvati na spremembe in pravočasno izkoristiti priložnosti, ter tisti, ki
imajo ob sebi partnerje, ki jih pri tem podpirajo. »V NLB razumemo potrebe
podjetij po fleksibilnejšem uravnavanju likvidnosti poslovanja ter po tem,
da se lahko čim hitreje odzovejo na potrebe trga in na poslovne priložnosti,
zato smo jim želeli omogočiti hitrejši in lažji dostop do finančnih virov,«
razloge za ponudbo hitrega financiranja podjetij pojasnjujeta Nataša
Mištrafović in Nataša Colnar iz Upravljanja ponudbe pravnih oseb v NLB.
Podjetja se lahko odločajo med tremi oblikami hitrega
financiranja:
• H
 itrim

kreditom z ročnostjo do 36 mesecev (v mobilni banki Klikpro
ali v NLB Poslovalnicah);

• H
 itrim

limitom na poslovnem računu z ročnostjo do 12 mesecev
(v mobilni banki Klikpro ali v NLB Poslovalnicah) in

• H
 itrim

limitom na NLB Poslovni kartici Mastercard
(v NLB Poslovalnicah).

Do sredstev v nekaj minutah, brez dokumentacije in brez
obiska poslovalnice
Hitro financiranje ima za podjetja številne prednosti. Za sklenitev vam
ni treba prinašati dodatne dokumentacije (bilance ipd.) in urejati
zavarovanja (npr. menice, poroštva), plačate le dodatno nadomestilo –
strošek za oceno tveganja. Sklepanje poteka hitro, v le nekaj minutah,

odobrena sredstva pa so takoj na vašem poslovnem računu. V mobilni
banki Klikpro lahko Hitri kredit in Hitri limit na poslovnem računu uredite
brez obiska poslovalnice ter tako dodatno prihranite še čas in pot.
Dodatna sredstva v tem primeru pridobite le v štirih korakih in povsem
varno.
Hitro, vendar odgovorno
Čeprav so denarna sredstva po novi ponudbi dostopna hitreje in lažje,
mora biti odločitev za kredit še vedno premišljena. Preden se zadolžite,
pretehtajte vse pogoje financiranja, razmislite o tem, kako bo dolg vplival
na vaše poslovanje, kot bi razmislili tudi pred sklenitvijo »navadnega«
kredita. Pri tem se lahko zanesete na pomoč bančnih strokovnjakov v
NLB, ki razumejo potrebe podjetij in poskušajo poiskati ustrezne rešitve v
določenem trenutku. Vse, kar prepriča banko – dobra vizija, dober izdelek
ali storitev, za katerimi podjetniki in podjetja stojijo, dodelan poslovni
model in trden finančni načrt – je tudi temelj vaše dolgoročne rasti ter
zaupanja med vašim podjetjem in banko.

DRUŠTVA / ZANIMIVOSTI / ŠPORT
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DRUŠTVO DIABETIKOV
Merjenje sladkorja, krvnega tlaka, holesterola in trigliceridov

V društveni pisarni vsako prvo sredo. Meritve december, 4.12.2019 od 8. do 10. ure.

Plavanje in vadba

V bazenu Pungrt v Šmartnem pri Litiji. Plavanje in vadbo nadaljujemo pod strokovnim vodstvom
skupaj z MDI ob sredah od 16. do 17. ure.

Telovadba

Telovadba poteka pod strokovnim vodstvom vsako sredo ob 19. uri, v Športni dvorani Litija. Karte
lahko kupite pri vaditeljici v dvorani. Pridružite se nam, vabljeni.

Pohodi

Skupaj z MDI vsak četrtek organiziramo pohode v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na lastno
odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode, za katere so organizirani avtobusni prevozi, se morate prijaviti v društveni
pisarni, teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.
NOVEMBER
21.11.2019 Zagorje - Mali Kum, (vlak in avtobus) odhod ob 8. uri.
28.11.2019 Litija - Strunjan - Piran, (avtobus) odhod ob 7. uri.
DECEMBER
05.12.2019 Zagorje – Karbure, (avto) odhod ob 8. uri.
- Mirna Peč, zaključni pohod , Muzej Lojzeta Slaka in
12.12.2019 Litija
Toneta Pavčka, kosilo, (avtobus) odhod ob 8. uri.

Hauptman Lojze
Pavli Jože
Lamovšek Ivan
Hauptman Lojze

Kopanje v Dolenjskih Toplicah, Talaso Strunjan in Šmarjeških Toplicah

Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart v vseh treh destinacijah, katere lahko koristite med
tednom od ponedeljka do petka.

Dohodnina

Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko namenite del dohodnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite društvu. S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje programsko še bogatejše.
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svojim
družinskim članom ali prijateljem. Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.

Plačilo članarine

Članarina za leto 2019 znaša 12,00 EUR. Poravnate jo lahko v društveni pisarni v času uradnih ur
v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure ali na TRR: SI56 0311 0100 0021 983.
Društvo diabetikov Litija in Šmartno
Mihaela AMRŠEK, predsednica

Litijske rokometašice v 1.A državni
rokometni ligi

Članska ekipa ŽRD Litija v letošnji sezoni prvič v zgodovini zastopa naše barve v 1.A
državni rokometni ligi za ženske. V prvem delu prvenstva so že odigrale osem tekem
(zadnjo tekmo jesenskega dela so odigrale v času oddaje članka) od katerih so si na prvi tekmi
priigrale neodločen rezultat in s tem prvo točko v prvenstvu. Iz tekme v tekmo napredujejo in si
nabirajo izkušnje za nadaljevanje sezone, ki sledi v drugi polovici januarja.
Mladinska ekipa letos tekmuje v 1. državni mladinski rokometni ligi, kjer je šest ekip. Do oddaje
članka so dekleta odigrale pet tekem in zabeležile tri zmage in dva poraza, kar jih trenutno uvršča
na tretje mesto lestvice.
Kadetska ekipa igra v 2. državni kadetski ligi zahod in je do oddaje članka
odigrala le eno tekmo na kateri so si z
neodločenim rezultatom priigrale eno
točko.
Starejše deklice A so v svoji skupini
odigrale dve tekmi, na eni so premagale
svoje vrstnice, na drugi žal ne.
Naše najmlajše igralke, ki tekmujejo v
državnem prvenstvu so mlajše deklic
A in B, ki si z igranjem v prvenstvu nabirajo prve tekmovalne izkušnje na njihovi
športni poti. Njihov glavni cilj je uživanje
in druženje na in ob rokometnem igrišču. Pridno trenirajo tudi naše mini rokometašice in mini rokometaši, ki svoje znanje kažejo na
turnirjih Zasavske mini rokometne lige. Še vedno se jim lahko pridružijo vsi rokometa oz. športa
željni otroci.
Vabljeno na tekme članske ekipe kot tudi tekme mlajših selekcij. Spremljajte našo spletno stran
www.zrd-litija.si in FB stran, kjer so objavljene napovedi tekem. Športni pozdrav! 
ŽRD Litija

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

TRG, PRANGER IN POMEMBNI VAČANI

Vače so najstarejši trg v Zasavju
(po mnenju Jožeta Zupančiča – publicista, učitelja, itd. iz Litije)! Kaj pa to pomeni, da je neko
naselje trg? Šolarji me pa sprašujejo, kaj je tisti
spomenik na vogalu naše hiše, na katerem so
verige (sl.1)?

Trg je naselje, katerega prebivalci imajo pisno
dovoljenje (cesarjevo listino),
- da smejo imeti na določene dneve v letu (npr.:
nedelja po sv. Roku) velik sejem, kjer se trguje (kupuje in prodaja) – Temu se reče: LETNI
SEJEM,
- da smejo imeti na določen dan v tednu (npr.:
ob ponedeljkih) sejem. Temu se reče TEDENSKI SEJEM,
- da smejo izvoliti svojega sodnika z žezlom v
roki, ki krivico kaznuje tudi tako, da priveže
prestopnika na tisti steber z verigo, da je vsem
ljudem na očeh in zasmeh. Torej je takšen
sramotilni steber lahko imel samo kraj - v cesarjevi listini zapisano, da je res trg. Takemu
sramotilnemu stebru pravimo PRANGER(sl.2),
ki je zunanji znak, da je neko naselje trg,
- da smejo še več drugih stvari, ki so napisa-

ne na listini (npr. da smejo sprejeti kaznjence
v svoj kraj, da jim ni potrebno pomagati pri
lovu, kadar lovi gospod z Lebeka, itd).
V Valvasorjevi - Slavi vojvodine Kranjske - je
grafika trga Vače - edina, ki je predstavljena s
prangerjem (sl.3). Prebivalci trga so se ponosno imenovali meščani – burgerji. Danes si pa gospod, če si kmet in meščani
se priseljujejo k nam - med kmete.
Vačani ne vemo, kam smo dali svoj
pranger, če ne, bi ga nazaj postavili. Stal
je približno tam, kjer je zdaj vodnjak.
Želimo si, da bi nazaj dobili naziv trg, saj
imamo na leto kar dva sejma: Vaški dan
- zadnjo nedeljo v avgustu in Andrejev
sejem - v nedeljo po sv. Andreju. Ribničan pa ob nedeljah – pred, med in po maši
- prodaja suho robo. Torej skoraj tako, kot bi
imeli ob nedeljah tedenske sejme.
Pa nismo Vačani ponosni samo na trg, temveč
tudi na znamenite Vačane. Nedelja, 24.11., bo
posvečena prvemu skladatelju klasične glasbe
v Sloveniji, Antonu Lajovcu in prvemu romanu
sploh, ki se dogaja v času, ko so bile Vače eno
glavnih mest Evrope, v železni dobi. Pa še naj
bolj priljubljen pisatelj, Ivan Sivec, se vam bo
podpisal v knjigo, ki jo bo na ta dan mogoče
dobiti s popustom.
Andrejev sejem se bo začel že pred mašo - naslednjo nedeljo. To je le en dan po sv. Andreju
- apostolu. Komaj čakam, da se bomo spet družili in pokazali drug drugemu, kako se imamo
radi! Seveda smo vabljeni vsi na obe prireditvi!

Zvonček Norček
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»Za vnuke živimo, drevesa sadimo« – na Veliki
Preski smo posadili 60 sadnih dreves

Se še spomnite, kako se je na Polšniku pričel Abrahamov ključ srca Slovenije? Se še spomnite, da smo posneli
film, da smo na travniku sestavili srce iz srčnih
ljudi in ga posneli iz zraka ? Verjetno pa ne bomo
nikoli pozabili, da se je leto 2009 vpisalo v našo
zgodovino, ko smo v farni cerkvi dobili nove orgle.
In to s pomočjo 50 petdesetletnikov, ki so podprli
takrat noro idejo našega organista Jožeta Kosa. In
mu je uspelo. Z močno voljo, s pomočjo iskrenih
in srčnih ljudi in z optimizmom. Ampak to je bil
šele začetek desetletnega obdobja. Skozi zgodbe,
ki so jih vsako leto gradili abrahami iz različnih
krajev Slovenije se je v »Srcu Slovenije« povezalo
8500 ljudi, zasajenih je bilo 650 dreves, stkanih
mnogo novih poznanstev, prijateljstev, zbralo se
je veliko dobrodelnih finančnih sredstev in vsi sodelujoči so ves čas prejemali neprecenljive izkušnje. Breda in Jože sta si zastavila nov cilj in ga
poimenovala »Za vnuke živimo, drevesa sadimo«.
S pomočjo šestdesetletnikov, njunih prijateljev,
sovaščanov, sorodnikov in članov iz vseh polšniških društev, ki so za ta dan
postali drevesni ministri, je
v soboto, 19. oktobra, potekalo sajenje 60 različnih vrst
dreves po sadnem drevoredu na Veliki Preski. Jutranje
medsebojno spoznavanje ob
kavici in domačih dobrotah
je nadgradilo izkop jame in
pripravo terena, po malici
pod kozolcem, pa so drevesa dobila svoja nova mesta,
da obrodijo in vsako leto razveseljujejo ljudi s sadovi ali
senco. Da je bilo delo veliko lažje, so pri vsakem
drevesu pridnim sadilcem prepevali člani Moške
in Ženske vokalne skupine Lipa iz Litije, Moški
pevski zbor Polšnik ter Ljudske pevke in godci s
Polšnika. Breda in Jože sta bila presrečna, ko je
upokojeni nadškof msgr. mag. Alojz Uran sporočil, da pride blagoslovit drevored. Pred 10. leti je
namreč skupaj z abrahami prepeval in blagoslovil
naše orgle in srčni ter neizbrisni spomini njegove
predanosti in umirjenosti so se zapisali v vsako
srce, ki je bilo takrat prisotno. Tudi tokrat je bilo
tako. Sadni drevored je dobil nadškofov blagoslov,
da bi bogato obrodil in vedno le povezoval ljudi.
Z navdušenjem smo prepevali z Nušo Derenda in
občudovali talent, ki slovenski glasbeni prostor
bogati že enaindvajseto leto. Z nami sta bila tudi
župan občine Litija g. Franci Rokavec, župan ob-

čine Dol pri Ljubljani g. Željko Savič ter evropska
poslanka ga. Ljudmila Novak (tudi slavljenka),
ki je pohvalila Polšničane za odmevne projekte
in nam zaželela veliko uspehov. Preko videa nas
je iz Azije pozdravila tudi Violeta Bulc, evropska
komisarka na novih poteh, ki je bila pred desetimi leti sovoditeljica na praznovanju Abrahamov.
Pozitivno nas je presenetil Ansambel Zavriskej iz
Gabrovke, velik aplavz je prejela tudi pevka Petra Kos. Lepo pa so gostitelja presenetili ljudski
pevci iz Lukovice. Za povezovanje programa mi
navdihov ob tako prijetni druščini ni manjkalo. Za
izvedbo takšnega projekta je potrebno veliko razumevanja, potrpežljivosti, sodelovanja in usmerjenosti k zastavljenemu cilju. Le tisti, ki je čutil
delček pripadnosti in zmožnost, da pripomore k
izvedbi, je bil lahko del tega. Dogodka ne bi bilo
brez posameznikov, ki so ali skopali jamo, ali napekli piškotke, ali postavili klopi, pripravili gnojilo,
fotografirali za spomin, namenili nasmeh sočloveku, prinesli vodo, posodili lopato…Začutilo pa se
je zavedanje, da je vsak prisoten nepogrešljiv. In

to šteje. Tako imamo v našem kraju zopet novo
zgodbo, ki bo ponesla dober glas po svetu. Dober
glas z zgodbo o povezanosti ljudi, ki v skrbi na
naravo, za prihodnost svojih vnukov, dajejo dober
zgled, ki šteje največ. Veliko lepega smo doživeli,
srečali ljudi, ki se nam bodo zapisali v srce in z
veseljem pripovedovali zgodbo o drevesih, ki rastejo in bodo bogatili življenja še mnogo let. Vse
do takrat, ko bodo vnuki za svojega vnuka posadili
novega. In novega. In novega. Hvala vsem! Hvala
slavljencem, drevesnim ministrom, sponzorjem in
vsem, ki ste pripomogli, da smo skupaj preživeli
nepozaben dan. Več na: http://polsnik.si/obvestila/aktualni-utrinki/za-vnuke-zivimo-drevesa-sadimo-%E2%80%93-posadili-smo-60-sadnih-dreves.aspx#.XcUZPzNKiM8
Mateja Sladič Vozelj

Novice iz Planinskega društva Litija

Planinski dom na Jančah so pred šestimi desetletji na imenitni legi, ki nudi razkošen razgled na Triglav, Grintovec, Stol, Kum in Snežnik, postavili litijski planinci. Janče so tako postale del bogate litijske planinske zgodovine.
Praznovanje na prvo oktobrsko soboto je bilo veselo. Pravi planinski festival, poln doživetji. Plezanje na plezalni
steni, gibanje ob vrvni ograji, orientacijski pohod in poučno druženje z gorskimi reševalci, ponudba za vse udeležence praznovanja. Okoli tristo se jih je zbralo in večina se jih je podala peš iz Jevnice. Brez proslave seveda
ne gre. Glavni nastopajoči so bili janški šolarji, ki do planinskega doma čutijo še posebno naklonjenost, saj jim je kar dvakrat služil za nadomestno šolo. Predsednica Alma Jere je orisala zgodovinsko dogajanje. Slavnostni govornik in častni gost
prireditve predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan je poudaril pomen planinske infrastrukture, ki zahteva vlaganja,
za katera država nima posluha. Župan občine Litija Franci Rokavec in Janez Tomažič, podžupan občine Šmartno pri Litiji sta
izrazila pohvalo dobremu delu litijskih planincev. Poslanec DZ Boris Doblekar je v pozdravnem govoru poudaril zgodovinski
pomen slovenskega planinstva in ugled, ki ga z dosežki uživamo v svetu. Celotna prireditev je imela tudi dobrodelno noto in
sicer je bil izkupiček namenjen obnovi doma na Jančah, ki ga je v začetku avgusta prizadela ujma – dom je ostal brez strehe.
Gamsi, Zoran Cilenšek in orkester harmonikarjev Bučar so z brezplačnim nastopom izkazali dobrodelnost. Tako kot vedno
je tudi številna ekipa članov PD Litija
prostovoljno pomagala pri izvedbi
dogodka. 60. obletnice planinske
koče na Jančah se je 5.10.2019 udeležilo 24 članov planinske sekcije
Sokol«. Družinskega izleta na Blegoš
se je 12.10.2019 udeležilo 16 članov
sekcije. Na vrhu je udeležence dodobra prepihal močan veter, zato so
se udeleženci hitro spustili v zavetje
koče. Na 1630 m visoki Porezen se
je 12.10.2019 v zelo slabem vremenu
povzpelo 17 članov sekcije »Sokol«.
Z hojo so pričeli na Petrovem Brdu,
se v topli koči okrepčali in sestopili
v Davčo, kjer jih je čakal avtobus.
»Sokoli« so v letošnjem letu gnezdo
odkrili v domačih krajih. 19.10.2019
so ga našli v Rovišču pod Zasavsko
sveto goro. V splošno zadovoljstvo
vseh 25 članov »Sokola« se bodo
tja še vrnili. 19.10.2009 je planinska
sekcija Sava - Kojoti organizirala izlet
iz Planice v Tamar, ter do izvira Nadiže, ki kmalu ponikne in na Zelencih ponovno pride na plan kot Sava
Dolinka. Izleta se je udeležilo 20 pohodnikov, ki so kljub deževnemu vremenu uživali v dobrem razpoloženju.
26.10.2019 se je izleta po obronkih
Movraške vale z vzponom na Kuk
in ogledom spodmolov pod Velikim
Badinom (Ušesa Istre) udeležilo 30
pohodnikov sekcije »Sokol«.
Načrtovani izleti in akcije v novembru
in decembru 2019.
- 16.11.2019 – Slivnica (sekcija Sokol)
- 1 6.11.2019 – Slovenske gorice (sekcija Sava)
- 3 0.11.2019 – Levstikova pot (sekcija
Sokol)
- 7.12.2019 – Posočje (sekcija Sokol)
- 8.12.2019 – 39. pohod na Tisje
- 21.12.2019 – GEOSS (sekcija Sokol)
- 2 6.12.2019 – Planinska inventura
(sekcija Sava)
Program je okviren, več informacija
o izletih pa dobite na društvu in na
spletu http://www.pdrustvo-litija.si/

PONED. 2.12.2019, ob 16.uri

Po Obvestilih PD Litija povzel
Aleš Pregel
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DOGODKI / DRUŠTVA

ŽALNA SLOVESNOST OB DNEVU
SPOMINA NA MRTVE

Srečanje društev podeželskih žena in deklet ter kmetic
občin Litija, Šmartno pri Litiji in Moravče
je letos potekalo pod sloganom »Le iz srca se lahko dotaknemo neba«

Društvo kmetic Litija in Šmartno pri Litiji v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana, izpostavo KSS Litija je tudi letos organiziralo
tradicionalno srečanje društev podeželskih žensk
in kmetic. Dogodek je potekal v soboto, 12. okto
bra 2019 v Šmartnem pri Litiji in je sovpadal
tudi s sejmom »Dobrote šmarske dežele«, na katerem je bila pestra ponudba domačih dobrot, ki
jih ponujajo domačini s tega območja. Srečanja
so se udeležile članice DPŽ Dole pri Litiji, DPŽ Gabrovka, DPŽ Polšnik, DŽD Vače, članice društva
Rokodelcev moravške doline in članice našega
gostujočega Društva kmetic Litija in Šmartno pri
Litiji. V uvodnem pozdravu kmetijske svetovalke
mag. Sonje Zidar Urbanija, so kmetice prejele
voščilo ob svetovnem dnevu kmetic, ki ga praznujemo 15. oktobra. Prav ta dan je namenjen
podeželski ženski, kmetici, ki je veliko več kot to.
Slovenska kmetica oz. podeželska ženska je delovna, poštena, skrbna, izobražena, ljubeča in nenazadnje zelo povezujoča. Ne samo znotraj svoje
ožje družine za katero skrbi, ampak tudi v lokalni
skupnosti oziroma v okolju, se pravi na podeželju,
kjer živi. Še bi lahko naštevale in opisovale svoje
delo, a ker več kot besede štejejo naša dejanja, si
želimo, da naše delo opazite in ga cenite.
V uvodu nas je pozdravila tudi predsednica Društva kmetic Litija in Šmartno pri Litiji ga. Janka
Menegalija, saj nas je letos gostilo njihovo društvo. Zahvalila se je za tako lepo udeležbo s strani
društev in s strani gostov ter nam zaželela prijetno druženje. Nagovoril nas je tudi župan občine
Šmartno pri Litiji, g. Rajko Meserko, ki je v svojem nagovoru pohvalil naše aktivnosti na občinskem nivoju in se zahvalil za dobro sodelovanje,
katerega pričakuje tudi v prihodnje. Ženski pevski
zbor Mavrica iz društva upokojencev Litija nam je
odpel venček domačih pesmi.
Po kulturnem uvodu nam je g. Peter Avbelj, direktor Javnega zavoda Bogenšperk predstavil
čudovito cerkev sv. Martina in župnijo Šmartno
pri Litiji. Nagovoril nas je tudi tamkajšnji župnik,
g. Marko Mohor Stegnar, ki nam je zaupal, da tudi
kmetuje, saj se ukvarja s čebelarstvom.
Po ogledu cerkve sv. Martina so nas pogostili v
gostilni »Pri Mačku«, kjer smo bile deležne obilo sladkih dobrot, ki so jih pripravile članice domačega društva in specialitet gostišča, ki je po
odlični kulinariki in prijaznem osebju znano daleč
naokrog. Ob tej priložnosti nas je prišel nagovoriti
tudi poslanec Državnega zbora RS, g. Boris Doblekar, ki je ženskam obljubil vso podporo tudi v
prihodnje.

sodi med večja in zelo bogata rudna nahajališča
v Sloveniji.
Po ogledu rudnika nas je nagovorila tudi podžupanja občine Litija, ki je pohvalila delo vseh društev
podeželskih žena in deklet v upanju na dobro sodelovanje tudi v prihodnje.
Sledil je ogled kmetije Primožič – Lokar, kjer
smo si lahko ogledali prosto rejo krav molznic
in mladih plemenskih živali. Trenutno na kmetiji »Udovč« redijo 45 krav molznic in še približno
toliko mladih plemenskih živali. Delajo predvsem
na dobrem počutju živali in izboljšanju tehnologije vzreje krav molznic ter na kvaliteti pridelave
mleka. Po ogledu kmetije so nas prijazni člani
družine pogostili s sladkimi dobrotami in napitki.
V svojem imenu in imenu naših žensk se jim iskreno zahvaljujem za gostoljubnost, prijaznost in
čas, ki so si ga vzeli za nas.
Za konec našega srečanja smo se odpeljale v Veliko Štango, kjer nas je sprejel tamkajšnji župnik
in nam predstavil njihovo cerkev sv. Antona Padovanskega. Obnovljena cerkev je izredno lepa.
Po ogledu cerkve smo v Veliki Štangi imele še
kulturni zaključek našega srečanja v gostilni »Pr
Janezu« in poleg odličnega kosila še sproščujoč
pogovor z našo zelo znano slovensko filmsko in
gledališko igralko go. Zvezdano Mlakar, ki nam je
iz svojih izkušenj predstavila kako kvalitetno je
lahko življenje ženske in ostalih članov družine na
podeželju in kmetiji, če si takega znamo narediti.
Ženske so bile navdušene nad njeno preprostostjo in predanostjo naravi, živalim in delu, ki ga z
velikim veseljem poleg vsega ostalega opravlja na
njeni hribovski kmetiji blizu Ljubljane. Ga. Zvezdana se je dotaknila naših src in nam vlila dodatne
samozavesti in ponosa na to kar smo… vesele in
preproste podeželske ženske, dekleta, kmetice,
mame in nenazadnje dame, ki si rade vzamemo
tudi kakšno urico ali dan zase in za naše druženje
ter si s tem napolnimo baterije in naberemo moči
za nove podvige.

Ženske so uživale ob poslušanju pripovedovanja pristnih kmečkih prigod, ki jih je ga. Zvezdana Mlakar
stresala iz rokava…

Skupinska fotografija pred gostiščem »Pri Mačku«,
kjer se nam je pridružil tudi poslanec Državnega zbora RS, g. Boris Doblekar

Iz Šmartnega nas je pot vodila na območje občine Litija na ogled rudnika Sitarjevec. Kot nam
je povedala strokovna vodička, rudnik Sitarjevec

Naš dan se je končal s pesmijo, saj smo ob spremljavi harmonike, na katero nam je igrala Lana
Doblekar in kitaristov Maksa Urbanije in Ožbeja
Sakača ter naše najmlajše pevke Erike Kotar, prepevale domače pesmi in se ob prijetnih zvokih
tudi zavrtele. Domov smo odnesle tudi unikaten
spominek, ki so ga izdelali na čebelarski kmetiji
Dremelj in je nosil sporočilo »Le iz srca se lahko
dotaknemo neba«. Res je, me smo se ga na tem
srečanju dotaknile…
Vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali pri organizaciji tega dogodka se iskreno zahvaljujemo
in se že veselimo druženja prihodnje leto.
Zapisala: mag. Sonja Zidar Urbanija

PRVA PLESNA INFUZIJA – fuzija plesa za otroke in
mladostnike

V soboto, 26. 10. 2019 je v Litiji prvič potekal poseben dogodek v organizaciji
plesnega društva NLP. Najprej smo pripravili delavnice za najmlajše. Skozi pravljično potovanje
z elementi joge pod vodstvom Nataše Lovše Pepelnak so otroci spoznavali nove gibalne vzorce.
Urica plesne joge je bila namenjena predšolskim otrokom, otroci pa so lahko plesne gibe izvajali
v spremstvu staršev, bratcev ali sestric, tet ali stricev, itd. V drugem delu Plesne inFuzije so se
preizkusili nekoliko starejši plesalci hip hopa. V goste smo povabili
plesalca in koreografa Jana Marolta, ki v zadnjih nekaj letih spada v
sam vrh slovenske plesne smetane. Jan trenutno deluje kot profesionalni plesalec in koreograf, svoj
kruh pa služi tako z nastopi doma
in v tujini, kot tudi s plesnimi delavnicami v Sloveniji in sosednjih
državah. Po končanih delavnicah
so vsi udeleženci dvorano zapuščali nasmejanih ust, zato se bomo v društvu potrudili, da bomo v seriji dogodkov pripravili še
veliko zanimivih vsebin. Naslednja delavnica bo v soboto, 23. novembra 2019, na kateri bomo za
najmlajše pripravili pravljično plesno popotovanje, malce starejši plesalci pa se bodo gibali v stilu
sodobnega plesa, v goste namreč prihaja Urša Rupnik, univ. dipl. kulturologinja in dipl. plesalka
in koreografinja. Kot samostojna plesna ustvarjalka sodeluje s pomembnejšimi slovenskimi koreografi in drugimi umetniki; v okviru društva Studio za svobodni ples ustvarja avtorske solistične
in skupinske plesne projekte. Izhajajoč iz metode Alegado Movement Language poučuje lastne
plesne delavnice in tečaje, tako v Sloveniji kot v tujini.

Četrtek 31.10.2019. »Dan reformacije« v Litiji kot vedno vse prazno in turobno kot, da ne bi bilo
življenja. Ker je ta dan državni praznik bi človek pričakoval, da bodo izobešene zastave in dale
mestu videz, da je praznik, toda teh je bilo zelo malo. Gostinski lokali zaprti, razen pekarne in
prodajalne sadja ter bife v »Farbarjevem gradu« na Valvazorjevem trgu
Pred spomenikom NOB na Trgu svobode so kot vedno visele zastave, na platoju pa gorele maloštevilne sveče. In tu je
bilo čutiti nekaj življenja,
ko so se maloštevilni ljudje in nastopajoči začeli
zbirati, kjer se je ob 16.
uri pričela žalna slovesnost ob dnevu spomina
na mrtve.
Žalno slovesnost je
spremljal kulturni program v katerem so sodelovali »Godba na pihala Litija« mešani pevski
zbor Miha Vahen iz Jevnice, recitatorji- učenci
iz osnovne šole Litija ter
praporščaki.
Delegacija Zveze zdruNastopajoči pred spomenikom NOB na Trgu svobode.
ženj borcev za ohranjanje vrednot NOB je položila venec pred spomenik NOB.Žalni govor je na tej slovesnosti imel predsednik občinskega odbora ZB za ohranjanje vrednot NOB Litija Matjaž PESKAR, ki je v svojem
govoru orisal stanje, ki trenutno vlada v naši družbi, žal teh besed je slišala le peščica prisotnih
občanov, ki so s svojo prisotnostjo počastili spomin
na naše padle tovariše v drugi svetovni vojni in osamoosvojitveni vojni leta 1991.
Spoštovani občani ob dnevu spomina na mrtve bi se
žalnih slovesnosti morali udeležiti bolj množično, saj
svojci katerih imena očetov, bratov, sester in mater so
vklesana na tem spomeniku, a njihova zadnja počivališča pa so širom po svetu.
Vedno bolj pozabljamo na naše borce, domoljube, ki
so umirali za našo svobodo in branitelje, ki so umrli za
našo samostojnost.
Vsi so imeli le eno željo ustvariti za nas in bodoče ge- Delegacija zveze združenj borcev bo položila
venec pred spomenik.
neracije lepšo prihodnost.
Borci, naši domoljubi, verujoči in neverujoči so nas osvobodili izpod jarma okupatorja in začeli
graditi domovino na ruševinah in v 50 letih zgradili moderno bogato domovino. Z osamoosvojitvijo 1991 leta pa je začelo propadati gospodarstvo, podjetja drugo za drugem (težka industrija,
prehrambena industrija, tekstilna industrija, gradbeništvo, lesna industrija in končno smo prišli
do tega, da danes nimamo svojega letalskega prevoznika. Žal prodali smo banke, donosna podjetja tujcem, po drugi strani plačujemo visoke denacionalizacijske odškodnine rimokatoliški cerkvi,
namesto, da bi ta sredstva vlagali v pokojninski sklad
in saj malo ublažili oz zmanjšali revščino naših upokojencev in tudi tistih, ki so še zaposleni in ne zaslužijo
za dostojno preživetje.
In prišel je čas, ko bi moral zasvetiti svetilnik 21 stoletja, pa je le ta ugasnil in nas potisnil daleč v preteklost,
v obdobje pred drugo svetovno vojno, saj za mnogo
občanov to velja, brezposelnost, revščina, v mnogih
primerih tudi lakota. Na drugi strani pa razkošnost,
arogantnost in pohlep bogatih posameznikov. Kdo krši
Mešani pevski zbor »MIha Vahen« iz Jevnice.
človekove pravice, v prvi vrsti država s svojo bohotno
upravo, delodajalci novodobni kapitalisti, ki so si prilastili tovarne, podjetja, trgovine, to kar je slovenski narod gradil in ustvarjal vse od povojnega obdobja do leta 1991. Danes je Slovenije demokratična, toda te demokracije delovni človek ne mora dati v lonec in krožnik. Žal je taka realnost.
Hvala vsem, ki ste se udeležili žalne slovesnosti, z željo, da se tudi naslednje leto udeležite, vendar bolj množično kot je bilo letos.
Ciril Golouh

V RAZMISLEK
PRISTOJNIM
ZA PLEČNIKOV
SPOMENIK
PADLIM V NOB
V LITIJI

Spomenik je zanemarjen, črke
so zbledele, je to izraz spoštovanja tistih, v spomin katerih
je bil postavljen, mojstra Plečnika, kamnosekov in ostalih, ki
so sodelovali pri postavitvi?

SVETOVNO PRVENSTVO V HIP HOPU

V oktobru sta se v Nemčijo odpravili Maša Štrus in Anja Gorta, kjer sta
na svetovnem prvenstvu v hip hopu v mestu Bremerhaven zastopali
barve slovenske reprezentance. V hudi konkurenci kar 70 mladinskih
hip hop parov, sta si priplesali odlično 37. mesto. Čestitke!

VABILO NA NOVOLETNO PRODUKCIJO

Prav vsi naši plesalci bodo zaplesali na tradicionalni novoletni prireditvi z naslovom Levji kralj. Prireditev bo v nedeljo, 22. decembra 2019
ob 17.30 v Športni dvorani Litija. Vstop je prost, vljudno vabljeni!

Pomen stebrov
Niso bili postavljeni zato, da bi
jih zakrivali s katerim koli zelenjem. FOTO: P.G.
Vidite očitno razliko?
Polona Gorenc

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

Dom je prazen in dvorišče,
naše oko zaman te išče
solza, žalost in bolečina
te zbudila ni.

Spomin nikoli ne obledi,
vsak dan se vrača in oživi.

Ostali so spomini,
delo in trud
tvojih pridnih rok.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

V SPOMIN

ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedka

Po dolgi bolezni je za zmeraj odšel naš dragi partner, brat,
stric in prijatelj

16. novembra je minilo 10 let odkar smo se poslovili
od naše drage žene, mame, sestre, tete in tašče

DANILA PANIČA

FRANC ZAVRL

8.4.1955 – 1.10.2019
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sovaščanom
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in darovano denarno
pomoč. Zahvaljujemo se tudi dr. Benedičiču za zdravniško oskrbo,
kakor tudi g. župniku za lepo opravljen obred, Pihalnemu orkestru
Litija, pogrebni službi KSP Litija, Obrtni zbornici Litija, Društvu
invalidov Litija in vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

30.9.1953 – 6.10.2019
iz Litije

Hvala vsem, ki se je spominjate,
postojite ob njenem grobu,
ji prižigate sveče in krasite njen zadnji dom.

Žalujoči: Mari in vsi njegovi

Vsi njeni

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi.

V SPOMIN
9. novembra je minilo 5 let odkar nas je zapustil

JANEZ AVBELJ

Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan,
ko v njej boš počival,
in v naši zavesti
boš svetle lučke prižigal.

V SPOMIN

Z A H VA L A

IVO ŽNIDAR

MARTIN TOMAŽIČ

Pred letom dni si v turobnem novembrskem jutru
tiho odšel od nas.

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

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete
maše. Zahvaljujemo se g. župniku za lepo opravljen obred in
pevcem za zapete žalostinke.

Pogrešamo te.

Vsi njegovi

Žalujoči: žena Fani, hčerka Milojka ter sinova Ljubo
in Aleš z družinami

Vsi, ki se te vsak dan spominjamo.
Je kaj? Je nič? Je vse?
Je vetra dih samo,
ki plane čez zemljo
in v vekomaj zamre?

Ne vem, če slišiš kdaj korak,
ki zdi se ti povsem enak.
Ne vem, če kdaj te vpraša glas,
kam najin, naš je odtekel čas.

14.8.1941 – 24.10.2019

1930 – 2018

iz Litije
28.4.1928 – 9.11.2014

Ne vem, če veš, kako mi je,
ko daleč si in čakam te.
Ne vem, če kdaj se prebudiš
in dolgo tam z menoj bediš.

11.7.1934 – 16.11.2009

Ob zadnjem slovesu našega Frančka se iskreno zahvaljujemo
osebni zdravnici dr. Kokotovi in ostalemu zdravstvenemu osebju.
Zahvaljujemo se vsem za izrečena sožalja, cvetje, sveče ter denarno
pomoč. Zahvala gre tudi g. župniku za lepo opravljen pogreb in
pogrebni službi KSP Litija. Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Mojca in sin Vito z družino
Prehitro mine čas, minejo leta,
ko tebe več ni,
a v besedi, sliki in srcu
boš vedno z nami ti.

MARICE - MARIJE ČEBELA

Sklenjen je krog življenja,
a ljubeč spomin živi naprej.
V grobu preranem naj v miru počiva,
do snidenja spet nekoč, nekje.

(K. Kovič)

Z A H VA L A

(Feri Lainšček)

Z A H VA L A
Po dolgi bolezni se je za vedno poslovil dragi mož, oče,
dedek, tast, brat in stric

MARTIN POVŠE

11.11.1953 – 12.10.2019 iz Dobovice (Dole pri Litiji).

ob prezgodnji in boleči izgubi
ljubljenega moža, očeta, tasta, dedka in brata.

Z A H VA L A

PETER ŠTEFANEC

MARIJA SKOL
24.2.1924 – 25.10.2019
Iz Spodnjih Jelenj

3.6.1952 – 20.10.2019
iz Šmartnega pri Litiji

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, krajanom
KS Dole pri Litiji za sočutje in podporo v težkih trenutkih, za izrečena
sožalja, cvetje, sveče in svete maše, Marinki za pomoč v času bolezni.
Hvala vsem domačinom, ki so sodelovali pri pogrebni slovesnosti in ga
tako številno pospremili na njegovi zadnji poti ob izbranih besedah
g. župnika, čutno zapetih žalostinkah in zvokih trobente. Posebej se
zahvaljujemo vsem posameznikom, PGD, KO RK Dole pri Litiji, Območni
obrtno-podjetniški zbornici Litija za darovana sredstva (namesto sveč in
rož) v višini 2.435,00 € za nakup debrilatorja v KS Dole pri Litiji.
Pogrešali ga bomo, vedrega, delavnega, vedno pozitivnega.
Živel bo v naših mislih in spominih.

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre in tete
se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in
za svete maše.
Hvala gospodu župniku Robertu za opravljen pogrebni obred,
pogrebni službi KSP Litija, pevcem iz Polšnika, zastavonoši in vsem
praporašem ter Anici Resnik za sočutno izrečene besede slovesa.
Posebno zahvalo izrekamo zdravstvenemu osebju in vsem zaposlenim
v Domu Tisje za dolgoletno oskrbo in nego.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Prav tako se
zahvaljujemo za darovano cvetje, sveče, svete maše, denarno pomoč, ter
vsem, ki ste nam osebno in pisno izrazili tolažilne besede in sožalje.
Še posebno se zahvaljujemo dr. Eriku Breclju, dr. Markotu Bocu, sestram na
OI, dr. Tanji Ptičar, patronažni sestri Tini Berčon, sestri Karmen Jazbinšek iz
Nege in Društvu ILCO Ljubljana.
Iskreno se zahvaljujemo g. župniku Marku Mohorju Stegnarju za lep
obred, pevcem okteta Valvasor, trobentaču in pogrebni službi KSP LITIJA.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam na kakršenkoli način pomagali in vsem, ki
ste ga v času bolezni obiskovali na domu.

Vsi njegovi: žena Branka, hči Maja in sin Borut z družinama

Vsi njeni

Žalujoči: žena Majda, sinovi Peter z Nado, Damijan, Klemen s Tjašo,
vnuki Aljaž, Ažbe, Neja in David, brat Marko in sestri Marta in Slavka.

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

Bilo lepo je, prelepo,
skalilo srečo je slovo.
Slovo za nas najhujše zlo,
ko smo spoznali, da te nazaj domov ne bo …

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

Z A H VA L A
V SPOMIN
14.11.2019 je minilo žalostno leto odkar nas je nepričakovano
zapustila naša draga

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

Nenadoma nas je zapustil naš dragi mož, oči in nono

IVO BRIC

roj. 4.4.1947 – 14.10.2019
Ob boleči izgubi se najiskreneje zahvaljujemo osebju intenzivnega
oddelka Infekcijske klinike v Ljubljani ter vsem našim sorodnikom in
prijateljem, ki so nam ves teden, ko se je boril za svoje življenje, stali ob
strani. Zahvala vsem, ki so počastili njegovo slovo, posebno sosedom,
njegovim šahovskim prijateljem, kolektivu Osnovne šole Šmartno pri Litiji,
kolektivu KZ Izlake, Medobčinskemu društvu invalidov Litija in Šmartno
pri Litiji, Društvu upokojencev Litija in Društvu diabetikov Litija – Šmartno.
Hvala vsem za darovano cvetje, sveče in denarno pomoč. Zahvala tudi
pogrebni službi KSP Litija za organizacijo slovesa, pevcem in trobentaču.

Pogrešamo te.

Hvala za izrečene tolažilne besede in misli vseh, ki ste nam stisnili roke in
bili z nami. Verjamemo, da bodo spomini nanj ostali živi in dolgotrajni.
Vsem res iskrena hvala.

Vsi tvoji

Vsi njegovi

Z A H VA L A

VINKO SAVŠEK
4.4.1940 – 10.10.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem,
sosedom in sokrajanom za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče
ter podporo v težkih trenutkih.
Iskrena hvala tudi osebju Travmatološke klinike v Ljubljani za oskrbo,
članom MPZ Lipa za ubrano petje in gospodu župniku iz Litije za
svečani obred z mašo.
Hvala vsem, ki ste našega dragega Vinka pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: žena Marija ter hčerki Melita in Simona z družinama
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TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK IN ŽIGA ŠEŠKO NA 1. MESTU
SLOVENSKIH TENIŠKIH LESTVIC

Tekmovalni tenis
Zaključila se je teniška sezona 2019 in v mesecu novembru začela nova 2020. Teniška zveza
Slovenije je objavila tudi nove teniške lestvice
in pogled nanje je več kot razveseljiv za igralce Tenis klub AS Litija. Na 1. mestu slovenske
teniške lestvice do 16 let se nahaja naš Bor
Artnak in na 1. mestu slovenske teniške lestvice do 12 let Žiga Šeško. Čestitamo obema!
Odlično so uvrščeni tudi ostali naši tekmovalci:
Pia Poglajen je na 9. mestu lestvice do 18 let,
Kolar Nastja je
6. na članski
lestvici, na kateri je Tina Kristina Godec na
11. mestu, Nik
Razboršek je 4.
na članski lestvici, sledi mu
Mark Mesarič
na 23. mestu.
Poleg odličnih
uvrstitev na lestvicah so tekmovalci Tenis
kluba AS Litija tudi odlično začeli tekmovanja
nove sezone 2020. Na prvem članskem turnirju
v Mengšu sta se v polfinale uvrstili Pia Poglajen
in Tina Kristina Godec, ki sta nato v polfinalu
medsebojno prekrižali loparje. Uspešnejša je
bila starejša in bolj izkušena Tina Godec, ki se
je uvrstila v finale. Pia Poglajen je tako osvojila

pokal za končno 3. mesto, Tina Kristina Godec
pa je osvojila končno 2. mesto – v finalu je s
4:6 4:6 izgubila od Tjaše Klevišar.
Najmlajši do 12 let so nastopali v Round Robbin tekmovanjih. Od naših tekmovalcev je na-

stopila Tjaša Ravnikar, ki je v skupini osvojila 2.
mesto in se uvrstila v nadaljnje tekmovanje, ki
bo 23.11.2019.
Nastja Kolar, ki trenutno zaseda 393. mesto
WTA, je uspešno nastopila na turnirju z nagradnim skladom 25.000$ v Lagosu, kjer se
je uvrstila v finale, v katerem je tesno, v treh
nizih z rezultatom 5:7 6:1 3:6 izgubila z indijko
Bhatia Riyo.
V tujini je nastopal tudi Nik Razboršek, ki je
trenutno na 528. mestu ATP. Na turnirju na Češkem, v Opavi, z nagradnim skladom 15.000$,
je bil v prvem krogu uspešen, nato pa mu je
vstop v četrtfinale preprečil domači igralec
Pospisil Jaroslav, ki je bil za las boljši od Nika.
Rezultat je bil 7:5 7:5 v korist češkega igralca.
V času nastajanja tega članka pa na nastope
na mladinske ITF turnirju v Sofiji čaka Bor Artnak. V času nastajanja tega članka je Bor že
zabeležil 3 zmage v kvalifikacijah in se uvrstil
v glavni turnir, o nastopih v glavnem turnirju
bomo poročali naslednjič.

Rekreacija
Tenis klub AS Litija je zbral prijave za zimsko teniško ligo AS. Tudi letos se bo tekmovalo v štirih ligah in sicer
treh posamezno
in eni ligi dvojic.
Za tretjo ligo in
ligo dvojic so še
možne prijave do
30.11.2019.
V
soboto,
9 .11. 2 019 ,
se je odvijal
ot vo r i t ve n i
turnir zimske
lige AS. Nastopilo je 17
tekmovalcev, zanimivost turnirja je bila, da
je bila skoraj polovica vseh udeležencev iz
prve lige, zato so na svoj račun prišli tudi
gledalci, saj so bile tekme zelo zanimive.
Med najboljše štiri so se uvrstili Denis Uranič in Branko Guna ter Alojz Ašič in Janez
Savšek. V polfinalnih dvobojih sta bila uspešnejša Denis Uranič in Janez Savšek, ki sta se nato
pomerila v finalu, kjer je Denis Uranič opravičil
vlogo glavnega favorita za zmago in prepričljivo
osvojil 1. mesto. 
Melita Poglajen

JESEN V TAEKWONDO KLUBU ŠMARTNO LITIJA
Taekwondoisti našega kluba so po
uvodnih treningih, kjer so najprej
pridobili kondicijo in nato izpopolnili taekwondo tehniko za borbe in poomsae,
odšli na prvo tekmovanje, kjer so pokazali, kakšna je njihova pripravljenost.
Odpravili so se v
Slovenske Konjice,
kjer je 19.10.2019
potekalo mednarodno tekmovanje Red
Power taekwondo
Open, katerega se je
udeležilo 22 klubov
iz različnih držav, iz
našega kluba pa 9
tekmovalcev. Rezultati:
Nika Babič, otroci Ž -22 kg: 1. mesto in kick
Ž2: 3. mesto
Jona Smrekar, mladinke B -63 kg: 1. mesto
Aco Nikolić, otroci M -33 kg: 3. mesto
Zala Garantini, otroci Ž -22 kg: 3. mesto
Jaka Rus, mlajši kadeti -43 kg: 3. mesto
Ema Karalić, mlajše kadetinje -27 kg: 3. mesto
in kick Ž1: 3. mesto
Tekmovali so tudi Daniel Babić, Miha Garantini,
Edina Duraković, vendar so bili nasprotniki tokrat premočni. Še posebno moramo pohvaliti
Niko Babić, ki je osvojila v skupini otroci deklice skupno 3. mesto. Čestitke vsem.
Po prvi ogrevalni tekmi se je klub z velikim
številom tekmovalcev in navijačev ter staršev
odpravil z avtobusom proti Srbiji, v Beograd,

kjer se je 2.11.2019 odvijalo taekwondo tekmovanje Herkules Games. Naši tekmovalci so
tekmovali v borbah in tehniki in se fantastično
odrezali in osvojili rezultate, s katerimi so razveselili celotno ekipo in seveda tudi trenerja.
Prvo mesto v borbah so osvojili:
Nika Babić, pionirka -21 kg
Miha Garantini, pionirji -39 kg
Jaka Rus, pionirji -44 kg
Tretje mesto v borbah sta osvojila:
Zala Garantini, pionirka -21 kg
Daniel Babić, kadet B -49 kg
Tekmoval je tudi Aco Nikolić, ki je tokrat v prvem krogu dobil premočnega nasprotnika.
Razveselili so nas tudi tekmovalci v tehniki:
Hana Velagić Jereb, 1. mesto
Žana Velagić Jereb, Ana Lisa Širok in Kristijan
Ponebšek, 3. mesto
Naši tehničarji so skupno osvojili 3. mesto, kar
je res odličen rezultat. Klub pa je osvojil 10.
mesto od skupno 39 klubov. Odlični rezultati
so veselo druščino po tekmovanju ponesli še
na ogled znamenitosti Beograda.
Po ogrevanju v Beogradu je ekipa tehničarjev
odšla 9.11.2019 na 29. Državno prvenstvo v
tehniki na vrhniko, tokrat v številčni zasedbi
izkušenih
tekmovalcev in tudi
začetnikov.
Vsi so se
odlično
odrezali in
domov prinesli veliko
odličij.
Prvo mesto
so osvojili:
Daniel Babić, Kristjan Ponebšek in Polona Saje
Drugo mesto:
Nika Babić, Hana Velagić Jereb in Ana Lisa Širok
Tretje mesto:
Tena Jakovina, Sven Jakovina, Žana Velagić Jereb, Jona Smrekar, Aleksandra Rozina
V trojicah so tekmovale Ana Lisa, Hana in Žana
in osvojile tretje mesto.
Pia Smrekar pa je bila peta.
V kategoriji najboljših tekmovalcev »Best of
the Best« je bila Aleksandra Rozina 5. in Polona Saje 8.
Čestitke vsem za izvrstne rezultate!
Eva Štangar

Lara Logar, 16 letnica iz Kala pri Dolah,

se je s skoki začela ukvarjati leta 2014 in že žanje zavidljive rezultate.
Pred dnevi je skočila svoj osebni rekord v Planici in pristala pri 130 metrih.
Ali so bili skoki tvoja prva Za kateri klub trenutno treniraš in v kateljubezen v okviru športa in rem klubu si začela svojo športno kariero?
treningov?
Treniram SK Zagorje in to že od samega začetNe, s skoki sem se začela ka. Moj prvi trener je bil Zvone Pograjc.
ukvarjati leta 2014. Pred tem S katerimi rezultati v letu 2019 se torej lahsem 5 let trenirala sodobni ko pohvališ?
ples in balet, nato pa še 2 leti Na FIS pokalu sem zasedla 5. mesto. V A renamizni tenis na Dolah ter 1 prezentanci, kjer so tekmovale vse punce, prav
leto v Hrastniku.
tako FIS pokal sem bila 9. Na alpskih pokalih
Ples, namizni tenis in skoki, pa sem zasedala 4. in nekaj krat 3. mesto. Med
bi lahko rekli, da se kar razlikujejo same di- drugim sem bila ne dolgo nazaj državna podprscipline med seboj, ali ti lahko najdeš pove- vakinja, zasedla bi lahko celo prvo mesto, venzavo med naštetimi disciplinami?
dar sem šla predaleč kar bi skoraj povzročilo
Se strinjam, da se med seboj razlikujejo nave- padec. Skočila sem namreč kar 109 m. Pred
deni športi in bi težko našla paralelo med njimi. dnevi mi je uspel tudi osebni rekord, ko sem na
S skoki sem začela na pobudo strica Dušana 120 metrski skakalnici pristala pri 130 metrih.
Maka in prav tako z namiznim tenisom. Nad Te je bilo kdaj strah na vrhu skakalnice?
plesom pa sem se navdušila že v vrtcu in me je Ja seveda. Ko sem šla prvič na 120-metrsko
posledično mami vpisala v plesno šolo.
skakalnico na rampo, sem gledala dol in se
Kako je stric vplival na odločitev, da so sko- skoraj začela jokati, v enem trenutku sem si reki postali zate šport številka 1?
kla, da ne to pa ne in sem skoraj že odšla dol in
Še v času, ko sem bila zelo aktivna
obupala, pa vendar sem na koncu
kot plesalka je Dušan v meni prezbrala pogum in se spustila.
poznal tekmovalnost in predlagal,
Kakšne so ambicije v prihodnoda poskusim s kakšnim bistveno
sti?
bolj tekmovalnim športom, da
Ena od pomembnejših stvari mi je
lahko tekmovalnost izrabim sebi
trenutno to, da zaključim uspešno
v prid in se ta talent lahko v pravi
šolanje in se nato lahko vpišem
obliki tudi razvije. Prav tako sem
na željeno fakulteto. Seveda nasvoje prve smučke prejela ravno
meravam tudi še naprej marljivo
od njega za 11. rojstni dan v martrenirati skoke, kajti moja najvecu, 1. aprila sem prvič poskusila.
čja želja je vsekakor to, da bom
Med drugim sem v sorodu s tremi fanti, ki so v prihodnosti uspešno krmarila in kombinirala
trenirali že pred menoj in so bili tudi oni neke tako izobraževanja kot športno kariero. Imam
vrste spodbuda.
pa konkreten cilj za letos in to je nastop na
Kako izgledajo treningi?
mladinskih svetovnih olimpijskih igrah, ki bodo
Sedaj so treningi bistveno bolj zahtevni, kot potekale v Švici. Na splošno pa si želim, da bi
so bili na začetku. treningi so na sporedu vsak se v življenju čim večkrat udeležila različnih
dan, včasih tudi dvakrat dnevno. Ob nedeljah svetovnih pokalov in prav tako olimpijskih iger.
načeloma ne treniramo. Recimo sedaj med Ti morda ostane še kaj časa za hobije?
krompirjevimi počitnicami imamo manj tempi- Zelo rada slikam, recimo danes sta nastali že
ran urnik, moram pa zato vaditi sama doma, dve sliki.
tako vaje za kondicijo kot tudi za pravilno izIntervju pripravila: Tina Pegan,
vedbo skokov.
TIC Dole pri Litiji.

ŠD Sava kot PRVAK zaključuje
jesenski del OLMN

Jesenski del Občinske lige malega nogometa (OLMN Litija) na
travi za sezono 2019/ 2020 je končan. In na prvem mestu 1.
lige OLMN je z največ točkami nogometna ekipa ŠD Sava.
Kot član Upravnega odbora društva ŠD Sava Iskreno čestitam ekipi na čelu s trenerjem Damjanom Savškom
in kapetanom Denisom Furmanom.
Dovolite, da se v imenu kluba zahvalim vsem navijačem
in sponzorjem ter vsem, ki v času treninga in iger pogre-

šate svoje fante, ki ljubijo nogomet in
ŠD Savo!
Vabljeni k spremljanju tekem ter navijanju in športnem druženju spet v
marcu 2020.
Končan je jesenski del prvenstva, ki je bil uspešen samo za
nekaj ekip. Res so vse ligaške
ekipe v srednjem delu lestvice,
ampak nekatere niso izpolnile
pričakovanja. Do konca sezone se da še veliko
popraviti, z pravim pristopom in rednim treniranjem.
Presenetile so mlajše selekcije, ki so na svojih tekmah zelo dobro odigrale jesenski sklop
turnirjev.
Pohvaliti pa moramo tudi navijače NK Jevnice,
saj so se tekem udeleževali v velikem številu in

Upravni Odbor ŠD Sava, Boris Doblekar
tudi pri mlajših selekcijah njihova udeležba in
navijanje ni bilo vprašljivo. Le tako naprej tudi
v drugem delu.
Z travnatih igrišč smo pospravili tudi zaščitne
mreže in tako igrišča pripravili za zimsko mirovanje.
Tako večina selekcij ostaja v trenažnem procesu in bodo treninge izvajali na umetni travi in
asfaltni ploščadi. Cicibani pa se selijo v dvorano in bodo tam preizkušali svoje nogometno
znanje na malem prostoru.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

NOVICE IZ NOGOMETNEGA KLUBA KRESNICE

V času krompirjevih počitnic od 27.10-30.10. so se naši mlajši nogometaši skupaj z vrstniki iz nogometnega kluba Arne Tabor udeležili nogometnega kampa z namenom pridobitve in izboljšanja individualnega nogometnega tehničnega znanja, nogometnih veščin,
koordinacijskih sposobnosti ter druženje in ustvarjanje novih prijateljev. Sam program kampa je bil
sestavljen iz dveh treningov vsak dan dopoldne in popoldne. Dopoldne na zunanjem igrišču z UT,
popoldne pa v telovadnici Nordijskega centra. Po kosilu vsak dan pa je bil počitek oziroma dana možnost igranja družabnih iger. Po večerji pa smo v sejni sobi imeli različne video vsebine. Zadnji dan
v sredo 30.10.019. smo v dopoldanskem času izvedli trening v dvorani popoldne po kosilu pa odigrali prijateljsko
tekmo obeh selekcij (U 9/12) z ekipo Bleda na njihovem
igrišču. Nato je v večernih urah sledil povratek domov.
V 11. krogu Regionalne Ljubljanske lige je naše člansko
moštvo odigralo gostujočo tekmo z ekipo Zagorja. Kljub
nekaterim manjkajočim igralcem (vratar) so naši fantje
iztržili neodločen rezultat (1:1). Strelec zadetka za našo
ekipo je bil Emil Cirikovič na šolsko podajo Branislava
Milenkoviča.
V 12. krogu so se člani NK Kresnice pomerili z vodečo
ekipo NK Ihan in po težki zanimi tekmi na razmočenem
igrišču izugbili z rezultatom 3:1. Ekipa je še vedno na
Cicibani v kampu Nordijskega centra Planica
petem mestu lestvice 4. Regionalne Ljubljanske lige. V
zadnjem krogu 13. krogu člani gostujejo v Novem mestu pri ekipi Trebnjega.
Cicibani U-12 v zadnjem krogu na domačem igrišču zaključujejo sezono z ekipo Dolomitov. V zimskem času bodo nastopali v zimski ligi Ljubljani.
Cicibani U-8 in U-9 so zaključili turnirsko tekmovanje v jesenski sezoni. Sedaj nastopi tekmovalni
odmor do konca marca prihodnjega leta.
Vse ekipe bodo dvakrat tedensko trenirali Športni dvorani Kresnice. 
NK Kresnice
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V NAJEM oddamo dve garaži v Litiji.
GSM: 031 767 554

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

NAJEM NJIVE:

v najem vzamem njivske površine
v okolici Litije. GSM: 041 915 500

MALI OGLASI

nagradna križanka

KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, medalje,
značke, bajonete, čelade,
sablje, uniforme, stare razglednice, kipce, slike, nakit,
kovance, knjige in druge
starejše drobnarije, ki jih
morda ne potrebujete več.
 051 740 430

Zgledno sodelovanje
z mladimi člani RK

V prostorih KS Kresnice poteka enkrat mesečno
merjenje krvnega tlaka, dvakrat na leto pa tudi
merjenje krvnega sladkorja in holesterola.
Veliko pozornosti Odbor KORK Kresnice posveča starejšim in bolnim krajanom z obiski na domovih, pred prazniki in okroglih obletnicah.
Dejavnost članov KORK Kresnice je vidna tudi v
udeležbi na krvodajalskih akcijah, ki jih organizira OZRK Litija v ZD Litija, precej krvodajalcev pa
daruje kri tudi v Ljubljani in drugih krajih.
Vsako leto, v jesenskem času Odbor KORK Kresnice organizira, sedaj že tradicionalno srečanje krvodajalcev, starejših
krajanov in ostalih članov
RK, s kulturnim programom
in pogostitvijo.
Letos, 19. oktobra, je bilo
še posebej svečano, saj so
praznovali 75. obletnico
uspešnega delovanja. Poleg
kulturnega programa, kjer
so sodelovali otroci iz vrtca
Kresnička, učenci POŠ Kresnice, učenci glasbene šole
Pestotnik in MEPZ Miha Vahen pod vodstvom Natalije Šuštar, so bile podeljene tudi zahvale, priznanja in plakete zaslužnim
prostovoljcem. Sledila je pogostitev, katero je s
svojo harmoniko popestril Tim Razpotnik. Ob
tem jubileju, je Predsednica KORK Kresnice,
gospa Stanka Černe, v kratkem biltenu, zbrala
podatke o delovanju RK v Kresnicah za obdobje
75 let, katerega so prejeli udeleženci srečanja.
Odboru KORK Kresnice in predsednici gospe
Stanki Černe, ob jubileju čestitamo in se zahvaljujemo za preteklo uspešno delo, v želji po še
nadaljnjem sodelovanju.
Območno združenje RK Litija:
Danica Sveršina

Gradišče, 20. oktobra 2019, je potekalo že tradicionalno srečanje članov RK, starejših in krvodajalcev pod
okriljem KO RK Gradišče.
Kot je poudarila predsednica Barbara Knez je število
članov visoko, zato se trudijo, da bi jim pomagali, še
posebej najranljivejšim skupinam. Ravno teh pa je kar
nekaj, to so zlasti starejši, ki že težko zapustijo svoj
dom. Zato je še toliko bolj vzpodbudno, da se v nekoč
šolski stavbi, zberejo mladi člani iz POŠ Dole pri Litiji.
Vedno pripravijo prisrčen program in s tem si nekako
privzgajajo te socialne in medgeneracijske vrednote. V
tem turbulentnem potrošniškem svetu je kar težko privzgojiti vrline kot so strpnost, tolerantnost in
sočutje. To tukaj mentorici Marjeti Mrhar odlično uspeva. Toplino, ki jo je predsednica širila, je prenesla na številne starše nastopajočih otrok, pa tudi na ostale udeležence in goste. Veselje je trajalo
še dolgo v popoldanski čas z obljubo, da se naslednje leto zopet srečajo. 
Jožica Vrtačnik

MESTO V
SEVERNI
KAROLINI
(ZDA)

ITALIJANSKI
PEVEC
(FAUSTO)

NADALJEVANJE
GESLA

VELIKAN,
SILAK

PLOŠČICA ZA
NASTAVITEV
VENTILOV V
AVTOMOB.

DEBELUH

STARA
DRŽAVA V
PERZIJI

Prodam
cviček lastne
pridelave iz okolice
Šentjerneja.
Cena 10L = 12 €, 100 L =
100 €. Dostava v Litijo in
okolico, kontakt Jure F.
031 619 467.

Jože Vizlar ŠTEVILKA: 228
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75 let Krajevne organizacije
Rdečega križa Kresnice

Krajevna organizacija Rdečega križa
Kresnice je ena od 21. krajevnih organizacij RK v sklopu Območnega združenja RK
Litija, ki delujejo na terenu. Je ena izmed starejših organizacij, saj je bila ustanovljena že med
2. svetovno vojno, v jeseni leta 1944. Takrat je
sodelovala pri humanitarnih akcijah zbiranja
hrane, obleke in drugih pomoči žrtvam nasilja
okupatorja. Delovala je na področju sedanje
KS Kresnice in KS Jevnica. Po koncu druge svetovne vojne je skrb namenjala vojnim sirotam
in ostarelim krajanom, pomagala družinam pri
obnovi požganih domov, jih
oskrbovala s hrano, oblačili
in vsem, kar so potrebovali,
da bi se njihovo življenje čim
prej normaliziralo. Posebno
pozornost je organizacija
ves čas posvečala krvodajalstvu, za kar je prejela več
priznanj.
Danes KORK Kresnice zajema območje Kresnic in Kresniškega vrha. Odbor KORK
Kresnice šteje 9 članov, ki
so vsi prostovoljci. Od leta 2012 ga uspešno
vodi požrtvovalna in predana predsednica gospa Stanka Černe. Pri delu Odbor upošteva določila zakona, statuta RK Slovenije in OZRK Litija
in dela po navodilih in s sodelovanjem OZRK Litija. Deluje po načelu humanizma in solidarnosti
ter izvaja aktivnosti na področju socialne dejavnosti, zdravstvene dejavnosti in aktivnosti ob
humanitarnih ter drugih akcijah.
Stalna naloga članov Odbora KORK Kresnice pa
je skrb za človeka, ki je v stiski in potreben pomoči. V ta namen socialno ogroženim, vsaj dvakrat letno deli prehrambene paketa iz evropskih
zalog in FIHO.

SESTAVIL:

15

VTIKALO
PROSTOR
ZA MEJO
IGRIŠČA

PREBIVALEC
LAOSA

NABIRALEC
GOB

VEDENJE,
NAVADA

OČETNJAVA
NIKARAGOVSKI
PREDSEDNIK
(DANIEL)

AMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA
(EVE)
GORSKA
STRAŽA

CANKAR
MAJHEN RT

VZOR,
MALIK

KOPALNA
BANJA

RATKO
DIVJAK
SLOVENSKI
PISATELJ
(JANI)

RALKA,
RATKA

BIZMUT
LANTAN

SONJA ČOTAR
SVAT
BREZ
T

IZDELOVALEC
SANDAL
ITALIJA

NADALJEVANJE
GESLA

ČAČKA,
KRACA

Težje besede: ALBEMARLE, LEALI, ELAM, ERNI,
AŠERA, ORTEGA

Ime in priimek:
Ulica:

Izžrebanci križanke št. 227 bodo prejeli stenski koledar
2020 Tiskarne ACO, Panorama Litije z okolico. Koledar
bodo prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko št. 228 pošljite najkasneje do 8.12.2019
na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo

1. Ana Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji
prejeli stenski koledar 2020 Tiskarne ACO, Panorama
2. Janez Škrabanja, Vače 79, Vače
Litije z okolico. Koledar bodo prejeli v Tiskarni ACO v
3. Marija Femc, Moravče pri Gabrovki 94, Gabrovka Litiji.

Daljnogled

Nekega dne se mi je ob
sprehodu v parku ob
Savi pridružila gospa iz
sosednjega bloka. Rekla mi je, da
me želi videti od blizu, ker me je
vsak dan gledala z daljnogledom s
svojega okna v najvišjem nadstropju bloka. Povedala mi je, da pride
dol le enkrat tedensko zaradi bolečih nog. Nato me je obiskovala
vsak teden.
Pripovedovala mi je o življenju v
Litiji v preteklosti, ko je bila še
mlada, o reki Savi, starem mostu,
o splavarjih, rudniku Sitarjevec in
še kaj. Od nje sem veliko zvedela
o Litiji. Tako sem se prilagajala v
moje novo okolje. Vsak dan mi je
postajalo vse bolj domače.
Ta gospa je Tinka Eržen. Zvedela
sem, da je odšla v Dom Tisje Črni
potok. Želim ji zdravje in dobro
počutje v novem okolju.


Anica Črešnovec

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

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

NAPOVEDNIK DOGODKOV
Sreda, 20.11. 2019 ob 18.30
KONCERT UČITELJEV GLASBENE ŠOLE LITIJA-ŠMARTNO,
Dvorana glasbene šole Litija-Šmartno
Četrtek, 21.11. 2019 ob 16.00 - PEKA KRUHA Z DROŽMI, Mestni muzej Litija
Četrtek, 21.11.2019 ob 19.00
Ob dnevu splošnih knjižnic; DOMOZNANSKI VEČER V GRUMOVEM LETU,
MARIJA ŠVAJNCER, PREDSTAVITEV KNJIGE SLAVKO GRUM- VZTRAJATI
ALI POBEGNITI ONKRAJ, Knjižnica Šmartno
Četrtek, 21.11. 2019 ob 20.00 - MENOPAVZA (Špas teater), Kulturni center Litija
Petek,22.11.2019 ob 18.00
Otvoritev razstave; PORTRETNI NASMEHI (avtor Aleksandar Zarić), MC Litija
Sobota,23.11.2019 ob 10.00
Otroška matineja: MICA POTICA (Andreja Stare)Kulturni center Litija
Nedelja, 24.11.2019 ob 15.00
GLASBENO POPOLDNE Z ANTONOM LAJOVCEM, POŠ VAČE
Torek, 26.11.2019 ob 18.00 - URA PRAVLJIC, Knjižnica Litja
Četrtek, 28.11.2019 ob 18.00 - URA PRAVLJIC, Knjižnica Šmartno
Četrtek, 28.11.2019 ob 19.00
Predavanje: KAJ SO JEDLI TER KAKO IN KJE KUHALI? PREHRANA IN SAMOOSKRBA NA PREHODU IZ 19. v 20. STOLETJE, Mestni muzej Litija
Četrtek, 28.11.2019 ob 19.00
KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA GIMNAZIJE LITIJA,
Dvorana Gimnazije Litija
Petek, 29.11.2019 ob 18.00
OTVORITEV RAZSTAVE; POZOR, HUDA ZEMLJA!, Avla občine Litija
Ponedeljek 2.12.2019 ob 19.00
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 5. NATEČAJA SKRITI KOTIČKI OKOLI NAS,
Predstavitev pesniške zbirke MARIJE SMOLEJ, Knjižnica Šmartno
Torek, 3.12.2019 ob 19.00
Ta veseli dan kulture; RAZSTAVA KUD LILA IN PREDSTAVITEV NOVE
LITERARNE REVIJE REGRAT POSVEČENE REKI SAVI, Knjižnica Litija
Sreda, 4.12.2019 od 15.00 dalje
MIKLAVŽEV SEJEM S PRIŽIGOM LUČK, Valvazorjev trg, Litija
Sreda, 4.12.2019 ob 18.00
POHOD Z BAKLAMI DO RUDNIKA SITARJEVEC, z Valvazorjevega trga
Petek, 6.12.2019 ob 18.00
DRUŽABNI VEČER OB IGRANJU PIKADA, MC Litija
Sobota,7.12.2019 ob 10.00
Otroška matineja: NAGAJIVI LEDENI ŠKRAT POLDE
(z obiskom Božička), Kulturni center Litija
Sobota, 7.12.2019 ob 18.00
Razstava; Pevsko društvo Zvon – V ŠMARTNEM PESEM ŽE DOLGO DONI,
Staretov trg 12, Šmartno pri Litiji
Ponedeljek, 9.12.2019 ob 18.00 - URA PRAVLJIC, Knjižnica Vače
Torek, 10.12.2019 18.00 - URA PRAVLJIC, Knjižnica Litija
Torek, 10.12.2019 ob 19.00
Predavanje s projekcijo: DRAGI IN POLDRAGI KAMNI, NJIHOVA
UPORABA IN VDELAVA V NAKIT, NJIHOVA UPORABA ZA OKRAS,
Anton Klinc, Knjižnica Litija
Sreda, 11.12.2019 ob 18.00 - FILMSKI VEČER , MC Litija

KGZ LITIJA z.o.o.

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

»TOP CENE ŽIVILSKIH TRGOVIN«
TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače in Kostrevnica

MILKA ml. 100 g
0,75 €

WC BREF 3/1
3,49 €

DOMAČICA 275 g
1,29 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

NEKTAR BRESKEV 1 L
0,49 €/kg

ARGETA TUNA 95 g
1,09 €

DASH kapsule 37
8,99 €

PERSIL GEL 3 L
9,99 €

MEGA JAR 90 tbl
15,99 €

Mehč. LENOR 1,8 L
3,59 €

»TOP CENE TEHNIČNIH TRGOVIN!«

SONČNICE 1 kg
1,09 €

PELETI RED DEVIL
* 3,89 €

KOCKE ZA VŽIG
0,65 €

PELETI DRAU HOLZ
* 4,19 €

ČIST. AVTOSTEKLA 1L
1,09 €

* CENA VELJA ZA PALETNI NAKUP

Tel.: 01 896 32 41

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

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

DOBRODOŠLI!

Sreda, 11.12.2019 ob 18.00
razstava in predavanje: KAKO POCENI IZDELKI ODPIRAJO VRATA
GLOBALIZACIJI IN NAJBOLJ ZNAČILNA RIMSKODOBNA KERAMIKA
TERRA SIGILLATA, Mestni muzej Litija
Četrtek, 12.12.2019 ob 18:00 - URA PRAVLJIC, Knjižnica Šmartno
Četrtek, 12.12.2019 OB 19.30
Abonma; PROFESOR KUZMAN MLAJŠI, Kulturni center Litija
Sobota, 14.12.2019 OB 20.00 - PERKAKŠENS - koncert, Kulturni center Litija
Torek,17.12.2019 ob 19.00
Potopisno predavanje: IRAN, AMIRALI HESSABI, Knjižnica Litija
Četrtek19.12.2019 ob 17.00 - Razstava: BOŽIČNI KRUH -POPRTNIK, Mestni muzej Litija
Petek, 20.12.2019 od 15.00 – 20.00
BOŽIČNI SEJEM, RIBIČ PEPE, PRIHOD DEDKA MRAZA, Valvazorjev trg Litija
Sobota, 21.12.2019 od 9.00 -13.00
BOŽIČNI SEJEM, PRAZNIČNO VOŠČILO TILNA ARTAČA,
HARMONIKARSKI ORKESTER PUSTOTNIK, Valvazorjev trg
Nedelja, 22.12.2019 ob 17.30
NOVOLETNA PRIREDITEV PLESNEGA DRUŠTVA NLP- Levji Kralj,
Športna dvorana Litija
Četrtek, 26.12.2019 ob 9.00 za otroke, 17.00 za odrasle
ŠTEFANOVO v organizaciji Društva za razvoj podeželja LAZ, Zg. Jablanica 1
Četrtek, 26.12.2019 - nedelja 29.12.2019 od 16.00 -19.00
MINERALNE JASLICE V RUDNIKU ter ŽIVE JASLICE PRED
RUDNIKOM SITARJEVEC s KUD-om Jevnica, Rudnik Sitarjevec
Petek, 27.12.2019 ob 19.00
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA
LITIJA, Športna dvorana Litija
Ponedeljek, 30.12.2019 ob 20.00
PREDNOVOLETNA ZABAVA V MESTU ;MAMBO KINGS in DOC
ROCK, Parkirišče pred stavbo občine Litija
Torek, 31.12.2019 ob 20.00
VELIKO SILVESTROVANJE; MODRIJANI, DJ BUCY in ANSAMBEL
ZAVRISKEJ, Parkirišče pred stavbo občine Litija
Podatke zbira: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 458, obcina.litija@litija.si

LITIJA BO LETOS SIJALA DRUGAČE

Novoletna okrasitev je mestu lahko v ponos. Mnoga mesta v Sloveniji, kot tudi po svetu, tekmujejo med seboj (nekatera za šalo, druga pa prav zares, z razglasitvijo najlepšega adventnega
mesta v državi), kdo bo imel lepše in bolj urejeno novoletno osvetlitev. Žal je Litija v zadnjih
nekaj letih na temu področju tekmovala bolj sama s seboj, rezultat pa je bila vsako leto slabša,
manj domiselna in mestoma že tako površna osvetljava, da so se nad njo (npr. modro utripajoča
drevesa ob glavni cesti) zgražali tudi mimovozeči iz drugih občin. Kakor se mora obrezovanja
dreves lotiti strokovnjak, tako bi se naj moral tudi projekt novoletne okrasitve zaupati ljudem, ki
so za to kompetentni in usposobljeni.
Letos smo, na povabilo Občine Litija in Mestne skupnosti Litija, pri projektu novoletne okrasitve, moči
združili trije, vsak iz svojega področja stroke, Žan Lovše (krajinski arhitekt), Kaja Mlakar Agrež (grafična
oblikovalka) in Jan Poglajen (arhitekt). Projekta smo se lotili celostno. Predvideli smo osvetlitev (in njeno
nadgradnjo) za naslednjih pet let. Zaradi pomanjkanja občinskih sredstev, smo se bili letos primorani
omejiti na “to, kar imamo in kaj lahko iz tega naredimo”, za prihodnja leta pa je predvidena nadgradnja in
širitev v še lepšo in celostno bolj dodelano podobo mesta, z novimi svetlobno-vizualnimi elementi.
Naredili smo popis obstoječe opreme osvetljave in z minimalnimi
interventnimi dokupi, ustvarili načrte z vizualizacijami, kako bi naše
mesto “moralo” izgledati že letos
decembra.
Za vse okrasitve objektov smo določili belo linijsko svetlobo, ki bi
stavbe z ravno črto smiselno uokvirjala po njihovih zunanjih gabaritih pročelij, vencih, oknih... Rumena
in modra svetloba sta rezervirani
za vegetacijo: vrbe, smreke, breze, ciprese... okrašene bi bile po
istem ključu, preko krošnje dreves
bi enakomerno “padali” ravni snopi
modre oz. rumene svetlobe, ali pa
bi bile enakomerno prepredene z
lučmi, tako da bi kazale podobo ene
same žareče krogle. Določili smo,
da mora zgoščenost osvetljevanja
padati z oddaljevanjem iz mestnega
središča, torej najbolj okrašeno bi moralo biti mestno jedro Litije, most čez Savo in obe glavni mestni vpadnici (Ljubljanska in Zasavska cesta), kar pa ne pomeni, da bi bila določena področja mesta (npr. Dobrava)
povsem brez osvetlitve. Največja letošnja novost je zagotovo okrasitev mosta čez Savo. Zamislili smo si
ga v ideji znamenitega visečega mostu Golden Gate v San Franciscu. Dve vzporedni, parabolni svetlobni
črti z razponom kar 60 metrov, bosta idejno povezali levi in desni breg mesta, ter s tem ustvarili vizualno
atrakcijo, ki je do sedaj v našem mestu še ni bilo. Vsekakor bo Litija letos sijala drugače. Približevanje
lepšemu in bolj celostnemu bo vidno že letos. Večje spremembe, pa se naj pričakuje v naslednjih letih, ko
se bo občina, upamo, tudi finančno opomogla in zasijala v novi luči.
Ob koncu, in nenazadnje tudi zaključku koledarskega leta, velja omeniti še simbolni pomen okrasitve.
Ker je decembrski čas tradicionalno mesec praznovanja, povezovanja, pričakovanja, upanja in veselja, ga
simbolno oznanja tudi okrasitev. Kakor je lepo okrašeno novoletno drevo v dnevni sobi hiše simbol DOMA,
ki z navdajajočo svetlobo ustvarja občutek topline in povezanosti, tako je tudi lepo okrašena dnevna soba
mesta npr. ulic ali trgov, zrcalo občutka povezanosti, veselja v pričakovanju novega in upanja na boljši
jutri. Okusna mestna okrasitev je kot dobro pripravljena božična večerja, enostavno tekne, kajne?
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