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Iz urednIštva ...
Medtem, ko listje že glasno šelesti pod koraki naših 
šolarjev na poti v šole in vrtce, je v zraku čutiti prije-
ten in domač vonj pečenega kostanja, srečneže pa so  
razveselile tudi gobe. In prav ta domač občutek pove-
zanosti - tako z naravo kot med vsemi nami, mladimi in 
starejšimi - sta nam pričarala teden otroka, s katerim 
smo zakorakali v oktober, in medgeneracijski festival, 
ki vsakič prinaša upanje in vero v dobro - tudi v teh 
zahtevnih časih. Dan pred Vsemi Svetimi se oktober 
poslavlja z Nočjo čarovnic, ki naj na lep in hudomušen 
način zaokroži vse, kar je lepega prinesel oktober!
 Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.11.2021  
Gsm: 041 719 444

O b v e s t i l O
Vse občane obveščamo, da bodo letos 
spominske slovesnosti ob Dnevu spomine 
na mrtve - 1. novembru zaradi »Corona vi-
rusa« potekale drugače kot prejšnja leta. 
Padlih med 2. svetovno vojno in ostalih 
umrlih se bomo spomnili tako, da bodo 
delegacije ZB za vrednote NOB v petek in 
soboto, 29. in 30. oktobra 2021 pri grobi-
ščih in spomenikih NOB položile cvetje in 
prižgale sveče.
Pri osrednjem spomeniku NOB na Trgu 
svobode v Litiji bo delegacija Združenja 
borcev za vrednote NOB položila cvetje 
v petek 29.10.2021 ob 17. uri. 
Slava jim.

ZB za vrednote NOB Litija, Mirko KAPLJA

ZGODOVINSKI OBISK VLADE RS V LITIJI
v ponedeljek 27.9. in torek 28.9.2021 je imela vlada rs sre-
čanje in zasedanje v Zasavski regiji. V občini Litija so člane 
14.slovenske vlade sprejeli in pozdravili župan Občine Litija, 
g. Franci Rokavec, podžupanja, ga. Lijana Lovše, podžupan,  
g. Filip Fele, poslanec v državnem zboru, g. Boris Doblekar in 
direktor občinske uprave, g. Ivan Matijević.

(Več na 2. strani)

Foto: BarBara Bučar

V občini Litija smo ponosni, da je vlada svoj obisk pričela z delov-
nim posvetom v prostorih Medgeneracijskega središča Šmelc, kjer 
je celoten ministrski zbor skupaj s predsednikom vlade nagovoril 
župan občine Litija Franci Rokavec. V kratki predstavitvi jim je ori-
sal razvoj občine, še posebej pa se je dotaknil projekta izgradnje 
medgeneracijskega središča ŠMELC. Župan je izpostavil dejstvo, 
da je občina navedeni projekt, kot tudi številne druge, morala zgra-
diti v pretežni meri z lastnimi sredstvi, ob veliko premajhni pomoči 
države. Vlada je svoj posvet v Šmelcu zaključila s skupinskim foto-
grafiranjem.

Še pred sejo vlade se je župan g. Franci Rokavec srečal s predse-
dnikom Vlade RS g. Janezom Janšo in se mu uvodoma zahvalil za 
izjemno razumevanje izpostavljene problematike pri razvoju občine 
Litija. Predstavljena mu je bila problematika gradnje Medgenera-
cijskega središča Šmelc brez pomoči države in možnosti, da se ta 
krivica popravi in omogoči odkup prostorov doma starejših in var-
stveno delovnega centra s strani države. Župan je izpostavil težave 

pri urejanju lastništva zemljišč na železniški postaji, kjer bi občina 
Litija želela urediti sodobno P+R parkirišče. V nadaljevanju se je 
župan predsedniku vlade zahvalil, da je tudi projekt Obvoznica Litija 
uvrščen v osnutek rebalansa za leti 2022/2023 in mu predstavil 
načrte za ureditev obstoječe ter širitev novih industrijsko gospodar-
skih con v Občini Litija.

Foto: BarBara Bučar

Foto: Rok Rakun (Več na 3. strani)

MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV  
je vseslovenska ekološka – humanitarna  

akcija ljudi za ljudi, v kateri sodelujeta tudi 
občini Litija in Šmartno pri Litiji

V dneh pred prvim novembrom vas bodo na pokopa-
liščih; Litija, Šmartno pri Litiji, Polšnik, Dole pri Litiji, 
Gabrovka, Vače, Hotič, Kresnice in Sava pri Litiji nago-
vorili prostovoljci in vam razložili pomen akcije, hkrati 
pa boste dobili zastavico sočutja, ki jo boste položili 
na grob namesto svečke.
Za vaše sodelovanje v akciji, vam bo hvaležna narava 
in vsi obdarovanci.
V letu 2021 bomo zbrana sredstva namenili naši 
občanki – invalidki Andreji Dizdarević, kot pomoč 
pri nakupu prilagojenega vozila za prevoz invalida, 
za defibrilatorje po nekaterih krajevnih skup nostih, 
terapevtske pripomočke za Dom Tisje ter za tera-
pevtski pripomoček za deklico s spiralno atrofijo. 
Zastavice sočutja lahko dobite tudi v pisarni TIC, na 
Valvazorjevem trgu v Litiji, v drugi polovici oktobra.
Prepričani smo, da nam bo skupaj uspelo uresničiti za-
stavljene cilje. BODITE ZRAVEN KOT PROSTOVOLJEC 
ALI DAROVALEC!
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(nadaljeVanje s 1. strani)

Prireditev v hvaležnost jeseni 
RAZšIRJENA V fESTIVALSKO pODOBO

V KUD Jevnica – sekciji za razvoj podeželja in turizem so se 
odločili, da kljub neugodnim okoliščinam, ki jih predstavlja epi-
demija covida 19, letos po enoletnem premoru ponovno organi-
zirajo tradicionalno prireditev V hvaležnost jeseni. 
Organizatorji so se tokrat odločili za nekaj opaznih sprememb 
v organizaciji prireditve. Prvič, to ne bo zgolj dogodek pod okri-
ljem sekcije za razvoj podeželja in turizem, ampak bosta svoje 
»dogodke« dodali tudi Krajevna skupnost Jevnica in Športno 
društvo Jevnica, prva s postavitvijo znamenja (vevnice) kot 
simbola krajevne skupnosti, drugi pa z odprtjem novih gar-
derobnih prostorov za športnike. Skratka, načrtuje se dogo-
dek vsekrajevnega značaja, ki ga je mogoče razumeti kot neka-
kšen krajevni praznik.
Drugič, prireditev bo potekala na novi lokaciji, v velikem šotoru, 
postavljenem na površinah športnega centra v Jevnici. Ra-
zlog za to spremembo je v prostorskih prednostih, ki jih omogo-
ča ta lokacija, saj je glede na »večdogodkovno« prireditev, ki bo 
potekala ves dan, pričakovano tudi večje število udeležencev in 
obiskovalcev. Drugi pomemben razlog pa je v oceni, da bo tako 
lažje tehnično izvajati pravila PCT.
In tretjič, organizatorji smo se odločili, da prireditev pomakne-
mo na zgodnejši datum, in sicer na nedeljo, 24. oktobra, to pa 
predvsem z namenom, da bi se nekoliko približali času, ko pri-
delovalci spravijo večino svojih pridelkov, deloma pa tudi zato, 
da bi predvidoma ujeli nekoliko toplejše vreme, ki ga ponuja 
oktober v primerjavi z novembrom.
Organizatorji vabijo kmetijske pridelovalce in vrtičkarje iz doma-
če in sosednjih krajevnih skupnosti (iz občin Litija, Šmartno, Dol 
pri Ljubljani itn.) k udeležbi na razstavi kmetijskih pridelkov in iz-
delkov, prav tako tudi zainteresirane k prodajni razstavi, za kar 
bodo zagotovljene stojnice. Prijave zaželene do 14. oktobra. 
Razstavne pridelke in izdelke bo komisija sprejemala v soboto, 
23. oktobra, od 15. ure do 19. ure.
Kontaktna telefona bosta: 031 514 178 (Janko Kukovica) in Šte-
fan Trebec (041 547 186).

GRADNJA VRTCA NAJDIHOJCA NApREDUJE 
Izvajalci so, potem ko so najprej postavili betonski del vrtca, 
začeli postavljati še leseno konstrukcijo, kjer bodo v pretežni 
meri igralnice in prostori za otroke.

Objekt bo na koncu, ko bo zgrajen, vseboval cca 50 % lesenih 
delov, kar naj bi otrokom in vsem uporabnikom vrtca pripo-
moglo k prijaznemu in bolj zdravemu bivalnemu okolju.

pRENEHANJE DELOVANJA »JAVNE 
blagajne občine litija« v Prostorih 
DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana se je s Pogodbo o poslovnem 
sodelovanju z dne 28.5.2014 zavezala občanom Občine Litija 
nuditi storitve plačevanja plačilnih nalogov naslednjih izdajate-
ljev brez provizije: Občina Litija, Gimnazija Litija, OŠ Litija, OŠ 
Gradec, OŠ Gabrovka-Dole, Vrtec Litija, Vrtec Čebelica, Vrtec 
Polhek, GŠ Litija-Šmartno, SVC Litija d.o.o., IC Geoss d.o.o., 
KSP Litija d.o.o. in Dom Tisje. Delavska hranilnica d.d. Ljubljana 
je Občino Litija obvestila o svojem nepreklicnem odstopu od na-
vedene pogodbe, pri čemer odpovedni rok poteče 14.11.2021. S 
tem datumom bo tako v prostorih Delavske hranilnice d.d. Lju-
bljana, Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija ukinjena »Javna blagaj-
na Občine Litija«, Občina Litija pa si bo prizadevala najti drugo 
ustrezno rešitev delovanja javne blagajne.

MODERNIZACIJA šMARSKE CESTE pRI ZDRAVSTVENEM DOMU LITIJA
Občina Litija je modernizirala obstoječo dotrajano Šmarsko cesto, od križišča s Sitarjevško cesto do križišča s Partizansko potjo. 
V sklopu modernizacije se je prenovila tudi javna razsvetljava, uredili pločniki in na novo preplastilo cestišče. Izvajalec del je bil 
Trgograd d.o.o.

GRADNJA VODOVODA MAMOLJ

JP KSP Litija d.o.o je v okviru izgradnje vodovoda Mamolj zgra-
dilo armirano betonsko konstrukcijo vodohrana Izerca volumna 
100 m3. Izvedli so priključitev na elektro omrežje ter povezoval-
ne cevovode. V vodohranu Izerca bo potrebno še izvesti notra-
njo ureditev sten, stropov in tal, ter prostor opremiti z elektro 
in strojnimi instalacijami. Poleg navedenega je bilo vgrajenih še 
1.927 metrov cevovodov.

Poslanec državnega zbora rs obvešča
Vsi sprejeti ukrepi seveda nikoli ne bodo dobri prav za vsake-
ga, vedno se lahko najde kdo, ki pač ni zadovoljen, pa vendar 
menim, da smo ukrepe pravilno naslovili na vse in za vse. Ob 
tem smo poleg vsega v težkih razmerah sprejemali zakonodajo, 
ki je osnova in podlaga za boljše in bolj kvalitetno življenje in 
podlaga za boljše pogoje gospodarstva, kmetijstva, turizma itd. 
Skratka, rezultati so tu. Imamo eno najvišjih gospodarskih rasti 
v zgodovini Slovenije in to generira razvoj in nova delovna me-
sta. Imamo eno najnižjih brezposelnosti v zgodovini samostojne 
Slovenije. Dvig pokojnin z večkratnim usklajevanjem in različni 
dodatki upokojencem še nikoli niso bili tako visoki in po mojem 
mnenju tudi upravičeni, saj so pokojnine prenizke, ampak to je 
že druga zgodba, ki se vleče iz nekih drugih časov in jo popra-
vljamo tudi s popravo mnogih krivic upokojencem, invalidom, 
kmetom itd. 
Zelo veliko se ukvarjamo z debirokratizacijo, digitalizacijo, po-
močjo zdravstvu z zakonom o sistemskem zagotavljanju de-
narja za investicije v zdravstvo, v kadre, boljše pogoje za delo 
zdravstvenega osebja in bolj kvalitetne oskrbe ljudi, vključno 
s krajšanjem čakalnih vrst. Uzakonili smo brezplačni prevoz z 
linijskimi avtobusnimi in železniškimi prevozniki in nekaterimi 
mestnimi za upokojence, invalide, vojne veterane, športnike. 
Poskrbeli za kar najbolj ugoden ter kombiniran prevoz za dijake 
in študente.
Sprejeli smo zakon o zaščiti živali, o katerem je bilo leta in leta 
le veliko govora in populizmov vseh vrst, sedaj je končno sprejet 
v korist vseh živali. Pripravljamo podlage za boljšo in dolgotraj-
nejšo oskrbo starejših, invalidov. Kot se je izkazalo v tem letu, 
ko smo občinam dvignili povprečnine in z zakonom o finančni 
razbremenitvi občinam, kako prav pride več denarja za nujne 
investicije, smo povprečnine še bolj dvignili, še nikoli niso bile 
tako visoke v naši zgodovini. Ob tem so redno razpisi za sofi-
nanciranje gradenj šol, vrtcev, kolesarskih povezav, vodovodov, 
kanalizacij, sanacij plazov, protipoplavne zaščite, energetske 
sanacije objektov, vzdrževanje kulturnih objektov itd. Veliko je 
tudi razpisov za kmete, podjetja, zdravstvene domove, gasilce, 
kulturo itd. Sofinancira se nove vrtce, šole, domove za starejše.. 
Skratka, toliko kot se gradi s to vlado in tektonsko premika stva-
ri na bolje, se že dolgo ni. Ker zmanjkuje prostora za še kakšno 
misel, naj ob koncu omenim še, da našim gradbincem zmanj-
kuje resursov, da bi lahko ponaredili vse kar je v načrtih bodi-
si v občinah ali državnih projektih. Temu bi lahko rekli sladke  
skrbi. 
Naš trud in naše ambicije so ves čas usmerjenje v grajenje 
nove, boljše, naprednejše Slovenije, ki bo nudila topel dom 
še mnogim generacijam Slovenk in Slovencev. Spremem-
be so težke, ampak v 30 letih smo dokazali, da si v Sloveniji 
sprememb želimo in da smo zanje skoraj vsi pripravljeni trdo  
delati.
Sam zagovarjam vključujočo politiko, ki predstavlja interese 
čim širše množice ljudi. V Sloveniji imamo mnogo različnih 
pogledov in idej 
in prav je, da jih v 
oblikovanje civilne 
družbe ter politič-
nega dialoga vklju-
čujemo prav vse. 
Doslej smo uspešno 
zgodbo spopada z 
epidemijo gradili 
ravno na tem: na di-
alogu, sodelovanju, 
iskanju kompromi-
sov, ki predstavljajo 
najboljše za vse. Žal mi je, da velik del leve opozicije ni pripra-
vljen niti prisluhniti, še manj pa sodelovati pri grajenju Slovenije 
v uspešno državo, ki bo prepoznaven in odločen faktor tudi v 
mednarodnem prostoru.
Naloga politike je, da dela za ljudi. Za ljudi pa lahko resnično de-
laš šele takrat, ko si vpet v vse pore življenja in ko si pripravljen 
vedno prisluhniti vsakemu posamezniku in posameznici. In na 
tak način sem deloval in delujem od začetka svojega mandata.
Intenzivno sem sodeloval pri obisku Vlade v Litiji. Z ministri sem 
se udeležil mnogih pomembnih srečanj in pogovorov o projektih 
z Občino, podjetji, zavodi in društvi. Vesel sem, da so moja stal-
na prizadevanja obrodila sadove in so se z veliko hitrostjo začeli 
premikati celo projekti, ki so stali leta in leta, celo desetletja.  
O tem pa v naslednji številki Občana.
V sklepu kot vedno velja povabilo, da se obrnete name z željami, 
pobudami, predlogi, pa tudi kritiko, ki jo vedno sprejmem. Po-
magal bom kot doslej po svojih najboljših močeh. 

Boris DOBLEKAR, poslanec v Državnem zboru RS

Zadnje leto in pol je bilo obdobje preizkušenj za vse. Epidemija 
se je dotaknila življenj vsakega izmed nas in na novo oblikovala 
mnoga področja. Posledicam, ki jih je prinesel spopad s poprej 
povsem neznano boleznijo, se ni mogel izogniti prav nihče. 
»Na tem mestu prijazno povabilo, da vsi skupaj po svojih naj-
boljših močeh, z upoštevanjem zdravstvene stroke naredimo 
največ kar lahko, da po zgledu nekaterih resnih držav, ki so to 

že storile, zaustavimo šir-
jenje virusa in postanemo 
spet zdrava, odprta in ve-
sela družba, polna energi-
je in optimizma za življenje 
naše generacije in vseh za 
nami.«
Marca lani smo prevzeli 
odgovorno vlogo vodenja 
države, ki jo je prejšnja 
vlada prepustila nemilosti 

ob začetku epidemije. Ko so se druge vlade po svetu odločale 
za učinkovite ukrepe in za sodelovanje, je takratna vlada Mar-
jana Šarca razmišljala samo o eni stvari – kako na predčasnih 
volitvah, ki so jih želeli izsiliti, dobiti čim več glasov. Namesto 
zdravja so tako na prvo mesto postavili svojo politično priho-
dnost. In doslej so, namesto, da bi stopili vsi skupaj v tako tež-
kih in resnih časih, vseskozi nagajali in na vse mogoče načine 
ovirali delo vlade in parlamenta.
Že dolgo sem aktivno vpleten v življenje v svoji neposredni oko-
lici ter tudi širše. Učinke epidemije in kako epidemija vpliva na 
ljudi, sem spremljal od blizu na terenu, med ljudmi. Ure in dnevi 
usklajevanj ter mnogih mnenj v Državnem zboru in na terenu so 
prinesli svežnje protikoronskih ukrepov, v katerih smo skušali 
zajeti pomoč za vse državljanke in državljane Slovenije.
Ukrepi, ki smo jih sprejeli, so pomenili in še pomenijo neposre-
dno pomoč ljudem in gospodarstvu, ne bankam in tajkunom, 
kot so to počele leve vlade v kriznem času, ki pa ga po obsežno-
sti ne moremo primerjati s sedanjim težkim kriznim časom, ki 
ni le ekonomske, ampak tudi zdravstvene, socialne in moralne 
narave. Zato so se ob vseh ukrepih, posebej razveselile občine, 
ki smo jim znatno povišali povprečnine, da se tako pomaga tudi 
lokalnim skupnostim oz. vsem občanom.
Kot politik, občinski svetnik, bivši podžupan, se namreč zelo 
dobro zavedam kaj pomeni za občino oz. lokalno skupnost dej-
stvo, da brez dela ostane veliko ljudi. Zato je bil eden ključ-
nih ukrepov, da smo uvedli nadomestilo za čakanje na delo na 
domu – tako smo želeli zagotoviti, da se delovna mesta ohrani-
jo, delavci v času krize prejemajo redni dohodek, delodajalci pa 
podjetij zaradi krize ne zaprejo. Z dodatki smo skušali pomagali 
tudi študentom, družinam, upokojencem, ki se jim je poleg tega 
z več usklajevanji dvignila pokojnina kot še nikoli doslej.
V javnosti pogosto slišimo, da nismo dovolj dobro poskrbeli za 
šport in turizem. Šport smo med epidemijo spodbujali, a smo se 
zavedali zelo pomembne stvari: koronavirus je visoko nalezljiva 
bolezen, ki se najbolj širi ob tesnem stiku z ljudmi. Ko k temu 
dodamo še povsem fiziološko naravo razmerja med intenzivno 
telovadbo in možnostmi za hitrejše širjenje okužb, dobimo si-
tuacijo, ko lahko športna aktivnost med prijatelji postane novo 
žarišče širjenja okužbe. Ta okužba pa lahko nepopravljivo po-
seže v življenja mnogih. Zato smo se odločili, da v največjem 
razmahu epidemije spodbujamo predvsem individualne športe, 
kjer ni neposrednega tveganja za prenos okužb. Tek, kolesarje-
nje, nordijska hoja, sprehodi v naravi – vse to smo spodbujali 
z mislijo, da gre le za začasne ukrepe in da se bomo vsi kmalu 
spet lahko podili za žogami. Podobno so storile tudi vse druge  
države.
Pomen turizma in gostinstva, še posebej lokalnega se še kako 
zavedam in ga po svojih najboljših močeh pomagam vzpodbu-
jati in promovirati, če je le priložnost. V naši poslanski skupini 
smo bili med glavnimi pobudniki t.i. turističnih bonov za vsake-
ga Slovenca in Slovenko, lani v vrednosti 200, letos v vrednosti 
100 evrov. Letošnji poleg turizmu pomagajo še športu in kultu-
ri. In kot lahko opazujemo in o tem govorijo uradni podatki, so 
jih ljudje lepo sprejeli. Izdatno smo poskrbeli tudi za turistični 
sektor; na lokalni ravni so se tako mnoge občine odpovedale 
zaračunavanju najemnine gostinskim in turističnim objektom, 
ki imajo sedeže v prostorih občinske lasti. Poskrbeli smo, da so 
bili tudi delavci v turizmu del ukrepa čakanja na delo, pozabili 
pa nismo niti na tiste, ki se s turizmom ukvarjajo kot samostojni 
podjetniki – uvedli smo mesečni dohodek, s katerim so lahko 
vsaj deloma pokrili stroške in lažje preživeli. Znatno smo po-
magali tudi avtobusnim prevoznikom in turističnim agencijam. 
Skrb za ljudi, gospodarstvo, zdravstvo in kmetijstvo je bila za 
razliko od prejšnjih vlad, ki so zelo rade skrbele za banke, na 
prvem mestu.



(nadaljeVanje s 1. strani) ZGODOVINSKI OBISK VLADE RS V LITIJI
V ponedeljek, 27. septembra, so se zvrstili trije obiski. Minister 
za infrastrukturo, g. Jerneja Vrtovec si je ogledal investicijo 
izgradnje večnamenske kolesarske povezave Litija-Pogonik. 
V nadaljevanju smo ga seznanili s problematiko pridobivanja 
zemljišč na železniški postaji v Litiji, ki bi jih namenili za P+R 
parkirišča, predvsem pa smo ministru izpostavili težave pri za-
gotavljanju ustrezne varne kolesarske povezave preko litijskega 
mostu do železniške postaje in obratno. Pogovor je tekel tudi 
o nadaljnji gradnji in obnovi državnih cest na območju občine 
Litija ter o pričetku umeščanja obvoznice Litija v načrt razvojnih 
programov države.
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Na Policijski postaji Litije se je minister za notranje zadeve, g. 
Aleš Hojs, srečal s predstavniki občine in Policijske postaje ter 
podprl idejo o gradnji skupnega centra za zaščito in reševanje, 
ki bi združeval vse institucije na enem mestu. 

Ministru za razvoj in evropsko kohezijsko politiko g. Zvonku 
Černaču smo predstavili projekt Mine tour, kjer smo pridobili 
EU sredstva za ureditev rudnika Sitarjevec. V nadaljevanju smo 
mu predstavili problematiko in možnosti vsestranske vključitve 
Litije in litijskega gospodarstva v črpanje sredstev iz programa 
pravičnega prehoda. 

Foto: Marjan janežič

Sledil je podpis dogovora z ministrom za javno upravo, g. Boštja-
nom Koritnikom, o ureditvi dostopa gibalno oviranim občanom 
v upravnem središču na Jerebovi ulici in Ulici Mire Pregljeve, 
o medsebojni povezanosti teh dveh objektov z ureditvijo pove-
zovalnega hodnika, kar se bo uredilo do začetka prihodnjega  
leta. 

Foto: Saša Pirnavar

V poznem ponedeljkovem popoldnevu je potekal pogovor z dr-
žavno sekretarko, go. Moniko Kirbiš Rojs, o možnem pridobiva-
nju evropskih sredstev iz programa pravičnega prehoda iz pre-
mogovnih regij, kamor spada tudi Občina Litija kot del zasavske 
razvojne regije.

V torek, 28. 9. 2021, smo se najprej srečali z ministrom za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravkom Počivalškom, v Pre-
dilnici Litija, kjer je bil presenečen nad predstavljenimi doseže-
nimi rezultati te družbe in kakovostjo, ki jo dosegajo. Na kratko 
so mu bili predstavljeni tudi načrti za naprej. Seznanili smo ga z 
ureditvijo obstoječe industrijske cone Zagorica in možnostjo za 
njeno širitev. Minister je obisk nadaljeval v Rudniku Sitarjevec, 
kjer smo ga seznanili z investicijo v ureditev rudniških rovov za 
turistični namene ter nadaljnjimi načrti pri turističnem razvoju 
občine.

Foto: Marjan janežič

Foto: BarBara Bučar

Minister za kulturo, g. Vasko Simoniti, si je ogledal prostore Kul-
turnega centra Litija in se seznanil s potrebo po rekonstrukciji 
in adaptaciji. Nadaljeval je v Mestnem muzeju, kjer so ga po-
peljali skozi muzejske zbirke in ga seznanili z načrti sanacije 
fasade. Predstavljen mu je bil tudi načrt obnove Plečnikovega 
spomenika v Litiji.

Foto: Marjan janežič

Minister za obrambo, g. Matej Tonin, se je na sedežu Obči-
ne srečal s predstavniki občine, Gasilske zveze Litija in pro-
stovoljnih gasilskih društev, kjer je pogovor tekel o načrtih in 
problematiki pri delu na področju gasilstva ter še zlasti s po-
dročja delovanja v intervencijah. G. minister si je ogledal pro-
store PGD Litija in se seznanil z njihovimi načrti ter podprl že 
predstavljeno idejo o gradnji skupnega centra za zaščito in  
reševanje. 

Foto: Marjan janežič

Minister za zdravje, g. Janez Pokljukar, si je ogledal prostore 
Zdravstvenega doma Litija in se seznanil z njihovim delovanjem 
ter načrti za širitev urgentnega dela. Minister je podprl idejo o 
širitvi Zdravstvenega doma za potrebe urgence ter se seznanil z 
načrti za umestitev Litije v satelitski center »SUC«.

Foto: Saša Pirnavar

Ministru za okolje in prostor, g. Andreju Vizjaku, smo predstavi-
li načrte s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda Litija-
Kres nice-Jevnica ter izgradnjo vodovodnih sistemov Litija-Šmart-
no, Mamolj, Leše, Gobnik, Dole in druge. Ministra smo seznanili 
z okoljsko problematiko pri delovanju Industrije apna Kresnice. 

Foto: Saša Pirnavar

Ministrska srečanja smo zaključili s srečanjem ministra za kmetij-
stvo, g. Jožetom Podgorškom, ki si je skupaj s predstavniki Občine 
in KGZ Litija ogledal posestvo Grmače ter se seznanil s težavami 
pri proizvodnem procesu ter tudi z ostalo aktualno problematiko, 
ki tarejo kmetijske pridelovalce na območju občine Litija.

Foto: Saša Pirnavar 

Državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport g. Orehovec si je ogledal lokacijo POŠ Hotič, obiskal OŠ 
Litija in gradbišče novega nadomestnega vrtca Najdihojca v Li-
tiji. Občina je ministrstvu izrazila zahvalo za odobritev sofinan-
ciranja projekta gradnje vrtca Najdihojca na letošnjem razpisu. 
Obenem smo izpostavili pričakovanje, da se bo sofinanciranje 
terminsko porazdelilo v čas same gradnje, največ v leto 2022. 

Foto Marjan janežič

Ob zaključku obiska Vlade RS v Zasavju je bila dana jasna za-
veza predsednika Vlade in ministrskega zbora, da bodo vse 
začrtane cilje in sprejete ukrepe z župani, ponovno preverili v 
začetku prihodnjega leta in tako sledili ciljem hitrejšega in učin-
kovitega razvoja regije v prihodnje. Zagotovo gre za pomembno 
srečanje in priznanje občini Litija, da se je Vlada v polni sestavi, 
prvič v zgodovini srečala in  imela svoj posvet v Litiji. 
Po uspešno izvedenem obisku vlade RS v Litiji, smo še toliko 
bolj prepričani, da je bila odločitev, da se priključimo zasavski 
razvojni regiji pravilna, saj imamo v družbi manjšega števila ob-
čin več priložnosti za neposredno komuniciranje z odločevalci 
na državni ravni in lahko naše zahteve in predloge neposredno 
tudi lažje predstavimo.Foto: ZD Litija

Foto: arhiv oBčine Litija



4    OBČAN - OKTOBER 2021 ŠOLSTVO  /  VZGOJA  

OSnOvna šOLa LItIJa

NVO GRE V šOLO – OBISK  
NA OSNOVNI šOLI LITIJA

V torek, 28. 9. 2021, so se na 
Osnovni šoli Litija predstavila 
nekatera litijska društva: Pro-
stovoljno gasilsko društvo Litija, 
Judo klub Litija, Bleščica – estet-

ska in ritmična gimnastika, Karate klub Kensei, 
Društvo upokojencev Litija, Planinsko društvo 
Litija in Rdeči križ Litija. Vsi predstavniki dru-
štev so za učence nižjih razredov in učencev 
Podružnice s prilagojenim programom pripravili 
raznolike delavnice. Delavnice so bile poučne in 
zanimive. Učenci in učitelji so bili veseli obiska.

SODELOVANJE V MEDNARODNEM 
pROJEKTU ELaDiNa

Osnovna šola Litija si je z dosedanjimi primeri 
dobre prakse poučevanja priborila sodelovanje v 
projektu ELaDiNa (Early Language Development 
in Nature) v sklopu Erasmus+ Projekta. V dvo-
letnem projektu v Sloveniji sodelujejo 3 šole in 
3 vrtci, poleg ZRSŠ in CŠOD. Projekt se izvaja v 
sodelovanju s partnerji iz Nemčije in Švedske. 
Temeljni cilj projekta je raziskovanje in spodbu-
janje jezikovnih zmožnosti otrok z aktivnostmi 
v naravi. Znotraj projekta želimo prepoznati, 
osvetliti in izkoristiti možnosti ter priložnosti, 
ki jih nudi učenje v naravi ter s tem izboljšati 
otrokove sporazumevalne zmožnosti.
V času od 12. 9. 2021 - 16. 9. 2021 sta se uči-
teljici Tjaša Dražumerič in Maja Sirak udeležili 
1. mednarodnega usposabljanja v Marburgu 
v Nemčiji. Poudarki so bili na spoznavanju in 
razvijanju jezikovnih zmožnosti ter socialnih ve-
ščin v naravnem okolju. 
S primeri dobre prakse in posredovanim gra-
divom bodo sodelujoči prispevali k razvijanju 
generičnega modela ter pripravi priročnikov za 
spoznavanje inovativnega poučevanja v naravi 
in razvijanje sporazumevalnih zmožnosti.

DAN SLOVENSKEGA špORTA
23. september je Dan slovenskega športa in 
začetek Evropskega tedna športa, ki poteka 
vsako leto med 23. in 30. septembrom. Ta dan 
so tudi na OŠ Litija namenili najrazličnejšim 
oblikam telesnih aktivnosti. Prvošolci so dan 
preživeli v gozdu, kjer so se spopadali z raz-
ličnimi športnimi izzivi. Za učence predmetne 
stopnje so organizirali športni dan. Učenci in 
učitelji so se podali na pohode v različne sme-
ri. Učenci šestih razredov so odšli iz Litije do 

Velike Štange, sedmošolci so hodili po Jurčiče-
vi poti, učenci osmih razredov so odšli iz Litije 
na Vače, devetošolci pa so hodili po Levstikovi 
poti s Čateža do Liberge. Učenci in učenke so 
uživali hoji v lepem dnevu v naravi.

na trubarjevi domačiji
V ponedeljek, 13. 9. 2021, smo se devetošolci 
odpravili v Rašico na Dolenjskem. Najprej smo 
si ogledali grad Turjak od zunaj in pod košato 
lipo pojedli malico, nato pa pot nadaljevali pro-
ti Trubarjevi domačiji. Tam smo se razdelili v 
dve skupini. Na š razred je začel v Trubarjevi 
spominski sobi. Vodič nam je predstavil do-
gajanje v 16. stoletju in življenje Primoža 
Trubarja. Ko smo končali predavanje, smo si v 
tistem prostoru ogledali še njegova dela, nato 
pa smo odšli v knjigoveško delavnico, kjer nam 
je gospa pokazala, kako so se tiskale knjige v 
Trubarjevem času. Nazadnje smo si ogledali še 
mlin in žago. Dan je bil zanimiv in poučen.
 Žan Rajh, 9. A

erikova buča lePotica
25. 9. 2021 se je v Mozirskem gaju odvijalo 
11. tekmovanje za najtežjo bučo. Na tekmo-
vanju so izmerili najtežjo, najlepšo ter najdal-
jšo bučo in najtežjo lubenico. Naslov najlepše 
buče v Slove-
niji leta 2021 
si je prislužil 
devetošolec 
Osnovne šole 
Litija Erik Rink 
Perme. Njego-
va buča je bila 
tudi odlična v 
teži, s 510 kg 
si je prislužila 
2. mesto. Eriku čestitamo za osvojen naslov!
 Zbrala in uredila Petra PAVLICA

ETwINNING pROJEKT: KIDS Of THE wORLD
Učenci 1. in 
2. razreda, 
Po družnice s 
prilagojenim 
programom, 

v letošnjem šolskem letu, 
sodelujejo v eTwining pro-
jektu z naslovom kids 
of the world. V projekt 
so vključeni učenci stari 
od 7-11 let iz 11 evrop-
skih držav. Namen in cilji 
tega projekta je spoznati 
kulturno in jezikovno pe-
strost Evrope. Predvsem 

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

OŠ GABROVKA - DOLE

TEHNIšKI DAN: pROMET  
IN VARNOST V pROMETU

V petek, 17. 9. 2021, smo za učen-
ce od 6. do 9. r. OŠ Gabrovka 
- Dole izvedli dan dejavnosti na 
temo prometa, ki so ga zelo po-
pestrili uslužbenci iz ZD Litija, po-
licista iz Policijske postaje Litija 

ter predstavnika Zavoda Vozim.
Vsi učenci od 6. do 9. razreda so obnavlja-
li in pridobivali znanje o prometu, varnosti v 
prometu ter o prvi pomoči. Nekatere skupine 
učencev so podrobneje preučile vrste prome-
ta in prometna omrežja v Sloveniji v povezavi z 
geografijo, nekateri so spoznavali promet s po-
močjo angleščine, matematike, fizike, tehnike 
in tehnologije, slovenščine ter zgodovine. Lotili 
smo se tudi risanja stripa.

Seveda je bil dogodek še bolj zanimiv za učen-
ce, ker so na tehniškem dnevu sodelovali tudi 
zunanji sodelavci. V Gabrovko se je pripeljal 
rešilni avto, prijazna reševalna ekipa ZD Litija 
je učencem posredovala znanje o najnujnejših 
ukrepih pri nudenju prve pomoči, v katerih so 
se učenci tudi sami preizkusili.
Nad nasveti in resničnimi zgodbami gospoda 
policista Andreja Hrupa in pripravnika iz poli-
cijske postaje Litija so učenci vedno navdušeni 
in jih z velikim zanimanjem poslušajo. Tudi to-
krat je bilo tako. Odgovorila sta na marsikatero 
vprašanje učencev, kar bo prav gotovo pripo-
moglo k večji previdnosti učencev v prometu.
Devetošolci pa so imeli še predavanje s strani 
Zavoda Vozim. Gospod Žiga jim je predstavil 
svojo zgodbo, ki se je nesrečno končala, saj je 
po prometni nesreči ostal na invalidskem vo-
zičku zaradi poškodbe hrbtenice. Ta pripoved 
se je učencev še posebej dotaknila.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam omogočili, da 
smo izvedli dan dejavnosti s tako pestro vsebino. 
Učenci so pridobivali znanje in izkušnje za ži-
vljenje. Verjamemo, da se bomo zaradi pou-
darkov, ki jih dajemo pri našem vzgojnem in 
izobraževalnem delu, veselili rezultatov, ki jih 
bomo opazili čez leta, saj se bodo naši učenci 
varneje obnašali v prometu in upoštevali pro-
metno varnostne predpise.  Nataša ZUPANČIČ 

Pevski vikend združenega 
MLADINSKEGA pEVSKEGA ZBORA 

Oš GABROVKA-DOLE
Prvi vikend v oktobru smo s pevci mladinskega 
pevskega zbora OŠ Gabrovka in PŠ Dole imeli 
pevski vikend, ki smo ga dobili kot nagrado za 
minulo delo. Z intenzivnimi vajami smo začeli že 
v šoli, po malici pa se nas je 25 pevcev z mento-
rico Anito Medvešek in spremljevalko Jano Ma-
rolt z avtobusom odpeljalo proti CŠOD Čebelica.
Prvi dan smo intenzivno vadili po glasovih, 
kot korepetitor pa je svoje znanje z nami delil 
tudi zborovodja, skladatelj, sociolog in vodja 

območne izpostave JSKD Trbovlje Blaž Rojko. 
Veliko smo peli, plezali po plezalni steni, igrali 
nogomet in košarko, med pevci pa so se stka-
le še močnejše vezi, prijateljstva, skratka imeli 
smo se lepo. Prvi dan smo zaključili z zabavnim 
večerom in prepevanjem znanih popevk in za-
bavnih pesmi ob kitarah, ukulelu in klaviaturah.
V soboto so se intenzivne pevske vaje nadalje-
vale z že malo utrujenimi glasovi, a kljub temu 
z nasmejanimi obrazi, polnimi pozitive. Ko smo 
vadili po glasovih, je ena skupina pevcev v 
spremstvu učiteljice Jane Marolt odšla na spre-
hod do Zaplaza, nato pa sta se skupini zame-
njali. Pred odhodom smo se delavcem CŠOD 
Čebelica zahvalili s pesmijo. 
Pevci so na pevskem vikendu spoznali, da se že 
po petih minutah petja v možganih sprošča en-
dorfin, hormon sreče. Učinek petja na počutje 
je enak učinku ene zaužite čokolade. Torej, poj 
in bodi vesel. Anita MEDVEŠEK

TEDEN OTROKA – JESENSKI 
pOHOD IN pLEZANJE NA UMETNI 

pLEZALNI STENI
V tednu otroka, 8. 10. 2021, smo se podali na 
tradicionalni jesenski pohod iz Gabrovke na 
Čatež in plezanje na umetni plezalni steni pri 
CŠOD Čebelica. Aktivnosti so se udeležili učen-
ci z Dol in iz Gabrovke. Učitelji na CŠOD Čebe-
lica so nas prijazno sprejeli, nam pomagali pri 
premagovanju začetniških težav pri plezanju na 
umetni plezalni steni ter potrpežljivo pomagali 
pri premagovanju strahu pred višino in strmo 

steno. Za dobrodošlico iz kuhinje je tudi letos 
poskrbela gospa Magda. Sveže pecivo nas je 
ob toplem napitku okrepilo. Gibanje v naravi, 
klepet s prijatelji, premagovanje napora pri hoji 
in plezanju je polepšala tudi prisotnost staršev, 
starih staršev in prijateljev, ki so si dnevne ob-
veznosti prilagodili in se pridružili dejavnosti. V 
Gabrovko smo se vrnili zadovoljni, da smo del 
dneva preživeli skupaj. Gozd ponuja številne 
možnosti za pristna doživetja v naravi. Aktivno 
preživljanje prostega časa s starši in prijatelji 
pa nas bogati in osrečuje, kar smo lahko opazili 
v veselem razpoloženju in iskricah v očeh otrok 
ter odraslih.  Marta HROVAT

pa je njihova 
želja spoznati 
prijatelje ši-
rom po svetu 
ter se kaj no-
vega naučiti. 
Z aktivnostmi 
znotraj pro-
jekta so pričeli 
že v mesecu 
s e p t e m b r u . 
Predstavili so 
Osnovno šolo 
Litija ter se predstavili v slovenskem 
jeziku. Izdelali so slovensko zastavo 
in fotografijo poslali v 11 evropskih 
držav. Ena izmed dejavnosti je bila 
vezana tudi na svetovni dan jezika 
(WORLD LANGUAGE DAY), ki pote-
ka vsako leto 26.septembra. Njiho-
va naloga je bila, da napišejo poz-
drav v slovenskem jeziku. Izdelali so 
napis besede ŽIVIJO, se posneli ter 
posnetek poslali svojim evropskim 
prijateljem. Tudi sami so prejeli raz-
lične pozdrave: HELLO, HOLA, MER-
HABA, SVEIKI, OLA. Poskušali so jih 
izgovoriti  in se ob tem zelo zabavali.  
Veselijo se novih dogodivščin in ak-
tivnosti. Projekt bo trajal do marca 
2022.  Alenka VIDGAJ

z lovcem na lovski Preži
V uvajalnem septembru smo se srečali s 
pravljico o Rdeči kapici in še nekaterimi dru-
gimi pravljicami, v katerih nastopata volk in 
lovec. Posledično smo obiskali tudi lovca, 
Lovrovega dedka, ki se nam je sam ponudil 

za obisk. Peš smo se odpravili do gozda pri bencinski 
črpalki, kjer stoji lovska preža. Tam nas je že čakal Lo-
vrov dedek s kužkom. Najprej smo se morali spoznati 
s kužkom, ki nas je vse ovohal. Potem pa smo se tisti 
korajžni povzpeli na lovsko prežo. Lovec nam je pokazal 
tudi nekaj svojih trofej in fotografij različnih gozdnih ži-
vali. Sledila je malica na prostranem travniku in vožnja 
s kombijem do vrtca. Za nami je bilo krasno dopoldne. Hvala, Edo Bučar, za svoj čas, izkušnje in 
posredovana znanja. Za male pikapolonice Marinka L.

gibalna urica z »aktive cross s tanjo«
»Razigran uživaj dan!«, moto tedna otroka je za naše sončke danes še kako držal. Z veseljem 
smo se odzvali na povabilo osebne trenerke Tanje iz »Active cross s Tanjo« in jo obiskali na Tlaki, 
v njeni novi telovadnici. V prejšnjih letih smo se z njo že družili, vendar v vrtcu. Tokrat pa je bilo 
malo drugače. Tanja nas je pričakala pred telovadnico. Ker je bil prijetno topel dan, smo se ogreli 
kar na poti ob gozdu, do koder smo tekli v svojem tempu. Ogreti smo se vrnili do telovadnice, 
se preobuli in vstopili v prostor. Prostor – telovadnica je bila za nas zelo zanimiva. Gledanje 

v ogledala, ki prekrivajo celotno steno, in polno 
rekvizitov. Tanja nas je popeljala od postaje do po-
staje z rekviziti in demonstrirala naloge. Razdelili 
smo se v skupine in začeli z opravljanjem gibalnih 
nalog. Sledilo je uživanje, spuščanje po toboga-
nu – klopi, preskakovanje ovir, plazenje skozi tu-
nel, plezanje in guganje na vrvi, zadevanje košev 
… Prepoteni, bogati z novimi gibalnimi izkušnjami 
in utrujeni smo se na blazinah ob umirjeni glasbi 
umirili. Tanja nas je pogostila še s čajem, pecivom 
in baloni. Zadovoljni in polni pozitivnih vtisov smo 
se del poti peš, del s kombijem vrnili v vrtec. Hvala, 
Tanja, za gostoljubje in obogatitev naših dni v tednu 
otroka. Za malčke Marinka L.
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GIMNAZIJKA EVA JE pRVAKINJA 
V BOwLINGU

Sem Eva Krafogel iz Litije in 
obiskujem 3. letnik Gimnazije 
Litija. Z bowlingom sem se sre-
čala pri šestih letih, saj sta oba 
starša ljubitelja tega športa. 
Moji prvi koraki so se pričeli v 

Bowling centru BOB v Litiji, ki je na žalost kma-
lu zaprl svoja vrata, zato sem se vpisala v ŠD 
bowling klub Planet 300 Zagorje ter pričela pri-
dno trenirati in tekmovati v slovenski mladinski 
ligi Bowling zveze Slovenije. 
Pri trinajstih letih sem se odločila, da se preiz-
kusim in pričnem s treniranjem športnega bo-
wlinga v Ljubljani pod vodstvom trenerja BZS 
Roberta Godniča 3 do 4-krat tedensko, prav 
tako sem obiskovala tudi fitnes, da sem prido-
bila na moči. S štirinajstimi leti sem bila pova-
bljena v mladinsko reprezentanco za nastop 
na Evropskem mladinskem prvenstvo (EYC) na 
Danskem v Aalborgu in tudi naslednje leto sem 
se udeležila EYC v Avstriji na Dunaju.
Čas pandemije je bil zame zelo težak in stresen, 
saj ni bilo možnosti treniranja; odpovedana so 
bila vsa domača in mednarodna tekmovanja, 
zato se je bilo potrebno znajti in trenirala sem 
kar doma na travi. Končno smo dobili zeleno 
luč in se pod okriljem Bowling zveze Slovenije 
(BZS) udeležili Evropskega mladinskega prven-
stva, ki je potekalo od 9. do 19. septembra na 
Nizozemskem v Tilburgu.
Po letih garanja, treningov in odrekanja nama 
je skupaj z soigralko Aljo uspelo priti med naj-
boljše štiri igralke (v dvojicah) v Evropi in se 
v polfinalu pomeriti z Rusinjama, kjer sva bili 
močnejši in si priborili finale z igralkama s Fin-
ske. Igralo se je do zadnjega okvirja in bilo je 
napeto do konca. S skupnimi močmi in trener-
jevo pomočjo sva postali evropski mladinski 
prvakinji. Za bowling v Sloveniji to pomeni da 
sva prvi, ki sva v mladinski ženski konkurenci 
osvojili zlato medaljo za Slovenijo. Posamezno 
sem končala na 9. mestu; za preboj med naj-
boljše štiri igralke mi je zmanjkalo 59 kegljev, 
kar je dober rezultat, saj sem izboljšala svoje 
povprečje od lanskega leta. Tudi za naslednja 
leta mi prioriteta ostaja evropsko mladinsko 
prvenstvo, ker bodo podaljšali možnost udelež-
be do 20. leta starosti. 
Za uspeh gre posebna zahvala mojima star-
šema, ki me podpirata že od vsega začetka, 

trenerju Robiju Godniču, mojemu klubu Feniks 
za finančno in ostalo podporo ter vsem, ki me 
podpirate in verjamete, da zmorem. Moje vodi-
lo je: Chase your dreams and always fight till 
the end! (Sledi svojim sanjam in se vedno bori 
do konca!) Eva KRAFOGEL

GIMNAZIJCI NA pOTOVANJU 
skozi čas

Dijaki 4. letnika, ki smo si za izbirni predmet na 
maturi izbrali zgodovino, smo že sredi septem-
bra opravili del obveznosti, ki nas čakajo do 
junijske mature. Priključili smo se 3. letnikom 
in se podali na strokovno ekskurzijo v štajerske 
kraje.
Naš prvi postanek je bil v Šempetru pri Celju, 
ki je najbolj znan po rimski nekropoli, kjer so 
si Rimljani postavljali grobnice. Postavili so si 
jih že v času svojih življenj, lokacija pa je bila 
izbrana zato, ker so imeli navado svoje mrtve 
pokopavati izven mesta, v tem primeru izven 
antične Celeje, saj so se bali izbruhov bolezni. 
Iz Šempetra nas je pot vodila v Celje, kjer smo 
obiskali Pokrajinski muzej in si tam ogleda-
li razstavo o celjskih grofih, plemiški rodbini, 

»OBRTNIŠKI KOTIČEK«
Podjetje VrtTim je mlado, zagnano pod-
jetje, ki je nastalo iz »hobija« in veselja 
ter želje po ustvarjanju.
Nudimo vam celovito storitev urejanja 
okolice, od ogleda, strokovnega svetovanja, do zasaditev in obžagovanja dreves 
tudi na mestih, kjer je zaradi bližine objektov potreben skrbno načrtovan pristop 
in zahteven poseg.
Strokovno in v skladu z zadnjimi trendi v vrtnarstvu vam uredimo vašo okolico.
Uredimo tudi zahtevnejše terene in problematična drevesa, ki postanejo nevarna 
ljudem ali objektom.
Naš cilj je strokovno urediti okolico in zagotoviti, da bo urejena okolica hiše ali vrta 
usklajena z vašimi željami.

STORITVE, kI JIh NUDIMO:
•  neGa trave 

Košnja trave. Sejanje in polaganje travne ruše. Odstranjevanje plevela  
in mahu iz travnate ruše.

• urejanje OkOlice
  Svetovanje in okrasne zasaditve vrtov, dovozov, dvorišč in krožišč.  

Postavitev in urejanje skalnjakov.
• manjša Gradbena dela
  Urejanje poti s sekanci, prodniki in lubjem. Polaganje robnikov, granitnih kock, 

pranih plošč, lesenih, betonskih in PVC tlakovcev.
• nOve zasaditve rastlin in Odstanjevanje plevela
  Zasaditve zelenjave in okrasnih balkonskih ter vrtnih rastlin.  

Zasaditev žive meje in dreves. Ročno odstranjevanje plevela.
• OBREZOVANJE, OBŽAGOVANJE IN PODIRANJE DREVES
  Obrezovanje okrasnih grmovnic, živih mej in sadnega drevja.  

Preventivno obžagovanje in podiranje dreves.
• spOmladanska in jesenskO neGa OkOlice
  Spomladansko gnojenje in prezračevanje travnate ruše. Jesensko pospravilo 

listja in priprava tal na prezimovanje. Urejanje grobov.

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

pODELILI SMO pRVI STATUS 
BRALCA

Da bi dvignili nivo bralne kul-
ture med učenci predmetne 
stopnje, smo se na OŠ Gradec 
odločili uvesti status bralca, ki 
se tako kot novost pridružuje že 

ustaljenima statusoma športnika in umetnika. 
Prvi status bralca smo slovesno podelili v šol-
ski knjižnici 27. 9. 
2021. Učenka Tinka-
ra Murenc je poleg 
posebnega bralnega 
kartona, na katerem 
so zapisana pravila 
in ugodnosti statu-
sa bralca ter druge 
potrebne evidence, 
prejela tudi knjigo po 
izboru knjižničarke. 
Ko se odločamo za 
novost, je prav, da odgovorimo na številna 
vprašanja, ki se porodijo v procesu načrtova-
nja, a knjigoljub ima to prednost, da ima odgo-
vore tako rekoč pri roki – najde jih, preprosto, 
v knjigah, lahko kar v drobni otroški pesmici, 
če jo fabulativno modificira, ohrani pa njeno 
formo in univerzalno sporočilo o potrebnosti in 
dobrobitih sprejemanja drugačnosti.
Sonček sije, dežek gre,
mlada bralka v knjižnico gre.
Kaj boš v knjižnici delala?
Knjigice bom izbirala.
Kaj ti bodo knjigice?
Iz glavice megle bodo izganjale.
Kaj ti bo pa glavica razsvetljena?
Pisan svet v mislih bo objela.

Knjižničarka Stanka SIRK

šLI SMO V SALZBURG!
Po skoraj dveh »koronskih« letih smo si učenci 
izbirnega predmeta nemščina želeli, da vendar-
le speljemo vsaj enodnevno ekskurzijo v nem-
ško govorečo državo in svoje znanje nemščine 
uporabimo v resničnih situacijah.
Odločitev je dozorela v trenutku - gremo v Av-
strijo, v Salzburg! Je dovolj blizu in hkrati do-
volj daleč, pa še polno zanimivosti ima. S seboj 
smo povabili še radovedne učence in se po 
uspešno prestanem testiranju na COVID-19 v 
torek, 21. 9. 2021, v zgodnjih jutranjih urah od-
pravili proti Avstriji.
Pot nas je vodila do solnega rudnika Salzwel-
ten Hallein. Najprej smo se preoblekli v druga 
oblačila in nadaljevali pot z rudniškim vlakcem, 
potem hodili peš, na koncu pa imeli na ladjici 
podzemno gledališče - da, tako se konča ogled 
solnega rudnika. 

Potem nas je pot vodila čez hrib in vzdolž reke 
Salzach do Mozartovega rojstnega mesta, Salz-
burga. Obvezno smo morali kupiti še originalne 
Mozartove kroglice v srebrno-modri embalaži, 
ki jih še danes ročno izdeluje slaščičarna Fürst. 
Sprehodili smo se po znani ulici ‚Getreidegas-

se‘ in uživali v lepotah mesta. A v Salzburgu 
je na nas čakal še eden boljših naravoslovnih 
muzejev daleč naokoli. Haus der Natur ni samo 
paša za oči, ampak tudi vir ustvarjalnih idej. Si-
mulacije skoka na skakalnici, izdelava prstnega 
odtisa, ustvarjanje električne energije s pomo-
čjo velikega kolesa, planetarij, domišljene in 
včasih tudi smešne predstavitve funkcij člove-
škega telesa in še in še.
Dan, ki nam bo ostal v spominu. Ustvarjalni 
navdih po ekskurziji pa pušča sledi na spletni 
strani šole in v šolskem glasilu.
  Darija KOKALJ, učiteljica nemščine

EVROpSKI TEDEN špORTA  
NA Oš GRADEC

Na OŠ Gradec smo v sklopu evropskega tedna 
športa od 23. do 30. 9. 2021 izvedli več raz-
ličnih dejavnosti za učence in starše. Učenci 
predmetne stopnje so imeli športne dneve, in 
sicer so se odpravili na različne trase pohodov: 
šestošolci na Čemšeniško planino, sedmošolci 
na Zasavsko Sveto goro, osmošolci na Limbar-
sko goro in devetošolci na Janče. 

Za učence razredne stopnje matične šole in 
vseh njenih podružničnih šol smo v četrtek, 
23. 9. 2021, na travnatem igrišču na Zgornjem 
Logu organizirali 4. šolski kros. Na POŠ Vače 
pa se je v petek, 24. 9. 2021, 11 devetošolcev 
skupaj z učiteljico športa odpravilo na dvo-
dnevni orientacijski pohod in tabor. 

V soboto, 25. 9. 2021, sta bila v Planici orga-
nizirana kolesarjenje ter pohod za učence in 
starše. Pohod je bil izveden iz Planice v Tamar 
in do izvira Nadiže, kolesarjenje pa je potekalo 
po kolesarski stezi od Planice do Belopeških je-
zer mimo Trbiža do vznožja Višarij in nazaj. Na 
vseh aktivnostih nam je odlično služilo vreme, 
kar je pripomoglo k dobremu vzdušju. 

Evropski teden športa smo zaključili še z Minu-
to za zdravje, ko so se učenci razgibali ob krat-
kem zvočnem posnetku z navodili za različne 
gibalne naloge.  Petra KOBE

katere pot je bila speljana vse do zvezd. Z iz-
jemnimi vojaškimi in diplomatskimi spretnost-
mi, na primer dogovorjenimi porokami, so si 
pridobili ogromno premoženja in se na koncu 
povzpeli celo do naziva državnih knezov. Med 
Celjani izstopata tudi dve ženski, in sicer Bar-
bara Celjska, trojna kraljica, in njena sestrična 
Ana Celjska, poljska kraljica. Celjsko usodo 
je zapečatila nenadejana smrt Ulrika II., ki je 
ostal brez moških potomcev, s tem pa so Celj-
ske posesti postopoma pridobili njihovi tekme-
ci, Habsburžani.
Iz srednjeveškega obdobja smo za nekaj sto-
letij preskočili v Muzeju novejše zgodovine, ko 
smo spoznavali pomembne dogodke in ljudi, ki 
so zaznamovali Celje v 20. stoletju. Tu nismo 
mogli mimo Alme Karlin, ki ji lahko rečemo 

svetovna popotnica, saj je že v začetku 20. 
stoletja obiskala več sveta, kot ga je videla ve-
čina izmed nas. Pomembna točka ogleda je bil 
Stari Pisker - zapor, v katerega so med drugo 
svetovno vojno Nemci, ki so zasedli Štajersko, 
zapirali zavedne Slovence, antifašiste ter člane 
in podpornike odporniškega gibanja. Na lokaci-
ji so izvajali tudi streljanja talcev.
Na koncu smo si ogledali še podobe Celja v 2. 
polovici 20. stoletja, poudarkom na industriji, 
ki je mesto močno zaznamovala.
Kljub slabšemu vremenu smo bili z ekskurzijo 
zadovoljni. Z občudovanjem zgodovinskih virov 
smo imeli priložnost poglobiti svoje znanje, ki 
nam bo zagotovo prišlo prav ob izteku gimna-
zijskega šolanja. 

Zgodovinarji 4. letnika
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ulica GrOze  
pred mc litija

V Mladinskem centru Litija, po 
enoletnem premoru, s pomočjo 
prostovoljcev, pripravljamo do-
godek za noč čarovnic. 

V prejšnjih letih smo našo vilo spremenili v hišo 
groze, letos pa vas vabimo na dvorišče našega 
centra. Za vas pripravljamo ULICO GROZE. Sta-
ri in mladi obiskovalci se boste lahko sprehodili 
skozi strašni labirint, srečali grozne zombije in 
videli čudaške eksperimente… 
Vsi, ki si upate vstopiti na naše dvorišče, vablje-
ni v nedeljo, 31. 10. med 12:00 in 18:00 uro. 

jesenski počitniški teden 
DELAVNICA BARVANJA TEKSTILA 

Z NARAVNIMI BARVILI
V sodelovanju z Mestnim muzejem Litija vas 
vabimo na delavnico barvanja tekstila (maji-
ce, pokrivala za povštre, bombažne vrečke) z 
različnimi naravnimi barvili. Barvanja se bomo 
lotili z limonitom, ki ga najdemo v Rudniku Si-
tarjevec in daje čudovito oker barvo, za primer-
javo in širšo barvno paleto pa se bomo lotili še 
barvanja z rdečo peso in rdečim zeljem. 
Delavnica bo za mlajše od 15 let na sporedu v 
ponedeljek, 25. 10. 2021 ob 10.00 v Mestnem 
muzeju Litija, za vse starejše pa v torek, 26. 
10. 2021 ob 16.00 v Mladinskem centru  
litija. Veseli bomo predhodnje prijave na info@
mclitija.si ali po telefonu na 051/443-410. 

Počitniški šPortni Program  
(od 25. do 29. oktobra 2021)

Ponedeljki, srede in petki so rezervirani za 
tenis na tenis parku as, dopoldnevi med 
9:00 in 12:00 za otroke, med 13:00 in 15:00 pa 
za mlade, s prevzemom kupona v MCju. Ob do-
poldanskih terminih je na tenis parku prisoten 
tudi animator. 
V torek, med 9:00 in 13:00, se dobimo na igri-
šču na Brodarski ulici (Rozmanc), kjer bodo 
mladinski delavci in animatorji pripravili špor-
tne igre kot so nogomet, košarka, badminton, 
poligon…. Poskrbeli bomo tudi za osvežitev in 
prigrizek, ti povabi prijatelja in pridita z dobro 
voljo. Aktivnosti so primerne za vse otroke sta-
rejše od 10. let, mlajši so dobrodošli v sprem-
stvu staršev. V primeru slabega vremena se 
dobimo v dvorani na TENIS PARKU AS.
V četrtek, med 9:00 in 13:00,  ponovimo špor-
tne igre na igrišču na Stavbah pri kulturnem 
centru. V primeru slabega vremena se dobimo 
v dvorani na TENIS PARKU AS.

Prispela je nova ese*  
prostovoljka robbie hopper

Robbie je prišla k nam iz…….Ljubljane! No, pr-
votno je prišla iz Škotske ampak to je bilo že 
pet let nazaj. Tako je, je običajna Slovenofilka. 

Robbie je v Slovenijo prišla kot Erasmus+ štu-
dentka na Fakulteti za računalništvo in infor-
matiko, smer kognitivna znanost, leta 2016 in 
od takrat uživa prednosti slovenskega načina 
življenja. Najljubše ji je dejstvo, da je Slovenija 
gosto ‚naseljena‘ z drevesi, dovolj za vsakega 
je tudi vinskih trt, bučno olje pa je stalnica slo-
venske kulinarike.
»Šalo na stran – zrak tu je zelo čist, prav tako 
voda in na splošno vsa narava ti vzame dih. Res 
se veselim dela na svojem projektu v MC-ju, pri 
katerem se bom fokusirala na digitalne medije, 
glasbo in okoljske teme. Zasavska regija in še 
prav posebno Litija, ima veliko možnosti za 
nova sodelovanja na teh področjih in še več. 
Pridi v MC, da se spoznamo!«

*ESE oz EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA 
je program, ki gradi na dosežkih več kot 25-le-
tnega izvajanja evropskih programov na podro-
čju mladine in solidarnosti, zlasti na uspehu 
Evropske prostovoljske službe.

trening mladinskih delavcev  
v samoboru na hrvaškem

Po dolgem obdobju izobraževanj, ki so po-
tekala preko spleta, je posijal žarek upanja 
za izvedbo v živo. 25 mladinskih delavcev iz 
Španije, Italije, Turčije, Hrvaške, Srbije, Se-
verne Makedonije in Slovenije se je združilo v 
Samoboru, hrvaškem mestecu, tik ob sloven-
ski meji. Izobraževanje je bilo namenjeno or-
ganizacijam iz področja mladinskega dela za 
spoznavanje novih partnerjev in snovanje bo-
dočih skupnih projektov – ‚Partnership building 
Activity‘. Prijavitelj in organizator je nevladna 
organizacija Izvan fokusa https://izvanfoku-
sa.hr/  iz Karlovca, ki pa ima izpostavo tudi v  
Zagrebu. 

Program izobraževanja
Teden smo začeli s spoznavnimi aktivnosti, ki 
so sestavni del vsakega treninga, nadaljeva-
li pa z resnim delovnim tempom spoznavanja 
naših organizacij in naših aktivnosti. Dodobra 
smo spoznali program Erasmus+ http://www.
movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/ in s pomočjo 
Kahoot kviza odkrivali programe za prijavo pro-
jektov s področja mladine. Pridobljeno znanje 
smo uporabili za snovanje projektnih idej in jih 
z delom po skupinah razvili do konca. Na de-
lavnicah smo obdelali vse faze projekta in jih 
sproti zapisovali in evalvirali. Zadnji dan smo 
projekte tudi predstavili in aktivosti zaključili s 
podelitvijo Youthpass-ov. https://www.youth-
pass.eu/sl/ 

študijski obisk 
bunkerja

Med tednom smo obiskali 
tudi ‚Centar za mlade Samo-
bor - Bunker‘, https://www.
facebook.com/bunker.samo-
bor/, ki je mladinski center 
kot naš litijski. Je največji na 
Hrvaškem in eden redkih, ki 
je financiran s strani drža-
ve. Prostor je dobil v nekda-
nji vojašnici, ki jo je država  
dala v upravljanje Občini 
Samobor, katera je želela 
prostor nameniti mladim, ki 
bi želeli ustvarjati in kreirati 
aktivnosti za mladino. Delu-
jejo že tri leta in v tem času 
so se v njihovi dvorani zvrstila  
velika glasbena imena s po-
dročja bivše Jugoslavije. Za-
poslovanje, informiranje in 
zabava so besede, ki jih de-
finirajo. 

čas za slovo
Po enem tednu spoznavanja, 
‚brainstormanja‘, snovanja 
idej in kreiranja projektov, 
smo se na žalost morali po-
sloviti od drug drugega in 
Samobora. Vsak je odšel na 
svoj konec Evrope v upanju, 
da se naše poti še kdaj sre-
čajo, v živo.

Zapisala: Maša SORŠAK

MLADINSKI CENTER LITIJA

PONED. 8.11.2021, ob 16.uri

NOVICE S KLIšEJA
V četrtek, 23. 9. 2021 je Zveza Škis v prostorih Študentskega kluba Groš v Grosuplju 
organizirala delavnico, ki se je v drugem delu prelevila v okroglo mizo. S pomenlji-
vim naslovom Vpliv študentskih klubov na lokalno politiko smo najprej spoznali 
teoretične osnove, nato pa se vključili v debato z Miho Zupančičem, predsednikom 
Mladinskega sveta Slovenije in Markom Pritržnikom, vodjo urada za družbene dejav-
nosti v Mestni občini Velenje. Svojo izkušnjo smo dodali Klišejevci, na okrogli mizi je 

sodelovala tudi naša predsednica Danijela Sitar, ki je predstavila naš prispevek pri pisanju Odlo-
ka za mlade Občine Litija (ja, 
tudi Litija ga sedaj ima!), kjer 
je prvič v Sloveniji pravno-
-formalno opredeljena Štu-
dentska organizacija lokalne 
skupnost in o tem, kako smo 
uspeli v Litijo pripeljati kino. 
V torek, 28. 9. 2021, pa 
smo sodelovali še na debati 
z ministrom za javno upra-
vo Boštjanom koritnikom, 
mimogrede tudi bivšim 
klišejevcem, kakor je sam z 
veseljem povedal, predvsem 
o profesionalizaciji, potrebah 
in problemih nevladnih orga-
nizacij. Klišejevci smo namreč preko projekta Litijski inkubator za skupnost in trajnost in ob 
podpori MJU uspeli profesionalizirati eno delovno mesto od 47 v zasavski regiji.
In če hitro strnemo par misli tega tedna: včasih je dobro sodelovati na kakšni okrogli mizi, 
da sam sebe spomniš, kaj si že dosegel in kaj vse se še da, kako je stik z mladino možen le na 
terenu, kako smo dijaki in študentje tako raznolika skupnost, da je nemogoče trditi, da zago-
varjamo potrebe vseh – a nam ne preostane drugega, kot da se trudimo in vztrajamo vsaj pri 
približku tega – in težimo županom, ministrom … ter odpiramo (in zahtevamo!) prepotreben odprt, 
konstruktiven dialog. Odgovor na vprašanje v naslovu je torej preprost: vztrajno in ker je to naša  
naloga.
Dolgo se že nismo javili z novicami o litijskem kinu. Temu je bila vzrok seveda korona, ki je pov-
zročala tako manjše kot popolne zapore kulturne dejavnosti. Kar pa ne pomeni, da z ekipo nismo 
vrteli kolesja in poskusili napeti moči, da filmski trak ponovno steče. Kratek met nazaj: O kinu je 
Litija sanjala že dolgo, Klišejevci pa smo zbrali pogum in začeli iskati partnerje, da bi projekt tudi 

uresničili – že po otvoritveni kinosoboti 
septembra 2019 pa se je izkazalo, da je 
bilo združevanje moči z ZKMŠ Litija (Kul-
turni center Litija in MC Litija), Občino Li-
tija in izvajalcem Moj kino dobra poteza. 
V uspešno sezono pa je predhodno zare-
zala korona, a smo vseeno zrealizirali še 
en filmski dogodek na prostem. litijski 
kino je postal del red ne kulturne po-
nudbe. Posejali smo torej idejo, jo vzgo-
jili v sadiko, sedaj pa sadimo v plodovito 
zemljo – uresničila se nam je velika želja, 
saj je Občina Litija odobrila, da se kino 
vpelje v redno dejavnost Kulturnega cen-
tra Litija. Kaj to pomeni? To pomeni, da 

izvedba ni prepuščena negotovemu financiranju, pač pa je del redne dejavnosti, ki jo prevzema 
akter, ki ima za to najbolj ustrezno infrastrukturo – Kulturni center Litija in financer Občina Litija. 
Projektu bomo še vedno pomagali idejni očetje/mame Klišejevci, prostovoljci iz MC Litija in drugi 
filmoljubi, ki bomo skupaj z ZKMŠ-jem poskrbeli, da tudi Litija ostane na filmskem kulturnem 
zemljevidu. 
Odslej boste filmski zgodbi sledili na naslednjih kanalih: https://www.kclitija.si in www.mclitija.si.
  Avtor slike: Anže Malis

Projekt klišAID – skoči na kliše po moč ti nudi brezplačne posvete s svetovalkama Heleno Di-
tar, spec. psihoterapije, ob torkih in četrtkih (ura po dogovoru) na sedežu klišeja ter z Alenko 
Žavbi, mag. socialne pedagogike, ob ponedeljkih in petkih (ura po dogovoru) preko zoom-a. 
Lokacijo posveta pa
si izbereš sam/a, posamezen pogovor oziroma svetovanje traja 60 minut in je zaupne narave. 

Zakaj bi izkoristil/a priložnost psihoterapije?
•  nudi pogovor s strokovnjakom s področja človeške psihologije,
•  pristop pomoči je sistematičen in zato nudi posamezniku, da postopoma razume svoje vedenj-

ske vzorce,
•  če nimaš nikogar v svoji bližini, ki bi mu zaupal ali pa bi le želel/a pogovor s strokovnjakom,
•  storitev v okviru Klišeja je zastonj in takoj dostopna (psihoterapija je v Sloveniji pogosto samo-

plačniška).

Kako deluje prijava?
S tvojo prijavo na klise.aid@gmail.com ali preko online obrazca (QR koda), 
se bo aktivirala naša strokovna mladinska sodelavka Erika, ki bo tvojo pri-
javo in podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1) in z njegovimi določili ter z načelom zaupnosti. Erika ti bo poslala 
informacije o prostih terminih, katerega si boš potem izbral/a sam/a, ona 
pa ti bo termin potrdila.

Kako izgleda izvedba?
V ŽIVO: Ob torkih in četrtkih je v klubskih prostorih Klišeja, rezervirana sejna soba za projekt 
KlišAID kar pomeni, da je vstop udeležencem poleg glavnega vhoda možen tudi skozi zadnji vhod 
(s peščenega parkirišča), za zagotavljanje anonimnosti. Vrata, ki ločijo sejno sobo ter pisarno 
Klišeja (ki je dostopna preko vhoda na Valvazorjevem trgu) so v času posvetov zaklenjena, ključ 
pa je na notranji strani vrat sejne sobe kar zagotovi, da v času posvetov ne bo motenj.

PREKO ZOOM-A: Najkasneje 1 dan pred posvetom ti bo svetovalka Alenka Žavbi, mag. socialne 
pedagogike, na email poslala povezavo za individualni Zoom posvet, na katerega pridi nekaj minut 
pred začetkom. Predlagamo, da za posvet uporabljaš slušalke, in če je mogoče, da si v prostoru 
sam/a. 

Kaj moraš vedeti pred prvim posvetom?
•  V duhu zaupnosti in splošnih informacij srečanj z izbrano svetovalko boste udeleženci podpisali 

dogovor, na podlagi katerega vam nudimo brezplačne posvete.
•  V kolikor bi na posvet prišel/prišla pod vplivom alkohola, drog ali ne predpisanih zdravil, te 

imamo pravico zavrniti in ti za neopravljeno srečanje zaračunati polno vrednost terapije (40 €).
•  V izjemnih primerih, v kolikor ne moreš priti na posvet, svojo odsotnost sporoči na klise.aid@

gmail.com, vsaj 48 ur pred srečanjem, z izjemo urgentnih okoliščin (višja sila).
Projekt KlišAID je financiran s strani programa Evropska Solidarnostna Enota, sofinanciran s strani 
Evropske Unije.
In še za konec, Kliše lepo vabi vse dijake in študente k včlanitvi v klub ali pa k podaljšanju član-
stva. Oboje storite tako, da prinesete potrdilo o šolanju oziroma potrdilo o vpisu. Članstvo boste 
lahko podaljšali v prostorih KLIŠE-ja kot preko spleta. Ob tem ne pozabite, da so prostori KLIŠE-ja 
odprti med uradnimi urami vsak ponedeljek, sredo in petek od 17.00 do 20.00. Šolsko in 
študijsko leto bo zagotovo zanimivo s KLIŠE-jem, saj vam bo članstvo prineslo tako ugodnosti pri 
vseh Klišejevih dogodkih od izletov, norih zabav do športnih aktivnosti, kot ugodnosti fotokopira-
nja in vezave, inštrukcij ter cenejše letne članarine v knjižnici Litija, popust v optiki Manja, popust 
v trgovini iz druge roke Stara šola in še in še.  Za Kliše: Erika HORVAT

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV
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ko stoPimo skuPaj nastanejo čudovite stvari
»Tretji septembrski teden 
je letos v Litiji zaznamovalo 
pestro dogajanje tridnev-
nega Festivala medgene-
racijskega povezovanja. 
Organiziral ga je Svet za 
medgeneracijsko povezova-

nje v Občini Litija in sicer že drugič, v kolikor 
nas ne bi onemogočil ta presneti virus, bi le-
tos najbrž potekal že tretji Festival. V teh dneh 
smo doživeli pisan utrip in ponazoritev mnogih 
aktivnosti vključenih ustanov, društev in posa-
meznikov. Predstavljene so bile najrazličnejše 
vsebine, pogovarjali smo se o perečih temah, 
nakazovali težave in probleme, hkrati pa spo-
znali mnogoterost in raznolikost kultur, znanj 
in izkušenj«. Tako nas je nagovoril voditelj za-
ključne prireditve festivala g. Lovro Lah in nam 
na svojstven način, v parih stavkih, opisal bar-
vitost prireditev, ki so se v Litiji zgodile od če-
trtka, 16.9. – sobote, 18.9.2021.
V četrtek bi moral biti, kot prva od aktivnosti, 
izveden »Sprehod za spomin«, ki je žal zaradi 
Covid-a odpadel.
Je bil pa uspešno izveden prvi del revije pev-
skih zborov. Nastopili so: Otroški pevski zbor 
OŠ Gradec, Oktet Valvasor, Vokalno glasbena 
skupina Srebrne strune, Moški pevski zbor 
Polšnik in Ženska vokalna skupina Lipa Litija. 
Prireditev so zaključili trije mladi fantje, člani 
ansambla Lesarji. Revijo je povezovala ga. Ale-
ksandra Mavretič.

V petek so bile aktivnosti še bolj živahne. V 
dopoldanskem času so se predstavila društva 
in ustanove z različnimi delavnicami. Člani Dru-
štva upokojencev Litija so se predstavili s ple-
tenjem, vezenjem in kvačkanjem, Društvo U3 
z zgibanjem papirja in izdelavo oljenk, Društvo 
Lila s poslikavo savskih prodnikov in slikanjem 
jesenskih motivov, člani Društva šola zdravja 
so prikazali svojo dejavnost – 1000 gibov, IC 
GEOSS d.o.o Litija je predstavil izdelavo deko-
rativnih mil in domačih testenin – sodelovali so 
tudi učenci OŠ Gradec, MDI Litija-Šmartno so 

imeli delavnico klekljanja in izdelave vizitk, ga. 
Vida Lukač je izvedla delavnico joge smeha, 
člani KLIŠE- ja so se poigrali s kreativnostjo in 
iskanjem idej. Vse delavnice so obiskovalcem 
prinesle nov in svojstven pogled na določene 
dejavnosti. Še posebej veliko zanimanja sta 
poželi delavnici Izdelave dekorativnih mil in do-
mačih testenin ter Joga smeha. 
Petkov večer se je znova zaključil z ubranim 
petjem, saj se je odvil drugi del revije pevskih 
zborov. Ta večer so nastopili: Mešani pevski 
zbor Zvon, Ženski pevski zbor Laz, Ljudski pev-
ci s Polšnika, Mešani pevski zbor KUD Jevnica 
in Moška vokalna skupina Lipa Litija. Večer so 
zaključili Ljudski godci s Polšnika. Ta pevski  
večer je z besedo popestril povezovalec g. Dar-
ko Vidic. 
Zaključni dan, sobota, 18. september, se je 
začel še bolj poskočno. Na ploščadi pred cer-
kvijo sv. Nikolaja v Litiji so prvi na oder stopili 
člani Country plesne skupine Bizonke, ki deluje 
pod okriljem Medobčinskega društva invalidov  

Litija-Šmartno. Kot druga skupina so se pred-
stavili plesalci Folklorne skupine Javorje, ki 
deluje že več kot 40-let. Sledila je ura dobre 
glasbe Pihalnega orkestra Litija ali po domače 
Godba Litija. Dopoldanski del so zaključili trije 
mladi fantje ansambla Lesarji. Besede na prire-
ditvi sem dodala Helena Perko.
V soboto popoldne je staro mestno jedro Li-
tije oživelo. Postavljenih je bilo 25 stojnic, na 
katerih so svoje dejavnosti predstavila različna 
društva in ustanove. »Prikaz medgeneracijske-
ga sodelovanja in ustvarjanja, ki bogati in dviga 

kvaliteto življenja« - smo poimenovali to druže-
nje. In na teh stojnicah je bilo kaj videti. Vse 
od pletenja, vezenja, kvačkanja, klekljanja, do 
rehabilitacije po COVID-u in temeljnih postop-
kov oživljanja ter merjenja sladkorja, pa nasveti 
in pomoč v socialnih stiskah, naleteli smo tudi 
na ponudbo domačih dobrot in še bi lahko na-
števala. Vzporedno s ponudbo na stojnicah pa 
se je ob 17.30 uri pričela zaključna prireditev 
drugega Festivala, ki je bila znova polna lepega 
in zanimivega dogajanja. 
Ponovno se je predstavila Folklorna skupina 
Javorje s štajerskimi plesi imenovanimi »KU-
RITAJČ«. Sledile so pozdravne besede župana 
občine Litija g. Francija Rokavca, ki je poudaril 
pomen Sveta za medgeneracijsko povezovanje 
v občini Litija in se zahvalil vsem članom, ki so 
pripravili in koordinirali vse prireditve drugega 
Festivala in, ki pripravljajo razna predavanja, 
delavnice, srečanja in druge prireditve preko 
celega leta po različnih krajih v občini. Sledila 
je najbolj resna, pa vseeno zanimiva točka ve-
čera, katere vsebino bi morali znati uporabiti 
prav vsi, ker rešuje življenja. Dva predstavnika 
nujne medicinske pomoči ZD Litija sta pred-
stavila temeljni postopek oživljanja z uporabo 
avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Sledil 
je pozdrav in zahvala g. Borisa Doblekarja, 
poslanca v Državnem zboru RS. In že je prišla 
na oder skupina z nepoznanimi inštrumenti 
v rokah. Voditelj je razložil, da gre za afriška 
tolkala, imenovana džembe. Bobnarsko sku-
pino vodi Issiaka Sanou, tolkalec iz Burkine  
Faso.

Za njihovim nastopom pa se je nekaj začelo do-
gajati pod odrom. Teater Cizamo je izvedel »Ko-
zlovsko sodbo v višnji gori«. Zanimiva igra, ki 
nas je nasmejala do solz. Presenetilo je, kako 
so zanimirali in v igro vključili otroke, pa tudi 
nekaj odraslih, ki so jih povabili iz občinstva. To 
je bila nagrada za Poletavce – poletne bralce 
Knjižnice Litija. Projekt je predstavila ga. Ale-
ksandra Mavretič. Ob koncu predstave je sledi-
lo še žrebanje glavnih nagrad za Poletavce. Ko 
so bili tako za trenutek v središču pozornosti 
najmlajši, je sledil nastop pevskega sestava, ki 
bo kmalu praznoval 146 - o obletnico delova-
nja, nastopili so člani Pevskega društva Zvon iz 
Šmartna pri Litiji. Po resnem pevskem nastopu 
smo bili priče predstavi Pumpekovega Srečka, 
ki je doma s kmetov, ima kup težav in še več 
zanimivih pripetljajev. Je tudi izkušen glas-
benik. Vse to nam je predstavil Leon Ciglar s 
Tlake pri Gabrovki. In naše smejalne mišice so 
imele znova intenzivno telovadbo. Milozvočni 
glasovi Moške vokalne skupine Litija so s svo-
jimi pesmimi zaključili program drugega Festi-
vala za medgeneracijsko povezovanje v občini  
Litija.
Seveda ne čisto zaključili, besedo je dobil še 
predsednik Sveta za medgeneracijsko povezo-
vanje, g. Karlo Lemut. Povedal je nekaj besed 
o letošnjih prireditvah, ter izrazil zahvalo vsem 
nastopajočim, vsem sponzorjem, obiskoval-
cem prireditev ter vsem članom Sveta za pri-
pravljenost pomagati. Izrazil je upanje, da se 
naslednje leto znova srečamo z željo, da bo vi-
rus premagan in udeležba na prireditvah večja.

Piko na »i« večera pa so z nekaj poskočnimi  
dodali še člani ansambla Zavriskej iz Gabrov-
ke, ki so svojo igrivost pokazali že na prvem 
festivalu.
»Dober dan spoštovani in spoštovane, mame, 
očetje, babice, dedki, tete, strici, bratranci, 
sestrične, sinovi, hčere, vnuki, vnučke, dober 
dan cenjeni obiskovalci in obiskovalke……« tako 
nas je voditelj nagovoril na začetku te zaključ-
ne prireditve in s tem lepo povedal komu je 
ta Festival namenjen. Da, namenjen je čisto 
vsem; majhnim in velikim, mladim in starim, 
pomembnim in nepomembnim, nastopajočim 
in poslušalcem, zares čisto vsem. In tisti, ki 
smo bili prisotni, smo bili očarani in tudi raz-
očarani. Očarani nad izvedbami posameznih 
nastopajočih in nad tem koliko ljudi hoče na-
stopiti za »hvala vam«, očarani nad tem koliko 
ur prostovoljnega dela so pripravljeni nekateri 
vložiti v pripravo takšnih programov in projek-
tov in razočarani nad tem, kako malo ljudem 
je to vredno toliko, da se posamezne priredi-
tve udeležijo. Namreč, kar nekaj prireditev je 
bilo, kjer so bili nastopajoči drug drugemu tudi 
gledalci in poslušalci. Pa vendar, v teh nepri-
jetnih covidnih časih radi vse, kar se nam ne 
zdi prav in dobro, naslovimo na Covid, pa naj 
bo še tokrat tako. Verjamemo, da je bil skro-
men obisk na teh prireditvah posledica strahu 
pred okužbo, pred zbiranjem velikega števila 
ljudi, pred PCT-jem in verjamemo, da bo leto 
osorej ta »presneti« virus premagan in, da 
bodo prireditve tretjega Festivala mnogo bolj  
obiskane.
Bodite zdravi in se vidimo naslednje leto na ka-
teri od prireditev tretjega festivala »Od mlado-
sti do modrosti stopamo skupaj«. 
(Slike prispevala: Blaž Bratkovič in IC GEOSS Litija)
 Helena PERKO

2. Festival medgeneracijskega 
povezovanja v občini litija  

OD MLADOSTI DO MODROSTI 
STOpAMO SKUpAJ

Na festivalu je sodelovalo 64 skupin, neposre-
dno pa je bilo v izvajanje programa vključenih 
962 oseb. V letu 2019 se je za prvi festival pri-
javilo 31 skupin.
Vsebina festivala je bila prilagojena na vse sta-
rostne skupine in tudi na Jurčičevo leto z upr-
izoritvijo ulične gledališke predstave ‘Kozlovska 
sodba v Višnji Gori’. 

Na reviji pevskih zborov in skupin, na 9 ustvar-
jalnih delavnicah, na plesnem druženju, na pro-
menadnem koncertu, na zabavno glasbenem 
druženju in na 25 stojnicah je bilo prikazano 
medgeneracijsko sodelovanje in ustvarjanje.
Skrb, pozornost, druženje, ustvarjanje in med-
generacijsko povezovanje nas bogati ter nam 
dviga kvaliteto življenja- pridružite se.

Karlo LEMUT

na 2. Festivalu medgeneracij skega 
povezovanja v občini litija je  

tudi letos sodeloval izobraževalni 
center geoss d.o.o.

V okviru festivala so pripravili 
dve različni aktivnosti in sicer 
delavnico zdravega življenjske-
ga sloga in predstavitev svojih 
aktivnosti. Delavnice zdravega 

življenjskega sloga, ki je potekala v petek, 17. 9. 
2021, so se udeležili učenci OŠ Gradec in ude-
leženci programa socialna aktivacija. Družno 
so ustvarjali dišeča mila in domače testenine. 
Pod vodstvom Sabine Rovšek so se ustvarjala 
mila različnih barv in oblik. Za osnovo so upo-
rabili milo s karitejevim maslom, oljčnim oljem 

in afriško milo. 
Izvedeli so pred-
nosti uporabe po-
samezne osnove 
ter uporabe oglja 
in naravne gline v 
milih. Ker so milne 
osnove brez vonja 
in barve, so učenci 

uporabili različne pigmente, barve in eterična 
olja ter tako poskrbeli, da je na Izobraževalnem 
centru Geoss dišalo še dolgo po koncu delav-
nice. Prav najmlajši so uporabili veliko domi-
šljije in nastali so prekrasni izdelki. Domače 
testenine so nastajale izpod rok Sandre Katić, 
učencev in 
udeležencev 
socialne akti-
vacije. Ne le, 
da so teste-
nine izdelali 
sami, prav 
tako so poleg 
pripravili še 
slastno oma-
ko iz paradi-
žnikov. Ne boste verjeli, prav nič ni ostalo. Z 
veseljem smo skupaj ustvarjali in usvajali nova 
znanja ter krepili medgeneracijsko povezova-
nje v občini Litija.  Izobraževalni center Geoss

Sprehod z valvasorjem  
po zeliščnem vrtu

V okviru 2. Festivala medgeneracijskega pove-
zovanja v občini Litija je potekala tudi zeliščna 
delavnica na Savi. Z Valvasorjem po zeliščnem 
vrtu smo se v predavalnici gasilskega doma 
Sava, sprehodile udeleženke zeliščne delav-
nice, pod strokovnim vodstvom gospe Jožice 
Bajc Pivec. Priznana zeliščarka nam je najprej 
predstavila delo Jane-
za Vajkarda Valvasor-
ja, IKONOTEKA ZDRA-
VILNIH RASTLIN, ki 
obsega 17 zvezkov, 
od tega je eden v gra-
du Bogenšperk. V njih 
so natančno popisa-
ne številne zdravilne 
rastline in njihove 
risbe. S fotografsko 
natančnostjo so jih 
risali takrat v akvarelu in so odlično ohranjene. 
V skoraj 2 urni delavnici smo spoznale preko 
20 zdravilnih rastlin in njihovo uporabo, gospa 
Bajc pa nam je zaupala tudi recepte za pripravo 
različnih tinktur in čajev. Zanimivo, poučno in 

uporabno za vsak dan. Hvala gospe Jožici Bajc 
Pivec in Svetu za medgeneracijsko povezova-
nje v občini Litija, ki je omogočil to delavnico . 
Hvala tudi PGD Sava za uporabo prostora.

Vida LUKAČ
 Koordinatorka za KS Sava
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ISkRIV VEČER 
s tOnetOm 

hOČEVARJEM  
NA PRIBLIŽEVANJIh 
V ponedeljek, 11. okto-

bra smo pričeli z deseto sezono Približevanj. 
V teh letih smo se srečali kar z 73 odličnimi 
sogovorniki. Prvi gost v sezoni je bil Tone Ho-
čevar, novinar, pisatelj, ljubitelj psov in še mar-

sikaj. Veliko smo 
izvedeli o njegovi 
bogati novinar-
ski poti. Bil je 
novinar za TA-
NJUG v Latinski 
in Južni Ameriki 
v Rimu… Kasne-
je pa po državah 
vzhodne Evrope. 
Kljub temu, da 
je upokojen, je 
še vedno zelo 
aktiven in razmi-

šljujoč, piše za Delo ter ima tedensko oddajo 
na RAI ter piše knjige. Letos bo izšla nova, o 
psih. Skozi kariero se je srečeval z zelo za-
nimivi ljudmi in doživel veliko zanimivega. 
Urica klepeta je je bila prekratka in je zelo 
hitro minila, saj je odličen pripovedovalec.  
Hvala, g. Tone za lep in nepozaben večer v naši 
družbi. 

v nOvembru bO GOst  
PRIBLIŽEVANJ draGan petrOvec
Približevanja bodo 15. 11. 2021, ob 19. uri, v KC 
Litija, z njim se bo pogovarjala Andreja Štuhec.

GLEDALIŠkI ABONMA IN IZVEN – 
JANEZ NOVAk – 4. NOVEMBER 

V četrtek, 4. novembra 
vas vabimo na ogled 
druge predstave v se-
zoni in sicer bomo go-
stili odlično igralsko 
ekipo Klemen Slakonja, 

Tadej Toš in Gregor Podričnik v predstavi JA-
NEZ NOVAK!
SiTi Teater BTC napoveduje novo, zelo nalezlji-
vo komedijo z naslovom Janez Novak. Janez 
Novak je vzorčen primerek poštenega državlja-

na, ki živi svoje 
malo srečno ži-
vljenje in pridno 
hodi v svojo 
nepomembno 
službo. Lepega 
dne mu na sis-
tematskem pre-
gledu potrdijo 
okužbo s skriv-
nostnim viru-
som in življenje 
se mu obrne na 
glavo. Komedija 

z izvirnim naslovom “Smisel življenja gospoda 
Lojtrice” je delo hrvaškega dramatika, reži-
serja in igralca Saše Anočića, ki z odštekanim 
humorjem mojstrsko nastavi ogledalo nesmi-
selnosti ustroja družbe in usodi posameznika v 
njej. Predstava je pri naših sosedih velika uspe-
šnica, ki je na sporedu že štirinajsto sezono.
Abonenti boste obvestilo prejeli po pošti. PRO-
STIH JE ŠE NEKAJ SEDEŽEV ZA IZVEN, ZATO SI 
LAHKO VSTOPNICO REZERVIRATE NA: kultur-
nicenter@zkms-litija.si! 
Cena vstopnice ZA IZVEN = 22€.

OtrOške matineje
Ob sobotah, ob 10. uri v kulturnem  

centru Litija
23.10. – Kako je prašiček 
gradil hiško – Gledališče Ko-
lenc
6. 11 – Opica in kapitan Tan 
Tan – miškino gledališče
20.11. – Čudežna omara – 
Enostavno prijatelji

Cena vstopnice je 4€. Predstave so primerne 
za otroke od 3 let dalje. Več o predstavah iz-
veste na: https://www.kclitija.si/otroske-ma-
tineje/ ali spremljajte naš Facebook Kulturni 
center Litija. 

MOJkINO – PETEk, 29.10.
Ljubitelji kina si lahko v Kulturnem centru Li-
tija ogledate najnovejše filme v sodobni DCP 
2K tehnologiji. Da je filmsko vzdušje pravo, pa 
nikoli ne manjkajo tudi kokice! 
Vabljeni: 
16.30 – Krudovi: Nova doba
18.15 – Pri Addamsovih 2
20.00 – Noč čarovnic mori
Nakup vstopnic na: https://mojkino.mojekar-
te.si/si.html 

vabilO na razstavO  
janeza prašnikarja  

– 8. november
V ponedeljek, 8. novembra vas ob 19. uri vabi-
mo na odprtje likovne razstave Litijana Janeza 
Prašnikarja. Janez rad riše že od mladih nog. Je 
zelo ustvarjalen in zato vabljeni na prijeten do-
godek, ko bomo občudovali njegova nova dela. 
Poleg risanja je njegov hobi tudi prepevanje. 
Skupaj z ženo Beti nam bosta za popestritev 
večera predstavila nekaj znanih pesmi, na ki-
tari ju bo spremljala Dragi Turnšek. Vabljeni na 
prijeten kulturni večer! 

Vstop v Kulturni center Litija je možen ob izpol-
njevanju pogoja PCT.

JESEN V MESTNEM  
MUZEJU LITIJA

ObujamO tradiciOnalne  
spretnOsti

Na delavnicah smo 
do sedaj pletli grelč-
ke, filcali copate, si 
naredili milo, obliko-
vali skodelico iz gli-
ne ter si spekli kruh. 

Skupno imenovalec so spretnosti, ki so jih po-
znali naši predniki in jih prenašamo naprej, tudi 
na mlajše generacije. 
V mesecu oktobru se bomo naučili kako po-
barvati tekstil z naravnimi barvili ter iz limo-
nitnega blata iz našega rudnika Sitarjevec. 
Delavnici bosta potekali 25.10 ob 10. uri v mu-
zeju ter 26. 10 ob 16. uri v Mladinskem cen-
tru Litija. Prednost pri udeležbi imajo otroci in  
mladi.
V četrtek, 28. 10. ob 17. uri, ste vabljeni še eno 
delavnico peke kruha, tokrat z drožmi. Število 
udeležencev je omejeno na 8 oseb, prednost 
imajo brezposelni in ženske. Obvezne so pred-
hodne prijave na 070 430 202.

Pogoj za udeležbo na delavnici je izpolnjevanje 
PCT, razen za mlajše od 15 let.
Projekt LAS Srce Slovenije Od tradicionalnih 
spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih pro-
duktov sofinancirata Evropska unija iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
in Republika Slovenija v okviru Programa razvo-
ja podeželja RS 2014–2020. 

kONČNO PONOVNO  
predavanja

Z mesecem oktobrom ponovno pričenjamo s 
predavanji.
V četrtek, 21. 10. ob 18. uri, vabljeni na preda-
vanje dr. Jerneja Kotarja in dr. Primoža Mrvarja 
z naslovom Globalni in livarski pomen Janeza 
Vajkarda Valvasorja. Predavanje bo sestavljeno 
iz dveh delov. V prvem bo podan oris Valvasor-
jevega življenja in dela v luči najnovejših od-
kritij, v drugem pa bo podrobno predstavljena 
njegova iznajdba tehnike ulivanja tankosten-
skih kipov. Vabljeni!

KNJIŽNICA LITIJA

teden otroka  
v knjižnici litija

Letošnji moto Tedna otroka, ki je 
potekal od 4. do 8. oktobra je bil 

Razigran uživaj dan! Poslanico v stripu je pri-
pravil Boštjan Gorenc – Pižama, ilustriral pa jo 
je Jaka Vukotič. 6. oktobra so Knjižnico Litija 
obiskali učenci OŠ Litija, podružnice s prila-
gojenim programom, od 1. do 9. razreda. Pri-
sluhnili so pravljici oziroma mladinski zgodbi in 
spoznali nekaj igrač in družabnih iger. Zabavali 
so se ob ugankah in kvizu in po dolgem času 
tudi ob igranju igre Človek ne jezi se. Ob koncu 
srečanja nas je 
razveselila mi-
sel učenca, ki je 
dejal: „že dolgo 
se nisem tako 
zabaval, brez pri-
sotnosti računal-
nika!“ Zato, igraj-
mo, igrajte se! 
V prvem tednu 
oktobra pa smo 
pričeli tudi z re-
dnimi pravljični-
mi urami, ob tor-
kih in četrtkih!
 Foto: katja kos

zdaj sem tvoja moja
September je mednarodni mesec Alzheimerje-
ve bolezni, svetovni dan te bolezni smo obele-
žili 21. septembra. Letošnja glavna tema je bila: 
Ali lahko zmanjšamo tveganje? To se sprašuje 
vsak, ki se spopada s to boleznijo, pa tudi vsi 
sorodniki in bližnji. Vidka Kuselj, Trboveljčanka, 
ki je po študiju v Ljubljani poklicno in zasebno 
pot nadaljevala v Posavju, je kot slavistka pou-
čevala številne generacije, dejavna je bila tudi 
v kulturi. S soprogom je doživela spremembe 
v njegovem obnašanju, sledilo je obiskovanje 
zdravnikov, a do prave diagnoze je minilo nekaj 
let. Ko se ni več spomnil njenega imena, ji je 
rekel Moja. V knjigi je opisala 15 letno obdobje, 
svoje bolečine je prelila tudi v pesmi. 
Predstavitev knjige Zdaj sem tvoja Moja in sre-
čanje z Vidko Kuselj posvečamo vsem, ki so 
oboleli za demenco in vsem njihovim bližnjim. 
Literarni dogodek bo v torek, 26. 10. 2021, ob 
18. uri, v Knjižnici Litija. 

zaradi inventure bo knjižnica zaprta
Skladno s Standardi in priporočili za splošne 
knjižnice najmanj na 5 let izvajamo inventuro 
knjižničnega gradiva. Da se inventura lahko 
pravilno izvede, je potrebno ustaviti izposojo/
vračilo gradiva, zato je knjižnica dva delovna 
dneva zaprta, saj pregledamo zalogo več kot 

100.000 enot na 4 lokacijah. V skladu s spreje-
tim sklepom sveta zavoda bo knjižnica Litija z 
vsemi enotami za uporabnike zaprta v četrtek, 
28. 10., v petek, 29. 10. in soboto 30. 10. 
2021. 

jurčičevo leto in mesec  
skupnega branja

V mesecu skupnega branja, ki je potekal od 
8.9. do 10. 10. in Jurčičevem letu smo se pr-
vič spoznali s Kozlovsko sodbo v makedonšči-
ni. Na uvodnem srečanju članov U3 Litija in 
Šmartno v mestnem muzeju Litija, je odlomek, 
ki ga je prevedla Sonja Dolžan, predstavila Ve-
rica Sandevska. Več o prevajanju in poučeva-
nju makedonščine bomo izvedeli na srečanju 
z domačinko, profesorico in prevajalko Sonjo 
Dolžan, ki bo 16. 11. ob 17. uri v knjižnici Li-
tija. Dogodek pripravljamo skupaj z Društvom 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in 
Šmartno. 

zanimiva znanost
Ponovno pripravljamo srečanja z domačimi di-
plomanti. Tokrat bo gost Matej Šuštaršič, mo-
lekularni biolog, ki bo predstavil delo z mikro-
skopom in kaj je mikroskopija. Predavanje in 
spoznavanje znanosti bo v torek, 9. 11. ob 19. 
uri, v knjižnici Litija.

teden bo živ 
V sklopu praznovanja občinskega praznika ob-
čine Šmartno pri Litiji, bo precej dogodkov. Va-
bimo vas k ogledu razstave foto natečaja Farna 
cerkev sv. Martina in druge cerkve v občini, v 
galeriji knjižnice Šmartno, v ponedeljek, 8. 11. 
Vabljeni pa tudi na osrednjo slovesnost ob pra-
zniku, ki bo v sredo, 10.11. v Kulturnem domu, 
ter na dogodke na trgu in gradu Bogenšperk. 
Praznik občine Šmartno pri Litiji bo zaokrožilo 
martinovanje, v petek, 12. 11. 

knjižakeljc za prvošolčke
Knjižnica Litija prvošolčkom podarja Tačkov 
knjižakeljc. Prvošolčki dobijo ob vpisu poseb-
no Tačkovo izkaznico, kazalko za zbiranje žigov 
ter knjižakeljc, torbico za knjige. Ko je kazalka 
polna žigov pa še darilo! Branje povezuje, zato 
pripeljite vašega prvošolca v knjižnico in z njim 
polnite knjižakeljc s čarobnimi zgodbami.

dan splošnih knjižnic 
20. november je dan splošnih knjižnic. Knjižni-
ca Litija ga bo praznovala z dvema dogodko-
ma, 19. 11. bo Ida Dolšek v Kulturnem domu 
Šmartno predstavila novo knjigo Mostovi časa 
(o dr. Slavku Grumu z etnološkega vidika), v to-
rek, 23. 11. pa bo v litijski knjižnici Jernej Dirn-
bek-Dimek, član zasedbe MI2, predstavil svojo 
novo knjigo Tramp.  Aleksandra MAVRETIČ

z makedonščino v novo študijsko leto
V torek, 5. oktobra 2021 
se je začelo trinajsto 
leto delovanja društva. 
In naj bo srečno, saj 
smo ga obeležili eksklu-
zivno. Prvič smo slišali 
odlomek Jurčičeve zgod-

be v makedonščini, ki ga je prebrala Verica 
Sandevska, v prevodu Litijanke Sonje Dolžan, 
Paulina Trombevska, Elida Kostadinov ter Veri-
ca Sandevska pa so pričarale pravi makedon-
ski gurmanski užitek. Tako smo obeležili tudi 
letošnje Dneve evropske kulturne dediščine,  
z naslovom 
Dober tek. 
Za odmeven 
začetek smo 
se združili tri-
je: Knjižnica 
Litija, Mestni 
muzej Litija 
in Društvo 
U3 Litija in 
Šmartno.
Druženje je 
p o p e s t r i l a 
razstava ma-
k e d o n s k i h 
biserov v ši-
rokem pome-
nu besede, 
med katerimi 
so bili tudi pravi ohridski biseri, deli narodnih 
noš, starih več kot 100 let, vezenine, filigran-
ski izdelki, knjige... in zanimivo predavanje V. 
Sandevske, Makedonija kot turistična in ku-
linarična destinacija, dežela sonca in odlične  
hrane.
In logično nadaljevanje večera je bilo vpraša-
nje: Ali ne bi bilo lepo to sončno deželo tudi 
obiskati...
Po praznovanju je čas za nove načrte. Pred-
stavljamo nekaj dejavnosti iz programa dela 
do decembra, ki je sestavni del Zgibanke, 
ki si jo lahko preberete na fb profilu Društva 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in  
Šmartno.

oktober 2021
kULTURNA DEDIŠČINA, predavanje: Global-
ni in livarski pomen Janeza Vajkarda Valva-
sorja (dr. Jernej Kotar in dr. Primož Mrvar), 21. 
10. 2021 ob 18. uri,
Mestni muzej Litija 
kERAMIkA, 25. 10. ob 10., Mestni muzej Litija
USTVARJALNICA, kALIGRAFIJA, 26. 10. 
2021, ob 17. uri, Mestni muzej Litija
ROŽNATI OkTOBER je mesec boja proti raku 
dojk in mesec ozaveščanja in opozarjanja na 
bolezen. V rožnato smo oblekli drevesi pred 
muzejem, za Centromerkurjem, mobilni dre-
vesi na ploščadi, ob cesti blizu Šmelca ter na 
Graški Dobravi.
nOvember 2021
GOZDNA TERAPIJA, ZDRAVILNA MOČ DRE-
VES, četrtek, 9. 11. 2021 ob 16. uri, Modra 
soba KC in zunaj - drevesa v drevoredu
kERAMIkA, 8., 15., 22., nov. 2021,, ob 10., 
Mestni muzej Litija
SREČANJE S PREVAJALkO Sonjo Dolžan o 
delu, o načrtih, o povezovanju kultur in jezikov 
– pa tudi o tem, kako nam prevajalci približajo 
knjige… , 16. 11. 2021 ob 17. uri, Knjižnica Litija
medGeneracijskO sOdelOvanje na Oš 
Gradec, ustvarjanje z glino in pletenje s prsti, 
22. 11. 2021, od 8. do 12.
kULTURNA DEDIŠČINA
PREDAVANJE, datum in naslov bosta znana ka-
sneje, Mestni muzej Litija
delavnica
kVAČkAMO, PLETEMO, torek, 17. 11. ob 
16.30, Mestni muzej Litija
USTVARJALNICA, kALIGRAFIJA, tor.ek, 24. 
11. ob 16.30, Mestni muzej Litija
december 2021
DELAVNICA, ROČNA DELA, torek, 2. 12. 2021 
ob 16.30, Mestni muzej Litija
kERAMIkA, 6., dec. 2021 ob 10., Mestni mu-
zej Litija
ZAkLJUČEk kOLEDARSkEGA LETA, PREDA-
VANJE z gostjo Dušico Kunaver, 7. 12. 2021 ob 
17. uri, Mestni muzej Litija
Veseli bomo vaše družbe.
  Za Društvo U3 Litija in Šmartno, Milena DIMEC
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STROKOVNA EKSKURZIJA NA KOROšKO
V soboto, 4.9.2021 smo se članice DPŽ Gabrovka z avtobusom podale na strokovno ekskurzijo na 
Koroško. Naša prva postaja je bila v Slovenj Gradcu pri Perger 1757 d.o.o. Medičarstvo, lectar-
stvo in svečarstvo. Gospod Hrabro Perger nam je na njemu značilen način predstavil njihov me-
deni raj v osrčju idiličnega srednjeveškega mesta Slovenj Gradec, ki še danes predstavlja sanje 
njihovih prednikov, ki so preživele stoletja. Najgloblje družinske skrivnosti so se ohranile vse do 
danes, ko se bogata medičarska, lectarska in svečarska dediščina družine Perger uspešno pre-
naša že na deveto generacijo. Družinsko podjetje obstaja že od leta 1757. Njihovi izdelki so v 142 
galerijah, muzejih in prodajnih mestih po svetu. Leta 1996 so z več kot 10.000 medenimi okraski 
okrasili papeževo rezidenco v Vatikanu. Izdelali so različne sveče kot darilo za papeža, za različne 
druge svetovne voditelje; skratka, mojstrovine družine Perger so se dotaknile src pomembnih lju-
di v kulturnem, športnem, duhovnem in političnem življenju z vsega sveta. Posebej so poznani po 
»pergerčkih«, medenjakih izdelanih na poseben način s fermentacijo testa, brez pecilnih praškov, 
sode bikarbone in podobnega. Medenjake, bonbone in različne pijače iz meda smo lahko tudi  
degustirali. Morda še najbolj ali zagotovo najdlje pa so poznani po lectovih srcih z lepimi po- 
menljivimi na-
pisi. G. Hrabro 
bi nam svoje 
zgodbe lah ko 
podajal cel dan, 
pa smo se za-
radi urnika ek-
skurzije morali 
posloviti in oditi 
naprej na našo 
drugo postajo.
To je bila Knjiž-
nica dr. Franca 
Derganca na 
Ravnah. Priča-
kala nas je prijazna knjižničarka, ki nam je podala zgodovino in razvoj knjižnice, ki je bila ustano-
vljena že marca 1949 leta in ima svoje prostore v ravenskem gradu. V več prostorih imajo zbirke 
in razstave znanih slovenskih piscev. Nam pa je bila izredno zanimiva soba, kjer hranijo faksimi-

le nekaterih prvih slovenskih knjig in pa miniaturne knjige, 
nekatere manjše od vžigalične škatlice (npr. Sv. Pismo, Pre-
šernova Zdravljica). Danes je knjižnica namenjena najširše-
mu krogu uporabnikov in je osrednja območna knjižnica za 
Koroško. V odpiranju imajo oddelek s prilagojenimi gradivi v 
Braillovi pisavi in gradivi prilagojenimi dislektikom in drugim z 
različnimi motnjami v razvoju.
Čakalo nas je bogato kosilo v Gostilni Delalut, Ravne na Koro-
škem. Ko smo se dobro podprli, nas je čakal še ogled kmetije 

Klančnik blizu Dravograda. Gostitelji so nas popeljali z lastnim turističnim vlakom na ogled obore 
damjakov in muflonov, ki ga vedno združijo z obiskom lovske koče z bogato lovsko zbirko. Po 
vrnitvi nazaj smo si ogledali še rodbinski muzej kmetije, za tem pa so nas postregli v 150 let stari 
velbani kleti s svojimi suhomesnatimi izdelki, domačim kruhom in jabolčnikom. Možen je bil tudi 
nakup njihovih domačih proizvodov. Zanimiva kmetija, s preprostimi gospodarji, ki se vživijo v 
vsakršno skupino gostov in se ji v celoti posvetijo. Polne lepih vtisov smo se odpravile proti domu 
in že razmišljale, kam nas bo pot vodila ob naslednji strokovni ekskurziji. Helena PERKO

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA GABROVKA

Pester vstoP v jesen na izobraževalnem centru geoss d.o.o.
September je Izobraževalni center Geoss d.o.o. obarval v pisano paleto bogatega 
dogajanja. S 1. 9. 2021 smo pozdravili novo, že četrto, skupino programov social-
ne aktivacije Točka SoDELOVANJA in se odtlej v septembru videvali trikrat teden-
sko ob raznolikih programih in delavnicah. Udeleženci so v septembru obiskali 
Predsedniško palačo, imeli voden ogled po Ljubljani in si ogledali na novo odprto 

ljubljansko galerijo Cukrarna. Obiskali so tudi lokalne or-
ganizacije, kot je Podjetniški RISE, Mladinski center Litija, 
Mestni muzej Litija, Razvojni center Srca Slovenije, VDC 
Zasavje in TIC Litija, kjer so spoznavali poklice in dejav-
nosti omenjenih organizacij. Na Regionalnem centru NVO 
v Litiji jim je predstavnica razložila, kaj je prostovoljsko 
delo, kakšne so dolžnosti prostovoljca, kakšne so predno-
sti in nagrade. Obiskali so nekaj organizacij, ki sodelujejo 
s prostovoljci – Društvo diabetikov, Društvo upokojencev, 
LIST in Občino Litija. 
V akcijo Tedni vseživljenjskega učenja, ki so potekali od 
6. 9. do 10. 10. 2021 in kjer je IC Geoss sodeloval kot 
območni koordinator, smo vključili 25 organizacij iz lokalnega okolja, ki so z brezplačnimi dogodki 
promovirale pomembnost vseživljenjskega učenja v vseh življenjskih obdobjih. Vsem sodelujočim 
se zahvaljujemo za sodelovanje. Skupaj smo uresničili slogan akcije »Slovenija učeča se dežela!« 
V drugem septembrovem tednu so nas obiskali partnerji pri projektu OpenEye in se udeležili 
kratkotrajnih dogodkov za skupno usposabljanje osebja. Od ponedeljka do četrtka smo preživljali 
dneve, napolnjene z aktivnostmi, obiski in novimi poznanstvi. Obiskali smo Šolski muzej Slovenije 

in Narodno Ga-
lerijo v Ljubljani, 
še posebej pa 
je vtis naredilo 
dopoldne, obar-
vano z znameni-
tostmi iz Rudni-
ka Sitarjevec. 
V septembru so 
se zaključili tudi 
Študijski krožki 

2021. V krožku Migi Digi smo se z udeleženci učili kreativnega računalništva in s tem krepili in 
osvajali nove digitalne veščine. Savski razglednik je poskrbel, da bomo vsi lahko udobno počivali 
ob Savi. Skočite pa tudi na našo spletno stran, preučite recepte, ki so nastali ob dejavnostih v 
krožku Vrtni krtki in zagotovo ne boste ostali lačni.
Začeli smo z izvajanjem tečaja v okviru projekta Korak – kompetence za razvoj kariere – Knjige 
so zame, kjer udeleženci krepijo veščine uporabe slovenskega jezika pri branju, razumevanju 
prebranega in uporabi v vsakdanjem življenju. 
Ves čas pa na IC Geoss d.o.o. potekajo tudi vpisi v novo šolsko oziroma študijsko leto. Na naše 

višješolske programe se lahko vpišete do 31. 10. 2021, na srednješolske 
pa kadarkoli do zasedbe prostih mest, zato pohitite s prijavami. In ne 
pozabite – če ste prijavljeni kot brezposelne osebe na ZRSZ in si želite 
dokončati šolo ali prekvalificirati v deficitarna poklica bolničar-negova-
lec ali strojni tehnik, vam ZRSZ nudi pri tem ugodnosti. Za več informacij 
se obrnite k vašemu svetovalcu ali pa pokličite na IC Geoss d.o.o.
Jesen je res polna pisanih barv. Tudi na našem centru se je tako začela.

Jasmina HLAJ, IC Geoss

Ferenčevo senje 2021 v turnišču
Prekrasen poletno je-
senski dan, kot je bila 
nedelja, 3. 10. 2021, je 
prav vabila obiskovalce 
in nas plesalce plesne 
skupine Bizonke in Bi-
zoni (B&B), ki delujemo 

pod okriljem MDI Litija in Šmartno pri 
Litiji, da smo se odzvali prijaznemu pova-
bilu iz Turnišč na tradicionalno prireditev 
Ferenčevo senje, ki krajanom pomeni obu-
janje spominov, ohranjanje zgodovine ter 
druženje s sočlovekom, nastopajočim pa 
veliko zadovoljstvo, da se lahko pokažemo 
tudi publiki izven domačih logov. Pravza-
prav lahko rečem, da smo z nastopajočimi 
lokalnimi skupinami že skoraj »pobrateni«. 
Naš nastop s kavbojskimi plesi Prekmurce 
vedno navduši, tako kot navdušijo njihovi 
plesi nas. To okolje je res toplo in prijazno, 
zato se pri njih vedno izvrstno počutimo. 
Naš dan smo zaključili s plesnim nasto-
pom izpred stolpa Vinarium, čigar razgled 
smo lahko občudovali prav z vrha tega raz-
glednega stolpa. Zahvaljujemo se organi-
zatorjem tega senja, prisrčna zahvala g. Antonu Sepu in njegovi ženi Mariji za prijazno povabilo 
ter vso gostoljubje, ki sta ga nam nudila v veselem, sproščenem in prelepem okolju Lendavskih 
goric. Ponovno je za nami en nepozaben dan. Na snidenje prihodnje leto! Tatjana PRIMC

OBISK TUJIH pARTNERJEV pROJEKTA ERASMUS+
V septembru smo v Vrtcu Litija pr-
vič gostili partnerje v okviru našega 
prvega Erasmus+ projekta L.I.F.E. 
Love! Improve! Feel! Educate!, kate-
rega glavni namen je opolnomočenje 
otrok na področju čustev. Za naše 

strokovne kolege (vzgojitelje, učitelje, ravnatelje) 
iz vrtcev in šol iz držav Češke, Španije, Italije in iz 
Vrtca Pedenjped v Ljubljani smo pripravili različne 
aktivnosti na temo glasbe in socialno-emocionalne-
ga učenja. Poleg aktivnega sodelovanja pri aktivno-
stih z otroki pa smo jim predstavili tudi oblike so-
delovanja našega vrtca z družinami, prikazali video 
s kratkimi izseki na področju udejstvovanja našega 
vrtca na področju glasbene umetnosti, jim razkazali 
enoti Medvedek in Griček ter jih povabili še na ogled 
Osnovne šole Litija.
Poleg strokovnih vsebin smo jim v dveh dneh pri nas 
popestrili še z obiskom rudnika Sitarjevec, kjer je 
naše goste pozdravila podžupanja ga. Lijana Lovše. 
Po vodenem ogledu rudnika v angleškem jeziku smo 
se okrepčali s »sitarjevško malico«, ki jim je bila go-
stom zelo zanimiva. Zadnji dan njihovega obiska smo 
zaključili z vodenim ogledom gradu Bogenšperk, za 
prijeten grajski pozdrav so poskrbeli šmarski tam-
buraši.
Ob prvih 3 dneh v Vrtcu Pedenjped ter nato še 2 
dneh v našem vrtcu verjamemo, da smo našim Era-
smus+ partnerjem pričarali nepozabno izkušnjo v 
Sloveniji. Ob odhodu nam je bilo vsem težko, gostje 
so bili očarani tako nad naravnimi lepotami naše Slo-
venije kot tudi nad visokimi standardi na področju 
šol in vrtcev. Verjamemo, da smo naš vrtec, lokalne 
zanimivosti kot tudi našo Slovenijo dobro zastopali, 
saj so nam zagotovili, da ta obisk vsekakor ni bil nji-
hov zadnji 😊  Katja HRASTAR Belšak 

SEpTEMBER V VRTCU LITIJA
Septembrski dnevi v vrtcu so minili zelo hitro. Mnogi otroci so željno pričakovali svoje prijatelje, 
v igralnicah je bilo slišati in videti veliko veselja in razigranosti. Za mnoge otroke in njihove starše 
je bil september bolj stresen. Mnogi so se srečali z veliko spremembami, z novimi obrazi, z novimi 
prostori, z novimi in drugačnimi pravili, ki so vplivali na razpoloženje tako otrok kot staršev. A z 
vsakim dnem so uvajalne težave bledele. Solzice najmlajših so se posušile, starejši otroci so si 
našli nove prijatelje in z gotovostjo lahko zapišem, da je za nami uspešen uvajalni mesec. V tednu 
otroka, ki poteka v začetku oktobra, so vzgojitelji pripravili vrsto zanimivih aktivnosti, v katerih so 
spodbujali radovednost, ustvarjalnost in igrivost naših otrok.
Žal se tudi v septembru nismo uspeli izogniti okužbam koronavirusa. Dve skupini otrok sta bili 
napoteni v karanteno, srečali pa smo se tudi z drugimi respiratornimi bolezni in okužbami preba-
vil. Kljub temu z upanjem gledamo v prihodnje mesece, z željo, da v vrtec prihajajo res le zdravi 
otroci, saj bomo le tako preprečili morebitno širjenje okužb.
Zaposleni v vrtcu si bomo prizadevali, da otroci ne bodo čutili negotovosti časa, v katerem se 
nahajamo. Pomembno nam je, da si otroci v vrtcu nabirajo izkušnje, preko katerih se razvijajo, 
učijo in zabavajo. Morebitne stiske pa želimo reševati sproti in skupaj s starši. Uspešno in zdravo 
vrtčevsko leto želimo.  V imenu kolektiva Vrtca Litija, Liljana PLASKAN, ravnateljica

VRTEC LITIJA

Po 50-ih letih se mu je Porodila želja Po slikanju
Nekega sončnega dne me je pot vodila 
do majhne vasice blizu Vač, imenovane 
Široka Set. V tiste kraje sem zašla prvič 
in med potjo sem srečala prijaznega do-
mačina Ivana Drobeža, ki me je sprejel in 
razkazal danosti majhne vasice. Pogovor 
je nanesel tudi na njegovo zbirko slik, ki 
jo hrani doma. Povabil me je na ogled in 
ob pogledu nanje, me je resnično navdu-
šil. Bila sem presenečena, kako, da ga do 
sedaj še nihče ni opazil. Pripomnil je, da 
je naša dežela znana zaradi svoje pestre 
in raznolike pokrajine, naravnih lepot in da 

jo prav zato zelo rad riše, ker ga to pomirja in je pri tem lahko svobo-
den. Za risanje ga je navdušila njegova nečakinja, ki riše že od malih 
nog. Pravi, da si nikoli ni mislil, da v sebi skriva tak talent in da ima 
smisel za estetiko. Pred leti je imel hude težave z zdravjem, kar ga je 
pripeljalo do tega, da je svoj čas preživljal doma v postelji. Tako se je 
odločil, da bo dolgčas preganjal s slikanjem, kar pa je vodilo v to, da 
je slikanje postalo njegov hobi, v katerem neznansko uživa. Naslikal 
je že kar nekaj slik, največ motivov narave in morja, nekaj pa jih je 
podaril tudi svojim prijateljem. Na koncu pa je še dodal, da leta življenja ne štejejo, vendar to, 
koliko življenja je bilo v teh letih.  M. N.
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JESEN pRINAšA NOVE MODROSTI  
IN VABI NAZAJ K NARAVI

V začetku oktobra smo z Natalijo, Aljo in Urošem iz Inštituta za goz-
dno pedagogiko spoznavali gozd in njegov pomen za razvoj otrok in 
starejših ter negovanje odnosa z naravo. 
Navdušeni smo bili nad številnimi pred-

stavljenimi igrami, aktivnostmi, dokazano pozitivnimi učinki in pre-
prostostjo preživljanja časa v gozdu. 
"Človek se je celotno evolucijsko zgodovino razvijal, preizkušal in 
učil v naravnih okoljih, vendar smo v zadnjih letih iz otrokovega 
razvoja izključili naravna okolja." Posledica so porast številnih du-
ševnih motenj in vse slabše duševno zdravje mladih. 
Številne raziskave so pokazale dobrobit preživljanja časa v gozdu 
na otrokovo zdravje, motorični, čustveni in kognitivni razvoj. Enako 
velja za odrasle. Tukaj prednjačijo Japonci in Korejci, ki so znanstveno podkrepili pozitiven vpliv 
preživljanja časa v gozdu na zniževanje stresnih hormonov, srčnega utripa in krvnega tlaka ter 
spodbujanje aktivnosti naravnih celic ubijalk, ki se v telesu borijo proti virusom. 
Naj bo preživljanje časa v naravi nekaj samoumevnega in ne občasni luksuz. Pozdravljamo števil-
ne iniciative, ki že obstajajo v Sloveniji, nekaj od njih tudi v Litiji (gozdni vrtci, pouk brez učbeni-
kov in delovnih zvezkov v 1. razredu OŠ, kjer je obisk gozda tudi tedenska stalnica; premik učenja 
v naravo v obliki ustvarjanja šolskih vrtov; vse več aktivnosti neformalnega učenja v naravi,… ipd.) 
in si želimo da bi bilo tovrstnih iniciativ še več.
To je tudi eden izmed glavnih fokusov projekta Nazaj k naravi. Spomladi se ponovno oglasimo 
s številnimi priložnostmi nadgrajevanja znanja v obliki usposabljanj za izobraževalce/ke, ki jih 
bomo ponovno organizirali skupaj z Inštitutom za gozdno pedagogiko Kamnik in društvom Sožitje 
Litija in Šmartno. Do takrat pa, čim večkrat v gozd! V naši občini je res na dosegu noge in se kar 
ponuja, da ga obiščemo.
Več na: https://www.gozdna-pedagogika.si/ Tina TRDIN, društvo Lojtra

Za več informacij o projektu pišite na: tina@drustvolojtra.si
Projekt Nazaj k naravi sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

KDO TRESE NAš KOZAREC

JUBILEJ pEVSKEGA DRUšTVA ZVON, šMARTNO pRI LITIJI
Pevsko društvo Zvon, Šmartno pri Litiji, je v lanskem letu praznovalo 130 – 
letnico delovanja, a praznovati, žal, nismo mogli zaradi nastalih razmer. V 
jubilejnem letu 2020 smo izdali zbornik, ki je predvsem delo naše marljive 
pevke, pomagali pa smo tudi ostali člani. Na zbornik smo pevke in pevci zelo 
ponosni, saj prikazuje bogato in slikovito zgodovino delovanja zbora skozi 
vsa leta. 
O nastanku Pevskega društva Zvon ni veliko znanega. Po pripovedovanju Šmar-

čanke Marije Vozel ( 1905 – 2002 ) naj bi Zvon, kot ji je pripovedoval oče, ustanovili v go-
stilni Na štangcah, ki je bila v lasti njenih starih staršev in kjer so veliko peli. Tudi točne le-
tnice nastanka Zvona ne moremo ugotoviti. Po nekaterih podatkih naj bi Zvon začel delovati 
leta 1889, prva pravila društva pa imajo datum 19. oktober 1890, zato leto 1890 velja za nje-
gov uradni začetek delovanja in skoraj vse dosedanje obletnice Zvona so bile vezane na to  
leto.
Pevsko društvo je v svoji dolgoletni zgodovini delovalo v moški, ženski in mešani zasedbi. V povoj-
nem obdobju sta v Zvonu sprva delovala celo dva zbora, tj. mešani in moški, kasneje, leta 1950, 
se jima pridruži še 
ženski zbor. 
V zadnjem obdobju, 
od leta 1984, pa zbor 
deluje v mešani za-
sedbi. Zadnjih devet 
let ga vodi zborovod-
kinja Marija Celesti-
na.
Naš zbor pripravi po-
mladni in zimski kon-
cert, prepevamo na 
pevskih revijah, kon-
certih zborov z ime-
nom Zvon, taboru 
slovenskih pevskih 
zborov v Šentvidu pri 
Stični, sodelujemo z 
zbori iz tujine, pevke 
in pevci se lotimo občasnih projektov, kjer se preizkusimo v petju in igranju. Radi sodelujemo z 
ostalimi skupinami v občini in izven nje. 
Veliko pozornosti posvečamo tudi družabnemu življenju. Pred novim letom pripravimo družabno 
srečanje, pevsko sezono pa zaključimo z izletom po naši lepi domovini. Ta priložnost za druženje 
in klepet je dragocena.
Člane zbora povezuje prijateljstvo, misel, da nadaljujemo nekaj, kar so začeli naši predniki, 
veselje do lepega petja, iskrivost in zagnanost posameznih pevcev, mladi člani, ki v zbor prinesejo 
novo energijo, veselje in mladost ter vztrajnost, dobra volja in predanost naše zborovodkinje 
Marije Celestina. Zbor v normalnih okoliščinah redno vadi enkrat ali dvakrat tedensko, skupaj 
načrtujemo, se dogovarjamo, veselimo, praznujemo rojstne dneve in si ob žalostnih trenutkih 
stojimo ob strani, potolažimo se s pesmijo, ki vedno celi rane. Pesem nam pomeni misel na 
dobro in hudo, nam pomeni pot, trenutek sreče, spoznanje, da delimo nekaj lepega sebi in našim 
poslušalcem. 
V počastitev našega jubileja, 130 – letnice delovanja, bomo v soboto, 23. oktobra 2021, 
ob 19h, v dvorani Pungrt, pri OŠ Šmartno pri Litiji, pripravili slavnostni koncert z gosti iz 
naše in sosednje občine.  Avtorica članka: Katarina KRAGELJ

srečanje nekdanjih sošolcev osnovne šole  
DOLE pRI LITIJI 

Ko sem se 
mirna in zado-
voljna nastavlja-
la toplim jesen-
skim žarkom, 
sem se nehote 
spomnila na le-
tošnje morje in 
na prijateljico, 

ki letos zaradi bolezni, ni mogla nikamor.
Bolezni? Ah, ta bolezen. A ni imela covida. 

Vem, da v teh dneh najprej pomislite nanj, a ga 
ni imela. Bolel in boli jo kolk in čaka na opera-
cijo. Zaradi covida pa jo je pred kratkim bolelo 
srce, ki je bilo razočarano nad svojo prijate-
ljico. 

Jaz nimam take in mene je, in me najbrž še 
bo, srce bolelo zaradi česa drugega. K sreči 
res nimam prijateljice, ki bi prišla na obisk z 
namenom, da bi me z žaljivimi besedami in 
obtožbami spravila v jok. Četudi bi poizkuša-
la, ji ne uspelo! Ne dovolim, da je kdorkoli ne-
spoštljiv do mene. Tudi sama se opravičujem 
vsem, če sem užalila ali prizadela, kogarkoli, z 
nepremišljeno besedo.

Njena »prijateljica« jo je še med vrati vpra-
šala, zakaj ni cepljena. Ne da bi počakala na 
njen odgovor in pojasnilo, so se ji iz ust vsuli 
očitki in žalitve:

»Kaj pa misl‘š? Zarad‘ takih kot s‘ ti, zarad‘ 
t‘ko primitivnih tud‘ j‘z ne bom vid‘la svojih 
vnukov! Zarad‘ tebe, in takih, ne bom mogla 
nikamor.« 

Še je »bruhalo« iz nje, na koncu pa je rekla:
»Lahko b‘ te b‘lo sram! Ampak t‘ko, da se kar 

skriješ in zapreš v svoj dom. Medtem pa raz-
mišljaj kako bi b‘lo na svet‘, če v preteklosti ne 
bi imel‘ cepiva.«

Potem je ogorčeno vstala in odšla.
Ko je moja prijateljica to pripovedovala 

meni, je bila resnično prizadeta in žalostna, 
jaz pa presenečena. Razmišljala sem o pri-
jateljstvu, o človeških vrednotah, ljubezni in 
boleznih v preteklosti. Priznam, da bi bil svet 
drugačen, če ne bi poznali in uporabljali cepiv 
protu črnim kozam, koleri … , pa vendar je za 
svoje zdravje odgovoren vsak sam. Prijatelji se 
znamo, vsaj morali pa bi se pogovoriti in po-
govarjati drugače. V tem tako odtujenem in še 
nikoli bolj razdvojenem svetu bi morali graditi 
mostove sodelovanja in povezovanja.

»Saj smo vendar ljudje!« je ogorčeno zakri-
čal, že davno nazaj, nekdanji predsednik Drno-
všek. Le kaj bi omenjeni predsednik, ki smo ga 
vsi spoštovali, rekel danes?

Pa smo res ljudje? O, smo, taki kot je zapisa-
no v tej zgodbi. Sama sem jo prebrala večkrat, 
morda bi jo moral tudi kdo izmed vas, ki rad 
bere moje zgodbe. Zapisana je za vse gene-
racije in vse čase in prav bi bilo, da bi se ob 
njej zamisli prav vsi. Vsebina kratke zgodbe je 
taka:

Če zberete 100 črnih in 100 rdečih mravelj 
ter vse položite v isti kozarec, se ne bo zgodi-
lo nič. Če pa kozarec močno pretresete in ga 
pustite na mizi, se bodo začele pobijati med 
seboj. Rdeče mravlje verjamejo, da so črne 
njene sovražnice, črne pa, da so njihove sovra-
žnice rdeče mravlje. Mislim, da je vsem kristal-
no jasno, da je pravi sovražnik oseba, ki trese 
kozarec.

Enako velja v družbi. Levi so proti desnim, 
cerkveni proti necerkvenim, revni proti boga-
tim, črni proti belim, cepljenji proti neceplje-
nim in tako dalje. Preden se začnemo prepirati 
in žaliti med seboj, bi bilo na mestu, da bi se 
vprašali kdo trese naš kozarec ali pa bi znova 

in znova poslušali Adija Smolarja in njegovo 
pesem:

‚Ajajaj lepa si Slovenija,
ajajaj le mau preveč si skregana.
Ajajaj Slovenci nehajmo ga srat,
dejmo, dejmo, dejmo raj bolj sodel‘vat … ‚

Darinka KOBAL

Na lepo sončno soboto, 18. septembra 2021, 
ko je že dišalo po jeseni, smo se srečali nekda-
nji sošolci, ki smo obiskovali osnovno šolo na 
Dolah pri Litiji. To je bilo že tretje organizirano 
srečanje sošolcev, vmes pa smo se nekateri 
sošolci srečevali ob različnih priložnostih.
Pri organizaciji tega srečanja smo upoštevali 
vsa navodila NIJZ, vsak udeleženec pa je izpol-
njeval pogoje PCT. 
Začelo se je leta 1984, ko smo pobudo za 
srečanje podali Henrik in Marinka Prijatelj 
(Anžič), Milica Vertot (Zupan) in Anica Kotar 
(Pavlin) in kot organizacijski odbor smo za-
čeli orati ledino. Na to srečanje smo povabili 
generacijo sošolcev letnikov od 1947 – 1950. 
Za nekatere sošolce je bila to že 20. obletni-
ca končane osemletke, za nekatere pa celo 
nekaj več. To srečanje je bilo na gradu Bogen-
šperk, udeležilo se ga je 22 sošolcev. Od še-
stih povabljenih učiteljev so se vabilu odzvale 
učiteljice Zlata Agrež, Nežka Romih in Ivanka  
Sokolov.
Za drugo srečanje se je organizacijskemu od-
boru pridružila še sošolka Pavla Šircelj (Teka-
vec).
Tokratno srečanje smo organizirali novembra 
2019 v domačem kraju na Dolah in srečanje za-
ključili v Kmečkem turizmu Pr Krjan v Dobovici. 
Udeležilo se ga je 24 sošolcev, štirje so imeli 
s seboj spremljevalce. Od povabljenih učiteljev 
sta se srečanja udeležili Ivanka Sokolov in Nežka  
Romih.
Za letošnje srečanje pa smo se odločili, da po-
vabimo še generacijo sošolcev rojenih do leta 
1952. Organizacijskemu odboru se je pridružil 
sošolec Rudi Božič. Na podlagi obstoječih fo-
tografij smo izdelali seznam sošolcev, pri so-
rodnikih dobili njihove naslove in začele so se 
priprave na srečanje. Srečanje je potekalo po 
programu:
- Ob 10. uri smo se zbrali na kavici v gostilni 
z dolgoletno tradicijo Ravnikar v Čatežu. Kraj 
poznamo predvsem po Levstikovi poti od Litije 
do Čateža. Na Zaplazu smo si ogledali romar-
sko cerkev Matere Božje in kapelo blaženega 
Alojzija Grozdeta, Zaplaške stezice, kapelo z 

zdravilno vodo ter spravni spomenik Resnica in 
sočutje. Vse te znamenitosti nam je predstavil 
domačin, ključar Lado Stopar.
Zadnja točka srečanja je bila v gostilni Pri Japu. 
Srečanja se je tokrat udeležilo 22 sošolcev in 
pet družinskih članov, ki so prispeli iz različnih 
krajev Slovenije. Zelo smo bili počaščeni, ker 
se je našemu povabilu odzvala učiteljica Ivanka 
Sokolov, gospa zrelih let, a na videz zelo mla-
dostna in živahna. Na srečanje jo je pripeljala 
hčerka Cvetka Sokolov in tako smo spoznali 
mladinsko pisateljico, pesnico in visokošolsko 
učiteljico na oddelku za anglistiko Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani. Ivanka je kot 
mlada učiteljica na Dole prišla leta 1961 iz  
Prlekije. Poleg tega, da je bila razredničarka 4. 
in 5. razreda, je v višjih razredih poučevala tudi 
fiziko, kemijo, risanje, glasbo in vodila pevski 
zbor. To je bil vsekakor velik zalogaj za učite-
ljico začetnico. Na Dolah je poučevala do leta 
1964. Iskreno je povedala, da ima na Dole zelo 
lepe spomine, zato se s svojo družino tudi po-
gosto vrača v ta kraj.
Srečanje je bilo nepozabno doživetje. Sti-
ski rok, objemi, vse to je botrovalo veselemu 
vzdušju. Nekateri sošolci so se srečali prvič po 
končani osnovni šoli, od tedaj je minilo 55 in 
tudi več let. Čas druženja je kar prehitro mi-
nil. Obujali smo spomine na preživete dni v 
šolskih klopeh, spomnili smo se tudi 25 pokoj-
nih sošolcev in prav tako nekaterih pokojnih  
učiteljev. 
V kulturnem programu smo obudili spomin na 
vaškega posebneža Ignacija Kotarja. Njegovo 
pesniško zbirko ISKRICE ŽIVLJENJA smo poda-
rili vsem udeležencem.
Organizatorjem se je za trud zahvalila učite-
ljica Ivanka, v imenu sošolcev pa je zahvalila 
Marinka Vidgaj (Vidmar). Udeleženci so bili s 
srečanjem zadovoljni, dali veliko podporo or-
ganizacijskemu odboru in bili enotni, da se ta 
oblika druženja goji še naprej.
Poslovili smo se v upanju, da se čimprej ponov-
no srečamo. Upamo, da bodo takrat prijaznejši 
časi.
  Anica KOTAR 
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

MARTINOVANJE
Vabimo vas, da se nam pridru-
žite, na Martinovanju na Pod- 
kumu.
Odhod izpred Doma invalidov bo 

v petek dne 12.11.2021, ob 13. uri.
Martinovali bomo v gostilni Čop, kjer bomo 
imeli bogato Martinovo kosilo, ter zabavo z živo 
glasbo. Prihod v Litijo v poznih večernih urah.
Cena srečanja s prevozom, kosilom in vso 
pijačo je za člane Društva 20 eur, za nečla-
ne 25 eur. 
Udeležba je možna v skladu z navodili NIJZ 
(PCT pogoj).

letovanje 2022 - bol  
na braču

Glede na to, da je bila enotna ocena letošnjega 
letovanja izredno dobra, smo z agencijo Travel 
Tilago in hotelom Bonaca na Bolu na Braču 
dosegli načelen dogovor, da bomo na tej de-
stinaciji, s storitvijo All inclusive, letovali tudi 
v letu 2022. Termin bo ostal isti, to je od 1.9. 
do 8.9.2022. 
Storitev ALL INCLUSIVE vključuje:
-  samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, popol-

dansko kavo, domače brezalkoholne in alko-
holne pijače v All inclusive baru od 10.00 do 
24.00 ure in v restavraciji ob obrokih, pred-
stavnika, ki bo skrbel za jutranjo telovadbo, 
animacijo, športne aktivnosti, turistična ta-
ksa, coris zavarovanje in odpovedni riziko

- avtobusni prevoz Litija- Bol- Litija
- vse sobe so klimatizirane in imajo balkon
Cena bo znašala za člane 520 EUR in za nečla-
ne 540 EUR. Vse navedeno velja ob pogoju, da 
zagotovimo najmanj 120 udeležencev.
Informativne prijave zbiramo že sedaj. S po-
drobnejšimi informacijami in sprejemanjem 
akontacij bomo začeli v začetku leta 2022.

pOVABILO K SODELOVANJU 
špORTNO-REKREATIVNIH 

SEKCIJAH
V Društvu beležimo upad udeležencev športno-
-rekreativnih dejavnosti. Osip je posledica sta-
ranja in smrti udeležencev.
V naše vrste vabimo vse invalide in občane, ki 
si želijo rekreacije in druženja. Sodelujete lah-
ko v 7. sekcijah v ženski in moški konkurenci: 
-  balinanje vsak dan na balinišču MDI Litija-

-Šmartno 

- kegljanje ob sredah in petkih od 9 do 11 ure
-  ribolov 1x tedensko, sezonsko v dopoldanskih 

urah od 10 do12 ure
-  šah 2x ali večkrat tedensko preko celega leta 

v prostorih Društva upokojencev ob ponedelj-
kih in sredah od 15 do 18 ure

-  streljanje 2 x tedensko preko celega leta, po-
nedeljek in četrtek, od 15.30 do 18.00 ure

-  pikado 2x ali večkrat tedensko preko celega 
leta, ob torkih in četrtkih, od 10 do12 ure

-  namizni tenis 2x ali večkrat tedensko preko 
celega leta, ob sredah in petkih od 16 do19 
ure

Trenutno so najbolj iskani ljubitelji šaha, ki vse 
težje sestavijo ekipo 4-ih članov.

REKREATIVNA VADBA
Redna vadba je nujno potrebna za zdravje in 
vitalnost v vseh življenjskih obdobjih, zato vas 
vabimo na strokovno vodeno vadbo, ki bo po-
tekala vsak torek ob 10. uri v novih prostorih 
društva invalidov Litija. Vabimo vse člane dru-
štva, ki si želite narediti nekaj zase, da se pri-
družite naši skupini in tako poskrbite za svoje 
zdravje in boljše počutje.
Udeležba je možna v skladu z navodili NIJZ 
(PCT pogoj).

pLAVANJE IN VADBA  
V BAZENU šMARTNO

Skupaj z Društvom Diabetikov za naše člane or-
ganiziramo plavanje in vadbo v bazenu v Šmar-
tnem, vsako sredo od 16. do 17. ure. 
Udeležba je možna v skladu z navodili NIJZ 
(PCT pogoj).

KOpALNE KARTE
Vsi invalidi s pravnim statusom lahko po zniža-
ni ceni kupite 10 kart letno za 3- urno kopanje 
v Laškem (cena 5,5 EUR) in 10 kart letno za 3- 
urno kopanje v Rimskih Termah (cena 5 EUR). 
Karte veljajo od ponedeljka do petka.

GLEDALIšKI ABONMA
Za oglede gledaliških predstav v Litiji se lahko 
prijavite redni člani društva v pisarni, kjer se-
stavljamo vrstni red za brezplačno abonmajsko 
karto.
Udeležba, je možna v skladu z navodili NIJZ 
(PCT pogoj).

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in 
Šmartno pri Litiji, socialno podjetje

DOM TISJE

SEpTEMBER V DOMU TISJE 
Mesec september je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni. Ozaveščanje o tej 
stigmatizirani bolezni v naši družbi, se je letos osredotočalo na zelo pomembno 
temo - Diagnoza. Stroka ugotavlja, da je zgodnje odkrivanje bolezni ključen problem 
tega področja. Zgodnje odkrivanje bolezni namreč omogoča zgodnje zdravljenje, 
kar pa ima ugoden vpliv na kvaliteto življenja kroničnih bolnikov.

Sprehod za spomin je dogodek, ki ga organiziramo vsako leto. Sončni septembrski dan nas 
je pospremil po sprehodu v okolici matičnega doma. Za stanovalce smo pripravili postojanke 
s svežimi piškoti in sokom, kjer smo se ob okrepčilu pogovorili o aktivnem načinu preživljanja 

prostega časa.
Počaščeni smo, da nas je obiskal 
minister za delo, g. Janez Ciglar 
kralj. Ob kratkem obisku smo mu 
predstavili delovanje doma in prijet-
no okolico. Srečal se je s stanovalci 
in zaposlenimi. Izrazil je hvaležnost 
za opravljeno delo v času 3. vala 
epidemije. Veseli nas, da je podprl 
naše ambicije v zvezi z reševanjem 
prostorskih kapacitet.
V enoti Litija smo se soočili z večjim 
številom okužb pri stanovalcih. 
Organizacija dela je bila podrejena 
protokolom delovanja sive cone. Pri 
tem so potekale neprestane kon-
zultacije z epidemiologinjo in koor-
dinacijsko skupino Ministrstva za 
zdravje. Regijska delovna skupina 
je opravila dva svetovalna obiska. 
Ob zaznavi okužb smo vzpostavili 
delovanje rdeče cone, preostale 
enote so delovale po protokolu sive 
cone. Zaradi preprečevanja širjenja 
okužb smo bili primorani premešča-
ti stanovalce v druge sobe. Veseli 
smo, da se situacija umirja. Zato 
smo stanovalcem, zaposlenim in 
svojcem izredno hvaležni, da so z 
razumevanjem sprejemali izredno 
delovanje doma in upoštevali navo-

dila. Postopoma vzpostavljamo normalno delo in življenje v domu, kar nas po preživeti izkušnji 
posebej veseli.
Kavarna Tisa je odprta tudi za zunanje goste, zato vas vabimo, da se ob upoštevanju pogoja 
PCT zopet oglasite pri nas, obiščete svoje svojce, prijatelje. Želimo si čimprejšnjo vzpostavitev 
normalnega domskega življenja in krepitev medgeneracijskega povezovanja, ki je temelj našega 
bivanja v lokalnem prostoru. Ob obisku vas prosimo, da upoštevate vse zaščitne ukrepe, nosite 
zaščitno masko, si razkužujete roke in skrbite za varno osebno razdaljo.

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

MERITVE KRVNEGA SLADKORJA,  
KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA IN TRIGLICERIDOV

Meritve se bodo izvajale v sredo 3.11.2021 od 8.00 do 10.00 ure v pisarni 
društva.

pREDAVANJE
Predvideno je predavanje v ponedeljek, 22.11.2021, ob 16.00 uri, z naslovom »OSKRBA RANE 
Z SODOBNIMI OBLOGAMI«, v prostorih knjižnice Litija, Parmova ul. 9, 1270 Litija. Predavala bo 
gospa Danica Ostanek, prof. zdravstvene vzgoje.

pOHODI
OKTOBER Vodja pohoda

28.10.2021 Moravče – Laze – Javorski Pil, (z rednim avtobusom)
odhod ob 8.15 uri, prijave en teden pred pohodom Pavli Jože

NOVEMBER Vodja pohoda

4.11.2021 Žalostna gora pri Mokronogu (avtobus)
odhod ob 8.00 uri, prijave en teden pred pohodom Pavli Jože

11.11.2021 kras – Lokvice, (avtobus) odhod ob 7.00 uri,  
prijave en teden pred pohodom Hauptman Alojz

18.11.2021 Sostro - Žagarski Vrh - Zalog (avtobus) ob 8.00 uri,  
vrnitev z vlakom, prijave en teden pred pohodom Pavli Jože

25.11.2021 Orlek – Mamolj (lokalni avtobus) ob 7.00 uri,  
prijave en teden pred pohodom Hauptman Alojz

TELOVADBA
Telovadba pod strokovnim vodstvom bo potekala ob sredah od 18:30 do 19:30 v Športni dvo-
rani Litija. 

pLAVANJE
Plavanje bo pod strokovnim vodstvom potekalo ob sredah od 16:00 – 17:00 ure, v bazenu 
Pungrt Šmartno pri Litiji. 

USTVARJALNE DELAVNICE
Ustvarjalne delavnice bodo potekale ob torkih, predvidoma ob 9.00 uri, v društveni pisarni. 
Pridružite se nam! 
Pogoj za udeležbo na naših aktivnostih je PCT.

MINULI DOGODKI
Po zaključku poletja in po vrnitvah iz dopustov, smo bili v mesecu septembru v društvu zopet 
aktivni. Izvedli smo dve predavanji o prehranski podpori za dober imunski sistem in opti-
malno delovanje črevesja in predavanje o periferni arterijski bolezni in gleženjskem in-
deksu ter po predavanju izvedli meritve gleženjskega indeksa. Opravili smo tudi pohode na 
Mirno – Debenec in v Velike Lašče. Prav tako pa smo pričeli z vodenimi telovadbami v Špor-
tni dvorani Litija, plavanjem v bazenu Pungrt in z ustvarjanjem na ustvarjalnih delavnicah. 
V mesecu septembru pa smo se odpravili tudi na edukativno okrevanje na Korčulo. 

edukativno okrevanje na korčuli - sePtember 2021
Ko se je pri nas vreme že malo ohladilo, smo se odpravili na edukativno okrevanje na Korčulo, 
v Velo Luko. Pot do Vele Luke je bila dolga, vendar je kljub temu hitro minila. Spremljala nas je 
vodička ga. Andreja Hartner iz agencije Gerčar, ki nam je opisovala in pripovedovala zgodovino 
krajev, skozi katere smo se vozili. 
Na Korčuli nas je pričakalo pravo dalmatinsko poletje. Vreme je bilo sončno in ravno prav toplo, 
prav tako tudi morje, da smo lahko uživali ter hkrati opravili vse načrtovane aktivnosti. Vsako 
jutro smo telovadili, opravljali smo meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka in kisika v krvi, iz-
obraževali smo se na predavanjih o zdravi prehrani, o oblikah naravne samopomoči ter pomenu 

in vplivu barv na člo-
veško telo, odšli pa 
smo tudi na ogled 
mesta Vele Luke, 
kjer smo obiskali tudi 
grob Oliverja Drago-
jevića in njegovo hišo 
ter odšli na pohod 
do jame Vele Spile. 
Ogledali smo si me-
sto Korčula ter bili na 
folklorni prireditvi lo-
kalnega društva Kum-
panija, ki je bila orga-
nizirana za slovenske 

turiste. Časa pa smo imeli dovolj tudi za kopanje v morju in lenarjenje na plaži.
Ob večerih smo se družili ob živi glasbi, zaplesali in tudi kakšno zapeli. Čas nam je še prehitro 
minil, saj ni manjkalo smeha in dobre volje. Pomahali smo v slovo poletju in se vrnili domov, 
kjer pa ni bilo tako toplo.
Oliver je v pesmi zapisal »Velu Luku, ne zaboravi«. In res je ne bomo pozabili, v naših srcih in 
mislih bo ostala v najlepšem spominu. 
Vse naše programe bomo izvajali po priporočilih NIJZ. Pri dodatnih omejitvah, za katere 
upamo, da jih ne bo, vse aktivnosti odpadejo.
Ne pozabite, da v društvu zagotavljamo merilne aparate in merilne lističe ter lancete. Lahko 
nas predhodno pokličete, da vam pripravimo vse kar potrebujete. V društvu smo vedno prisotni 
ob uradnih urah v pone-
deljek in sredo od 8.00 
do 11.00 ure, dosegljivi 
smo na naših telefonih 
031 777 153, 031 777 
154, 01 898 15 84, 
ostale dni v tednu pa na 
mobilnem telefonu 031 
777 154 in na elektron-
ski pošti drustvo.dia.liti-
ja@siol.net. 
Obiščete nas lahko tudi 
na našem Facebook-u in 
prenovljeni spletni stra-
ni: www.diabetiki-litija-
-smartno.com

Društvo diabetikov Litija 
in Šmartno pri Litiji
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ZGODILO SE JE 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA za vsako bolezen ena rož‘ca raste

Tudi tako bi se lahko glasil naslov predavanja znane zeliščarske Jožice Bajc Pivec, 
ki ga je v sodelovanju s Svetom za medgeneracijsko sodelovanje Občine Litija 
ob pomoči Društva podeželskih žena in deklet Dole in DU Dole, izvedla dne, 17. 
9. 2021, v dvorani na Dolah. Obisk je bil presenetljivo dober glede na vse ukrepe 

NIJZ, ki pa smo jih strogo upoštevali. Posredovala nam je svoje bogate 20-letne izkušnje ročno 
obiranja zelišč, sušenja na tradicionalen način in 
sestavo čajnih mešanic. Poudarila je pomen ze-
liščarstva v naši neokrnjeni naravi. Osredotočila 
se je predvsem na jesenska zelišča, ki jih je še 
mogoče nabrati v teh mesecih. To je predvsem 
odmik od stresnega življenja, ko smo na svežem 
zraku in se s košaro v roki odpravimo na travnik, 
gozd ali na vrt. Gibanje med zelišči pomaga k 
umiku iz »hektičnega« vsakdanjika. Se mar sploh 
zavedamo, koliko pozitivnih učinkov imajo na 
naše telo? Ker je ga. Jožica zakladnica informacij, 
so vprašanja kar deževala. Seveda je na vsa prijazno odgovarjala. Krajani Dol smo se v okviru 
Oglarske dežele in na stojnici Vesne in Danijela Povšeta z izdelki iz lesa udeležili festivala za 
medgeneracijsko sodelovanje v Litiji. Zelo smo ponosni na njegovega idejnega očeta in vodjo 
go. karla Lemuta in njegov neumorni duh, da nas nekoliko spodbudi ter pritegne k sodelovanju. 
 Jožica VRTAČNIK

JOGA SMEHA NA fESTIVALU
Letos bi lahko 2. Festival medgeneracijskega povezovanja v občini Litija poimenovali tudi Ma-
vrični festival medgeneracijskega povezovanja Zakaj? V nekaj dneh so svoje znanje, umetniško 

ustvarjanje, gibalne sposobnosti in še in še prikazali 
številni nastopajoči in zadnji dan na zaključni prireditvi 
stkali mavrično podobo, katere raznobarvne nitke so 
povezovale vse generacije. 
Tokrat smo se prvič tudi smejali, kljub ukrepom, kljub 
maskam, smo izvedli delavnico Joge smeha. Seveda 
nam je ponagajal virus, in se dve večji skupini učencev 
osnovne šole žal tokrat delavnice smeha niso mogli ude-
ležiti. Smo pa se smejali skupaj z varovanci VDC Litija. V 
slabi uri so udeleženci spoznali, da človeški organizem 
ne loči narejen smeh od spontanega, oba imata enak, 
pozitiven učinek na organizem. Smeh krepi imunski sis-
tem, znižuje krvni tlak, deluje antidepresivno, zmanjšuje 
bolečine, zmanjšuje posledice stresa , pozitivno deluje 
tudi pri drugih bolezenskih stanjih. Vse to smo skupaj 
preizkusili in spoznali na urici joge smeha ter se spro-

ščeno, razigrano igrali in smejali ter se na koncu vsi dobro počutili. Strokovnjaki, ki raziskujejo 
učinek smeha bi rekli, da smo skupaj zaužili »koktail radosti«. 

Vida LUKAČ, Članica Sveta za medgeneracijsko povezovanje

KOLESARSKI DOGODEK E-NOSTAVNO NA KOLO 
kolesarsko društvo Litijski Tempomat je 18. in 19. septembra na pod okriljem 
LAS Srce Slovenije organiziralo dogodek E-nostavno na kolo. Namen dogodka, ki 
se je odvijal med evropskim tednom mobilnosti, je bil spodbujanje udeležencev k 
uporabi koles namesto mo-
tornih vozil za vsakodnev-
ne, krajše opravke, kot tudi 

predstavitev kolesarjenja v rekreativne na-
mene. Slednje z vse večjo uveljavljenostjo 
in dostopnostjo električnih koles postaja 
vse bolj priljubljen način rekreacije tudi za 
skupine ljudi, ki jim je vožnja z običajnimi 
kolesi prenaporna.
Na sobotnem delu dogodka je bil na igri-
šču na Rozmanovem trgu izveden pester 
program za vse starostne skupine. Mlajši 
obiskovalci so se preizkusili na poligonu 
za spretnostno vožnjo, kjer so preverili 
obvladovanje vožnje koles med različnimi 
ovirami. Malo starejši so pridobivali infor-
macije o električnih kolesih, mnogi pa so 
tudi izkoristili možnost testne vožnje z nji-
mi. Na hitrem servisu so se izvajala manj-
ša popravila in pridobili osnovni nasveti za 
vzdrževanje koles. Predstavljene pa so bile 
tudi kritične točke za kolesarje v litijski občini in organiziran sejem rabljenih koles. Dogodek sta 
popestrila tudi reševalna služba s prikazom prve pomoči in reanimacije, ter policija, ki je postre-
gla z informacijami glede varne udeležbe kolesarjev v prometu ter pravilne opremljenosti koles. 
Na dogodku nista manjkala niti srečelov in nagradna igra z glavno nagrado zložljivim kolesom. 
V nedeljo pa je sledila organizirana skupinska vožnja s kolesi ob spremstvu spremljevalnih vozil, 
ki so poskrbela za varnost okrog kar 40 udeležencev zelo različnih starosti. 35 kilometrska trasa 
je peljala iz Litije, preko jablaniške doline v Šmartno in nadaljevala proti Trebeljevem. Na za-

četku vzpona je bil organiziran 
postanek z okrepčevalnico. Po 
kratkem predahu je skupina 
nadaljevala pot na Trebeljevo, 
in sicer po novi asfaltni cesti 
preko Gozd-Reke. Sledil je 
spust po vsem poznani, prilju-
bljeni cesti litijskih kolesarjev 
ter varna vrnitev vseh udele-
žencev v Litijo. 
Kljub oteženim razmeram za-
radi epidemioloških razmer 
sta bila oba dneva izpeljana 
in dobro obiskana. Zahvaljuje-
mo se vsem obiskovalcem ter 
sponzorjem, ki so prispevali 
k izvedbi dogodka. Upamo, 
da smo koga navdušili, da bo 
kakšno pot več opravil s kole-
som ali s kolesarjenjem poskr-
bel za boljšo telesno pripra-
vljenost. Najbolj zagnane pa 
seveda vabimo, da se včlanijo 
v  Kolesarsko društvo Litijski 
tempomat.

Kolesarsko društvo  
Litijski Tempomat

www.litijskitempomat.si
info@litijskitempomat.si

poklon Geossu
saj prireditev v nedrih tvojih
se iz leta v leto več zgodi.
In danes smo tu se pevci zbrali,
še goste s sabo pripeljali,
da bi se ti skupaj poklonili
in te s pesmijo počastili
ob tvoji 40 letnici, litijski upokojenci.

Nisi visok kot je Triglav,
za nas občane pa si še bolj svetal.
Ni te ustvarila narava,
porodila te je človeška glava.
So ti strokovnjaki koordinate določili,
umetniki z obeležjem dopolnili.
ljudje pa so dali dušo ti,

V nedeljo, 13. septembra, je DU Litija v sodelovanju z JSKD območno izpostavo Litija in Društvom 
GEOSS, pripravilo na GEOSS-u slovesnost, v počastitev njegove 40 letnice.
Letošnja prireditev je bila zaradi PCT pogoja nekoliko okrnjena, a nič manj prijetna in domoljubna. 
Sodelovali so MePZ in Mavrica našega 
društva ter ŽPZ U3 iz Sevnice. Zapela pa 
je tudi pevska skupina literarne skupine 
iz našega društva.
Oba predstavnika Društva GEOSS sta 
nas prijazno sprejela in namenila nekaj 
vzpodbudnih besed, prav tako je bil z 
nami novi vodja JSKD Območne izposta-
ve Litija, Darko Vidic, ki je sam odličen 
pevec, tokrat pa se je izkazal tudi kot 
soorganizator. Prireditev je bila pripra-
vljena v posebnih okoliščinah, vendar smo bili zadovoljni, da nam je uspelo.  Iva SLABE

pODELITEV pRIZNANJ IN pREDSTAVITEV KNJIGE  
„utrinki iz našega življenja“.

V marcu preteklega leta je ob deseti obletnici de-
lovanja Literarne skupine DU Litija izšla knjiga z 
naslovom „Utrinki iz našega življenja“, ki pa za-
radi epidemije ni zares ugledala luč sveta. V dru-
štvu smo se odločili, da združimo predstavitev naše 
knjige ter slavnostno podelitev priznanj zaslužnim 
članom društva, ki so sicer podeljena na Zboru čla-
nov, ki pa sta zadnji dve leti potekala po spletu.
Prireditev smo izpeljali 23. septembra v veliki sejni 
sobi Občine Litija. Veseli smo, da so bili odlomki iz 
naše knjige, ob zapetih in zaigranih skladbah naših 
članov in zboru Mavrice, kulturni dodatek ob pode-

litvi priznanj našim prizadevnim članom društva.  Literarna skupina

CITRARSKI KONCERT Z MAVRICO
Tudi tokrat so citrarji in pevke Mavrice združili moči in 28. septembra pripravili v Kulturnem 
centru prijeten in pester koncert. Oboji so imeli s pripravami zaradi dve in pol letne pavze in 
neprijetnih razmer tudi v tem jesenskem času, kar nekaj težav, vendar sta obe njuni vodji, tako 
umetniška vodja citrarjev Anita Veršec kot zborovodkinja Marjana Kolar, srčni in odločni. Njuna 
volja in prijateljski pristop premagujeta vse težave.
Tako so z litijskega odra zno-
va zazvenele citre, občasno 
je njihov zvok dopolnila vio-
lina Petra Napreta in harmo-
nika Dušana Kotarja. Nekaj 
skladb pa sta z orkestrom za-
pela Beti in Janez Prašnikar.
Pevkam Mavrice sta prisko-
čila na pomoč Dušan Kotar 
in Peter Pirc, ko pa so vsi na-
stopajoči združili svoje moči 
ter skupaj zaigrali in zapeli, 
je bil večer popoln. Še pose-
ben vtis je pustila skladba Cvetje v jeseni, posvečena Jani Grošičar ter pesem Zagorski zvonovi, 
ki je zazvenela za Branko Vidmar, Anito Trančar in Miro Majcen. Vse gospe, članice našega dru-
štva, so se v preteklem letu poslovile, ostale pa v srcih svojih citrarskih in pevskih prijateljev. Po 
koncertu pa se je zgodila neljuba nezgoda s srečnim koncem. Ob prevozu domov je iz  prtljažnika 
avtomobila padel kovček s citrami, šofer pa tega ni opazil. K sreči ga je nekdo pobral in prislonil 
na semafor. Prijaznemu in poštenemu najditelju se lastnica citer ISKRENO ZAHVALJUJE.
  Iva SLABE

izobraževanje Prostovoljcev iz Programa  
»starejši za starejše«

Prostovoljke in prostovoljci iz društev upokojencev Litija, Šmartno in Gabrovka smo se zbrali 16. 
septembra 2021 na rednem letnem izobraževanju v Gostilni pri Rozi na Jelši.

Predavanja se je udeležilo 23 prostovoljcev 
in prostovoljk. Predavala je Danica Kurent, 
mag. soc. dela, na temo »Priložnosti za 
negovanje medsebojnih odnosov v času 
pandemije«.
V svojem izvajanju se je dotaknila pred-
vsem posledic ukrepov socialne izolacije, 
katera je najbolj prizadela starejšo popula-
cijo. Opaženi so poslabšani odnosi med ge-
neracijami v družinah, stiske svojcev, ki se 
srečujejo s težavami demence pri svojcih. 
Starejši si po navadi želijo stikov z drugimi, 
vendar ne vedo kako jih vzpostaviti in prav 
tu je potrebna pomoč prostovoljk in prosto-

voljcev, ki postanejo del njihove socialne mreže in pripomorejo k vključevanju.
Pomembno je, da z vsakim posameznikom ved no znova odkrivamo, kakšne odnose in socialne 
stike sploh ima starejši človek, na koga se lahko zanese, kdo mu lahko pomaga in kako.
Prostovoljci se v trenutnih razmerah srečujemo z izzivi :
• kako ob priporočenih ukrepih dostopati do uporabnikov, 
• kakšne nove oblike razvijati, da bomo ohranjali stike z uporabniki
• kako prepoznavati, odkrivati njihove potrebe in 
• kako ublažiti posledice socialne izoliranosti.
Vsi udeleženci v programu »Starejši za starejše« želimo takšno družbeno okolje, ki omogoča 
vsem dostojno in kvalitetno življenje.  Nada PINTAR

ZGODILO SE BO
•  Ponedeljek, 15. november 2021, ob 17. uri, otvoritev razstave „NAŠIH 70 LET“,  

v avli Občine Litija
•  Sreda, 24. november 2021, ob 18. uri, SLAVNOSTNA AKADEMIJA „NAŠIH 70 LET“,  

v Kulturnem centru Litija

VLJUDNO VABLJENI VSI ČLANI NAŠEGA DRUŠTVA IN OBČANI  
NAŠE IN PRIJATELJSkIh OBČIN!

• POHOD: 6. november 2021, ŽALEC – Po Hmeljarski poti
• IZLET: V sredini novembra 2021, MAREZIGE – Vinska fontana
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mešani cerkveni zbor lurške matere božje  
s Polšnika Praznoval 40-let delovanja

V nedeljo, 10.10.2021 je na Polšniku potekala slovesna maša, saj je cerkveni zbor 
praznoval 40-let delovanja. Vseh 40 let zbor vodi organist Jože Kos, ki z vztrajno-
stjo, odgovornostjo in trudom ter seveda z ljubeznijo 

do igranja na orgle in prepevanja skrbi, da glasbe pri nedeljskih in 
prazničnih mašah nikoli ne manjka. V teh letih so pevci prihajali kar 
iz 64 družin in prepevanje pri mašah je obogatilo preko 100 pevcev. 
»Skozi župnijsko skupnost se povezuje več svetov. Tradicija, ki po 
eni strani gradi ljudi v vztrajnost in močna vera, ki sprejema raz-
ličnost. Eno z drugim pa daje moč, da skupnost živi. Vsako nedeljo 
prihajamo, da z božjo pomočjo gradimo to skupnost na eni strani kot 
izvajalci programa in na drugi kot poslušalci. V kolikor melodije in 
skladbe nagovorijo oboje se skupnost poveže. In z gotovostjo lahko 
rečem, da sem doživel veliko takšnih povezav.« je povedal organist 
Jože. Maševal je župnik. G. Marko Mrlak, na orglah pa je pri zapetih 
litanijah zaigral tudi kaplan g. Tilen Oberwalder Zupanc Prepevanje 
pri maši so nadgradili pevci Moškega pevskega zbora Polšnik z ume-
tniškim vodjo Žigo Torijem, ki vedno priskočijo na pomoč pri večjih 
slovesnostih. Pesnica Vida Sladič pa je organistu Jožetu napisala pesem, v kateri je opisala nje-
govo štiridesetletno delovanje. 
V vabilih smo po maši obiskovalce povabili še do Sušja ter do Ostreža, vendar nam je zagodlo vre-
me. V kapelici pod Ostrežem je Turistično društvo Polšnik poskrbelo za restavriranje preko 170 

let stare freske sv. Kata-
rine, katero je restavrira-
la Saša Snoj. Predviden 
je bil blagoslov freske in 
tudi blagoslov obnovlje-
nega kužnega znamenja v 
Sušju. Restavratorka svo-
je delo predstavila kar v 
cerkvi, po maši. Prisotne 
je nagovoril tudi predse-
dnik KS Janez Kotar, ki se 

je zahvalil vsem krajanom za trud in delo, ki ga namenjajo napredku naše skupnosti. Hvala To-
mažu Vozlju, Tanji Bučar in Tončki Borišek za organizacijo pogostitve. Še posebej pa hvala Lauri 
Bučar, ki je izdelala perfektno torto v obliki polšniških orgel. Bila je odlična. 
Še enkrat hvala Jožetu Kosu. 40 let je dolga doba, da človek vztraja in tako odgovorno opravlja 
to plemenito delo v božji službi. Veliko lepega in nepozabnega je doživel v teh letih, pa tudi nekaj 
ovir in preizkušenj ga je spremljalo, vendar jih vedno uspešno premaga. Kot je dejal:« Vsak dobi 
od Boga dar, poslanstvo in nalogo, ki jo mora opraviti sam. Tega ne more storiti nihče namesto 
nas.« Jože, še na mnoga zdrava leta in naj tipke na polšniških orglah še mnogo let igrajo pod 
tvojimi prsti. (Foto: Barbara Bučar) Mateja Sladič VOZELJ 

strokovno izobraževanje sadjarjev NEVLADNE ORGANIZACIJE OBISKAL MINISTER ZA JAVNO 
UpRAVO BOšTJAN KORITNIK

V okviru obiska Vlade RS v zasavski regiji smo se 28. 9. 2021 
nevladne organizacije sestale z ministrom za javno upravo Bo-
štjanom Koritnikom. Ogledal si je potek akcije NVO gre v šolo na 
Osnovni šoli Litija in v prostorih Litijskega inkubatorja za skupnost 
in trajnost spoznal učinke Javnega razpisa za profesionalizacijo, ki 

smo ga letos nevladne organizacije zelo pogrešale.
Minister je pozdravil akcijo NVO gre v šolo, ki navdušuje mlade in jih vabi, da se aktivno vključijo 
v delo lokalnih društev, zavodov ali ustanov. Poudaril je tudi, da se z večjim vključevanjem mladih 
krepi tudi sodelovanje med generacijami in prenos znanja starejše generacije na mlajše in obrat-

no, ker je izjemnega pomena za 
lokalno okolje. 
V pogovoru smo se predvsem 
posvetili stanju sektorja in mu 
predstavili predloge in prizadeva-
nja Regionalnega centra NVO za 
izboljšanje razvoja nevladnih or-
ganizacij v regiji. V zasavski regiji 
je namreč nizka stopnja profesi-
onalizacije nevladnih organizacij 
saj je v 611 NVO zaposlenih le 47 
oseb in predstavlja 0,4% vseh za-
poslenih v nevladnem sektorju.
Več zaposlenih v nevladnih orga-
nizacijah bi lahko dosegli tudi z 
boljšim črpanjem sredstev tako 
na nacionalnih kot evropskih raz-
pisih. Poleg pomanjkanja znanja 
na tem področju pa je težava tudi 
zalaganje sredstev za že odobre-
ne projekte. Z namenom večjega 
črpanja sredstev in novih storitev 
ter programov v regiji predlaga-
mo vzpostavitev mehanizma 
za predfinanciranje odobrenih 
projektov nevladnih organizacij 
v regiji.
Velik napredek pri nevladnih or-
ganizacijah in naslavljanju lokal-

nih potreb vidimo tudi v zaposlovanju v NVO s pomočjo JR za sofinanciranje projektov razvoja 
in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva.
Doprinos pri zaposlovanju v nevladnih organizacija so bila v preteklih letih v zasavski regiji tudi 
javna dela, ki zdaj onemogoča prijavo nevladnih organizacijah, ki nimajo zaposlenih. Prav tako si 
želimo, da občine v večji meri sofinancirajo javna dela v nevladnih organizacijah.
Velik del opravljenega dela tako sloni na prostovoljstvu zato temu namenjamo tudi dober del 
naših aktivnosti. Želimo si dodatno sofinanciranje dela mentorjev prostovoljcev in možnost 
dodatnih točk pri vpisu na fakulteto, ki jih prejmejo dijaki, ki so aktivno vključeni med prosto-
voljce. Prostovoljsko delo pa naj se pri nevladnih organizacijah vedno upošteva kot enakovredno 
finančnemu prispevku pri zagotavljanju lastne udeležbe na projektih.
  

Tjaša BAJC

več kot 225 učencev oš litija sPoznavalo  
LOKALNA DRUšTVA

OŠ Litija je letos, v okviru akcije NVO gre v šolo, gostila 7 nevladnih organizacij in jim 
omogočila, da se predstavijo učencem nižje stopne in podružnice s prilagojenim progra-
mom. V torek, 28.9.2021, so se učenci tekom pouka naučili šivati gumbe, se spoznavali z 
elemente juda, karateja in ritmične gimnastike, spoznali opremo plezalcev, delo gasilcev 
in se učili o prvi pomoči. 
Z akcijo »NVO gre v šolo« povezujemo lokalna društva z osnovnimi šolami. Njen osnovni namen 
je predstaviti učencem dejavnosti, ki jih izvajajo okoliška društva in jih seznaniti s prostočasnimi 
aktivnostim v lokalnem okolju. 
V tokratni akciji so na Oš litija sodelovali Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Litija, PGD 
Litija, Judo klub Litija, Športni klub Bleščica, Karate klub Kensei, Društvo upokojencev Litija in 
Planinsko društvo Litija. Svoje ak-
tivnosti so predstavili 9 oddelkom 
nižje stopnje in podružnice s prila-
gojenim programov. Zanimive ak-
tivnosti in dejavnosti teh društev je 
ta dan spoznalo več kot 225 učen-
cev.
V okviru obiska vlade v zasavski re-
giji, si je potek akcije ogledal tudi 
minister za javno upravo, g. Boštjan 
Koritnik. Minister je pozdravil akci-
jo, ki navdušuje mlade in jih vabi, 
da se aktivno vključijo v delo lokal-
nih društev, zavodov ali ustanov.
V akciji NVO gre v šolo je v letoš-
njem šolskem letu, v tednu od 
27.9.2021 do 1.10.2021, sodelo-
valo 5 osnovnih šol iz vseh štirih 
občin zasavske regije. Poleg OŠ 
Litija so v akciji sodelovale še OŠ 
Toneta Okrogarja Zagorje, OŠ Iva-
na Cankarja Trbovlje, OŠ narod-
nega heroja Rajka Hrastnik in OŠ 
Inava Skvarče Zagorje. Skupno je 
program za osnovnošolce pripra-
vilo 25 različni društev in se s tem 
predstavilo več kot 950 učencem. 
Poleg litijskih društev so sodelovali 
še 
Rdeči križ Slovenije – Območno 
združenje Zagorje, Skavti Zagorje 
1, PGD Zagorje – mesto, Športni 
klub Bleščica, Atletski klub Rudar 
Trbovlje, Policijsko veteransko dru-
štvo Sever Zasavje, Kinološko dru-
štvo Zagorje, Društvo zasavskih klekljaric Srčevke, Društvo prijateljev mladine Trbovlje, Zveza 
borcev za vrednote NOB Trbovlje, Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik, Rdeči križ Slovenije - OZ 
Hrastnik, Rudarska godba Hrastnik, Društvo marionetno gledališče, Steklarska godba Hrastnik, 
Kulturno društvo ples za stres - anistres, Kulturno umetniško društvo Veter, Fotosekcija Kultur-
nega društva Svoboda Dol pri Hrastniku, Društvo prijateljev mladine Zagorje. Po odlično izpeljani 
akciji se že veselimo nove, v novem šolskem letu.  Tjaša BAJC

Strokovno izobraževanje članov 
sadjarskega društva Litija v raz-
merah COVID-19 je potekalo 
temu primerno. Nekatera so pote-

kala na daljavo preko interneta, druga v sadov-
njakih. Tako sta bila organizirana dva predavanja 
v sadovnjaku g. Janeza MARNA v Veliki Štangi 
na temo »Poletna dela v sadovnjaku« praktični 
prikaz in nato predavanje na temo »pridelava 
koščičarjev (slive, češnje, breskve in marelice) 
pod vodstvom inž. Marka BABNIKA 23. 6. 2021, 
drugo pa 12.8-2021 na temo in sicer (Tehnika 
cepljenja sadnega drevja, tehniko rezi cepičev 
in podlag ter kakšna orodja je potrebo imeti za 
uspešno cepljenje. Teoretično in praktično je ce-
pljenja prikazal Drago PLASAJEC in tudi cepljenje 
s posebnimi cepilnimi škarjami.
11. 9. 2021 pa je bila organizirana strokovna ek-
skurzija na Gorenjsko. Najprej smo se ustavili v 
sadovnjaku RESJE pri Podvinu ki deluje v okviru 
KGZ Sava. Celotna površina sadovnjaka obsega 
30ha, od tega 23 ha jabolk in pridelajo povpreč-
no 800 ton jabolk letno. Posajenih imajo okoli 
dvajset sort jabolk, na ekološkem delu sadovnja-
ka pa imajo posajen Topaz in Sirius. Poleg jabolk 
pa gojijo nekaj sliv, hrušk in orehov, ki je to leto 
kar dobro obrodilo, le sadeži so bili drobnejši za-
radi suše. Vodja sadovnjaka Tatjana ZUPAN je 

nato sadjarje popeljala po sadovnjaku in spoto-
ma odgovarjala na različna vprašanja sadjarjev. V 
sadovnjaku RESJE lahko kupite ozimnico, jabolč-
ni kis, sok in krhlje.
Iz sadovnjaka Resje smo se odpeljali v Zgornje 
Gorje na kmetijo Mateje REŠ, univ.dipl. inž le-
sarstva, nosilko kmetijske dejavnosti. Kmetija 
je velika 4 ha usmerjena na ekološko kmetova-
nje (gojenje jagodičevja, zelišč, sadnega drevja, 

lupinarjev, zelenjave, reja perutnine, prikazi del, 
izobraževanje, turizem. Ob prihodu na kmetijo 
nas je sprejela lastnica in po krajši predstavitvi 
popeljala po prečudovitem nasadu, kjer je bilo 
nekatero jagodičevje že obrano, le maline so bile 
v polni rodnosti in zorenju. Po enournem ogledu 
smo se vrnili pod prijetno urejen kozolec, kjer 

smo se okrepčali z dobro malico in zalili toda ne 
z vinom pač pa toplim čajem iz vrtnic. Med tem, 
ko smo okušali dobrote pa je lastnica podrobne-
je predstavila dejavnosti kmetije, opisal bom le 
nekatere in sicer:voden ogled kmetije za društva 
in druge, prikaz destiliranja zelišč, delavnice peke 
potic, izdelava slaščic, sušenje sadja po naročilu, 
kulinarične delavnice na vrtu. Mateja REŠ je av-
torica mnogih člankov, kuharskih knjig, ki pa so 
vse razprodane. in druge dejavnosti, ki pa je vse 
nemogoče opisati.
V nadaljevanju nam je Jan BIZJAK, ki se profesi-
onalno ukvarja z strokovnim svetovanjem o negi 
sadnih in okrasnih rastlin ter vrtnin pripravil kraj-
še predavanje v sadovnjaku o ekološki, naravi 
prijazni oskrbi dreves v travniških sadovnjakih in 
pridelavi vrtnin. Čas je kar prehitro minil in morali 
smo se odpraviti v »Zatrnik« kjer smo imeli kosi-
lo«. Ta turistična točka je vedno polno zasedena 
in tudi tokrat je bilo tako.
Iz Zatrnika nas je pot vodila v Krnico pri Gorjah 
kjer smo si ogledali sadjarsko vrtnarsko kmetijo 
29-letnega Tilna SOKLIČA hortikulturnega tehni-
ka. ki se ukvarja s pridelovanjem špargljev, ribeza 
in razno zelenjavo (česen, čebulo, korenjem in 
solato). Poleg tega se ukvarja še s peko kruha, 
iz ribeza pa ustvarja ribezovo vino in celo šam-
panjec. Prejemnik je tudi nagrade NEWBIE, ki je 
namenjena uspešnim in inovativnim novim pri-
stopnikom v kmetijstvu ter se podeljuje v devetih 
evropskih državah, partnericah projekta NEVBIE. 
Vse kar pridela proda doma na domu. Od teh 
pridelkov smo lahko pokusili in kupili le ribezovo 
vino, ostale pridelke pa je imel vse razprodane.
Sonce je v tej jesenski soboti že zahajalo, ko smo 
odhajali iz prečudovite Gorenjske, kjer smo se sre-
čali z marljivimi pridelovalci sadja, mladim kmetom 
Tilnom SOKLIČEM, Matejo Reš, ki nam je razkazala 
svojo kmetijo in prikazala dejavnost te kmetije.
Hvala vsem za ta nepozaben dan kakor tudi obči-
nama Litija in Šmartno pri Litiji, ki sta nam omo-
gočili ta prečudovit ogled prelepe Gorenjske. V 
imenu vseh sadjarjev, ki se ne delijo na občine, 
iskrena hvala. Ciril GOLOUH

Predsednik sadjarskega društva Litij in vodja sadovnjaka 
Tatjana ZUPAN ter sadjarji po vrnitvi z ogleda sadovnjaka.

Malinov nasad v polni rodnosti na kmetiji Mateje REŠ!

Mateja REŠ razkazuje zeliščni vrt, na katerem raste nešteto 
nam znanih, še več pa zelišč, ki jih ne poznamo!
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OBISK MINISTRA ZA ZDRAVJE V ZD LITIJA
V torek, 28.09.2021 nas je v ZD Litija obiskal minister za zdravje Janez Poklukar, 
dr.med.spec.int., kjer si je ogledal prostore službe NMP, prostore cepilnega centra 
in testiranje.
Predstavili smo mu tudi delovanje službe NMP, katero bi radi razširili in s tem tudi 

pridobili dežurno služ-
bo 3b in kasneje po 
možnosti SUC.
Seznanili smo ga tudi 
s projektom za dozida-
vo prizidka za službo 
NMP.
Za izkazano zaupanje 
in obisk v ZD Litija se 
iskreno zahvaljujemo 
gospodu poslancu Bo-
risu Doblekarju, župa-
nu občine Šmartno pri 
Litji Rajku Meserku, predstavniku Občine Litija gospodu Igoriju Parkelju in gospe Maji Sevljak 
Jurjevec z Ministrstva za zdravje. Direktorica in kolektiv ZD Litija

fOSILI V SLOVENIJI 
(Pogled v preteklost za razmislek o sedanjosti)

Avtorja: Bogdan JURKOVŠEK in Tea Kolar-JURKOVŠEK

Ob 75-letnici je pri Geološkem zavodu Slovenije izšla zanimiva knjiga 
Fosili Slovenije. Napisala sta jo dr. Bogdan Jurkovšek in dr. Tea Kolar-Jur-
kovšek, ki že desetletja uspešno rešujeta vprašanja s področij paleonto-
logije in regionalne geologije. Na litijsko občino ju ne veže le raziskovalno 
delo, temveč tudi del življenja, ki so ga kot mlada družina z dvema otro-
koma preživeli v Litiji. Med najpomembnejše raziskovalne rezultate tega 
obdobja zagotovo spadajo številne najdbe rastlinskih fosilov iz starega 
zemeljskega veka, izpred več kot 300 milijonov let, ki sta jih odkrila v ožji 
in širši okolici Litije. V zadnjih letih sta sodelovala tudi pri vsebinskem 
urejanju rudnika Sitarjevec, pri katerem sta se jima pridružila še kipar sin 

Anže, ki je za rudnik izdelal dioramo karbonskega gozda in slikarka hči Barbara, avtorica znane re-
konstrukcije karbonske pokrajine, ki je tudi avtorica vseh drugih 
upodobitev pradavnega okolja v tem zanimivem delu. 
Čeprav gre za delo, ki temelji na znanstveni osnovi, je velik del 
napisan na splošno razumljiv način primeren za vsakogar, ki ga 
zanima naravoslovje in zgodovina Zemlje. V knjigi je na zgoščen 
način predstavljena pot od najzgodnejših začetkov paleonto-
logije do sodobnega razumevanja fosilov, njihovega nastanka, 
pomena za geologijo in za razvoj sodobne evolucijske misli. 
Glavni del je namenjen pregledu geoloških obdobij Zemljine 
zgodovine s pomočjo makrofosilov, torej tistih, ki so vidni že 
s prostim očesom brez optičnih ali elektronskih pomagal. Ob 
prepoznavanju načina življenja nekdanjih organizmov, njiho-
vih združb in okolja v katerem so živeli ter razmer ob njihovi 
smrti in kasnejši fosilizaciji, so predstavljeni nekateri ključni 
geološki dogodki, od lokalnih in regionalnih do globalnih, ki so 
krmarili evolucijske poti živega sveta vse do danes. 
V knjigi je prikazan izbor izključno slovenskih fosilov, ki so po-
membni za razumevanje geološkega časa in okolja, v katerem 
so kamnine z njimi nastajale, in posledično za poznavanje ge-
ološke zgradbe Slovenije. Širši litijski prostor je v knjigi močno 
zastopan s fosili rastlin iz karbonske periode, triasnimi koralni-
mi grebeni na Dolah pri Litiji in ne nazadnje z znamenito fosil-
no obalo izpred več kot 13 milijonov let na Vačah. 
Knjiga je v celoti prevedena v angleški jezik in bogato ilustrira-
na. Na 33 velikih tablah so prikazani fosili iz različnih slovenskih 
nahajališč in različnih geoloških obdobij, besedilo pa spremljajo 
številne fotografije nahajališč, risbe in upodobitve morskih in 
kopenskih življenjskih okolij v geološki zgodovini, v katerih so 
nastajale kamnine Slovenije.
V obsežnem delu s pomenljivim podnaslovom »Pogled v prete-
klost za razmislek o prihodnosti«, nas avtorja opozorita še na 
pomembno vlogo naše civilizacije kratkem času, ki nam je v pri-
hodnosti še namenjen. Če je nekoč je veljalo, da je sedanjost 
ključ za razumevanje preteklosti, danes v geologiji povsem ena-
kovredno velja tudi druga paradigma, ki uči, da je preteklost (v 
številnih primerih) ključ za razumevanje sedanjosti (pa verjetno tudi za predvidevanje prihodnosti). 
Zato avtorja je v knjigi izpostavljata tudi vprašanje, kaj se v prihodnosti obeta ljudem, zlasti v zve-
zi s podnebnimi spremembami. Vse bolj je jasno, da je človeštvo postalo v izjemno kratkem času 
ključna geološka sila sedanjosti, ki kljub navidezni nepremagljivosti s svojim početjem prehiteva 
čas, ki nam je kot vretenčarski vrsti še na razpolago.  Blaž ZARNIK
razlaGa slik
Slika 1:   Vlažno in toplo podnebje ob ekvatorju, v kakršnem so pred več kot 300 milijoni let nastajale kamnine 

velikega dela litijske občine, je bilo idealno za razvoj velikih dvoživk in razrast bujnih tropskih gozdov 
orjaških praprotnic (Barbara Jurkovšek, 2018).

Slika 2:   V apnenčevih plasteh Dol pri Litiji so ponekod ohranjene korale in spužve, ki so naseljevale plitvo 
triasno morje pred 240 milijoni let.

Slika 3:   Med geološke znamenitosti Slovenije spada fosilna morska obala na Vačah v kateri so se ohranile 13 
milijonov let stare luknje kamnovrtnih školjk. 

LILIN VRTILJAK 

pROMOCIJA RUDNIKA SITARJEVEC LITIJA  
na sejmu mineral Fest 2021

V mesecu septembru 
smo bogato zbirko mi-
neralov Rudnika Sitarje-

vec Litija predstavili obiskovalcem tradicio-
nalnega sejma mineralov, fosilov in nakita 
v Cankarjevem domu v Ljubljani. Sejem je 
potekal med 18. in 19. septembrom. Na 
stojnici se nam je pridružil Anton Klinc, iz-
delovalec hematitnega nakita, nabranega iz 
Rudnika Sitarjevec Litija. Presenečeni smo 
bili nad dobrim obiskom sejma, zato smo 
priložnost izkoristili za odlično promocijo 
rudnika širši publiki. Tic Litija

Oktobrski vrtiljak začnimo s 
povabilom na samostojno raz-
stavo likovnih del naše člani-
ce Sabine Cvikl Slana, ki svoja 
dela predstavlja v Kulturnem 

centru. Številna so prejela certifikat kakovosti v 
projektu Zlata paleta, pri ZLSD.
Razstava likovnih del nastalih na Taboru ljubitelj-
skih slikarjev v organizaciji ZLDS in društva Lila, 
ki je bil v Mozirskem gaju, je na ogled v Rečici.
Knjižnica Šmartno pri Litiji gosti razstavo naših 
del, na temo Videz tipnega.
Društvo LILA se je predstavilo tudi na Festivalu 
medgeneracijskega sodelovanja v Litiji. Nastala 
je skupinska slika, ki so jo ustvarili mimoidoči, 
med njimi je za čopič prijel tudi župan Litije Fran-
ci Rokavec. Vse sekcije so že začele z delom. Toli-
ko vsega se dogaja, toliko vsega nastaja …

Počasi se v gozdove, polja in mesto plazi jesen. 
Brezmejni spekter barv odeva pokrajino, večeri 
postajajo hladnejši, v lili pa vse bolj živahno in 
ustvarjalno. 

V soboto, 29.8.2020 so se v Rečici ob Savinji na 
zadnjo tematsko razstavo projekta »Zlata paleta« 
za kiparstvo in fotografijo s svojimi deli uvrstili: 
Miša Urankar Murn, Marija Bregar Hostnik, Mar-
jeta Mlakar Agrež, Andrej Hostnik, Aleksander 
Lavrenčič, Sabina Slana Cvikl, Gabrijela Haupt-
man.
V sredo, 2.9.2020 smo se z mentorjem mag. 
Zoranom Pozničem spet lotili skulpture človeške 
figure, ki počasi dobivajo končno podobo. V delu 
je tudi priprava na predstavitev projekta Furmani. 
V okviru dejavnosti ob 20. Letnici Društva Lila 
se je dne 3.9.2020 izvedla delavnica oblikovanja 
gline pod mentorstvom umetnice Barbare Dacar.
V petek, 4.9.2020 je bila na gradu Negova otvori-
tev razstave del, ki so nastala na Taboru Ljubitelj-
skih slikarjev, v organizaciji Zveze likov nih društev 
Slovenije in Likovnega društva iz Gornje Radgo-
ne. Na taboru sta ustvarjala tudi dva naša člana 
in sicer Roman Kovačič in Jelka Jantol.
Prijazno vabljeni na ogled dveh skupinskih likov-
nih razstav in sicer v domu Tisje, kjer je predsta-
vljenih kar 38 likovnih del članov Lile, enota Litija 
in v IC GEOSS, v Tednu vseživljenjskega učenja. V 
sodelovanju z Mestnim muzejem Litija se s samo-
stojno razstavo predstavlja naš član Billy Mehle.
Pričenjajo se tudi priprave na 2. festival medge-
neracijskega sodelovanja, kjer bomo predstavili 
delo društva. Lila se že veseli, da se končno spet 
odprejo vrata najmlajšim članom. Pričnejo se 
srečanja Cici in Male Lile. V Cici Lilo se lahko vpi-
šejo otroci od 4. do 9. Leta, v Malo Lilo pa otroci 
od 10. do 15. leta). Ponovno so se začele tudi 
literarne delavnice za vse člane, ki jih navdušuje 
pisana beseda z mentorico pesnico in pisateljico 
Stanko Hrastelj.
Če se nam želite pridružiti in v naši družbi 
preživljati ustvarjalne in prijetne urice, pridite v 
Atelje Lila v sredo od 17. 30 do 18. ure. In vrtiljak 
se vrti … vrti naprej…
 Za Lilo piše Aleksandra KRNC

pLESNO V NOVO šOLSKO LETO
Nova plesna sezona 2021/22 je s seboj prinesla kar nekaj nejasnosti, ki pa 
smo jih uspešno prebrodili. Z različnimi ritmi glasbe smo ponovno napolnili 
naše plesne dvorane, pričeli smo s tečaji v Litiji, Kresnicah in na Vačah. 
Na Dnevih odprtih vrat smo se prvič spoznali s plesnimi koraki ali pa se 

ponovno srečali s prijatelji, s katerimi se vsaj enkrat tedensko družimo med šolskim letom. Na 
naših tečajih plešejo otroci od 3 leta starosti dalje, nudimo tudi tečaje za mladostnike, v Litiji pa že 
nekaj let potekajo tudi tečaji plesa v parih za odrasle - družabni plesi. Tudi v oktobru in novembru 
še sprejemamo nove člane, zato vabljeni na našo spletno stran, kjer lahko preverite urnik in najdete 
primeren tečaj za vas ali vašega otroka.
Sezona tekmovanja na državnem nivoju se je končno zaključila tudi za starostno kategorijo otro-
ci, ki so zadnji vikend v septembru zaplesali na državnem prvenstvu v Medvodah. Litijski ple-
salci so se predstavili v kategoriji malih skupin (14. mesto) in v kategoriji formacij (10. mesto). 
Čestitke za odlične rezultate! 
Državna reprezentanca v Modernih tekmovalnih plesih pa je slovenske barve zastopala na evrop-
skem prvenstvu v hip hopu na Poljskem, kjer so se predstavili tudi naši plesalci. Jaša in Iris sta 
se uvrstila na 27. mesto, Jaša si je kot solist priplesal 23. mesto, odlični pa sta bili tudi Maša in 
Anja, ki sta bili drugi najboljše uvrščeni slovenski par! Evropsko prvenstvo zaključili na 7. mestu. 
Čestitke!!  NLP
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DEJAVNOSTI CENTRA ZA SOCIALNO DELO  
OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD, ENOTA LITIJA

V preteklih mesecih smo si zaposleni na Centru za 
socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Li-
tija, prizadevali z različnimi oblikami pomoči ljudem 

in družinam v stiski olajšati njihov vsakdan. 
Preko podjetij HOFER Slovenija in Lidl Slovenija že osmi mesec 
zapored štirikrat tedensko pomagamo našim uporabnikom s pa-
keti hrane. Paketi so povečini sestavljeni iz kruha in pekovske-

ga peciva ter sadja in zelenjave. S 
paketi želimo prispevati tudi k nava-
dam za zdrav način prehranjevanja, 
uporabnikom pa, še posebej v tre-
nutni situaciji, olajšati vsakodnevni 
odhod v trgovino oziroma pekarno. 
Za pripravo in distribucijo paketov 
skrbi naš javni delavec. Na seznam 
je trenutno uvrščenih že preko 70 
posameznikov in družin, ki na Centru tedensko prevzemajo hrano, pa-
kete hrane pa jim s predanostjo pripravimo in z veseljem predamo. 
Občasno pakete dopol-
nimo tudi s pripomočki 
za osebno higieno, ki 
nam jih donira podjetje 
dm Slovenija. 

Konec meseca avgusta smo se povezali s humani-
tarnim društvom ADRA Slovenija, ki je del globalne 
mreže humanitarnih in razvojnih človekoljubnih or-
ganizacij. Donirali so nam ogromne količine šolskih 
potrebščin (zvezkov, map, pisal, barvic, likovnega 
materiala in drugih šolskih pripomočkov). Razdelili 
smo jih med otroke, ki prihajajo iz socialno in ma-

terialno šibkejših 
družin. Prav tako 
nam je avgusta šolske potrebščine (zvezke, šolske torbe, knjige, 
vadnice) doniralo podjetje HOFER Slovenija. 
Predstavnice Centra smo 
se v soboto, 18. 9. 2021 
udeležile zaključka 2. fe-
stivala medgeneracijske-
ga povezovanja v Občini 
Litija. V pogovoru z obi-
skovalci smo predstavlja-
le naše delo. Obiskoval-
cem so bile na voljo naše 

avtorske informativne zgibanke o storitvah, pomočeh in 
postopkih Centra. Slednje lahko vsakdo prejme na Centru 
ali v elektronski obliki.
Konec meseca septembra nas je obiskal aktualni minister 
za delo, družino in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, ki 
se nam je v prvi vrsti zahvalil za naš prispevek k ustvarja-
nju boljšega vsakdana naših občanov. Zahvalil se je tudi za 
naš trud v času epidemije in za pomoč ranljivim skupinam 

prebivalstva. Spregovorili smo o posebnostih 
dela na Litijski enoti Centra, in sicer o delu 
na terenu z javnimi delavci, dobremu sodelo-
vanju z Občinama Litija in Šmartno pri Litiji, 
o naraščanju števila delovnih migrantov ter o 
predlogih za spremembe pri uveljavljanju pra-
vic iz javnih sredstev. 
Naša želja je tudi v prihodnje pomagati vsem 
ljudem, ki se znajdejo v kakršnih koli stiskah. 
Zavedamo namreč se, da trenutni čas ter 
splošne razmere, ki jih je prinesla epidemija, 
še zdaleč niso lahke in zagotovo je med nami 
veliko tistih, ki potrebujejo pomoč v različnih 

oblikah. Tudi v prihodnje si želimo delati zavzeto in požrtvovalno za ljudi in z ljudmi.
 Zaposleni Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Litija

LETNA EKSKURZIJA DRUšTVA LAZ NA 
solčavsko in v logarsko dolino

Vsako leto se s člani Društva za razvoj podeželja Laz odpravimo na 
strokovno ekskurzijo v okviru katere is ogledamo dobre prakse razvo-

ja podeželja v Sloveniji ali v tujini. Letos smo načrtovali tri-dnevni obisk Moravske na 
Češkem, pa nam je trenutna situacija povezana s Covid 19 prekrižala načrte. Zato smo 
se povezali s podjetjem Natur-Etno Alp, trajnostni turizem - svetovanje in raziskave iz 
Mozirja in skupaj izvedli enodnevno ekskurzijo. Odkrivali in spoznavali smo zanimivosti 
Solčavskega in Logarske doline. 
V nam do sedaj nepoznanem gradu Vrbovec v Nazar-
jah smo si ogledali muzeja gozdarstva in lesarstva 
v katerem je predstavljena zgodovina gozdarstva in 
lesarstva v Zgornje savinjski dolini. Gozdovi so ne-
koč narekovali svojevrsten gospodarski razvoj tega 
območja in odločilno vplivali na življenje tamkajšnjih 
prebivalcev. V naši Jablaniški dolini je bilo nekoč zelo 
povezano gozdarstvo in furmanstvo.
V Gornjem gradu nas je sprejel tamkajšnji župnik in 
župan občine. Pravita, da je za napredek kraja zelo 
pomembno sodelovanje med lokalno skupnostjo in 
župnijo, ki se ponaša z največjo katedralo v Sloveniji. 
Mesto s 1.800 prebivalci, kolikor jih ima tudi območje Jablaniške doline, je nekako primerljivo 
po razgibanem terenu ter številu zaselkov. Skupaj smo si privoščili zeliščni čaj v Zeliščarni in 
prisluhnili zanimivim zgodbam, ki nam jih je pripovedovala zeliščarka Maja. Bila so nas polna 
ušesa. Letošnje leto samo tudi v Društvu Laz v okviru projekta Visit Litija zbirali in zapisovali lo-
kalne zgodbe. Tudi naše zgodbe bomo interpretirali in vključevali v turistične programe.
V Solčavi smo si ogledali butik Bicka (bicka je v Solčavskem narečju mlada ovčka) in bili de-

ležni predstavitve postenja 
iz volne. Med demonstra-
cijo nam je članica društva 
Bicka predstavila njihove 
aktivnosti in letni dogodek 
Festival ovčje volne, ki ga 
običajno izvedejo v mesecu 
septembru. Za polstenje in 
izdelavo izdelkov uporablja-
jo volno avtohtone pasme 
jezersko-solčavske ovce.
Popoldne smo preživeli v 
naravi ob doživetem vo-
denju po spodnjem delu 

Poti po Logarski dolini, ki je letos s strani Turistične zveze Slovenije prejela naziv Naj tematska 
pot Slovenije 2021. Za voden in doživet ogled je poskrbel marko slapnik, pobudnik in snovalec 
omenjene tematske poti. Z Markom Slapnikom je društvo LAZ že sodelovalo in sicer pri izvedbi 
izobraževanja za lokalne turistične vodnike (projekt Lokalident).
Udeleženci ekskurzije smo bili navdušeni nad videnim in doživetim. Predvsem nas je navdušilo 
gostoljubje in odprtost naših gostiteljev, ki so z veseljem podelili njihove izkušnje z nami. Še po-
sebej pa smo bili veseli, da smo tudi mi s svojo pozitivno energijo presenetili njih. Zaupali so nam, 
da že dolgo niso imeli tako prijetnih gostov. Veselimo se naslednjih druženj in povezovanj znotraj 
in izven društva. Zapisala: Mojca HAUPTMAN

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

MONOGRAfIJA 
Nekdanja učenka Nataša iz Gore mi je prinesla obljubljenih 19 nadaljevanj iz časo-
pisa Kmečki glas - 1970. Takoj sem se lotil branja, pozabil na vse in ugotovil veliko 
dragocenost prinesenega čtiva. Nemogoče: saj to je prva in edina splošna mono-
grafija Vač! Pa - kje sem doma in koliko sem star, da mi je to ostalo prikrito kar 50 
let?! Dve leti kasneje je izšla monografije Župnije Vače, ki jo je napisal naš župnik 

Valentin Benedik, kar je nekaj podobnega le s poudarkom na sakralnih vsebinah.
Tone Štrus (1949 – 1996, sl.) je avtor prve monografije Vač (Letos je minilo 25 
let od njegove smrti.) . Le kaj je 20- letnega študenta tako prevzelo, da se je lotil 
proučevanja Vač? Gotovo kakšna brhka domačinka! Kronološko opisuje Vače od 
prvega razcveta (železna doba) do drugega viška, ko so Vače postale trg, pa vse 
do 70 let prejšnjega stoletja, ko so Vače ostale na pragu poraza; kmetije so propa-
dale, mladina je odšla v mesta, delavski avtobus je vozil delavce v službo in nazaj; 
ostali sta dve gostilni, šola s premalo otroki, cerkev; družabno življenje je zamrlo 

– še gasilske veselice ni bilo več. Ko si na dnu, imaš 
možnost, da obupaš ali se odženeš od dna. Vače so 
izbrale drugo možnost … Hvala Tone! Pozabi si iztr-
gal veliko dragocenih dejstev in izvedel sem veliko 
novega. Tvoja žena Olga pa mi je poslala zapis v pdf 
obliki, da bo tvoje delo še komu koristilo: http://
www.vace.si/strus.pdf Tvoje ime je zapisano na ko-
ledarju – Na današnji dan, kjer so zapisani vsi za 
Vače pomembni dogodki in ljudje.
GeOss in potem peš na triGlav
Pravkar je minilo 30 let od prvega, odlično pripra-
vljenega pohoda (144km). Čestitke litijskim planin-
cem. Obširen članek izpred 30 let lahko najdete v 

Digitalni knjižnici Slovenije (dlib), v Glasilu občanov, 1991, št. 9, oktober. To je fotografija iz tiste-
ga članka. Treh junakov žal ni več med nami - a ostali so 30 let starejši.
Planinsko društvo Litija pa še vodi tudi akcijo »Iz Geometričnega središča Slovenije na 100 slo-
venskih vrhov«.
Vse več pa je pohodnikov, tekačev,… ki si izberejo za izziv pot največjega uspelega pobega iz 
nemškega ujetništva v svobodo »Vranov let« (~250km).

TUDI pRAVILA USTREZNEGA VEDENJA SE SpREMINJAJO
V sredo, 29. 9. 2021, smo se v prijetnem ambientu knjižnice v Gabrovki, enoti knjižnice 
Litija, srečali z Ireno Potočar Papež, avtorico knjig o bontonu, ki je prepričana, da le s 
kulturnim obnašanjem ustvarjamo oz. soustvarjamo lepši in boljši svet. 
Ga. Potočar Papež, univ. dipl. pedagoginja in prof. slovenščine, tudi NLP praktičarka in moderator-
ka prireditev ter poznavalka poslovnega in javnega življenja, je članicam Društva podeželskih žena 
Gabrovka spregovorila o ustreznem vedenju/obnašanju ob različnih priložnostih. Pojasnila je, da 
se pravila bontona s časom, v povezavi z novim/drugačnim načinom dela in življenja ter glede na 
okoliščine, spreminjajo. In da marsikaj, kar je nekoč veljalo za primerno, danes ne velja več, sploh 
v poslovnem svetu: npr. »na zdravje«, če 
nekdo kihne, »dober tek« na poslovnem 
kosilu. Povedala je, kako je z darili, kdaj 
jih izročiti, kako jih sprejeti, kakšno je 
ustrezno naslavljanje (gospa, gospo-
dična …), pozdravljanje … Med drugim 
tudi, kako prijazno opozorilo v prostorih, 
ki jih uporabljajo različni ljudje (toaletni 
prostori, mini kuhinje …) naleti na mno-
go boljši odziv uporabnikov kot napisi 
v krepkem tisku in s tremi klicaji. Po-
membna je naša verbalna in neverbal-
na komunikacija, v zasebnem življenju 
in poslovnem okolju, vedno in povsod 
mora biti prisotno spoštovanje, pomemben je naš prvi vtis, ki ga naredimo na poslušalce, obisko-
valce, pomembna sta vsebina, ki jo želimo sporočiti, in seveda način, kako to vsebino podajamo. 
Zavedati se moramo, da se vedno lahko naučimo česa novega in da tako vsak dan postajamo bolj-
ši. Srečanje je organizirala Knjižnica Litija v mesecu nacionalnega skupnega branja v sodelovanju  
z Društvom pode žel-
skih žena Gabrovka, 
na pobudo članic dru-
štva, ki so želele osve-
žiti svoja vedenja na 
področju bontona, ko-
municiranja. Dogodka 
sta se udeležili tudi 
ga. Andreja Štuhec, 
direktorica Knjižnice 
Litija, in Vesna Burja, 
vodja potujoče knji-
žnice, ki nista pozabili 
na povabilo k vpisu v 
knjižnico in seveda iz-
posoji knjig ter branju. 
Dogodek se je zaklju-
čil s klepetom in pogo-
stitvijo. 
Naj nam bo misel 
Irene Potočar Papež 
vodilo vsak dan: »Do-
takni se z besedo, 
očaraj s pogledom in 
prepričaj z dejanji.«

Anica RESNIK

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA GABROVKA

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

SE JE OTROKU 
ZATAKNILO 

V ŠOLI?

Ne razume,  
ne zmore,  

noče?

Se upira,  
odgovarja…?

CELOSTNA  
OBRAVNAVA 

OTROK
•  Pomoč pri učnih, 

čustvenih in vedenjskih 
težavah,

• motnjah koncentracije, 

• motiviranju,

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

• šolanje na domu…

Paketi hrane HOFER Slovenija  
(FOTO: CSD OSV, Enota Litija)

Donacija hrane Lidl Slovenija 
(FOTO: CSD OSV, Enota Litija)

Donacija šolskih potrebščin HOFER 
Slovenija (FOTO: CSD OSV, Enota Litija)

2. festival medgeneracijskega povezovanja v 
Občini Litija (FOTO: CSD OSV, Enota Litija)

Obisk ministra Janeza Ciglerja Kralja na enoti Litija  
(FOTO: CSD OSV, Enota Litija)

Donacija Humanitarnega društva ADRA Slovenija  
(FOTO: CSD OSV, Enota Litija)



V vseh naših srcih delčki tebe so ostali 
do tedaj, ko spet se ob tebi bomo zbrali.

ZAHVAlA
V 94. letu nas je zapustila naša draga mama, nona in pranona

ŠTEFKA ANDLOVEC
iz Litije

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, 
darovano cvetje in sveče. 
Hvala pevcem, trobentaču za zaigrano Tišino, dr. Kokotovi, 
patronažni sestri Sandri, praporščakoma ZB in DU Litija. Hvala 
pogrebni službi KPS Litija in vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo 
pot.

Vsi njeni

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

V SPOMIN
18. oktobra je minilo deset let odkar nas je zapustil

SILVESTER KISOVEC
iz Jevnice

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

njegovem grobu. 

Vsi njegovi

Tiho si živel, 
še tišje si odšel, 
srce tvoje več ne bije, 
bolečin več ne trpiš. 
Le dom je prazen, ker te ni.

ZAHVAlA

STOJAN KONCILJA
iz Kresnic

30.5.1950 – 29.9.2021

Vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam 
pomagali prebroditi vse težave, se lepo zahvaljujemo. Hvala tudi 
vsem sodelujočim na pogrebni slovesnosti in vsem, ki ste se od 
njega še zadnjič poslovili.

Vsi njegovi

Zlato srce je zaspalo,
našlo zasluženi je spokoj,
v nas spomini so ostali
in misli mami, da enkrat
tam nekje, ko pride čas,
spet bomo s teboj.
Vedno boš v naših srcih.

ZAHVAlA
Za vedno se je poslovila naša draga mami, sestra,  

babica in prabica

SLAVKA AVBELJ
Ocepkova mama Slavka iz Bitič

18.2.1939 – 29.8.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, maše in podarjene 
sveče. Zahvaljujemo se tudi ekipi prve pomoči Zdravstvenega doma 
Litija, pogrebni službi, pevcem, trobentaču in župniku dr. Božidarju 
Ogrincu za lepo opravljen obred.

Vsi njeni domači in brat Janez z družino ter ostalo sorodstvo 

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

V SPOMIN
5.10.2021 je minilo žalostno leto odkar nas je nepričakovano 

zapustil naš dragi

ANTON - TONE JELNIKAR

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate  
in ob njegovem grobu postojite  

ter prižigate sveče v njegov spomin.

Pogrešamo te...

Vsi tvoji

V SPOMIN
Minilo je dve leti odkar te ni.

ŠTEFKA JERANT
1949 – 2019

Tako kot reka v daljavo se zgubi,  
odšla si tiho brez slovesa,  

za seboj zapustila si spomin  
na naša skupna srečna leta. 

 
Le srce in duša ve kako boli,  

ko več te ni.

Vsi tvoji

Kje si, mami naša,
kje je mili tvoj obraz,
kje je roka tvoja,
ki skrbela je za nas?

ZAHVAlA
Ob boleči izgubi naše drage mamice, 

 mame, prababice, tašče in sestre

ŠTEFANIJE ŠTROS
po domače MATEVČEVE ŠTEFKE iz Golišč

18. 12. 1942 – 19. 9. 2021

V času, ko se narava odeva v jesenske barve in se življenje na zemlji umirja, je tiho legla 
k večnemu počitku tudi naša predraga, zlata, srčna mami. V vsej bolečini še nismo 
dojeli, da je ne bomo nikdar več objeli.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečene besede sožalja, darovane sveče, sv. maše in druge darove. Hvala, ker nam v 
teh najtežjih trenutkih stojite ob strani.
Zahvala g. Stanetu Lemutu za organizacijo pogreba, župnikoma g. Božidarju Ogrincu 
in g. Petru Bregarju, pevcem, trobentačema, pogrebcem in pogrebni službi KSP Litija. 
Hvala g. Jožetu Ostrežu za besede slovesa. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo 
pospremili k zadnjemu počitku.
Iskrena zavala tudi voznikom podjetja Blumis, ki ste prijazno poskrbeli, da je naporna 
vožnja naši mami postala vzdržna, hvala dr. Stanetu Ptičarju, patronažni službi ZD 
Litija, dializnemu oddelku bolnišnice Trbovlje ter NMP Litija.
Predraga naša mami, predvsem pa hvala tebi za vso toplino tvojega velikega srca, za 
vso tvojo ljubezen, ki si jo nesebično delila med nas, hvala ker si nas naučila ljubezni, 
sočutja in vere. Skozi tvoje cvetoče češnje, jablane in prostrane zelene travnike 
domačije, boš za vedno ostala z nami. 
Hvala, ker smo te lahko imeli in hvala, ker si bila naša najboljša mami. Pogrešamo te!

Žalujoči: otroci Agica, Nada, Sonja, Lidija, Lojzi, Zlato z družinami ter brata Tone in Nace 

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.

ZAHVAlA
Dva dni pred 85. rojstnim dnem se je poslovil naš stric

MIHAEL ANŽLOVAR 
Iz Brezja pri Gabrovki

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše in za vse lepe spomine na našega strica, ki ste jih delili z nami. 
Posebna zahvala velja vsem zaposlenim na oddelku Kostanj iz DSO 
Tisje enota Litija, vaščanom vasi Brezje in Tlaka, še posebej sosedu 
Dragotu Resnik, pevcem za zapete pesmi ob slovesu, trobentaču 
za odigrano Tišino, duhovniku Romanu Ivanetič za lepo opravljen 
obred s sveto mašo, pogrebni službi KSP Litija in gospodu Andreju 
za sočutje in organizacijo pogreba ter vsem, ki ste sodelovali pri 
pogrebni slovesnosti.
Hvala vsem, ki ste našega strica Mihata pospremili k njegovemu 
zadnjemu počitku.

Nečakinja Ivica in vsi njegovi 

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

V SPOMIN
Minilo je že 10 let odkar nas je zapustil naš dragi oče,  

dedek in pradedek

AlbIN bAjde
6.9.1931 – 6.10.2011

iz Sp. Hotiča.

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

Vsi njegovi

V SPOMIN

JOŽE ŽITNIK
1948 – 2011

V mesecu oktobru mineva deset let,  
ko je prenehalo biti tvoje plemenito srce.  

Jože, neizmerno te pogrešam! 
Viktorija

Hvala vsem, ki se ga spominjate

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš!

ZAHVAlA
V devetdesetem letu je odšla v večnost naša draga mama

MARIJA KRAŠEVEC
Maneževa Micka iz Selšeka 7, Šmartno pri Litiji

nazadnje živeča na Vodicah pri Gabrovki 21
25.1.1932 – 21.9.2021

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom in prijateljem za 
izražena sožalja, darovano cvetje in sveče ter darove za svete maše. 
Zahvala dr. Doblekar Silviji za nesebično pomoč v zadnjih tednih 
življenja. Hvala g. župniku Vinku Malovrhu za lepo opravljen 
pogrebni obred, pogrebnemu moštvu JP KSP Litija, pevcem za lepo 
zapete žalostinke in vnuku Matjažu za ganljive besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji 
zemeljski poti.

Vsi njeni

Oči si želijo te uzreti, 
roke si želijo te objeti, 
ti pa za vedno od nas si odšla, 
bolezen močnejša od tebe je bila.

ZAHVAlA
Ob boleči izgube naše drage žene, mame in stare mame 

JOŽICE RIBIČ

se iz srca zahvaljujemo za ustne in pisne izraze sočutja, za cvetje in 
sveče ter darovane maše. Posebna zahvala krajanom Slivne, Lojzetu 
Osolniku za poslovilne besede in vaškim pevcem. Hvala vsem, ki ste 
jo v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njeni

Kjerkoli si zdaj - naj te sreča poišče!
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče!
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
za vedno v vseh naših srcih bo ostala!

ZAHVAlA
Mnogo prezgodaj nas je zapustila naša draga

ALENKA KOPRIVNIKAR
17.11.1962 – 3.9.2021

iz Ponovič

Iskreno se zahvaljujeva vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
sokrajanom in znancem za izrečena sožalja, nesebično pomoč in 
spremstvo na njeni zadnji poti.

Hvala vsem in vsakemu posebej.

Sašo in Tamara

ZAHVAlA
V septembru 2021 smo se poslovili od dragega moža,  

očeta, dedka in pradedka Ludvika.

LUDVIK KOFOL
 17.8.1934 – 2.9.2021

Zahvaljujemo se pogrebni službi, pevcem in trobentaču.

Hvala vsem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih  
in ste darovali sveče in v njegov spomin Zavodu Sonček.

 Žena Ivanka, sin Matjaž z družino, hči Milojka z družino

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
T. Pavček

ZAHVAlA
V 78. letu starosti nas je nepričakovano zapustila  

naša draga

AlOjZIjA VIdeRGAR
roj. Govekar
1943 – 2021

Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani,
hvala za izrečene beseda sožalja, cvetje in sveče.

Pogrešamo te.

Žalujoči: vsi njeni

MAKS KOVIČ
14.8.1990 - 21.8.2021

Našel si svoj dom pod Triglavom, 
kjer si bil najraje.

Maksi naš, 
ostal boš vedno mlad.

Bili smo čustveno bogati, 
dokler si bila z nami ti, 
a zdaj živijo le spomini 
na te srečne dni.

ZAHVAlA
V 88. letu življenja se je od nas poslovila draga 

MARIJA (MIRA) HAUPTMAN
rojena Ponebšek 

8.12.1932 – 17.9.2021
Iz Gradiških Laz

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali ob strani in čutili 
z nami. Hvala vam za vsak iskren stisk roke, za vse tople in sočutne 
objeme in besede. Hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in svete 
maše. Zahvaljujemo se ge. Mii za njeno večletno neizmerno pomoč 

in DSO Tisje Enota Litija za skrbno nego v zadnjih dveh mesecih 
njenega življenja. Hvala g. župniku Marku Mohor Stegnar, ki je 

našo mamo pospremil k večnemu počitku, hvala tudi pevcem za 
zapete pesmi in pogrebni službi. 

Mama, vsa toplina tvojega srca bo ostala vedno z nami.

Naj lučka nikoli ne ugasne, 
ki za tebe gori,  
ker v naših srcih živela, 
za vedno boš ti.

ZAHVAlA
V 84. letu življenja nas je nepričakovano zapustila naša draga 

mama, babica in prababica

IVANKA REPOVŠ
11.9.1937 – 12.9.2021

iz Polšnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem  
za pomoč in izraze sožalja, cvetje in sveče. 

Hvala go. Agi za lep govor, pevcem,  
trobentaču in gospodu župniku za opravljen obred.

Počivaj v miru.

Vsi tvoji 

Ni sol. Je slana solza bolečine, 
ki lega čez in čez - čez vse Soline.
T. Pavček

ZAHVAlA

MARjAN jUG
1943 – 2021

Ob izgubi dragega moža se želim zahvaliti vsem, ki ste mi ob njegovi 
prerani smrti stali ob strani in mi pomagali v težkih trenutkih.
Zahvaljujem se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
darovano cvetje, sveče in donacije. Posebna zahvala gre Planinski 
sekciji Sokol, PD Litija, ZB Litija, MePZ DU Litija, pevcem Lipe, 
trobentaču in pogrebni službi KSP Litija. 

Tvoji najdražji.

Posebni  ljudje živijo v naših srcih, 
tudi ko niso več z nami.

V SPOMIN

ALOJZU HAUPTMANU
Šuštarjev Lojze

25.7.1928 – 26.10.1991

Svoj mir in uteho je naša draga mama našla ob svojem možu 
in našem očetu, ki prav v teh dneh mineva 30 let, ko se je tiho 

poslovil od nas.

Hvala vama vso dobroto, ki sta nam jo tako nesebično delila vse 
življenje. Spita spokojno, naj vaju grejejo lučke naše ljubezni.

Hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu.

Vera, Maja in Fani z družinami

16    OBČAN - OKTOBER 2021  

In memoriam
ALENKI KOpRIVNIKAR  
V ZAHVALO IN SpOMIN

V naša srca je zarezala vest, da je 
bila težka bolezen močnejša od tvo-
je volje in upanja, in si omagala v 
boju z njo. Zastal je korak, utihnil 
je glas, ugasnil je čar v tvojih očeh.
V naše vrste si vstopila v marcu 
2013 kot tajnica Krajevne organi-
zacije Rdečega križa Sava. Postala 
si predstavnica naselja Ponoviče 

v našem odboru. Spremljala si dogajanje v svojem 
lokalnem okolju, opozarjala na družine, ki so pomoči 
potrebne in se angažirala za nudenje pomoči. Bila si 
ustvarjalna in sočutna oseba, pripravljena prijeti za 
vsako delo v društvu in ga uspešno in z vso vnemo 
tudi opravljati. Tvoja kreativnost in ustvarjalnost se je 
kazala na vseh področjih, rada si prišla na ustvarjalne 
delavnice, na naših izletih si se izkazala kot uspešna 
fotografinja, s svojim delom si se borila za pravično 
in pravilno delovanje našega društva in tudi občinske  
organizacije. 
V jeseni 2013 smo ustanovili skupino Šole zdravja, kjer 
si postala vaditeljica jutranje telovadbe. Z nami si vsa-
ko jutro telovadila, če ti je le čas dopuščal.
Draga Alenka, radi smo te imeli in pogrešamo te. Prej-
mi zahvalo za vse, kar si vtkala v naše društvo.
 RKS-OZ LITIJA

KORK SAVA

IN MEMORIAM
»Mojega prijatelja, ki sem ga lju-
bil čez vse moči, zadela je uso-
da vseh ljudi. Jokal sem za njim 
noč in dan, nisem dal, da bi ga 
pokopali - morda bo moje vpitje 
le prebudilo mojega prijatelja in 
bo vstal.«
Ep o Gilgamešu, deseta plošča, 
2000 pr. n. št.
Usedel sem se v avto, in imel na 
izbiro dve poti. Pot srca, me je 

vodila proti sončnem zahodu, po kateri bi pustil vse za 
sabo in zapustil meni poznan svet. Ubral sem pot uma, 
katera mi narekuje, da naredim iz sebe najboljše, kar je 
v moji moči. Le tako bom zagotovo vedel, da sem ravnal 
pravilno, kot bi si Maks želel in kar mi je tudi pred časom 
sam rekel, da si želi od mene.
Minil je slab mesec, ko nas je zapustil Maks Kovič, kot 
pravi Slovenec v steni Triglava. Razmišljal sem, in upam, 
da so bile njegove zadnje misli lepe, o njegovem življe-
nju, veselih dogodivščinah in o tem, da je svet zapustil 
vedoč, koliko nam je pomenil. Učili so me, da ne mo-
reš biti vsem ljudem všeč. Maksu je to po njegovi nara-
vi uspevalo. Ne pomnim, da bi kdaj slišal kaj slabega o 
njem.
Vsak se na svoj način trudi, da bo spomin na njega ostal 
čim dlje med nami. Marsikdo me sprašuje, kdaj bomo 
naredili koncert v spomin. Veslači želijo v njegovem ime-
nu narediti spust po Savi. S prijatelji se menimo, kdaj 
gremo spet v Vrata pogledat ta pravljični kraj in se pri-
kloniti Triglavu v njegov spomin. Veliko bližnjih, kakor 
tudi jaz sam, razmišljajo, kaj bi si za večno zapisali na 
našo kožo, da nas bo njegova radost še naprej navdu-
ševala nad življenjem. Srečujem neznane ljudi, ki mi po-
vedo kako novo dogodivščino, povezano z njim. Spomin 
živi, in ne bo kar tako zbledel.
Prijatelj me je vprašal, kje je zmeraj našel čas, za vse, 
kar ga je veselilo in tudi za vse ljudi, katere nas je raz-
veseljeval on sam. Drugi mi je rekel, da si zdaj zmeraj 
vzame čas za sočloveka in ne hiti več iz enega opravila v 
drugega. Tretji se je zjokal in sem ga tolažil, ter s težkim 
srcem sam zadrževal solze.
Ne smemo sedeti na misli, kaj bi se lahko zgodilo dru-
gače. Bi mu lahko rekel, naj bo bolj pazljiv? Bi lahko kaj 
naredil, da se vrnem nazaj v času in mu nekako pre-
prečim odhod v hribe? Če bi lahko, ga pod nobenim 
pogojem ne bi moral prepričati, naj se ne povzpne na 
steno. Tam je živel. Vedoč, da je zapustil svet pri tem, 
v čem je res užival, me pomirja. Me pa žalosti, ker je 
bil njegov odhod vseeno prezgoden. Samoumevno mi je 
bilo, da bomo skupaj na stara leta obujali spomine na 
lumparije iz mladosti in da ga bom za vikende obisko-
val v hribih, kot kakega Gorskega Joža. A na to nimamo 
vpliva. Usoda nam kroji poti po lastni volji. Lahko izbira-
mo, po kateri poti bomo hodili, ne pa, kaj nas bo na poti  
doletelo.
Vsem nam bo Maks za vedno ostal v lepem spominu. 
Mogoče se še kdaj srečamo. Počivaj v miru.

Žiga RAPPL EL SPARTANOS!!!



V vseh naših srcih delčki tebe so ostali 
do tedaj, ko spet se ob tebi bomo zbrali.

ZAHVAlA
V 94. letu nas je zapustila naša draga mama, nona in pranona

ŠTEFKA ANDLOVEC
iz Litije

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, 
darovano cvetje in sveče. 
Hvala pevcem, trobentaču za zaigrano Tišino, dr. Kokotovi, 
patronažni sestri Sandri, praporščakoma ZB in DU Litija. Hvala 
pogrebni službi KPS Litija in vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo 
pot.

Vsi njeni

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

V SPOMIN
18. oktobra je minilo deset let odkar nas je zapustil

SILVESTER KISOVEC
iz Jevnice

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

njegovem grobu. 

Vsi njegovi

Tiho si živel, 
še tišje si odšel, 
srce tvoje več ne bije, 
bolečin več ne trpiš. 
Le dom je prazen, ker te ni.

ZAHVAlA

STOJAN KONCILJA
iz Kresnic

30.5.1950 – 29.9.2021

Vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam 
pomagali prebroditi vse težave, se lepo zahvaljujemo. Hvala tudi 
vsem sodelujočim na pogrebni slovesnosti in vsem, ki ste se od 
njega še zadnjič poslovili.

Vsi njegovi

Zlato srce je zaspalo,
našlo zasluženi je spokoj,
v nas spomini so ostali
in misli mami, da enkrat
tam nekje, ko pride čas,
spet bomo s teboj.
Vedno boš v naših srcih.

ZAHVAlA
Za vedno se je poslovila naša draga mami, sestra,  

babica in prabica

SLAVKA AVBELJ
Ocepkova mama Slavka iz Bitič

18.2.1939 – 29.8.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, maše in podarjene 
sveče. Zahvaljujemo se tudi ekipi prve pomoči Zdravstvenega doma 
Litija, pogrebni službi, pevcem, trobentaču in župniku dr. Božidarju 
Ogrincu za lepo opravljen obred.

Vsi njeni domači in brat Janez z družino ter ostalo sorodstvo 

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

V SPOMIN
5.10.2021 je minilo žalostno leto odkar nas je nepričakovano 

zapustil naš dragi

ANTON - TONE JELNIKAR

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate  
in ob njegovem grobu postojite  

ter prižigate sveče v njegov spomin.

Pogrešamo te...

Vsi tvoji

V SPOMIN
Minilo je dve leti odkar te ni.

ŠTEFKA JERANT
1949 – 2019

Tako kot reka v daljavo se zgubi,  
odšla si tiho brez slovesa,  

za seboj zapustila si spomin  
na naša skupna srečna leta. 

 
Le srce in duša ve kako boli,  

ko več te ni.

Vsi tvoji

Kje si, mami naša,
kje je mili tvoj obraz,
kje je roka tvoja,
ki skrbela je za nas?

ZAHVAlA
Ob boleči izgubi naše drage mamice, 

 mame, prababice, tašče in sestre

ŠTEFANIJE ŠTROS
po domače MATEVČEVE ŠTEFKE iz Golišč

18. 12. 1942 – 19. 9. 2021

V času, ko se narava odeva v jesenske barve in se življenje na zemlji umirja, je tiho legla 
k večnemu počitku tudi naša predraga, zlata, srčna mami. V vsej bolečini še nismo 
dojeli, da je ne bomo nikdar več objeli.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečene besede sožalja, darovane sveče, sv. maše in druge darove. Hvala, ker nam v 
teh najtežjih trenutkih stojite ob strani.
Zahvala g. Stanetu Lemutu za organizacijo pogreba, župnikoma g. Božidarju Ogrincu 
in g. Petru Bregarju, pevcem, trobentačema, pogrebcem in pogrebni službi KSP Litija. 
Hvala g. Jožetu Ostrežu za besede slovesa. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo 
pospremili k zadnjemu počitku.
Iskrena zavala tudi voznikom podjetja Blumis, ki ste prijazno poskrbeli, da je naporna 
vožnja naši mami postala vzdržna, hvala dr. Stanetu Ptičarju, patronažni službi ZD 
Litija, dializnemu oddelku bolnišnice Trbovlje ter NMP Litija.
Predraga naša mami, predvsem pa hvala tebi za vso toplino tvojega velikega srca, za 
vso tvojo ljubezen, ki si jo nesebično delila med nas, hvala ker si nas naučila ljubezni, 
sočutja in vere. Skozi tvoje cvetoče češnje, jablane in prostrane zelene travnike 
domačije, boš za vedno ostala z nami. 
Hvala, ker smo te lahko imeli in hvala, ker si bila naša najboljša mami. Pogrešamo te!

Žalujoči: otroci Agica, Nada, Sonja, Lidija, Lojzi, Zlato z družinami ter brata Tone in Nace 

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.

ZAHVAlA
Dva dni pred 85. rojstnim dnem se je poslovil naš stric

MIHAEL ANŽLOVAR 
Iz Brezja pri Gabrovki

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše in za vse lepe spomine na našega strica, ki ste jih delili z nami. 
Posebna zahvala velja vsem zaposlenim na oddelku Kostanj iz DSO 
Tisje enota Litija, vaščanom vasi Brezje in Tlaka, še posebej sosedu 
Dragotu Resnik, pevcem za zapete pesmi ob slovesu, trobentaču 
za odigrano Tišino, duhovniku Romanu Ivanetič za lepo opravljen 
obred s sveto mašo, pogrebni službi KSP Litija in gospodu Andreju 
za sočutje in organizacijo pogreba ter vsem, ki ste sodelovali pri 
pogrebni slovesnosti.
Hvala vsem, ki ste našega strica Mihata pospremili k njegovemu 
zadnjemu počitku.

Nečakinja Ivica in vsi njegovi 

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

V SPOMIN
Minilo je že 10 let odkar nas je zapustil naš dragi oče,  

dedek in pradedek

AlbIN bAjde
6.9.1931 – 6.10.2011

iz Sp. Hotiča.

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

Vsi njegovi

V SPOMIN

JOŽE ŽITNIK
1948 – 2011

V mesecu oktobru mineva deset let,  
ko je prenehalo biti tvoje plemenito srce.  

Jože, neizmerno te pogrešam! 
Viktorija

Hvala vsem, ki se ga spominjate

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš!

ZAHVAlA
V devetdesetem letu je odšla v večnost naša draga mama

MARIJA KRAŠEVEC
Maneževa Micka iz Selšeka 7, Šmartno pri Litiji

nazadnje živeča na Vodicah pri Gabrovki 21
25.1.1932 – 21.9.2021

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom in prijateljem za 
izražena sožalja, darovano cvetje in sveče ter darove za svete maše. 
Zahvala dr. Doblekar Silviji za nesebično pomoč v zadnjih tednih 
življenja. Hvala g. župniku Vinku Malovrhu za lepo opravljen 
pogrebni obred, pogrebnemu moštvu JP KSP Litija, pevcem za lepo 
zapete žalostinke in vnuku Matjažu za ganljive besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji 
zemeljski poti.

Vsi njeni

Oči si želijo te uzreti, 
roke si želijo te objeti, 
ti pa za vedno od nas si odšla, 
bolezen močnejša od tebe je bila.

ZAHVAlA
Ob boleči izgube naše drage žene, mame in stare mame 

JOŽICE RIBIČ

se iz srca zahvaljujemo za ustne in pisne izraze sočutja, za cvetje in 
sveče ter darovane maše. Posebna zahvala krajanom Slivne, Lojzetu 
Osolniku za poslovilne besede in vaškim pevcem. Hvala vsem, ki ste 
jo v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njeni

Kjerkoli si zdaj - naj te sreča poišče!
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče!
Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala,
za vedno v vseh naših srcih bo ostala!

ZAHVAlA
Mnogo prezgodaj nas je zapustila naša draga

ALENKA KOPRIVNIKAR
17.11.1962 – 3.9.2021

iz Ponovič

Iskreno se zahvaljujeva vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
sokrajanom in znancem za izrečena sožalja, nesebično pomoč in 
spremstvo na njeni zadnji poti.

Hvala vsem in vsakemu posebej.

Sašo in Tamara

ZAHVAlA
V septembru 2021 smo se poslovili od dragega moža,  

očeta, dedka in pradedka Ludvika.

LUDVIK KOFOL
 17.8.1934 – 2.9.2021

Zahvaljujemo se pogrebni službi, pevcem in trobentaču.

Hvala vsem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih  
in ste darovali sveče in v njegov spomin Zavodu Sonček.

 Žena Ivanka, sin Matjaž z družino, hči Milojka z družino

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
T. Pavček

ZAHVAlA
V 78. letu starosti nas je nepričakovano zapustila  

naša draga

AlOjZIjA VIdeRGAR
roj. Govekar
1943 – 2021

Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani,
hvala za izrečene beseda sožalja, cvetje in sveče.

Pogrešamo te.

Žalujoči: vsi njeni

MAKS KOVIČ
14.8.1990 - 21.8.2021

Našel si svoj dom pod Triglavom, 
kjer si bil najraje.

Maksi naš, 
ostal boš vedno mlad.

Bili smo čustveno bogati, 
dokler si bila z nami ti, 
a zdaj živijo le spomini 
na te srečne dni.

ZAHVAlA
V 88. letu življenja se je od nas poslovila draga 

MARIJA (MIRA) HAUPTMAN
rojena Ponebšek 

8.12.1932 – 17.9.2021
Iz Gradiških Laz

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali ob strani in čutili 
z nami. Hvala vam za vsak iskren stisk roke, za vse tople in sočutne 
objeme in besede. Hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in svete 
maše. Zahvaljujemo se ge. Mii za njeno večletno neizmerno pomoč 

in DSO Tisje Enota Litija za skrbno nego v zadnjih dveh mesecih 
njenega življenja. Hvala g. župniku Marku Mohor Stegnar, ki je 

našo mamo pospremil k večnemu počitku, hvala tudi pevcem za 
zapete pesmi in pogrebni službi. 

Mama, vsa toplina tvojega srca bo ostala vedno z nami.

Naj lučka nikoli ne ugasne, 
ki za tebe gori,  
ker v naših srcih živela, 
za vedno boš ti.

ZAHVAlA
V 84. letu življenja nas je nepričakovano zapustila naša draga 

mama, babica in prababica

IVANKA REPOVŠ
11.9.1937 – 12.9.2021

iz Polšnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem  
za pomoč in izraze sožalja, cvetje in sveče. 

Hvala go. Agi za lep govor, pevcem,  
trobentaču in gospodu župniku za opravljen obred.

Počivaj v miru.

Vsi tvoji 

Ni sol. Je slana solza bolečine, 
ki lega čez in čez - čez vse Soline.
T. Pavček

ZAHVAlA

MARjAN jUG
1943 – 2021

Ob izgubi dragega moža se želim zahvaliti vsem, ki ste mi ob njegovi 
prerani smrti stali ob strani in mi pomagali v težkih trenutkih.
Zahvaljujem se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
darovano cvetje, sveče in donacije. Posebna zahvala gre Planinski 
sekciji Sokol, PD Litija, ZB Litija, MePZ DU Litija, pevcem Lipe, 
trobentaču in pogrebni službi KSP Litija. 

Tvoji najdražji.

Posebni  ljudje živijo v naših srcih, 
tudi ko niso več z nami.

V SPOMIN

ALOJZU HAUPTMANU
Šuštarjev Lojze

25.7.1928 – 26.10.1991

Svoj mir in uteho je naša draga mama našla ob svojem možu 
in našem očetu, ki prav v teh dneh mineva 30 let, ko se je tiho 

poslovil od nas.

Hvala vama vso dobroto, ki sta nam jo tako nesebično delila vse 
življenje. Spita spokojno, naj vaju grejejo lučke naše ljubezni.

Hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu.

Vera, Maja in Fani z družinami
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OTVORITEV IN pREVZEM NOVIH GARDEROB
Pa smo dočakali dan, ko se bomo lahko preselili v nove garderobe. Zato ste vsi va-
bljeni na svečano otvoritev garderob, ki bo 24.10.2021 ob 14 uri. V duhu pozitivne 
energije smo otvoritev združili z krajevno prireditvijo HVALEŽNOST JESENI. Tako bo 
že od sobote naprej dogajanje potekalo na prireditvenem prostoru Š.D. Predstavlje-
ni vam bodo kmetijski pridelki, ki so bili vzgojeni v območju Jevnice in okoliških vasi. 

V nedeljo pa vas čaka bogat kulturni pro-
gram, podelitev priznanj naj pridelkom, 
turnir nogometa in otvoritev garderob. Za 
zabavo, jedačo in pijačo je poskrbljeno. 
V želji za res lep športni park, smo v okvi-
ru nogometnega kluba organizirali več 
delovnih akcij, ki so se odvijale v prostih 
sobotah in nedeljah. Tu gre pohvala igral-
cem, njihovim staršem, vodstvu kluba in 
simpatizerjem, ki so se udeležili akcij in s 
svojim delom ogromno prispevali k izgle-
du današnjega športnega parka Jevnica. 
Še enkrat hvala vam in s tem dokazuje-
mo, da skupaj zmoremo.
Tekmovanje selekcij poteka po začrta-
nem programu. Igralci pridno in vestno 
trenirajo pod nadzorom naših izkušenih 
trenerjev in dosegajo zelo dobre rezulta-
te. Trenerji prilagajajo procese treningov, 
glede na prostor, čas in dan, ki je z dneva 
v dan krajši. Veliko nam pomeni razsvet-
ljava za golom glavnega igrišča, ki marsi-
kateri trening podaljša v noč.

vidimO se v jevnici 24.10.2021 na OtvOritvi GarderOb
Ostanite zdravi in skrbite za zdravje ljudi okoli vas. Za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

(trenutno) slovo od trenerja žige
Vse selekcije so že lepo zakorakale v nova 
prvenstva, in nam v mladinskih selekcijah 
prav lepo kaže.
Trenutno najboljšo uvrstitev drži selekcija 
U13, katera po 6-tih odigranih tekmah za-

seda drugo mesto v svoji ligi. To je tudi najbolj številna 
selekcija, katera šteje 23 igralcev. Na žalost se je do se-
danji trener te selekcije, in članski kapetan Žiga Fašing, ki 
se je moral zaradi šolskih obveznosti preseliti v Maribor. 
Žigi želimo veliko uspeha v šolskih klopeh. Ali bo ome-
njeni selekciji uspelo zadržati to mesto ali celo doseči še 
kaj več, pa bomo videli na koncu prvenstva. Tudi ostale 
selekcije ne zaostajajo za njimi tako da U11 in U15 to sezono še ne poznajo poraza. 
Še prošnja za vse občane in občanke:  
PROSIMO, DA NE MEČETE SMETI ČEZ OGRAJO NA IGRIŠČE!  Elvid VELIć, NK Litija

JUDO KLUB LITIJA IMEL USpEšEN TEKMOVALNI DAN NA pTUJU
V nedeljo, 19.9.2021 so se trije tekmovalci Judo kluba Litija udeležili uradnega 
tekmovanja za Pokal Ptuja 2021, kjer so ponovno pokazali odlično pripravljenost 
in osvojili dve kolajni.
Skupno so judoisti JK Litija s 
sekcijo v Komendi v katego-
rijah U10, U12, U14, in U18 

osvojili 12 zlatih, 9 srebrnih in 5 bronastih 
kolajn ter se kot ekipa uvrstili na končno 3. 
mesto izmed vseh sodelujočih klubov.
V uradni kategoriji U12, ki se točkujejo za slo-
venski pokal in judo lestvico je nastopil JORIK 
MANU KVAPIL, ki se je odlično boril in se 
brez poraza po težki zmagi v finalu povzpel na 
najvišjo stopničko in osvojil zlato kolajno.
Z borbami v kategoriji U14 je nadaljeval nje-
gov starejši brat RUA JONAŠ kVAPIL, ki je sicer prvo borbo izgubil, 
a se izboljšal v repasažu, kjer se je z zmago uvrstil v nadaljnje boje, a 
imel nekaj smole in naletel na tekmovalca z več izkušnjami in končno 
zasedel 7. mesto, ki mu je vseeno prineslo nekaj točk.
V kategoriji U18 je zmaga za las ušla tekmovalcu BINETU ERŽENU, 
ki je izgubil v finalni borbi in osvojil odlično 2. mesto in še drugo ko-
lajno za Judo klub Litija.
Ponosni smo na dosežke, saj je trenutni tempo treningov zelo visok, ker smo v zadnjem delu pri-
prav na kar tri državna prvenstva v starostnih kategorijah U14, U16 in U18, ki se bodo zvrstila v 
septembru. Čestitamo vsem tekmovalcem in trenerjem. REZULTATI:1. mesto: Jorik Kvapil (u12); 
2. mesto: Bine Eržen (u18); 7. mesto: Rua Kvapil (u14)

Avtorica: Katarina KUMER

državnih Prvenstev za judo klub litija še ni konec
Za judoisti je dolg in naporen vikend, ki pa je hkrati ponovno prinesel nove uspehe. Minuli vikend, 
2.10.2021 se je Judo klub Litija mudil na Koroškem, kjer so se na tatamiju odvijale napete borbe 

za nove naslove državnih prvakov za leto 2021 v ka-
tegoriji U16 (mlajši kadeti in kadetinje), popoldne pa 
še Pokal Guštanj za starostni kategoriji U12 in U14.
V soboto je potekalo državno prvenstvo U16, kjer je 
JK Litija nastopil z dvema tekmovalcema. Tako David 
Lazić kot Neja Indof sta osvojila 7. mesto in prišla do 
prvih letošnjih točk za slovensko judo lestvico. Popol-
dne so se v isti dvorani v Ravnah odvijale tudi borbe 
za Pokal Guštanj Open, kjer je nastopilo 115 tekmo-
valcev in 18 klubov in 3 držav. Za Judo klub Litija je 
nastopil mladi Alex Malgaj, ki se je v kategoriji U12 
odlično boril in v 2. krogu premagal domačina iz JK 
Slovenj Gradec ter se uvrstil na končno 5. mesto.
Glede na to, da so se trije judoisti borili proti izkuše-
nejšim nasprotnikom, so dosegli zelo dobre uvrstitve 
in bodo kmalu stali tudi na stopničkah.
REZULTATI:  DP U16: Neja Indof – 7. mesto;  

David Lazić – 7. mesto
GUŠTANJ OPEN: Alex Malgaj – 5. mesto

Katarina KUMER

TENIS KLUB AS

pREMIERNI NASTOp BORA ARTNAKA  
V DAVIS CUp REpREZENTANCI

Bor Artnak je na svojem premiernem Davis cup nastopu zabe-
ležil prvo zmago in tako pomagal Sloveniji do skupne zmage 

nad ekipo Paragvaja. Bor je uvodni niz izgubil 1:6, naslednje dva pa dobil 
z rezultatom 6:3 6:2. Bor je po tekmi dejal: “Od malih nog sem si želel 
igrati za Slovenije v Davisovem pokalu. Ko me je Grega Žemlja vpoklical v 
reprezentanco, sem bil noro srečen. Ko mi je povedal, da bom igral celo 
drugi dvoboj, pa skoraj nisem mogel verjeti. Seveda sem čutil določen 
pritisk, a vzdušje na stadionu in gledalci, ki so me spodbujali, še nikoli na-
mreč nisem igral pred tako številčno publiko, se me razbremenili, 

tako da sem lahko v 
drugem in tretjem 
nizu pokazal svoj 
pravi tenis.”Takoj po 
zaključku David cupa 
se je Bor odpravil na 
ITF turnir 1. ranga v 
Belgiji, kjer je skupaj 
z Litvancem Gauba-
som postal zmago-
valec turnirja v igri 
dvojic. Bor trenutno 

zaseda 44. mesto na mladinski svetovni do 18 let v konkurenci 
leto starejših. Do konca letošnjega leta se bo Bor odpravil še na turnejo v Južno Afriško Republiko 
ter na Florido. 

V mesecu septembru 
je odlično nastopa-
la tudi Pia Poglajen, 
ki se je na članskem 
turnirju v Noiv Gorici 
po zmagi nad Boga-
tin Julijo uvrstila v 
polfinale. Prav tako 
pa smo bili v mesecu 
septembru zelo aktiv-
ni tudi v teniškem klu-
bu, saj smo s pomoč-
jo Fundacije za Šport 
kompletno prenovili 
teniško dvorano.
Rezervacije terminov 
za zimsko sezono 
možne na telefonski 
številki 01-8980800. 
Se vidimo na Asu!

pRVE TEKME TUDI ZA MLAJšE SELEKCIJE
V začetku oktobra so svoje prve tekme v letošnji sezoni odigrale tudi vse naše 
mlajše selekcije. Po lanski »koronski« sezoni so sploh prvo pravo tekmo odigrale 
naše najmlajše rokometašice, ki se še spoznavajo s tekmovalnim športom in kate-
rih prioriteta je učenje rokometnih prvin skozi igro. Pomembno je, da na treningih 
in tekmah predvsem uživajo in si tako nabirajo rokometno znanje. Ekipo mlajših 

deklice sestavljajo dekleta rojena leta 2009 in mlajše, njihov trener pa je Jaka Avsec.
Ekipa starejših deklic, v kateri so igralke letnika 
2007 in 2008, trenira pod taktirko ene od najbolj-
ših nekdanjih slovenskih rokometašic, Tanje Oder. 
Dekleta pridno trenirajo, kar so pokazale tudi na 
prvi tekmi. V Kranju so na prvi letošnji tekmi brez 
težav premagale domačinke, ekipo RK Sava Kranj. 
mladinska ekipa, ki jo vodi Boštjan Kogovšek, 
je v letošnji sezoni sestavljena z igralkami letni-
ka 2003, 2004, 2005 in 2006. Mlada ekipa si 
predvsem nabira izkušnje s ciljem, da igralke tako 
individualno, kot tudi ekipno, napredujejo in nad-
grajujejo svoje rokometno znanje. Na prvi tekmi v 
sezoni so na gostovanju v Kranju, pri RK Sava Kranj iztržile neodločen rezultat.
V prvem mesecu tekmovanj članske ekipe, ki letos že tretje leto zapored igra v 1. državni roko-
metni ligi za ženske, je ekipa odigrala štiri tekme. Dekleta so si priigrale dve zmage in dva poraza. 
V 2. in 3. krogu lige so bile v gosteh boljše od ekipe RK Zelene doline Žalec in doma od ekipe 
ŽRK Velenje. Dekleta nimajo počitka, ekipo do konca novembra čaka še 6 tekem, katerih cilj je 
pokazati čim boljšo igro in osvojiti čim več točk državnega prvenstva. 
Pridno trenirajo tudi naše mini rokometašice in mini rokometaši, ki bodo svoje znanje pokazali 
na turnirjih Zasavske mini rokometne lige. Še vedno se jim lahko pridružijo vsi rokometa oz. špor-
ta željni otroci. Vabljeni na tekme naših ekip. Spremljajte nas na našem IG profilu in FB strani.
Športni pozdrav! ŽRD Litija

ŽENSKI ROKOMET

TENIšKO OBARVAN SEpTEMBER NA SAVI
Gostišče in Tenis Berdajs je bil v septembru organizator dveh 
teniških turnirjev: »Sava open 2021« in »Sava close 2021«. 
Prvi, že 18. po vrsti, je letos gostil 18 rekreativnih teniških tek-
movalcev iz Litije, Šmartna, Vač in Izlak. Potekal je v soboto 
4.9. na odlično pripravljenih igralnih površinah. Boštjan Tič je v 
boju za 3.mesto s 6:2 premagal četrto uvrščenega Toneta Ko-
govška, Aleš Ahčin pa je v finalu izgubil z 2:6 proti zmagovalcu 
turnirja Alojzu Smrkolju. Tudi tokrat velja s posebnim spoštova-
njem in zahvalo za redno udeležbo omeniti trojico veteranov, 
ki poosebljajo neuničljiv športni duh: Bena Sedevčiča in Sreča 
Rozino, ki se še vedno več kot uspešno kosata tudi z pol mlaj-
šimi igralci in seveda Zdravka 
Cirarja, ki ostaja edini udele-
ženec na vseh 18 srečanjih re-
kreativnih tenisačev. Igralcem 
so sicer poleg športnega duha 
dodaten motiv predstavljali še 
pokali za osvojena prva štiri 

mesta ter praktične nagrade. Z bogato večerjo in pivom pa se 
je tudi »uradno« zaključila teniška sezona na Tenis Berdajs.
»Sava close« je letos potekal drugič in sicer 24.9.. Udeležilo se 
ga je 9 mlajših tekmovalcev. Zmagovalec je s 6:2 proti Marjanu 
Lukaču postal Domen Ocepek, tretje mesto pa je osvojil Do-
men Kmetič. Posebno noto je domačemu turnirju dal svečani 
ognjemet, ki ga je na veselje obiskovalcev pripravil Jan Bezjak  
Kokalj.  Zoran ŠTEPIC
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kupim razne stare predmete, odli-
kovanja, medalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, stare raz-
glednice, kipce, slike, nakit, kovan-
ce, knjige in druge starejše drobna-
rije, ki jih morda ne potrebujete več. 
 051 740 430

MALI OGLAS

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

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

GOzdarstvO  
Primož Žunter s.p.

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

Izžrebanci križanke št. 250 bodo prejeli majico časopisa 
Občan. Majico bodo nagrajenci po predhod nem dogovo-
ru na 041 719 444 (Aco J.) prejeli v Tiskarni AcO, cesta  
Dušana Kvedra 39, Litija.

1. Jožica Rudolf, Prisojna ulica 1, Litija
2. Zdenka Meserko, Gobnik 35a, Gabrovka
3. Alojz Molka, Badjurova 6, Litija

Težje besede:  KAPITULAR, LOSERT, ATAK, KORINTA, 
NEO, ORR

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 251 pošljite najkasneje do 8.11.2021  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki bodo 
lahko koristili 2 uri tenisa na tenis igrišču AS Litija. Darilni 
bon bodo nagrajenci prejeli na naslovu Tenis AS, Zasavska 
cesta 5 v Litiji. (info: 031 693 330).

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 251
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ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
GSM: 031 639 178

popravila in čiščenje
zobnih protez

jarkice - mlade kokoši nesnice. 
Trenutno so na voljo leghorn bele, 
rdeče, črne brezove, zelenojajč-
ne bele in jerebičaste. Vse pri nas 
vzrejene jarkice so zdrave in zašči-
tene proti osmim boleznim. Nudimo 
tudi brezplačno dostavo v Litijo in 
po dogovoru na dom. 031 751 675. 
Kmetija Šraj, Poljčane. 

01/

zastrupitve
V jesenskem času so v ospredju kmetijska opravila v gozdu, v sadovnjakih in 
vinogradih ter delo, povezano s trgatvijo ter kuhanjem sokov in mošta. Da ne bi 
prihajalo do tragedij, ki so se že zgo-
dile v preteklosti, ko so se osebe v 

zaprtih prostorih zastrupile z ogljikovim dioksidom, 
policisti opozarjamo na povečano previdnost in 
nekatere varnostne ukrepe. 

Zadrževanje v neprezračenih vinskih kleteh je 
lahko smrtno nevarno! Pri vrenju mošta in kuha-
nju sokov nastaja namreč večja količina ogljikovega 
dioksida, ki zmanjša koncentracijo kisika v zraku. 
CO2 pa je težko zaznati v prostoru. Zato svetujemo, 
da prostore, v katerih uporabljate grelna telesa za 
kuhanje sokov, še posebej pozorno zračite, tako da 
večkrat na dan naredite prepih, predvsem pa tega opravila nikoli ne izvajajte sami.

varnOst v cestnem prOmetu
Prav tako ne pozabite na varnost v cestnem prometu, zato vam svetujemo, da ne vozite pod vpli-
vom alkohola. Spoštujte cestnoprometne predpise in ne sedajte za volan pod vplivom alkohola ali 
drugih psihoaktivnih snovi (mamil, zdravil) in tako poskrbite za lastno varnost in varnost drugih 
udeležencev v cestnem prometu. (Vir in foto: www.policija.si)
 Danijel STANOJEVIČ

Pomočnik komandirja PP Litija

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

KORK DOLE pRI LITIJI IMA NOVO VODSTVO
Na Dolah je 3. 10. 2021 potekal zbor članov KORK. Pred pričetkom uradnega dela 
je članica Jožica Vrtačnik pozdravila vse prisotne. Članom zbora se je zahvalila, 
ker so upoštevali vsa navodila glede preprečevanja bolezni korona virusa (maske, 
pogoje PCT) in poudarila pomen cepljena, da bi se naša slovenska družba nekako 
postop no izvila iz te zdravstvene krize.

Zbor je seznanila, da je že v lanskem letu odstopil predsednik Jože Lušina, vsem članom v kra-
jevnem in nadzornem odboru pa je mandat potekel že meseca marca letos. Ker znane razmere 
sklica zbora takrat niso dovoljevale, smo zbor članov preložili na jesenski čas.
Napovedala je kulturni program, v katerem je s harmoniko nastopil domačin Dušan Kotar, ki 

je popestril vzdušje 
v dvorani.
Sledila je izvolitev 
delovnega predsed-
stva in poročila o 
delu za mandatno 
obdobje 2017 do 
2021, finančno po-
ročilo za leto 2020, 
poročilo nadzorne-
ga odbora, verifika-
cijske komisije in 
sprejem poročil. In 
kaj vse je bilo po-
storjenega?
Glede na številčnost 
članov KO, saj jih 

šteje 418, je bilo opravljenih ogromno število ur prostovoljnega dela na področju preventive, 
pomoči v hrani in obleki, predavanj, socializacije mladih. Zahvalili smo se dosedanjima članica-
ma krajevnega odbora marinki prijatelj in Ani Avbelj, ki sta naloge v Rdečem križu opravljali 
dolgo obdobje, skoraj 50 let, in se za ponovno kandidiranje nista odločili.
Sledila je potrditev novega vodstva, krmilo je prevzel Rudi Božič, ki se je zahvalil za zaupanje in 
še dve novi članici Marija Željko in Lojzka Žičkar. In kaj si obetamo od novega vodstva? Duh 
solidarnosti in empatije do 
sočloveka, mlajšega ali starej-
šega, ki preveva v slehernem 
izmed članov. Znašli smo se 
na preizkušnji, tako kot naši 
predniki, ki so preživeli kugo, 
vojne. Nam je kljub vsemu 
precej lažje, kajti medicina je 
precej napredovala. Predse-
dnica OZKR Litija Danica Sver-
šina je prisotne seznanila gle-
de akcije »Rožnati oktober«, 
ob svetovnem dnevu boja 
proti raku dojk. Povedala je, 
da bodo preventivne aktivno-
sti potekale v Zdravstvenem 
domu Litija v dveh terminih od 
8. do 10. 2021 in 15. 10. 2021. Pozvala je ženske, ki bi želele koristiti te storitve, da se prijavijo. 
Iz KORK-a Dole se lahko udeležita 2 ženski. Hkrati je izpostavila pomen cepljenja. 
Da to, da tudi ljudje v moderni dobi nismo pozabili na sočutje in solidarnost, nam dokazujejo 
besede ustanovnega člana in dolgoletnega, žal že pokojnega predsednika KO Dole Henrika 
Prijatelja: »Če so drugi pomagali v vojnem času meni, je najmanj kar lahko storim jaz, je to, da 
jaz pomagam pomoči potrebnim.«

 Jožica VRTAČNIK

POLICIJA SVETUJE IN OPOZARJA

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil pri  

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

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, Gsm: 041/719-444,

tiskarna.aco@siol.net,  obcan@siol.net

• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Naklada: 5.850 izvodov.
Občan je glasilo v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki avtorjev, ki niso 
novinarji. Gradivo za objavo se pošilja do 8. v tekočem mesecu, izid glasila pa je 
okoli 20. v mesecu. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata in lektorirata 
objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.




