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7. FESTIVAL SLOVO POLETJU PONOVNO NAVDUŠIL

KULTURNI CENTER LITIJA
Center of Culture Litija

V okviru tradicionalne prireditve
SLOVO POLETJU so bili izvedeni
trije večerni dogodki, ki so navdušili številne obiskovalce, ki so tako
z udeležbo potrdili, da si želijo takšnih prireditev ob zaključku poletnih, počitniških dni.

iz uredništva
Pričetek evropskega prvenstva v košarki in prvi
šolski dan imata veliko skupnega. Vsi z veliko radovednosti, pričakovanj drugih in želje po dobrih
rezultatih tekmujejo s svojo maksimalno sposobnostjo. Naj jim uspe, da bo Slovenija ponosna!
Uredništvo
Prispevke pošljite do 08.10.2013 po e-pošti:
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, C.D.K. 39,
1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

zali, da lahko navdušijo tudi v športni dvorani. Pri tem pa niso
prav nič zaostajali domači izvajalci, ki so dopolnjevali program
gostov (moška in ženska vokalna skupina LIPA, Pihalni orkester Litija, harmonikar Nejc Grm).
Deževno vreme je sicer preprečilo, da bi se vsi izvajalci predstavili na ploščadi pred športno dvorano, toda priznani izvajalci (trio
EROIKA, NINA PUŠLAR, ANSAMBEL ROKA ŽLINDRE) so doka-

NOVO V NAŠEM MESTU TURISTIČNA OBVESTILNA
SIGNALIZACIJA
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MATETOVA
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DOGODEK NAVDUŠIL
OBČINSTVO

Anže Kos z Velike Preske je kot prvi občan Občine Litija navdušil košarkarske trenerje v ZDA in si prislužil štipendijo na Webber International
University, za štiriletni študij športnega managementa. Univerza mu je
ponudila največ kar se ponuditi da, plačano šolnino, vendar pa štipendija
ne vključuje ostalih stroškov, kot sta bivanje in letalske karte, zato se
Anže trudi pridobiti finančna sredstva, ki bodo zadostovala za dostojno
bivanje preko luže. Del sredstev, ki jih mora pokriti, si je priskrbel sam,
saj je pridno delal, del bosta prispevala starša.
S sestro Špelo sta si v začetku poletja zamislila projekt, skozi katerega so
ljudje spoznali pogum, delavnost in vztrajnost mladega športnika. Projekt
sta poimenovala KOŠARKA-DOBRODELNOST-KULTURA. Ker na Polšniku nimamo primernega prostora za tovrstno prireditev in ker smo želeli v
projekt vključiti širšo populacijo smo se odločili, da jo izvedemo v Litiji.
Anže je povedal, da je bila izkušnja,
ki jo je dobil z organizacijo na prireditev, neprecenljiva. Za svojih 19 let je
Anže izjemen retorik, organizator in
koordinator pri čemer je veliko vlogo
igrala njegova srčnost in iskrenost.
(več na 10. strani)

Dragi prvošolčki
in starši:

želimo vam varen, odločen in srečen korak
med šolske klopi. Ne pozabite vsak dan polniti
skrinjice želja, saj sanje
in skriti načrti za prihodnost dajejo življenju
smisel in barve. To pa je
tisto, kar šteje največ.
Želimo si, da skupaj z
nami soustvarjajte osnovno šolo Gradec – šolo s
srcem.
Dunja Požaršek,
šolska pedagoginja

Prvošolci OŠ GRADEC 2013/14 s svojimi učiteljicami

Občina Litija in Mestna skupnost Litija sta skupaj
pristopili k izvedbi projekta postavitve usmerjevalne
signalizacije. Postavljene oznake za obveščanje o lokacijah pomembnejših javnih objektov v mestu Litija,
bodo prispevale k večji prepoznavnosti in usmerjanju
prebivalcev, obiskovalcev in turistov na smer in lokacijo
posamezne institucije ali turistične znamenitosti.
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POTEK POSTOPKA
PRIPRAVE OPPN ZA ŠIRITEV
POKOPALIŠČA IN GRADNJO
POSLOVILNE VEŽICE
NA VAČAH

Že nekaj časa potekajo postopki potrebni za začetek širitve pokopališča in gradnje poslovilne vežice na Vačah. Za nameravane
posege je bilo potrebno izvesti postopek spremembe namenske
rabe zemljišča v Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija,
odkupiti zemljišče, izbrati usposobljenega načrtovalca za pripravo OPPN (Občinski podrobni prostorski načrt) za to območje,
izbrati projektante za pripravo projekta ter izpeljati postopek
priprave, obravnave in sprejema OPPN pri Občinskemu svetu
Občine Litija.
Sam postopek priprave OPPN se je začel aprila 2012 s sklepom
župana Občine Litija o začetku postopka priprave OPPN ter nadaljeval z izdelavo osnutka odloka o OPPN, ki je bil izdelan v
dveh variantah oblikovanja objekta poslovilne vežice in sicer
ena bolj sodobna, druga pa bolj klasična varianta poslovilne vežice. Klasična varianta je bila izbrana kot oblikovno bolj skladna
s tradicionalno arhitekturo obstoječih objektov, ki prevladujejo
na Vačah, kar je povezano tudi z ohranjanjem kulturne dediščine.
Nadaljnji postopek priprave usklajenega predloga Odloka o
OPPN se je časovno zavlekel zaradi zahteve Ministrstva za kulturo, da se izvedejo predhodne arheološke raziskave na območju
OPPN, ki jih je za to usposobljeno podjetje Arheofakt, Rudarska
cesta 34, Kisovec, zaradi neugodnih vremenskih razmer (sneg,
zmrzal) lahko izvedlo šele v aprilu 2013 leta.

O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKE UPRAV E
V okviru organizirane javne razgrnitve ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjeni osnutek in
sicer pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb
in predlogov ali pripombe poslati po pošti na naslov Občina Litija, Oddelek za infrastrukturo in prostor, Jerebova ulica 14, Litija
ali na elektronski naslov: občina.litija@litija.si.
Na podlagi pridobljenih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
ter 1. obravnave na občinskem svetu bodo v nadaljevanju postopka izdelana stališča do pripomb in predlogov, katera potrdi župan
s sklepom. Na podlagi stališč se bo pripravil predlog Odloka o
OPPN Velika Preska, pridobljena bodo mnenja pristojnih nosilcev
prostora ter pripravljen usklajen predlog, ki bo posredovan v 2.
obravnavo in sprejem na občinski svet predvidoma v januarju
2014.
Po začetku veljavnosti Odloka o OPPN Velika Preska bo lahko investitor začel s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za gradnjo
več dvostanovanjskih stavb, gostinskega objekta ter ureditev
zelenih, prometnih, infrastrukturnih in drugih utrjenih površin v
skupni uporabi.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH
VODA V POREČJU SREDNJE SAVE
V mesecu avgustu je bila zaključena gradnja kanalizacije, ceste
in vzporednih komunalnih vodov na Kidričevi cesti v Litiji, nad
Predilnico. Gradnja se je izvajala v dolžini 150 metrov, vgrajene
so kanalizacijske cevi PVC fi 250, ki so namenjene odvajanju
mešane kanalizacije. Kanalizacija se je na tem območju izvajala
zaradi povečanja premera cevi, saj je hidravlični izračun pokazal, da obstoječa kanalizacija ni bila ustrezno dimenzionirana.
Več na: www.cista-sava.si.

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja VP-02 CU
– osrednja območja centralnih dejavnosti na Veliki Preski (v nadaljevanju: OPPN Velika Preska) se pripravlja na pobudo Jožeta
Kosa, Velika Preska 1, 1272 Polšnik.
Območje enote urejanja prostora VP-02 CU, za katerega je po
določilih OPN Občine Litija potrebno pripraviti OPPN Velika Preska, se nahaja v osrednjem delu naselja Velika Preska. Območje
v naravi zajema delno obstoječe parkirišče za potrebe podjetja
Mizarstvo Kos, delno pa kmetijske površine, ki so po OPN Občine
Litija namenjene ureditvam centralnih in turistične dejavnosti.
Glavni razlog za pripravo OPPN Velika Preska je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo več dvostanovanjskih
stavb, gostinskega objekta ter ureditev zelenih, prometnih, infrastrukturnih in drugih utrjenih površin v skupni uporabi.
Osnutek odloka je pripravljen v skladu s področno zakonodajo.
Predlagan osnutek odloka je pripravljen na podlagi Sklepa o pričetku priprave Odloka o OPPN Velika Preska(Uradni list RS, št.
81/2012), načrtovalec je upošteval določbe oz. izhodišča OPNja, pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora.
Osnutek odloka je predlagan v 1. obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Litija na 20. redni seji v septembru 2013.
Potem ko bo Občinski svet Občine Litija obravnaval in sprejel
osnutek Odloka o OPPN Velika Preska v 1. obravnavi, bo le ta
javno razgrnjen v prostorih Občine Litija, avla hodnik II. nadstropje, Jerebova ulica 14, Litija ter na sedežu KS Polšnik
(na oglasni deski). Javna razgrnitev bo potekala od 30.09.2013
do 30.10.2013. V času javne razgrnitve bo organizirana javna
obravnava dne 9.10.2013 ob 18.00 uri v prostorih KS Polšnik.

Občina Litija, na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito
in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski
proizvodnji zaradi posledic suše, obvešča oškodovance, ki so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2013,
da oddajo prijavo škode.
Prijava se odda na predpisanem obrazcu (Obrazec 2) in ga
izpolnjujejo le tista kmetijska gospodarstva, ki imajo KMGMID. Če KMG-MID ni urejen na datum 20.07.2013, ni upravičenosti do državne pomoči.
V obrazec se vpišejo samo osnovni podatki o poškodovanih kulturah, ki so jih oškodovanci navedli tudi v zbirni
vlogi za izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2013
– obrazec D subvencijske vloge, vendar samo za tiste
GERK-e, ki ležijo na območju Občnine Litija.
Škodo naj prijavljajo oškodovanci, ki so imeli škodo zaradi
posledic suše v letu 2013 in je le-ta večja od 30 odstotkov.
Seznam priznanih prizadetih kultur po oceni regijske komisije
za oceno škode po suši je za območje občine Litija naslednji:
006
KORUZNA SILAŽA
020
KROMPIR POZNI
203
TRAV. DETEL. MEŠ. (TDM)
206
DETEL. TRAV. MEŠ. (DTM)
207
DETELJA
208
LUCERNA
14115
TRAJ. TRAV. -TRI IN VEČKOS.
Rok za oddajo izpolnjenih vlog oškodovancev je 30. 09.
2013 do 12.00 ure (ne glede na način dospetja) na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Obrazec za prijavo škode lahko oškodovanci dobijo na Občini
Litija – soba 39 (kontaktna oseba: Peter Repovš) ali na spletni strani Občine Litija (http://www.litija.si).
Če boste potrebovali pomoč pri izpolnjevanju Obrazca 2
potem obvezno imejte s sabo D – obrazec iz subvencijske
vloge za leto 2013.
Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno
nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila,
da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu
in sprejela predpisan program odprave posledic škode.
							

Na podlagi opravljenih raziskav je Ministrstvo za kulturo v juniju
2013 izdalo dopolnilne smernice za pripravo predmetnega OPPN
– ja v katerih je podalo zahtevo, da se morajo izvesti detajlna arheološka izkopavanja na območju OPPN pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Usklajeni predlog OPPN je predlagan v 2. obravnavo in sprejem
Občinskemu svetu Občine Litija na 20. redni seji v septembru
2013.
Po sprejetju Odloka o OPPN bo občinska uprava naprej sodelovala s projektanti pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo poslovilne vežice, ureditev parkirišč, ureditev spremljajoče infrastrukture ter rekonstrukcije obstoječe
ceste do pokopališča.
V času do izdaje gradbenega dovoljenja pa mora občinska uprava organizirati tudi arheološka izkopavanja in detajlne raziskave
na območju gradnje novih objektov na pokopališču na Vačah.
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo lahko predvidoma v
letu 2014 začela izgradnja nove poslovilne vežice, ureditev parkirišč in infrastrukture, rekonstrukcija ceste ter širitev pokopališča
na Vačah.

ZAČETEK POSTOPKA PRIPRAVE OPPN
ZA ENOTO UREJANJA VP-02 CU
NA VELIKI PRESKI

SUŠA 2013 - POZIV OŠKODOVANCEM
K ODDAJI VLOG
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Novo v vrtcu Kresnička

V mesecu septembru se je pričela gradnja kanalizacije na Ponoviški cesti. Občanke in občani so bili preko medijev seznanjeni
z urejenimi obvozi.
Zaradi zahtevnosti in kompleksnosti gradnje na tem območju
bo urejen poseben prometni režim, izvedene bodo občasne delne in popolne zapore ceste o čemer vas bomo sproti seznanjali
tudi na spletni strani www.litija.si

Tudi otroci iz druge igralnice vrca Kresnička v Kresnicah so
dobili novo pokrito teraso.

MODERNIZACIJA REGIONALNE CESTE
Velika Reka–Radeče

Direkcija RS za ceste je zaključila z modernizacijo regionalne
ceste R3-665/1191 Velika Reka–Radeče v dolžini 850 m.
Z modernizacijo tega odseka in modernizacijo lokalne ceste
LC 208110, je sedaj krajanom naselja Polšnik in Dole pri Litiji
omogočena hitrejša povezava z mestom Litija.

AK TUA L N O

Občina Litija povabljena
k sodelovanju v evropskem
projektu ROSEE
ROSEE (ROad Safety in South Eastern
European regions)
je evropski preventivno-izobraževalni
projekt programa South East Europe Transnational Cooperation Programme, katerega cilj je prispevati dodatne aktivnosti za zmanjšanje žrtev prometnih nesreč na cestah JV Evrope in skozi pilotski model (med drugimi na območju občine
Litija) tudi na slovenskih cestah. Povečanje varnosti ranljivih
udeležencev cestnega prometa na primarnem in sekundarnem cestnem omrežju ter osveščanje različnih udeležencev cestnega prometa o pomembnosti varnosti v cestnem
prometu, posledicah, medsebojnem odnosu in kulturi, s
pomočjo različnih programov in vsebin, je bistvo celotnega
konzorcija projekta ROSEE. V projekt je vključenih 27 partnerskih organizacij iz 15 držav. Aktivno vlogo pri projektu pa
imajo Italija, Madžarska, Romunija, Grčija, Bolgarija in Slovenija. Slovenija je v projekt vključena kar s tremi partnerji:
Prometnotehniškim inštitutom Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani, Avto moto zvezo Slovenije ter
Javno agencijo RS za varnost cestnega prometa. Projekt, ki
se je začel izvajati s 1. oktobrom 2012 in bo trajal do 31. septembra 2014, vodi partner iz Italije. Prometnotehniški inštitut
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in Avto moto zveza
Slovenije sta tudi vodji delovnih področij. Prometnotehniški
inštitut se bo ukvarjal z infrastrukturnimi (tehničnimi) rešitvami za izboljšanje prometne varnosti, AMZS pa z aktivnostmi s področja obnašanja in ravnanja udeležencev v cestnem
prometu.
V torek, 3.9.2013 je bilo prvo srečanje predstavnikov Prometnotehniškega inštituta Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo ter predstavnikov občine, kjer je bila detajlneje predstavljena vsebina projekta ter nadaljnje aktivnosti.
Občina Litija se je na povabilo k sodelovanju odzvala ter se
priključila projektu ROSEE. S strani občine bodo, poleg predstavnikov občine, povabljeni tudi predstavniki občinskega
SPV.
Na izbranih, prometno nevarnih lokacijah v Občini Litija se
bo obravnavala prometno varnostna problematika z infrastrukturnega – prometno tehničnega vidika ter variantno
obravnavale možne rešitve, v obliki raznovrstnih ukrepov za
umirjanje prometa, s poudarkom na ranljivejših udeležencih
v prometu, kot so pešci in kolesarji.
V okviru projekta ROSEE bodo za deležnike na razpologao
tudi različna šolanja, na infrastrukturnem področju na temo
prometno varnostnih pregledov cest in upravljanja s hitrostjo, na področju uporabnikov cest pa izbrana tečaja različnih vsebin.
Nadaljnje aktivnosti bodo sledile jeseni, ko bomo pričeli s
konkretni korak, ki bodo obsegali skupni ogled problematičnih, prometno nevarnih lokacij na območju občine Litija ter v
nadaljevanju iskanje možnih rešitev na idejnem nivoju.
Glede na pozitivno vzdušje ter vzpostavljeno zaupanje med
povabljenimi ter izvajalci projekta pričakujemo uspešno sodelovanje.
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PROMETNE ZAGATE V
OBČINI LITIJA –
projekt ROSSE
Prometnotehniški inštitut Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je Občino Litija povabil k sodelovanju v evropskem
projektu ROSEE »ROad safety in South East European regions«, katerega partnerja v Sloveniji sta še AMZS ter Javna agencija RS za varnost
prometa, s katero tudi sam tesno sodelujem že nekaj let z različnimi
projekti in izobraževanjem. Dvoletni projekt ROSEE se ukvarja z varnostjo v prometu tako na strani infrastrukture kot z aktivnostmi za udeležence v prometu ter tudi z izobraževalnim aktivnostmi.
V okviru del in nalog Prometnotehniškega inštituta, ki je nosilec vsebin
delovnega paketa št. 4 – Infrastruktura, smo bili povabljeni k sodelovanju v projektu.
Kot mestni in obč. svetnik ter član SPVCP občine Litija vedno znova
opozarjam na prometne težave v naši občini. Nekaj le teh se je že rešilo in obeti za naprej so kar dobri. Za sam projekt sem na seznam uvrstil
kar nekaj najbolj prometno nevarnih lokaciji in situacij na območju naše
občine, kjer bomo v sodelovanju z izvajalcem opravili ogled in analizo teh
lokacij, izvajalec pa bo v nadaljevanju pripravil idejne projektne rešitve:
•	Spodnji Hotič, križišče za Vače (ni urejenega in označenega prehoda
za pešce)
•	odsek ceste G2-108 od semaforiziranega križišča pri ŠD Litija mimo
Petrolove črpalke do KGZ (neposrečeno, nepotrebno in nevarno postavljen drugi prehod, tik v neposredni bližini križišča, neurejen pločnik in mesto pogostega prečkanja gl. ceste pri KGZ brez urejenega
označenega prehoda za pešce)
•	prometni kaos v okolici železniške postaje Litija, pred vsem ob konicah
•	smrtno nevaren nepregleden ovinek na cesti G2-108 med savskim
mostom in odcepom za Polšnik, pri Tofoliniju (prevelike hitrosti voznikov)
•	odsek povezovalne ceste med Jezem in Litijo, Grbinska cesta (ni urejenih bankin, hitrost v neposredni bližini hiš omejena na 90 km/h,
ni table začetek naselaj, čeprav je tam že Litija, preozka cesta za
tako hitrost, nevarna neurejena in neoznačena mesta ob cesti, kot
so udori ceste, vodni kanali itd.)
•	križišče pri Omahen transportu na cesti Litija - Breg (nepregledno
križišče in nevarno »sekanje« oziroma vožnja po nepravem pasu v
samem križišču)
•	odsek lokalne ceste med križiščem - oster ovinek takoj za odcepom
za Tenetišče proti Jablaniški dolini (zelo gladek asfalt in pogosto prisotna vlaga na cestišču)
•	Grbinska cesta od začetka table označitve naselja Litija do krožišča pri Lidlu in Brodarska ulica (nenormalno visoke hitrosti večine
voznikov, kljub omejitvi 50 km/h in s tem ogrožanje voznikov ki se
vključujejo in izključujejo iz ceste, pešcev in živali, pogosto povožene
živali)
•	hitre vožnje posameznikov, ki se izogibajo zaprtih zapornic na železniškem prehodu na Zg. Logu (drzne, objestne vožnje z neprilagojeno hitrostjo od Zg. Loga čez Graško Dobravo po Kidričevi, prav tako
tudi v obratno smer)
•	nenormalno veliko število voznikov iz Zasavja (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik) na odseku ceste Sp. Hotič - Sava, čez Konj, kljub prepovedi
vožnje (nevarna izsiljevanja ob drznih vožnjah pred vsem čez naselje
Sava in Ponoviče)
•	nenormalno veliko število voženj priklopnikov čez mesto Litija kljub
prepovedi s prometnimi znaki, ki vozijo na relaciji Ljubljana Zagorje,
mnogo jih pelje na ali iz avtoceste v Šentjakobu (ovirajo in ogrožajo
udeležence v prometu, pred vsem kolesarje, pešce, skratka najranljivejšo skupino, na krožiščih, nevarnih ovinkih, pred vsem v Hotiču
in samem mestu Litija)
Upam in želim, da se vsi pristojni za odpravo težav dobro zavedajo, da
so našteti akutni primeri zreli, da se jih čim hitreje odpravi. Počasi gre
na bolje z raznimi ukrepi, vendar prepočasi, zato je potrebno stalno
opozarjanje in pritisk, da se vsaj delno ublažijo posledice, ki so lahko v
vsakem trenutku katastrofalne.
Prijetno in prijazno preživet čas na cesti in srečno vsem udeležencem
v prometu. 
Boris Doblekar, obč. svetnik
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Razmišljanje naše poslanke Romane Tomc

NE, NISMO VSI ENAKI…
Čeprav sem se navadila, da ljudje vse politike mečejo v isti koš, to še
vedno težko sprejemam, ker preprosto ni res. Takšne ocene so zelo
krivične in pavšalne. Zakaj ne bi potem v isti koš metali tudi zdravnike,
umetnike, novinarje, frizerje, arhitekte, sodnike, učitelje? So vsi enako
(ne)sposobni, (ne)delavni, (ne)prijazni, (ne)pravični? Če je enemu dokazano nečedno ravnanje, so mar zato vsi, ki so tega poklica enako
pokvarjeni? Skupni imenovalec vsem tem skupinam je, da opravljajo
enak poklic, kar pa še zdaleč ne pomeni, da so tudi sicer enaki.
Z vso odgovornostjo trdim, da to velja tudi za politike. Ne, nismo vsi
enaki. Nismo vsi pokvarjeni, nesposobni in egoistični. Nekateri res nismo šli v politiko zato, ker bi tu videli le polno korito, kot nekateri tako
»poznavalsko« trdijo. Nekateri smo v politiki preprosto zato, ker smo
verjeli, da lahko res naredimo nekaj dobrega za ljudi in državo. Neverjetno, kajne?!
Se pa popolnoma strinjam, da so stvari v politiki zelo prepletene in
zapletene in da je treba skleniti veliko kompromisov, tako z drugimi kot
tudi s samim sabo. Vendar to ni nujno nekaj slabega, do cilja namreč
ni mogoče vedno priti po avtocesti, včasih je treba ubrati tudi težjo in
daljšo pot. Če te vodijo čisti nameni je najtežje razumeti, zakaj tudi
ideje, ki so dobre, enostavno ne prodrejo. Toda, naj v takih trenutkih
obupamo? To je najbrž cilj in namen tistih, ki takšne ideje blokirajo.
Najlažje se je umakniti, težje je vztrajati in zmagati. Treba je vztrajati,
treba in več kot bo takih ljudi v politiki, ki za seboj ne vlečejo zgodovine, ki jih obremenjuje, ki niso vpeti v mreže, ki jih hromijo in ki niso
dolžni vračati starih uslug, več je možnosti, da se stvari obrnejo na
bolje. Če so poleg tega še strokovnjaki na nekem področju, je pa kombinacija sploh odlična.
Ja, tudi politiki za svoje delo prejemamo plačo, ki nam jo tolikokrat
očitajo. Tako kot drugi. Od česa pa naj živimo? Od rent iz preteklosti?
Kdo pa si je tako rento sploh lahko pridobil, če je pošteno delal? Nismo
vsi dobičkarji prejšnjega sistema, ki so se tako ali drugače okoristili
na račun transformacije družbene lastnine v privatno. Naša delovna
mesta so za določen čas, podatki o našem premoženju in prihodkih so
vsem dostopni, smo pod lupo protikorupcijske komisije, neprestano na
očeh javnosti in priljubljena tarča medijev. Raje kot o naših pozitivnih
potezah in dejanjih se piše in govori o naših napakah, čevljih, nerodnih
besedah in podobnih tračih. Ne poznajo nas po tem kako dobro ali
slabo delamo, ampak po tem kako glasni in provokativni smo. Če ne
narediš nobene neumnosti, te ne prepoznajo niti kolegi, kaj šele širša
javnost. Če si strokoven, si nezanimiv.
Želela bi si, da bi moja dejanja, nastope, prizadevanja in rezultate presojali ločeno od drugih. Konstruktivne kritike so vedno dobrodošle, saj
pripomorejo k temu, da se človek izboljša. Kritizerstvo in obtoževanje
vsevprek pa je izraz omejenosti in zlonamernosti tistega, ki takšne
splošne ocene podaja.
Spreminjanja političnega prostora na bolje ne bodo prinesle parole
»Dol s politiki«, ampak kritična presoja o tem, kdo v tej košari je gnilo
jabolko. Spremljajte in opazujte, kdo govori eno, dela pa drugo, kdo
zganja grozen teater, ampak od njegovih besed ni nobenih koristi, saj
to dela le zato, da bo čim večkrat na TV, kdo spreminja mnenja, kakor
veter piha, kdo ve kaj govori in kdo mlati prazno slamo?
Kritično spremljanje in pravično ocenjevanje našega dela bo nedvomno vodilo tudi do spoznanja, da politiki sicer opravljamo enak poklic,
vendar se po večini osebnih lastnosti razlikujemo. Razlikujemo pa se
med drugim tudi po razlogih zakaj smo v politiko sploh vstopili, po strokovnosti in sposobnosti ter ne nazadnje tudi po nagnjenosti h korupciji.

vaša poslanka Romana Tomc
Poslanska pisarna v Litiji je odprta vsak prvi ponedeljek od 15-17
ure. Zaželena predhodna najava na 041/272-246 - Boris Doblekar,
teh. administrativna pomoč pisarne.

NAJVIŠJE OBRESTI? DA, ČE
VLAGATE V SVOJE ZDRAVJE.
PRIČNITE TAKOJ!
JOGA z občasno uporabo športnih
rekvizitov ob ponedeljkih, ob 20.00
v Zdravstvenem domu v Litiji
Asane, dihalne vaje, sproščanje, meditacija za zdra-

ve telesne procese: - za zdravo in prožno hrbtenico, sklepe
in mišice, odpravlja bolečine le-teh, glavobole, slabo spanje,
depresijo, - uravnava krvni tlak, prebavo, - krepi pred stresom, imunski in dihalni sistem, kosti, - vzdržuje hormonsko
ravnovesje, življenjsko energijo, pomirja, - pomlajuje telo in
duha, - izboljšuje koncentracijo, počutje, - širi zavest, ustvarjalnost, - poglablja samospoznavanje, pozitivne misli, dobre
medosebne odnose …

BODY-FACE TRAINING ali vadba telesa in obraza zbiramo prijave (v Litiji ob sobotah popoldne)
Različne vaje za prožno in zdravo telo, oblikovanje le-tega,
krepitev mišic, kit in notranjih organov glede na letni čas,
vaje za izgorevanje maščob; vaje za pomlajevanje obraza za
sijoč izgled, hormonsko ravnovesje, obrazna refleksoterapija in več različnih tehnik za ohranitev in vzpodbujanje zdravih telesnih procesov, izboljšanje videza, spomina, čustev,
energije, kondicije …

Vse redne obiskovalce čaka darilo.
Prvi obisk je brezplačen.

www.jogaribnica.si
facebook: Darinka Suljević
e-mail: darinka.suljevic@guest.arnes.si
GSM: 041 397 789

4

ZAN IMIVOSTI / MLADI

Avgust 20132013
September

SRCE SLOVENIJE INFO
WWW.RAZVOJ.SI
WWW.SRCE-SLOVENIJE.SI
INFO@RAZVOJ.SI

PRVA TISKANA KNJIGA

VEČ ZNANJA, VEČ POSLA
V septembru in oktobru Razvojni center Srca Slovenije
izvaja brezplačna izobraževanja za podjetnike, kmete in
turistične ponudnike. Vabljeni, da se nam pridružite in
nadgradite svojo zgodbo o uspehu.

VODENJE PROJEKTOV IN POROČANJE
Torek, 24. september 2013, ob 17. uri, Občina Litija, Jerebova 14
Ste dobili nepovratna sredstva? Ne veste točno kako pravilno načrtovati izvedbo projekta? Na izobraževanju administrativnega in finančnega vodenja projektov vam bomo na
praktičnem primeru financiranja LEADER predstavili način
planiranja po odobrenem projektu in sistem poročanja z vsemi malimi detajli. Ne dopustite, da se izgubite v gori pravil in
postopkov, ki jih je potrebno poznati za uspešno realizacijo
projekta.
OBLIKOVANJE KOMUNIKACIJSKIH SPOROČIL
Četrtek, 26. september 2013, ob 14. uri, Občina Litija, Jerebova 14
Prepoznavnost podjetja dosegamo s primernimi marketinškimi pristopi in uporabo pravih komunikacijskih orodij. Vabimo vas na izobraževanje, kjer boste spoznali različne oblike
komunikacijskih sporočil in možnosti, ki jih ponuja sodobna
tehnologija na področju komuniciranja.
Na spletni strani www.srce-slovenije.si/podjetnistvo si
lahko ogledate še ostale termine brezplačnih izobraževanj na različnih lokacijah po Srcu Slovenije.

JESENSKA KARAVANA AVTODOMOV
PO SRCU SLOVENIJE
Po območju Srce Slovenije bo prvi oktobrski vikend (od petka, 4. do nedelje 6. oktobra) potekala jesenska karavana
za avtodome. Udeleženci bodo med drugim obiskali Domačijo Paternoster, Mestno kopališče Višnja Gora, Jurčičevo domačijo na Muljavi in reko Krko. Poudarek bo na
aktivnem turizmu, predvsem pohodništvu in kolesarjenju
ter zdravi domači hrani.
Informacije in prijave: telefon 051 312 739, e-mail mojca.
hauptman@razvoj.si

MLADINSKI CENTER
LITIJA
EVROPSKO POLETJE V LITIJI
Večina vas verjetno ve, da smo letošnje poletje v Mla
dinskem centru gostili prostovoljce Evropske prostovoljne službe, s
katerimi smo vse poletje ustvarjali program pod imenom Evropsko
poletje.
Začeli smo v začetku junija, ko so v Litijo prispeli Ilona iz Litve, Marian
iz Irske in simpatični makedonec Bojan. Junija smo se predvsem spoznavali in pripravljali na začetek pravega poletja, na počitnice. V okviru
promocije programa Evropsko poletje smo obiskali Gimnazijo Litija, OŠ
Litija, s stojnico pa smo se predstavili tudi na sejmu krajevnih skupnosti pred športno dvorano. V mladinskem centru so en dan z nami
preživeli tudi 2. in 3. letniki litijske gimnazije, z debaterji z gimnazije
smo se pomerili v čisto pravi debati.
Julija pa je bil čas, da
začnemo zares – vsak
teden so se vrstile
predstavitve različnih
držav. Led je s portugalskim tednom prebila prostovoljka Bia,
(v Litiji je bila od oktobra lani, gostovanje
pa je zaključila sredi avgusta), tako smo
se v tem tednu naučili
osnov portugalščine,
jedli smo morsko hrano, pili sangrijo in imeli čisto pravo portugalsko
zabavo. Marian nas je vse presenetila z znanjem igranja violine, še posebej pa se je v spomin vtisnila stanovalcem Doma Tisje, katerim je
krajšala četrtkove popoldneve. Makedonec Bojan, sicer izjemno nadarjen slikar, nam je pripravil Makedonsko solato, ogledali smo si makedonski film, pripravil pa je tudi neverjetno uspešno razstavo Kovski,
na kateri nam je pokazal, da bomo zanj še slišali. Baltiško državo Litvo
smo spoznavali skozi oči prostovoljke Ilone, sicer navdušene plesalke,
ki nadvse rada raziskuje svet. Večina med nami je tokrat prvič jedla
čisto pravo roza juho, s pomočjo Ilone smo spoznavali tudi svojo lastno
zgodovino, saj smo se pomerili v nadvse zabavni orientacijski igri Koliko zares poznaš Litijo?
Poleti se je v Mladinskem centru zares dogajalo toliko stvari, da enostavno ne morem opisati vseh. Obiskovalci in tisti, ki smo program pripravljali smo se zabavali na petkovih tematskih zabavah in na koncertu ob
zaključku Kikijeve muzikarnice, učili smo se na jezikovnih tečajih, skozi
debate in različne evropske filme smo spoznavali svet in sami sebe,
predvsem pa smo preživeli lepo poletje, ki brez naših EVS prostovoljcev (program
Mladi v akciji)
zagotovo ne bi
bilo enako.

Urejeno postajališče za avtodome na Domačiji Paternoster

STE ŽE OBISKALI ENERGETSKO PISARNO
SRCA SLOVENIJE?
Energetska pisarna Srca Slovenije deluje od letošnjega junija
v JUB Design Studiu v Dolu pri Ljubljani. Energetski svetovalec vam je vsak torek od 15. do 18. ure na voljo z brezplačnimi informacijami o učinkoviti rabi ter obnovljivih virih
energije. Informira tudi o aktualnih razpisih za sofinanciranje
naložb pri prenovi hiš ter svetuje, kako pridobiti subvencije,
ki jih razpisuje država. Prebivalci občin Srca Slovenije (Dol
pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica,
Šentrupert in Mengeš) imajo tudi 30 % gotovinski popust
pri nakupu JUB-ovih izdelkov za ureditev fasad (ugodnosti veljajo za fizične osebe za objekte v navedenih občinah).
V torek, 8. oktobra 2013, vas ob 16. uri vabimo na brezplačno predavanje in individualni posvet o prednostih
ogrevanja s toplotnimi črpalkami. Gre za učinkovite naprave za ogrevanje prostorov ali sanitarne vode. Zaželene so
predhodne prijave na predavanje na info@jub.si ali brezplačno telefonsko številko 080 15 56.

28. septembra 1513 je izšla prva tiskana knjiga kakšnega Slovenca.
28. septembra 2013 bo torej minilo 500 let odkar so prvemu Slovencu
v mestu Haguenau v Franciji natisnili knjigo.
Avtor te knjige je Matija Hvale z Vač. Bil je rektor in dekan na dunajski
univerzi. Je prvi znani filozof med Slovenci. Njegova knjiga je bila tako
popularna, da so jo razgrabili
takoj, ko je bila natisnjena. Bila
je izjemno popularen učbenik
filozofije in vse knjige, ki so jih
kasneje našli, so na robovih popisane z opombami študentov,
ki so ta učbenik študirali. Uradni
jezik na univerzah je bila latinščina. Zato je knjiga napisana
v takratni latinščini in takratni
pisavi, ki jo zna brati le okoli deset Slovencev. Na 500-letnico te
knjige sem opozoril v članku leta
2007 http://www.vace.si/HVALE.htm. Na koncu sem napisal:
»Vsi, ki so nas ti podatki zadeli
naravnost v srce, pa poskrbimo,
da bo septembra leta 2013 tak
žur, kot se ob 500-letnici te knjige tudi spodobi! Kar začnimo! Ura teče,
nič ne reče!«
Ura je stekla in nič ni rekla in vse smo zamočili in vse smo zamudili.
Morda pa se bo še kaj zgodilo.
Ker sam pač nisem sposoben prebrati te knjige (gledam lahko samo
slike), sem na obletnico osebno in neposredno opozoril:
- Narodno in univerzitetno knjižnico (kjer imajo dve Hvaletovi knjigi):
go. Mihaelo Kocjančič in mag. Marjana Ruperta;
- Filozofsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru: Dr. Matjaža Babiča,
dr. Aleša Mavra, Dr. Mateja Hriberška in Dr. Primoža Simonitija;
- Obvestil sem tudi vodjo Osrednje Humanistične knjižnice OHK FF: dr.
Milana Lovenjaka;
- Predsednika sveta Osrednje Humanistične knjižnice OHK FF: Dr. Jerneja Zupančiča;
- Vodjo naše knjižnice: Andrejo Štuhec;
- Avtorja knjige Slovenski Dunaj: Draga Medveda;
Potem sem prosil dva ugledna Vačana, da uporabita svoje zveze: Dr.
Marka Juvana in Dr. Petra Vodopivca.
Če vas kaj več zanima o teh ljudeh, je zelo veliko o njih na internetu. To
so res prave face, ki so že veliko naredili za slovenstvo in za Vače.
Kljub temu: NI NAM USPELO
Prav ti je Matija, zakaj pa nisi napisal knjige v slovenščini! Bi bil pred
Trubarjem! Zdaj pa imaš! Radi se imejmo še naprej, pa če nam kaj uspe
ali ne! 
Zvonček Norček

ŠPORTNO POLETJE V LITIJI
Konec avgusta je pomenil konec programa Športno poletje. Obsegal je
28 ur športne vadbe na teden, potekal je preko celotnih šolskih počitnic. Otroci in mladostniki so imeli v programu možnost brezplačnega
igranja tenisa, košarke, nogometa in odbojke na mivki, pri čemer so jih
vseskozi spremljali in usmerjali sodelavci Mladinskega centra. Vsak četrtek je potekal kopalni izlet v Atlantis (Ljubljana), kjer smo udeležencem zagotovili kopanje po nekomercialnih cenah. Program je vključil
preko 2000 otrok in mladih, pozitivno vplival na njihovo fizično pripravljenost in zdravje ter tako prispeval, da je šport, kot pomemben del
zdravega življenjskega sloga, postal del njihovega vsakdana. Program
je bil izveden s pomočjo sredstev Fundacije za šport, Kluba litijskih in
šmarskih študentov in Društva prijateljev mladine Litija.

S PROSTOVOLJSTVOM DO SAMOOSKRBE – VRTOVI
NA POVŠETOVI IN PRED MC LITIJA
Samooskrba s hrano s pridelovanjem lastne zelenjave in sadja na vrtovih je vse bolj, ne le zanimiva, ampak tudi pomembna vsakodnevna
tema. Veliko pozornosti ji namenjajo tudi mladi. V Zagorju ob Savi so
mladi pridelovali zelenjavo v okviru prostovoljskega projekta Metamorfoze. V Ljubljani je Zavod Voluntariat organiziral mednarodno prostovoljsko akcijo na kateri so, skupaj z varovanci, očistili zelene površine v
zaporu na Povšetovi in uredili vrtove.
Te bomo kmalu imeli tudi okoli Mladinskega centra v Litiji. Prostovoljci
centra bodo v okviru projekta Permakultura na podeželju in v mestu
uredili visoke grede iz recikliranih bioloških materialov, zasadili zelenjavo, dišavnice, okrasne rastline in grmičasto sadje. Vsi projekti so
izvedeni z namenom promocije lastne, zdravo pridelane hrane in financirani iz programa Evropske komisije Mladi v akciji.
Vse skupine se bodo srečale v Mladinskem centru Litija v sredo, 25.9.
ob 17. uri. Izmenjali si bomo izkušnje in naredili načrt za vrtove pred
MC-jem. Če se zanimate za permakulturno pridelavo hrane na lastnem
vrtu se nam pridružite.
Več o mednarodnem mladinskem delu boste lahko izvedeli na tribuni
v četrtek, 10. oktobra ob 16. uri v Mladinskem centru Litija. Gostili
bomo predstavnike mladinskih organizacij iz šestih evropskih držav.
Več o pripravi zdrave hrane pa na kuharski delavnici presne prehrane
v sredo, 16. oktobra.

DOMAČI ANDUHT PRI PATERNOSTRU
Na domačiji Paternoster vam v nedeljo 6. oktobra pripravljamo pravi
domači Anduht. Prepustite se celodnevnemu razvajanju s pravo domačo slovensko kulinariko in pravimi domačimi etno ritmi. Proti večeru bo
pod kozolcem nastopila zasavska zasedba Orlek, ki bo v svoji novi etno
preobleki pričarala pristno domačo vzdušje.
Domače naravno okolje, prava slovenska domača kulinarika, nagradna
igra, peka koruze in krompirja na odprtem ognju in zabavne aktivnosti
na kmetiji so pravi recept za nepozabno jesensko nedeljo za vso družino.

Cena aranžmaja je 10€/ osebo, otroci do 12 leta pa imajo na Anduht
prost vstop.
Naročilo aranžmajev je možno samo v predprodaji na www.pridelano-doma.si. Za več informacij pa lahko pokličete na telefonsko številko 040 186 526 (Kristijan Adamlje).
Organizatorji dogodka so ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija, Razvojni center Srca Slovenije in program Pridelano doma.

SPOZNAJMO SRCE JADRANA
Ekipa MC Litija je bila septembra na prvi mladinski izmenjavi v tujini.
Sodelovali smo pri projektu » Upoznajmo srce Jadrana« v Biogradu na
Moru. Gostilo nas je društvo za zaščito okolja HIPPOCAMPUS. Teden se
je začel s predavanji o narodnih parkih v širšem zadarskem območju,
Vranskem jezeru in območjih Nature 2000 (ohranjanje biotske raznovrstnosti). Sledil je praktičen del. Z osnovnošolskimi otroci smo imeli
delavnice na VRANSKEM JEZERU. Jezero ima brakično vodo, zato so v
njej zastopane tako sladkovodne kot morske ribe, kar predstavlja raj za
številne ribiče. Največja znamenitost jezera so ptice, kar 255 vrst. Nato
smo s kapitanom »Bubo« odpluli proti Kornatom in si ogledali NARAVNI
PARK TELAŠĆICA. Pogled na odprto morje, kopanje v jezeru Mir, ogled
največjega naravnega pristanišča na Jadranu, strmih, prepadnih sten
na južni obali, ki se dvigajo tudi do 200 m nad morje…. Obiskali smo
tudi kmetijsko zadrugo MASVIN. Po okusnem kosilu iz ekološko pridelane hrane smo imeli voden ogled po ranču, ki se razprostira približno
na 45ha (fige,oljke,grozdje).
Poslovili smo se z lepim spominom na naravne lepote Jadrana in se
naučili, da moramo očuvati naravo takšno kot je. 
MC ekipa

NUDIM POMOČ

Vam primanjkuje časa? Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi op
ravili, s košnjo trave, z obrezovanjem grmovnic, obžagovanjem
dreves, potrebujete pomoč močnih rok? Pokličite Tomaža na
GSM: 040 720 148, dogovorili se bomo kaj, kako in kje vam
lahko pomagam. 
Tomaž Brinovec, CDK 37, 1270 Litija

KULTURA
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knjižnica litija
Razstava »Eros Akt« ANDREJ
JANŽA - ANDI

Slikar Andrej Janža, se je rodil 1954 v Domžalah.
Je član društva KUD Art Club Litija, ter sopotnik gibanja Premoderne, združenih v Muzeju premoderne umetnosti v Sp. Hotiču pri Litiji. Janža sobiva v
društvu Novi paradoks Senožeti, v mladosti je obiskoval Sorbono v Parizu, kjer se je vseskozi sam preživljal.»Premoderna
bi bila«, kot pravi vodja gibanja Oliver Marčeta, »nedojemljiva brez aktivne prisotnosti Andreja Janže.«
Ko se ozremo v Andijevo sliko, smo sredi dinamičnega dogajanja, kot
da je le-ta ravnokar nastala. Impulzivni namazi, eruptivne poteze, na videz nedokončana področja- vse to tvori emocionalno dinamiko podobe
kod sled slikarskega procesa. Andi čuti, da
je včasih misel tudi moteč faktor. Sašo Koprivec navaja: „Sam njegove slike dojemam
kot poskus zajeti bistvo občutka, še preden
ga ,predela- misel, in ga takega upodobiti.
Merleau-Ponty, filozof slikarstva, je tak občutek imenoval primordialno izkustvo. Prepričan sem, da je strmljenje k takemu občutju v slikarstvu danes premalo prisotno in v tem vidim glavno vrednost
slik Andreja Janže.“
Janža je bohem in večni popotnik, ustvarjalno delo pa ga vsekakor postavlja med nagrajence usode, njegova umetniška dela pa kažejo na
izjemno nadarjenost avtorja, ki se je s potrebno nenavadnostjo uvrstil
med likovnike, ki s kakovostjo že danes potrjujejo svojo navzočnost na
kulturnem prostoru našega časa, tudi v tujin, na Dunaju leta 2010, v
hotelu Korotan, kjer so ga zagotovo opazili.
Nekaj najbolj odmevnih samostojnih razstav: Muzej Premoderne umetnosti, Spodnji Hotič, november 2007, galerija Knjižnice Litija, Don Kihot,
september 2008, Erbergova paviljona, Dol pri Ljubljani, februar 2009,
galerija hotela Korotan, Dunaj, februar 2010, galerija Majolka, Kamnik,
marec 2010. - februar 2010. Odprtje nove razstave Andreja Janže »Eros
Akt«, bo 8. 10. ob 19. uri v galeriji Knjižnice Litija, glasbena gosta bosta
Melita Rozina in Vili Guček. 
Zvone Vrtačnik

Dnevi kulturne dediščine v Šmartnem
Od 30. 9. do 4. 10. bo v galeriji knjižnice Šmartno razstava z naslovom
Dediščina šmartinskih narodnjakov in narodnjakinj, s spremljevalnimi
prireditvami. Tako se tudi Šmartno pridružuje več kot 6 tisoč mestom,
v več kot 50 državah, ki sodelujejo na Dnevih evropske kulturne dediščine. Šmarsko razstavo in prireditve je pripravilo Ustvarjalno središče
Breznikar.
Razstavo vezeninskih izdelkov iz druge polovice 19. stoletja, ki so jih
izdelale šmarske narodnjakinje, bo popestrilo predavanje mag. Ane
Motnikar, vodje oddelka za konserviranje in restavriranje v Slovenskem
etnografskem muzeju. Predavanje bo 30. 9. ob 12. uri v Knjižnici Šmartno. 1. oktobra pa bo med 9. in 10. uro študent ruščine, Jurij Hostnik,
prebiral ruske pravljice.

Zaključna prireditev »Poletavci«
- poletni bralci

Že drugo leto zapored je Knjižnica
Litija sodelovala v projektu Poletavci, ki ga organizira Mestna knjižnica Ljubljana. Knjižnice Vrhnika,
Logatec, Medvode in Litija smo
se pridružile projektu, ki spodbuja
bralne navade otrok med 7. in 12.
letom. Mladi bralci so med poletjem
brali 30 dni, po lastni izbiri, pol ure
na dan, projekt se je zaključil 10. 9.
Poletavci bodo prišli na zaključno prireditev 24. 9. ob 18. uri, v Knjižnico
Litija. Vsak bo prejel potrdilo in majico, vsi pa bodo sodelovali v žrebanju
za darilni bon in košarkarsko žogo ter praktične knjižne nagrade. Poletavci, bratci, sestrice, starši, vabljeni na zaključno prireditev, na sladka
presenečenja in prijetno druženje.

Lahkih nog, s knjigo naokrog

S 1. oktobrom se bodo v Knjižnici Litija pričela mesečna ustvarjalna druženja s Piko Rokavičko - Darinko Kobal. Vabimo otroke, starejše od 5 let
na pravljično srečanje z Darinko Kobal. Neutrudna in radovedna pisateljica pripravlja cikel druženj ob svojih poučnih zgodbah, kjer se bodo
otroci igrali, ustvarjali, se učili in potovali na krilih domišljije. Pričnemo z
Radovednim medvedkom, prvo in najbolj znano Darinkino zgodbo. 

Aleksandra Mavretič

Začenja se peto študijsko leto
Društvo U3 Litija in Šmartno bo odprlo svoja vrata
8. oktobra 2013 ob 17. uri v Kulturnem centru
Litija.
Na uvodnem srečanju bo obiskovalce v avli najprej
pozdravila prva samostojna likovna razstava člana
društva, Janeza Prašnikarja, in dela članic, ki so ustvarjale tudi med počitnicami.
V nadaljevanju se bodo člani seznanili z letošnjimi dejavnostmi in novostmi.
Dobro bo ostalo, nekaj se bo spremenilo in nekaj dodalo.
V tečaj angleščine se lahko vpišejo začetniki in tisti, ki nekaj že znajo. Dodali bodo še tečaj nemščine in španščine, če bo prijavljenih vsaj
osem slušateljev.
Člani bodo letos lahko obiskali tečaj slikanja (akvarel, olje ali akril) v zimskem času, tri mesece.
Nespremenjen ostaja študijski krožek Kulturna dediščina (mesečna predavanja in dve ekskurziji), zdrava prehrana, zdravje, ekologija, naravoslovno področje, keramika, vrtnarstvo, ročna dela, kaligrafija (letos s
pisavo uncial), tečaj enopoteznega slikanja in delavnica quillinga (zvijanje, rolanje ozkih papirnih trakov za različno umetniško ustvarjanje).
K sodelovanju so pridobili tudi zanimive predavateljice: mag Tanja Cegnar
(vremenarka na TV Slovenija) bo predavala o Vplivu vremena in podnebja
na človekovo počutje,
zdravnica Milojka Juteršek o Higieni spanja, nerealizirano je tudi predavanje Marte Peršin, dipl. ing. Med študijskim letom se bomo dogovorili
tudi za predavanje o gerontologiji z mag. Ljiljano Leskovic, poznavalko socialnovarstvenih zavodov ter problematike povezane z njimi.
Povabili so tudi sodobno zeliščarico, Mirjam Grilc, ki v svoji knjigi Zeliščna kuharija govori o tem, da zelišča niso le za čaje; lahko jih uporabljamo
tudi v kuhinji.
To je le nekaj drobcev iz bogate ponudbe. Na uvodnem srečanju bodo vsi
prejeli zgibanko s podatki, članstvo pa boste lahko obnovili oz. se na novo
vpisali na oddelkih za izposojo v Knjižnici Litija in Knjižnici Šmartno.
Novim članom na pot!
Še posebno bomo veseli, če se nam pridružite tudi tisti, ki še niste
v naših vrstah. Veseli bomo vsakega novega člana, ki prinese k nam
svežo energijo. In kaj boste dobili v zameno? Nova znanja, prijateljstva, dobro družbo… 
Milena Dimec

kulturNI CENTER litija
Vsem obiskovalcem FESTIVALA
SLOVO POLETJU se zahvaljujemo
za obisk. Glede na številne pozitivne
odzive ocenjujemo, da je bil festival
uspešen. Vsi nastopajoči so navdušili. Dalmatinski večer je zelo priljubljen med poslušalci in vsako leto
ga obišče večje število ljudi in letos
so Eroika in MVS Lipa s Tamburaškim orkestrom naredili vzdušje, ki je
spravilo na noge občinstvo. V četrtek zvečer je Pihalni orkester Litija
zopet dokazal, da je odličen in skupaj z Nino Pušlar so rock glasbo
približali tudi starejši generaciji, od katerih smo dobili veliko pohval o
izvedbi. Zadnji večer festivala pa smo plesali in donela je harmonika.
Zopet so navdušile pevke ŽVS Lipa s fenomenalnim Nejcem Grmom
na harmoniki in seveda z gosti večera, Ansamblom Roka Žlindre, ki so
znova dokazali, da je harmonika kraljica slovenske glasbe.
Festivala ne bi bilo brez sponzorjev, zato še enkrat HVALA VSEM za
pomoč in zaupanje.
PONEDELJEK, 4. NOVEMBER 2013, ZA IZVEN:
UDAR PO MOŠKO 2 - Špas teater!

UDAR PO MOŠKO 2

Vid Valič & Denis Avdić sta v preteklih
dveh sezonah resnično nasmejala celo
Slovenijo.
Občinstvo je dvourno predstavo pospremilo z nasmehi, smehljaji in tudi gromkim
smehom. Aplavz ob koncu predstave je
vsakokrat pričal, da so se vsi odlično zabavali. Po odigranih 222 predstavah, ko
sta nasmejala več kot 106.000 gledalcev,
prihajata na odre z novimi duhovitimi šalami v predstavi “UDAR PO MOŠKO 2”.
Tako sta se Valič in Avdić odločila, da
vam povesta še drugo poglavje njunega moškega udara. Še več politične
kritike, še več družbene kritike in največ moško-ženskih odnosov.
Kaj se zgodi, ko se srečata slovenska in bosanska kultura, kako
brezmadežno spočeti, kdaj bomo zares prilezli iz krize in kdaj se
ne »štela« radia?! Udar po moško 2 !!! Pripeljite se enkrat iste
otroke, novih raje ne... Naj se smeh širi! Vedno in povsod.
Prodaja vstopnic: KULTURNI CENTER LITIJA, vsak delovnik od 8.00
- 12.00 ure v pisarni KC, v času prireditev oz. po dogovoru na tel.
01-8900-206 ali na mateja.sladicvozelj@siol.net.
CENA VSTOPNICE JE = 15€.
Pohitite z nakupom, ker bo naša (pre)majhna dvorana hitro polna!
ABONENTI POZOR: prva abonmajska predstava bo na sporedu v četrtek, 10. oktobra in ne 17. oktobra, kot smo vas že obveščali. Torej,
vabljeni na predstavo SLOVENSKA MUSKA OD A-Ž v izvedbi ŠPAS
TEATRA - OB 19. 30 V KULTURNEM CENTRU LITIJA!
ZA NAŠE NAJMLAJŠE
V oktobru (sobota, ob 10. uri v KC Litija) vabimo naše male gledališčnike na dve predstavi in sicer:
12.10 - SILNO VLJUDNA PREDSTAVA, ki jo bo izvedla priznana glasbena
pedagoginja Andreja Zupančič, ki na vljuden, spoščen in zabaven način
otroke popelje v svet omike in lepega vedenja.
26.10. - na obisk pride DEŽEVNIK MAKS, ki je zelo prijetna in poučna
predstava in jo bo izvedlo Gledališče Lučka.

Muzejska javnost, drugi del
(Povzeto po Archaeological Curatorship, Susan M. Pearce, 1990)
Poizvedovalne storitve (gre za
laične osebe, ki v muzej prinesejo predmete v identifikacijo),
so verjetno eno redkih področij,
ki dejansko vključujejo laično
javnost. Muzealci se srečujejo s
različnimi problemi glede varnosti, organizacije, administracije in s ustreznim kadrom usposobljenim
za poizvedovanje. Manjši muzeji po navadi prejmejo manj takšnih prošenj s strani laikov, večji pa seveda več in morajo zato dodeliti ustrezne
finančne in kadrovske vire tej dejavnosti.

DATUM

PET
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PET
NED
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TOR

ČET
SOB
TOR
SRE
ČET
TOR
SOB
SRE
ČET
SOB
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20.9.
21.9.
25.9.
30.9.

URA

16.00
10.00
17.00
17.00
18.00
18.00
16.00
19.00
12.00
18.00
17.00
18.00
18.00
19.00
16.00
16.00
18.00
10.00
16.00
19.00
18.00
16.00
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Najpogostejši predmeti, ki se jih prinese v muzej, so kovanci, fotografije in manjši umetniški predmeti, kot so kipci.
Literature na temo poizvedovanja je zelo malo, muzeji pa tudi temu
ne posvečajo zelo veliko pozornosti in nimajo vzpostavljenih uradnih
postopkov za ravnanje s takšnimi predmeti in seveda za komunikacijo
s lastnikom, ki je lahko zelo prijetna in produktivna, zgodi pa se, da
muzejski uslužbenec in lastnik predmeta včasih ne najdeta skupnega
jezika, kar ima za posledico neuspelo identifikacijo predmeta.
Luka Hauptman

Vabljeni na likovne tečaje!
ZA OTROKE
Likovno društvo LILA v šol. letu 2013/2014
že tretje leto zapored organizira mladinski
likovni tečaj in
poleg MALE
LILE uvaja novo skupino CICI LILA. Tečaje
vodijo izkušene mentorice. Tečaj bo potekal
v prostorih Megličevega ateljeja, Staretov
trg 12, Šmartno, in sicer enkrat tedensko po
2 šolski uri. S tečajem začnemo v oktobru
2013 in bo predvidoma potekal do konca
šolskega leta 2013/2014 oz. do konca maja
2014. Mladi ustvarjalci se skozi delo in igro
ne učijo le likovnega ustvarjanja, temveč
tudi ročnih spretnosti, kreativnega razmišljanja ter pozitivnih vrednot.
CICI LILA je primerna za otroke od 4. do 8. leta, MALA LILA za otroke
od 9. do 15. leta. Natančen program s prijavnico bo predstavljen na F
LILA. Mesečna cena tečaja
znaša 15 €, v ceno je vštet
material.
Vpis bo potekal v torek,
1. oktobra 2013 od 16. do
18. ure v Megličevem ateljeju ali v elektronski obliki
(glej F LILA). Informacije:
Joža Ocepek 041 443 555,
joza.ocepek@slo-kabel.si

ZA ODRASLE

V skupini LILA bo delo potekalo skupinsko (tečaj grafike) ali individualno.
Tečaj grafike in individualno delo bo vodil mentor društva LILA mag.
Zoran Poznič, ak. kipar. Tečaj bo potekal v prostorih Megličevega ateljeja, Staretov trg 12, Šmartno, in sicer enkrat tedensko ob ponedeljkih
po 3 šolske ure. Začetek v ponedeljek 30. septembra 2013 ob 18.
uri.
Vpis bo potekal v ponedeljek, 23. in 30. 9. 2013 od 18. do20. ure
v Megličevem ateljeju. Informacije: Joža Ocepek 041 443 555, joza.
ocepek@slo-kabel.si
NAPOVEDUJEMO
Konec septembra in začetek oktobra bo namenjen delu z mladimi:
-	konec septembra bodo v Megličevem ateljeju ustvarjali učenci OŠ
Šmartno in njihovi gostje iz zasavskih osnovnih šol,
-	v tednu otroka bomo organizirali 4. LIKOVNO USTVARJALNICO za
učence osnovnih šol litijske in šmarske občine ter gimnazije Litija,
-	od 14. do 25. oktobra bo v avli litijske občine postavljena razstava 4.
LIKOVNE USTVARJALNICE. 
Predsednica LILA: Joža Ocepek

MI-Les
Mitja Kralj
s.p.

Bevkova 34, 1270 Litija

GSM: 041 637 557
Pohištvo po meri (kuhinje, ...)
Razne mizarske storitve
S
 uhomontažni sistemi
Polaganje talnih oblog (gotovi
parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo
•
•
•
•

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

Delavnica regijsko literarno srečanje seniorjev, JSKD OI Litija
Knjižnica Litija
ZAČETEK SEZONE OTROŠKIH MATINEJ: ZOBNI ZAJČEK - Gledališče Kolenc
Kulturni center Litija
S prostovoljstvom do samooskrbe – Vrtovi na Povšetovi in pred Mladinski center Litija
Mladinski center Litija
Delavnica znakovnega jezika ob mednarodnem dnevu gluhonemih
Mladinski center Litija
Potopis Sarajevo s tekaško skupino ARAI
Mladinski center Litija
1.10.
Lahkih nog, s knjigo naokrog, pravljično srečanje z Darinko Kobal-pravljica Radovedni medvedek
Knjižnica Litija
3.10.
Tekaški četrtek
Mladinski center Litija
4.10.
Ko iščeš svojo zgodbo, otvoritev razstave Tanje Jesenšek
Mladinski center Litija
6.10.
Domači anduht pri Paternostru
Domačija Paternoster
7.10.
Ura pravljic
Knjižnica Vače
U3 Litija in Šmartno, uvodna prireditev
Kulturni center Litija
EROS AKT- slikarska razstava Andrej Janža
Knjižnica Litija
8.10.
Ura pravljic
Knjižnica Litija
Razstava »Eros Akt«, slikar Andrej Janža z gosti
Knjižnica Litija
Mladinsko delo po Evropi, tribuna z gosti iz 6 držav
Mladinski center Litija
10.10.
Tekaški četrtek
Mladinski center Litija
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
12.10
Otroška matineja: SILNO VLJUDNA PREDSTAVA - Andreja Zupančič
Kulturni center Litija
Voden izlet po gozdni učni poti Svibno
Zbor Mladinski center Litija
15.10.
Potopis: Tasmanija, predava Štefan Rehar
Knjižnica Litija
16.10.
Kuharska delavnica presne prehrane ob svetovnem dnevu hrane
Mladinski center Litija
Tekaški četrtek
Mladinski center Litija
17.10.
Razstava: Umetnik o svojem kraju, ob rojstnem dnevu akad. slikarja Jožeta Megliča,
19.00
Knjižnica Šmartno
posvečeno 10. letnici Občine Šmartno
22.10.
18.00
Ura pravljic
Knjižnica Litija
8.00 – 11.00
Stojnica vse zastonj ob tretjem letu delovanja stojnice
Tržnica pri Športni dvorani Litija
19.10.
18.00
7. ART FILM FEST-Območno srečanje ustvarjalcev kratkega videofilma
Kulturni center Litija
23.10.
17.00
U3: aromaterapija
Knjižnica Šmartno
16.00
Ura pravljic
Knjižnica Gabrovka
24.10.
18.00
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
26.10.
10.00
Otroška matineja: DEŽEVNIK MAKSI - Gledališče Lučka
Kulturni center Litija
29.10.
19.00
Predavanje: Permakultura, predava Bojca Januš
Knjižnica Litija
Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si
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Osnovna šola Litija
PRVIČ V ŠOLO
Končno je prišel prvi šolski dan. Najbolj nestrpno so
ga pričakovali prvošolci OŠ Litija s podružnicami.
V učilnicah je prvošolčke pozdravil ravnatelj Peter Strle. Nekaj besed o varnosti v prometu je povedal policist Andrej Hrup. Obljubi je, da bo med letom še prišel
in preveril, če se starši in otroci držijo dogovorov.
Nato so učenci dobili torbice in rumene rutke. Iz šolske knjižnice je
prišel knjižnični medved
Medo. S pomočjo knjižničarke Nevenke Mandelj je
prebral pravljico Bobek in
barčica. Miza je kar naenkrat postala ladja, v katero
so vstopale plišaste živali:
žaba, lisica, miška, zajec
in ogromen medved, ki je
prevrnil ladjo. To je bila
zabava!
Prvošolce je čakalo še čokoladno presenečenje in praznični dan se je
nadaljeval še doma.
Učiteljice 1. razredov

PRVI ŠOLSKI DAN NA POLŠNIKU
V ponedeljek, 2. septembra, smo na Polšniku sprejeli v prvi razred
kar sedem prvošolcev. Čeprav je bilo jutro megleno in hladno, so prvi
učenci z nasmehom
na obrazu prikorakali v šolo. Za varnost
otrok sta tudi letos
poskrbela varnostnika
Mirko in Ludvik, za kar
se jima iskreno zahvaljujemo. Prvošolci so
prišli v šolo v spremstvu svojih staršev. S
skokom čez vrvico so
bili »uradno sprejeti« med šolarje. Poslušali smo zgodbico Šola ni zame
in pobarvali Piko Nogavičko. Otroci so se razveselili rutic in torbic. Po
malici so se s starši odpravili v Litijo, kjer so si ogledali igrico in matično šolo. Tako je minil njihov prvi šolski dan. Upamo, da jim bo za vedno
ostal v lepem spominu.
Katarina JUVAN

VRTEC POLHEK POLŠNIK V JULIJU IN AVGUSTU
Naš vrtec se je že v maju,
prijavil k sodelovanju v
ekoprojekt Modrega Jana.
Večino naših dejavnosti v
vrtcu se skozi celo leto odvija v skladu z eko predlogi
in nasveti. Da pa si resnično zaslužimo naziv »Vrtec
Modrega Jana«, in da smo
vrtec, ki skrbi za okolje,
smo poskušali še posebej
dokazali v teh vročih poletnih mesecih.

Vas zanima kaj vse smo počeli?
• Izdelali smo opozorilne table, ki opozarjajo na pravilno ekološko ravnanje in jih
obesili v igralnico, okolico vrtca in na igrišče.
• Odšli na sprehod v okolico vrtca ter poiskali smetnjake za ločeno zbiranje odpadkov.
• Srečali smetarje, ki tedensko skrbijo za
čisto okolje. Z veseljem so nam dovolili,
da smo jih opazovali pri njihovem delu.
• Organizirali »Modre urice« o varčevanju
z vodo, kamor so POLžKI povabili POLHKe in uživali v zgodbici, ki nam jo je predstavila »žabica«. Se zabavali
ob žabjem plesu in si izdelali žabice.
• Ustvarjali iz odpadnih materialov.
• Si izdelali svoje eko zvezke s poučno vsebino.
• In se ponovno skupaj srečali na »Modrih uricah«, kamor so POLHKI
povabili POLžKe in odigrali pravljico Fuj, kaj tako smrdi?, s katero
smo želeli sporočiti, kako pomembno je odlagati odpadke na prava
mesta. Sami smo se preizkusili v ločevanju odpadkov, ločevali zamaške po barvah in v gibalni igri z njimi nahranili lačne medvedke.
• Z Modrim Janom in Sončnico smo se podali na pot varčevanja z električno energijo. Pogovarjali smo se kako koristimo naravno svetlobo in da po nepotrebnem ne prižigamo luči. Ker smo si želeli veliko
sonca smo pripravili razstavo na temo sonce in kar se da veliko časa
preživeli zunaj.
• Organizirali smo tudi eko tržnico igrač, kjer smo svoje stare in rabljene igrače zamenjali med seboj. Tako je vsak dobil svojo »novo«
igračo. Bili smo jih zeloooo veseli.
Bilo je zabavno in poučno, sedaj pa se že veselimo novega vrtčevskega
leta in novih prijateljev, ki jih z velikim veseljem že nestrpno pričakujemo.
Pomočnici vzgojiteljice, Lidija in Martina

Podružnica s prilagojenim programom
PRIČETEK ŠOLSKEGA LETA V
OSNOVNI ŠOLI LITIJA, PODRUŽNICI
S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Šolsko leto 2013/2014 so učenci in učitelji pričeli polni energije. Gradnja šolein prostorska stiska
tudi v tem šolskem letu ne bo veliko vplivala na
delo v Podružnici s prilagojenim programom. Vsi oddelki ostajajo v
svojih starih prostorih in tudi pouk tehnike in delavne vzgoje ter gospodinjstva, bo nemoteno potekal.
Novo šolsko leto so torej pričeli s štirimi kombiniranimi oddelki nižjega
izobrazbenega standarda in tremi oddelki posebnega programa vzgoje
in izobraževanja. Učenci bodo po pouku v dveh oddelkih podaljšanega
bivanja, zjutraj pa v dveh oddelkih jutranjega varstva.
1.septembra 2013je pričel veljati nov Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Ministrstvo pripravlja še podzakonske akte. Zakon
prinaša za otroke v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo, ure učne pomoči, dodatne strokovne pomoči in
svetovalne storitve. Prinaša tudi ugodnosti za otroke z znaki avtizma
in druge novosti.
Pedagoški delavci Podružnice želijo vsem učencem in učiteljem uspešno in prijetno šolsko leto.
Marjeta MLAKAr-AGrež

PROSLAVA ZA NOVINCE IN OSTALE UČENCE
PODRUŽNICE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Dne 2.9.2013 so se ob 10. uri učenci in učitelji Podružnice s prilagojenim programom zbrali v učilnici. Po uvodnem pozdravu ravnatelja Petra
Strleta in vodje podružnične šole, Marjete Mlakar-Agrež, so učenci in
učitelji prisluhnili in sodelovali v programu, ki ga je pripravila in vodila
Sandra rihter. Pomerili so se v reševanju ugank, razmišljali so o lastnostih učencev in učiteljev, ki bodo njihovo sobivanje v šoli naredili
prijetnejše. Spoznali so sedem novih učencev. Predstavnik policijske
postaje Andrej Hrup je prisotne seznanil z varnostjo v cestnem prometu. Poslovili so se z željo o prijetnem začetku šolskega leta in ob verzih
šolske himne, ki so jo zapeli skupaj.
Sandra rIHTer

MARIJINA RAZSTAVA
Med počitnicami, ko so nekateri počivali, je Marija Pirc
risala slike. Zato je v šoli pripravila svojo razstavo. risala
je z voščenkami in suhimi barvicami. Na risbah so cvetlice,
prizori iz narave ter dva portreta. razstavo si lahko ogledate
v šoli.
učenec Klemen ZIDAr, PPVI3

SLIKANJE NA PLATNA
Zadnje ure likovne umetnosti v lanskem šolskem letu, so učenci posebnega programa slikali na platna z akrilnimi barvami. Nastale so čudovite slike, ki so jih je njihova učiteljica, pred pričetkom šolskega leta
razstavila na hodniku.
Marjeta MLAKAr-AGrež

DEJAVNOSTI DRUŠTVA PROSTI ČAS
ŠMARTNO V SEZONI 2013/14
DeJAVNOSTI NA BAZeNU V OŠ ŠMArTNO
RIBA RACA RAK
20-urni plavalni tečaj za predšolske otroke od 4. do 6. leta
Vadba bo potekala vsak ponedeljek od 17.00 do 18.00 in od 18.00
do 19.00. Začetek: ponedeljek, 7. oktober 2013. Od oktobra 2012
do marca 2013.
 20-urni plavalni tečaj za osnovnošolce I. triletja. Vadba bo potekala ob četrtkih od 17.00 do 18.00 in od 18.00 do 19.00. Začetek:
četrtek, 10. oktober 2013. Od oktobra 2012 do marca 2013.

SKOK V NOVO ŠOLSKO LETOZ NOVO PODOBO
ZNAKA ŠOLE IN ZASTAVO
Šole smo že ujele delovni ritem, šolsko življenje
je spet v ustaljenih tirnicah, prenovili smo le
»šolsko sovo« in šolsko zastavo.
V OŠ Gradec se letos šola 603 učencev na
matični šoli in štirih podružničnih šolah Hotič,
Kresnice, Jevnica in Vače v 35 oddelkih od 1.
do 9. razreda.
V viziji šole je zapisano: OŠ Gradec zagotavlja
kakovosten vzgojno-izobraževalni proces,
varno okolje, prijetno inustvarjalno ozračje,
možnosti za uveljavljanje posameznika, kar
ob sodelovanju vseh udeležencev omogoča
prepoznavnost šole in primerljivost v slovenskem in evropskem prostoru.
Vsi zaposleni v šoli delujemo z namenom, da
je OŠ GRADEC - ŠOLA ZADOVOLJNIH UČITELJEV, UČENCEV IN STARŠEV. Za dobro počutje in sobivanje v naši
šoli se zavedamo, da lahko z dobrim in stalnim sodelovanjem, iskanjem
učinkovitih rešitev in sklepanjem dogovorom vsi prispevamo za doseganje zapisanega cilja.
Delo v šoli bogatijo in povezujejo šolski projekti. Ostaja krovni projekt
Primi šolo za roge s humornimi in vzgojno-izobraževalnimi vsebinami.
Ohranjamo program Zdrav življenjski slog z enim izvajalcem. Pomembno mesto zajema tudi poučevanje tujega jezika nemščina v prvem
vzgojno-izobraževalnem obdobju, za starejše učence pa smo pripravili
interesno dejavnost španščina.
Vse bolj se v šolski prostor umeščajo šolski vrtovi. želimo, da učenci
začutijo povezanost človeka z naravo ter pomembnost varstva okolja,
zato bodo spoznali pomen ekološkega pridelovanja hrane in gojenja
zelišč.
OŠ Gradec še vedno nosi naziv ZDRAVA ŠOLA, zato veliko pozornosti
namenjamo zdravemu in aktivnemu življenju, redni in uravnoteženi prehrani, vsako leto izberemo NAJ POZITIVCA / NAJ POZITIVKO šole, ki
se izkaže v tekočem šolskem letu.
Vsako leto se trudimo, da bi v šoli pripravili kaj novega in letos so
novost družabna srečanja. Potekala bodo kot različne oblike druženja
učiteljev, učencev in njihovih staršev. Organizirana bodo tako na matični kot na podružničnih šolah. V oktobru pripravljamo kostanjev piknik
na Vačah, v aprilu športne igre s starši v Kresnicah in druženje ob
petih v Hotiču. Na matični šoli pripravljamo kuharski večer v aprilu
in skok v svet branja, za starše matične inpodružničnih šol majsko
ekskurzijo v Celje – knežje mesto in družinski pohod po Bornovi
poti v oktobru ali juniju. Vabimo vas na naravoslovno-matematično
popoldne v mesecu februarju za matično polo in POŠ Vače. Šolsko
leto bomo zaključili v juliju ali avgustu z žetvijo pire v Jevnici. Točni
datumi načrtovanih dejavnosti bodo pravočasno javljeni, že sedaj pa
vas toplo vabimo na druženja z nami. Obljubimo, da bo zelo prijetno.
Tatjana GOMBAČ, ravnateljica OŠ Gradec

SKRINJICA ŽELJA ZA PRVOŠOLČKE OŠ GRADEC
Nestrpni, radovedni, veseli, pa tudi z drobnimi metuljčki nelagodja in
pričakovanja neznanega v trebuščkih, smo se v ponedeljek, 2. septembra, zbrali pred gimnazijsko dvorano. Ja, letošnji prvošolčki in njihovi
najbližji…
želeli smo vam podariti dan, ki bo vsem ostal v trajnem, predvsem
prijetnem spominu. Ob spremljavi koračnice ste pogumno stopili na
novo življenjsko pot. Skupaj z izkušenim in tankočutnim animatorjem
Stenom Vilarjem smo skoraj pozabili, da nas v prihodnje čaka resno in
zahtevno šolsko delo. Vendar je prav tako. Učenje je delo in delo je z
nekoliko domišljije lahko tudi igra. Tega imamo na pretek.
Dragi prvošolčki in starši: želimo vam varen, odločen in srečen korak med šolske klopi. Ne pozabite vsak dan polniti skrinjice želja,
saj sanje in skriti načrti za prihodnost dajejo življenju smisel in
barve. To pa je tisto, kar šteje največ. Želimo si, da skupaj z nami
soustvarjajte osnovno šolo Gradec – šolo s srcem.
Dunja POžArŠeK, šolska pedagoginja

 Vodna aerobika (vadba na bazenu za ženske). Vadba bo potekala ob ponedeljkih od 19.00 do 20.00. Začetek: ponedeljek, 7.
oktober 2013. Od oktobra 2012 do aprila 2013.

ŠPOrTNO PLeZANJe NA UMeTNI STeNI V ŠD PUNGrT
PrI OŠ ŠMArTNO
POBEGNI DOLGČASU IN PLEZAJ
 Rekreativno plezanje za otroke od 5. do 7. leta. Od septembra
2013 do konca maja 2014, 1 x tedensko. Urnik vadbe: ob torkih od
18.00 do 19.00. Začetek vadbe: torek, 10. september 2013.
 Rekreativna vadba športnega plezanja za otroke od 8. do 14.
leta. Od septembra 2013 do konca maja 2014, 2 x tedensko. Urnik
vadbe: ponedeljek od 17.00 do 18.30 in četrtek od 16.00 do 17.30.
Začetek vadbe: ponedeljek, 9. september 2013.
 Trening športnega plezanja – tekmovalci od 9. leta dalje. Od
avgusta 2012 do konca junija 2013, 4 x tedensko. Začetek vadbe:
ponedeljek, 9. september 2013.
 Športno plezanje za odrasle – rekreacija. Od oktobra 2012 do
maja 2013, 3x do 4x tedensko. Urnik vadbe: Ponedeljek od 18.15
do 20.15, sreda od 20.15 do 22.00 in četrtek 20.00 do 22.00. Začetek vadbe: ponedeljek, 9. september 2013.
 Začetni tečaj športnega plezanja za odrasle in mladino nad
16 let. Začetek tečaja: četrtek, 26. september 2013 ob 20.00.
Tečaj bo potekal do konca oktobra 2013. Udeleženci se bodo seznanili z osnovami športnega plezanja za samostojno plezanje na
umetnih stenah in v naravnih plezališčih. Podrobnejše informacije
o tečaju dobite na spodnjih kontaktih. Nujne predhodne prijave na
spodnje kontakte.
Dodatne informacije in prijave: tel. 031 697-961, prek e-pošte:
info@drustvoprosticas.si in na spletnih straneh http://plezanjedpc.wordpress.com ter http://dpcplavanje.wordpress.
com.

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MOrAVČe
(01) 723-18-68
• VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
• ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA
IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC

ŠOL ST VO

September 2013

Vrtec Litija
POLNI PRIČAKOVANJ IN NAČRTOV
VSTOPAMO V NOVO VRTČEVSKO LETO
Zaposleni v Vrtcu Litija vstopamo v novo vrtčevsko leto
z veliko dobre volje in novimi načrti preko katerih bomo
uresničevali našo vizijo in z zanimivi vsebinami bogatili
vrtčevski vsakdan. V septembru je prvič vstopilo v vrtec 120 otrok.
Nekateri s strahom, nekateri, predvsem starejši, pa veselo in brezskrbno. September je v vrtcu čas uvajanja, saj se otroci srečajo z mnogimi
spremembami. Oblikovale so se nove skupine, morda so se zamenjale
vzgojiteljice, otrokom pa so nove tudi igralnice. Strokovni delavci so
pozorni na odzive otrok, spoznavajo njihove značaje, interese ter jih
postopoma vključujejo v socialno vrtčevsko okolje. A konec septembra
se posušijo že vse solze, otroci si najdejo nove prijatelje ali le še utrdijo
stare prijateljske vezi. Bivanje v vrtcu postane rutina, otroci se počutijo
varne in sprejete. Naročje vzgojiteljic in vzgojiteljev je vedno pripravljeno za objem in tolažbo vsakega posameznega otroka.
Strokovni delavci že pripravljamo pestre vsebine, v katerih bodo otroci
razvijali svoje spretnosti, sposobnosti, se učili in se zabavali. Radovednost in vedoželjnost najmlajših je brezmejna in vrtec ponuja obilo
priložnosti za raziskovanja, spoznavanja novih stvari ter tako pridobivanje izkušenj, ki so v predšolskem obdobju izjemnega pomena. Biti
vzgojitelj ni le poklic, temveč tudi in predvsem poslanstvo, katerega
se zavedamo. Z vso odgovornostjo bomo tudi v tem letu kar najbolje
poskrbeli za otroke, ki so nam zaupani.
V imenu zaposlenih Vrtca Litija vsem staršem in njihovim otrokom želim uspešno vrtčevsko leto, polno prijetnih izkušenj in doživetij.
Liljana Plaskan, ravnateljica

ZAČETEK LETA V VRTCU SONČEK NA VAČAH
Septembra smo v vrtec Sonček na Vačah sprejeli 10 novih otrok, vrtec
pa zapustilo in vstopilo v šolo 9 otrok. Novinci so v vrtcu prve dneve
preživeli s starši, ogledali so si nove prostore, se spoznali z novimi prijatelji in vzgojiteljicami, predvsem pa se igrali z novimi igračami.
Tudi letos, kot že vrsto let, v vrtcu delujeta dva kombinirana oddelka. V vsako skupino je vključenih 19 otrok. V skupini so tako združeni
otroci stari leto ali dve ter tudi pet ali šest let. Tako kot je različna
njihova starost, so različni tudi njihovi interesi, želje in potrebe. Za takšno skupino je potrebno pripraviti pester izbor dejavnosti in sredstev.
Starostno heterogena skupina je podobna družinskemu okolju. Mlajši
se učijo govora, spretnosti, matematičnih veščin in še mnogo drugega od starejših, starejši otroci pa se učijo socialnih veščin ob pomoči
mlajšim. Pomagajo jim v garderobi, vežejo jim slinčke, skrbijo za njih
na sprehodih in podobno. Aktivnosti, ki so v kombinirani skupini pripravljene za starejše niso ločene od ostale skupine, pridružijo se nam
lahko tudi mlajši.

V vrtcu Sonček se trudimo čim več časa preživeti zunaj. S pomočjo
staršev in otrok smo v gozdu na Mačkovcu oblikovali Mačji grad. To je
naravna igralnica, ki se tedensko spreminja in dopolnjuje. V njej ni nič
igrač, so le drevesa, veje, kamenčki, gugalnice in mreža za odbojko iz
srobota. Kreatorji smo otroci in vzgojiteljice.
Pri našem vsakdanjem delu nam zelo pomagajo tudi starši in stari starši. Brez njih se naše ideje ne bi uresničile. Zato bi se jim ob tej priložnosti lepo zahvalila v upanju, da bomo še naprej ustvarjalno skupaj
skrbeli za naše otroke. 
Vida Kristan, vzgojiteljica

DOBRODELNOST NA GIMNAZIJI LITIJA
Tudi v preteklem šolskem letu so bili dijaki, starši in
zaposleni na Gimnaziji Litija zelo aktivni na področju
dobrodelnosti.
V prvi dobrodelni akciji, ki je trajala od 26. 9. 2012
do 11. 10. 2012, smo zbirali zvezke in ostale šolske
potrebščine ter obleke, posteljnino, brisače in kozmetiko. Zbrani zvezki
in ostale šolske potrebščine so bile podarjene Karitasu, večje obleke,
obutev, kozmetika, posteljnina in brisače so bile podarjene ljubljanskim brezdomcem, manjše obleke pa so bile darovane Rdečemu križu.
V drugi dobrodelni akciji,
ki je trajala od 28. 11. 2012
do 14. 12. 2012, smo zbirali rabljene igrače, obleke
in pisarniški material. Večino stvari smo razdelili, v
sodelovanju z Mladinskim
centrom Litija, na stojnici
Vse zastonj v sklopu prireditve Podeželje v prazničnem mestu, del stvari pa je razdelil Center za
socialno delo Litija.
V tretji dobrodelni akciji, ki je trajala od 8. 5. 2013 do 24. 5. 2013, smo
zbirali rabljene igrače, obleke, šolske potrebščine, obutev in hrano.
Manjši del oblek, obutve in hrane je bil podarjen Karitasu in Rdečemu
križu, večji del pa Centru za socialno delo Litija. Še posebej smo veseli,
da smo lahko z zbranimi plišastimi igračami in šolskimi potrebščinami
razveselili otroke društva Sožitje iz Litije.
Ponosni smo, da so bile vse dobrodelne akcije izredno uspešne. Zbranih je bilo zelo veliko stvari, s katerimi smo lahko pomagali ljudem v
stiski. Sodelujoči v akcijah so najpogosteje darovali obleke, obutev in
igrače, manj pa je bilo zbranih šolskih potrebščin, saj jih naši dijaki tudi
sami še potrebujejo.
Na šoli v sodelovanju s Športno humanitarnim društvom Vztrajaj – NEVER GIVE UP vse leto poteka tudi zbiranje plastičnih pokrovčkov. Poleg
sodelovanja v rednih akcijah smo z Mladinskim centrom Litija sodelovali tudi v akciji Dan za spremembe 2013, v kateri so naši dijaki sodelovali kot prostovoljci. Na prireditvi Podeželje v prazničnem mestu smo
s prodajo izdelkov, ki so jih ustvarili naši dijaki na posebnih delavnicah,
zbrali sredstva, s katerimi bomo pomagali pomoči potrebnim.
Veseli smo vsakega dijaka, starša, zaposlenega, ki sodeluje v dobrodelnih akcijah, saj želimo, da bi bili naši dijaki sočutni do drugih, zato
bomo z dobrodelnostjo nadaljevali tudi v prihodnosti.
In še utrinek iz zadnje dobrodelne akcije.
Kolektiv Gimnazije Litija

DIJAKI GIMNAZIJE LITIJA PO SVETU
Naši dijaki so se tudi v šolskem letu 2012/2013 udeležili različnih aktivnosti v tujini.
V maju smo izvedli že tradicionalno mednarodno izmenjavo naših dijakov z dijaki Maslaand Collega iz Ossa na Nizozemskem. Amsterdam,
Den Bosch, kamp Vugt, Zaanse Schans, sončnice izpod mojstrskih Van
Goghovih rok so samo nekateri izmed prelepih vtisov, ki so jih dijaki
doživeli. Vozili so se po vodnih kanalih mest, jedli maslo z mrvicami,
občudovali tulipane, se kot tipični Nizozemci vozili s kolesi in še in še.
Obisk so zaključili z magično deželo Efteling, kjer so se prepustili pravljicam in igrivim spominom na otroštvo.
V letošnjem letu so se v okviru mednarodnega programa »Mladi v akciji« odvijali različni dogodki po svetu. V programu so sodelovali mladi
iz štirih držav, poleg Slovenije še iz Tajske, Kitajske in Litve. Namen
programa, ki traja že nekaj let, je predvsem spoznavanje sveta in
drugih kultur, letošnji projekt pa se imenuje »RAZPRAVLJAJ, RAZUMI,
SPREMENI ... OKOLJE«, zato so se mladi iz zelo različnih kultur posvečali predvsem debatam
o težavah okolja, ki pa
so neizogibno povezane
s svetovnimi političnimi
razmerami. V Sloveniji je
že potekala debatna akademija v Kranjski Gori, ki
so se je udeležili tudi naši
dijaki, v marcu pa se je
Jan Starc udeležil dogodkov na Tajskem. Konec letošnjega poletja so bile izpeljane še aktivnosti
na Kitajskem, Eva se je vrnila bogatejša za številne nove izkušnje. Med
drugim na pekinški univerzi, ki je gostila debaterje, šolajo astronavte,
zato so bile teme povezane tudi z vesoljem.

Sreda, 25.9.2013, ob 17. uri
Tin Troha se je v spremstvu profesorja Damjana Štrusa konec julija
udeležil mednarodnega fizikalnega turnirja (IYPT) na Tajvanu. Tin je sodeloval v ekipi 7 slovenskih dijakov iz 5 različnih srednjih šol, ki so se
z udeleženci 26 drugih držav s celega sveta pomerili v razumevanju,
analiziranju in predstavljanju 17 različnih fizikalnih problemov. Profesor
Štrus je imel na tekmovanju vlogo sodnika. Slovenski dijaki so se šele
drugič udeležili tega turnirja, sicer že 26. po vrsti, Tin pa je prvi dijak
naše gimnazije, ki se je uvrstil v slovensko ekipo. Probleme svetovni
odbor objavi eno leto pred tekmovanjem, zato se na gimnaziji že pripravljamo na izbor dijakov ter pripravo gradiv za tekmovanje v prihodnjem
letu, ko bo turnir gostila Velika Britanija.
Tudi matura je v nekem smislu tekmovanje, na katerem se je našim
maturantom pridružilo nekaj kandidatov, ki so srednješolsko izobraževanje opravljali na drugih šolah.Dosežen uspeh bo verjetno ostal v
posebnem spominu našemu zlatemu maturantu Niku Lupšetu.
Kolektiv Gimnazije Litija
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Osnovna šola Gabrovka-Dole
PRVI ŠOLSKI DAN NA POŠ DOLE
PRI LITIJI
Spet je tu september in čas, ko se zopet odprejo šolska vrata. Letos našo podružnično šolo Dole obiskuje
52 učencev. Pouk poteka v štirih kombiniranih oddelkih in enem čistem oddelku 9. razreda.
Na prvi šolski dan smo se učenci in učitelji pozdravili
v jedilnici, kjer sta nam učenki podružnice recitirali kako osamljena je
bila šola med počitnicami
in kako močno si šolska
torba želi nazaj v šolo.
Še posebej smo bili na
podružnični šoli veseli petih prvošolcev. Skupaj s
starši so naredili prvi korak v čisto »pravo« šolo.
Ob prihodu jim je toplo
dobrodošlico zaželel ravnatelj osnovne šole Gabrovka - Dole, g. Igor
Hostnik in učenci 2. razreda, ki so jim zaigrali igrico.
Razveselila sta nas policista s konji. Spregovorila sta o varnosti v prometu in izpostavila, na kaj morajo biti učenci še posebej pozorni na
poti v ali iz šole.
Predstavnik Društva upokojencev Dole g. Martin Željko je skrbel za varno pot v šolo kar tri dni, zato se mu v imenu vseh učencev in učiteljev
šole iskreno zahvaljujemo. 
Marjeta Mrhar

POČITNIŠKO USTVARJANJE V VRTCU ČEBELICA
Čas šolskih počitnic je tudi za nas vrtičkarje minil v znamenju sproščenosti, igre, druženja s prijatelji različnih skupin in ustvarjanja.
V najbolj vročih dneh smo se igrali z vodo, jo pretakali, se škropili, se
spuščali po našem vodnem toboganu in pri tem zelo uživali. Ko je huda
vročina malo popustila, smo se lotili
tudi dela. Iz odpadnih palčk od sladoleda smo izdelali aviončke in slike s
servetno tehniko. Malo večji podvig,
ki je zahteval več dela in vztrajnosti,
je bila prenova starih stolov. Bili so
res že obrabljeni in neugledni. Otroci
so predlagali, da naredimo nove, jih
prebarvamo. Lotili smo se dela. Najprej smo jih brusili z brusnim papirjem, nato prebarvali z belo barvo. Ko se je barva temeljito posušila,
smo s servetno tehniko naredili
vzorčke in jih polakirali. Ponosni smo opazovali naše »nove
stole«. Med samim postopkom
prenove smo spoznali potek
dela, pripomočke, barve, spoznavali oznake na embalaži ...
Pri delu smo bili pazljivi in se
zaščitili z zaščitno obleko. Veliko pozornosti smo namenili
varnosti, kako ravnati z barvo,
laki, ki jih običajno v vrtcu ne uporabljamo. Sedaj nam že služijo za igro
po kotičkih ali kot nagradni stol. 
Marinka Lenart

POLETI V VRTCU
V vrtcu z otroci ne počivamo niti v poletnih mesecih. V mesecu juliju
smo se pogovarjali o morju, plaži, kopanju, ribicah, hobotnicah, delfinih in o kitih. Kiti so se nam zdeli še posebej zanimivi zaradi njihove
velikosti v primerjavi s človekom. Ogledali smo si vrste kitov, njihovo
gibanje, poslušali oglašanje in se pozanimali, s čim se hranijo. Ob teh
informacijah smo nato naredili orko v igralnici, ki smo jo obesili v garderobo na steno. Naš kit je bil gromozanski, a ob primerjavi kitov v
naravni velikosti, je bil naš pravi mladiček. 
Simona Hribar, prof.
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skih otrok? Logistični, strojni ali pa ekonomski tehnik? Ali pa vas bolj
mikajo višješolski programi Organizator socialne mreže, Strojništvo ali
ekonomist. Tukaj smo, da vam pomagamo do cilja. Dodatne informacije lahko dobite na naši spletni strani, pišite nam na e-pošto ali
pa nas pokličite po telefonu 01/89-80-570 in 031/759-355.

TUJI JEZIKI – VRATA V SVET

PRIPRAVLJENI NA NOVE IZZIVE
Vroči poletni dnevi so se končali in z njimi za večino odraslih tudi počitnice, dopusti. Marsikdo je imel med poletjem toliko časa, da si je izdelal svoj načrt osebnega in kariernega razvoja. Jesenski meseci so tako
največkrat pravi za odločitve odraslih o nadaljnjem izobraževanju. V
septembrskih dneh se zato na Izobraževalnem centru Geoss v Litiji vročično pripravljamo na novo šolsko in študijsko leto. Hkrati pa seveda
zaključujemo s prejšnjim in se spominjamo najbolj zanimivih stvari:

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
V preteklem šolskem letu smo osmim zainteresiranim odraslim uresničili njihove sanje, da vendarle zaključijo osnovno šolo za odrasle.
Skupinica zelo različnih starosti, ki je
v življenju naletela na različne prepreke, zaradi katerih niso uspeli končati
redne osnovne šole, je zbrala pogum
in se ponovno podala v šolske klopi.
Začetki so bili težki. Slabi spomini so
se vrnili, strah je bilo težko pregnati,
a tokrat je uspelo vsem. Začeli smo
z lažjimi predmeti, predavatelji so bili
razumevajoči in z vsakim opravljenim
izpitom je samozavest rasla. Pisanje
seminarskih nalog in učenje za izpite
je postalo rutina. V mesecu juniju pa
še zadnji izpit, fizika, in cilj je bil dosežen: vsi so uspešno zaključili osnovno
šolo. Veseli smo, da razmišljajo tudi o
nadaljevanju šolanja in vpisu v srednješolske programe.

SREDNJA ŠOLA – JESENSKI ROK POKLICNE MATURE
V zadnjih dneh avgusta in začetku septembra je potekal jesenski rok
poklicne mature. Prijavljenih enajst kandidatov je svoje znanje pokazalo na ustnih in pisnih izpitih. Težko so pričakali 9. september- dan, ko
so bili objavljeni rezultati. Še posebej napeto je bilo za kandidate, ki so
imeli zadnjo priložnost za opravljanje mature v programu, v katerega so
se vpisali. Po tem izpitnem roku programu namreč poteče veljavnost in
za dokončanje se bodo morali vpisati v nov program. Večina kandidatov si je po objavi rezultatov pošteno oddahnila, drugi pa bodo morali
poskusiti znova in prepričani smo, da jim bo takrat uspelo.

VPISI V SREDNJEŠOLSKE IN VIŠJEŠOLSKE
PROGRAME
V septembrskih dneh potekajo vpisi v naše srednješolske in višješolske programe za odrasle. Si tudi vi želite postati vzgojitelj/ica predšol-

vRtnaRSKi KotičeK
SPRAVILA PRIDELKOV
Prihaja čas jesenskih spravil pridelka na sadnem in zelenjavnem vrtu. Uspeh je bil odvisen v večji meri od nas samih, od našega
dela, našega znanja in pravilne nabave gnojil in
drugih sredstev. Smo nabavljali prava gnojila
ali smo nasedali včasih že nerazumnim reklamam. Včasih smo zato lahko kupili za drag denar slabo gnojilo itd. Seveda pa je letos imela
na pridelek velik vpliv dolgotrajna suša. Avgustovsko deževje je delno zmanjšalo škodo ne
pa vse. Zato pridelek letos ni tako debel, kot
prejšnja leta.
SPRAVILO SADJA
Sadne sorte, kot so elstar, gala so že obrane,
sedaj prihajajo na vrsto jonagold, zlati delišes
itd, zatem pridejo na vrsto pozne sorte. V kolikor bomo sadje takoj predelali v sokove, in
kaše počakamo, da sadje popolnoma dozori,
da se ves škrob pretvori v sladkor, če pa bomo
delali marmelade trgamo prej, pred končno
zrelostjo, saj Vemo, da zelena jabolka vsebujejo pektin, ki želira marmelado. Seveda je to
pomembno le, če ne bomo dodajali kupljenega
želirnega sredstva. Naravni pektin sadje, izloči
ob dolgotrajnem kuhanju pri nizkih temperaturah in mešanju. Toda to je naravno. Kupljena
želirna sredstva pa so proizvedena na industrijski način. Prav tako sadje obiramo pred konč-

Sedaj je čas za obiranje.

Poletje je čas za dopuste, sprehode potovanja. Ste obiskali kakšno državo ali pa le srečali tujca, ki ga niste mogli nehati poslušati in želite, da
bi tudi vi znali nov jezik? Se vam vedno pogosteje kaže potreba po razumevanju tujega jezika tudi na vašem delovnem mestu? Tudi letošnjo
jesen na Izobraževalnem centru Geoss vpisujemo v jezikovne tečaje.
Na voljo so vam začetni in različni nadaljevalni, individualni in skupinski. Izbirate lahko med angleškim, nemškim, italijanskim, ruskim in
španskim jezikom. Če pa želite, lahko znanje angleškega ali nemškega
nadgradite tudi v poslovnega. Vsak nov jezik vam odpre nova obzorja,
nove možnosti in nova vrata v svet. Zato vabljeni! Dodatne informacije lahko pridobite na naši spletni strani, preko e-poštnega naslova jasmina@ic-geoss.si ali pa preko naših kontaktnih telefonskih
številk 01/89-80-570 in 031/759-355.

Predstavljamo zanimive poklice
INŽENIR STROJNIŠTVA – Poklic prihodnosti

Poklic »inženir strojništva« je iskan in vse bolj cenjen poklic v Sloveniji in evropski uniji, prav tako pa tudi ožje – na območju Litije
in Zasavja. Delovna področja, ki jih opravlja, so izjemno raznovrstna in široka. V vseh
vejah industrije in tudi
drugih delih gospodarstva tvorijo stroji,
naprave in vozila materialno osnovo pridelave, predelave in
izdelave. Vsak zastoj
stroja zaradi okvare
pomeni zaustavitev
obratovanja in s tem
ne le primarno škodo,
temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav
in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje.
Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar
lahko skrajša zastoje ter zmanjša sekundarno škodo. Večja podjetja imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodnjo – tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varnostnih ukrepov in varstva okolja, komunicira s strankami.
Z uspešno končanim programom in diplomo si študent pridobi naziv oziroma poklicinženir strojništva, na VI. zahtevnostni stopnji
Zakaj je program zanimiv in perspektiven za zaposlovanje v
prihodnosti?
• Ker je modularno zasnovan: povezovanje predmetov v vsebinsko
in ciljno zaključene dele programa (module) daje študentu jasen
pregled nad pridobljenim znanjem, sposobnostmi in kompeten-

no zrelostjo, če ga imamo namen shraniti za
zimo. Tako sadje zložimo na police drug poleg
drugega v hladen prostor in ne s preveč suhim
zrakom. V nasprotnem primeru se tako sadje
osuši in zgrbanči. Pomembno je tudi zračenje
shrambe saj se pri zorenju jabolk tvori plin
acetilen, ki še bolj pospeši zorenje. Začaran
krog je sklenjen. Iz istega razloga tudi nikoli ne
shranjujmo skupaj jabolka in krompir.
S sadnim drevjem po obiranju nimamo več
dela razen to, da odstranimo odpadlo listje, ki
je lahko vir okužb z gljivicami, ki jih povzročajo
razne rastlinske bolezni. Okuženo listje zažgemo. V novembru ali konec oktobra sadno drevje pognojimo na zalogo s fosforjem in kalijem
ter magnezijem, kalcijem, železom in borom.
Tako bo drevo dobilo vso hrano za naslednje
leto, na razpolago pa bo tudi dovolj časa, da
se hranljive snovi pretvorijo v tako obliko, ki je
dostopna koreninskemu sistemu, ki to hrano
vsrka. Dobro je vedeti in spoštovati tudi pravilo, da z dušikom v jeseni drevja ne smemo
gnojiti, saj bi drevo lahko odgnalo in nato zaradi nedozorelega lesa pomrznilo.
Iz otresenih jabolk in padlih na tla lahko naredimo kvaliteten sok. To naredimo z mletjem in
stiskanjem. Tak sok lahko zlijemo v čiste posode za vino (nerjaveče), večje steklene balone
ali pa v steklenice.
V nerjavečih posodah za vino je potrebno sok
segreti do 82 °C. Na vroči sok postavimo notranjo pokrovko in za rob pokrovke zlijemo na
vroč sok parafinsko olje, ki je namenjeno za
to. Nato postavimo zgornjo zunanjo pokrovko
in pustimo pri miru, da se ohladi. Nato lahko
pijemo.
ZELENJAVNI VRT
Tudi tu pospravljamo sadove svojega dela.
Zeljnate, glave pustimo do mraza, lahko pa že
pripravimo zelje za kisanje. Domače je prav gotovo najboljše.receptov za to je več. Seveda
pa je najboljši tisti od naših babic. Poizkusimo
narediti in poželi bomo veselje. Prav tako pripravimo za kisanje repo, ki jo naribamo in stlačimo v kozarce ali večjo posodo, dodamo do
1 % soli, (po želji), ob tlačenju in zaradi soli se
izloči voda, ki zalije pripravljeno zelje ali repo.
Posodo zapremo, vendar ne do konca, da ima-

cami. Predmeti v modulu se med seboj dopolnjujejo, povezujejo
in nadgrajujejo.
• Ker omogoča izbirnost - prilagajanje programa osebnim željam in
usmeritvam. S prilogo k diplomi tudi v tujem jeziku pa so diplomantom omogočene tudi večje možnosti delovne mobilnosti.
• Ker temelji na kreditnem sistemu (eCTS: podpira izbirnost in prehodnost v programu; omogoča priznavanje predhodno pridobljenih formalnih znanj.
• Ker je praktično naravnan : teorija se ves čas izvajanja tesno
prepleta s prakso, kar omogoča takojšnjo uporabo strokovnih
znanj v praksi. Izvajalci posameznih vsebin imajo bogate praktične izkušnje na svojem vsebinskem področju, poznajo in upoštevajo pa tudi značilnosti izobraževanja odraslih in uporabljajo
sodobne pedagoško-andragoške metode dela.
Tudi v študijskem letu 2013/2014 bomo višješolski strokovni program Strojništvo izvajali na Izobraževalnem centru Geoss, Oe Višja
strokovna šola, Litija. Vpišejo se lahko odrasli, s končano srednjo
strokovno ali splošno izobrazbo, organiziran študij pa bo potekal
v popoldansko-večernih urah, 2x tedensko, saj je namenjen izobraževanju odraslih. Začetek izobraževanja bo že v oktobru, zato
pohitite s prijavo.
Ivana ŠINKOVeC, direktorica in ravnateljica VSŠ

V KONJŠICI NISMO POČIVALI MED
POČITNICAMI

7. julija smo imeli spominski koncert za dirigenta Carlosa Claiberja.
Nastopajoči komorni zbor Limber iz Moravč je vsem, ki so bili na Konjšici polepšal nedeljsko popoldne.
Zadnjo nedeljo v avgustu smo imeli žegnanje Sv. Jerneja spričetkom sv.
maše ob 15.00 uri, po maši pa smo se pozabavali ob glasbi, pijači in
jedači. Na povabilo se je lepo odzvalo društvo za preprečevanje osteoporoze iz Zagorja, ki je vse zbrane razveseljevalo s pozitivno energijo.
Tako smo si nabrali nekaj novih moči za jesen in zimo.
KS in KUŠD Konjšica

Kisano zelje in repa v steklenih kozarcih.

to lahko tudi pod snegom. radič, ki ga silimo
bomo pobrali ko naredi dovolj velike štruce, za
rez pa ga pustimo. Da bo pridelek, čim bolj zrasel do zime, pognojimo zemljo z Bioorganikom.
Zaradi bogastva sestavin bo zelenjava imela
pravi domači okus.
Seveda, pa nam jeseni kar dosti preglavic naredijo bramorji, polži in strune, ki nam preluknjajo pridelke ali pa spodjedo koreninski sistem
rastlin, potem se pa samo čudimo, kdo je bil
tako hudoben, da je to storil. Sedaj je čas, za
razkuženje zemlje s Strunalom, in teh nadlog
bo minilo veselje, do uničevanja.
Postopek, je bil velikokrat opisan, zato, ga ne
bom ponavljal moramo pa ga upoštevati. Pomembno je da je zemlja vlažna, za kar pa sedaj
ni bojazni.
Franc Grošelj

jo razvijajoči se plini možnost izhoda, saj se
začne mlečnokislinsko vrenje. Vse skupaj postavimo v teman prostor. Po kakšnih desetih
dneh kozarce (posode) dobro zapremo in po
kakšnem tednu kislo zelje in peso že lahko
poizkusimo ali je dovolj kislo,
v primeru da ni s kisanjem
nadaljujemo. Kislo zelje uporabimo za pripravo solate ali pa
kakšne kuhane jedi.
V primeru, da želimo gomolje
zelenjave shraniti dalj časa v
svežem stanju gomoljne pridelke vseh rastlin (rdečo peso,
korenje, repo, kolerabo itd)
shranimo v kleti v mivki, ki jo
tudi malo navlažimo. Ostala bo
sveža kar dolgo časa.Seveda
ne pozabimo na prezračevanje
in pazimo, da nam ne zmrzne.
Mnogi še danes shranjujejo pridelke v zasipnico o kateri smo
že pisali. Na kratko; shranjuje
se, kar na njivi ali na vrtu tako,
da skopljemo dovolj globoko
jamo, razprostremo praprot in
nanjo položimo pridelke, nato
PROIZVODNJA IN TRGOVINA d.o.o.
kup zopet prekrijemo s praproLjubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA
tjo in namečemo zemljo vsaj
40 cm ali več. Zelenjava bo
ostala sveža do pomladi. SolaTel.: 01/8980-181
te pustimo na gredah do zime.
Pripravimo pa se na jesensko
SPECIALIZIRANA PRODAJALNA ZA
setev in sajenje za zimo. V poPROFESIONALCE, VRTIČKARJE IN KMETE.
štev pridejo motovilci, radiči
ipd. Če nad motovilcem narewww.agrolit.si
dimo zračno strehico iz prekrivke bomo imeli krasno sola-
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

V dolini smaragdne Soče
Zadnji julijski dan smo se izletniki DU Litija namenili izogniti poletni vročini. Podali smo se na izlet
preko našega najvišjega cestnega prelaza Vršič k
izviru naše najbolj hladne reke, ki smo jo spremljali
in občudovali tudi vzdolž njenega zgornjega toka.
Na poti smo se najprej ustavili pri Ruski kapelici in
se v mislih poklonili ruskim ujetnikom, ki so gradili to cesto in
prav tu, po vsem trpljenju, dobili
prostor za večni počitek.
Cesta se je še naprej zvijala
in nas popeljala pod mogočni
Prisojnik, kjer nas je spremljal
obraz Ajdovske deklice, nad njo
pa se je svetlikalo Prisojnikovo
okno.
Na vrhu prelaza smo bili očarani nad čudovitim razgledom po vrhovih
Julijcev. Polurni postanek je omogočil, da smo se naužili svežine ob
Tičarjevem domu, skupinica navdušencev pa se je podala do dobrih
deset minut oddaljene Poštarske koče.
Sledil je spust v Trento k izviru Soče. Večina se je oddahnila v prijetni
senci ob šumenju reke, k njenemu izviru pa se je povzpelo le nekaj najbolj radovednih in pogumnih.
Naša naslednja postaja je bila
ob Velikih soških koritih. Soča
si je tam urezala ozko, vendar
globoko pot v skalni soteski,
od tu dalje pa se razliva v globoke smaragdne tolmune, ki
so privabili številne kopalce.
Da je Soča poleti res privlačna,
smo videli tudi v kraju Čezsoča. Na njenih sipinah je uživalo kar nekaj
ljubiteljev svežine, najbolj vroči pa so se hladili s plavanjem in potapljanjem v njej.
Po dobrem kosilu pri Vančarju, smo se podali na sprehod ob reki tudi
mi. Sezuli smo se in zabredli vanjo. Joj, kako je bila mrzla. Pregrete
noge pa so se kar hitro navadile nanjo in brodili bi še in še.
Čas je kar prehitro tekel. Vedeli smo, da nas v trdnjavi Kluže že pričakujejo člani Društva 13 13. V uniformah vojakov iz Soške fronte so nam
predstavili zgodovino trdnjave, s kratko, nekoliko humorno obarvano
predstavitvijo življenja takratnih vojakov pa so še dodatno popestrili
naš obisk.
Dobre volje, polni novih spoznanj in nepozabnih vtisov, smo se pozno
popoldne preko prelaza Predel vrnili domov. 
Milka Rogelj

MOGOČNA GORA MANGART
V ranem, svežem jutru, 11. avgusta 2013, smo se vsi dobre volje in
lepih pričakovanj, z avtobusom odpeljali čez Predel do Mangartskega
sedla. Na tej gorski poti smo se
srečevali in izogibali kolesarjem,
ovcam in kozam. Vsi smo želeli
priti do sedla. Na Mangartskem
sedlu je marsikateri od nas pogled usmeril na to visoko goro
(2775m), tretjo po višini naših
gora v Julijcih. Mangart je vabil.
Pohod se je pričel.
Gorska pot je imela vse: kamenje,
skale, melišče, »zajle« in kline,
vse kar se za tako pot spodobi. V naši skupini za osvojitev Mangarta, je
bila starostna razlika očitna. Od 56. do 81. let; in vsi smo dosegli vrh.
Pri vstopu na vrh nam je zastal dih, mogočni Mangart je obkrožen z velikimi vrhovi in nudi lep pogled na vse strani. Pili, pili smo ta gorski raj,
potrdili lastno voljo, v sebi pa čutili moč in sklep: še in še bomo hodili!
Srečno smo se vrnili do sedla, zavedajoč se pomena dela planinskih
vodnikov. Našo pot je vodil planinski vodnik Marjan Jug.
Mila Grošelj

Udeleženci letovanja so bili z organizacijo in nudenimi storitvami v hotelu Delfin zelo zadovoljni in ni bilo slišati pomislekov, da se tudi v
prihodnje ne bi udeleževali takih druženj. Mari in Martina pa sta še posebej poudarili: »Letovanje je bilo prijetno, osebje ustrežljivo in dobra
hrana. Tudi za družabnost in ples ter igre je bilo poskrbljeno«.

Karlo Lemut

VABILO K ČLANSTVU V PEVSKI ZBOR DU LITIJA
Vse ljubitelje zborovskega
petja vabimo, da se nam
pridružijo. Lahko ste člani
ženskega zbora »Mavrica«
ali mešanega zbora. Vaje
bodo potekale vsako sredo: Mavrica ob 17. uri in
mešani ob 18. uri.
Če radi pojete in se zavedate, da je redna prisot
nost na vajah pogoj za dober nastop, se nam pridružite.
Redne vaje se pričnejo 4. 9. ob 17. oziroma 18. uri.
Če ste družabni in imate radi okrog sebe vesele ljudi, pridite, ne bo vam
žal!!! VPIS TRAJA DO 30.9.2013. 
Pevci in pevke z zborovodkinjo

BILO JE PRIJETNO
Tudi v drugi polovici tega leta je Društvo upokojencev Litija za svoje člane organiziralo letovanje na morju v hotelu Delfin v Izoli. V treh
izmenah od 27.8.2013 do 17.9.2013 se je sedemdnevnega letovanja
udeležilo 20 oseb. V spomladanskem delu pa je letovalo 23 članov
našega društva.
Društvo upokojencev Litija si bo
tudi v prihodnje prizadevalo, da
organizira take in podobne oblike letovanja na morju in s tem
prispeva oziroma omogoči, da
to koristijo tudi tisti, ki nimajo
lastnih prevoznih sredstev oziroma se glede na leta ne odpravljajo sami na pot.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA
IN ŠMARTNO PRI LITIJI

LETOVANJE

Zadnji teden avgusta smo ponovno izvedli 7-dnevno letovanje na otok Brač s turistično agencijo Relax. V zgodnjih jutranjih urah smo se odpeljali iz Litije proti Splitu, kjer smo se
vkrcali na trajekt, ki nas je popeljal na otok Brač. Po krajšem sprehodu
smo prispeli do kraja Supetar, kjer nas je pričakalo prijazno osebje
hotela.
Vseh 92 udeležencev, kolikor nas je bilo na letošnjem letovanju, je bilo
nameščeno hotelskem naselju klubskega tipa Waterman supetrus resort****.
Organiziran smo imeli tudi enodnevni izlet na Bol. Ogledali smo si izdelavo mil in oljarno ter se povzpeli na najvišji vrh dalmatinskih otokov,
Vidovo goro, ki je visoka 778 m.
Poleg izleta so se odvijale tudi razne športne aktivnosti. Uživali smo v
dalmatinskem večeru, ki so nam ga pripravili dalmatinski pevci ter vsak
večer tudi ob domačih vižah mladega glasbenika Leona.

NAPOVEDNIK
- sobota 28. SEPTEMBRA 2013 ob 6:00 uri – avtobus – POHOD
NA SV. SECERB BRKINI
- 1. DO 3. OKTOBRA 2013 OD 9:00 DO 18:00 URE – CANKARJEV
DOM LJUBLJANA - 13. FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE
- TOREK 8. OKTOBRA 2013 – IZLET V NEZNANO
- sobota 12. OKTOBRA 2013 OB 6:00 URI – AVTOBUS – POHOD NA
KONJIŠKO GORO
Poziv in vabilo vsem filmofilom, ustvarjalcem art
videofilma naj se udeležijo tradicionalno že 7. ART
FILM FESTA - območnega srečanja ustvarjalcev
kratkega videofilma v Litiji, ki bo dne: sobota 19.
oktober 2013 ob 18. uri v Kulturnem centru JZK
Litija. Trg na Stavbah. Društvo KUD Art Club Litija v
sodelovanju z JSKD O.I. Litija ki tudi podeli priznanja vsem uvrščenim udeležencem fetivala.
Svoja video dela pa naj do 10.10.2013 pošljejo na DVD formatih Pall
16.9 na naslov: KUD Art Club Litija, Ponoviška cesta 12. Litija
mail: artclublitija@gmail.com
Vse poslane videofilme razne tematike: lahko snemano tudi na mobilne telefonske prenosnike,fotokamere, bo pogledala in izbrala žirija
festivala, ki bo odločala o programu.
Vabljeni na zanimiv filmski večer kratkih videofilmov.
KUD Art Club Litija, Zvone Vrtačnik
DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO
Dejavnosti društva v drugem tromesečju
V društvu v spomladanskem in jesenskem času
vsak četrtek organiziramo skupne voden
Pohode za naše člane in člane MDI.
Tudi zadnji četrtek v juniju je bilo tako, saj je bil
to v spomladanskem času zadnji pohod, zato smo se odločili, da se
odpravimo na celodnevni izlet na Primorsko, ta pa je zajemal tudi krajši
pohod po Riklijevi poti.
Naš vodnik je bil g. Lojze Hauptman, ki je za ta dan skrbno pripravil
celodnevni program,ki je zajemal pet destinaciji in sicer:
1. Slovenijo smo zapustili na Fernetičih, nadaljevali pot po avtocesti v
smeri Trsta in na izhodu Prosecco smo se napotili do svetišča na Vejni – Tempel Maria Madre e Regina. Svetišče je neverjetna, mogočna
a hkrati preprosta zgradba, ki s svojo veličino stoji nad Trstom in
nad njegovim čudovitim zalivom, ponuja nam prekrasen razgled, ki
se z zgornje ploščadi odpira na brezkončno širino morja od Ogleja,
prek Miramara, pa do Pirana in ki v enem samem pogledu zaobjame
italijanske, slovenske in hrvaške bregove severnega Jadrana.

Vseh 7 dni, katere smo preživeli ob morju, v prijetnem ambientu ter
dobri družbi, je kar prehitro minilo, zato upamo, da se naslednje leto
ponovno udeležimo letovanja v tako velikem številu.

ZAHVALA ČLANICE MDI

Do sobote 31. 08. 2013 so izvajalci del na Kidričevi ulici že zaključevali dela z asfaltiranjem ceste. Ker sem gibalno ovirana oseba sem s
posebno pozornostjo spremljala izvedbo del na pločnikih, od trgovine
Mercator na Dobravi do Predilnice. Resnično so me razveselili tako
delavci, kot tudi nadrejeni, ki so bili posebej uvidevni do mojih potreb.
V svojem imenu in imenu vseh, ki bodo potrebovali prirejene izhode s
pločnikov, bi se rada iz srca zahvalila za razumevanje. Na vseh mestih
kjer so prilagodili arhitektonske ovire se vsakokrat, ko grem sedaj čez,
v srcu in na glas zahvalim vsem sodelujočim v tem projektu, ker ste
to res vrhunsko izvedli. Sicer pa, morda bo ta izvedba prišla prav tudi
vsem kolesarjem in mamicam z otroškimi vozički.

Hvala tudi društvu invalidov Litija, ki je sprožilo akcijo »Litija, prijazno
mesto invalidom«. Prepričana sem da bo na ta način še več prilagoditev, ki zahtevajo le manjša popravila, ki pa nam koristnikom pomenijo
veliko olajšavo.
Hvala, mesto Litija, da tu živi še veliko srčno dobrih ljudi, ki rade volje
rečejo: »To pa res ni problem vreči nekaj lopat asfalta, da omogočimo
izhod s pločnika«.
Oprostite mi ker ne vem imen vseh teh prijaznih ljudi, da bi se jim poimensko zahvalila. Hvalijo naj jih njihova dobra dela!!!
Vaša sokrajanka K.J.

OBNOVA BALINIŠČA

S pomočjo prostovoljnega dela članov smo v MDI Litija-Šmartno na
obnovljenem balinišču postavili objekt, ki je namenjen shranjevanju
športne opreme za balinanje. Poleg tega bo objekt hkrati nudil tudi
senco balinarjem in obiskovalcem.
Boris Zupančič

VARNO V ŠOLO

Društvo upokojencev Litija je tudi v letošnjem letu ob prvih šolskih
dnevih sodelovalo s Policijsko postajo Litija pri dodatnem varovanju
najbolj izpostavljenih točk na
šolskih poteh.
Na predhodnem sestanku so se
dogovorili, da bo varovanje prve
tri dni šolskega leta potekalo na
celotnem območju občine Litija
(na Vačah, v Hotiču, v Kresnicah, v Jevnici, na Polšniku, na
Savi in v samem mestu Litija).
V te aktivnosti so se kot prostovoljci poleg članov društva upokojencev vključili tudi gasilci. Vsi udeleženci so enotno poudarili, da je skrb za varnost v prometu nujna, še
posebej za najmlajše in zato velika odgovornost vseh udeležencev v
prometu, predvsem motoriziranih.
Akcija je potekala 2., 3. in 4. septembra 2013, prostovoljci pa so imeli
posebne jopiče in kapice tako, da so bili vidni. Vodstva osnovnih šol
so zelo zainteresirana za take akcije še posebej prve šolske dni, ko je
razigranost šoloobveznih otrok še nekoliko večja. 
Karlo Lemut
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Projekt se izvaja v okviru LAS Srce Slovenije oz. projekt sofinancira
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

PODJETNIŠKE DELAVNICE

2. Riklijeva pot se začne ob odcepu prometnice Divin/Duino/ - Sesljnskem/Sestian/. Kraja povezuje dva kilometra dolga pešpot po skalnem robu nad morjem. Za nami je ostal Devinski grad, uzrli pa smo
tudi pečino z razvalinami starega gradu.
3. Nadaljevali smo pot
do naselja Šivan, kjer
izvira reka Timava. Je
najkrajša italijanska
reka saj je dolga samo
2 kilometra. Reka Timava privre na površje v treh izvirih in se
kmalu za tem, pri Ribiškem naselju izlije v morje.
4. Na naši poti smo si ogledali tudi presihajoče Doberdobsko jezero in
nadaljevali pot po Vipavski dolini. Najzahodnejši slovenski vrh v tem
grebenu je Cerje, kjer stoji spomenik Braniteljem slovenske zemlje.
Žal si notranjosti mogočne zgradbe nismo ogledali ker bi se zato
morali predhodno naročiti, nismo pa izpustili čudovitega razgleda
na Vipavsko dolino. Goriško, Čavan in Sveto goro, ker smo imeli lepo
vreme pa smo tudi daleč v ozadju lahko videli Julijske Alpe.
5. Po zadnjem ogledu smo pot nadaljevali v Dutovlje na kmečki turizem, kjer so nas postregli z domačimi dobrotami. Po prijetnem druženju in dobrem razpoloženju smo naš celodnevni izlet zaključili in
se odpeljali proti domu.
Rudolfa Pogačar

V sodelovanju z Izobraževalnim centrom Geoss v mesecu oktobru v
okviru projekta »Vseživljenjsko učenje za življenje«, pripravljamo brezplačne podjetniške delavnice. Prva delavnica se bo začela v torek 1.
oktobra ob 16. uri, v knjižnici Litija.
Na podjetniških delavnicah bodo udeleženci pridobili praktična znanja
za pričetek lastne podjetniške poti, se seznanili s pripravo poslovnega
načrta, načinov vodenja podjetja, pridobivanja virov financiranja itd.
V času izvajanja delavnic bo ves čas na voljo tudi mentor, ki bo nudil
pomoč in informacije pri pripravi podjetniških idej oz. poslovnega načrta.
Vse, ki si želite druženja ponovno vabimo, da se pridružite USTVARJALNIM DELAVNICAM (pletenje, kvačkanje, izdelovanje vizitk, izdelki
iz das mase, suhe rože…), ki se bodo pričele z mesecem oktobrom.
Potekale bodo v društveni pisarni vsak torek ob 16 uri. Naše članice
bodo prikazale, kaj so se naučile v delavnicah, ki jih organizirajo Zveza
delovnih invalidov Slovenije – ZDIS, v katero smo vključeni.
Pričakujemo vas z novimi idejami in dobro voljo.

predstaviTEV projektA »Litija – občina po meri
invalidov«

13. junija 2013 je na Občini Litija potekala okrogla miza »Litija-mesto po meri invalidov« ter predstavitev diplomskega dela Ane Godec,
v katerem so zajete vse vrste ovir oz. neprilagojenosti za invalide ter
predlogi za rešitev in odstranitev ovir.
V občanu vam bomo v večin delih predstavili diplomsko delo oziroma
projekt »Litija-mesto po meri invalidov«.
Bajc Mojca in Cirar Tina

DRUŠT VA

10 September 2013
(nadaljevanje s 1. strani)

22. avgusta, spektakularen športnokulturni dogodek v Športni dvorani
Litija navdušil številno občinstvo

Na kulturnem področju so prireditev popestrili: rock skupina Bohem,
Ženska vokalna skupina Lipa Litija skupaj s svetovno znanim harmonikarjem Nejcem Grmom in Moški pevski zbor Polšnik. Povabil je športnike, ki ga navdihujejo:
g. Matjaža Smodiša,
g. Slavka Duščaka in
g. Dušana Hauptmana. Anže je skupaj z
najboljšima prijateljema Kristjanom in
Maticem zaigral proti že prej omenjenim
trem košarkarskim
legendam in navdušili so občinstvo.
Kratko tekmo so odigrali tudi člani KK Litija, pod vodstvom trenerja
g. Prašnikarja in tako Anžeta spomnili na prve košarkarske korake, ki
jih je naredil v litijskem klubu. Povabilu se je odzvala odlična plesna
skupina NLP iz Litije, brez katerih košarkarski premori ne bi bili pravi.
Da nam je zastajal dih pa so poskrbeli fantje skupine Dunking devils, ki
so svojimi akrobacijami poskrbeli za fantastično vzdušje med gledalci.
Seveda ni manjkala tudi maskota Eurobasketa, Lipko. Vsi smo se strinjali, da je bil večer izjemno pester in čudovit. Vsem nastopajočim in
ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k čarobnemu večeru, pa še enkrat
hvala, da ste razumeli namen in pomen tega izrednega dogodka.
PODPORNIKI: Zavod za kulturo, mladino in šport Litija, Košarkarski
Klub Litija- Mirko Kaplja,
predsednik KK Litija Razvojna fundacija Pogum,
Športno društvo Polšnik,
Mestna skupnost Litija, Občina Litija, Matjaž
Smodiš, Dušan Hauptman, Slavko Duščak.
SPONZORJI: Miran Joger,
s.p., Matetova Družba,
d.d., Papirnica Maar, Zupi,
Zupan Boštjan, s.p., Pivovarna Union, d.d. (Vlasta
Grom), Spar Slovenija,
d.o.o. (Sergeja Smodiš), Damjana Senica, Radio 1 Geoss (Jože Mahkovec), Revija in portal Študent, Radio Ognjišče (Jure Sešek).
V današnjih časih je ključnega pomena, da verjamemo v resničnost
svojih sanj. Potrebno je trdo delo in odpovedovanje, da na koncu občutimo radost, srečo in zadovoljstvo v sebi, ko dosežemo delček uspeha,
na poti do njih.
Anže je človek z veliko srčnosti, ki že pri svojih devetnajstih letih ve kaj
hoče in ne obupa kar tako, saj ga vodi ogromna želja. Vsi verjamemo
vanj in mu želimo, da to enkratno priložnost izkoristi v najboljši možni
meri in domov prinese veliko znanja, ki ga bo po končani košarkarski karieri delil med mlad slovenski rod. Anže je ob koncu prireditve
povedal: »Presrečen sem. S tem dogodkom sem
pridobil predvsem spoznanja in izkušnje, ki bodo
v mojem življenju velikega pomena. Na poti do
uspehov vedno naletimo na ovire in padce, ampak
pri vsakem padcu je pomembno, da se pobereš
in vztrajaš naprej. To je moja sestavina za uspeh,
nikoli ne vržem puške v koruzo, nikoli se ne smilim
samemu sebi ali se pritožujem nad krutim svetom. Zato pri vsaki stvari, ki se je lotim, pa naj gre
za projekt ali košarkarske sanje, vem, da mi bo
uspelo, tudi če je ovira še tako velika, bom našel pot mimo nje. Na koncu
bi se rad se zahvalil vsem, ki mi pomagate živeti moje sanje. Obljubim
vam, da bom naredil vse, da pridem do željenega cilja!«
»Na tekočem računu Fundacije Pogum se zbirajo finančna sredstva, ki so namenjena nadaljevanju Anžetove športne poti v Združenih državah Amerike. Po svojih zmožnostih ga lahko podprete tudi vi in pomagate, da zažari nova zvezda iz Srca Slovenije.«
Ustanova Razvojna fundacija Pogum:
IBAN SI56 0202 3025 7676 725 (T) NLB d. d., s pripisom - Anže
Več na www.polsnik.si. 
Mateja Sladič-Vozelj

dom tisje
PREHOD POLETJA V BARVITO JESEN

Poletne aktivnosti so nas navdale z energijo in pripravile na nove izzive.
Neprecenljiva osnova vsake življenjske poti je prijateljstvo, katerega skrbno negujemo na skupinah za
samopomoč. V krogu manjšega števila stanovalcev in
zaposlenih se z iskrenim pogovorom, medsebojnim poslušanjem,
reševanjem osebnih stisk ter zaupanjem krepijo vezi.
Občutek domačnosti in zbliževanja
je moč čutiti v gospodinjski skupini, kjer stanovalci skupaj z zaposlenimi vsakodnevno opravljajo
gospodinjska opravila. O skrbni
pripravi kosila in peki sladkih dobrot priča vabljiv vonj, ki pritegne k pokušini, ustvarja prijetno vzdušje
ter budi spomine.
Tako sladke kot slane dobrote so osnovna sestavina pri praznovanju
rojstnih dnevov. Svojci in prijatelji slavljencev pogostokrat odlično dopolnijo druženje ob ubranem petju domskega pevskega zbora stanovalcev, domačih vižah, zaigranih na harmoniko in prijateljskemu stisku roke s
strani zaposlenih.
V želji po zabavi in sprostitvi smo pod
kozolcem pri Janezu priredili sladoleni piknik, katerega se je udeležilo
veliko število stanovalcev in svojcev.
Priljubljenost družabnih iger med stanovalci nas je vzpodbudila k izpeljavi
prostočasnih aktivnosti. Za vzpodbudo tekmovalcem in podpodro navijačem je z igranjem na harmoniko poskrbel mladi prostovoljec Anže,
pravnuk gospe Ane Kokalj. Posladkali smo se z okusno sadno kupo s
sladoledom, ki nas je prijetno ohladila.
Možnost izražanja mnenja in pripomb je ena izmed visoko cenjenih
vrednot doma. Stanovalci imajo na voljo več različnih načinov posredovanja lastnih opažanj. Najbolj uporabljeno sredstvo sporočanja so
mesečni sestanki domske skupnosti, kjer imajo stanovalci neposredno
priložnost podati svoje mnenje, pritožbe in pohvale ter se seznaniti o
dogajanju in novostih v domu.
Najboljši način krepitve vezi med novimi in starimi prijateljstvi so aktivnosti, ki združujejo posameznike pri doseganju istih ciljev. Stanovalci,
ki si želijo aktivno preživeti čas v dobri družbi, se vsako sredo pomerijo
v različnih družabnih igrah. Vzpodbuda opazovalcev in trud sodelujočih
vsakokrat ustvarjajo zabavne, smeha polne in spomina vredne trenutke.
Med prijatelji ne šteje tisto, kar je izgovorjeno, ampak tisto, česar ni
potrebno izreči. Dejanja, ki resnično štejejo, ne nosijo na sebi cene in
ne zahtevajo povračila. Gospod Vilijem Bedek, zet gospe Ane Sladič,
z veselim in razigranim duhom pogostokrat razvedri stanovalce in z
drobnimi pozornostmi bogati njihove trenutke življenja, za kar se mu
prisrčno zahvaljujemo.
NAPOVEDNIK PRIREDITEV V SEPTEMBRU IN OKTOBRU
•	sreda, 18. septembra, ob 16. uri, v domski jedilnici, potopisno predavanje »Pariz po dolgem in počez« predstavil ga bo gospod Tomaž
Mittoni,
•	četrtek, 19. septembra, ob 13. uri, Bralna ura v knjižnici »Ob Potoku«
z višjo knjižničarko gospo Aleksandro Mavretič,
• skupine za samopomoč:
- Zarja - vsak ponedeljek ob 13. uri,
- Trimček - torek ob 14. uri,
- Nagelj, Lokvanj, Vrtnice v sredo ob 14. uri.

V OKVIRU PRIREDITEV »DAN ODPRTIH VRAT« BODO
POTEKALE NASLEDNJE PRIREDITVE:
•	sreda, 2. oktobra, ob 15. uri, v domski jedilnici, predavanje za stanovalce in svojce na temo PREHRANA STAREJŠIH, predavala bo dietetičarka, gospa Milena Pavlin,
•	četrtek, 3. oktobra, ob 16. uri v domski jedilnici, predavanje za svojce stanovalcev obolelih za demenco z naslovom ŽIVETI Z DEMENCO
ali kako lahko pomagamo svojcu, ki zboli za demenco. Predavale
bodo strokovne delavke doma,
•	petek, 4. oktobra, od 10. do 12. ure, kreativne delavnice za stanovalce, svojce, prostovoljce, v domski je
• ob 15. uri osrednja prireditev
• po prireditvi pokušina starih slovenskih jedi iz naše knjige Zgodbe
in recepti naših babic.
• vsako sredo, ob 16. uri, v domski jedilnici, igranje držabnih iger,
•	vsako soboto sveta maša v domski jedilnici, ob 13.30, možnost za
sveto spoved in sveto obhajilo.
Renata Ozimek

Dom Tisje – v prihodnosti dve enoti
Dom Tisje je javni socialnovarstveni zavod, ki letos beleži že 67. obletnico svojega delovanja. Že to nam pove, da so objekti, v katerih izvajamo
dejavnost, stari, in ne ustrezajo več standardom, ki jih zahteva država
za izvajanje naših storitev. Če se ozrem samo na obstoječe objekte: graščina je bila zgrajena pred 1578 letom za takratne lastnike, večkrat je
bila sicer prenovljena,vendar zaradi varovanja kulturne dediščine večji
posegi v objekt niso dovoljeni, torej prostori naši dejavnosti ne ustrezajo. Oba novejša objekta, večji, kjer je nameščena večina stanovalcev, je
bil zgrajen 1976 leta, manjši objekt, v katerem je bila uprava, rehabilitacijska dejavnost (fizioterapija in delovna terapija) in nekaj sob za stanovalce, so zgradili leta 1982. Tehnični standardi so bili takrat drugačni
kot so danes pa tudi domov je bilo veliko manj, zato so bili uporabniki
nameščeni tudi v več-posteljnih sobah, marsikdaj je zaradi povečanega
povpraševanja po storitvah nastajala prostorska stiska. Stanovalci so
prihajali v dom v boljši fizični kondiciji, bili so bolj gibljivi, imeli so manj
kroničnih bolezni in okvar oziroma so jih pestile drugačne zdravstvene
težave kot današnje.
Na neustrezne bivalne razmere smo vrsto let opozarjali vse pristojne,
predlagali smo tudi rešitve, saj smo ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju - ustanovitelju) poslali več
predlogov s projekti, da bi dom prenovili in uredili uporabnikom boljše
bivalne pogoje. Leta 2007 nam je socialna inšpekcija izdala odločbo po
kateri bi moral Dom Tisje zagotoviti, da ne bo sprejemal novih uporabnikov storitve v tri in več posteljne sobe dokler tedanjim in novim uporabnikom storitve ne bi zagotovili predpisanega bivalnega standarda,
vse ukrepe pa bi moral dom izpolniti do 31. 12.2007. Po naši pritožbi
je bila odločba odpravljena, vendar je bil določen nov rok do leta 2011.
Dom je zato odkupil parcelo za novogradnjo, naš ustanovitelj je pridobil
gradbeno dovoljenje, občina Šmartno pri Litiji pa je sprejela nov OPPN
za to področje, zgradili smo čistilno napravo. Gradnja naj bi se začela
v letu 2010, vendar do realizacije načrtov ni prišlo. Vzrokov je bilo več,
med najpomembnejšima sta gospodarska kriza in predvidena gradnja
objekta za domsko varstvo v Litiji.
O izvajanju naših storitev smo se več let pogovarjali s predstavniki Občine Litija in SVC d.o.o., ki so želeli, da tudi na območju Litije deluje
dom za starejše. Želeli smo, da bi v matičnem domu zmanjšali število
namestitvenih mest, z novim objektom poleg obstoječega doma bi pridobili sodobne prostore za domsko varstvo, z manjšo enoto v Litiji pa
bi zagotavljali domsko varstvo tudi tistim občanom, ki bi želeli živeti v
domu, sredi mesta. V letu 2009 smo pogovore prekinili, ker so bili pogoji najema objekta v Litiji za naš dom nesprejemljivi, saj bi visoka cena
najema pomenila tudi visoko ceno oskrbnega dne za uporabnike.
V letu 2011 so nas predstavniki ustanovitelja obvestili, da zaradi pomanjkanja sredstev ne morejo zagotoviti sredstev za izgradnjo novega
objekta v Črnem Potoku in nam svetovali, da prevzamemo novo enoto v
Litiji. Povezali smo se zopet s predstavniki SVC d.o.o. kot investitorjem
in predstavniki občine Litija in začeli z dogovori o najemu enote z 91
namestitvenimi mesti. V letošnjem letu je Svet doma Tisje sprejel besedilo predlaganega Elaborata o ustanovitvi nove enote v Litiji, pozitivno
mnenje k elaboratu je dal tudi ustanovitelj. Sedaj potekajo pogovori o
pogojih najema oziroma najemni pogodbi, saj naj bi del sredstev najema subvencionirala občina Litija.
Dom Tisje bo moral v naslednjih letih zaradi neustreznih bivalnih pogojev zmanjšati kapaciteto v obstoječih objektih za 72 mest, le te bo nadoknadil z najemom enote v Litiji. Tako bo matičnemu domu po odprtju
enote v Litiji ostalo 121 postelj, nova enota bo imela 91 postelj, skupna
kapaciteta doma Tisje bo 212 namestitvenih mest. Pogoji bivanja bodo
ustrezali zahtevanim tehničnim standardom, saj bodo v matični enoti le
eno in dvoposteljne sobe, prav tako tudi v enoti v Litiji.
V novi enoti bo življenje stanovalcev in delo zaposlenih organizirano v
šestih gospodinjskih skupinah ( brez centralne kuhinje). Gre za enega
izmed sodobnih modelov, ki ustvarja podobo družine in družinskega življenja, kot so ga starostniki vajeni doma.
Varianta brez najema enote v Litiji bi pomenila za dom iskanje partnerja
(dom) v bližnji okolici, ki bi bil pripravljen prevzeti naš dom kot svojo
enoto. Dom s tako nizko kapaciteto (121 postelj) ekonomsko ne bi bil
uspešen, zmanjšati bi morali tudi število zaposlenih delavcev (35).
Obstoječe objekte na sedanji lokaciji bo v prihodnosti še potrebno
obnoviti. Trenutno potekajo gradbena dela na objektu bivše uprave in
gradnja prizidka z novim dvigalnim jaškom, tako da bomo pridobili 16
postelj v eno in dvoposteljnih sobah, v treh etažah, objekt bo urejen kot
gospodinjske skupine. Objekt prenavljamo zato, ker moramo stanovalce, ki imajo težave zaradi demence, preseliti v druge prostore, prostori
v gradu ne ustrezajo. V letu 2014 načrtujemo še prenovo mansarde v
osrednjem objektu. Dom Tisje tudi načrtuje, da bo del svojih sredstev
namenil nabavi in montaži opreme za enoto v Litiji.
V naslednjem letu nas čaka vrsta organizacijskih novosti, saj se bomo
morali organizirati povsem na novo zaradi dela v novi enoti. Del zaposlenih bo svoje delovne naloge opravljal v matičnem domu v Črnem
Potoku (60%), del pa v novi enoti v Litji (40%). Zaradi povečanja kapacitete bomo v prihodnosti morali zaposliti še nekaj delavcev, vendar bo to
zaposlovanje potekalo postopoma, glede na zapolnitev namestitvenih
mest v novi enoti. Predvidevamo, da bo enota v Litiji začela delovati
spomladi 2014.
Sedež doma Tisje ostaja tudi v prihodnosti na obstoječi lokaciji v Črnem
Potoku.
Vida Lukač, Direktorica Doma Tisje

KUD Jevnica vabi k sodelovanju
V okviru KUD Jevnica bo tudi v sezoni 2013/14 potekala raznovrstna kulturna dejavnost.
1. Mešani pevski zbor KUD Jevnica, ki ga vodi Tanja Benedik,
želi med svoje vrste pritegniti čim več mladih pevcev. Zbor letos
praznuje 10. obletnico svojega delovanja, v tem času je gostoval
po številnih krajih doma in v tujini, redno se udeležuje regijskih
tekmovanj. Informacije: 041-739-966 (Sonja Mlakar)
2. Mešani pevski zbor Miha Vahen, ki ga vodi Natalija Šuštar, nadaljuje tradicijo zborovskega petja v Jevnici. Zbor goji predvsem
ljudsko pesem s poudarkom na ohranjanju krajevne tradicije.
Vaje so ob ponedeljkih od 19. do 21. ure. Informacije: 041-804062 (Jože Gorenc)
3. Plesna skupina Rondo vabi k sodelovanju otroke od 4. leta dalje, skupine pa bodo oblikovane po starostnih razredih. Vpis je
vsak torek v septembru v dvorani zadružnega doma v Jevnici (od
16. ure dalje). Mentorica bo Simona Kočar. Info: 031-749-624
4. P
 oučevanje kitare bo tudi letos vodil Jošt Gombač. K vpisu vabimo v začetni in nadaljevalni tečaj. Informacije: 051-264-898
(Jošt Gombač)
5. KUD Jevnica v sezoni 2013/14 organizira tudi rekreacijo - telovadbo pod strokovnim vodstvo Katje Šifrer. Začetek je predviden za oktober, dejavnost pa se bo izvajala v dvorani zadružnega
doma v Jevnici. Informacije: 041-994-439 (Janez Krašovec)
6. Možno se je dogovoriti tudi za druge oblike delovanja. Info:
041-804-062 (Jože Gorenc) ali 041-739-966 (Sonja Mlakar),
svoje povpraševanje ali predloge za druge oblike delovanja pa
lahko sporočite tudi na e-poštni naslov: kudjevnica@volja.net.
KUD Jevnica
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LITIJA – OBČINA PO MERI
INVALIDOV? (1. del)
Mislim, da občine in njenega središča, torej Litije, ni
potrebno posebej predstavljati. Vsak občan pozna
osnovne podatke, lego in trenutno stanje v Litiji.
Prepričana pa sem, da vsak ne pozna nepravilnosti, malomarnosti,
nezadostnosti, neprilagojenosti in neurejenosti, ki deležu občanov
greni, otežuje in bremeni življenje. Ta delež so invalidi, ki so zaradi
takega ali drugačnega razloga prisiljeni živeti drugače, so starejši, ki
zaradi starosti potrebujejo določene prilagoditve in so bolni, ki, brez
pomoči ne zmorejo. Konec koncev pa so ta delež tudi mamice z vozički, ki za neobremenjene sprehode potrebujejo svet brez stopnic.
V juniju sem v okviru vseživljenjskega učenja s pomočjo Izobraževalnega centra Geoss in Društva delovnih invalidov Litija, županu in občanom predstavila projekt „Litija – občina po meri invalidov“. Sedaj
predstavljam projekt tudi Vam.
Kaj je projekt „Občina po meri invalidov“?
Zveza delovnih invalidov Slovenije je leta 2003 sprejela odločitev, da
bo kot svoj prispevek k uresničevanju Standardnih pravil OZN za izenačevanje možnosti invalidov in Madridske deklaracije razvila projekt:
»Občina po meri invalidov«.
Projekt »Občina po meri invalidov« je Zveza delovnih invalidov oblikovala na pobudo svojih članov in je odgovorna nosilka projekta. Projekt je spodbuda tako občini, kot lokalni samoupravni skupnosti, da
se odgovorno odziva na potrebe in interese vseh občanov, tudi tistih,
s tako imenovanimi posebnimi potrebami, da skrbi za čim bolj kakovostno življenje občanov in pri tem upošteva različnost njihovih potreb
in možnosti, da povezuje dejavnosti in odgovornosti različnih javnih
služb, ter da daje civilni družbi tako prostor, kot možnost, da uveljavi
svojo vlogo in aktivira svoje člane, med njimi tudi invalide in starejše,
v skupnem delovanju.
Zakaj je projekt “Občina po meri invalidov” pomemben?
Uresničevanje projekta je pomembno za vse invalide v občini, upošteva
različne potrebe, želje in interese invalidov in spodbuja povezovanje in
sodelovanje vseh invalidskih organizacij v lokalnem okolju. Prav tako,
pa se projekt odziva tudi na potrebe drugih skupin občanov, kot so na
primer starejši, starši z majhnimi otroki, občani s trenutnimi zdravstvenimi težavami itd., in s tem prispeva k večji kakovosti življenja.
Kaj je namen projekta “Občina po meri invalidov”?
Namen projekta je opozoriti na mnoge fizične in druge ovire v lokalnem
okolju, ki bistveno vplivajo na kakovost življenja, na občutek neodvisnosti, na možnost vključevanja v družbo, na vse tiste malenkosti, ki
so zdravemu človeku popolnoma same po sebi umevne, invalidu pa
lahko polepšajo, olajšajo, osamosvojijo življenje, ali pa mu ga uničijo,
razvrednotijo in ga s tem osamijo, izključijo iz socialnega sveta. In mu
tako odvzamejo temeljne človekove pravice.
V Litiji so določene zgradbe, institucije in predeli, ki so invalidom prijazni, vendar je na žalost več takih, ki so osebam, ki imajo nekoliko dru-

gačne potrebe neprilagojeni. Zavedati se moramo, da invalid ali oseba
s posebnimi potrebami, ni le oseba na invalidskem vozičku, to so tudi
tisti, ki so slepi ali slabovidni, ki so gluhi, in vsi tisti, katerim je bolezen
ali nesreča odvzela neko sposobnost.
Zato bi bilo prav, da bi v prihodnosti vsi občani stremeli k temu, da se
ovire po mestu in v mišljenju ljudi odstranijo.
Kakšen pomen ima listina “Občina po meri invalidov” za Litijo?
Listina »Občina po meri invalidov« je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih občanov; načrtno razvija,
spodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi
k večji kakovosti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin,
ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana (Pravilnik o podelitvi listine, 2. člen).
Seveda pa listina sama po sebi ne pomeni nič. Zato pridobitev listine
pomeni predvsem dolžnost. Občina se zaveže, da bo, vsako leto do
izteka akcijskega načrta, pripravila letno poročilo o uresničevanju akcijskega načrta, ga obravnavala na občinskem svetu za invalide in sprejela na občinskem svetu. Tako sprejeto poročilo bo dostavila ZDIS-u do
31.januarja za preteklo leto (Pravilnik, 8. člen).
Prav tako pomeni, da si bo občina, kot nosilka projekta in ostali, ki
bodo v projektu sodelovali, vedno znova zastavljali uresničljive cilje
pri izboljšanju infrastrukture, okolja, kvalitete življenja, odpravljanju
pomankljivosti…, le-te cilje dosegali in tako izboljšali ne le življenja invalidov, pač pa vseh občanov.
Delo tistih, ki se želijo vključiti v projekt, se začne že veliko pred samo
vključitvijo. Pred podpisom Dogovora o vključitvi v projekt »Občina po
meri invalidov« morajo pobudniki opraviti večino dela, oziroma težji del
opravil.
1. Najpomembnejše je pridobitev informacij o vseh aktivnostih v zvezi
z invalidi, ki se v občini že izvajajo (npr. dostopnost do ustanov in ali
je poskrbljeno za odpravo gradbenih in komunikacijskih ovir , ozaveščanje o invalidih v občini, ali občina s svojimi akti ureja vprašanja
za uresničevanje invalidovih pravic, financiranje programov za
invalide vključuje v svoj redni proračun, idr.)
Ko so odgovori na ta vprašanja jasni in točni, društvo invalidov – predlagatelj stvarno oceni, ali je občina do zdaj posvečala dovolj pozornosti invalidom, ali je podpirala dejavnosti v društvu in, ali je pripravljena
v prihodnosti na tem področju narediti še več.
2. Po stvarni oceni društvo invalidov organizira okroglo mizo, na katero povabi vse invalidske organizacije, ki delujejo v občini, in vse
predstavnike javnih služb, ki se srečujejo s problematiko invalidov.
Na okrogli mizi, skupaj ocenijo položaj invalidov, zberejo konkretne
podatke ter pripravijo predloge za akcijski načrt.
3. Konkretni podatki so rezultati dela na terenu. Delo na terenu naj
vsebuje:
- spoznavanje skupnosti, poznavanje najpomembnejših ustanov, spoznavanje ključnih ljudi, ki bi lahko sodelovali pri projektu;
- pogovore z invalidi, da bi izvedeli za njihove ključne težave, za njihove
želje, potrebe, kakšne spremembe bi jim olajšale življenje; pogovore s

strokovnjaki, ki lahko pomagajo z nasveti glede izboljšanja življenjskega prostora invalidov; pogovore z občani, da se jih seznani s težavami,
da tudi oni razmislijo, kako bi lahko prispevali k izboljšanju razmer, ki
pomenijo izboljšanje ne le za invalide, ampak tudi za starejše, bolne,
za mamice z majhnimi otroki (predvsem odprave fizičnih ovir);
- ugotovitev, kaj po njihovem mnenju povzroča težave, kateri dejavniki
v okolju otežujejo rešitve;
- oceno obsega težav:
- po celotnem območju je treba evidentirati vse pomanjkljivosti, ovire,
že popravljene in prilagojene pomanjkljivosti,
- pregledati je treba vse javne ustanove, od izobraževalnih, in zdravstvenih, do kulturnih, in verskih, ter zapisati vsako pomanjkljivost, ki
bi jo bilo treba odpraviti,
- pregledati tudi ceste, pločnike, klančine, semaforje itd.;
- po popisu vseh podatkov s terena (pozitivnih in negativnih) skupaj z
vsemi odgovornimi in zainteresiranimi pripravi akcijski načrt.
		
/nadaljevanje v prihodnji številki/
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30 LET MODRO-BELE TRADICIJE
IN PONOSA
Z novo tekmovalno sezono Klub malega nogometa FC Litija uvaja članske izkaznice, ki bodo
poleg brezplačnih ogledov domačih in mednarodnih tekem, ponujale še mnogo več. Članstvo v
klubu bo zagotavljalo mnoge ugodnosti, tako v obliki praktičnih
nagrad na tekmah ali tekmovanjih kot tudi popustov pri nakupu
izdelkov ali storitev v določenih podjetjih in trgovinah.
Leta 2012 je klub obeležil 30 let delovanja, v športni sezoni 2012/13
pa osvojil že 10. naslov državnega prvaka v članski konkurenci. Članska ekipa je že več let uspešna na mednarodnem parketu in trenutno
zaseda 6. mesto v Evropi takoj za slovitimi ekipami kot sta denimo tudi
ruski Dinamo in španska Barcelona. Tekma s slednjo v lanskem elitnem
delu UEFA Futsal Cupa v Laškem pa predstavlja vrhunec klubskega
delovanja. Klub posveča veliko pozornosti tudi mladim selekcijam, ki
prav tako dosegajo vrhunske rezultate v Sloveniji. Zaradi uspehov in
kvalitetnega dela redno gostujejo na mnogih mednarodnih turnirjih v
Evropi.
FC Litija vabi, da se pridružite »modro-beli tradiciji in ponosu«, saj vas
ob prihodu čakajo ugodnosti, ki jih lahko izkoristite. Vsak nov član ob
vpisu prejme kapo FC Litija (v prodaji pa so tudi novi klubski šali), kasneje pa bo lahko koristil popuste pri nakupu klubskih športnih rekvizitov, imel prost vstop na vse domače tekme državnega prvenstva in
tekme Play Offa (redna cena vstopnic za vse tekme bo 2 €), prost vstop
na vse mednarodne tekme, ki jih FC Litija igra v Sloveniji (predvidena
redna cena vstopnic je 8 €), sodeloval v nagradnih igrah na prvenstvenih tekmah ter koristil ugodnosti pri nakupih izdelkov ali storitev
podjetij, ki bodo sodelovala s FC Litija (popusti, akcije…).
Posebne ugodnosti pri nakupu so za člane FC Litija že dogovorjene na
naslednjih mestih:
• FITNES KLEPEC, Športna dvorana Litija, ulica Mire Pregljeve 1,
1270 Litija, 10% popusta pri nakupu mesečne vstopnice.
• FUNTRADE d.o.o., salon pohištva in kopalnic, PE Litija, Valvazorjev
trg 25, 1270 Litija, 10% popusta pri nakupu pohištva in kopalniške
opreme.
• MAKLER-ANTON ŽIBERT s.p., Zgornji log 1, 1270 Litija, 30% popusta pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja.
• PATRICK SPORT d.o.o., Trgovina Kelme, Celovška cesta 34, 1000
Ljubljana, 30% popusta na vso športno opremo.
• URARSTVO BIG BEN d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, 10%
popusta na vse izdelke.
• ZLATARSTVO LEA, Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, 10% popusta
na vse izdelke.

NAJVEČJI USPEHI KLUBA (datum ustanovitve 24.12.1982):
DRŽAVNI PRVAKI
SLOVENIJE

1996/97, 1998/99, 2000/01, 2001/02,
2002/03, 2003/04, 2004/05, 2010/11,
2011/12, 2012/13

POKALNI PRVAKI
SLOVENIJE

1995/96, 1998/99, 1999/2000, 2001/02,
2002/03, 2009/10, 2010/11, 2011/12

SUPERPOKALNI
PRVAKI SLOVENIJE

1999/00, 2003/04, 2004/05, 2009/10,
2012/13

UEFA FUTSAL CUP

7 udeležb, 6. mesto v Evropi v sezoni
2012/13

Sodelovanju s FC Litija se pridružujejo nova zelo atraktivna podjetja,
zato bo ponudba ugodnosti vsak mesec pestrejša. Aktualni seznam
ugodnosti in vse povezane podrobnosti bodo objavljeni na spletni strani www.fclitija.si.
Pridruženi član lahko postane vsak, ki to želi, ob včlanitvi izpolni vpisni
list in plača članarino. Obvezna je slika. Letna članarina znaša 20 €, za
mlade do 18. leta pa 15 €. Članarina se plačuje za tekočo tekmovalno
sezono, letošnja velja do konca junija 2014. Vsi pridruženi člani boste
lahko s člansko izkaznico koristili dogovorjene ugodnosti. Če bi kdo
želel v klubu tudi pomagati, bodo tega še bolj veseli.
Včlanjevanje bo potekalo eno uro pred pričetkom vsake tekme državnega prvenstva v Športni dvorani v Litiji. Podrobnosti so objavljene
na uradnem naslovu www.fclitija.si, veseli pa bodo tudi elektronskega
sporočila na clan@fclitija.si. Rudi Bregar

• Prodaja polikarbonata za
nadstreške
• Izdelava pergol in nadstreškov

OBUDITEV ŽENSKE KOŠARKE V
LITIJI POD OKRILJEM KK LITIJA
Pred približno dvajsetimi leti se je v Litiji odigrala
zadnja prvenstvena košarkarska tekma, v kateri so
zaigrala dekleta iz KK Litija. Ženska košarka je bila
v Litiji na visokem nivoju in je imela tradicijo v slovenskem prostoru.
Še danes precej igralk iz teh časov ljubiteljsko igra košarko v veteranski ekipi. Veteranke so aktivne, saj se udeležujejo najrazličnejših veteranskih turnirjev v bližnji in daljni okolici (Hrvaška, Srbija, Madžarska,
Bosna in Hercegovina …).
Že kar nekaj časa je zorela ideja, da bi v Litiji ženska košarka zopet zaživela pod okriljem KK Litja. Zavedamo se, da so gibanje, socializacija,
druženje in pripadnost kolektivu, predvsem pa zdrav način zapolnjevanja prostega časa mladostnikov, še kako pomembni, zato bi želeli znova obuditi žensko košarko v Litiji. Mislimo, da smo na pravi poti in smo
si izbrali pravi čas, saj v letošnjem letu praznuje KK Litija 60–letnico
svojega delovanja, v Sloveniji pa poteka evropsko prvenstvo v košarki.
Leto 2013 je v znamenju košarke.
Treningi za dekleta od prvega do petega razreda že potekajo v Športni
dvorani Litija in sicer vsak ponedeljek in sredo od 15.00 do 16.00 ure.
Tudi na OŠ Gradec imajo dekleta možnost, da se pridružijo treningom,
ki bodo potekali skupaj s treningi košarkarjev oziroma ločeno za dečke
in deklice. V letošnjem letu bodo dekleta igrala na prijateljskih tekmah
z ekipami iz drugih šol, v šolskem letu 2014/2015 pa naj bi zaigrala
tudi v ligaškem tekmovanju v okviru Košarkarske zveze Slovenije.
Vabimo vsa dekleta, ki bi želela trenirati košarko, da se priključijo treningom, ki potekajo v Športni dvorani Litija ali telovadnici OŠ Gradec
oziroma za vse informacije pokličite mobilno telefonsko številko: 041
747 767 (Džemo Ibiši). Pridite, ne bo vam žal!

VABILO

Košarkarski klub Litija, vabi vse dečke osnovnih šol, da se udeležijo
treningov košarke, kjer se bodo učili osnov košarke, se družili z vrstniki
in pridobljeno znanje skušali najbolje uporabiti na tekmovanjih.
Vpis poteka na treningih v Športni dvorani Litija in sicer:
1 - 3 razred vsak torek, in četrtek ob 14.00 uri
4 – 6 razred vsak ponedeljek, sreda in petek ob 14.00 uri
7 - 9 razred vsak ponedeljek in sredo ob 16.00 uri
Tudi v šolskem letu 2013/14 bo Košarkarski klub Litija pričel z treningi tudi na OŠ Gradec. Vsi zainteresirani se lahko priključijo treningom v torek in petek s pričetkom ob 16.00 uri (telovadnica OŠ
Gradec) Športni pozdrav! 
Košarkarski klub LITIJA

ultramaraton Celje- Logarska dolina
Prva sobota v mesecu septembru je bila letos
zelo naklonjena vsem tekačicam in tekačem, ki
so z navdušenjem preplavili Logarsko dolino. ta
dan je bil poseben praznik za Mojco Justin, ki je
prvič pretekla 75 km in postala ponosna ultramaratonka. Skupaj z njo se je veselila tudi Mija
Loc , ki je v svoji ženski kategoriji že petič zapored slavila zmago na najdaljši preizkušnji. Obe
ultramaratonki sta od začetka do konca skupaj
premagovali kilometre in bili na koncu poplačani
z nedoumljivo srečo, ki traja in traja. Ob tej priliki se zahvaljujeta Dejanu in Kristini za vzpodbudo ob progi, še posebej pa Tonetu in družini Krajnik za potrpežljivo spremljanje. Vsi so zaslužni za njun uspeh.
Velik uspeh je dosegel tudi Kračan Peter, ki je prvič pretekel 27 km in
v svoji kategoriji zmagal. Iskrene čestitke. 
Šmarski tekači

MEDALJA NA EVROPSKEM PRVENSTVU

V bolgarskem mestu Kaspičanu je konec
avgusta potekalo evropsko prvenstvo v raketnem modelarstvu. Tekmovanja se je v članski in mladinski konkurenci udeležila tudi
slovenska reprezentanca. Reprezentanco je
vodil podpredsednik Letalske zveze Slovenije, Jože Čuden.
Član slovenske mladinske reprezentance v
raketnem modelarstvu je tudi 16 letni Jevničan Anže Mihelčič. Anže je na svojem prvem
velikem tekmovanju dosegel izvrsten uspeh,
saj je v kategoriji raket S9 A zasedel odlično
tretje mesto in prejel bronasto medaljo. Kot Anže Mihelčič na zmagočlan mladinske ekipe v kategoriji raketopla- valnem odru (Foto: Miha
Čuden)
nov S4 A, pa je zasedel drugo mesto.
Z raketnim modelarstvom se Anže ukvarja od tretjega razreda osnovne šole. Je član Astronavtsko raketarskega kluba Vladimir Komarov iz
Ljubljane. Modele raket izdeluje pod budnim očesom izkušenega mentorja Mihe Kozjeka.
Svojim dosedanjim rezultatom na šolskih in državnih tekmovanjih, je
tako dodal še lep mednarodni uspeh v mladinski konkurenci. 
MJ

ČIŽO BAR

DELOVNI ČAS:
od ponedeljka do petka od 5.00–19.00
v soboto od 6.00–19.00
v nedeljo od 7.00–12.00

Novice iz ŽRD Litija
Dekleta ŽRD Litija so v drugi polovici avgusta že
vestno trenirala. Večina treningov je bila namenjena fizični pripravi in sicer pod vodstvom strokovnjaka na tem področju Blaža Lambergerja. Dekleta in Blaž si za opravljeno delo zaslužijo veliko
pohvalo. Združena ekipa mladink in kadetinj je odigrala že tudi dve
pripravljalni tekmi in obe tudi zmagala. V prvi so bile boljše od svojih
vrstnic iz Zagorja, v drugi pa so ugnale še igralke Olimpije. Pred skorajšnjim začetkom prvenstva kažejo dobro pripravljenost.
Dekleta letnika 2000
in mlajše pa so se
udeležile zelo močnega turnirja v Kozarski
Dubici. Na tem turnirju je organizatorju
uspelo zbrati praktično vse najboljše ekipe iz področja bivše
skupne države. Naša
ekipa se je znašla v družbi prvakinj Srbije, BIH, Hrvaške in Slovenije.
Skupaj je nastopilo 9 ekip. Prvi dan so dekleta odigrala 4 tekme. V prvi
so po veliki borbi morala priznati premoč srbskim prvakinjam. V drugi
in tretji tekmi v skupinskem delu so zanesljivo odpravile hrvaške podprvakinje Garešnico in ekipo Kolubare iz Srbije. Za konec pa so se pomerile s svojimi tekmicami iz Ljubljane z ekipo Krima. Po mnenju vseh
je bila to daleč najlepša tekma turnirja. Obe ekipi sta prikazali odlično,
borbeno in fer igro. Naše igralke so vodile praktično celo tekmo v zadnji minuti pa sta dve izgubljeni žogi prevesile tehtnico na stran Krima.
To je pomenilo da smo se naslednji dan za vstop v polfinale pomerili z
domačinkami. Tu pa smo vsi skupaj spoznali stvari, ki z športom nimajo
nobene zveze. Po mnenju vseh, ki so si tekmo ogledali smo bili boljša ekipa od domačink vendar enostavno nismo smeli zmagati. Kljub
nesramnemu sojenju domačih sodnikov skozi celo tekmo, smo bili do
zadnje minute v vodstvu, na koncu pa so nam zmago dobesedno ukradli. Po koncu tekme so prihajale tolažilne besede in čestitke iz vseh
strani, vendar to dekletom, ki so bila praktično vsa v solzah ni kaj dosti
pomagalo. Dekleta si za vse prikazano na tem turnirju, za obnašanje in
vzdušje skozi ves vikend zaslužijo ogromno pohvalo, prav tako tudi vsi
spremljevalci, ki jih ni bilo malo in so ves čas skrbeli za dobro, navijanje
in vzdušje. Dekleta za nas ste bile absolutne zmagovalke. Turnir je na
koncu osvojila ekipa Podravke, ki je premagala Krim v finalu.
Še vedno vabimo vsa zainteresirana dekleta, da se nam pridružijo na
treningih v ŠD Litija in prav tako učenke in učence od 1 do 5 razreda
na vadbo mini rokometa na obeh osnovnih šolah.
Treningi mini rokometa potekajo v Športni dvorani v Litiji ob ponedeljkih in petkih, za 1. in 2. razred od 13.45 do 14.45 in za 3., 4.,
in 5. razred od 14.30 do 15.30.
V telovadnici OŠ Gradec pa so treningi ob ponedeljkih od 15.30 do
16.30 in ob sredah od 16.00 do 17.00.
Vabljeni vsi, ki si želite spoznati zanimiv kolektivni šport.
Športni pozdrav, ŽRD LItija

NLP PLEŠE V NOVO SEZONO

Z novim šolskim letom je prišla tudi nova plesna
sezona in v PŠD NLP smo jo pričeli na malce drugačen način. Zbrali smo se v naši plesni dvorani
in imeli čisto pravi fotošuting.
Pripravili smo zgodbo, dodali
rekvizite in plesali. Rezultat
bo prav poseben video, našli
ga boste lahko na naši spletni
strani http://psdnlp.com.
V septembru smo plesali tudi na Dnevu odprtih vrat. Vse, ki ste ga zamudili, vabimo, da se nam pridružite na vajah v Litiji – dvorana NLP (Ljubljanska c. 18) ali v Kresnicah (Športna dvorana). Z nami lahko zaplešete
rekreativno, lahko se predstavite na prireditvah JSKD (lahko se pohvalimo, da smo junija 2013 zaplesali v Španskih borcih), prireditvah občine
in na tekmovanjih Plesne zveze Slovenije v projektu Šolskega plesnega
festivala ter Modernih tekmovalnih plesih v hip hopu, jazzu in streetu.
Tekmujemo tako na državni ravni kot
tudi na evropskih in svetovnih tleh.
Za vse ljubitelje plesa in gibanja pa smo
v letošnjem letu poleg stalnih tečajev
pripravili tudi 2 nova. To sta Plesna joga
za otroke, lahko pa sestavite svoj Plesni paket. Ideje za sestavo le-tega najdete na naši spletni strani.
URNIK: LITIJA
PONEDELJEK
TOREK

SREDA
ČETRTEK

SOBOTA

17.00-18.00
18.00-19.00
16.30-17.30
17.30-18.45
18.45-20.15
20.15-21.45
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-19.30
16.30-17.30
17.30-18.45
18.45-20.15
20.15-21.45
Po dogovoru

Cici 1*
Hip hop 1
Cici 2
Otroci
Mladinci
Člani
Cici 1*
Hip hop 1
Break dance
Cici hip hop
Otroci
Mladinci
Člani
Dodatni treningi

*Tečaj se bo izvajal v ponedeljek ali sredo glede na želje staršev.
KRESNICE

• Adaptacije

PONEDELJEK
SREDA

• Mizarska dela
041 721 295 (Simon) • 041 523 551 (Matevž)

Andrej Berčon s.p., Kidričeva c. 3, 1270 Litija
Gsm: 041/274-279

E-pošta: lesokras@siol.net

Spletna trgovina A&B in rudarstvo

www.rudarstvo.si

17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
17.30-18.30
18.30-20.00

Cici
Otroci
ŠPF
Otroci
Jazz

ŠPO RT
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tenis klub AS
NAJVEČJI USPEH NASTJE KOLAR
V KARIERI !
Za Nastjo Kolar sta dva naravnost fantastična tedna. Najprej je nastopila v avstrijskem Portschachu na ITF turnirju z nagradnim skladom
10.000 USD in se brez težav prebila v finale, nato pa se odločila za pogumen korak in velik preskok v težavnosti turnirjev ter izbrala izredno
močan turnir z nagradnim skladom 50.000 USD v italijanskih Mestrah
blizu Benetk.
Nastja, ki je kot mladinka spadala v sam vrh svetovnega tenisa, je spet
našla pot do forme in željo po zmagah. V Mestrah je peščeni turnir
začela v kvalifikacijah in že to so bile po rangu nastopajočih tekmovalk
izredno močne, a se je Nastji po treh zmagah uspelo prebiti v glavni
turnir, kjer je nadaljevala svoj zmagoviti pohod.
Nastja, ki je pred nastopom v Mestrah zasedala 581. mesto na WTA
lestvici, ni imela nobenih težav s 4. nosilko turnirja in 178. igralko sveta
avstrijkoMelanieKlaffner, nato z 210. igralko sveta poljakinjoPauloKanio in ji je z obrestmi vrnila za poraz pred meseci na InfondOpnu v
Mariboru. Poljakinja je ujela vsega 5 iger, slovenska tenisačica pa je
slavila s 6:3, 6:2. Štirje brejki so bili več kot dovolj za gladek vstop v
polfinale. V polfinalu se je Nastja pomerila z Beatriz Garcio-Vidagany,
24-letno Španko, ki je na 213. mestu in v treh nizih ugnala tudi njo ter
se prvič v karieri uvrstila v finale tako velikega turnirja. Lovoriko ji je
v finalu speljala 147. igralka sveta ClaireFeuerstein iz Francije, ki je
slavila s 6:1, 7:6(2).
Nastja je ujela formo, ki jo je krasila pred časom in navdušuje z dobro igro. Ne glede na to, da ji je v finalu zmanjkalo le malo za še en
skalp, ji gredo vse čestitke za
prikazano v zadnjem tednu.
Na igriščih teniškega kluba
Mestre je imela tudi veliko
podporo publike in to zasluženo. Nastja je prejela tudi
več kot 200 WTA točk in se s
581. mesta povzpela na 370.
mesto WTA lestvice.
Nik razboršek je nastopal v
Trstu in znova osvojil nove
Nastja Kolar je lahko več kot zadovolj- ATP točke. V četrtfinalu
na z osvojitvijo drugega mesta
10,000 USD vrednega peščenega turnirja je Nika Razboršek (801. na ATP), ustavil 21-letni Madžara GergelyaMadarasza. Slednji je kot 783. tenisač sveta v prvem
nizu nadoknadil brejk zaostanka in na koncu zmagal s 6:4, 6:4.
Uspeh na mednarodnem turnirju je zabeležila tudi Lara Jamšek, ki se
je po dveh zmagah uvrstila v igri dvojic v četrtfinale evropskega turnirja
do 14 let v Kopru, nato pa je morala skupaj s soigralko Urško Velec iz
Maribora priznati premoč prvima nosilkama.
V domačem delu tekmovanja je največji uspeh brez dvoma dosegla
Tina Godec, ki se kot 15-letna uvrstila v polfinale Odprtega prvenstva
do 18 let, ki se je odvijalo v Velenju. Tina Godec, ki je bila v prvem kolu
prosta, v drugem ni imela težav z nasprotnico Kastelic žoel iz Ljubljane
in ji je zavezala »dve kravati« oz. zmagal 6:0 6:0 in nato v četrtfinalu
presenetila 2. nosilko turnirja rakočevič Stanijo iz Ljubljane, ki jo je
ugnala v tretjem nizu. Končni rezultat je bil 6:0 1:6 6:2 v korist Tine. V
polfinalu pa je nato Tini nekoliko zmanjkalo moči in je izgubila s Saško
Klaneček iz Maribora z rezultatom 4:6 2:6 in je kljub porazu lahko zadovoljna z osvojitvijo pokala za 3. mesto.
Nove zmage je na roundrobbin tekmovanju do 12 let v Ljubljani znova
osvojil Luka Vodnik. Luka je po zmagi nad Kuhelj Maksom iz Ljubljane
z 9:5 in Škufca Lukom iz Gropsuplja s kar 9:0 brez težav osvojil drugi
mesto v svoji skupini ter se uvrstila v A finalni del tekmovanja, ki bo na
sporedu prihodnji teden.
Za vse naštete zmage in uspehe vse čestitke tekmovalcev in trenerjev.
Da bo podobnih rezultatov še več, si v Tenis klubu AS prizadevamo iz
dneva v dan. Bodoči naši asi so že začeli s treningi – začele so že prve
skupine teniškega vrtca in teniške šole, še vedno pa se nam lahko pridružite, saj bomo nove člane vpisovali vse do 15. oktobra.
REKREACIJA – SAŠO ĐUKIĆ OBČINSKI PRVAK 2013
rekreativni tenis je bil tokrat v znamenju Občinskega prvenstva. Udeležba je bila sicer skromnejša, kot običajno, verjetno zaradi zgodnjega
termina organizacije, vendar zaradi številnih državnih tekmovanj, ki jih
v septembru in oktobru gosti Tenis center AS, tokrat ni šlo drugače.
Zato pa je bila zelo močna konkurenca, saj so nastopili vsi najboljši
z Novak Primožem, Ahčin
Alešom, rozman Blažem
in Sašo Đukičem na čelu
in odigranih je bilo nekaj
res lepih tekem. Prav
omenjeni štirje so se tudi
uvrstili v polfinale, v katerem je Novak Primož
zaradi poškodbe Sašu
Đukiću dvoboj predal, v
obračunu med Ahčin Alešem in rozman Blažem,
pa je bil uspešnejši Ahčin Najboljši štirje na občinskem prvenstvu 2013
Aleš in se uvrstil v finale. Tam mu je Sašo Đukić preprečil znova osvojiti
naslov prvaka, saj ga je ugnal v tretjem nizu in po prikazanem povsem
zasluženo osvojil naslov občinskega prvaka 2013. Čestitke!
Najavljamo
V soboto 21.09.2013 in nedeljo 22.09.2013 se bo Teniškem centru AS
Litija odvijal zaključni Masters Teniške zveze Slovenije za rekreativce.
Pričakuje se udeležba najboljših rekreativnih igralcev v moški in ženski
kategoriji.
V soboto 28.09.2013 in nedeljo 29.09.2013 se bo Teniškem centru AS
Litija odvijal zaključni Masters Teniške zveze Slovenije v kategoriji do
18 let za fante in dekleta, ter v četrtek 03.10.2013 in petek 04.10.2013
v kategoriji do 16 let, prav tako za fante in dekleta. Ljubiteljem tenisa
se torej obeta kar nekaj zanimivih dni v Tenis centru AS Litija. Vabljeni
na ogled !
Vse ljubitelje tenisa tudi obveščamo, da že sprejemamo rezervacije za zimsko sezono. Svoj termin si lahko rezervirate po tel.
031-693-330. Zimska sezona se prične 01.10.2013.
Ostalo
Tenis klub AS Litija z veseljem sporoča, da so v centru uredili dostop za
invalide, primeren tudi za mamice z vozički, in veliko ograjeno otroško
igrišče. Projekt je bil delno sofinanciran z evropskimi sredstvi.

NK LITIJA VABI K VPISU
V Nogometnem klubu Litija si prizadevamo, da se čim
več otrok v fazi odraščanja odloči, da se aktivno ukvarja
s športom. Ker le ta odlično vpliva na zdravje, počutje
in fizično ter psihično pripravljenost se tudi v NK Litija
trudimo, da otrokom zagotovimo čim boljše pogoje za vadbo pod strokovnim vodstvom.
Vsi lahko po TV gledamo kako igrajo Barcelona, real Madrid, Bayern,
Milan in drugi najuspešnejši klubi v evropi. Igrati za takšne klube, so
sanje skoraj vseh otrok. Konec koncev tudi Slovenci kažemo, da smo
odlični nogometaši in z veliko manj sredstvi ter manj nogometaši uspešno konkuriramo drugim velikim klubom po evropi. Tudi v NK Litija s
svojim delom kažemo, da se da, da otroci sledijo tej poti.
želimo si, da si tudi ti tisti/a, ki si želi poskusiti narediti prve nogometne korake na zelenici in brce žog v NK Litija, zato te vljudno vabimo,
da se svojim vrstnikom pridružiš na treningih.
Prilagamo prijavnico z vsemi potrebnimi podatki glede vpisa v NK Litija. Lep nogometni pozdrav!
UO NK Litija

NOGOMETNI KLUB LITIJA
organizira vadbo nogometa
KDAJ: 4 x tedensko, začetek september 2013
KJE: na nogometnem igrišču NK Litija
KDO: dečki, deklice (od 1. do 9. razreda)

ŠPoRtni UtRinKi
K.Š.D. veliKa ŠtanGa

Da se nekaj športnega dogaja tudi tu prinas na podeželju, dokazujeta dve ekipi balinarjev, ki tekmujeta, v med občinski rekreativni ligi.
Šmartno-Litija, kjer sta ekipi dosegli odlično tretje mesto prve ekipe
in šesto mesto druge ekipe v konkurenci sedmih ekip. Igralo se je po
eno krožnem sistemu in sicer spomladi. V jeseni prične liga z tekmovanjem po ligaškem sistemu in sicer jesenski del 2013 in pomladanski

del 2014 leta. Zmagovalci spomladanskega tekmovanja je postala ekipa M.D.I. Litija. Vsem tekmovalcem in vodjem ekip, hvala lepa za fer in
športno tekmovanje. Za več informacij oziroma, če se želi katera nova
ekipa vključiti v ligaško tekmovanje se lahko informira pri vodji lige
Skubic Jankotu.

KAJ NUDIMO: strokovno vodeno nogometno vadbo (trener s predpisano izobrazbo), tekmovanja med nogometnimi klubi, vpeljavo na zdravo
tekmovalnost v skladu s pravili fair playa, in predvsem veliko zabave
ZAKAJ NOGOMET: zaradi moštvene igre, druženja, sklepanja novih
prijateljskih vez, homogenega delovanja v skupini in razvijanje motoričnih sposobnosti posameznika.
KAKO DO PRIJAVE: izpolnjeno prijavnico vrnete do 30. 9. 2013 v NK
Litija (prijavnico oddate v NK Litija) ali e-mailu: nogometniklublitija@
gmail.com. Ostale informacije glede vpisa po telefonu: 031/ 80-40-88
(Gregor)
POTREBNA ŠPORTNA OPREMA: majica, hlače, ustrezna športna obutev
VADNINA: 25 € mesečno
IZVEDBA VADNIN PO STAROSTNIH SKUPINAH: treningi potekajo popoldne od 16. ure dalje, tekmovanja so ob sobotah ali nedeljah
Vsakega, ki se nam pridruži, smo veseli. Naj ti ne zmanjka poguma!

OTrOKOVI PODATKI:

PRIJAVNICA

IMe IN PrIIMeK: _________________________________________
DATUM rOJSTVA: ________________________________________
rAZreD, ŠOLA: _________________________________________
PODATKI STArŠeV oz. ZAKONITeGA ZASTOPNIKA:
IMe IN PrIIMeK: _________________________________________
NASLOV: _______________________________________________
TeLeFON: ______________________________________________
PODPIS STArŠeV oz. ZAKONITeGA ZASTOPNIKA:
_______________________

Po končanem jesensko spomladanskem delu tekmovanja O.L.M.N. lige
2012-2013 je ekipa nogometašev K.Š.D.VeLIKA ŠTANGA dosegla izvrstno peto mesto v prvi ligi iz med dvanajstih ekip, za kar jim grejo vse
čestitke saj prehod iz druge v prvo ligo pomenijo težji nasprotniki, kjer
je tudi kvaliteta nogometa na višji ravni. Po končanem ligaškem tekmovanju je ekipa Sobrač, organizirala zaključni turnir obeh lig, kjer je ekipa K.Š.D.VeLIKA ŠTANGA zasedla izvrstno četrto mesto. ČeSTITAMO.
Ob tej priliki naj še
omenim, da bodo letos
b&d hišniška opravila
pionirji K.Š.D.VeLIKA
BUČAR in drugi d.n.o.
ŠTANGA pričeli tekmovanje v novo usta•
Vzdrževanje
objektov
novljeni O.L.M.N.ligi
•
Notranjost
objektov/pohištvo
za pionirje do štirinaj• Urejanje okolice objektov
stega leta starosti.
Vsem mladim nogo• PVC okna in vrata
metašem vključno z
bucar.drugi@siol.net; 041/770-298
trenerji želim v imenu
društva veliko tekmovalnih uspehov.
Pedsednik K.Š.D. VeLIKA ŠTANGA Marjan
LUKANČIČ.

September je najbolj nogometni mesec v jesenskem delu sezone, saj so v tekmovalnem in pokalnem ritmu vse ekipe. Vse selekcije so sestavljene
in tekmujejo v svojih skupinah. Na nogometnih
igriščih dnevno potekajo treningi in tekme, tako da
so igrišča vsak dan v celoti zasedena. Trenerji z
dogovori organizirajo trening, tako da ima vsaka ekipa vsaj polovico
igrišča.
Dokončno so se tudi ekipe igralsko sestavile, saj je bil letos zaključek
prestopnega roka kar pester. Kar nekaj igralcev je odšlo igrat v višje
lige kar nam potrjuje dobro delo naših trenerjev. Kljub odhodu nekaj
ključnih igralcev, pa domača ekipa deluje brez večjih težav, saj so do
svojih igralnih minut prišli mlajši igralci, kar uspešno izkoriščajo.
Tudi ženska ekipa ima kar nekaj mladih igralk, ki se že uveljavljajo v prvi
enajsterici in s svojimi igrami pomagajo nabirati prvenstvene točke.
Veseli nas, da je v Jevnici veliko število mladih igralk in igralcev, ki pridno trenirajo pod vodstvom naših trenerjev in trenerk.
Ljubitelji nogometa vabljeni na oglede tekem, ki se igrajo v športnem
parku Jevnica.
za NK Jevnica, Marjan MeDVeD - Medo

TOREK, 8.10.2013, ob 16.uri

Tiho si živel,
v bolezni mirno si trpel,
za vedno zaprl si utrujene oči,
saj tam kjer si, bolečine več ni.

Po isti poti,
odkoder odhajaš,
nevidno prihajaš nazajMed svoje, ki jih ne nehaš ljubiti
in ki živijo od tvoje ljubezni.
T. Kuntner

Tam, kjer si ti
ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve,
kako zelo, zelo boli.

Z A H VA L A

Z A H VA L A
Zapustil nas je naš dragi mož, oče, brat, stric in dedek

V SPOMIN

v manj kot dveh mesecih je izgubil bitko z zahrbtno boleznijo
dragi mož, oče, dedek, brat, stric in tast.

FRANC GODEC

Dve leti sta minili od slovesa, a v naših srcih še vedno živi
naš dragi mož, oče in dedek

PILIH IVO

9.5.1934 – 17.8.2013
iz Zgornje Jevnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, darovali svete
maše, cvetje in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Lepo se
zahvaljujemo dr. Kokotovi in patronažni službi Zdravstvenega doma
Litija za strokovno oskrbo in prijaznost. Hvala tudi pogrebcem, PGD
Jevnica, pevcem za zapete pesmi, trobentaču in gospodu župniku
za poslovilni obred. Zahvala gre tudi gospe Boži Šarbek za ganljive
besede slovesa.

LADISLAV KOTAR st.
27.3.1931-27.9.2011
iz Moravč pri Gabrovki

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

Žalujoči vsi njegovi
Čeprav nam je bilo veliko vzeto,
veliko ostaja!

Vsi njegovi
Tiho si živela,
še tišje si odšla.
Ni več teme in bolečin,
nate ostal bo večen spomin.

1939 – 2013
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom v
Litiji in Tepah za darovano cvetje, sveče in tople besede izrečnega
sožalja. Hvala tudi pevcem iz Polšnika za občutno zapete pesmi slovesa in prijateljem čebelarjem iz Litije, ki ste ga spoštovali in se prišli
posloviti od njega. Še posebej pa velja zahvala ga. Sandri iz ZD Litija,
ki mu je z vsakodnevnimi obiski vlivala pogum in mu lajšala bolečine,
kot tudi dr. Ptičarju, dr. Hauptmanovi, dr. Juterškovi in dr. Kokotovi
za vse spodbudne besede, ki so bile namenjene nam in očetu v času
njegove bolezni in slovesa.
Žalujoči žena Danica, hčerka Dunja in sin Denis z družinama ter brat
Dušan z družino
Čeprav si odšel,
si še vedno z nami,
v naših mislih, naših srcih,
kjer boš za vedno tudi ostal.

V SPOMIN
Minilo je deset let odkar
nas je zapustila naša draga

Minilo je osem let odkar
nas je zapustil naš dragi

Z A H VA L A
Z A H VA L A

Kruta bolezen je mnogo prekmalu pretrgala nit življenja

JOŽEFA LINDNER

TOMAŽU GREGORINU

9.3.1928 – 20.8.2013
iz Litije

HELENA
JOVANOVIČ

in

MILAN
JOVANOVIČ

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala osebju Doma Tisje in gospodu Mirku Kaplji
za besede slovesa.

Ko prebudilo se je jutro,
tiho si odšel in se nisi vrnil,
pustil si le sledi tvojih
pridnih in dobrih rok.
Zdaj dom ovit je v sivino,
obup, žalost in neizmerno bolečino.

Z A H VA L A
Tiho in nepričakovano nas je zapustil mož, oče, dedek,
brat, svak in stric

MARIJAN OMERZEL
1940 – 2013

Vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter pomoč v
težkih trenutkih. Posebej bi se radi zahvalili osebju ZD Litija ter Onkološkemu inštitutu v Ljubljani.
Še enkrat iskrena hvala vsem.

Hvala vsem, ki se ju spominjate v mislih
ali prižgete svečko.
Vsi njuni

roj. 15.12.1942
stanujoč Sava 8

Žalujoči: vsi njegovi

Vsi njeni
Življenje je kot knjiga.
Za listom list,
za dnevom dan,
nihče ne ve, kdaj bo roman,
kdaj bo končana zadnja stran.
Odšel si mnogo prerano,
s knjigo življenja nedokončano.
Ne boš več v zvezdnatih nočeh bedel,
ne boš več sanjal in ne boš več pel,
ne boš nestrpen čakal več pomladi,
ko breskev vzcvetijo in trt nasadi.
(A. Gradnik)

V SPOMIN
5. septembra je minilo pet let odkar nas je mnogo prezgodaj
zapustil naš dragi brat in stric

Z A H VA L A
V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama,
sestra in babica

DANICA MOHAR
rojena Lajevec
28.11.1933 – 28.8. 2013

IVAN KOKALJ

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
darovano cvetje, sveče, pisno in ustno izrečena sožalja in za vso pomoč in podporo. Hvala PD Litija, še posebno hvala PD Sava – Kojoti.
Zahvaljujemo se pevcem, praporščakoma, govorniku Jožetu Sinigoju in
vsem, ki ste se poslovili od njega in ga v tako velikem številu pospremili
na zadnji poti.

Hvala vsem, ki se ga kakorkoli spominjate.

Žalujoči: žena Štefka, sin Gregor z družino, sin Rok in vsi njegovi

Vsi njegovi

(1962 – 2008)
Šmicov Ivan s Širmanskega hriba pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, gospodu župniku za opravljen pogrebni obred in vsem, ki ste jo pospremili k
zadnjemu počitku.

Vsi njeni
Kako je prazen dom, ognjišče,					
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok ostaja.

Brez besed si ostal…
Na vrhu Svibna, nasproti tvojih Vač…
Še zadnjič si odvrtel volan…
Mislil si, da ubranil boš…
Tako kot vedno - za nas…
Hvala, ker si bil človek z veliko začetnico!
Hvala ti, ker si bil z nami!

Z A H VA L A
Z A H VA L A
Prehitro je odšel naš dragi mož, oče, ata, brat in stric

FRANC JUVANČIČ – ČIČ
28.1.1953 – 11.9.2013

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
pomoč in podporo, izrečena sožalja, sveče in cvetje. Zahvala gospodu
župniku, pevcem z Vač in Marku za prebrane poslovilne besede. Hvala
vsem, ki ste bili del njegove pestre življenjske zgodbe in se od njega, v
tako velikem številu poslovili na njegovi zadnji poti.

V SPOMIN

Od nas se je za vedno poslovila draga mami, mama, tašča,
prababica, sestra in teta

Pred petimi leti si odšel od nas

SILVA KOVIČ
rojena Kisovec
1935 - 2013
iz Kresniških Poljan

FRANC JERINA
27.9.1940 – 16.9.2008
Ribče 10

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
pomoč v težkih trenutkih, izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in
svete maše. Hvala g župniku Štefanu Pavliju za lep pogrebni obred,
vnukom, ki so jo ponesli na zadnjo pot, ge. Boži Šarbek za ganljive
besede slovesa, pevcem, g. Setničarju za zaigrano narodno pesem in
g. Stanetu Lemutu za organizacijo pogreba.
Vsem še enkrat hvala.

Vsi njegovi

Pogrešamo te vsi tvoji

Žalujoči: vsi njeni
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NE PR E M IČNINE

mali oglasi

V NAJEM ODDAM dva stanovanja, 30 m2 in
46 m2, v Ponovičah, obnovljena in delno oprem
ljena. Slike na: nepremicnine.net. Informacije:
GSM: 041/872-784.

PRODAM PIANINO GALEB,
rjave barve, ohranjen, cena
300 EUR. Inf: 041/954-766.

Prodam 3 sobno stanovanje 77 m2. Stanovanje je bilo 2011 popolnoma obnovljeno (električna in vodovodna inštalacija, okna, radiatorji, vrata...). Možnost
odkupa tudi celotne nove opreme. Nahaja se v centru
Litije, v pritličju in je lahko takoj vseljivo na kluč. Vred
no ogleda. Informacije na GSM: 041/719-444.

V najem oddam dvo in pol sobno stanovanje v Gabrovki. Pokličite na telefon:
031/717-423.
PRODAM manjšo kmetijo v bližini Litije, vse na ravnem, možno tudi po delih. Prodam tudi zazidljivo
parcelo 1200 m2. GSM: 031 670 737.

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

(družinska praznova
nja, družabna srečanja, piknike…) Pijača
in prehrana v lastni
– najemnikovi režiji.
Več na:
041 43 66 55

Pohod je spremljala gledališka igra na temo dvoboja, prikazanega na pasni
sponi, v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc. Pred nami so oživeli liki iz
železne dobe in njihov svet: mladi knez z Vač, roparski poglavar, njegova
lepa sestra, čudni tujec s širokokrajnim klobukom in drugi.
Arheološki pohod se je prepletal z geologijo in etnologijo. Arheološki del
pohoda sem vodila arheologinja Vojka Cestnik. Geolog Blaž Zarnik je predstavil geološki steber na Vačah, kjer so predstavljene kamnine iz različnih
geoloških obdobij, prisotne na Vačah in v okolici. Biolog in lastnik kmetije
Zvone Kolenc je spregovoril o etnološki kmetiji Zapece, mimo katere je
vodila pot. Predstavil je objekte na kmetiji, katere začetki segajo na prelom
iz 18. v 19. stol., in njihovo nekdanjo funkcijo.
Ob zaključku pohoda so si pohodniki privoščili okusno knežjo enolončnico
in se posladkali s sladkim medenim pecivom. Oboje je bilo pripravljeno iz
sestavin, ki so jih poznali že v železni dobi.
Veseli nas čedalje številčnejša udeležba pohodnikov, še zlasti pa smo veseli mnogih prebivalcev Vač, Klenika, Slivne in okolice, ki s svojo prisotnostjo
kažejo, da jih kulturna in naravna dediščina njihovega območja še kako
zanimata. Obiskovalci so s pohodi zelo zadovoljni in nas vzpodbujajo, naj s
tovrstnimi aktivnostmi nadaljujemo.
To priložnost naj izkoristim še za povabilo na naš prihodnji pohod Po poti velikega kneza z Vač, ki bo spomladi 2014. Podrobnosti pohoda bodo objavljene v glasilu Občan, na radiu Geoss in drugod. Veseli bomo Vaše udeležbe.
dr. Vojka Cestnik, arheologinja, strokovna sodelavka
Društva Geoss za področje arheologije

sestavil:

LETOVIŠČE
PRI
ŠIBENIKU

Jože Vizlar številka: 154

STAREJŠI
HRVAŠKI
HOKEJIST

IZVORNI
KRAK
MENAMA

TINE
ROŽANC

MESTO V
ŠPANSKO
BAKONJ
NOGOMETNO
SKEM GOZDU
MOŠTVO
MADŽARSKA

STAREJŠI
SLOVENSKI
MOTOCIKLIST
(LEON)
ROKOBORBA,
RUVANJE
KARLOVAC

KUPIM star mizarski ponk,
žrmlje ročne, voziček lojtrnik ali cizo (kripo), skrinje,
omare, mize in ostale stare
predmete: 031/878-351.

ob tenisu
v Kresnicah
oddajamo
v dnevni
najem za
zaključene
družbe

Poročilo s 3. arheološkega pohoda
Po poti velikega kneza z Vač
V nedeljo, 8. septembra, je na prostoru arheološkega najdišča iz železne
dobe na Vačah potekal 3. arheološki pohod iz ciklusa Po poti velikega kneza z Vač. Pohod je organiziral Strokovni center za arheologijo, etnologijo,
geologijo, biologijo, ekologijo, pedagogiko in turizem, ki deluje pod okriljem Društva za razvoj in varovanje Geoss-a.
Tema tokratnega pohoda je bila bronasta pasna spona z upodobitvijo dvoboja, ki je bila odkrita pri arheoloških izkopavanjih v začetku 80. let 19.
stol. na lokaciji Ronkarjeve Drage nad vasjo Klenik. Motiv dvoboja na pasni
sponi je izdelan v istem slogu, v katerem so izdelani motivi na znameniti
situli z Vač, t.j. v razvitem situlskem slogu poznega 6. in zgodnjega 5. stol.
pr.n.š., v tehniki, ki se imenuje torevtika. Na pasni sponi je prizor dvoboja
med dvema konjenikoma, ki ju spremljajo oprodi in mož s širokokrajnim
klobukom, ki se obrača stran od prizora dvoboja. Obiskovalci so se na pohodu poučili o orožju v starejši železni dobi in o tehnikah bojevanja, izvedeli
pa so tudi, kdo bi lahko bile osebe, prikazane na pasni sponi. Del pohoda
je potekal po Arheološki poti na Vačah, del pa po trasi, ki je bila začrtana
posebej za ta pohod.

SESTAVIL
JOŽE
VIZLAR

Bi se radi znebili odveč
nih knjig, priročnikov, revij...? Ne zavrzite jih! Rajši jih
podarite. Pokličite, pridem
z veseljem, jih odpeljem in
ohranim. Moj kontakt 030/
996-225

BRUNARICO
GOSTINSKI
LOKAL

PREDSTAVLJAMO
ARHEOLOŠKO
DEDIŠČINO VAČ

nagradna križanka

NAELEKTREN
DELEC

RIMSKI
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Težje besede: AJKA, ALEKO, KARDA, OPS, PIRONI,
SKATE, TARN
Izžrebanci križanke iz meseca AVGUSTA prejmejo majice

Tiskarna ACO, Litija.

Nagrado prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija.

1. Robert Zidar, Gobnik 27, 1274 Gabrovka
2. Jože Veldim, Sava 6, 1282 Sava
3. Pavla Godec, Golišče 61a, 1281 Kresnice

HIPOTEKARNI KREDITI ZA
FIZIČNE OSEBE, D.O.O. IN S.P.
Svetujemo pri financiranju novogradenj, nakupu nepremičnin, adaptacij in poplačilu kreditov. UPOŠTEVAJO se VSI prihodki: potni stroški,
otroški dodatek, najemnine, malica, kilometrine,
štipendije in ostalo. Pokličite ali pišite na :
MTR FINANCE d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 LJUBLJANA.

Tel.: 051 311 672
E-mail: mtrfinance1@gmail.com

MAJHEN
NOŽ,
NOŽIČ,

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.10.2013 na naslov ured
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo knjigo
"LITIJSKI OBRAZI".

Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Litija

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

Novo leto se bliža ....
KOLEDAR ZA LETO 2014 BO ZOPET IZ DOMAČIH KRAJEV

»vabilo v SReDiŠče Slovenije«
Tiskarna ACO bo tudi letos izdala tradicionalni stenski koledar
za leto 2014, z naslovom »Vabilo v središče Slovenije«.

v SliKi in beSeDi
GRADNJA OBVOZNICE V ŠMARTNEM
Tu, kjer je nekoč stala Tovarna
usnja Vrhnika- obrat Šmartno
potekajo gradbena dela na prepotrebni obvoznici v Šmartnem.
Na sliki je že vidna trasa skozi
kompleks, kjer so pred tem stali
upravna zgradba in proizvodne
hale,ostala je še samo vratarnica. žal tovarne usnja ne bo
več, preživela je gnilo Jugoslavijo, socialistično samoupravno
družbo, uničil pa jo je demokratični kapitalistični sistem s tajkuni. No s tem posegom se bodo prebivalci mesta Šmartno rešili
tovornega prometa skozi center. Pravijo kdor čaka dočaka.

ALI JE V LITIJI ŽE GENSKO SPREMENJENA KORUZA
Pogled na njivo med Grbinsko cesto in trafo
razdelilno postajo na Ježi. Na tem prostoru
je vsako leto zrasla lepa koruza, letos pa kot
vidite te ni. In človek se sprašuje ali je to
gensko spremenjena koruza, ki daje takšen
videz. Kolikor vem tega semena se pri nas
še ne da kupiti, vendar pa je v tej globalni
družbi vse mogoče.

NAŠE MESTO ČISTO IN UREJENO

že sam naslov pove, da boste ob listanju koledarja po posameznih mesecih našli razne prireditve,
katere si boste lahko ogledali ali udeležili. Koledar je namenjen vsem prebivalkam in prebivalcem,
ki živimo v krajih okoli središča Slovenije, to je občine Litije in Šmartnega pri Litiji, kakor tudi vsem
ostalim prebivalcem drugih krajev. Poleg naravnih in kulturnih posebnosti so za to območje značilne
raznovrstne in številne prireditve ter dogodki, ki vsakokrat privabijo množice obiskovalcev. V tem
koledarju Vam jih predstavljamo v sliki in besedi. Zbrani in razvrščeni so po posameznih mesecih,
tako da Vas bodo spremljali skozi celo leto 2014. želimo Vam, da jih čim več tudi sami obiščete in se
jih udeležite ter se pri tem zabavate in najdete marsikaj novega.
Koledar ima 12 listov s preglednim koledarskim delom in koledarjem za en mesec naprej
in nazaj. Vsi dogodki ali prireditve so po posameznih mesecih prikazani z 78 fotografijami
in podnapisi. Koledar bo od ponedeljka 7. OKTOBRA že v prodaji v Tiskarni ACO, CDK 39,
Litija; tel.: 01/8983 843, v KGZ »TC MARKET« in v vseh njihovih prodajalnah v občini
Litija ter v DZS Litija.
Tiskarna ACO, Litija

Tudi letos je v okviru Turističnega
društvo potekala akcija »Naše mesto
lepo, čisto, prijazno in ocvetličeno.
Mestna skupnost Litija za okolje prijaznega mesta zelo malo naredi. V
teh časih bi lahko pokrenila kakšno
akcijo v spomladanskih dneh in pomagala občanom pri nakupu sadik
in mislim da bi se to obrestovalo v
pozitivnem smislu.
žal tudi brez tega občani kupujejo
sadike, vendar glede na finančno
zmožnost. Gostinci za ocvetličenje
več namenijo kar lahko vidite na sliki, gostilna »Lipa« na Bregu pri Litiji«, dočim druge gostilne v
Litiji so bolj skromne z ocvetličenjem.

AKCIJA ZA VARNEJŠO POT V ŠOLO
Tudi letos so upokojenski mladeniči skrbeli
za varno pot najmlajših. Tako so na Graški
Dobravi skrbeli štirje upokojenci ter policistka iz policijske postaje Litija. Promet
med 7.30 uro in 8. ure je na Kidričevi in
Bevkovi ulici zelo gost, saj je v tem času
poleg avtobusov še večje število osebnih avtomobilov, ki vozijo svoje otroke v
osnovno šolo, in vrtec. S svojim avtomobilom pa se pripelje v šolo tudi več dijakov v
Gimnazijo, predvsem iz Zasavja,
Po končani akciji so vsi, ki so sodelovali v
akciji stopili skupaj in izmenjali zapažanja,
ki so jih ugotovili na svojih delovnih mestih. V tej akciji bi v bodoče pričakovali tudi upokojenke
in več mlajših upokojencev

LITIJSKI UPOKOJENCI BREZ SVOJEGA KLUBA
Fenomen Litije. Čeprav je Društvo upokojencev Litija zelo aktivno, to ne premore
svojega kluba, kjer bi se upokojenci srečevali in ob kavici poklepetali. Te zadeve imajo v Zasavju urejene. Društvo upokojencev
Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Zagorje in Trbovlje, ki ima tudi sojo restavracijo, v katero zahajajo tudi nečlani. žal v Litiji tega ni,
vendar bi potrebovali takšen »KLUB«, saj
je vedno več upokojencev samih, ki rabijo
družbo in tudi prehrano.
Tako pa je žalost takšna, da se srečujejo
pred »Šparčkom« popijejo kakšno kavico
in izmenjajo kakšno pikro. Ker se gradi socialno varstveni center bi človek pričakoval, da bo v
okviru tega kakšna (ljudska) kuhinja, v njem poleg dnevnega varstva tudi kakšen »KLUB«
Upokojence ali invalidov.
Ciril GOLOUH

Pletemo
jesenski
pulover
Tjaša vabi na
delavnico ročnega
pletenja, ki bo
potekala v Knjižnici
Litija, vsak ponedeljek v oktobru, od
18. – 19.30 ure.
Za informacije pokličite 031-589-739
ali pišite na: tjasa.
lucic@gmail.com

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Januar 2011 17

