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iz uredništva

Vabimo vas,
da si od 5. do 8.
novembra 2013

Jesenski kulturni dogodki se vrstijo in prav tako izjemni uspehi posameznikov in organiziranih skupin
iz naše občine. Počasi se približuje mraz in s tem
zaključek aktivnosti na prostem, a to nas včasih še
bolj povezuje, ko se srečujemo v toplih dvoranah.		

delovanja društva!

ogledate

NADALJEVANJE GRADNJE KANALIZACIJE
IN VZPOREDNIH VODOV
Gradnja kanalizacije Litija in
vzporednih komunalnih vodov je v polnem teku, v mesecu avgustu in septembru
2013 se je gradnja pričela
na Kidričevi cesti, Predilniški cesti, Ponoviški cesti,
na Cesti Dušana Kvedra in
v naselju Praprošče.
14. 10. 2013 se je pričela
gradnja kanalizacije na Ljubljanski cesti, vzporedno z
večstanovanjskim objektom
na lokaciji Cankarjeva cesta 1 (bivša Pošta).
Navedeni del Ljubljanske ce
ste bo v času gradnje popol- Gradbena jama za izvedbo podvrtavanja pod senoma zaprt, celoten promet maforiziranim križiščen pri mostu.
pa se bo odvijal po Cankarjevi cesti. Taka prometna ureditev bo predvidoma veljala
do sredine meseca novembra. V tem času je pričakovati občasne zastoje, zato vas
vljudno prosimo za razumevanje.
Za objekt Centralna čistilna naprava Litija je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Pripravljalna dela na litijskem polju se že izvajajo. Gradnja objekta bo zaključena
1. 12. 2014. Več na: www.cista-sava.si.

predstavitev društva
in razstavo sadja
v avli Občine Litija

		

Prispevke pošljite do 08.11.2013 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.

PONOVNO ODMEVEN USPEH ZBORA
SV. NIKOLAJ NA TEKMOVANJU
V BELGIJI
Zbor sv. Nikolaja Litija je pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič
v soboto 5. in nedeljo 6. oktobra 2013 nastopil na mednarodnem
tekmovanju v flandrijskem Maasmechelnu. Tekmovanje, na katerem so izmed več kot 100 prijavljenih zborov sprejeli le 12
odličnih, je Sloveniji prinesel zmago v kategoriji mešanih zborov,
osvojeno posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe in osvojeno absolutno prvo mesto z najvišjim številom točk
tekmovanja.

RAZSTAVA »LITIJSKI TEK«
Od 14.10. do 30.10.2013 je v avli občine Litija na ogled razstava vseh prispelih
logotipov za "Litijski tek", ki smo ga letos poleti po dolgih letih zopet obudili in
želimo, da bi tudi v prihodnjih letih postal stalnica litijskih športnih dogodkov in
z njim povezujočih se prireditev ob občinskem prazniku.
Strokovna komisija je za najboljši logotip izbrala delo avtorja Matjaža Vodlana,
ki je na razstavi predstavljen tudi v povečani obliki.

Župan občine Litija Franci Rokavec iskreno čestita zborovodkinji, pevkam in pevcem za imeniten uspeh in se jim zahvaljuje,
ker vsak njihov pevski nastop pomeni dodatno promocijo naše
občine, obenem pa želi, da to srčno energijo prenesejo tudi v
prihodnost in nas še naprej razveseljujejo in razvajajo s svojimi
enkratnimi glasovi.

MATEJ LOVŠE – SVETOVNI
PRVAK IN PODPRVAK V
AMATERSKEM KOLESARSTVU

Novo leto
STENSKI KOLEDAR ZA 2014
se bliža ...
Že v prodaji!

»VABILO V SREDIŠČE SLOVENIJE«
Že sam naslov pove, da boste ob listanju koledarja po posameznih mesecih
našli razne prireditve v občini Litiji in
Šmartnega pri Litiji, katere si boste
lahko ogledali ali se jih udeležili. Želimo
Vam, da jih čim več tudi sami obiščete
in se jih udeležite ter se pri tem zabavate in najdete marsikaj novega. Vsi
dogodki ali prireditve so prikazani z
78 fotografijami.
Cena 3,28 EUR + DDV
Koledar je že v prodaji v Tiskarni ACO,
KGZ-TC MARKET in v vseh ostalih
njihovih trgovinah, DZS Litija ter v
knjigarni MARLI d.o.o. Litija

Informacije in naročila:
Tiskarna ACO, CDK 39,
1270 Litija
• Tel.: 01/ 8983 843
• tiskarna.aco@siol.net

Od 20. do 22. 9. 2013 je v sosednji Italiji potekalo
svetovno prvenstvo za amaterske kolesarje, ki se je
nadvse uspešno končalo za kolesarja, Lovše Mateja,
ki prihaja iz Zgornjega Loga.
Posameznik se lahko udeleži svetovnega prvenstva
na podlagi izbora selektorja reprezentance, seveda
pa štejejo predvsem rezultati najpomembnejših tekem kot so; državno prvenstvo, maraton Franja, maraton Alpe in dirke v tujini.
(Več na športni strani)

Uredništvo

OBVESTILO
Vse občane obveščamo, da bodo tudi letos ob
Dnevu spomina na mrtve - 1. novembru,
žalne svečanosti pri grobiščih in spomenikih
padlim, po naslednjem časovnem razporedu:
1. V Vel. Štangi pri spomeniku NOB
v petek 25.10.2013 ob 11. uri
2. V Kostrevnici pri spominski plošči
NOB v petek 25.10.2013 ob 10. uri
3. Na Primskovem pri grobišču NOB
v petek 25.10.2013 ob 11. uri
4. Na Savi pri spomeniku NOB
v petek 25.10.2013 ob 14. uri
5. V Gabrovki pri grobišču NOB
v četrtek 24.10.2013 ob 11.30 uri
6. V Jevnici pri spomeniku NOB
v petek 25.10.2013 ob 17. uri
7. V Kresnicah pri spomeniku NOB
v petek 25.10.2013 ob 18. uri
8. V Šmartnem pri spomeniku NOB
v četrtek 31.10.2013 ob 15. uri
9. V Litiji pri spomeniku NOB
v četrtek 31.10.2013 ob 16. uri
10. Na Sp.Logu pri spomeniku NOB
v četrtek 31.10.2013 ob 18. uri
11. Na Polšniku pri grobišču NOB na
pokopališču v petek 1.11.2013
ob 11. uri
12. Na Vačah pri grobišču NOB na
pokopališču v nedeljo 27.10.2013
ob 11. uri
Vabimo vse občane, da se žalnih slovesnosti
udeležite v čim večjem številu in s svojo prisotnostjo počastite spomin na padle v narodnoosvobodilnem boju.
ZB za vrednote NOB
Litija-Šmartno

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

popravila in čiščenje
zobnih protez
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PRENOVA V VRTCU KEKEC NA SAVI

O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKE UPRAV E
Sanacija občinskih cest po
izgradnji daljnovoda DV 2x110 KV
Trbovlje-Beričevo
Javno podjetje KSP Litija d.o.o. je septembra 2013 pričelo z izvajanjem sanacijskih del na občinskih cestah Sava–Leše (JP 708 401),
Hostar–Ržišče (LC 208 050), Mačkovina–Cirkuše (JP 708 160), Vače–Široka set (LC 208 041) Široka set (JP 708 211), Litija–Sava (LC
208 071), Konj (JP 708 071) in Bitiče (JP 708 052), ki jih je ELES
uporabljal pri izgradnji daljnovoda 2x110 KV Trbovlje–Beričevo. Z
izdelavo plomb je bilo sanirano 1765 m2 asfaltnih površin (cesta in
mulda), del stroškov preplastitve lokalne ceste Litija–Sava in postavljeno 100 m nove cestne ograje. Za sanacijo posedkov je bilo
vgrajeno cca 780 m3 gramoza.

V vrtcu Kekec na Savi je bilo letos med počitnicami v celoti prenov
ljeno otroško igrišče, postavljena pa je bila tudi nova ograja.

5. Mednarodni dan prijateljstva
v zavezništvu na GEOSS-u,
Vranov let v svobodo
Družinsko gledališče Kolenc je v sodelovanju z Društvom za varovanje
in razvoj GEOSS, odborom Projekta Vranov let (Ožbalt-Gornji Grad-GEOSS-Otok), ZZB Litija ter partnerskimi organizacijami iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Poljske, pripravilo 5. Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u, Vranov let v svobodo.
Dogodek temelji in je namenjen aktivnostim za uveljavljanje vrednot in dejanj, ki temeljijo na ljubezni do sočloveka ter sprejemanju in pripravljenosti sodelovanja in pomoči ne glede na prepričanja in narodnost.
V zgodovini 2. svetovne vojne v Evropi je zgodba o Vranovem letu v
edinstvena.
Še posebej nam je za zgled srčnost in junaška naravnanost slovenskih prebivalcev v vojnem času. Le-ti so ubežnikom na njihovi poti
povsod nudili hrano in zatočišče in jim tako omogočili, da so varno
prišli na cilj. Takšno ravnanje prebivalstva, pogumno in nesebično, ki
je bilo tudi takrat v mednarodnih razsežnostih in so ga takratni okupatorji, če so ga zasledili, kaznovali s smrtjo ali izgonom v kruta delovna
in koncentracijska taborišča, kmetije pa požgali, pa nas spodbuja, da
širimo zgled tega dogodka tudi izven slovenskih meja. To nam je letos
tudi uspelo, saj je bil v letošnjem letu dogodek podprt z evropskimi
sredstvi programa Evropa za državljane.

JP SAVA – LEŠE

Fotografska razstava Utrinki iz KS Sava
V avli Občine Litija je bila od 1.-11. oktobra postavljena na ogled
fotografska razstava Utrinki iz KS Sava. Fotografije so nastale na
dobro obiskani fotografski delavnici, ki jo je organizirala KS Sava v
sklopu prireditev ob praznovanju krajevnega praznika. Na dvodnevni delavnici je prvi dan mentorica Tadeja Gregorin razložila osnove
fotografiranja in poudarila značilnosti pokrajinske fotografije, drugi
dan so udeleženci fotografirali motive iz zaselkov Ponoviče, Leše in
Sava. S fotografijami so sodelovali Melita in Lucija Pograjc, Andraž
Trplan, Anže in Evgen Malis, Tamara Remec, Rok Šraj, Anže Hribšek, Tina Verbovšek, Maks Štrus in Tadeja Gregorin. Te in ne- razstavljene fotografije bodo lahko uporabljene za promocijo kraja, v
načrtu pa so že novi projekti, začenši z Glasba skozi fotografijo, ki
bo na ogled v januarju.

LC LITIJA – SAVA

OBVESTILO OBČANOM!

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor izvajalca del prenove javne razsvetljave in koncesionarja za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe: dobava, postavitev, vzdrževanje in
izvajanje javne razsvetljave v občini Litija, je Občina Litija podpisala koncesijsko pogodbo št. 430-59/2012-18 in pogodbo o
prenovi javne razsvetljave št. 430-59/2012-19 dne 13.11.2012 s
podjetjem PETROL d.d..
Podjetje PETROL d.d. zastopa konzorcij PETROL-ELTEC-JR, Dunaj
ska cesta 50, 1000 Ljubljana, katerega sestavljajo družbe: PET
ROL d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju poslovodeči partner); ELTEC-PETROL d.o.o., Pot na Lisice 7, 4260
Bled (v nadaljevanju partner) in JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana Dobrunje (v nadaljevanju partner).
Skladno z določili pogodbe je bila prenova javne razsvetljave zaključena do 31.05.2013 ter junija 2013 tudi predana v upravljanje koncesionarju za dobo 6 let.
Na podlagi navedenega Občina Litija PONOVNO OBVEŠČA vse
občanke in občane, da se v bodoče za izvajanje gospodarske
javne službe-javne razsvetljave v občini Litija, in sicer za izvajanje tekočega in interventnega vzdrževanja po koncesijski pogodbi ter odpravo napak na javni razsvetljavi obrnete na Center
za prijavo napak: e-pošta: info@jr-lj.si; WEB: www.jr-lj.si;
Telefon: 01/58-63-600; Fax: 01-54-29-400
Glede na to, da ima Center za prijavo napak 24 urno dežurstvo,
bo skladno s tem, vsaka napaka na javi razsvetljavi, ki bo sporočena na center, tudi na ta način takoj zabeležena ter odpravljena
v najkrajšem možnem času.
Vsekakor pa je potrebno, v kolikor opazite kakšno napako
na javni razsvetljavi (pregorela luč, nedelovanje celotne
veje javne razsvetljave, pretrgane kable in druge poškodbe), to takoj sporočiti na Center za prijavo napak, saj bo le
na ta način napaka zabeležena ter tudi v najkrajšem mož
nem času odpravljena.

LC BOLTIJA – VAČE

VABILO

Turistično razvojno društvo
»KAMPELC« v sodelovanju s
krajevno skupnostjo Jevnica
vabi na tradicionalno 22. prireditev
»V HVALEŽNOST JESENI«, ki bo
v NEDELJO 3. NOVEMBRA 2013
v zadružnem domu v Jevnici.

Program prireditve:
- od 9.00 ure dalje razstava »NAJ PRIDELKOV« v dvorani zadružnega
doma in ponudba lokalnih pridelkov in izdelkov na stojnicah pred
POŠ Jevnica,
- ob 15.00 – kulturni program v katerem bodo sodelovali Me PZ
KUD Jevnica, otroci vrtca JURČEK, leseni rogisti iz Kresnic ter domači harmonikaši ,
- podelitev priznanj za »Naj pridelke«
- predstavitev projekta EKO VRT podružnične osnovne šole Jevnica
Po predavanju sledi družabno srečanje ob zvokih
DOMAČIH HARMONIKAŠEV!
Vljudno vabljeni!

V prvi polovici leta je Družinsko gledališče Kolenc obiskalo vse partnerske organizacije projekta. Srečanja so bila namenjena predstavitvi
zgodbe Vranovega leta ter vizije in namena projekta, hkrati pa je služilo
kot prvi korak k uresničevanju cilja mednarodnega prijateljstva. Svoje
partnerje smo spodbudili, da tudi v svojih državah poiščejo podobne
primere dobrih praks medsebojnega sodelovanja in sprejemanja, ki s
svojimi plemenitimi vzori človeškosti presegajo okvire naših pojmovanj
o zgolj materialnem, preživetvenem načinu življenja ter nas spodbujajo
k trajnostnim vrednotam in ciljem evropskega prijateljstva.
Septembra pa smo se vsi udeleženci projekta, iz vseh šestih partnerskih držav, zbrali v Sloveniji. V tri dnevnem druženju smo – poleg priprav na glavni dogodek na GEOSS-u - spoznali tudi del poti Vranovega
leta, raznolikost slovenske pokrajine in slovensko kulinariko, največje
doživetje pa je bila seveda skupna prireditev Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u, Vranov let v svobodo.
Pot Vranovega leta smo začeli pred zgradbo zaporov v Melju, ki z današnjo temačnostjo in neuglednostjo še danes odraža težke razmere vojnega časa. Pred zgradbo je spominsko obeležje, na katerega je položila
spominski venček naše poti predsednica društva Avstrijsko-slovensko
prijateljstvo, mag. Ivanka Gruber, Eduard Vedernjak pa nam je opisal
razmere v zaporu in okoliščine pobega.
Pot smo nadaljevali do Ožbalta, kjer nas je sprejel tovariš Jože Gašparič. Pred zgodovinskim obeležjem nam je predstavil zgodovinski okvir
osvobodilnega gibanja in boja v okolici Ruš ter okoliščine, ki so omogočile drzni pobeg junakov Vranovega leta. Na pomnik, ki označuje
dogodek, je spominski venček položila Valentine Cohen iz Bordeauxa.
V Litiji nas je sprejel župan Litije, Franci Rokavec, ki je ravno na ta
dan zaokrožil svojih petdeset let. Ker smo to pravočasno izvedeli, smo
mu voščilo za rojstni dan zapeli v šestih jezikih: v slovenskem, francoskem, nemškem, angleškem, poljskem in italijanskem. Na kratko nam
je okvirno predstavil občino, potem pa smo se ob vodstvu predsednika
Društva GEOSS, Mirka Kaplje - člani Turistične točke Srca Slovenije
nam pri tem, žal, niso uspeli pomagati - po njej tudi sprehodili in si
ogledali najpomembnejše znamenitosti.
Dan smo zaključili v Ljubljani, kjer nam je - pod prijaznim pokroviteljstvom Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenije – Gledališče
Mata-Malam predstavilo svojo predstavo z naslovom Prekinjeno življenje. Predstava je bila v francoskem jeziku, organizirali pa smo jo tudi za
dijake, ki se v srednji šoli učijo francoski jezik. Največ interesa sta za
to pokazali Gimnazija Poljane in Gimnazija Jožeta Plečnika iz Ljubljane.
Dvorana je bila polna prav po njihovi zaslugi in veseli smo bili, da nam
je uspelo organizirati tako čudovit dogodek.
13. septembra smo spoznavanje Slovenije začeli v središču srca, na
Vačah. Vače so Slovenija v malem, po številnih naravnih in kulturnih
znamenitostih, ki so značilne za Slovenijo. Z objekti kulturne dediščine
predstavljajo biser slovenske samooskrbnosti in globoke zasidranosti
na področju, ki nas je v dolgih stoletjih oblikovalo in naredilo takšne
kot smo, pri nas pa bije tudi skupno srce, s katerim širimo plemenito
misel mednarodnega prijateljstva, sodelovanja in srčnega sprejemanja različnosti na vse štiri strani neba. Gledališko predstavitev širšega
območja Vač in GEOSS-a je Družinsko gledališče Kolenc pripravilo v
slovenskem in angleškem jeziku,vodnica Janja Srečkar pa je ključne
besede za predstavitev nekaterih pojmov in objektov prevedla tudi v
vse jezike naših partnerjev. Le-ti so bili nad predstavitvijo očarani. Menili so, da o Sloveniji vladajo številna zmotna prepričanja. Nekateri so
bili celo prepričani, da je središče srca Slovenije z Društvom GEOSS
in z Družinskim gledališčem Kolenc morda edino pravo mesto za šolo
mednarodnega prijateljstva in sodelovanja.
Po kosilu je našo 30-člansko mednarodno skupino projekta Vranov let
v Ljubljani sprejel direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kul-
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turne dejavnosti, mag. Igor Teršar, ki nam je predstavil utrip slovenske
ljubiteljske kulture, odgovarjal pa je tudi na številna vprašanja naših
partnerjev. Izrazil je veselje nad projektom Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u, Vranov let v svobodo, ki nas združuje in
poudaril, da Društvo GEOSS in Družinsko gledališče Kolenc uresničujeta kar nekaj projektov, ki so splošnega pomena in pri katerih sodeluje
tudi Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti Slovenije.
V nadaljevanju smo se sprehodili po strogem središču Ljubljane, potem
pa nadaljevali svojo pot proti morju. Tam smo imeli voden ogled Izole,
med katerim so naši partnerji navdušeno spoznali neverjetno pestrost
naše majhne slovenske države in življenja v njej. Vreme je bilo čudovito in večina članov naše mednarodne skupine je na koncu koncev, v
zadnjih sončnih žarkih tega dne in v prijateljski človeški bližini - igrivo
začofotala v morju.
Druženje smo sklenili z osrednjim dogodkom, ki je potekal v soboto, 14.
septembra 2013, na GEOSS-u. Prireditev smo – kot vsako leto začeli s
prihodom pohodnikov, ki so simbolično prehodili delček poti Vranovega
leta od Hotiča do GEOSS-a in s Petrovim protokolom prijateljstva in sodelovanja. Vse partnerske države so v kulturnem dogodku sodelovale
s svojimi umetniškimi prispevki. Program je bil multikulturno obarvan,
saj smo spremljali prispevke v različnih jezikih pa tudi izraznih oblikah.
Iz partnerske države Avstrije, iz Društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo, ki ga vodi mag. Ivanka Gruber, je umetnica Barbara Hammer
po resnični zgodbi iz vojnega časa predstavila izjemno slikarsko delo
z naslovom Rhapsody. Italijanskega pisatelja Emanuella Merlina je
prevzela zgodba rimskega mučenika d'Aquista, ki je za ceno svojega življenja rešil 22 civilnih prebivalcev. Kratko dramsko delo je pretresljivo
predstavil italijanski dramski igralec Giuseppe Abramo, v stranski vlogi
pa je k avtentičnosti prizora prispeval tudi Hartmut Siemon. Valentine
in Hartmut Siemon, predstavljata partnersko državo Nemčijo. Z
njima smo doživeli ganljivo zgodbo Erharta Kratzschmarja, ki je svoja
najnežnejša deška leta preživel v taborišču Muhlberg. Njegova neobtožilne pripovedi že leta in leta tlakujejo pot mednarodnega prijateljstva.
Skupino iz partnerske države Poljske je vodil g. František Reka.
Doživeli smo zgodbo Irene Sendler, ki je v času druge svetovne vojne
reševala otroke judovskih staršev iz varšavskega geta in gotove smrti rešila več kot 2500 otrok. V evropsko spominjanje pa je globoko
poseglo tudi gledališče Mata-Malam. Predstavilo nam je zgodbo
Prekinjeno življenje; pretresljivo zgodbo mlade nizozemske Židinje,
Etty Hilesium, ki smo jo doživljali skozi njen dnevniik, poln ljubezni in
upanja do njene prezgodnje smrti.
Prireditev sta pozdravila predsednik Društva GEOSS, Mirko Kaplja in
župan Občine Litija, Franci Rokavec , veteran Vili Kos pa nam je svoje slavnostne besede posredoval v brošuri, ki so jo dobili vsi udeleženci prireditve. Predstavil nam je človeka, ki ga je smatral za junaka
vojnega časa, v katerem je tudi sam sodeloval, Franklina Lindsaya, ki
se je s padalom spustil na Dolenjsko, v Slovenijo, sodeloval v našem
narodnoosvobodilnem boju, po vojni pa tako o njem kot o junaških
dejanjih našega civilnega prebivalstva, tudi poroča v svoji knjigi Ognji
v temi. 5. Mednarodnega dne prijateljstva pa se je udeležil tudi znan
avstralski odvetnik Lee Thompson, ki je govorniškemu delu prireditve
dodal veliko pomembnih informacij o pogumu slovenskega civilnega
prebivalstva v času 2. svetovne vojne. H glasbenemu delu prireditve
je s čudovitimi solističnimi točkami (slovensko Himno, Gregorčičevo:
Nazaj v planinski raj) prispevala Janja Srečkar, članice ženskega pevskega zbora veterank Generacija 57 pod vodstvom Tanje Benedik pa
so z žensko jasnostjo in občutljivo doživetostjo predstavile nekaj najlepših pesmi življenja, boja in narodnoosvobodilnega upora v času 2.
svetovne vojne.

Po dogodku je sledila okrogla miza, na kateri so udeleženci strnili svoje
vtise o projektu in izmenjali ideje ter pobude za nadaljnji razvoj projekta Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u, Vranov let v
svobodo. Odzivi partnerjev so bili zelo vzpodbudni. Bili smo skupnega mnenja, da smo zasejali seme mednarodnega prijateljstva, ki
presega okvire naših pojmovanj o zgolj materialnem, preživetvenem načinu življenja in nas spodbuja k trajnostnim vrednotam in
ciljem evropskega prijateljstva, ki bo temeljilo na razumevanju
sprejemanju drugačnosti in sočutju in da se bomo skupaj trudili,
da projekt nadgradimo in razširimo ter s svojimi kulturnimi, izobraževalnimi in osveščevalnimi programi – nastalimi na pozitivnih zgledih projekta Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu
na GEOSS-u, Vranov let v svobodo, v svojih državah širimo naprej.
K temu smo se zavezali tudi s podpisom Dogovora o sodelovanju
in širjenju mednarodnega prijateljstva, ki temelji na viziji Vranovega leta.
Poleg Družinskega gledališča Kolenc, ki je bilo nosilec projekta in
Društva GEOSS, ki je bilo edini slovenski partner projekta, je pri projektu sodelovalo veliko število zunanjih sodelavcev, ki so bili navdušeni nad mogočno srčno energijo in trajnostnim nabojem projekta
Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u, Vranov let v
svobodo.
Zahteven program popotovanj po Sloveniji je bil možen samo zaradi
sodelovanja z Društvom žena in deklet Vače in čudovitih kulinaričnih dobrot, ki so jih pripravile članice. Sodelovalo jih je kar 17!
Programa časovno niti finančno zagotovo ne bi mogli izpeljati , če bi
se ustavljali v gostilnah in restavracijah, tako pa smo imeli čudovito
popotnico, s katero smo tudi več kot kvalitetno predstavili kulinarično
odličnost središča Slovenije.
Na najrazličnejše načine so za kvalitetno izpeljavo prireditve pripomogla tako društva kot posamezniki: Društvo Heraldica –Slovenica, Gasilsko društvo Vače, Miran Mirtič, Marica Požaršek, Vesna in Vojteh
Cestnik, Vili Kos, Družina Lavrič, Gostilna Mrva, Fanči Kolenc in Družina Srečkar. Prisrčna zahvala vsem – z željo, da bi spet sodelovali v
nadaljevanju projekta! 
Anka Kolenc
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Zbor članstva
oo N.Si Litija
4.10.2013 smo v Gostilni Juvan v Zg. Hotiču imeli zbor članstva.
Obravnavali smo kar precej točk dnevnega reda med pomembnejšimi so bile priprave na Evropske in lokalne volitve 2014. Odbor že
pridno pripravlja program za razvoj naše občine v naslednjih štirih
letih. Zato v svoje vrste vabimo tudi vse, ki imajo ideje in voljo kako
kaj spremeniti na bolje.
Kontaktirate nas lahko na email:bostjansukic1@gmail.com.
Boštjan Sukič, Predsednik oo N.Si Litija

Ustavimo se, ljudje,
za božjo voljo ….
V strašni praznini prostora in neskončnosti časa, v bolečnini trenutka, ki je odšel in tudi hvaležnosti tistega,
kar smo imeli, mi um ne da, da sem tiho.
Bivamo v skupnosti izjemnih ljudi, dobrih sosedov in prijateljev, sodelavcev, naključnih znancev, žal pa ob pogledu iz razdalje zastane
dih, ker um ne razume naših dejanj. Ob govoričenju, da so nam živ
ljenja sveta, predvsem naših otrok, naših vnukov, naših najmlajših, si
ne morem dovoliti, da ne izrazim svoje razmišljanje, kritičen pogled
in dobronamerni nasvet, ki izhaja iz bolečine srca. V trenutku časa, v
katerem živimo, si nenehno postavljamo cilje v obliki objektov, ki imajo
predvsem svojo obliko in žal ne vsebine. Pozabljamo pa najnujnejše, na
pot, ki nas do cilja vodi.
In ravno tako je v našem okolju, v naši prijazni deželici, ki se počasi
spreminja v sistem napisanih določb, v balast pravnih aktov, v nepreglednost besedičenja in modrovanja, nerazumnih in neumnih odločitev, manjka pa enostavnih in ljudem prijaznih dejanj.
Kako sicer razumeti, da je kapital v obdobju poplave izobraževanja na
najvišjem nivoju, množici strokovnih služb in političnem samouresničevanju, imel sredstva za pozidavo najlepših polj z raznovrstnimi objekti,
našel idealne linije za cestne povezave, po kateri bruha ogenj in pločevina, nismo pa našli »sredstev, prostora in strokovnjakov« za izdelavo
preprostih in enostavnih pešpoti za naše najmlajše, najranljivejše, naše
otroke, naše bogastvo. In ni prostora za omembe – vredno zelenico s
klopjo in igrali, kamor bi babica lahko varno peljala svojega vnuka.
Kako razumeti, da ima najbližji trgovski center predimenzionirano število praznih parkirnih mest, Osnovna šola z največjim številom »obiskovalcev« pa niti enega (varnega). Kako naj varno pripeljemo svoje
malčke, če ne moremo niti parkirati niti nimamo ene varne poti do
šole! Oprostite, hoja po pločniku, med avtomobili, šleperji, avtobusi,
tovornjaki in gradbenimi stroji z malčki ni varna pot do šole.
Ali zaprimo smrtno nevarne ceste okoli šol in vrtcev ali pa zaprimo šole!
Varna pot do šole in iz šole, pomeni fizično varovana, enostavna potka,
lahko posuta samo s peskom, ločena od premikajoče se pločevine.
Pločniki so za odrasle, pa še za te ne dovolj varni!
Kako sicer razumeti, da znamo zmanjšati hitrost pred hitrostnimi ovirami na cesti, ker je »škoda« avtomobila, ni pa nam sveto življenje na
»urejenem« prehodu za pešce.
Kako naj razumemo, da nam vsak vikend ugašajo življenja naših deklet
in fantov v svoji neukrotljivi življenjski energiji, ki jo pred odhodom na
večno pot povečajo z odmerki »poživil«, katere jim postreže ustrežljiv
natakar.
Kdaj smo iz naše družbe nazadnje »odstranili« brezvestnega gostinca,
ki ob zavedanju, da prodaja smrt, z željo po »uspehu« brez slabe vesti,
toči alkohol mladim lastnikom jeklenih konjičkov na njegovem dvorišču? Kako naj razumemo, da vsak »poklic« zahteva nekaj – letno izobraževanje, za poklic »šoferja«, ki upravlja smrt in življenje, pa je dovolj
nekaj – tedenski tečaj in nekaj popoldnevov vožnje. Kje so psihološke
priprave, preverjanje psihofizičnih in mentalnih sposobnosti voznikov?
Kje je periodično strokovno preverjanje zmožnosti upravljanja z vozilom voznikov, ko vsi vemo, da del voznikov ne sodi na cesto?
Darujmo otrokom ljubezen in povejmo jim, da jih imamo radi, ker ljubezen ne ubija. Bodimo človeško tolerantni in razumno kritični, postavimo in zahtevajmo omejitve, učimo odgovornosti in spoštovanja, ker
posledice naših dejanj ne more pozdraviti niti psihiater niti jih ne moremo skriti za obzidje bolnišnice ali zapora.
Kako razložiti sinu in bratcu, da je njegova sestrica morala umreti, ker
jo ni uspel zaščititi pred podivjano zverjo, ki se ji reče avtomobil in
šofer v njem? Kako razložiti mamici, da so se razblinile njene sanje
in njena sreča, ker se je zgodila njena nočna mora. Ker se mimo nas
vali gora neukročene pločevine in smo nemočni zaustaviti neprištevne
voznike, enkrat enega enkrat drugega. In vsi se lahko znajdemo na
drugi strani!
Malčki, otroci, dijaki in mi vsi, ne moremo in ne smemo biti »sosed« avtomobilu, tovornjaku, traktorju, na poti, ki jo imenujemo cesta! Za božjo voljo, kaj se bo še moralo zgoditi, da bomo delali manj, a delali prav?
Da bomo pričeli razmišljati in delati poti, ne samo cilje in objekte!
Ali bo potrebna še »ena odmevna zgodba«, ko voznik med vožnjo, s
svojimi težavami in med telefoniranjem mimogrede povozi še srečo in
smisel nekoga drugega?
Zato, ker tudi vozniku nismo preprečili nevarne vožnje, da mu namestimo oviro, ker edino ovira uspe zadržati naše nesmiselno drvenje skozi
čas, s katerim uničujemo drug drugega.
Koliko časa še? Koliko mrtvih otrok, strtih src, neuresničenih sanj, uničenih družin, zbeganih sošolcev in sošolk, učiteljic, babic…, koliko še?
Zato, ker postajamo »stroji« namesto ljudje, zato ker ne obvladujemo
sebe, zato ker vidimo sebe pred drugim, zato ker z divjanjem lovimo
prazne trenutke pred večnostjo časa. Zavedajmo se, da s tem ubijamo
sebe, naše najbližje, tisto, kar imamo najraje, kar nam je najbolj sveto.
Ustavimo se, za božjo voljo, vsaj za trenutek, večkrat na dan, vsak dan
… Razmišljajmo, kot ljudje, prijatelji, sosedje, v vlogi voznika, v vlogi
načrtovalca »objektov« in ne pozabimo na poti, v vlogi »graditeljev«, v
vlogi strokovnjakov, … v vlogi preprostega človeka.
Ker prihaja naslednji na vrsto, ki mu bodo iztrgane njegove sanje,
povožena in poteptana njegova radost in sreča, ki ne bo več videl večnega nasmeha svoje hčerkice, sinčka, ki ne bo več slišal najlepšega
petja, ki ne bo več občutil sreče objema svojega najbližjega, najdražjega.
In takrat se boste zagotovo ustavili in razmislili – ampak takrat,
takrat bo prepozno, žal, za zmeraj!
Glorijin oči Rafko, mamica Tanja, bratca Amadej in Gabrijel, sestrica
Manca…, katerim se je ustavilo življenje 25. septembra 2013.
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Odziv na razmišljanje
poslanke Romane Tomc
NE, NISMO VSI ENAKI....
Spoštovana poslanka ga. Romana Tomc
Prvo, kar mi je prišlo na misel ob prebiranju članka o vaših razmišljanjih v zadnji številki glasila Občan, je bilo: »Priprave na bližajoče volitve
so se pričele!« Lahko smo prepričani, da bomo znana politična leporečja in besedičenja, kaj vse sta ta ali ona politična stranka ali župan
naredila v preteklih letih, prebirali in poslušali po vseh mogočih medijih
in na raznih prireditvah. Pri tem vsi našteti radi pozabljajo, da smo vse
projekte ali večino njih (pre)plačali davkoplačevalci, ne pa stranke in
župani iz njihovih žepov.
Članek je sicer korektno napisan, vendar gre za enostranski pogled
na zadevo. Verjamem, da so bili vaši nameni pred vstopom v politiko
dobri, verjetno tudi nekoliko entuziastični, vendar obe prav dobro veva,
kako potem deluje politika. Želite si, da bi javnost vaša dejanja, nastope, prizadevanja in rezultate presojala ločeno od drugih.
V članku pišete, da ste že vajeni tega, da mnogi vse politike dajemo
v isti koš in jih imenujemo pokvarjenci, nesposobneži ipd. V zadnjem
stavku ste celo zapisali, da se politiki razlikujete po razlogih, za kaj ste
vstopili v politiko, se razlikujete po strokovnosti ali sposobnosti ter ne
nazadnje tudi po nagnjenosti h korupciji. Strinjam se z vami, pa vendar me zanima, ali nima ravno prvak vaše stranke SDS težave prav s
slednjim? Ste ga mogoče pozvali k odstopu, ali ste k odstopu pozivali
zgolj nasprotnike s podobnimi težavami? V pravih demokracijah politik
ne glede na strankarsko pripadnost sam odstopi že ob sumu na neko
neprimerno dejanje, pri nas pa... Zato se ni potrebno čuditi, da je naša
politika ostala brez ugleda in spoštovanja.
Naš volilni sistem je omogočil, da so si politične stranke prisvojile
oblast ter nam s tem praktično ukradle državo. Tako ena ali druga politična opcija kandidira svoje preverjene kandidate na način, da imajo
večjo možnost izvolitve v določenih okrajih.
Po končanih volitvah pa lahko državljani vedno znova ugotavljamo, da
so se na vodilnih političnih položajih znašli večinoma nestrokovni in nesposobni ljudje. Pomembno je le, da so »naši«. Ljudje, ki uživajo ugled
sposobnih in poštenih strokovnjakov, se običajno nočejo vključiti v politiko. Nekateri vseeno poskusijo, vendar se kaj hitro navzamejo navad
in metod politikov ali pa jo hitro zapustijo. Razlog za to je verjetno v
naravi političnega odločanja, ki ni strokovno, temveč zgolj interesno.
Strokovni argumenti so v političnem procesu postranskega pomena,
saj se odloča na temelju pripadnosti in interesov. Zato je tudi tako
težko objektivno presojati pravilnost posamezne politične odločitve in
posledično kakovost politika, ki jo je sprejel. Za pristaše njegove opcije
bo ta ne glede na vsebino praviloma dobra, za nasprotnike pa slaba.
Bistven pogoj za uspeh politika je tudi njegova njegova medijska podoba. V porabniški družbi potrošnja temelji na reklami, zato skušajo tudi
politiki prepričati volivce na enak način. Ne oklevajo pred zavajanjem
in praznimi obljubami, s katerimi povečujejo prepad med realnostjo
in politično retoriko.Tekmovanje med kandidati za politične položaje
postaja zato vse bolj tekma v pretiravanju in obljubljanju nemogočega
in pri tem ni več nikogar vsaj malo sram. To uspeva, ker je slepa in
nekritična politična pripadnost prevladujoč kriterij za podporo nekemu
kandidatu. Ta bo praviloma izvoljen, ne glede na to, kaj je v resnici
počel v preteklosti. Samo upamo lahko, da bo sedanja kriza prinesla
spremembe tudi na tem področju.
Veliko besed ste napisali tudi o tem, da javnost oz. davkoplačevalci
politikom očitajo prejemanje plač. Še posebno v teh kriznih časih, ko
gospodarstvo diha na škrge, so plače in ostale ugodnosti politikov absolutno previsoke. Politikom se je seveda zelo težko odpovedati privilegijem, zato trmasto zavračajo vsako odločanje o zniževanju svojih
ugodnosti. Če bi politik za svoje delo in odločitve odgovorjal z lastnim
premoženjem, potem teh očitkov verjetno ne bi bilo.. Navaden delavec
pač mora odgovarjati za škodo, ki jo hote ali nehote povzroči podjetju.
Nesposobna politika, ki spravi državo na kant, pa nič! Še naprej brez
vsakršne odgovornosti udobno živi na račun davkoplačevalcev in se
brani z besedami, da so bili pač legitimno izvoljeni. In menda bo novi
zakon prinesel celo tretjinsko zvišanje dotacij političnim strankam!!!
Slovenci smo ali zelo neumen ali pa zelo trpežen narod…
Ne pripadam ne levi in ne desni politični opciji. Pravzaprav o političnih
strankah nimam dobrega mnenja, kar sem večkrat tudi javno povedala
in napisala. Delitev na leve in desne, rdeče in bele itd. me zelo moti,
kajti gre le za manever politike, da širi nestrpnost in nezadovoljstvo, ter
odvrača pozornost javnosti od resničnih težav drugam. Včasih imam
občutek, da Slovenci niti ne potrebujemo nekega zunanjega sovražnika, saj smo sami sebi največji sovražnik.
V parlament ste bili izvoljeni v našem okraju. Žal pa sadov vašega delovanja v politiki, o katerih ste pisali, nisem zasledila, pravzaprav imam
občutek, da nam gre vedno slabše. Zato bom zelo vesela informacije,
kaj konkretnega ste naredili, in posledično s čim se je zaradi vašega
delovanja izboljšala kvaliteta življenja mene in ostalih občanov Litije?
Mene žal niste prepričali, kot me niso prepričali tudi ostali izvoljenci
ljudstva. S spoštovanjem! 
Mateja Šteferl

ZADOLŽENOST NAŠE OBČINE
V različnih medijih so bili v preteklih tednih objavljeni
podatki o zadolženosti slovenskih občin, javnih zavodov
in podjetij v občinski lasti. Njihov skupni dolg se je v
preteklem letu povzpel na 826 miljonov EUR. V tej skupni vsoti znaša
več kot polovico (469 milijonov EUR) dolg enajstih mestnih občin in njihovih podjetij, medtem ko na vrhu po zadolženosti na prebivalca ostaja
občina Gornji Petrovci. Litijska občina se je na tej lestvici povzpela na
nezavidljivo 6.mesto z dolgom okrog 1.000 EUR/občana.
Na seji občinskega sveta naše občine, dne 25. septembra, je bilo podano polletno poročilo o realizaciji občinskega proračuna. Župan je poudaril, da realizacija občinskega proračuna ni dobra, vendar dolg naše
občine znaša »samo« 7,5 milijona EUR, kar jenekaj manj kot 500 EUR/
občana. Vendar župan rad pozablja, da je v občinski dolg potrebno
vključiti tudi dolgove javnih zavodov in občinskih podjetij (čeprav se ne
izkazujejo v občinskem proračunu), saj so le-ta v 100% ali večinski lasti
občine in bo moral njihov dolg v primeru nelikvidnosti poplačati občinski proračun oz. mi občani. Uradni dolg tako znaša 15.265.696,20
EUR, torej več kot 1.000 EUR/občana Litije. Ta podatek je primerljiv
s podatki, ki so bili objavljeni v medijih. Ker občina do konca tega leta
načrtuje dodatna zadolževanja, se kaj lahko zgodi, da bomo uvrstitev
naše občine na lestvici zadolženih še »izboljšali«. Zdaj pa res ni več
časa za sprenevedanje!
Skrb zbuja tudi dejstvo, da so podatke o finančnem stanju naše občine, razen redkih opozicijskih svetnikov, ostali svetniki sprejeli povsem
mirno in brezbrižno, kot da se jih to ne tiče!
Naša vlada državljanom zaradi zadolženosti države nalaga nove in višje
davke. Kako pa namerava ta dolg poplačati naša občina? G. župan, čas
je, da občanom javno, brez olepševanja in »sajenja rožic« razkrijete ta
načrt! 
Mateja Šteferl
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NOVA MOBILNA APLIKACIJA ZA SODOBNO
NAČRTOVANJE IZLETOV PO NAŠEM OBMOČJU
Prebivalcem in obiskovalcem Srca Slovenije in slovenske Istre in je od
septembra na voljo nova mobilna aplikacija e-Turist. Ta uporabniku
na podlagi njegovih zanimanj pripravi prilagojen program z vključeno
kulinarično ponudbo, zabavo, kulturnimi in naravnimi znamenitostmi
ter ponudbo aktivnega turizma.
Uporabnik na pametni telefon naloži aplikacijo e-Turist, vnese svoja
zanimanja, čas, ki ga ima na voljo ter prevozno sredstvo, sistem pa
pripravi predlog ogledov, prilagojen njegovim zahtevam. Aplikacija
nato uporabnika s pomočjo GPS navigacije vodi od točke do točke. Če
vas na primer zanima rekreacija, bo aplikacija predlagala možnosti za
športne aktivnosti, hkrati pa bo svetovala tudi kje v bližini pojesti kosilo
in kaj je vredno ogleda v sosednjem kraju. Mobilna aplikacija je brezplačno na voljo za operacijske sisteme Android, Blackberry, Microsoft
Windows Phone ter iOS in si jo lahko brezplačno naložite v spletnih
trgovinah Google Play in App store. Sistem za načrtovanje poti deluje
tudi na spletni strani www.e-turist.si, ki omogoča, da si lahko sestavimo izlet že za domačim računalnikom.
Nova mobilna aplikacija je nastala v sodelovanju Fakultete za turistične
vede – Turistica, Instituta Jožef Stefan in Občine Litija, sodeloval pa
je tudi Razvojni center Srca Slovenije, ki je povezuje območje Srce
Slovenije.
Nova mobilna
aplikacija je bila
prvič uradno
predstavljena
septembra na
sejmu Bonaca
2013, mednarodnem sejmu
navtike, karavaninga in zelene
energije v
Portorožu.

PREDAVANJE O ENERGETSKO VARČNI GRADNJI
V torek, 5. novembra 2013, vas Energetska pisarna Srca Slovenije ob
16. uri vabi na brezplačno predavanje o pomenu izvedbe detajlov pri
energetsko varčni gradnji. Predavanje bo potekalo v prostorih JUB
Design Studia v Dolu pri Ljubljani.
Preden se lotimo gradnje ali obnove stanovanjskega objekta, običajno
ne pomislimo na podrobnosti, na katere bo potrebno paziti pri sami
izvedbi del. Starejši stanovanjski objekti na zimo porabijo tudi 3.000
litrov kurilnega olja, kar je več kot 15 litrov kurilnega olja na kvadratni meter ogrevane površine. Ko pa se odločimo za resno energetsko
sanacijo ali se pripravljamo na novogradnjo, želimo porabo znižati na
manj kot 3 litre/m2 na leto (pri pasivni hiši pa pod 1,5 l/m2 letno) in s
tem zmanjšati stroške na okoli 500€ za kurilno sezono. Zato si pomanjkljivosti pri gradnji ali obnovi objekta ne smemo privoščiti. Izkušeni
svetovalci bodo na predavanju pozornost posvetili detajlom pri temeljenju stavbe, hidroizolaciji stavb, vgradnji oken in vrat, izvedbi izolacije
ovoja stavbe, izvedbi električnih in strojnih inštalacij.
Zaželene so predhodne prijave na predavanje na info@jub.si ali brezplačno telefonsko številko 080 15 56.
Več informacij: energetska.pisarna@dol.si

RAZSTAVA LITIJSKI TEK
V avli občine Litija od 14 – 28.10.2013
poteka razstava, ki povzema zgodbo
tekaške prireditve, ki je v Litiji potekala 15.6.2013. Tako kot celotni dogodek je tudi razstava sestavljena iz več delov. Prvi del predstavlja
kratek opis zgodovine in ponovnega obujanja organiziranega druženja
ob tekuv Litiji. Zaznamovalo ga je predvsem sodelovanje Občine Litija,
novoustanovljenega Zavoda za kulturo mladino in šport, civilne družbe
in mesta Litije. Z željo promocije utripa prireditve je drugi del razstave namenjen utrinkom ujetim v fotografski objektiv na dan dogodka.
Poleg same prireditve je potekal nagradni razpis za izbor logotipa za
Litijski tek. Na razstavi tako predstavljamotudi zmagovalca razpisa in
ostale predloge sodelujočih avtorjev. Menimo, da smo uspešno začeli
z obujanjem tradicije. Na to kaže več kot 300 sodelujočih tekačev, več
kot 60 prostovoljcev, ki so pomagali pri izvedbi in 12 avtorjev, ki so sodelovali na nagradnem razpisu. Organizatorji prireditev dojemamo kot
promocijo zdravega načina življenja in druženja. Verjamemo, da bomo
v letu 2014 nadaljevali v enakem tempu in vse zainteresirane že sedaj
vabimo k sodelovanju, najprej pa k ogledu razstave.

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

CESTE, PROMET, PROMETNA VARNOST…

Moja prizadevanja za boljše ceste in večjo varnost v prometu bi rad
nadgradil z večjo osveščenostjo občanov, pred vsem vseh pa udeležencev v prometu. V občinskem svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sproti rešujemo vse prispele vloge. Tu moram poudariti, da Občina v večini primerov upošteva naša priporočila, manj država.
Da pa bomo vsi občani lažje in hitreje reševali težave, ki se nam pojavljajo zaradi slabe cestne infrastrukture, neprimerno urejene cestne
signalizacije in prometne ureditve, pojavljanja zelo nevarnih mest na
cesti itd., na tem mestu prosim in pozivam vse, ki bi želeli pomagati, da stopimo skupaj in z opozarjanjem ter stalnim pritiskom za
to pristojnih institucij naredimo več za bolj prijazno in varnejšo »pot«.
Pri tem moramo sodelovati prav vsi udeleženci v prometu, kajti vsak
uporabnik cest drugače vidi prometno situacijo. Vabljeni tudi, da se
množično udeležujemo preventivnih akcij, ki jih organiziramo v Litiji.
Največ poudarka vedno dajemo najbolj ranljivim skupinam, to so otroci
in starejši, pešci in kolesarji. Na tem mestu se moram v svojem in imenu SPVCP občine Litija zahvaliti vsem, ki pomagate pri tem, posebej
tudi našim lokalnim medijem litijskemu Občanu, ATV Signalu, Radiu
Ena Geoss in kabelski ETV.
Da bomo res v čim večjem številu vsi sodelovali za boljše ceste in večjo
varnost posredujem kontakte, ki so nam vsem na voljo. Pri pogovorih
z občani opažam, da bi marsikdo rad pomagal, pa ne ve kam in kako
se obrniti. Ker vsi žal še nimamo dostopa do spleta ali pa ga ne uporabljamo, bom poleg spletnih povezal in elektronskih naslovov navedel
tudi poštne naslove:
Za občinske ceste:
-	Občina Litija, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, http://www.litija.si/ (spletna
stran Občine Litija – kontakt, kjer pošljete sporočilo)
-	Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Jerebova 14, 1270 Litija,
el.naslov: inspektorat.litija@litija.si
-	Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Trdinova uli
ca 8, 1000 Ljubljana, el.naslov: info.avp@avp-rs.si, spletna stran:
http://www.avp-rs.si/predlogi
Za državne ceste:
-	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, el. naslov: gp.drsc@gov.
si, spletna stran: www.dc.gov.si
-	Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Trdinova
ulica 8, 1000 Ljubljana, el.naslov: info.avp@avp-rs.si, spletna stran:
http://www.avp-rs.si/predlogi
Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) je po izkušnjah zelo
naklonjena občanom, ki opozarjajo na težave in predlagajo izboljšanja. Z njimi veliko sodelujemo na vseh področjih, posebej s preventivnimi akcijami, zato to institucijo še posebej priporočam.
Za konec bi rad le dodal in poudaril, da moramo vsi imeti skrb za
boljšo prometno varnost in moramo pravočasno ter z vso resnostjo
obveščati in opozarjati vse odgovorne v občini in državi, ki so konec
koncev plačani za to, da nam prisluhnejo in ukrepajo. Vsaka preprečena nezgoda, nesreča, težko poškodovani in bog ne daj mrtvi udeleženec v prometu, z našim skupnim delom bo neprecenljive vrednosti, ki
se ne da meriti v denarju. Tudi tu velja »zvoniti po toči, je prepozno.«
Srečno in varno na cesti! 
Boris Doblekar, občinski svetnik

Festival lepopisja v Žički kartuziji
ali razmišljanje o napredku
Gibalo človekovega razvoja je napredek. Človek raste v vseh smereh.
Sega po znanju in z znanjem napreduje. Tempo je hiter, hitrejši, najhitrejši. Nikoli ni dovolj, ne kvantitativno ne kvalitativno. Pravilo, ki ga
razume in upošteva je ŠE in BOLJE in ZNOVA in DALJE in še NAPREJ v
NESKONČNOST …Človek je presežno bitje (pravi Trstenjak), jaz pa se
sprašujem, kam ta presežek odteka. Je morda to »pametni telefon«,
»pametni računalnik«, »pametna tablica« …»pametni stroj«? Premnogokrat se človek ob »pametnem stroju« počuti prav nemočnega in nepametnega, neopremljenega za uporabo te »pameti«. Dejstvo je, da
živimo v tehnični, tehnološki dobi, od rojstva obkroženi z raznoraznimi
napravami, torej je stroj tudi naša sedanjost, naš čas. In stroj je minimalističen, saj deluje po utečenem programu; dodatki so nezaželeni in
moteči. Stroj ne more proizvajati presežkov, ki so tako lastni človeku.
In samo človek se sprašuje po bistvu, išče smisel in podeljuje pomen.
Začudena spoznavam, da je moje iskanje smisla obrnilo smer. Kajti vedno večkrat najdem pomen v tistem, kar je nekoč bilo polno, dobro in
pomembno, lepo, bogato, zdravo, navdihujoče …presežno prav zaradi
omejitve, smeri nazaj, v
zgodovino, v spomin.
V razpisu za sodelovanje
na 9. Festivalu lepopisja
v Žički kartuziji piše, da
je namen festivala spomniti mlade na to, da pisava še vedno ostaja človekovo ogledalo, da je že
od nekdaj merilo kulture
vsakega posameznika. Večina otrok danes tega dejstva niti ne razume,
kajti pisanje je zamenjalo tipkanje, besedno sporočilnost pa na novo
ustvarjene kratice brez pravopisnih pravil. Za potrebe daljšega besedila so skovanke iz tujega jezika najprimernejše, šumevci pa moteči in
neuporabni. A je pisava v tem času sploh še lahko pomembna?
Za nalogo so se odločile štiri učenke (lanskega 5. razreda) podružnične
šole Vače: Klara Drobež, Stela Zarnik, Vanja Kovač in Eva Maurič. In
smo šle počasi nazaj – do Žičke kartuzije, starih pisarjev, lepopisja,
eko-papirja, vitic in vijug. Roke so bile črne od oglja, s katerim so učenke na ročno izdelan papir napisale razmišljanje o otroku narave. Edini
pogoj za sodelovanje je bilo uživanje in veselje pri ustvarjanju.
Naše delo je bilo nagrajeno z eko-izdelki in čudovitimi priznanji, ki so
jih izdelali člani konjiških likovnikov in fotografov. Prireditev je potekala v prostorih Žičke kartuzije. Kulturni program so sooblikovali učenci
Glasbene šole Slovenske Konjice in OŠ Špitalič. Festival lepopisja je
pospremilo odprtje razstave Sprehod skozi kartuzijo. Ker pa je bila
prireditev posvečena vseslovenskemu Dnevu odprtih vrat ekoloških
kmetij ter svetovnemu dnevu turizma, so pogostitev z ekološkimi živili
pripravili v sodelovanju Združenja za ekološko kmetovanje SV Slovenije, ekoloških kmetij Kuk in Stergar ter zeliščarja Draga Iršiča, in sicer v
najstarejšem gostišču na Slovenskem – Gastuž-u.
Vsa pohvala organizatorjem natečaja (Splošna knjižnica slovenske Konjice), organizatorjem prireditve (Turistično informacijski center Slovenske Konjice) ter društvom in posameznikom, ki so namomogočili
prepoznati pomen »na roke lepo spisanega izdelka z osebno noto in
sporočilno vrednostjo« (citat).
Morda je prav otroški korak do zgodovine lastnega spomina tisti najhitrejši skok v napredek. 
Dajana Maurič

MLADINSKI CENTER
LITIJA
Evropska prostovoljna služba –
novi prostovoljki v Litiji

V MC-ju gostimo novi prostovoljki iz tujine Evelino s Švedske in Vesno
iz Srbije. Skupaj z nami bosta eno leto ustvarjali zanimive programe za
mlade Litijane. Vesna bo vodila delavnice, Evelina skrbela za promocijo
programov. Ves čas nam bosta predstavljali svoji domovini. Pozorno
preglejte program Mladinskega centra Litija v koledarju kulturnih prireditev, na spletni strani www.mc-litija.si in sledite objavam na FB strani
MC Litija. Že v naslednjem mesecu nam Vesna in Evelina ponujata vrsto zanimivih dogodkov. Vabljeni!
Njuno gostovanje financira Evropska skupnost iz programa Mladi v akciji.

Do uporabnega znanja na delavnicah
MC Litija

Mladost označuje tudi obdobje intenzivnega pridobivanja znanja in
spretnosti. V šolah, z neformalnim izobraževanjem in izkustveno. MC
Litija (kot vse mladinske organizacije) ponuja mladim veliko priložnosti
za učenje – vsak dan. Še posebej na oblikah neformalnega učenja. V
novembru pripravljamo delavnice »Reci NE zasvojenosti« (ponedeljek,
11.11.), »Vrste komunikacije« (četrtek, 14.11.) in »Dober vodja« (četrtek, 21.11.). Vodijo jih mladi, izkušeni mladinski delavci in namenjene
so mladim. Pridi v MC Litija, osvoji nova praktična znanja, ki ti bodo
koristila vsak dan pri številnih dejavnostih. Pokliči, če želiš imeti tako
delavnico v tvojem društvu!

Stojnica vse zastonj – vsak dan v MC Litija

19. oktobra smo se na stojnici pred športno dvorano Litija spomnili
začetkov naše največje humanitarne aktivnosti. Zgodilo se je natanko
pred tremi leti. Na svetovni dan boja proti revščini smo postavili prvo
stojnico za izmenjavo rabljenih oblek in igrač in ji dali ime STOJNICA
VSE ZASTONJ. Sedaj lahko rabljene predmete vsak dan prinesete ali
dobite v Mladinskem centru Litija na Ponoviški cesti 12 od 14.00 do
20.00. Vsako tretjo soboto v mesecu nas še vedno najdete na litijski
tržnici, občasno organiziramo večje zbiralne akcije po šolah, vrtcih,…
Imamo tudi veliko uporabnikov. V njihovem imenu se vam zahvaljujemo
za dosedanje sodelovanje.

Krompirjeve počitnice

Med jesenskimi počitnicami mlade vabimo v dnevni center MC Litija.
Odprt je vsak dan od 14.00 do 20.00. V ponedeljek bomo po 16.00
organizirali Lan party, v torek in sredo pa različne družabne igre. V
sredo bomo šli skupaj na kopalni izlet v Atlantis. Vse dni bo v MC Klubu
potekala bobnarska delavnica. V dnevnem centru se bomo pripravljali
na Noč čarovnic na Bogenšperku. V kleti bomo pripravili tradicionalni
dogodek KRIK, tokrat s številnimi novostmi. Več o programih na naši
spletni (www.mc-litija.si) in Facebook strani.
26. oktobra 2013 bo Klub litijskih in šmarskih študentov KLIŠE organiziral zdaj že tradicionalni Halloween paty. Zabava se bo odvijala v športni dvorani
Pungrt v Šmartnem pri Litiji ter bo od 22.00 ure pa
do jutranjih ur nudila nov nepozaben žur.
Tudi letošnje leto bo namen zabave za seboj pustiti
nepozabno noč ob dobri glasbi. Tako vas bodo za začetek ogreli ritmi
MC DJ Berny, večera pa bosta stopnjevala perspektivna mlada umet
nika elektronske glasbe DJ Marc Bucca in
DJ Spinne, ki ustvarjata pod imenom VANILLAZ. Prav slednja
sta pustila svoj pečat
že v številnih pomembnih klubih in festivalih, njun »beat« house
zvoka pa boste lahko
številni prepoznali tudi
iz Schengenfesta, Cirkus kluba v Ljubljani ali druge klubske scene sosednje Hrvaške, na tokratni Halloween zabavi pa vam bosta gotovo
dokazala zakaj sta ljubljenca party množic. V jutranjih urah bo mešalno
mizo prevzel domačin DJ Sinart, plesni program pa bo skozi celoten
večer popestrila plesna skupina Naughty by nature. Prvič v našem
okolišu pa bomo noro zabavo popestrili tudi z neonsko atrakcijo, tako
bo vsak obiskovalec zabave bo prejel neonsko svetilko za svojevrsten
in barvit užitek divjih ritmov.
Predprodaja vstopnic je na voljo samo članom KLIŠE-ja ter znaša 1€.
Na dan zabave bo nakup vstopnic možen vsem, članom in ne-članom,
cena pa bo za vse znašala 5€. Včlanitev, podaljšanje članstva in nakup
vstopnic možen v času uradnih ur (pon., sre. in pet. od 17.00 ure do
20.00 ure) v prostorih kluba. Halloween party se bliža, se vidimo!
KLIŠE
Klub litijskih in šmarskih študentov tudi ob začetku letošnjega novega
šolskega in študijskega leta odpira svoja vrata ter s tem vabi dijake in
študente lokalnega okoliša k članstvu. Ker klišejevci v tem letu želimo ponuditi še več, smo med poletjem popolnoma preuredili uradne
prostore na Valvazorjevem trgu ter ob prvem sestanku vseh aktivistov
sestavili pester program za raznolike in cenovno dostopne načine preživljanja prostega časa. Tudi v tem študijskem letu bodo vsem članom
na voljo inštrukcije, plesne vaje ter različna srečanja ob večerih družabnih iger, poker turnirjih, filmskih večerih ali ustvarjalnih delavnicah.
Ob tem vam KLIŠE še naprej nudi najcenejše kopije v Litiji. Športno
aktivne dejavnosti pa tudi letos zaokrožujejo odbojko in košarko, člani
pa boste lahko obiskovali tudi fitnes Klepec ali vodene vadbe aerobike,
bokwe in boot campa. Pri obisku slednjih bo podaljšana članska izkaznica obvezno dokazilo za kupone, ki jih boste prejeli v času uradnih ur
v klubu, s katerimi boste tako lahko obiskali vadbe ter fitnes.
Vsako uspešno šolsko in študijsko leto pa morajo zaznamovati tudi dobre zabave ter nepozabna druženja. 26. oktobra se bo tako ponovno
odvijal nepozaben ter zdaj že tradicionalen Halloween party, tudi letos
vam bomo ponudili gledališko predstavo, Pustno zabavo ter se skozi
celo leto trudili za organizacijo raznovrstnih športnih dogodkov. Ob tem
vse dijake in študente upravne enote Litija pozivamo, da v času uradnih
ur v ponedeljek, sredo ali petek, med 17.00 in 20.00 uro, prinesete
potrdilo o šolanju ter s tem postanete član KLIŠE-ja, članstvo še naprej
ostaja brezplačno. Med prvimi petdesetimi, ki se bodo na novo včlanili
ali podaljšali članstvo pa bomo podelili tudi 3 super nagrade. Vse dodatne informacije ter razglasitev žrebanja nagrajencev so vam na voljo
v prostorih kluba KLIŠE v času uradnih ur ter na naši facebook strani
facebook.com/klise.klub. 
Anamarija Kamin

KULTURA
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knjižnica litija
V torek, 24. septembra smo v Knjižnici Litija pripravili zaključno prireditev Poletavci. Že drugo leto
zapored je Knjižnica Litija sodelovala v projektu
Poletavci, ki ga organizira Mestna knjižnica Ljubljana. Letos je v projektu sodelovalo 42 otrok, kar
za 11 smo presegli lansko številko in upamo, da bo še naraščala. Poletavci so za nagrado prejeli potrdilo in majico, 6 jih je prejelo še knjigo
z darilom, glavno
nagrado, košarkarsko žogo in bon za
športne copate pa
je prejela Lara Miklič. V programu je
sodelovala skupina
HIGH 5 iz Litije, za
palačinke poletavke pa sta poskrbela kuhar Matevž in
knjižničar Domen.
Vsem poletavcem čestitke, staršem, babicam in dedkom pa hvala za
pomoč. Hvala tudi šolskim knjižničarkam in knjižničarkam v potujoči
knjižnici. Dragi Poletavci, nasvidenje prihodnje leto!

NOV ANTIČNI KOVANEC
ZA MUZEJ LITIJA

kulturNI CENTER litija
1. samostojna likovna
razstava domačina Janeza
Prašnikarja

»Poletavci«- poletni bralci 2013
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16. septembra smo bili v avli Kulturnega
centra deležni otvoritve likovne razstave
Janeza Prašnikarja in v uvodu povezovalke
smo o umetniku izvedeli tole:
„Janez ni bil nikoli ozek človek, to vemo vsi, ki imamo z njim opravka. To
pomeni, da kulturo nosi v sebi, dana mu je bila v zibko, izoblikovalo jo je
življenje. Janez svoj odnos do kulture izraža tudi tedaj, ko je treba glasno povedati, da nekaj ni v redu, se ne spodobi, ni dopustno. Tako je velikokrat glasno izrazil svoje nestrinjanje s splošnim odnosom do kulture,
ki se je zlasti v zadnjem obdobju tako ukoreninil v naši družbi. Redki so
ljudje, ki si upajo to povedati na glas, saj je lažje in varneje strinjati se
z vsem in molčati. Znana antropologinja je pred nedavnim rekla, da so
takšni ljudje v naši družbi socializacijska napaka, ker so tako redki, ker
jih tvorci naše politike in razvoja neradi poslušajo, ker nam nastavljajo ogledalo.... Janez to počne, zavestno, natančno, pokončno, jasno in
glasno… in hvaležni smo mu za to. Danes pa smo hvaležni tudi za to, da
s svojo kulturo, svojo umetnostjo bogati našo lokalno skupnost.“

Mestni muzej Litija je letos pridobil dragocen predmet, najden na
območju Zg. Loga pri Litiji. Gre za
dobro ohranjen rimski kovanec iz
obdobja med leti 114-117 po Kr., ki so bila zadnja leta vladanja cesarja
Trajana. Muzeju ga je podaril Savčan Marjan Grah, našel pa ga je njegov prijatelj Bojan Ivanušič pri oranju njive. Obema se za to plemenito
gesto iskreno zahvaljujemo!
Trajan (Marcus Ulpius Traianus) je sedel na prestolu od leta 98 do 117
po Kr. in se šteje za enega največjih cesarjev Rimskega imperija. Po
rodu je bil iz rimske province Hispania Baetica (današnja južna Španija)
in pod njegovo modro vladavino je cesarstvo doživelo največji ozemeljski obseg. Za njegove zasluge mu je rimski senat podelil častni naslov
optimus princeps (najboljši vladar), ki ga prej ni nosil še noben cesar.
V tem obdobju je bilo ozemlje današnje slovenske države razdeljeno
na 4 province – Italia, Noricum, Pannonia in Dalmatia, bilo pa je že od
nekdaj zelo pomembno zaradi svoje prehodne in strateške lege vzhod
– zahod. Lastnik tega ozemlja je nadzoroval vrata na Apeninski polotok
– v samo srce cesarstva. Med pomembnejša mesta oz. postojanke so v
tem času spadale naselbine Aemona (Ljubljana), Celeia (Celje), Poetovio (Ptuj), Neviodunum (Drnovo pri Krškem), Atrans (Trojane), Ad Pirum
(Hrušica na Notranjskem), Nauportus (Vrhnika) in Castra (Ajdovščina).
Sicer redke rimske najdbe na območju Litije pričajo, da so bili Rimljani
prisotni tudi pri nas, saj so v Litiji po navedbah starejših zgodovinarjev
uredili pristanišče in izkoriščali rudišča v litijski okolici.

Lahkih nog, s knjigo naokrog
Drugo srečanje s Piko Rokavičko, Darinko Kobal, bo 5. novembra ob
18. Uri, v Knjižnici Litija. Otroci bodo spoznali zgodbo Kraljestvo miru.

Permakulturni vrt
Knjižnica Litija vabi na predavanje o permakulturi. Predavala bo avtorica knjige Permakulturni vrt, Bojca Januš. Dvanajst osnovnih načel
permakulture je uporabnih v vsakem okolju, klimi in obsegu, več pa na
predavanju, ki bo v torek, 29. 10. ob 19.uri, v Knjižnici Litija. Predavanje pripravlja Točka vseživljenjskega učenja Knjižnice Litija in Društvo
U3 Litija in Šmartno.

Aktualni razstavi v obeh knjižnicah
Ob rojstnem dnevu
akad. slikarja Jožeta
Megliča predstavljamo njegove risbe.
Razstava je na ogled
v Knjižnici Šmartno,
po 8. novembru pa
bodo risbe na ogled
v Knjižnici Litija. V
Knjižnici Litija je na
ogled razstava Eros
Akt, Andreja Janže.

Slikarska razstava "Eros
Akt" umetnika Andeja Janže
V torek 8. oktobra se je v Galeriji Knjižnice Litija predstavil slikar Andej Janža -Andi, član našega
društva in sopotnik premoderne, z opusom na temo
Eros akt, razstava risb in slik v tehniki grafitni svinčnik na kartonu, ter akvarel na
platnu.
Razstava je na ogled do konca
oktobra v času odprtja Knjižnice.
Zahvaljujemo se za prečudoviti razstavni prostor galerije
Knjižnici Litija in izčrpnem programu na temo Eros, ki ga je
oblikovala in vodila Aleksandra
Mavretič, ter osebju za postrežbo, glasbenikom za spremljavo Meliti
Rozina in Viliju Gučeku. KUD Art Club Litija
Zvone Vrtačnik

Kulturni program so obogatili pevci Moške vokalne skupine Lipa ter
Oktet Valvasor. Razstava bo na ogled do 26.10.2013.

NAPOVEDUJEMO

novo sezono srečanj, ki smo jih poimenovali PRIBLIŽEVANJA, pričenjamo pa jih z dr. PETROM ČEFERINOM. Odličen gost, ki bo med nas
prinesel nova in drugačna razmišljanja. Vabljeni v TOREK, 22.10.2013
OB 19. URI v Kulturni center Litija. Dogodek ustvarjamo skupaj s Knjiž
nico Litija.

NOVEMBRSKA PRIBLIŽEVANJA

Novembra bomo v goste povabili Dušana Šešoka – enega najvidnejših slovenskih gospodarstvenikov, nekdanjega finančnega ministra in
predsednika Košarkarske zveze Slovenije, športnega navdušenca, na
pol Litijana in človeka brez dlake na jeziku.
Vabljeni na zanimiv klepet v sredo, 13. novembra, ob 19. uri, v Kulturnem centru Litija!

OTROŠKE MATINEJE - SOBOTA, OB 10. URI

26.10. - DEŽEVNIK MAKS - Lutkovna skupina Lučka
16.11. - PIKIN ROJSTNI DAN - Gledališka skupina Sonček
30.11. - JANKO IN METKA - Lutkovno gledališče Kranj
Več o predstavah si lahko preberete na spletni strani Kulturnega centra
Litija. Če želite, da vas obveščamo o posamezni predstavi po el. pošti,
pišite na: mateja.sladicvozelj@siol.net in dodali vas bomo na mailing
listo.

TOREK, 12.11.2013, ob 16.uri

OBVESTILO ZA ABONENTE

2. abonmajska predstava je predvidena za četrtek, 7.11.2013, ob 19.30.
V goste prihaja Prešernovo gledališče s predstavo SEN. Vabila prejmete tudi po pošti. Utrinke z naših prireditev si lahko ogledate na
www.jzk.si.

LETNI KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA LIPA
Dekleta in fantje PD Lipa bodo letos združili moči in zapeli o ljubezni.
Koncert za stare in mlade – za ljubezen namreč ni nikoli prepozno – bo
v petek, 22. novembra 2013, ob 19. uri, v dvorani Kulturnega centra.
Povezoval bo dramski igralec Pavle Ravnohrib. 
Prisrčno vabljeni!

DATUM

URA

DOGODEK

LOKACIJA

Ura pravljic
Knjižnica Litija
PRIBLIŽEVANJA: dr. Peter Čeferin
Kulturni center Litija
SRE
23.10.
U3: aromaterapija
Knjižnica Šmartno
Ura pravljic
Knjižnica Gabrovka
ČET
24.10.
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
PET
25.10.
U3: Aromaterapija
Knjižnica Šmartno
SOB
26.10.
Otroška matineja: DEŽEVNIK MAKSI - Gledališče Lučka
Kulturni center Litija
PON
28.10.
Bobnarska delavnica
MC Klub Litija
kopalni izlet v Atlantis
Ljubljana
TOR
29.10.
bobnarska delavnica
MC Klub Litija
Predavanje: Permakultura, predava Bojca Januš
Knjižnica Litija
SRE
30.10.
bobnarska delavnica
MC Klub Litija
ČET
31.10.
Noč čarovnic na gradu Bogenšperk
grad Bogenšperk
Špas teater: UDAR PO MOŠKO 2 (razprodano)
Kulturni center Litija
PON
4.11.
Ura pravljic
Knjižnica Vače
Lahkih nog, s knjigo naokrog: srečanje z Darinko Kobal: pravljična ustvarjalnica z zgodbo Kraljestvo miru
Knjižnica Litija
TOR
5.11.
ČISTIMO SKUPAJ predstavitev mladinske pobude, Biograd na Moru
MC Litija
tekaški četrtek
zbor pred MC Litija
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
ČET
7.11.
Jarotov svet v crocsih, otvoritev razstave Jare Pavliha
MC Litija
Abonma: DA, GOSPOD PREMIER - Šentjakobsko gledališče
Kulturni center Litija
PET
8.11.
Fotografska razstava: Cerkve sv. Martina, Ciril Velkovrh
Knjižnica Šmartno
PON
11.11.
Reci NE odvisnosti, pogovorna delavnica
MC Litija
U3: Predavanje Tanje Cegnar, vremenoslovke
Knjižnica Šmartno
TOR
12.11.
Švedski večer s prostovoljko Evelino
MC Litija
Fotografska razstava: Sonja Perme
Avla Občine Litija
SRE
13.11.
PRIBLIŽEVANJA: Dušan Šešok
Kulturni center Litija
tekaški četrtek
zbor pred MC Litija
ČET
14.11.
Vrste komunikacije, izkustvena delavnica za mlade
MC Litija
PET
15.11.
Razstava vezenin ob šmarskem občinskem prazniku
Knjižnica Šmartno
Stojnica vse zastonj
pred športno dvorano Litija
SOB
16.11.
Otroška matineja: PIKIN ROJSTNI DAN - Gledališče Sonček
Kulturni center Litija
Ura pravljic
Knjižnica Litija
TOR
19.11.
Razstava likovnih del OŠ Šmartno ob 50. letnici stavbe OŠ Šmartno pri Litiji
Knjižnica Šmartno
Srbski večer s prostovoljko Vesno
MC Litija
Ura pravljic
Knjižnica Gabrovka
tekaški četrtek
zbor pred MC Litija
ČET
21.11.
Dober vodja, izkustvena delavnica za mlade
MC Litija
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
PET
22.11.
Letni koncert Pevskega društva LIPA LITIJA
Kulturni center Litija
TOR
26.11.
Potopisno predavanje: Butan, predava Zoran Furman
Knjižnica Litija
Predstavitev knjige in srečanje z avtorjem: Smajo Safić Gupta - Ajurvedska medicina za fizično,
ČET
28.11.
19.00
Knjižnica Litija
mentalno in duhovno zdravje
10.00
Otroška matineja: JANKOIN METKA - Lutkovno gledališče Kranj
Kulturni center Litija
SOB
30.11.
19.00
KONCERT TAMBURAŠKEGA ORKESTRA ŠMARTNO: LATINO MARTINI
Dvorana Pungrt Šmartno
Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si
TOR

22.10.

18.00
19.00
17.00
16.00
18.00
17.00
10.00
15.30–16.30
07.30–15.50
15.30–16.30
19.00
15.30–16.30
15.00–19.00
19.00
18.00
18.00
18.00
16.00
18.00
19.00
19.30
19.00
18.00
17.00
18.00
19.00
19.00
16.00
18.00
17.00
08.00–11.00
10.00
18.00
18.00
18.00
16.00
16.00
18.00
18.00
19.00
19.00
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Osnovna šola Litija

Podružnica s prilagojenim programom

GOZDNI DAN V LITIJSKI OSNOVNI ŠOLI

V septembru, ki že rahlo namiguje na jesen, nas je OŠ
Litija, podružnica s prilagojenim programom, povabila
na obisk z namenom, da izvedemo naravoslovni dan
v gozdu.
Vodja podružnice ga. Marjeta Mlakar Agrež in učenci z
učitelji so nas zelo lepo sprejeli. Z naravoslovnim dnem
smo začeli v razredu, kjer smo se predstavili in hitro postali prijatelji.
Po malici smo se odpravili v bližnji gozd. Skupino otrok na vozičkih so
do gozda odpeljali s kombijem, ostali smo se odpravili peš. Za nekatere otroke je bila že pot v gozd pravi
podvig, saj so morali premagati pot
polno korenin in ovir. Vendar jim je
skupaj s spremljevalci uspelo.
V gozdu smo najprej malo sramežljivo, nato pa že kar pogumno zapeli.
Nato smo spoznavali drevesa, ugotavljali, če so živa, spoznali smo, da
nas listavci in iglavci »drugače pobožajo« in da glino pridobivamo iz
zemlje. Preko igre smo spoznali tudi prehranjevalno verigo. Vseskozi je
delavnico spremljal smeh in iskrive misli.
To je bil dan, ki nam bo ostal v spominu, dan, ki ti da energijo, dan
odprtih in nasmejanih otrok, otrok z velikim srcem. Z veseljem se še
kdaj vrnemo k njim.
Naravoslovni dan je potekal v okviru projekta Srce narave nas povezuje in v organizaciji Inštituta za gozdno pedagogiko. Projekt sofinancira
Evropski sklad za razvoj podeželja in poteka preko LAS Srce Slovenije.
Natalija GyÖrek, Jaka Šubic in Alja Pirnat,
ekipa projekta Srce narave nas povezuje

Srečanje podružnic na Dolah
V petek, 13.9. 2013, je na Dolah potekalo že 4. srečanje podružničnih šol Svibno, Podkum,
Dole in Polšnik. Z veseljem smo
se odzvali vabilu podružnične
šole Dole pri Litiji. Dan je bil lep
in družanje je bilo prijetno. Zjutraj smo se s kombijem odpeljali
na Dole. Tam smo si ogledali kulturni program, ki so ga pripravili
učenci z Dol. Nato smo si ogledali kopo, ki so jo postavili čisto blizu šole. Gozdar Jože Prah nam je
razložil, kaj vse potrebujejo za kopo, kdo kopo žge in koliko časa se to
počne. Sledila je malica, po malici pa oglarske igre na igrišču. Učenci
so prenašali krompir na glavi, na žlici, metali so lesene deščice v obroč,
prenašali so drva, risali z ogljem, se naučili pesem o oglarju ter si ogledali lubadarje v lubju. Potem smo se peš odpravili proti Slavini, kjer so
nam na domačiji Brinovec pokazali še eno gorečo kopo. Ponudili so
nam oglarski kruh, ki je zaradi oglja črne barve. Risali smo z ogljem.
Ogledali smo si oglarsko hišo. Po končanem ogledu in prijetnem druženje smo se veseli odpravili proti domu. 
Katarina Juvan

VRTNARSKI KOTIČEK
ZALOŽNO GNOJENJE
NA VRTU
Leto je naokoli, pobiramo plodove in sadove našega dela v sadnem in zelenjavnem
vrtu. Če smo bili pridni smo odnesli iz vrta
na košare zelenjave in sadja. Ali smo se kdaj
vprašali od kod to? Od kot te količine sadja
in zelenjave, kaj se dogaja z zemljo, ki preko
koreninskega sistema rastline omogoči tak
in tolikšen pridelek?
Z oddajanjem hranljivih snovi dušika, fosforja, kalija in drugih elementov v organski in
anorganski obliki, omogoči cvetenje, oploditev, rast plodov, gomoljev, listja in dozorevanje. S plodovi mi to odnašamo iz vrta.
Zemlja s tem postaja čedalje bolj siromašna
na teh prepotrebnih hranilih. Posledično zemlja brez gnojenja daje vsako leto slabši pridelek in na koncu ne poplača več vloženega
dela v obliki plodov. Odraz iztrošene zemlje
se kaže v razraščanju mahu in raznih nizkih
plevelov, v sadnem vrtu pa v obliki izmenične rodnosti. To je rodnosti vsako drugo leto.
Zakaj pride do tega. Drevo si nabira hranila
dve leti, da lahko za silo požene cvetne nastavke in se oplodi. Posledično imamo rod
nost vsako drugo leto.
Vsako leto po končanih delih na vrtu in tudi
prej delajmo bilanco uspeha našega dela na
vrtu. Koliko smo pobrali in kaj smo vložili.
Takoj imamo na dlani ugotovitev in podatke
o založenosti zemlje s prepotrebnimi hranili.
Mnogi še danes smatrajo za osnovno gnojilo
hlevski gnoj, ki naj bi bil alfa in omega vsega.
V resnici pa prav v te grmu tiči zajec, ki pogosto povzroča enostransko prehranjenost
zemlje z dušikom, drugih snovi pa manjka.
Zato pogosto uspehov na vrtu ni. Hlevski

LIKOVNA KOLONIJA
V letošnjem letu šmarska šola, oziroma zgradba
v kateri ta deluje, praznuje 50. obletnico. V ta namen je 27.9.2013, v sodelovanju z likovnim društvom LILA, organizirala likovno kolonijo, katere
so se udeležili tudi učenci Osnovne šole Litija,
Podružnice s prilagojenim programom skupaj z
mentorico Barbara Klanšek. Slikanje etnoloških in arheoloških
znamenitosti kraja je zaradi slabega vremena potekalo v Megličevem ateljeju, v Šmartnem
pri Litiji. Učenca Janez Černe
in Marija Pirc sta svojo nadarjenost ustvarjalno izrazila na
papir in tako so nastali čudoviti
izdelki. Dela sodelujočih mladih
likovnikov bodo razstavljena na samostojni razstavi v mesecu novembru 2013. 
Barbara Klanšek

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI
V mesecu septembru so vsi učenci Podružnice s prilagojenim programom opravili zdravniške preglede v Zdravstvenem domu Litija. Odpeljali so jih učitelji razredniki, nekaterim pa so se pridružili tudi starši.
Zdravniški pregledi so zelo pomembni za delo z učenci, saj veliko otrok
potrebuje tudi zdravstveno nego in usmerjanje. V tem šolskem letu bo
zdravstveni dom Litija izvajal v oddelkih tudi ure zdravstvene vzgoje.
Marjeta Mlakar-Agrež

MI-Les
Mitja Kralj
s.p.

Bevkova 34, 1270 Litija

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

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

ŽUSTERNA KOPER – letna šola v naravi
V mesecu septembru smo se z 67 učenci 5. razreda matične in podružničnih šol OŠ Gradec preizkušali v plavalnih sposobnostih. Učenje prilagajanja na
vodo in nadaljevalno šolo plavanja
smo izvajali v 25 m
bazenu in ostalih
manjših bazenčkih
Aquaparka Hotela
Žusterna in seveda
v morju. Športni
dan smo izvedli na
površinah Bonifike,
izdelali legionarsko
pokrivalo in ladijo
iz papirja, spoznavali živali in rastline, reševali angleške rebuse, napisali kartico s pozdravčki, ob večerih pa uživali ob plesnih ritmih. Druženje
in odgovorno vedenje v skupini ter navajanje na samostojnost; vse te
izkušnje so nas vse zelo obogatile. Vsem, ki ste bili uspešni v tekmovanju za delfinčke iskrene čestitke, najbolj pa smo ponosni na učence, ki
so na tečaju prvič samostojno zaplavali.
Andrejka Setničar, vodja šole v naravi

Pevski vikend MPZ OŠ Gradec
Tudi v letošnjem šolskem letu je število pevcev v mladinskem pevskem
zboru OŠ Gradec preseglo število 70. Po prvih šolskih druženjih na
pevskih vajah smo s pevci triglasnega pevskega zbora odšli v Fieso na
intenzivne pevske vaje. Prepevali smo res veliko, a v dneh od 11. do
13. oktobra smo odkrili, da poleg pevskega talenta vsak med nami premore še kakšen drug talent, ob katerih smo se zabavali na sobotnem
zabavnem večeru. Ob vsem tem pa smo vseeno našli čas in energijo za
skrivnostne pogovore in sprehod do Pirana.
zborovodkinja Ana Tori

UTRINKI POŠ HOTIČ
Komaj smo dobrozačeli šolsko leto, že so naši dopoldnevi polni različnih aktivnosti in doživljajev. Učenci 5. razredov so v mesecu septembru pridno usvajali kolesarsko znanje, prekolesarili poligon po dolgem
in počez ter pod budnim očesom policista Litijske policijske postaje
prav vsi uspešno opravili izpit. Bravo kolesarji!
V tednu otroka, med 7. in 11. oktobrom, smo nekaj ur pouka namenili
športnim aktivnostim in igralnim uricam, pri likovnih delavnicah smo
ustvarili izdelke, s katerimi smo okrasili šolo in ji nadeli jesenske barve,
torek pa je bil dan za kino. Učilnici smo spremenili v kinodvorano, kjer
smo si ogledali risanko oz. film Ostržek. Kot v pravem kinu smo lahko
izbirali med dano ponudbo. Najmlajši šolarji pa smo v tem tednu obiskali tudi naše prijatelje v vrtcu Taček, se z njimi poigrali in stkali nove
oz. poglobili stare vezi. 
Maruša Krnc, razredna učiteljica

jesenskem, zimskem in zgodnjespomladan- krošnje, zalopatamo, vkopljemo, potrosimo
skem času. Tako imajo hraniva dovolj časa, po snegu.
da se pretvorijo v takšno obliko, ki je kore- Enaka pravila veljajo tudi za okrasne trate.
ninskemu sistemu najlažje dostopna. Pogo- Tudi njih ne smemo v jeseni gnojiti z večjisto mora preteči v zemlji tudi več pretvorb, mi dodatki dušika. Okrasne trate pa lahko
da dobimo tisto pravo in najbolj dostopno pognojimo pozno pozimi tudi v sneg z briketiranim gnojilom za okrasne trate. Po staobliko. Za to pa je potreben čas.
Pri sajenju dreves in grmičevja je založno ljenju snega bo prešel v zemljo, trata pa si
gnojenje nujno potrebno, da mlade sadike bo pravi čas nabrala moči za krasitev vrta
zgodaj spomladi.
ne vznemirjamo po nepotrebnem.
Posebej som poudaril, da ta čas ni primeren Za konec naj omenim, da velja uporabiti
za dodajanje dušika. Zakaj? Dušik ne potre- zdravo pamet in ne pretiravati, dosegli bomo
buje izrazitih pretvorb, da bi bil dosegljiv ko- boljši učinek.
Franc Grošelj
reninskemu sistemu, zato v rastlino preide
hitro in ta prične rasti. Rast
v jesenskem času pred zmrzaljo pa je za rastlino ali dreZa sajenje ,
vesce lahko usodna. Odgnani
presajanje
deli rastlin pred zmrzaljo ne
olesenijo dovolj zato taka rain založno
stlina pozebe in posledično
gnojenje
prične gniti ter odmre.
Torej jeseni dušika ne dodanepogrešljiv
jamo oziroma zelo malo. DoVRTNARČEK
dajamo ga pa zato izdatneje
v pomladanskem času, če je
za sadjarje in
to potrebno.
vinogradnike.
Katera gnojila so primerna:
NPK 6-16- 28 + mikro; NPK 818- 28 + B; NPK 4-18-27+B,
PK 24-24 itd.To pravilo pri
drevju zlasti velja za pečkarje
Proizvodnja in trgovina d.o.o.
(jabolka, hruške, vinska trta)
Ljubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA
pri koščičarjih pa dušik dodajamo spomladi ali pa gnojimo
Tel.: 01/8980-181
v sneg z NPK 15-15-15 + mikro.
SPECIALIZIRANA PRODAJALNA ZA
Kako založno gnojimo? Pod
PROFESIONALCE, VRTIČKARJE IN KMETE.
sadnim drevjem in vinsko
Kdaj založno gnojimo?
Čas za založno gnojenje s hranili razen za trto potrosimo ali pa narediwww.agrolit.si
dodajanje dušika je najprimernejši v pozno- mo luknje v zemljo po obodu
gnoj omogoči dobro rast, ne pa cvetenje, če
pa do cvetenja pride, plodovi odpadajo ne
dozorevajo in imajo slab okus. Take rastline
postanejo neodporne na škodljivce in bolez
ni.
Vedeti moramo, da moramo nadoknaditi
tudi ostale hranljive snovi. Zlasti še fosfor
in kalij. Najlažje ju dodajamo v obliki mineralnih gnojil NPK ali PK, če smo gnojili pred
tem s hlevskim gnojem. Danes se na trgu
dobijo tudi posamična hranila v obliki granul
ali kristalov, kjer doziranje izvedemo lahko
izredno natančno. Seveda tudi pretiravanje
s temi gnojili ni dobro. Zavedati se moramo,
da je vedno najbolje ohranjati ravnotežje.
Večkrat sem že napisal, da imata fosfor in
kalij eno izmed zelo dobrih lastnosti, to je,
da se ne izpirata v tla in ne izhlapevata.
Posledično temu ju lahko dodajamo v enkratnih količinah na zalogo. To imenujemo
založno gnojenje. Ti dve hranili se bosta
postopoma pretvarjali v spojine, ki so koreninskemu sistemu enostavno dostopne. Rastline in drevje pa ju bo srkalo toliko kolikor
potrebujejo. Založno gnojenje lahko traja
tudi več let, seveda pa se moramo zavedati da dodajanje prevelikih količin teh hranil
spreminja ravnotežje reakcij v zemlji, in kislost. Posledično pa tudi dostopnost posameznih hranil rastlinam. Zelo tipičen primer
je porušeno ravnotežje v razmerju železa in
kalcija. Tukaj drug drugega blokirata, če je
enega ali drugega preveč. Posledica je nastop železove kloroze ali rumenenja listov in
na drugi strani pomanjkanje kalcija s posledico naprimer grenke pegavosti na plodovih
jabolk (zlasti nekaterih sort, npr. jonatan,
mutsu ipd).

ŠOL ST VO / DRU Š T VA

Vrtec Litija
UČENJE V NARAVI IN Z NARAVO
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Osnovna šola Gabrovka-Dole
TEDEN OTROKA

Strokovni delavci v vrtcu poskušamo čim več vzgojnih dejavnosti prenašati v najboljšo učilnico, v naravo. Na sprehodih v bližnjo okolico vrtca smo skozi vse
leto opazovali staro jablano. Nekateri otroci so se še
spomnili njenih golih vej pozimi in cvetočih spomladi.
Poleti smo opazovali njeno bujno, zeleno krošnjo, tokrat pa je našo
pozornost pritegnila z vejami, ki so se šibile pod težo zrelih jabolk. Prijazni sosed Lojze nam je podaril poln zabojček teh ekološko pridelanih
sadežev. Seveda smo si najprej privoščili
zdravo sadno malico, nato pa se je med
otroki pojavilo vprašanje, kako bi iz jabolk
nastal sok, oziroma, ali bi sploh nastal.
Tega izziva smo se lotili naslednji dan in
s pomočjo sokovnika pripravili naravni
jabolčni sok. Otroci so spremljali celoten
proces in v njem tudi aktivno sodelovali,
zato so bili na rezultat toliko bolj ponosni, nad sladkim, polnim okusom
soka pa preprosto navdušeni. Kmalu so tudi ugotovili, da je tistemu iz
tetrapaka le malo podoben. Z učenjem v naravi in z naravo, otroci spoznavajo naravo v vsej njeni raznolikosti, ob tem spoznavajo tudi sebe,
svoje telo in svoje zmožnosti. Tako bodo naravo vzljubili in spoštovali,
sami pa oblikovali zdrave življenjske navade. Le zdrav otrok pa je tudi
vedoželjen in radoveden. Bodimo jim svetel zgled. 
Vida Žontar,
vzgojiteljica

V tednu otroka, ki je imel naslov« Kako je biti otrok v
današnji družbi?«, je spodbujal otroke k temu, da povedo o čem razmišljajo, kaj doživljajo, čutijo, občutijo
krivice ali zadovoljstvo, veselje. Odrasle je spodbujal,
da razmislimo, prisluhnimo otrokom, kaj več storiti za
njih danes, v današnji družbi ... Tako smo si vzeli veliko časa za pogovor, pogovor o vrednotah, se družili
z vsemi vrstniki oddelkov kolikor se je le dalo… Družili smo se vsi oddelki (Gabrovka in Dole) na že tradicionalni olimpijadi prijateljstva ter
uživali v skupinskih gibalnih
igrah. Oddelki v Gabrovki smo
si skupaj ogledali lutkovno
predstavo vzgojiteljic »Mojca Pokrajculja«, tudi plesna
delavnica nas je povezala na
poseben, plesni način, »Botra
jesen« je z nami delila jesenske dobrote, ki smo jih tipali,
vonjali in okušali. Po skupinah
pa smo si podarili plišaste igrače, ki so jih otroci lahko odnesli domov.
Tako malo je bilo potrebno, da smo bili vsak dan zadovoljni in znali o
vsakem dnevu povedati veliko lepega, pozitivnega, da se radi skupaj
igramo, smo veseli, če se družimo. 
Marinka L.

STARA HRUŠKA PRIPOVEDUJE

UVAJALNI MESEC V SKUPINI ŽELVIC

Jesen nam je postregla z obilo sadja in to smo izkoristili tako, da smo
skuhali marmelado iz hrušk, jabolk, grozdja in sliv. Pod staro hruško
smo pobirali hruške, jabolka. Slive, grozdje in steklene kozarčke pa so
otroci prinesli od doma. Sadje smo oprali, ga narezali na manjše koščke, jih dali v
velik lonec, dodali sladkor in odnesli v kuhinjo, kjer se je marmelada počasi kuhala. Medtem so otroci naredili nalepke za
na kozarce. Naslednji dan so na pokrove
napolnjenih kozarcev privezali še okrogel
kos blaga.
Teto jesen smo našli po sledeh, ki nam jih
je puščala ob poti in z opazovanjem dreves, ki so bila polna sadja ter
obarvana s pisanimi listi. Pod staro hruško smo ji nato pomagali pobarvati liste z jesenskimi barvami, se pogostili s sadjem in čajem.
Otroci so ustvarjali še izdelke na temo jesenskega sadja tako z gubanjem papirja, striženjem, lepljenjem, risanjem in tudi z gnetenjem
slanega testa. 
Vida Kristan, vzgojiteljica

IZLET NA LJUBLJANSKI GRAD

Četrtek, 3. 10. 2013, je bil za otroke skupine Jurčki iz Jevnice poseben
dan, kajti obiskali smo Ljubljanski grad in zmaja, ki tam prebiva. O
zmajih vemo veliko, saj smo prebrali veliko zgodbic o njihovih dogodivščinah.
Ta dan je bilo vse tako posebno, tako
drugače. Z vlakom smo se odpeljali v
Ljubljano. Sprva smo bili zelo navdušeni
nad jatami golobov, ki so nas obletavale med ogledom železniške postaj in ko
smo od daleč zagledali grad, smo vedeli
da smo na pravi poti. Med hojo do gradu so nas na poti pričakali zmaji, ravno
tisti zmaji o katerih smo se pogovarjali
v vrtcu in res so stražili zmajski most.
Na gradu sta nam vodički povedali, da
nam je zmaj pustil skrivnostna sporočila
in napotili smo se po njegovih sledeh in tako raziskovali grad. Skrivnostna sporočila so nas vodila do grajskega vodnjaka, grajske kapele
kjer smo slišali zgodbo o zmaju in sv. Juriju, si ogledali top in topovske
line, po strmih stopnicah smo se povzpeli na razgledni stolp iz katerega
smo opazovali mesto Ljubljana, na koncu pa so nas njegova sporočila
pripeljala do temne sobe v kateri se je skrivala skrinja z zakladom. Navdušeno smo odprli skrinjo in si razdelili zaklad. Na grajskem dvorišču
smo se odpočili in pojedli sendviče, ki so jih pripravile mamice.
Z vzpenjačo smo se spustili nazaj v mesto, potem pa se spet z vlakom
popeljali do vrtca kjer nas je že čakalo kosilo. Utrujeni, a zadovoljni in z
novimi izkušnjami, da so otroci pojedli kosilo, potem pa čisto vsi trdno
zaspali. 
Špela Kranjc, pom. vzgojiteljice
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Mesec september je v vrtcih običajno posvečen uvajanju. Tudi pri nas
v vrtcu Čebelica v Gabrovki ni nič drugače. Otroci v skupini Želvic smo
v svoje vrste sprejeli šest novih obrazov, novih značajev, ki so nam popestrili skupino. Najmlajša sta komaj dobro dopolnila eno leto in tako
se poleg ostalega, še počasi postavljata na svoje noge. Glede na to, da
naši najstarejši v letošnjem letu že pihajo 4. svečko pa je jasno, da nam
ne more biti dolgčas.
Zdaj že lahko zatrdimo,
da smo začetne težave in
zadrege kar lepo premagali. Solzice v očeh so se
v večini posušile in vse
lažje se zjutraj ločujemo
od mamic (še lažje od
atijev) in jih spet pričakamo potem, ko se naši
polni trebuščki po kosilu
spočijejo.
Da bi bilo naše spoznavanje čim lažje in prijaznejše, sva se vse od prvega dne trudili, da so
otroci prihajali k nasmejanima vzgojiteljicama in s starši vzpostavljali
zaupen odnos medsebojnega spoštovanja. Tako so malčki lažje prehajali iz domačega v vrtčevsko okolje.
Večino časa v zadnjem mesecu smo posvetili eni osnovnih otrokovih
potreb – igri. Pustili sva jim dokaj proste roke pri izbiri igrač in »soigralcev«, jih le opazovali in tako spremljali njihovo vključevanje med
prijatelje v skupini.
Kratke vodene dejavnosti v jutranjem krogu so se iz tedna v teden
podaljševale, saj smo vedno bolj uspešno in dlje sedeli ob pozdravu,
pesmi in pogovoru. S socialnimi igrami smo si skušali zapomniti imena
naših prijateljev, naše in njihove znakce, ki nam označujejo obešalnike,
ležalnike in povedo koliko nas je v vrtcu na kateri dan v tednu.
Izbrali smo si pesmico, ki nas vsako jutro združi, da počasi začnemo z
delom, prav tako pa smo se v eni od pesmic učili »graditi« prijateljstvo.
V jutranjem krogu smo s prijatelji spletli skoraj čisto pravo »pajkovo«
mrežo oz. mrežo prijateljstva.
Ugotovili smo, da moramo za dobro počutje v vrtcu upoštevati tudi
nekatera pravila, za katere smo piktograme razobesili na vidna mesta v
igralnici in garderobi. Teh se bomo skušali držati skozi celo šolsko leto
in zato bova poskrbeli za redno obnavljanje tekom dnevne rutine.
Mesec september je minil, kot bi mignil. Obe sva veseli, da smo tako
hitro postali »domači« in se tako vsi skupaj radi vsakodnevno vračamo
v naš vrtec, v našo igralnico k novim prijateljem.
Vzgojiteljici Mateja Fortuna in Laura Horvat

Društvo Šola
zdravja Litija
Prave lastovke so že odletele
v tople kraje, naše »lastovke« pa bodo vztrajale na igrišču vso zimo. Posnetek, ki je
nastal v meglenem jesenskem jutru, je slab,
naša volja pa kot običajno dobra.

“Ljuba dežela, kje ležiš” praznik KS Polšnik
»Domov, domov so pela kolesa lokomotive, domov, četudi na pogorišča, četudi na razvaline…« (To povest
je domovine, Voje, Borišek, Cej, Polšnik 2000) Tako
je zvenela pesem naših izgnancev pred 68 leti, ko so si srčno želeli
spet videti dom, stopiti na domača tla in znova zaživeti. Večina krajanov Polšnika je bilo v začetku druge svetovne vojne proti svoji volji izgnana iz svojih domov. In dan,ko se jih je konec vojne, leta 1945
vrnilo največje število, prav gotovo zasluži da je postal krajevni praznik. Krajevna organizacija Društva izgnancev Polšnik tako vsako leto
v sodelovanju s kulturniki pripravi slovesnost, da se ne bi »pozabilo«
kaj so prestajali ljudje v tistem krutem času. Tudi letos je bil praznik
tako obeležen s pevskim programom, recitacijami in plesnimi točkami ter glasbenimi vložki na harmoniki, za kar so poskrbeli MoPZ Polšnik, obe skupini otrok iz vrtca z vzgojiteljicami in učenci z učiteljicami.
Po uvodnem pozdravu predsednika KO DIS, Jožefa Pograjca, je z nami
delila svoje občutke in nekaj zgodovine tudi tajnica društva Amalija Razpotnik. V pozdrav in zahvalo za
delovanje društva in krajanov
v občini, je dodal nekaj besed
podžupan Občine Litija, g. Gregor Zavrl. Program je v celoto
povezovala Tanja Ribič. Uradni
del se je nadaljeval v prireditev z malce drugačnim, bolj
živahnim tonom. Vsi skupaj,
predvsem pa dve tekmovalni ekipi, smo bili izzvani v poznavanju našega
domačega kraja. Ekipa Ljudskih pevk se je pomerila z ekipo MoPZ Polšnik v kvizu, ki je potekal po sistemu TV oddaje Moja Slovenija, le da je
bil tokrat njen naslov Moj Polšnik. Kviz je pripravila Mateja Sladič-Vozelj,
za glasbene izzive so poskrbeli polšniški šolarji in harmonikar Žan Žak
Hribar. Računalniško podporo vsej zadevi je nudil Aleš Vozelj. Po temeljitem preizkušanju sivih celic, so z dodatkom malce sreče, začinjeno
z veliko humorja, slavile zmago Ljudske pevke. Ugotovili smo, da nam
marsikakšna informacija, ki jo je sicer moč najti v knjigah, ki so že izšle
v Polšniku, ni znana. So pa zato dragocen vir znanja in informacij naši
starejši krajani in bi jih bilo marsikdaj pametno poslušati. Obiskovalci
so si lahko ogledali razstavo fotografij avtoric Zinke Tori in Špele Pavlič
Kos. Posnete so bile lani oktobra s helikopterja, ko je nastalo preko
tisoč fotografij našega kraja. Poleg tega je bila na ogled idejna zasnova
ureditve vaškega jedra - povezava starega in novega dela Polšnika. Dogajanje je bilo prijetno, sproščeno in predvsem drugačno, kot smo jih
vajeni. V teh časih, ko je vsega mrkega čisto preveč, je bil večer odlična
popestritev konca delovnega tedna. 
Laura Horvat

Praprošče 15, 1270 LITIJA
Tel.: 01 8984 329
Fax: 01 8995 480
GSM: 040 621 029

AKTIVNO V JESEN, ČAS JE ZA FITNES
IN OBISK SAVNE

V našem fitnesu VITALIS, bomo poskrbeli, da ne boste prepuščeni sami
sebi ampak vam nudimo strokovno pomoč za pravilno izvedbo vaj.
Za vse nove člane, ki se odločijo za mesečni program vadbe, je na voljo
brezplačni predstavitveni trening.

Poned., 28.10.2013, ob 16. uri

V septembru smo praznovali 3. obletnico naše
jutranje telovadbe. Še naprej se torej vsak
dan pridno razgibavamo, imamo se lepo in počutimo se dobro. Za nas, ki v 56. skupinah po
Sloveniji telovadimo, še vedno velja rek: RANA
URA – ZLATA URA, oziroma ZDRAVE POL URE
V OBJEM NATURE.
Na fotografiji je polovica naših članov, sicer
pa se nam lahko pridruži vsakdo, ki ima rad
tovrstno rekreacijo in se mu ljubi pravi čas iz
postelje.
Za skupino: Marjana Berložnik
Fotografija: Marjana Berložnik

Vabljeni vsi tisti, ki ste že vstopili v peto desetletje in želite ostati v "formi",
kot tisti, ki imate katero od številnih sodobnih kroničnih bolezni in jih lahko
odpravite ali vsaj omilite z redno vadbo v fitnesu. Medicinske raziskave so pokazale, da je telesna vadba ključni del življenjskega sloga, ki podpira zdravje
in kakovost življenja.
Če vam čas ne dopušča popoldanske ali večerne vadbe v fitnesu vam ponujamo vadbo v jutranjih urah.
Po vadbi v fitnesu si lahko privoščite še:
• obisk suhe finske savne;
• ročno masažo telesa, aromaterapijo, limfno drenažo, refleksno masažo
stopal, masažo z vročimi kamni;
• pri športnih poškodbah, kroničnih bolečinah, raznih nevroloških in
limfatičnih bolezenskih stanjih pa izvajamo nevromuskulatorni taping
NMT, ki pomaga pri hitrejšem okrevanju.
Vsak od nas bi si moral želeti, da starost dočaka zdrav, s primerno težo
in zadostno mišično maso, za to pa se je potrebno potruditi in izbrati
vadbo, ki bo učinkovita in ob druženju tudi zabavna.

e-mail: vojko.kodrman@telemach.net
www.fitnesvitalis.com
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

Likovna skupina in Mavrica v
Cankarjevem domu

Na letošnjem, že 13. FESTIVALU ZA tretje ŽIVLJENJSKO OBDOBJE v Cankarjevem domu v Ljubljani, je
bila udeležba Kulturne sekcije našega društva doslej najobsežnejša.
V ZDUS - ovem kotičku se je že prvi dan, 1. oktobra,
predstavila LITERARNA SKUPINA s svojo odlično razstavo Rokopisi 21.
stoletja, ki so si jo Litijani lahko ogledali v
mesecu marcu v KC Litija. Razstavo smo
člani dopolnili z delavnicama in sicer izdelavo inicialk, ki jo je vodil Janez Prašnikar v dopoldanskem in Milena Dimec v
popoldanskem terminu, ter enopoteznim
slikanjem, ki ga je vodila Mira Uličevič,
članica Univerze za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Gospa Mira ima v Sloveniji edina certifikat za
tovrstno slikanje in je bila poleg inicialk velika atrakcija naše razstave,
saj je bilo predstavljeno za obiskovalce resnična novost. Sodelovali sva
še Beti Prašnikar in Iva Slabe, ki sva poskrbeti za vse tehnične podrobnosti, ki sodijo zraven.
V sredo, 2. oktobra, je na odru Gallusove dvorane nastopila MAVRICA, ženski
pevski zbor DU Litija, ki si je v maju, na
15. SREČANJU ZASAVSKO POSAVSKIH
UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV, pripela možnost nastopanja na velikem
odru, med 14 zbori iz vse Slovenije in
zamejstva. Vodenje celotne prireditve
je bilo zaupano meni, kot članici Komisije za kulturo pri ZDUS-u in v veliko čast mi je bilo napovedati domači zbor, ki se je odlično odrezal. Vodil
jih je Ivan Kolar, ki je nadomeščal svojo ženo, zborovodkinjo, Marjano
Kolar. Slavnostni govornik je bil priznani dirigent in velik ljubitelj zborovskega petja, g. Igor Švara, ki je v svojem nagovoru poudaril pomen takšnih srečanj, negovanje slovenske ljudske pesmi in druženja. Prireditev
je bila kvalitetna, tako po našem občutku kot g. Švare in ostalih prisotnih strokovnjakov in se je zaključila v prijetnem vzdušju ob prepevanju
venčka slovenskih narodnih. Peli so vsi zbori in z njimi vsa dvorana pod
Iva Slabe
sloganom: NAJ SE SLIŠI SLOVENSKA PESEM. 

Srečanje upokojencev in poslancev v
Državnem zboru

Dne 30. 9. 2013 je Zveza društev upokojencev organizirala srečanje s
poslanci. Po pozdravnem govoru Predsednice Zveze društev upokojencev Slovenije dr. Mateje Kožuh Novak in predsednika DZ Janka Vebra
se je zvrstilo osem priznanih strokovnjakov, ki so pred mnogimi leti
oblikovali stabilen pokojninski sistem, katerega želimo ohraniti. Leta
1933 se je zgradil stabilen pokojninski sistem, ki je preživel vojne, krize, zato verjamemo, da bo prebrodil tudi te težke čase.
V razpravi so nakazali predloge za rešitve iz gospodarske krize. Glavni
poudarek je bil stabilnost pokojninskega sistem in med generacijsko
sodelovanje.
Kaj mi upokojenci pričakujemo? Imamo prirojen nadpovprečen socialni
čut, potrpljenje, si vzamemo čas, imamo veliko potrebo po druženju
in navezanost na družino. Imamo znanje in premoženje, kar zadostuje
za dobro med generacijsko sodelovanje. Z razprodajo premoženja in
spremembo lastništva, se spremeni tudi sprememba upravljanja. Ko
izgine lastništvo, izgine tudi vpliv nad upravljanjem.
Pred nami pa v tem trenutku prevladuje večni strah, kako se bo urejal
pokojninski sistem. Pokojnina pomeni pravica pošteno živeti, saj smo
celo življenje vlagali za skupno dobro. Podpirali smo pokojninske reforme, vendar naših predlogov niso upoštevali. Obstaja mednarodno
združenje ADA za pomoč starejšim. Potrebujemo konvencijo, ki bo ščitila pravice starejših. Opažamo, da tudi v Evropi ni enotnosti. Slovenija
podpira resolucijo sveta za človekove pravice.
To je le nekaj utrinkov iz razprav, ki so opozarjale naše poslance, na kaj
naj bodo pozorni, ko sprejemajo odločitve in naj se zavedajo, da smo
jih izvolili tudi mi upokojenci. Spomnimo jih, da prihajajo nove volitve,
ki bodo upoštevale tudi stabilnost pokojninskega sistema.
Dušan Jovanovič
NAPOVEDNIK
- v mesecu oktobru bo ponovno zaživelo delo v ustvarjalnih delavnicah.
Delavnice bodo potekale ob četrtkih v popoldanskem času. Več bo
objavljeno na oglasni deski in na spletni strani društva.
- četrtek 24. oktobra 2013 ob 11.00 uri–srečanje najstarejših članic in
članov DU Litija v gostilni Kovač
- petek 25. oktobra 2013 ob 15:30 uri – avtobus – kostanjev piknik
- sobota 26. oktobra 2013 – pohod »Ne vemo kam«
- torek 5. novembra 2013 ob 13:00 uri – avtobus – martinovanje
- sobota 9. novembra 2013 ob 6:00 uri – avtobus – Pohod od Litije do
Čateža
- sredina meseca novembra – izlet v Lenti in Prlekijo
- sobota 16. novembra 2013 ob 7:00 uri – avtobus – pohod Po poteh
Graničarjev – Istra
- nedelja 24. novembra 2013 ob 6:00 uri – avtobus – pohod na Čemšeniško planino.

ZDRAVSTVENO PREDAVANJE - Diabetično
stopalo, predavala bo ga. Mira Slak, vmsr., v
torek 19.11.2013 ob 16.00 uri v ZD Litija – predavanje bo o negi in pregledu nog, merjenju
o občutljivosti in po potrebi merjenje krvnega
pretoka v nogah (dopler). Vabljeni vsi diabetiki,
predvsem tisti, ki imate težave z nogami.
ZELO POMEMBNO PREDAVANJE !!!
Varna vožnjain sladkorna bolezen, predavala bo dr. Jelka Zaletel, v
torek26.11.2013 ob 17.00 uri – predavanje bo na občini Litija v
veliki sejni sobi.
Ker je v veljavi novi pravilnik o zdravstvu za voznike diabetike je to predavanje za naše člane in tudi vse ostale diabetike zalo pomembno.
OKREVANJE IN ŠOLA DIABETESA V DOLENJSKIH TOPLICAH
Še vedno se lahko prijavite na sedemdnevno okrevanje, ki bo potekalo
od 3.11. do 10.11.2013 v Dolenjskih toplicah. Cena je 343 € v hotelu Vital in 352 € v hotelu Kristal. Društvo prispeva za člane 40 €, za
podporne člane 20 € (v kolikor tega niso že koristili v spomladanskem
okrevanju), za nečlane velja redna cena. Brezplačni avtobusni prevoz
je organiziran v obe smeri.
POHOD OB SVETOVNEM DNEVU DIABETESA
Tako kot vsako leto vas tudi letos vabimo ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, da se nam pridružite na pohodu, ki bo v nedeljo, 17.11.2013
ob 8.00 uri. Dobimo se pred društveno pisarno. Prosimo vse udeležence pohoda, da si pripnete PIN, kot znak pripadnosti.
NOVOLETNO SREČANJE
Leto želimo zaključiti v vaši družbi, zato vas vabimo, da se nam pridružite v soboto 7.12.2013 ob 18.00 uri v gostišču Pustov mlin. Cena za
člane je 20 €, za nečlane pa 22 €. Prijave zbiramo v društveni pisarni
do 29.11.2013, kjer opravite plačilo za srečanje in hkrati sporočite ali
boste potrebovali avtobusni prevoz. Sladke domače dobrote so zaželjene. Vljudno vabljeni.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo 6.11.2013 in 5.12.2013 od 8.00 do 10.00
ure.
• merjenje v Mercatorjevemu marketu pri banki14.11.2013 od 8.00
do 13.00 ure
• merjenje v Mercatorjevemusupermarketu na Ježi21.11.2013 od 8.00
do 13.00ure
TELOVADBA
Telovadba poteka vsak ponedeljek in sredo ob 19.30 uri v Športni dvorani Litija.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z Medobčinskim društvom invalidov organiziramo plavanje in
vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo med 16.00 in 17.00 uro. Cena
je 2 € na udeležbo. Vljudno vabljeni.
USTVARJALNE DELAVNICE
Delavnice potekajo ob četrtkh ob 17.00 uri. Izdelujemo izdelke iz naravnih materialov ter tako preživljamo četrtkove večere ob prijetnem in
ustvarjalnem druženju.
POHODI
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljni okolici. Zbor je ob
8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vreme prilagajali. Hodi se na lastno odgovornost v primerni obutvi in opremi. Prosimo
vas, da se za vse pohode obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje
dan pred pohodom oziroma do dneva navedenega v programu!!!
Seznam pohodov; 				
vodi;
07.11. Ponoviče 				
Božo Čertalič
14.11. Kum 				
Ivan Lamovšek
21.11. Javorski pil- Moravče			
Lojze Hauptman
Za pohod 14.11. sprejemamo prijave do 7.11.2013
Za pohod 21.11. sprejemamo prijave do 14.11.2013
KOPANJE
Nudimo vam celodnevno kopanje, tudi ob vikendih in praznikih v
Krkinih zdraviliščih (Dolenjske, Šmarješke toplice in Strunjan). Cena
karte je 8 €,karte lahko koristite do 24.12.2013.
DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu
lahko namenite del dohodnine za donacije – to je do 0,5 %. Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite društvu. S tem nam
boste omogočili, da bo naše delovanje programsko še bogatejše.
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih
tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.
PLAČILO ČLANARIN
Članarina za leto 2013 znaša 12 EUR. V kolikor ste članarino že poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo.
RAZNO
• z a nemoteno pošiljanje obvestil vas prosimo, da nam sporočite morebitne spremembe vaših podatkov /npr. menjava naslova,../, prav
tako pa prosimo vse, ki imate elektronsko pošto /e-mail/, da nam
le-to sporočite, da vam bomo lahko obvestila pošiljali po e-pošti.
• naročanje

lističev za aparate pri prvem naročanju prinesite aparat
s seboj!
- november naročilo do 15.11.2013, prevzem v sredo 22.11.2013
- oktober naročilo do 6.12.2013, prevzem v sredo 13.12.2013
Še vedno je možna brezplačna menjava merilnikov. Vsi, ki imate merilnike za sladkor, ki so stari ali v okvari le te lahko prinesete v društvo in
vam jih bomo brezplačno zamenjali z novimi merilniki.
- Po društvenih cenah imamo še veno na zalogi knjige o sladkorni
bolezni tipa 2 in zdravi prehrani.
URADNE URE: Uradne ure v društveni pisarni so vponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00. ure. V torek, četrtek in petek ni uradnih ur
– razen za naročila lističev.
Zaradi edukativnega okrevanja je pisarna zaprta v času od 4.11
do 8.11.2013
Predsednica DD Litija in Šmartno: Rudolfa Pogačar

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

JESENSKI IZLET
V MDI Litija-Šmartno smo se 17. septembra odpravili
na jesenski izlet v Kumrovec.
Najprej smo si ogledali izdelavo orgel v vasi Brestovec pri Rogaški Slatini. Podjetje Škrabl je eno izmed največjih delavnic v Evropi. Izdelujejo
nove klasične mehanske orgle, mehanske orgle … Ukvarjajo se tudi z
restavriranjem in rekonstruiranjem orgel vseh vrst gradenj in skrbijo za
njihovo vzdrževanje in servisiranje.
Pot smo nadaljevali proti vasi Kumrovec, kjer smo si ogledali pravi muzej na odprtem, z ohranjenimi izvirnimi hišami iz prehoda iz 19. v 20.
st. (stalno etnološko zbirko tradicionalnega načina življenja). Skupaj z
vodičem smo si nato ogledali še bivalni del Politične šole ZKJ Josipa
Broza Tita v Kumrovcu. Pred leti je objekt služil namestitvi migrantov,
danes pa je objekt zaprt. Izlet smo s kosilom zaključili v gostišču Kocjan v Stari vasi na Bizeljskem.

ŠPORTNE AKTIVNOSTI
Športna dejavnost pri MDI Litija - Šmartno tudi v jesenskem obdobju
nadaljuje s športno dejavnostjo. Predenj pogledamo kaj se je v tem
času zgodilo, se moram g. Janezu Belcu opravičiti, tiskarski škrat mi
je ponagajal. Z državnega prvenstva, ki je bilo 4. maja v Celju je Janez
Belec v kategoriji K5 domov prinesel bronasto kolajno saj si je prikegljal odlično 3. mesto.
21. septembra so se naši športniki udeležili Zasavskih športnih iger v
Radečah. Tekmovanja so potekala v balinanju, pikadu in ribolovu. Naše
društvo je sodelovalo z eno ekipo ribičev, žensko in moško ekipo v
pikadu in žensko in moško ekipo v balinanju. Obe balinarski ekipi sta
nas zelo uspešno zastopali, ženske so osvojite 1. mesto, moški pa
2. mesto.
Metalci pikada so se udeležili območnega tekmovanja z žensko in moško ekipo, ki je bilo 5. oktobra v Brežicah. Žal se ni nobena ekipa uvrstila na državno prvenstvo invalidov.
Ekipi naših članic na državnem prvenstvu v balinanju – ekipno v konkurenci MS v organizaciji ZŠIS v soboto, 5. oktobra v tretje ni uspelo
osvojiti 1. mesta, so pa zasedle odlično 2. mesto.
V organizaciji MDI Litija-Šmartno bo 16.11. 2013 potekalo tudi Državno
prvenstvo v pikadu, in sicer ob 9. uri v Gostilni Kovač.  Ana MOHAR

Projekt se izvaja v okviru LAS Srce Slovenije oz. projekt sofinancira
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

PODJETNIŠKE DELAVNICE
V mesecu oktobru smo pričeli z brezplačnimi podjetniškimi delavnicami. Namenjene so vsem, ki razmišljajo o lastni podjetniški poti, razvijajo poslovno idejo, pišejo poslovni načrt, ustanavljajo podjetje, iščejo
dodatne vire financiranja podjetja ali so pred kratkim začeli z vodenjem lastnega podjetja. Vse, ki bi si želeli pridobiti potrebna znanja za
praktično uresničitev vaše poslovne ideje, se nam pridružite vsak torek
in četrtek od 17-19 ure v Knjižnici Litija. Bajc Mojca
MARTINOVANJE
Vabimo vas na Martinovanje, ki bo dne 14. novembra na kmetiji
BREZNIK CERKVENJAK v Slovenskih Goricah. Odhod iz Litije dne 14.
11.2013, ob 8 uri.
Program obsega:ogled Bukovniškega jezera in ogled ter možen nakup
orhidej v Dobrovniku.
V primeru ugodnega vremena in razpoložljivega časa, tudi ogled zanimive Plečnikove cerkve v Bogojini. Prihod na kmetijo Breznik do 14
ure, kjer bomo začeli s praznovanjem Svetega Martina. Cena vključuje:
malico s pijačo Martinovo kosilo, štartno pijačo, prevoz in glasbo. Cena
za člane je 29 €, za nečlane 31 €. Pohitite s prijavo. Marko Drnovšek

GRADNJA DOMA INVALIDOV
V mesecu oktobru ponovno nadaljujemo z gradnjo Novega doma invalidov.
Tina Cirar

DRUŠ T VA

Oktober 2013

20 LET DELOVANJA Sadjarskega
Društva Litija
Naslednje leto bo Sadjarsko društvo Litija praznovalo 20.
obletnico delovanja. Od takrat je število članov naraslo na preko 220.
Člani so iz občine Litija in Šmartno pri Litiji pa tudi iz sosednjih občin in
regij (Zasavske). V dvajsetih letih je društvo organiziralo številna predavanja, strokovne ekskurzije, delavnice in tečaje s področja sadjarstva.
S pridobljenim znanjem so člani lahko primerneje oskrbeli svoje sadovnjake in obrali lepše ter obilnejše plodove. Njihovo na novo pridobljeno
znanje in spretnosti ima že vidne posledice. Lepo urejeni in oskrbovani
sadovnjaki ter posamična drevesa dajejo svoj prispevek k lepoti kulturne krajine v naših občinah. Zastavljen program društva ima hkrati namen okoljskega osveščanja članov, da bodo s svojim odgovornim delovanjem prijazni do narave, skrbeli za njeno ohranitev in to misel širili
tudi med sokrajani. Predvsem pa je delovanje društva usmerjeno tudi v
navezovanje stikov in sodelovanje z ostalimi sorodnimi društvi znotraj
regije in med ostalimi regijami. Postati želimo prepoznavni na širšem
slovenskem prostoru ter tako vzpostavili pretok znanj in izkušenj.
Ob 10. obletnici delovanja je društvo s prispevki članov in sponzorjev
oblikovalo in izdelalo društveni prapor, kot zunanji simbol in razpoznavni znak društva. Naslednje jubilejno leto želimo obeležiti z več dogodki.
Začeli bomo že v naslednjem mesecu.
Ob tej priliki vas vljudno vabimo,
da si od 5. do 8. novembra 2013 ogledate razstavo v avli
Občine Litija, na kateri se bomo širši javnosti predstavili društvo in njegovi člani. Obiščete pa lahko tudi našo stojnico
na Martinovem sejmu v Šmartnem pri Litiji.
Vesna Velikonja
Strokovna tajnica Sadjarskega društva Litija

IZLET DRUŠTVA SOŽITJE LITIJA
IN ŠMARTNO
Letošnji izlet Društva Sožitja Litija in Šmartno se je
odvil malo drugače kot prejšnja leta, saj so se člani
in prostovoljci udeležili piknika v čast 50. obletnice Zveze Sožitje. Kar 68 se jih je v soboto, 28. 9.
2013, odpeljalo z avtobusom in minibusom v Bohinjsko Bistrico. Tam
so imeli piknik, ki ga je organizirala Osrednje- Slovenska regija Društev
Sožitje. Ob 11:00 uri so se zbrali v Gostišču pri Danici v Bohinjski Bistrici. Sprejeli so jih v velikem šotoru, kjer so prisluhnili kratkemu programu pozdravnih govorov. Zbralo se je približno 6oo članov. Skuhali
so jim okusni golaž in zelo dobro kremno rezino. Njihovo druženje je
popestril ansambel in dobra postrežba, ki so jo bili deležni. Plesišče je
bilo takoj polno odličnih plesalcev. Imeli so tudi športne igre ali pa so
se sprehodili po bližnji okolici, saj je tamkajšnja narava zares čudovita.
Dan je hitro minil. Srečanje pa jim bo ostalo v trajnem spominu, saj so
se domov vrnili srečni in nasmejanih lic, ter polni lepih vtisov.
Marija Pirc, Mojca Renko in Polona Baš Jere

dom tisje
VSI SMO ENA GENERACIJA
Modrost in izkušnje starejših veljajo za najdragocenejši
učni vir vseh generacij.
Prvega oktobra obeležujemo mednarodni dan starejših. Z obiskom Festivala za tretje življenjsko obdobje
smo aktivno vključili starejše v sodobne družbene tokove. Slavnostno
odprtje Festivala je navdušilo vse navzoče. Del širokega izobraževalnega programa je bilo predavanje strokovnih delavk doma z naslovom
Vpliv bolečine na kakovost življenja, ki je širokemu občinstvu osvetlil
obvladovanje različnih bolečin.
Velikost potenciala, ki se nahaja v povezovanju generacij skozi znanje,
smo v domu želeli prikazati s prireditvami v okviru dneva odprtih vrat.
Stanovalci, svojci in obiskovalci smo prisluhnili predavanju z naslovom
Prehrana starejših, ki ga je vodila dietetičarka, gospa Milena Pavlin. Poudarila je pomembnost uživanja kakovostne in zdrave prehrane v vseh
življenjskih obdobjih. Predavanje strokovnih delavk doma na temo Živeti z demenco ali kako lahko pomagamo svojcu, ki zboli za demenco,
je ponudilo odgovore na številna vprašanja in izzive pri obvladovanju
te bolezni.
Dan odprtih vrat smo obarvali z razigranim smehom otrok skupine
Petelinčki vrtca Ciciban iz Šmartna pri Litiji, ki so skupaj s stanovalci uživali ob čarovniških trikih gospoda Andreja Zemeta. Vzpodbudne
besede gospe direktorice so naredile uvod v osrednjo prireditev. Udeleženci so prisluhnili domačim vižam domskega pevskega zbora Tisa in
recitalom pesmi slovenskih pesnikov. Stanovalka gospa Marinka Mali
je z nami delila pesem z naslovom Biseri, ki je del njenega obširnega
opusa. Dogodek smo sklenili ob bogato obloženih mizah s sladkimi
in slanimi dobrotami domače
kulinarike. Noto v paleti okusov sta dodala prostovoljca z
glasbenim in voditeljskim prispevkom.
Sodelovanje različnih genera
cij ustvari poseben čar, kar so
dokazali člani Orkestra harmonkarjev glasbenega društva
Bučar z glasbeno poslastico.
Lepoto, umetnost in kulinarične dobrote Pariza nam je s potopisnim predavanjem približal gopod
Tomaž Mittoni. Ob spremljavi francoskega šansona in številnih fotografijah so njegove dogodivščine dobile še posebej privlačen pridih.
Na bralnih urah se s prostovoljcem gospodom Ljubom Torijem poglabljamo v nauke kitajskih in korejskih pravljic.
Povezujmo leta-zamenjajmo čas za nasmeh je moto s katerim so člani
Socialdemokratske mladine Litija povezali različne generacije v zabavnem druženju.
NAPOVEDNIK PRIREDITEV V OKTOBRU IN NOVEMBRU
•	ČETRTEK, 24.10., OB 13. uri, Bralna ura v knjižnici »Ob potoku« z
višjo knjižničarko gospo Aleksandro Mavretič,
•	VSAKO SREDO, ob 15.30 uri, v domski jedilnici igranje družabnih
iger,
•	VSAKO SOBOTO sveta maša v domski jedilnici, ob 13.30, možnost
za sveto spoved in sveto obhajilo,
• SKUPINE ZA SAMOPOMOČ:
o ZARJA - VSAK PONEDELJEK OB 13. URI,
o TRIMČEK - TOREK OB 14. URI,
o NAGELJ, LOKVANJ, VRTNICE V SREDO OB 14. URI,
• TROBENTICE - VSAK DRUGI ČETRTEK OD 13. DO 15. URE.
Renata Ozimek, dipl. del. terapevtka,
prostovoljki Mateja Lah, Romana Volič Vukadin

Oglarska dežela 2013

NOVO V LITIJI!

Javno podjetje
KOMUNALNO STANOVANJSKO
PODJETJE LITIJA d.o.o.
Ponoviška cesta 15, 1270 LITIJA
tel.: 01/890 00 10, fax.: 01/890 00 20
e-mail: info@ksp-litija.si

V soboto, 14.9.2013, se je na Dolah pri Litiji dogajalo
mnogo stvari.
Ob deveti uri zjutraj se je pričel kolesarski vzpon na
Dole, ki ga je organiziralo Športno društvo Dole. Kolesarji so se na Dole povzpeli iz Litije, Radeč in Trebnjega. Startnina, ki so
jo plačali kolesarji, je vključevala majico, srečko in topel obrok. Na cilju, na igrišču, smo kolesarji lahko
dobili golaž, ki so ga pripravili naši
pridni kuharji, čaj ali kakšno drugo
pijačo, s srečko pa tudi uporabno
nagrado.
Od 14.00 so domačini (Društvo podeželskih žena in deklet, Društvo
oglarjev Oglarske dežele, KS Dole
pri Litiji, PGD Dole in še kdo) postavili stojnice s privlačnimi izdelki. Pod šotorom na igrišču so se obiskovalcem s kratkim programom predstavili učenci POŠ Dole pri Litiji.
Na Dole je prihrumelo nekaj starodobnikov, njihovi lastniki so jih z
veseljem podrobneje opisali in predstavili. Ob 17.00 so si obiskovalci
imeli možnost ogledati nogometno tekmo med NK Dole in NK Janče.
Preostanek dneva oz. večer je bil namenjen druženju ob dobri glasbi
ansambla Ceglar. 
Mihaela Željko, 9.r.

Krajevni praznik na Polšniku

Vrtanje v armiran beton do premera
200 mm in debeline sten do 800 mm.

V petek, 13. septembra 2013, smo na Polšniku praznovali krajevni praznik. Krajevna skupnost vsako leto pripravi
proslavo, na kateri obeležimo praznik krajevne skupnosti
Polšnik. Tudi tokrat smo za kulturni program poskrbeli
šolarji in otroci iz vrtca. Pridružili pa so se nam tudi pevci Moškega pevskega zbora Polšnik. Otroci iz vrtca Polhek so gibalno uprizorili pesmi
Tam, kjer sem doma in Zelena Slovenija. Šolarji so zapeli in zaplesali
pesem Kranjski Janez gre v planine, Gaj in Lana pa sta recitirala pesmi,
ki jih je napisala Pavla Voje. Šolarji pa so sodelovali tudi pri kvizu o Polšniku, saj so zapeli znano melodijo, ki so jo morali nastopajoči v kvizu
prepoznati in poimenovati njen
naslov. Tako so se med seboj
pomerili fantje moškega zbora
in ljudske pevke. Večer je bil zabaven in poučen. Na koncu so
učenci povečerjali kar v šolski
jedilnici in se posladkali z bonboni, ki so jih prejeli za uspešen
nastop. 
Katarina Juvan
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Medalje za naše vojne
poveljnike iz leta 1991
V okviru aktivnosti s katerimi se obeležuje državni
praznik Dan državnosti v letu 2013 je potekalo veliko
dogodkov po vsej Sloveniji. Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo mesta Ljubljane je prostorih mestnega sveta mestne občine Ljubljana, počastilo ta dogodek posvečen osamosvojitvi in zmagi v
vojni za Slovenijo leta 1991 s programsko volilno konferenco na kateri
so sprejeli poročilo o preteklem
delu in se dogovorili za delovanje na veteranskih podlagah v
prihodnje.
Prvič po letu 1991 so se zbrali poveljniki najpomembnejših
enot, ki so v tistih odločilnih
vojnih dneh branili naše glavno
mesto Ljubljano in svojo nalogo
opravili z odliko. Vsi so za svoje
nesebično, požrtvovalno, uspeš Poveljnik 64. odreda TO iz Litije Guno in hrabro vodenje podrejenih sti Cvetežar prejema medaljo ZVVS
iz rok polkovnika Mihe Butara
enot ter za delo v veteranski organizaciji prejeli zasluženo priznanje, bronaste medalje Zveze veteranov za Slovenijo. Med njimi Litijana Gusti Cvetežar in Franc Boldin.
Pri odločni obrambi Ljubljane so se izkazali pripadniki obeh litijskih
odredov teritorialne obrambe delujočih pod poveljstvom Gustija Cvetežarja in Franca Boldina. Predstavljali so steber naše obrambe na svojem območju odgovornosti v blokadi vojašnice JLA v Mostah. Še prav
posebno pomembna je bila vloga 64. Odred TO in njegovega poveljnika
stotnika prvega razreda Gustija Cvetežarja, ki je v najodločilnejših trenutkih za obrambo domovine ukrepal pravilno in s svojimi odločitvami
doprinesel k končni zmagi brez nepotrebnih človeških žrtev in nepotrebne materialne škode.
Za novega predsednika združenja so izvolili vojnega poveljnika čete za
proti specialna delovanja TO iz Bežigrada, zelo uspešnega aktivista v
veteranskem združenju in sedanjega dekana biotehnične fakultete v
Ljubljani majorja dr. Igorja Potočnika
Dolgoletnemu predsedniku polkovniku Mihu Butara pa so v zahvalo za
uspešno vodenje, poveljevanje in bojno delovanje 5. PŠTO Ljubljana v
osamosvajanju in v vojni za Slovenijo 1991 ter za kvalitetno delo v veteranski organizacijo podelili ročno izdelano bojno sabljo s posebnim
vgraviranim posvetilom njegovih soborcev.
V zaključku so prisotni strnili svoje misli z odprtim namenom, da bodo
zgodovinopisje o dogajanjih na območju pokrajine postavili na trdne
osnove z verodostojnimi argumente in pričevanji. Ne bodo dovolili, da
bi jim o njihovih dejanjih dajali sodbo tisti, ki za to niso kompetentni
in tudi ne poznavalci dogodkov, ne glede na to s kakšnega mesta so si
iz osebnih ali političnih razlogov do sedaj dovolili posegati v ta častni
prostor. 
Peter Jenko

Krajani KS Sava smo praznovali
krajevni praznik
Konec septembra smo krajani KS Sava letos že tretjič praznovali krajevni praznik, ki ga obeležujemo na dan otvoritve edinstvenega pokritega lesenega mostu čez reko Savo 20. Septembra 1935.
V sklopu praznovanja smo
pripravili fotografsko delavnico, izdelke smo razstavili v gostilni Berdajs
in v avli Občine Litija. V
soboto 21.9. je ŠD Sava
organiziral pohod in kolesarski vzpon na Zasavsko
goro. Nedeljsko dopoldne
smo popestrili z zabavnimi delavnicami za otroke, za kar so poskrbele Sara, Tamara, Tadeja in
prostovoljca MC Litija Alen in Alan, klekljanja nas je učila ga. Tina. Po
otvoritvi obnovljenega opornega zidu in dela ceste pri gostilni Berdajs,
ki ga je otvorila podžupanja ga. Lijana Lovše, smo praznovanje zaključili s proslavo. Sodelovali so otroci iz vrtca Kekec in PŠ Sava, navdušili so
plesalci plesne skupine NLP, MVS Lipa s spremljevalno skupino nas je
popeljala v še toplejše kraje in harmonikarja. Podelili smo priznanja za
doprinos k razvoju kraja Angelci Ocepek, Romanu Berdajsu in Miranu
Mrzelu. Za konec so vse prisotne gasilci PGD Sava povabili na piknik.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sodelujočim, ki so pripomogli k tako
uspelim in številno obiskanim prireditvam. Vidimo se naslednje leto!
Mateja Malis, podpredsednica sveta KS Sava

• Prodaja polikarbonata za
nadstreške
• Izdelava pergol in nadstreškov
• Adaptacije
• Mizarska dela
041 721 295 (Simon) • 041 523 551 (Matevž)

E-pošta: lesokras@siol.net
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21. VAŠKI DAN TER KAŠČE IN
NJIHOVA ZGODOVINA

Članice Društva žena in deklet Vače so se v nedeljo,
25. avgusta 2013, v sodelovanju z Gasilskim društvom Vače, Družinskim gledališčem Kolenc, Gledališčem GEOSS,
Moškim pevskim zborom GEOSS, K.S. Vače, Društvom za razvoj Slivne, vrtcem Sonček Vače in OŠ Vače, znova zelo uspešno predstavile
na 21. Vaškem dnevu z naslovom Kašče in njihova zgodovina. Čeprav
vreme ni bilo najbolj obetavno, je bila prireditev že od dopoldanskih
ur, predvsem pa popoldne - izredno dobro obiskana.
Letos so se članice Društva žena in deklet Vače lotile raziskovanja delčka
kulturne dediščine, ki je eden od biserov naše arhitekturne dediščine: to
so bili letos hrami in kašče. Pod okriljem Družinskega gledališča Kolenc
je na ta dan izšla etnološka publikacija Hrami in kašče ter njihova zgodovina na širšem območju Vač, ki je je bil marsikdo vesel, saj dobro
odraža stanje te arhitekturne dediščine na širšem območju Vač: tako
ohranjenost teh objektov, spremembo namembnosti in najrazličnejše
načine uporabe v današnjem času. Vsebuje tudi številne odlične recepte
članic Društva, ki so povezani s pridelki iz kašče.
S hrami in kaščami pa je bila povezana tudi kulinarična razstava, ki je bila
odprta že od 9. ure dopoldne. Lahko smo občudovali in poskušali jedi, ki
jih naredimo iz pridelkov, shranjenih v kašči. Učenci OŠ Vače so prispevali
likovno – z nekaj risbami in maketami domačih hramov, v dvorani OŠ Vače
pa so imeli razstavo svojih risbic tudi otroci iz Vrtca Sonček. Svoja dela
in veščine so na ta dan razstavljale in prikazovale tudi pridne in sposobne
rokodelke s širšega območja Vač, na Vaškem dnevu sta sodelovali tudi
zeliščarki, ga. Stanka Pečarič in ga. Jelena Šlankovič.
Uradni program je s kratkim nagovorom, v katerem je izrazila veselje in
hvaležnost za uspešno sodelovanje tako z občino Litija kot z vsemi organizacijami in društvi v Krajevni skupnosti Vače, Zvezo kmetic Slovenije,
dr. Vitom Hazlerjem in Društvom Lila iz Litije, začela predsednica Društva
žena in deklet Vače, Majda Rebolj. Nekaj pozdravnih besed sta prireditvi
namenila tudi predsednik KS Vače Aleš Šinkovec in župan Občine Litija,
Franci Rokavec. Oba sta pohvalila prizadevanja Društva žena in deklet
Vače tako za ohranitev kulturne dediščine na Vačah kot za prijateljstvo in
sodelovanje med organizacijami in društvi v krajevni skupnosti.
V najzgodnejšem otroštvu se začne vzgoja za spoštovanje kulturne dediščine, za to, da se naučimo biti hvaležni in ponosni na vse, kar imamo.
Vzgojiteljice in njihove pomočnice iz Vrtca Sonček se tega še kako zavedajo. Otroci iz tega vrtca so nam namreč v kulturnem programu, ki je
sledil, s svojo točko prisrčno pokazali, da jim skrb z kulturno dediščino
že zdaj ni tuja.
Z razstavo slik z motivi z Vač so
21. Vaški dan oplemenitili tudi
slikarji iz Litije, člani Društva
Lila. Razstavo je v kulturnem
programu ljubeče predstavila
predsednica Društva Lila, Joži
Ocepek. Slikarsko Društvo Lila
iz Litije s platni svojih članov
sije in lije navdušenost nad življenjem, mir, predanost, zavedanje in hvaležnost. Razstava o Vačah je
bila pred tem že v preddverju Občine Litija, ob Vaškem dnevu pa se je
preselila na Vače. Prav v vsaki sliki sta nasmeh in ljubezen tisočletij Vač,
ki nas kličeta, naj živimo njiju in ne tistega, kar nam manjka.
Nekaj svojih vtisov in razmišljanj ob 21. Vaškem dnevu je prisotnim namenila tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije, ga. Irena Ule, ki delo
Društva z navdušenostjo in zavzeto podporo spremlja že vrsto let.
Dr. Vito Hazler je strokovnjak, ki svojega poslanstva nikoli ne odloži. Vedno je pripravljen pomagati, osveščati, učiti. Iz njegove predanosti pri preučevanju kulturne dediščine, slovenstva, korenin in vsega, kar se imenuje
življenje, je velik vzornik tudi Društvu žena in deklet. Članice so se zato
toliko bolj razveselile njegovih slavnostnih besed, v katerih je izrazil mnenje, da se strokovna odličnost vseh sestavin Vaškega dne vse bolj krepi.
Znova je tudi poudaril trško identiteto Vač, ki je naša naravna pravica in
dolžnost, da jo ohranimo ter prepričanje, da nam – takšnim kot smo – tem
za Vaške dneve in ohranitev dediščine še dolgo ne bo zmanjkalo.
Umetniški del programa so dodali: z zanimivo pevsko točko, šolarki
Meta in Nika Trdin, z lepo zapetimi pesmimi pa sta razveselila tudi glasbenica, gdč. Stina Strehar in Moški pevski zbor GEOSS, KUD Lipa Vače.
21. Vaški dan sta obiskali tudi Vaški klepetulji iz Družinskega gledališča
Kolenc, ki sta o kaščah in hramih na Vačah vedeli veliko vsega, kar je
bilo drugim doslej skrito.
Ves dan je bilo poskrbljeno za odlično hrano, živahne melodije, ob katerih
so se veseli plesalci vrteli do poznih ur, pa je izvajal ansambel Toneta Rusa.
Trud in ljubezen, ki so ga v pripravo – skupno s svojo predsednico Majdo
Rebolj - vložile članice Društva žena in deklet Vače z vsemi, ki so sodelovali, je bil s tem najbolj poplačan. Veliko je bilo tistih, katerih prispevek na
prvi pogled ni izstopal, a je bil kljub temu zelo pomemben. Naj omenimo
vsaj nekatere: Društvo za razvoj Slivne, Janez Jurjevec, Lojze Indof, Jože
Jurjevec, Zvonimir Kolenc, Vilil Pograjc in številni drugi. Iskrena hvala prav
Anka Kolenc
vsem, ki ste nam pomagali prirediti tako lep dan! 
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PLESALEC PŠD NLP,
ALJAŽ STRMLJAN,
SVETOVNI PRVAK

Prvič sem ga videla, oziroma sem zanj
slišala na državnem prvenstvu modernih
plesnih zvrsti nekaj let nazaj. Nanj so me
opozorili naši plesalci in plesalke: Nataša, poglej to je pa Aljaž iz Litije. Aljaž je
plesal v klubu, ki je takrat že zastopalo
reprezentanco Slovenije v tujini. Naši
NLP-jčki, pa so si takrat šele gradili plesno tekmovalno pot, sprva pod tujim
imenom kluba, od aprila 2011 pa končno
v svojem klubu PŠD NLP. Lansko leto je
v naš klub stopil suh dolgin… To je Aljaž,
se je šepetalo. Aha, zrastel je. Pa ne
samo v višino, tudi s plesnim znanjem.
Z našim trenerjem Tadejem Premkom
sta natrenirala in naštudirala res fantastično točko CSI AGENT, ki je
navdušila tako sodnike Državnega prvenstva, kot sodnike v USTI NAD
LABEM, ČEŠKA REPUBLIKA. 
nlp

Letovanje otrok v času poletnih
šolskih počitnic
Območno združenje Rdečega križa Litija poleg tradicionalnih oblik pomoči socialno ogroženim družinam namenja posebno pozornost razvoju in širitvi programov organizacije letovanja socialno ogroženih otrok in otrok z zdravstveno indikacijo. Otroci
so letovali predvsem v MZL RKS Debeli
Rtič ter v MPD Frankopan Punat. Število
otrok, ki so potrebni takšnega letovanja
se iz dneva v dan povečuje, vendar starši
velikokrat ne zmorejo niti najnižjega prispevka za letovanje.
Kot v preteklem obdobju smo tudi letos v
času letovanja organizirali številne prostočasne aktivnosti (rekreacija in športne dejavnosti, družabno življenje,
razvedrilo in program za zabavo, ustvarjalne dejavnosti naravoslovno
tehnične vsebine in izlet z ladjico.
Za vzgojo in varnost otrok, so skrbeli vzgojitelji-vodiči, predvsem iz
vrst pedagoških delavcev in študentje pedagoških poklicev, ki imajo
dolgoletne izkušnje na tem področju in poleg tega tudi dodatna znanja (učitelji plavanja, animatorji s področja kulturnih dejavnosti, ročnih
spretnosti in drugo).
Z najnižjim možnim prispevkom staršev je letovala v MPD Frankopan
Punat na otoku Krku od 4.7.-18.7.2013 prva skupina otrok, na Debelem
Rtiču od 29.7.- 5.8.2013 in od 5.8.-12.8.2013 pa druga skupina in tretja
skupina otrok.
POROČILO ZA MEDIJE – pripravila
Tanja Hauptman, ped. vodja prve skupine Debeli rtič
Živahen otroški živžav, zagorela lička, plavanje, nabiranje školjk, raziskovanje skrivnosti mediteranskega parka, morske obale in morja, neštete
delavnice in razne aktivnosti ter večerni plesi; vse to in še mnogo več so
doživeli otroci, ki so letovali na Debelem Rtiču v organizaciji OZRK Litija.
V prvem terminu kolonije na Debelem Rtiču
je letovalo 22 otrok z tremi spremljevalci. Ob
prihodu smo se najprej namestili v mladinski
dom in takoj odhiteli na plažo. Ker nas je prvi
dan presenetil dež, smo popoldne igrali razne
družabne igre. Naslednje dni smo izkoristili
predvsem za kopanje in zabavo. Teden dni
počitnic smo tako vsi skupaj preživeli v naravi daleč stran od mesta in
sodobnih elektronskih naprav. Igrivo morsko okolje, različni zabavni prostori za igro in učenje in pestra vreča športnih ter družabnih aktivnosti so
otrokom omogočili zabavno učenje na morskih počitnicah.
Poletna kolonija pa ponuja tudi nove izkušnje za razvoj otrok in socializiranje. Vsi skupaj smo preživeli čudovit teden in si obljubili, da se
prihodnje leto zopet vidimo. 
OZRK Litija, Danica Sveršina

Nudimo jesenski popust:
BREZPLAČNI PREGLED SLUHOVODA
pri MAČKAH in PSIH
50% popust pri:
ČIŠČENJU ZOBNEGA KAMNA
30% popust za:
KASTRACIJO MAČKA in STERILIZACIJO MAČKE
30% popust za:
KASTRACIJO PSOV in STERILIZACIJO PSIC
Za vse ostale storitve nudimo ugodne cene!
Delovni čas:
PON.–SOB.: 7.00–9.00
in TOR., SRE., ČET.: 17.00–19.00 ter po dogovoru

GREGA KOKALJ DVAKRAT BREZ
KONKURENCE!

Brez dvoma je najboljši zaključek poletne teniške sezone zabeležil
petnajstletni Grega Kokalj. Po skoraj več kot letu dni tekmovalnega
premora zaradi neugodne poškodbe hrbta, je znova stopil na igrišče na
Odprtem prvenstvu do 16 let, ki se je odvijalo v Litiji in kjer je nastopilo
preko 50 tekmovalcev iz cele Slovenije. Grega je iz tekme v tekmo igral
vse bolje in z gladko zmago v finalu dokazal, da še vedno sodi v sam vrh
slovenskega mladinskega tenisa.
Da zmaga ni bila zgolj sreča ali slučaj je Grega
dokazal že nekaj dni kasneje, ko se je udeležil še
zaključnega Mastersa Teniške zveze Slovenije do
16 let. Na Mastersu lahko nastopa le 12 najboljših v državi, med njimi je bil tudi naš Kokalj Grega in tudi ta Masters je zanesljivo zmagal. Dve
osvojeni prvi mesti so najlepši možen povratek
na teniška igrišča za mladega Grego Kokalja in
odličen obet pred novo zimsko sezono.
Tenis klub AS Litija je imel letos na zaključnih
Mastersih še dva predstavnika. Tina Godec je
nastopila v kar dveh kategorijah in sicer do 18
let in do 16 let, Mark Mesarič pa je nastopil v kategoriji do 14 let. Kljub
temu, da sta oba izgubila v prvem krogu mastersa, lahko zapišemo, da
sta že s samo uvrstitvijo na to zaključno tekmovanje dosegla enega od
pomembnejših ciljev sezone.
Kljub temu, da se ji na masters ni uspelo uvrstiti, pa je sezono z odličnim rezultatom zaključila tudi Jamšek Lara. Na Odprtem prvenstvu
do 14 let, ki je bilo v Ljubljani, se je uvrstila v četrtfinale, kjer je nato
morala priznati premoč prvi nosilki turnirja.
Dveh turnirjev do 10 let se je udeležil tudi Bor Artnak in sicer v Ljubljani in Kopru. Obakrat je prikazal zelo dobro igro in borbenost ter obakrat
zabeležil po eno zmago. V Ljubljani je v kategoriji do 11 let nastopila
Pia Poglajen in tudi zabeležila eno zmago. Turnirji TZS od 08-11 let so
prvi koraki v svet tekmovalnega tenisa in se jih vsakič udeleži skoraj
100 tekmovalcev, tako, da ima vsaka zmaga na tem tekmovanju še
posebno težo.
Tekmovalci imajo sedaj približno mesec dni pavze s slovenskimi turnirji, kar pa še daleč ne velja za tiste, ki tekmujejo tudi na mednarodnih
turnirjih v tujini. Tako se bo na turnir za evropsko teniško lestvico na
Ciper odpravil MarkMesarič, Nastja Kolar bo nastopila na nekaj turnirjih z nagradnim skladom 25.000$ in 50.000$ v Izraelu in Istanbulu,
Nik Razboršek bo zbiral nove ATP točke na hrvaški turneji, kjer se
mu bo na Futuresu 10.000$ v Umagu pridružil tudi Bizjak Blaž in na
ženskem 10.000$ Čuk Pia.
Nik Razboršek in Nastja Kolar sta z zadnjimi uspešnimi nastopi za lestvici ATP in WTA pridobila kar nekaj mest. Nik Razboršek je tako prebil
mejo 700. in je sedaj na 687. mestu ATP in sicer je 7. najvišje uvrščeni
slovenski igralec, Nastja Kolar pa je 331. mestu in je 6. najvišje uvrščena slovenska igralka.
Rekreacija
Ker je TZS prestavila zaključek vseh slovenskih lig na mesec april 2014,
smo tudi v našem klubu podaljšali rok za odigranje vseh tekem poletne
lige. Tako se zadnji boji bijejo ravno v tem mesecu, do 26.10.2013, ko bo
tudi zaključni turnir, pa bo znana tudi razvrstitev in prvak poletne lige.
Potekajo pa že prijave za zimsko rekreativno teniško ligo AS. Ta
se bo pričela v soboto, 09.11.2013, prijave pa zbiramo do 30.10.2013
na mail: j.savsek@gmail.com, prijavite pa se lahko tudi osebno v Tenis
centru AS Litija.
Vse ljubitelje tenisa obveščamo, da je na voljo še nekaj prostih terminov za zimsko letno karto. Termin lahko rezervirate na tel. 031-693330 ali osebno v Tenis klub AS Litija. Prostih pa je tudi še nekaj mest
za vpis otrok v teniško šolo in sicer so prosta mesta še v starostni
skupini od 6-8 let.
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.

POSTANIMO BOTRI OTROKOM V STISKI
Območni odbor OZRK Litija je na pobudo ga. Jožefe Kežar oblikoval
botrski sklad, namenjen predvsem zagotavljanju možnosti tistim otrokom, ki jih finančna stiska v družini vse bolj ločuje od vrstnikov.
Projekt botrstvo je zasnovan s ciljem izboljšati kakovost življenja otrok
in mladostnikov, ki živijo vsaj 5 let s stalnim prebivališčem na območju
občine Litija in občine Šmartno pri Litiji. Deloval bo pod okriljem območnega odbora Območnega združenja Rdečega križa Litija.
V projekt bodo vključeni otroci in mladi do 18. leta starosti. Pri projektu bomo sodelovali s Centrom za socialno delo Litija, šolskimi svetovalnimi službami, Zdravstvenim domom Litija in drugimi strokovnimi
delavci, ki poznajo družinske in druge razmere otroka.
Vsa dodatna pojasnila lahko dobite na Območnem združenju Rdečega
križa Litija, Trg na Stavbah 1, 1270 Litija, ali na telefon 01 8963730.
Za sodelovanje se vam že v naprej v imenu otrok v stiski, zahvaljujemo.

OZRK Litija

»20 LET LOKOSTRELSKEGA UDEJSTVOVANJA«
Tel.: 01/898 30 27, Gsm.: 041/648 034

tenis klub AS

Lokostrelski klub Jevnica v tekočem letu beleži svojo 20. obletnico obstoja. Začetki lokostrelstva v Jevnici segajo v leto 1993, ko je idejni
vodja, sedaj že pokojni Vinko Udovič, ustanovil Lokostrelsko sekcijo
v okviru Športnega društva Jevnica. V letu 2002 smo pridobili status
Lokostrelskega kluba. V času svojega delovanja se lahko pohvalimo z
več državnimi rekordi, sodelovanju naših lokostrelcev in lokostrelk v
reprezentančnih ekipah,udeležbami na tekmovanjih vseh vrst disciplin,
kategorij in slogov, tako na državnem kot tudi na mednarodnem nivoju.
Pohvalimo se lahko tudi z večkratno
organizacijo državnih prvenstev v disciplinah »Flight« in »Clout« - tisti krogi, ki so se iz vlaka videli vsak oktober
so bili namreč naše tarče. V tekočem
letu smo še posebej ponosni na ekipo
sodnikov - Vojko Upelj, Tatjana Rusjan
in Maruša Rusjan so namreč sodili na
prvem letošnjem Evropskem mladinskem pokalu, ki je potekal na Hipodromu Stožice v Ljubljani v maju ter
na Evropskem ekipnem klubskem pokalu v Kamniku v začetku septembra. Trenutno je naš član, mladi Anže Vrančič, aktualni državni prvak v
disciplini poljskega lokostrelstva. Pred prehodom v dvoransko sezono
se bodo naši tekmovalci udeležili še državnih prvenstev v disciplinah
Fita, 900 krogov in 3D lokostrelstva. Mi bomo pridno trenirali, Vi pa
lahko za nas držite pesti. Vse v zlato!
Iva, Jaka in Anže RUSJAN

V NOVO SEZONO PO VELIKO
PODRTIH KEGLJEV IN ZMAG

Po nekaj mesečni pavzi se je v mesecu septembru v
Sloveniji začela nova sezona slovenske kegljaške lige.
V litijskem klubu že nekaj let v slovenski ligi nastopajo
tri ekipe, dve moški in ena ženska, zaradi velikega števila igralcev pa
smo letos na novo sestavili še tretjo moško ekipo, v kateri nastopajo
tudi naši mladi tekmovalci, ki so začeli trenirati šele nekaj let nazaj. Prvič v zgodovini litijskega kluba pa se je tudi zgodilo, da ženska ekipa po
odlično odigrani prejšnji sezoni, letos nastopa v najvišji, 1.A slovenski
ligi. Za nami je bila torej zelo uspešna sezona, v novi sezoni pa se zelo
zagreti odpravljamo novim uspehom nasproti.
V septembru so tako za nami že štirje odigrani krogi. Nekatere ekipe v
klubu so začele bolj, nekatere manj uspešno, vendar pa smo na lestvici
vsi kar dobro uvrščeni. Druga moška ekipa se je po zadnji zmagi proti
ekipi iz Cerška s točko prednosti povzpela kar na 1. mesto lestvice.
Prva moška ekipa je trenutno po zadnji neodločeni tekmi z ekipo Sineta na 5. mestu lestvice. Naša dekleta pa so po začetni tremi zaradi
igranja v najvišji ligi na 8. mestu in se v prihodnje obetajo boljše igre,
ki jih bo popeljala višje v skupnem seštevku točk. Tudi naši mladi in
najmlajši člani uspešno tekmujejo v novo ustanovljeni moški ekipi.
Kot vidimo, se dobri rezultati in uspehi v našem klubu kar vrstijo. Vsega tega pa ne bi bilo brez vestnega treniranja in dobre ter tekmovalne volje naših članov,
ki zagotavljajo uspehe
B&d hišniška opravila
našemu klubu po celotni Sloveniji in tudi v
BUČAR in drugi d.n.o.
Svetu. K vpisu vabimo
• Vzdrževanje objektov
tudi nove kandidate,
da z nami začnejo s
• Notranjost objektov/pohištvo
treniranjem in kasne• Urejanje okolice objektov
je s tekmovanji (lahko
• PVC okna in vrata
se oglasite na kegljišču nad sparom v Litiji
bucar.drugi@siol.net; 041/770-298
v torek od 18.00 do
20.00, lahko pa nas
kontaktirate tudi na
kk.litija2001@gmail.
com).
KK Litija 2001
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EVROPSKO POLETJE BRATOV PIRC

V mesecu juniju smo člani Taekwondo kluba Šmartno Litija zaključili s treningi ter zelo uspešno sezono. To pa ni
veljalo za naša reprezentanta, Domna ter Tadeja Pirc, saj
so ju v poletnih mesecih čakali treningi, reprezentančne
priprave ter evropska prvenstva.
Če se najprej dotaknemo kadeta Tadeja, se je poleg svojih rednih treniranj
udeležil nekajdnevnih priprav v Mari
boru z reprezentančnim trenerjem Tomažem Zakrajškom. Tadej se je udeležil svojega prvega evropskega prvenstva v Bukarešti in drugi dan prvenstva
nastopil v kategoriji do 41 kilogramov. Šved Leon Glasnović je bil zanj
žal previsoka ovira. Reprezentančni ter klubski trener nista bila razočarana nad rezultatom, saj sta oba vedela, da je Tadej veliko treniral ter
da ima zaradi svoje mladosti in želje po uspehih še veliko možnosti za
osvojitev evropske kolajne.
Njegov brat Domen pa je prav tako sodeloval na 10-dnevnih pripravah
s svojimi reprezentančnimi kolegi v Vrnjački Banji v Srbiji, kjer so se
reprezentanti imeli možnost boriti z borci iz Hrvaške, Srbije, Irana, Cipra ter Grčije. To je bila za Domna dobra izkušnja saj so le-te države
na vrhu taekwondoja. Po enodnevnem odmoru v krogu družine se je
odpravil na 7-dnevne priprave v Skradin pri Šibeniku, kjer je treniral s hrvaškimi borci. Konec meseca septembra
se je odpravil na evropsko prvenstvo
v Porto na Portugalskem. Tja so se
odpravili tudi njegovi najbolj zvesti navijači, starša ter brat Tadej. Po izenačenem rezultatu je Domen izgubil za
zlato piko z Estebanom Bicheler iz Luksemburga. Domov se je vračal
rahlo razočaran, saj je celo borbo vodil, trenutek nezbranosti pa je
izkoristil nasprotnik ter v zadnjih sekundah dosegel odločilno točko.
Trener Franci Šircelj ga je pohvalil, saj je vedel, da se je celo poletje
odrekal užitkom, ki so jih bili deležni ostali člani kluba.
Treba je omeniti da evropsko prvenstvo na Portugalskem le ni bilo neuspešno, saj je reprezentantka kluba Dragon, Dunja Lemajić, osvojila 2.
mesto v kategoriji do 68 kilogramov. S tako kapaciteto dobrih kadetov ter
juniorjev se nam ni treba bati za prihodnost slovenskega taekwondoja.

8. KONDOR OPEN HRVAŠKA

Na deževno soboto, 5. oktobra se je 6
tekmovalcev Taekwondo kluba ŠmartnoLitija po počitnicah odpravilo na prvo
tekmo, vključno z Domnom in Tadejem
Pirc, ki sta bila dejavna celo poletje. Kondor Open je eno izmed večjih hrvaških
tekmovanj, saj je na njem sodelovalo
okrog 700 tekmovalcev iz 89 klubov.
Naši borci so kljub temu, da so imeli
prvo tekmovanje v novi sezoni bili dobro pripravljeni, saj so dosegli
kar nekaj zmag ter domov odnesli eno zlato ter 2 srebrni medalji. Naš
reprezentant Tadej Pirc je po prvi zelo dobri ter prepričljivi borbi, drugo
izgubil z hrvaškim reprezentantom v četrtfinalu. Njegov starejši brat,
Domen, pa je prvič tekmoval eno kategorijo višje kot na evropskem ter
po treh zmagah in izenačeni finalni borbi, v zadnjih sekundah kljub rahli
poškodbi gležnja pokazal premoč ter prvič osvojil kolajno v kategoriji
do 68 kilogramov. Pohvaliti je potrebno tudi Saro ter Aleksandro Rozina, saj sta ne glede na to, da sta izgubili borbi pokazali napredek ter da
v prihodnje še lahko računamo nanju.
Po živčno preživetem sobotnem dnevu v dvorani smo se zadovoljni z
rezultati vračali v Slovenijo.
Rezultati: Domen Pirc – 1. mesto junior -68 kg ter najboljši junior na
tekmovanje; Timotej Bučar – 2. mesto kadeti B -49 kg; Patricija Matoz
– 2. mesto juniorke B +68 kg. 
Franci Šircelj

Teniški turnir na Savi

Tradicionalen teniški turnir na Savi je ponovno gostil rekreativne igralce z veliko tekmovalnega duha. Šestnajst tekmovalcev
iz Litije, Zagorja, Save in Izlak je v soboto
14.9. merilo moči na odlično pripravljenih
peščenih igriščih tenisa Berdajs. Turnir je
letos potekal že enajstič in tudi tokrat ni
manjkal Zdravko Cirar.
Iz petih skupin so se v finalne tekme prebili Sašo Đukič, ki je v boju za 3.mesto s
6:1 premagal četrtouvrščenega Izidorja
Siršeta ter Blaž Rozman, ki je v končnem
dvoboju moral priznati premoč zmagovalcu
turnirja Alešu Ahčinu (9:7). 
Z. Štepic

6. MEDNARODNI TURNIR –
VISOKO 2013

V soboto, 5. oktobra 2013 se je v Visokem (BiH) odvijalo mednarodno odprto prvenstvo “Visoko 2013” v
tradicionalnem karateju. Poleg reprezentance BiH, izbrane otroške vrste in reprezentance SLO SZTK ter Italije, se je tekmovanja udeležilo še šestnajst klubov iz BiH in Srbije. Tako je sodelovalo
preko 300 tekmovalcev, ki so v različnih disciplinah prikazali vrhunski
nivo tradicionalnega karateja. Pokal Visoko 2013 si je zasluženo pridobila reprezentanca SLO, katere tekmovalci so v različnih disciplinah in
starostnih kategorijah dobili kar 72 medalj. Tekmovanja so se udeležili
tudi štirje slovenski sodniki pod vodstvom našega trenerja Gorazda
Praprotnika.
Na tem tekmovanju je v okviru izbrane
otroške vrste in reprezentance SZTK nastopilo 6 članov KK Kensei. Najuspešnejši
je bil Matic Mandelj, ki si je prislužil kar
5 medalj (2. mesto borba KoGo team:
kadeti, 1. mesto borba KoGo team: juniorji, 3. mesto borba KoGo posamezno,
3. mesto FukoGo (kombinacija borbe
in kat), 1. mesto EnBu dvojica). Matic
Logar je dosegel 2. mesto Kata senjorji
posamezno in 1. mesto EnBu skupaj z
Maticem Mandljem. 1. mesto je tudi dosegla Nika Praprotnik v kategoriji borbe Juji Ippon Kumite. Gian Povše pa je v kategoriji Kata dosegel
odlično 2. mesto. Nika in Gian sta v svojih nastopih dosegla izjemna
uspeha, saj sta si medalje priborila v združenih kategorijah, kjer so
nastopili tudi veliko starejši tekmovalci z veliko višjimi pasovi. Uspešne
nastope sta izvedla tudi Zarja Mandelj in Matic Šifrer. Čestitke vsem
tekmovalcem. 
KK Kensei

OBVESTILO NK LITIJA
Otroška nogometna šola (ONŠ) se izvaja v naslednjih terminih: Športna dvorana Litija: sreda in petek od 14.30 do
15.30 ure; Športna dvorana OŠ Gradec: torek in petek od
17.00 do 18.00 ure; Športna dvorana Pungrt: torek in četrtek od 14.15
do 15.00 ure; Za vsa morebitna vprašanja pokličite 070 744 716 (Robi).
Vsakega, ki se nam pridruži, smo veseli. Naj ti ne zmanjka poguma!
Vodja strokovnega programa: Robert Farič
Predsednik NK Litija: Gregor Zavrl

Liga prvakov ponovno v Litiji!
KMN FC Litija je v vseh pogledih najuspešnejši slovenski
futsal kolektiv. Deset naslovov državnih prvakov, osem
pokalnih in še pet superpokalnih naslovov je ekipa še enkrat več uspešno nadgradila na evropskem parketu. Na
turnirju glavnega dela UEFA FUTSAL CUP oziroma evropske malo nogometne lige prvakov, ki je potekal na Cipru so osvojili drugo mesto in
se uvrstili v elitni del lige prvakov, kjer so lansko sezono osvojili šesto
mesto. Brez težav so na prvi tekmi odpravili domačina, ekipo Omonia
Nicosia, nato na drugi tekmi klonili proti češki ekipi Era Pack Chrudim,
ki je bila okrepljena
z nekaj Brazilci, nato
pa na tretji in hkrati
odločilni tekmi za preboj v naslednji krog,
premagali še angleški
Baku United. Baku je
profesionalen ter povsem umeten klub, kjer
so želeli z velikim vložkom denarja do hitrega
uspeha v Evropi, a jim
je amaterska ekipa FC
Litija to preprečila. Baku United je samo za letalske karte do Cipra
porabil več kot sto tisoč evrov, medtem ko je celoten proračun našega
kluba veliko manjši. Zato je uspeh še toliko večji. S to zmago si igralci
Litije niso priborili le nastopa v elitnem delu lige prvakov, ampak so s
tem dali klubski upravi možnost, da kandidira za organizacijo enega od
turnirjev elitnega dela, kjer se ekipe razdelijo v štiri skupine s po štirimi
ekipami. Možnosti za organizacijo so bile, glede na lanski organizaciji
glavnega in elitnega dela lige prvakov, zelo dobre, pa vendar so bili 11.
oktobra v klubski upravi še kako veseli ponovne dodelitve organizacije
litijskemu klubu. Turnir ene od štirih skupin elitnega dela lige prvakov
bo potekal med 19. in 24. novembrom v Laškem, saj športna dvorana
v Litiji ne zadostuje kriterijem UEFA za takšen dogodek. Poleg Litijanov
bodo turnirje gostili tudi aktualni evropski klubski prvak Kairat, portugalski Sporting ter češki Era Pack Chrudim. To že pomeni, da bo v
Sloveniji gostoval eden od dveh nosilcev –FC Barcelona ali moskovski
Dinamo, saj dva od nosilcev, Kairat in Sporting, turnir gostita. Žreb elitnega dela bo v petek, 18. oktobra, v Nyonu. Litijski klub je lansko leto
na odločilni tekmi za uvrstitev med najboljše štiri ekipe v Evropi klonil
proti večkratnemu evropskemu in španskemu prvaku, FC Barcelona.
Je pa ta organizacija veliko priznanje za KMN FC Litija, ki zastopa občino Litija in nenazadnje tudi Slovenijo v največjem evropskem futsal
tekmovanju. Že sedaj ste prav vsi lepo vabljeni, da si ogledate futsal
spektakel v živo v Laškem. Več informacij si lahko preberete na uradni
spletni strani kluba www.fclitija.si ali pa na uradni klubski facebook
strani »Futsalclub Litija«. 
Luka Bregar
Na igriščih je polno nogometašev in nogometašic,
ki trenirajo se uvajajo in pripravljajo na zaključek
jesenskega dela tekmovanj.
V članski ekipi je že prišlo do kartonov in poškodb,
tako, da vsi igralci dobivajo svoje minute igranja,
ki ga nekateri kar dobro izkoristijo. Pozna se, da je
ekipa precej spremenjena in še vse ne poteka po zastavljenih ciljih.
Verjamemo, da se bo tudi to popravilo in da bo delovanje ekipe na
višji ravni.
Mlajše selekcije igrajo na turnirjih, kje nabirajo nogometne izkušnje,
ki jih bodo potrebovali čez nekaj let za igranje pravih prvenstvenih tekem.
Ženska ekipa je uvrščena v zgornjo polovico lestvice kar pomeni nastop v igranju za prvaka Slovenije.
Konec septembra so veterani NK Jevnica organizirali mednarodni nogometni turnir, ki se je zaradi zasedenosti domačih igrišč odigral na
igrišču NK Dol- Korant, kjer so nas sprejeli tako kot bi igrala domača
ekipa. Na turnirju so Avstrijo zastopali igralci VILLAGE iz Graz-a, Srbijo
igralci MORAVE iz Velike Plane, Bosno in Hercegovino igralci GOMILA
iz Cazina in Slovenijo igralci Jevnice. Turnir je potekal v prijateljskem
vzdušju, ki je trajal pozno v noč. Razšli smo se z željo, da se tak turnir
organizira še v drugih državah.
Na koncu se veterani zahvaljujemo vodstvu NK Dol, za gostoljubje in
pomoč pri naši organizaciji turnirja.
za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

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
(Nadaljevanje iz 1. strani)

MATEJ LOVŠE – SVETOVNI PRVAK
IN PODPRVAK V AMATERSKEM
KOLESARSTVU
Med 600 kolesarji, ki so se udeležili petkove vožnje na kronometer je dosegel najboljši čas v svoji kategoriji, osvojil pa
je tudi naslov absolutnega zmagovalca med vsemi udeleženci.
Le dva dni kasneje, v nedeljo si je na 112 km
dolgi progi s kar 2974 m višinske razlike, prav
tako v italijanskem TRENTU, privozil naslov
svetovnega podprvaka. Oba naslova sta pomenila samo še nadvse razveseljiv zaključek
letošnje več kot uspešne kolesarske sezone.
Še v lanski sezoni je tekmoval med gorskimi
kolesarji med katerimi je na nivoju Slovenije praktično dosegel vse zato pravzaprav ni
imel več prave motivacije za nadaljnje udejstvovanje. Očitno je bila njegova odločitev,
da se preusmeri v cestno kolesarstvo in se
priključi ekipi Tušmobila prava, saj je že v
prvem letu med »cestnimi kolesarji« dosegel izjemne rezultate. Zmagal je na večini
slovenskih pomembnih in tudi prestižnih tekmah, predvsem mu veliko
pomeni zmaga na Vršič in nov, za več kot pol minite izboljšan rekord,
ki je od letos naprej 31 minut in 56 sekund. Njemu osebno je najljubši
doseženi rekordni čas na letošnjem vzponu na Kum, saj pravi, da je ta
vzpon sigurno najzahtevnejši v Sloveniji. Pomembni sta seveda tudi
zmagi na Mangart in Krvavec.
Seveda mu je še vedno žal zmage na letošnjem maratonu Franja, saj se
taka priložnost ne ponudi kar kadarkoli, toda na letošnji dirki mu jo je odvzel prav v zadnji metrih italijanski kolesar. Že v naslednjem letu bo imel
nove priložnosti, saj bo Slovenija gostiteljica amaterskega svetovnega
prvenstva in tekmovanje bo potekalo prav po trasi maratona Franja, tako
bo imel možnost kar dvakrat nastopiti in se spopasti s to traso.
In kako prideš do takšnih uspehov? Prav gotovo so številke več kot
zgovorne; dobrih 60 ur treninga na mesec, 750 ur na leto, 18000 km
prevoženih s kolesom in pozimi veliko hoje v hribe. Vzpon od domače
hiše do Strešnega vrha na Svibnu je odlična lokacija za trening. 280 m
višinske razlike premaga v slabih 15 minutah in v enem dopoldnevu to
ponovi tudi 12 krat. Seveda je pomembna tudi prehrana in zdravje.
Iskreno upa in seveda tudi mi, da bo imel tudi v prihodnjem letu srečo
na svojih poteh in se ga bodo poškodbe izogibale, tako bo lahko še
vedno nadaljeval z uspešnim udejstvovanjem v kolesarstvo.
Predsednik ŠD Zg. Log, Vinko Praprotnik

Noč v korakih mirnega je sna vzela,
kar življenje da. Pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer so drugi tvoji že doma.

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
S. Gregorčič
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ROZALIJI MEDVED

18. oktobra je minilo dve leti
odkar nas je zapustil

TOMAŽ MAJNIK
1974 – 2013

V SPOMIN

V SPOMIN

20.8.1932 - 16.10.2012

Silvester Kisovec
iz Jevnice

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in vsem,
ki ste se od njega poslovili na njegovi zadnji poti.
Iskrena hvala.

Solza, žalost, bolečina,
te zbudila ni.
A ostala je tišina,
ki močno boli.

Hvala vsem, ki gojite spoštljiv in živ spomin nanjo
ter se je spominjate v molitvi.

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

Žalujoči vsi njegovi

Iskrena hvala tudi vsem, ki postojite pri njenem grobu,
ji poklanjate cvetje in prižigate sveče.

Vsi njegovi

Njeni bližnji

Ne sijejo več tvoje oči,
ne sijejo kot so sijale prejšnje dni.
En sam trenutek vzel je tvoj pogled,
ne sliši več tvojih se besed.
Neutolažljivo zdaj naše je srce,
le spomin nate ostal bo do zadnjega dne.

V SPOMIN

Z A H VA L A

10 let mineva od tragične nesreče, ko nas je v najlepših letih
njenega življenja zapustila naša draga hči, sestra in tetka

Od nas se je poslovil

Minile zate vse so bolečine,
a v naših srcih
pustil lepe si spomine.

Z A H VA L A

FRANC ŽELEZNIK
1941 – 2013

JOŽE KEPA

JELKA HABJAN

6.3.1959 – 20.9.2013

2.10.1980 – 27.10.2003

Hvala vsem, ki se jo spominjate
z ljubeznijo v srcu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga spremljali v njegovem življenju
in ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje, sveče in svete
maše ter za vsa izrečena sožalja. Posebna zahvala družinam Voje iz
Gabrske gore in PGD Gabrovka.

Vsi njeni

Vsi njegovi

Prišla si čisto tiho, kot božji blagoslov,
dar neizmerne sreče.
Vsaka tvoja izrečena beseda je imela
vonj po ljubezni, vsak tvoj nasmejan
pogled je vzbujal radost življenja, tvoja
večna dobra volja je bila položena
v zibko tvojih pesmic, tvojih risbic,
tvoje nežnosti.
Predobra, prelepa, predragocena in preveč posebna si bila
za ta svet. Šla si tam, kjer je sreča večna, med angelčke.
Odšla si čisto tiho, s poljubom, ljubezen, ki si nam jo podarila,
nas ohranja pri življenju.
Hvala, naša draga Glorija, za vso tvojo ljubezen, srečo, smeh,
veselje, objemčke in poljubčke, za vseh osem najlepših let,
ko si bila naša srčica.
Sestrica Manca, bratca Amadej in Gabrijel,
oči Rafko in mamica Tanja

Kljub grozni samoti nismo ostali sami!
Kljub odhajanju v večnost naše in vaše drage Glorije, ste bili z nami,
da smo preživeli to strašno noč.
Hvala Petra, hvala Mateja, hvala Katja!
Robi in Vesna, Daša, Andraž, Gašper, Žan, Anže in Urban ste bili ob
Manci, Amadeju in Gabrijelu, da niso umrli skupaj z Glorijo.
Ko v praznem jutru dneva ne vidiš več smisla bivanja in ne spoznaš
več sebe, niti bližnjih, ste ob bolečem slovesu od naše ljubljene
punčke z nami jokali Bojan, Martina, Boštjan in Johan.
Vse ste naredili, da bi naš sonček svetil še naprej, osebje Zdravstvenega doma, dr. Tadeja, reševalci, medicinska sestra Anuška in druge
medicinske sestre, s svojo srčno kulturo je polet helikopterja, ki
je peljal našo punčko v upanju za življenje, na svojo pest naročil
g. Andrej Fink. Hvala Vam!
Hvala za vse molitve, dobre želje, nevidno podporo v težkih trenutkih, hvala babici in dedku.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sodelavcem in sosedom, ki ste bili z nami na njegovi zadnji poti, mu poklonili cvetje, sveče in nam izrekali sožalja. Zahvala tudi g. župniku za
pogrebni obred ter pevcem iz Polšnika za zapete pesmi. Vaše sočutje
nam je lajšalo bolečino.
Iskrena hvala vsem.

Vsi njegovi

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J.W.Goethe)

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast
in prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo,
ki je zrušil hrast.

V SPOMIN
V SPOMIN

7.11.2013 mineva dve leti odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil
naš dragi mož, oče in dedek

FRANC PLANINŠEK
s Konja
26.3.1940 – 11.10.2005

TINE RESNIK
1966 – 2011

Hvala, ker se ga spominjate.

Kruto je bilo in nepričakovano –
kot rezilo noža je zarezalo v srce,
ker čez noč si dragi odšel v neznano!
V srcih je le bolečina
in v očeh solzé.

Žena Ivanka, sinovi Janez, Franci in Marjan z družinami

Žena Sonja, hči Tina z Gašperjem ter vnukinja Nika

HVALA prijatelji, HVALA dobri ljudje
Dar dneva se je začel poslavljati tistega strašnega popoldneva, ki
čedalje močneje odmeva v strašni tišini. V neizmerljivi bolečini, obupu in nikoli zaključenem vprašanju: ZAKAJ ?

Mineva leto dni, odkar smo se po hudi bolezni poslovili
od naše drage mame. Po pridnem in tihem življenju med nami
si mirno odšla v sončno večnost…

Hvala Romanu in njegovi družini, hvala Komunalnemu podjetju, da
smo v miru in dostojanstvu položili našo Glorijo v večni objem zemlje, gospodu Marjanu in gospodu Pavlu pa za misli upanja in zbližanja z njeno neumrljivo dušo.
Nežni zvoki violine njene Špele so poslednjič pobožali njeno krhko
telesce, njene učiteljice in učitelji iz osnovne in glasbene šole so bili
zadnjič z njo, njeni sošolci, ravnatelj, ravnateljica.
Hvala dijakom, sošolcem, profesorjem in prijateljem, za tolažbo
Manci, Amadeju in Gabrijelu.
Milozvočni glasovi Dekliškega zbora Zavoda Sv. Stanislava s Heleno
in Matejem so za trenutek umirili razbolele duše in naša srca.
Hvala Leonidi in Andreju, da sta bila v težkih trenutkih z nami, predvsem ob Amadeju in Gabrijelu, tako smo se bali za njiju.
Hvala vsem prijateljem, sorodnikom, sosedom in vsem občanom za
podporo, tolažbo, za molitev in vse dobre misli ter izrečena ustna in
pisna sožalja.
To je žal vse, kar lahko v trenutku nemoči storimo, naj vas angeli
čuvajo!
Družina Voje

OBV EST IL A / KR I ŽAN KA

NE PR E M IČNINE
V naselju Veliki vrh (2,5 km iz centra Litije) v
mirnem, idiličnem okolju obdano z gozdom in potokom, ugodno prodamo zazidljivo parcelo velikosti 1.445 m2. Informacije na GSM: 031/267-583
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 ključ. Vred
no ogleda. Informacije na GSM: 041/719-444.
Na lepi sončni legi, v Praporščah tik ob centru
Litije, ugodno prodam parcele z gradbenim dovoljenjem. Na voljo le še dve parceli! Informacije na
tel.: 041-651-802 ali melita.asteprom@gmail.com

O državnih tekmovanjih v PGD
Gabrovka
V soboto, 14. 9. 2013, je v Sv. Juriju ob Ščavnici potekalo
državno tekmovanje v gasilski orientaciji. Tekmovanja se
je udeležilo kar 172 ekip iz vse Slovenije. Naše društvo,
PGD Gabrovka, se ga je udeležilo s tremi ekipami: pionirke: Lana Bajc,
Marija Femc, Nina Požun, mladinke: Ingrid Železnik, Klara Dim, Katja Požun in pripravniki: Dejan Kastelic, Simon Femc in Matej Femc. Izpred gasilnega doma smo se odpravili že zelo zgodaj zjutraj. Po treh urah vožnje
smo prispeli na prizorišče tekmovanja. Ko smo prispeli, smo ekipe stopile
do A komisije, kjer smo se prijavili na tekmovanje in dobili štartne številke. Najprej so se na progo podale pionirke s svojim mentorjem Matejem
Kastelicem, za njimi pripravniki, nato pa smo se na teren odločno, z veliko
samozavesti ter koncentracije in veliko željo po ponovnem dosegu dobrega rezultata podale mladinke. Zavedale smo se, da se moramo še kako
potruditi, saj je to naše zadnje državno tekmovanje v kategoriji mladink.
Že na prvi točki smo naredile manjšo napako, vendar smo hitro pozabile
nanjo in odhitele dalje. Ostalih pet vaj smo izvedle solidno. Potruditi smo
se morale tudi v teku in orientaciji, kar nam ni povzročalo problemov. Ker
je bil predviden čas razglasitve rezultatov ob 15.00 smo imeli še ogromno
časa, zato smo se odločili pisati razglednice, igrati košarko in se malo razgledati po okolici.
Ob štirih popoldan (z očitno zamudo) smo končno dočakali razglasitev. Po
vseh pozdravih in govorih smo po mikrofonu zaslišali prve rezultate. Prve
so izvedele svojo uvrstitev pionirke. Naša dekleta, ki so se prvič udeležile
državnega tekmovanja, so dosegla odlično 5. mesto. Za njimi so rezultate
izvedeli pionirji. Potem pa je sledila naša kategorija, kategorija mladink.
Zaradi velike konkurence smo bile zelo nervozne, saj bi bilo čisto
prelepo biti drugo leto
zapored na stopničkah,
kaj šele zmagati. Poleg
tega pa smo vaje izvedle bistveno slabše kot
lansko leto. Srce je razbijalo sto na uro, noge
so se tresle, vladala je
popolna tišina, v glavah
pa odštevanje mesta za
mestom...
Ko so razglasili 4. mesto, smo se zavedale, da smo se uvrstile na stopničke. In kmalu za tem se
je po zvočniku zaslišalo: »In držaaaaavneprvaaaaaakinje so dekletaaaaa iz
PGD Gabrovka!« Začelo se je veselje, sprejem čestitke, objemi, vpitje ...
Bile smo presrečne. Za nami pa so seveda nervozno čakali na rezultate še
naši pripravniki. Osvojili so odlično 5. mesto.
Na ta uspeh smo zelo ponosne, saj se ne zgodi kar vsak dan, da zmagaš
na državnem tekmovanju in poleg tega drugo leto zapored. Osebno nismo
bile čisto prepričane, da nam bo ponovno uspelo, saj je vsako državno
tekmovanje zelo naporno, poleg tega pa potrebuješ tudi srečo, zato nismo
mislile, da bomo že tretje leto zapored deležne takih uspehov. Leta in leta
vaj so nas popeljala tja kjer smo zdaj, na sam vrh. Čeprav smo že tri leta
zelo uspešne, so priprave na letošnje državno tekmovanje potekale ravno
tako, če ne še bolj intenzivno, kot v preteklosti. K uspehu je zagotovo pripomoglo naše veselje do gasilstva. Vse pohvale, čestitke in zahvale pa gredo
tudi vsem našim mentorjem, ki so nam pomagali na pripravah: Klara Hostnik, Dušan Pavli, Matej Kastelic, Gregor Resnik, Martin Gracar... Na tem
mestu se zahvaljujemo tudi našemu sponzorju podjetju Paan-Paan d.o.o.
in Andreju Pavlinu.
Ko smo se vrnili domov so nas pred gasilskim domom pričakali gasilci,
starši in ostali krajani, ki so nam pripravili prisrčen sprejem. Po gori palačink smo se odpravili pred televizijske zaslone, kjer smo navijali za slovensko košarkarsko reprezentanco. Ker je bila ta sobota več kot očitno
namenjena uspehom, je uspelo tudi slovenskim košarkarjem, ki so tisti
večer premagali Grke.
Orientacija pa letos ni bilo edino državno tekmovanje v našem društvu. Le
dva tedna kasneje smo se odpravili na Srečanje društev Mladi gasilec.
Udeležile smo se ga pionirke Lana Bajc, Marija Femc in Nina Požun ter
naša mentorica Klara Hostnik. Po odličnih rezultatih regijskem tekmovanju smo se polne samozavesti podale tudi na državno tekmovanje, ki je
potekalo v Črnomlju. Zaradi velike oddaljenosti in dvodnevnega srečanja
smo dekleta prespale po različnih domovih naših sovrstnic in tako spoznale nove prijateljice. Prvi dan, v petek smo se najprej udeležile različnih
delavnic, kot so: npr. likovna, glasbena, preventivno-raziskovalna delavnica
... Po zabavnem delu smo odhitele na kosilo. Ko smo se okrepčali, je sledil
ogled kraja Črnomelj. Nato smo opravile na prvi del tekmovanja, odgovarjanje na vprašanja iz preventive, prve pomoči in opisa kraja. Pri tem smo se
znašle več kot odlično. Praktični del srečanja pa nas je čakal za naslednji
dan. Tam smo morale pokazati svoje spretnosti z vedrovko, metanju vrvice,
vozlih in prvi pomoči. Vse vaje smo izvedle solidno, razen vozli pri katerih
smo imele kar nekaj težav in smole. Po tekmovanju je sledilo kosilo, da pa
smo si krajšale čas pred razglasitvijo smo si ogledale njihov gasilni dom.
Sledil je zaključek ter razglasitev rezultatov. Dekleta smo v naši kategoriji zasedle 14. Z malo razočaranja smo se počasi odpravili proti domu.
Ta vikend nam bo ostal vsem še v kako lepem spominu, saj smo spoznale
nove prijateljice, s katerimi smo se zelo zabavale.
Zahvala pa gre seveda Klari Hostnik, katera je pestra, naporna in lepa dva
dneva preživela z nami. 
Z gasilskim pozdravom, NA POMOČ!
Katja Požun, članica mladinske ekipe prvakinj in
Nina Požun, članica pionirske ekipe, udeležene na državnih tekmovanjih
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mali oglasi

nagradna križanka

PODARIM cca 280 kos. malo
rabljenih betonskih strešnikov
sive barve. Lokacija Polšnik.
Inf. na tel. 041/561-274.

23. ČRKA
ABECEDE

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

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

SLAVNOST
NA RAZ
SVETLITEV

IME
PISATELJICE
NJATIN

NADLEŽNE
ŽUŽELKE

IME
RUSKEGA
PILOTA
ČKALOVA

NADALJE
VANJE
GESLA

VRSTA
HAVAJSKE
KITARE

!

že v prodaji

IGRALEC HARIS
POSODICA
V ZOBO
ZDRAVSTVU

MATI
PRAKANTON
V ŠVICI

PRODAM dve pisalni mizi –
90 cm x 60 cm in 140 cm x
60 cm – POCENI. GSM: 031
/710 842.

ob tenisu
v Kresnicah
oddajamo
v dnevni
najem za
zaključene
družbe

VRSTA
LOVSKE
PUŠKE

Jože Vizlar številka: 155

VOZNIK
KOLESA,
BICIKLIST

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

BRUNARICO
GOSTINSKI
LOKAL

ZBIRALEC
EL. ENERGIJE
PRI AVTO
MOBILU

sestavil:

VZDEVEK
LADJARJA
ONASSISA

POVRŠINSKA
MERA

ŠKODLJIV
GLODALEC

ŠVEDSKI
ZGODOVINAR
(OSCAR)
KEMIJSKI
ZNAK
ZA ŽVEPLO

VRSTA
ŠPANSKEGA
PLESA

POSODICA V
ZOBOZDRAVSTVU

RACMAN
ANTON
KOLIČ

JOŽA ČOP

IME
PISATELJICE
MALENŠEK

ZAČETEK
TEHTNICE
ŠPANIJA

RIMSKI
ZGODOVINAR

EKIPA,
TIM,
MOŠTVO

PRIPRAVE
ZA
RAVNANJE

TEŽKE
SANJE
NIZOZEMSKI
REŽISER

VRSTA
BLAGA ZA
PLAŠČE

NENAD
PROTEGA

IGRALKA
DUNCAN
MASAKRI,
POBIJANJA

IVAN
LEVAR

EKONOMIST
PETRIN

GOZDNO
BOŽANSTVO
ALI VRSTA
METULJA
SLOVENSKA
PISATELJICA
(MAJDA)

IME
AMERIŠKE
IGRALKE
GARDNER

IME
IGRALKE
SAVINE

MEJNA
REKA MED
BOSNO IN
HRVAŠKO

KAREL
OŠTIR

TVORBA V
PANJU

VATROSLAV
OBLAK

POJAV NA
VODI

STARORUSKI
VLADAR
MAKEDONSKI
HEROJ (MIRČE)
ŠPANSKO
Ž. IME

PEVEC
SMOLAR

VRSTA
ANGLEŠ
KEGA
PIVA

RIMSKI NA
RAVOSLOVEC

VELETOK
V ZAHODNI
EVROPI

EDO
DOLINAR

ARABSKI ŽREBEC

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

ROKO
METAŠICA
JACENKO

MATI
GRŠKIH
BOGOV

KEMIJSKI
ZNAK
ZA TITAN

IZDELOVALEC
LEDU

NEMŠKI
FILOZOF

EVGEN
JURIČ

Težje besede: ESPANJOLE, ILUMINACIJA, ALIN,
TACIT, KIVETA, KAR
Izžrebanci križanke iz meseca SEPTEMBRA prejmejo

knjigo LITIJSKI OBRAZI.

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

1. Metod Vodenik, Sava 17a, 1282 Sava
2. Gašper Razpotnik, Kresnice 1a, 1281 Kresnice
3. Janez Kralj, Jeze 13, 1275 Šmartno pri Litiji

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.11.2013 na naslov ured
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo stenski
koledar "VABILO V SREDIŠČE SLOVENIJE".

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.

