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SLOVESNA OTVORITEV NOVE
OSNOVNE ŠOLE LITIJA
V petek, 10. oktobra 2014
so številni obiskovalci prisostvovali slovesni otvoritvi
nove Osnovne šole Litija. Na
prireditvi, ki je potekala na ploščadi pred šolo je navzoče najprej nagovoril
ravnatelj g. Peter Strle, nato pa še župan občine Litija g. Franci Rokavec, ki
je kronološko opisal potek investicije, ki je velika pridobitev, ne le za mesto
Litija, temveč tudi za celotno občino.

delovanja društva!
Vabimo vas,
da si od 4. do 7.
novembra 2014
ogledate
predstavitev društva
in razstavo sadja
v avli Občine Litija
z uradno otvoritvijo 4. novembra 2014
ob 15. uri 
(več na 7. strani)

Učenci so pričeli s poukom v novozgrajeni šoli v Litiji, slavnostna otvoritev pa je bila kasneje v oktobru. Tudi nekateri
novoizvoljeni kandidati bodo prvič pričeli z delom v občinskem svetu in krajevnih skupnostih. Enim in drugim želimo,
da bodo čimbolj uspešni in inovativni. 
Uredništvo Občana
Prispevke pošljite do 08.11.2014 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.

Spoštovane občanke in občani!
Ob končanih letošnjih lokalnih volitvah se iskreno
zahvaljujem vsem volivkam in volivcem za
izkazano zaupanje. Hvala vam!
Prepričan sem, da je potrebno najprej dokončati začete
projekte, kar so še dodatni razlogi da »nadaljujemo
skupaj«. Sedaj je čas, da ključne programske rešitve,
ki so bile predstavljene s strani političnih strank in
neodvisnih list povežemo v partnersko sodelovanje v
naslednjem mandatnem obdobju.
Spoštovane občanke in občani, računam na vas in želim, da bi skupaj v
medsebojnem sodelovanju in zaupanju nadaljevali z razvojnim prebojem in
gradili na pozitivni klimi naše lepe Občine Litija.
Franci Rokavec, župan

Slavnostni govornik je bil g. Boris Zupančič, vodja sektorja za osnovno šolstvo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Vsi trije skupaj so
prerezali slavnostni trak in tako uradno otvorili šolo.

Župan Občine Litija
in
Območno združenje
Rdečega križa Litija

Ob 100-letnici 1. svetovne vojne (1914-1918)

VABITA
NA SLOVESNO ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE
V SPOMIN NA BOLNIŠNICO RDEČEGA KRIŽA
V LITIJI V LETIH 1914 – 1916,

ki bo v petek, 7. novembra 2014 ob 17.00 uri
pred objektom »stare sodnije«
na Cesti komandanta Staneta 2 v Litiji.
V kulturnem programu bodo sodelovali:
• moška vokalna skupina Lipa
• Pihalni orkester Litija
• Gimnazija Litija.

V programu so sodelovali: pihalni orkester Litija, učenci, učitelji, starši, upokojene učiteljice ter tudi bivši učenci Osnovne šole Litija. Raznovrsten in
odličen program je navdušil številne obiskovalce.

Slavnostne besede bo podal g. Damjan Guštin,
direktor Inštituta novejše zgodovine Slovenije.
Vljudno vabljeni!

(več na 6. strani)
Soorganizatorice popotovanja
po Levstikovi poti:

28. popotovanje po
Levstikovi poti
bo v soboto,
8. novembra 2014.

Štart pohoda bo od 7. ure dalje
v starem mestnem jedru Litije.

Občina
Litija

Občina
Šmartno
pri Litiji

Občina
Trebnje

(več na 11. strani)

15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

grajska tržnica, ustvarjalne delavnice
KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA (Družinsko gledališče Kolenc)
GRUNF in GANDOLF V AKCIJI (Teater CIZAMO)
PLESNI NASTOP (plesalci NLP)
tekmovanje za naj čarovnico bogenšperško
in razglasitev najlepše izrezljane buče
17.45 STRAŠNI GRAJSKI DUHOVI (Teater CIZAMO)
Ogledi začaranega gradu bodo vsako polno uro.
Vstopnina: 5 €, otroci 2,5 €
Čarovniki/ce v popolni opravi 2 €
(obrazna maska, klobuk, čarovniška obleka).

www.bogensperk.si

OBVESTILO

Vse občane obveščamo, da bodo tudi
letos ob Dnevu spomina na mrtve,
1. novembru, žalne svečanosti pri
grobiščih in spomenikih padlim in
sicer po naslednjem časovnem razporedu:
1. V Štangi pri spomeniku NOB
v petek 24.10.2014 ob 12. uri
2. V Vel. Kostrevnici pri spominski
plošči NOB v petek 24.10.2014
ob 10. uri
3. Na Primskovem pri grobišču NOB
v petek 24.10.2014 ob 11. uri
4. Na Savi pri spomeniku NOB
v petek 24.10.2014 ob 14. uri
5. V Gabrovki pri grobišču NOB
v petek 24.10.2014 ob 11.30 uri
6. V Jevnici pri spomeniku NOB
v petek 24.10.2014 ob 18. uri
7. V Kresnicah pri spomeniku NOB
v petek 24.10.2014 ob 17. uri
8. V Šmartnem pri spomeniku NOB
v petek 31.10.2014 ob 15. uri
9. V Litiji pri spomeniku NOB
v petek 31.10.2014 ob 16. uri
10. Na Sp. Logu pri spomeniku NOB
v petek 31.10.2014 ob 18. uri
11. Na Polšniku pri grobišču NOB
v soboto 1.11.2014 ob 11. uri
12. N
 a Vačah pri grobišču NOB na
pokopališču v nedeljo 2.11.2014
ob 11. uri
Ob 100. obletnici se bomo spomnili in
poklonili vsem padlim v I. svetovni vojni
pri spomeniku žrtvam I. svetovne vojne na šmarskem pokopališču in sicer v
petek 31. oktobra 2014 ob 14.30 uri.
Vabimo vas da se udeležite žalnih slovesnosti in s svojo prisotnostjo počastite spomin na padle v obeh svetovnih
vojnah.
ZB za vrednote NOB
Litija-Šmartno
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OBVESTILO
Občina Litija objavlja na spletni strani občine www.litija.
si in KSP Litija d.o.o. www.ksp-litija.si, skladno z javnim
razpisom št. 9709/2014-6, z dne 31.03.2014, za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen v lokalnem
glasilu Občan, april 2014, prednostno listo upravičencev za najem neprofitnih stanovanj sproščenih v letu
2014-2015.

Gradnja kanalizacije in čistilne
naprave Litija - Šmartno
Gradbena dela na objektu čistilne naprave so v zaključni fazi.
V teh dneh se zaključuje tudi montaža strojnih instalacij; lovilec kamenja, oprema vhodnega črpališča in grobe grablje,
oprema za deževni bazen in mehansko predčiščenje, oprema
SBR bazenov, merilniki pretokov. V izvedbi je vodotestnostni
preskus SBR bazenov.
Upravni prostori objekta so zgrajeni, v njih se izvajajo zaključna dela. V prihodnjih mesecih se bo vgradila oprema za laboratorij, kompresorsko postajo, prostor za sprejem gošč iz
MČN in greznic.
Dostop do čistilne naprave je izveden iz glavne ceste Litija
- Zagorje. Mostna konstrukcija je zabetonirana, v prihodnjih
dneh izvajalec del prične z razopaženjem.
Poskusno obratovanje čistilne naprave se prične januarja
2015. Z objektom in kanalizacijo bo upravljalo Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
V času poskusnega obratovanja objekt še vedno upravlja in
nadzira izvajalec projektiranja in gradbenih del ter ga preda
občini po izvedenih meritvah, ki morajo izkazovati, da je čiščenje odpadne vode ustrezno.
Hkrati se v mestu Litija intenzivno gradi kanalizacija in ostali vzporedni komunalni vodi. Ob Ponoviški cesti je v gradnji
zadrževalno razbremenilni bazen velikosti 250 m3 , v sklopu
objekta je tudi črpališče, ki prečrpava odpadno vodo pod
Savo in naprej na glavni dovodni kanal do čistilne naprave.
Gradi se tudi kanalizacija na Savski cesti, v prihodnjem mesecu pa se bo gradnja preselila na Ponoviško cesto in ob objekt
OMW.

INFORMACIJA o izgradnji OPTIČNEGA OMREŽJA

Spoštovane občanke in občani!

Obveščamo vas, da potekajo intenzivni razgovori z zasebnima investitorjema Terra-in d.o.o. in Energogen d.o.o.,
ki imata namen zgraditi povsem novo optično omrežje na področju celotne Občine Litija. Omrežje bo odprtega
tipa in bo vsem zainteresiranim gospodinjstvom nudilo možnost izbire različnih operaterjev in hitrosti
prenosa podatkov do 100 Mb/s. Omrežje bo zgrajeno z zračnimi optičnimi kabli po obstoječi infrastrukturi.
Da bosta investitorja pristopila k izgradnji, mora
interes izkazati vsaj 60% vseh gospodinjstev v naši
občini.
Finančna udeležba posameznega gospodinjstva
znaša 150,00 Eur brez DDV in zajema napeljavo optičnega kabla do modema v hiši.
Vsa gospodinjstva v občini Litija bodo s strani obeh
potencialnih investitorjev prejela posebno pogodbo,
ki jo bo v primeru zainteresiranosti za priklop na optično omrežje, potrebno podpisati. Pozitiven odziv gospodinjstev bo podlaga za odločitev o pristopu k izgradnji.
Občina Litija, Terra in d.o.o. in Energogen d.o.o.

Informacija o gradnji štirih baznih postaj ob železniški progi
na območju Občine Litija v okvirju projekta uvedbe digitalnega
radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju
Na slovenskem železniškem omrežju se izvaja projekt uvedbe digitalnega radijskega sistema (GSM-R) v okviru
katerega se na območju Občine Litija načrtuje gradnja štirih baznih postaj in sicer na naslednjih lokacijah:
- BP-10.19 Ponoviče - geografske koordinate: šir. 46,07078600, dol. 14,85399400,
- RBP-10.20 A1 RU Pogonik_2 - geog. koord.:
šir. 46.06937600, dol. 14,81944800,
-B
 P-10.20 Pogonik – Pogonik new – geog.
koord.: šir. 46,08491500, dol. 14,8096400,
-B
 P-10.21 Kresniške Poljane – geog. koord.:
šir. 46,09064400, dol. 14,75490200.
V začetku septembra 2014 je občinska uprava
bila obveščena s strani pristojnega ministrstva
o začetku gradnje teh baznih postaj, hkrati se je
začela gradnja temelja za postavitev bazne postaje v bližini Smrekarice, naselje Ponoviče.
Zaradi tega so se krajani Ponovič in Kresniških
Poljan v začetku septembra 2014 obrnili na
Občino Litija z zahtevo o boljši obveščenosti
glede gradnje baznih postaj ter z zahtevo, da
se bazni postaji prestavita bolj stran od naselja.
Na pobudo krajanov je občinska uprava Občine
Litija v sodelovanju pristojnih z Ministrstva
za infrastrukturo in prostora organizirala dne
18.9.2014 predstavitev predmetnega projekta v
prostorih Občine Litija.
Na predstavitvi projekta gradnje baznih postaj,
so krajani opozorili predstavnike investitorja, da
so že na začetku projekta spregledali osnovno
pravico javnosti o obveščenosti in niso pravočasno obvestili krajane posameznih naselij o nameravani gradnji
baznih postaj. Predstavniki investitorja bi morali aktivno sodelovati s predstavniki krajanov že v začetni fazi
projektiranja in ugotavljanja najbolj optimalnih lokacij baznih postaj tudi z vidika družbene sprejemljivosti.
Na sami predstavitvi, so vsi prisotni soglašali s pobudo, da se oblikuje delovna skupina v kateri bodo predstavniki naselij v katerih se načrtuje gradnja baznih postaj, predstavnik občinske uprave Občine Litija in predstavniki investitorja ter poišče bolj optimalne lokacije od načrtovanih, s ciljem, da se bazne postaje odmaknejo
bolj stran od prvih objektov v naseljih.
Občinska uprava Občine Litija je dne 19.9.2014 naslovila dopis na pristojno ministrstvo z zahtevo, da se začasno in sicer za čas iskanja bolj optimalne rešitve načrtovanih lokacij, ustavi gradnja baznih postaj na območju
Občine Litija, saj se bo investitor le tako izognil dodatnim zapletom pri nadaljnji gradnji.

ZAKLJUČENA ENERGETSKA
OBNOVA ZDRAVSTVENEGA DOMA
LITIJA

Gradnja čistilne naprave in dostopne poti na litijskem polju
Več na: www.cista-sava.si.

V začetku meseca oktobra je izvajalec del Mollier d.o.o.
zaključil z energetsko obnovo Zdravstvenega doma Litija. Obnova je zajemala zamenjavo oken, obnovo fasade
ter modernizacijo kotlovnice s spremembo energenta.
Dela so potekala v vremensko zelo neugodnem polet
nem času, vendar jih je izvajalec uspešno in kvalitetno
zaključil.

SANACIJA PLAZU V GOLIŠČAH
Ob pojavu poplav, visokega snega in žleda v mesecu februarju letošnjega leta se je sprožil plaz precejšnjih razsežnosti v naselju Golišče. Sanacija plazu se je pričela
sredi meseca septembra in jo izvaja podjetje HIP PLUS
d.o.o iz Vač. Trenutno se izvajajo kamniti oporni zidovi,
temeljeni v stabilno podlago.
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HVALA ZA
IZKAZANO ZAUPANJE!
V OO SLS Litija smo veseli, da ste občanke in občani prepoznali dobro delo našega župana Francija Rokavca, ki bo vodil občino Litija še tretji mandat, kot
tudi dobro delo svetnic svetnikov SLS Litija in tako ponovno
zaupali najodgovornejše funkcije ljudem z izkušnjami, ki so
se že dosedaj izkazali v delu za javno dobro.
Seveda je to velika obveza in zaveza, da bomo svetnice in
svetniki SLS tudi v prihodnjih štirih letih nadaljevali z razvojnim prebojem, se soočali z izzivi, ki nas čakajo in jih uspešno
reševali z ustvarjalnim dialogom z vsemi političnimi strankami ter zlasti z vsemi občankami in občani. Visok odstotek
podpore, ki jo je dosegel župan Franci Rokavec (74,98%) ter
ohranitev 9 svetniških mest v občinskem svetu, je rezultat, ki
dokazuje, da naše občanke in občani zaupajo kandidatkam
in kandidatom županove razvojne liste Slovenske ljudske
stranke.
Hvala vsem kandidatkam in kandidatom na listi SLS, ki so se
s svojo zrelostjo, modrostjo in odgovornostjo pripomogli k
uspehu SLS na lokalnih volitvah v naši občini. Iskrene čestitke vsem izvoljenim svetnicam in svetnikom, ter vsem izvoljenim članom svetov krajevnih skupnosti in mestne skupnosti
Litija.
OO SLS Litija

ZAHVALA
Spoštovane sokrajanke in sokrajani!
Ob izvolitvi za svetnika občinskega sveta Občine Litija se
Vam iskreno zahvaljujem za Vašo podporo.
S svojim delovanjem se bom zavzemal za uresničitev načrtov
in izpolnitev programa, ki ga je Slovenska ljudska stranka v
štiriletnem mandatu obljubila v Krajevni skupnosti Vače.
Pavel Hiršel

KAJ NI MATEMATIKA
- odgovor
Spoštovani moj bivši učenec Miro Bregar,
Odprto pismo naslovljeno name bi pravzaprav moralo biti namenjeno
nadzornemu odboru. Ti pa veš, da tega v večini sestavljajo ljudje,
brez ustreznih znanj, neusposobljeni, nekompetentni, brezvoljni in
neprimerni. Takšni ljudje, lojalni občinski oblasti nikoli ne potegnejo
ustreznih ukrepov, ko prihaja do nezakonitih dejanj.
Od mene verjetno pričakuješ oceno svojega izdelka:
Ocena za obliko: 5
Vsebina: +5
PS.: Predlagam, da občina in Ti kot največja etažna lastnika v objektu Ulica Mire Pregljeve 6 podata skupno ovadbo vseh, ki so opustili
dolžna ravnanja ob stečaju graditelja tega objekta podjetja Marking
Maribor leta 2008. Ravno tako, pa je kot pišeš je tudi sporno ravnanje župana, ko je le ta po neumnosti odtujena zemljišča, ki so bila
vpisana v gradbenem dovoljenju zopet kupil nazaj.
Skupna ocena dolga Markinga in ponovnega nakupa zemljišč znaša
173.293,90 EUR in za toliko je bil oškodovan proračun Občine Litija.
Lep pozdrav! 
Nace Šteferl

Odziv na zapis z naslovom
Odprto pismo Nacetu
Šteferletu (Kaj ni matematika)
Avtor prispevka z gornjim naslovom Miro Bregar me je povsem brez
potrebe in brez vsakršnega razloga v njem imenoval dvorni novinar B.
Rajšek. Ker notarja Bregarja zelo cenim v njegovem življenju in strokovnem delu na področju, ki je nepogrešljiv pri poslih z nepremičnim in premičnim premoženjem, sem skoraj prepričan, da se mu je beseda dvorni
zapisala povsem naključno in malce v hudomušnem slogu. Toda problem
nastane, ker so bralci cenjenega Glasila občanov v zapisu spoštovanega
notarja M. Bregarja malček »narobe razumeli«, zato se moram kot novinar osrednje časopisne hiše v državi takim zapisam postaviti po robu.
Imeli smo dvorne dame in gospodo v času fevdalizma, zdaj pa živimo
v trdem kapitalizmu, kjer smo odvisni od trga. To velja tako za notarje,
podjetnike in nenazadnje tudi za novinarje. S svojim delom moramo zelo
paziti, da nikogar ne prizadanemo, in da smo korektni in pošteni do vseh,
s katerimi imamo opravek, pa če nam je včasih to všeč ali pa tudi ne. Od
izjemnega pravnika z dolgoletnimi izkušnjami M. Bregarja zato pričakujem, da so tudi njegovi zapisi o osebah, ki jih povsem po nepotrebnem
obklada z vsemogočimi pridevniki, častni, korektni in pošteni. To seveda
ne pomeni, da novinarji ne smemo biti predmet kritičnih razprav v javnosti. Prav nasprotno, le imenovati nas je treba pravilno in vsaj malce spoštljivo, kar se od intelektualca, kar Miro Brega zagotovo je, tudi pričakuje.
Le tako se bomo lahko vsi skupaj izognili kršenju ustavne določbe, kjer
jasno piše, da ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.
Ker tega notar Bregar v mojem primeru ni spoštoval, v prihodnji številki
Glasila občanov pričakujem njegovo opravičilo.
Z odličnim spoštovanjem 
Bojan Rajšek, novinar časnika Delo

ZAHVALA VOLIVKAM IN VOLIVCEM
Spoštovane občanke in občani
občine Litija,
zahvaljujem se sleherni volivki in volivcu za glas za
upanja, ki ste mi ga namenili kot kandidatu za župana
občine Litija. Iskrena hvala, ker ste kljub skromni volilni
kampanji in brez bahavih obljub zaupali svoj glas meni.
Čas, ki prihaja, ni čas za obljube. Po svojih najboljših
močeh bom delal še naprej v dobro vseh občank in občanov naše občine. 
Aleksander Gombač
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Mladinska izmenjava –
Junakovo popotovanje
Sigurno ste se vsaj enkrat v svojem življenju že vprašali tisto najtežje vprašanje „Čemu sem tu?«. Morda
ste se o tem pogovarjali celo s svojimi prijatelji ali pa se pridružili
kakšni drugi skupini. Ampak, kdorkoli se je že kdaj podal v te vode,
je verjetno največkrat prišel do ulice, kjer ni znal ali pa hotel naprej.
No, v našem društvu SINTROPIJA smo se odločili za pogumen korak
dlje in na permakulturno
domačijo Pr’ Nebavec
povabili ljudi iz cele Ev
rope, da smo skupaj raziskovali drug drugega in
predvsem sami sebe.
Naše druženje od 9.8.
do 21.8.2014, v okviru
mednarodne mladinske
izmenjave programa Erasmus+ Mladi v akciji (nacionalna agencija
MOVIT) smo poimenovali kar JUNAKOVO POTOVANJE. Vsi, ki smo
sodelovali, smo potrebovali kar dosti poguma in energije, da smo
se odprli en drugemu, raziskovali svojo moč in se izpostavili v svojih najbolj ranljivih vlogah. Pri tem nam je vsekakor zelo pomagalo
dejstvo, da smo bili obkroženi z naravo, s svežim zrakom, domačo
in zdravo hrano, pozitivno energijo
soljudi in šumenjem gozda.
V okviru mladinske izmenjave smo
imeli priložnost početi stvari, ki jih
drugače ne počnemo vsak dan in
ravno to nam je predstavljalo izziv
in nas včasih peljalo v neznane
vode, kjer smo morali raztezati svojo cono udobja, kar je doprineslo k
bogati učni izkušnji. Vsakomur pač
ne gre dobro od rok kundalini joga, ali pa zmajevo sanjanje.
V društvu SINTROPIJA smo sicer navajeni nekonvencionalnih načinov življenja, a mladinska izmenjava je bil projekt, kjer smo poleg
slovenskih junakov gostili tudi mlade iz Velike Britanije, Francije
in Nemčije . Sedaj pa si zamislite izdelavo in izkušnjo indijanske
savne, cirkuške akrobacije in žongliranje, preživetje v naravi v takšni mavrici različnih narodov. Dolgčas nam sigurno ni bilo. Ves čas
smo vzporedno tudi spoznavali načela in etike permakulturne kmetije ter se preko orodij
junakovega popotovanja učili veščin junakov sodobnega sveta.
Vse dejavnosti, ki smo
jih izkusili tekom skupnega druženja, danes
poznamo kot neformalno izobraževanje,
saj se takšnih veščin
ponavadi ne učimo v
šolah, a so za uspešno
in srečno življenje zelo
pomembne. Tudi zato
smo toliko bolj zadovoljni z rezultati in samo izkušnjo izmenjave,
saj veliko mladih nima vedno priložnosti, da si na takšen način bogatijo življenje. Učenje od narave je v današnjem svetu že kar malo
pozabljeno, permakultura pa se šele v zadnjih letih počasi prebija
med ljudi, ki prepoznavajo njeno korist. Posebno pomembno pa
se nam je ves čas našega druženja zdelo, da bi lahko vsak izmed
udeležencev dodal lasten prispevek k celotnemu dogajanju in to
smo skušali doseči preko koncepta »Open space« (odprti prostor)
ki pravi, da ima vsak izmed nas vsaj eno posebno lastnost ali znanje, ki ga lahko deli z drugimi in jih tako obogati. Nihče od nas ni
vreden manj, posebno ne zaradi izobrazbe, porekla ali socialnega
sloja. Če se bomo še naprej družili in učili eden od drugega na neformalen način, obstaja velika verjetnost, da bomo kmalu ugotovili,
kako pomembna je za nas sinergija, sodelovanje, učenje z naravo in
medsebojno spoštovanje ljudi, živali in vseh živih bitij.
Društvo Sintropija

TELOVADBA Z REIKI
SPROŠČANJEM
ŠPORTNO DRUŠTVO FORMA Litija vas vabi, da
se nam pridružite na edinstveni obliki vadbe, ki je
primerna za vse starostne skupine.
Potek vadbe:
1. del: nizko intenzivna telovadba s katero pospešimo
srčni utrip, razmigamo telo in kurimo odvečne
maščobe.
2. del: sproščanje z univerzalno Reiki energijo.
Kaj je reiki:
Reiki je japonska tehnika zdravljenja in samozdravlje
nja, ki pozitivno vpliva na našo duševnost in osebni
razvoj, odpravlja fizične težave in bolezni, pomaga
pri premagovanju travm in odpravlja blokade pretoka
energije.
Izvajalci: za kvalitetno in strokovno vodeno vadbo v
prvem delu poskrbi Urška Boldin, profesorica športne
vzgoje, drugi del vodi priznana Reiki mojstrica
ga. Danica Kurent.
Vadba poteka vsako soboto od 18. 00 do 19.15 ure
v dvorani Steko v Litiji.
Več informacij na tel. št. 041 284 903, Urška Boldin
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MLADINSKI CENTER
LITIJA
MLADINSKI DELAVCI IN
TRAJNOSTNI RAZVOJ

ZKMŠ Litija enota Mladinski center je od 20.9. do
29.9.2014, organiziral prvi mednarodni trening Sustainable attitude for
sustainable development. Trening se je odvijal v idiličnem in naravnem
okolju Ponovič 23. Treninga se je udeležilo 20 mladinskih delavcev iz
štirih držav – Malte, Romunije, Hrvaške in Slovenije.
Udeleženci so preko različnih inovativnih delavnic (še posebej velja izpostaviti metodo Dragon Dreaming, ki je namenjena projektnemu načrtovanju, predstavila in vodila pa sta jo Nara Petrovič in Lara Kastelic),
prepoznavali pomembnost mladinskega dela, ki temelji na konceptu
trajnostnega razvoja. Mladinski delavci so ozaveščali odnos do samega
sebe, do mladih, do podjetnosti in okolja ter spoznavali pričakovanja
mladih in družbe do mladinskega dela. Organizatorji treninga verjamemo, da lahko iz takšnih projektov vzklije evropska mladinska družba, ki
bo temeljni nosilec sprememb v smislu trajnostnega razvoja.
*Projekt je financiran s strani programa Erasmus+, ki ga v Sloveniji koordinira Zavod MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje mladine.

KROMPIRJEVE POČITNICE V MLADINSKEM CENTRU

V mesecu oktobru bomo dočakali že prve šolske počitnice. Da mladini
med počitnicami ne bo dolgčas smo v MC-ju pripravili počitniški program. V ponedeljek 27.10. ob 16.00 se nam lahko pridružiš na orientacijskem pohodu po Litiji. Mladinski delavci MC-ja so zate pripravili
zanimive naloge, ki jih boš lahko rešil sam ali v družbi svojih prijateljev.
Tvoja naloga bo, poiskati vse opisane točke in ob njih posneti fotografijo,
ki bo služila kot dokaz, da si točko osvojil. Najhitrejša ekipa bo nagrajena.
V torek, 28.10. bomo izdelovali »strašne« rekvizite za noč čarovnic. Dobimo se v MC-ju ob 16.00. Rekviziti morajo biti tako zelo
strašni,da bodo iz obiskovalcev gradu Bogenšperk potegnili kar najglasnejši in najstrašnejši krik.
V sredo, 29.10. se bomo odpravili na kopalni izlet v Atlantis. Cena
izleta je 6 € za mlajše od 12 let, za starejše pa 8€. Cena vključuje vozovnico za vlak, vstopnico za bazen in animacijo. Zbor udeležencev bo
ob 7.15 na železniški postaji Litija, povratek ob 15.51. Prijavite se lahko
v Mladinskem centru Litija, do ponedeljka 28.10. Več informacij lahko
dobite na telefonski številki 051 443 410.
Četrtek, 30.10. je dan za urejanje in pripravo kleti za projekt KRIK
na gradu Bogenšperk. Če želiš, se nam lahko pridružiš. Dobimo se pred
MC-jem ob 14.00.
31.10. ob 15.00 pa te vabimo na grad Bogenšperk na multimedijski
projekt KRIK. Tako kot že vsa leta doslej, bomo tudi tokrat iskali najstrašnejši krik obiskovalcev.

ČLOVEKOVE PRAVICE IN FILM – PRIDI NA DELAVNICO

3. novembra bo v MC – ju gostovala ekipa iz Socialne akademije.
Vodili bodo delavnico “Človekove pravice v fokusu” - snemanje
kratkih filmčkov na temo človekovih pravic. Najprej nam bodo na
kratko predstavili Listino EU o temeljnih pravicah. Naslednji korak bo
spoznavanje s snemalno opremo in proces ustvarjanja filma. Razdelili
se bomo po skupinah, naredili scenarije in se odpravili na teren, da
teorijo preizkusimo še v praksi. Posneti material bomo z njihovo pomočjo tudi zmontirali, čisto na koncu bomo videe predstavili na premieri.
Vsi žejni znanja o snemanju, stari od 14 do 29 let, se bomo dobili ob
15.00 v prostorih mladinskega centra na Ponoviški 12. Delavnica bo
trajala približno 5 ur. Prijave so obvezne in možne do 28. novembra na
051 443 410 in info@mc-litija.si.

SPOZNAJ NOVE EVS PROSTOVOLJKE V LITIJI

Naši redni obiskovalci ste tudi že vajeni MC-jevih sproščenih petkov.
Prostovoljci in naključni obiskovalci se ob petkih radi malo sprostimo
in pozabavamo. In ker so v Litiji tudi že tri prostovoljke evropske prostovoljne službe, bodo za novembrske sproščene petke poskrbele kar
one. Tako se nam lahko 8.11. pridružiš na španskem večeru. Oihane
bo poskrbela za pristno špansko muziko in hrano, lahko si boš ogledal
nekaj slik iz te prelepe države in se seveda zabaval v odlični družbi.
15.11. je dan za poljski večer. Malwina nas bo razvajala s poljskimi
običaji,plesi in glasbo.
Rekli boste, da je Avstrija pač preblizu, da bi lahko bil avstrijski večer
zanimiv. Naša Jenny se s tem zagotovo ne strinja, zato te vabimo, da
odkriješ Avstrijo skozi njene oči. V MC-ju, 22.11. samo zate pripravlja
avstrijski večer. Predstavitve bodo začele ob 19.00. Ne zamudi!

UČNA POMOČ ZA OSNOVNOŠOLCE - BREZPLAČNO

Šolarji so že korajžno zakorakali v novo šolsko leto. V Mladinskem centru Litija se še predobro spomnimo kako zelo luštna so šolska leta. Pa
tudi tega, da so lahko nekateri predmeti trd oreh. Zato se pri nas že
vrsto let trudimo s prijaznim pristopom, sproščeno razlago, včasih tudi
skozi igro osnovnošolskim glav‘cam približati snov, ki je včasih malo
težje razumljiva. V sproščenem okolju našega centra so matematične
funkcije, angleške dolge besede, kemijske enačbe in fizikalni zakoni
takoj malenkost lažji kot se je zdelo na prvi pogled.
Učno pomoč izvajamo v prostorih Mladinskega centra Litija, na Ponoviški ulici 12 v Litiji, vsak ponedeljek in četrtek od 16.00 do 17.30, v
kolikor pa se pojavi potreba pa tudi izven teh »uradnih ur«.
Vsi tisti, ki ste osnovno šolo že pustili za sabo in bi radi nekaj
svojega časa namenili tudi prostovoljstvu, se nam pa le oglasite.
Sploh če vam učenje malih korenjakov predstavlja izziv in se z njimi dobro razumete, bomo izjemno veseli vašega klica na telefonsko številko 051 443 410 ali elektronskega pisma na naslov info@
mc-litija.si. Ekipa prostovoljcev in študentov fakultete za socialno
delo bo vesela vsakega novega člana.

OBLIKOVALI BOMO UKREPE ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
MLADIH V OBČINI

Mladinski svet Občine Litija je v sodelovanju s Klubom litijskih in šmarskih študentov in Mladinskim centrom Litija v preteklih mesecih izvedel
raziskavo med vsemi mladimi v občini. Povprašali smo jih po mnenju
o mladinskem delu, zaposlovanju, stanovanjski tematiki, mobilnosti,
tudi mednarodni, izobraževanju, participaciji v javnem življenju, zdravstvenih temah, informiranju in turizmu v občini Litija. Vse z namenom
oblikovanja strategije za mlade v občini Litija.
Strategija ni zbir želja ali ciljev mladih temveč ukrepov za njihovo doseganje. Ukrepe bomo oblikovali na posvetu, ki bo v sredo, 19.11. od
11.00 do 17.00 v prostorih Mladinskega centra Litija. Na posvet vabimo vse mlade, ki želijo aktivno sooblikovati življenje v naši skupnosti
v prihodnjih letih. Najprej bomo pregledali ugotovitve raziskave, začrtali poti za izboljšanje stanja in te soočili s pomembnimi odločevalci v
občini. Posvet organizirata Mladinski svet občine Litija, KLIŠE, Društvo
za trajnostni razvoj SloMo in MC Litija.
Bodi aktiven, glasno izrazi svoje mnenje, pridi na posvet.
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Trg na Stavbah 8a
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

ZAČELO SE JE NOVO ŠOLSKO IN ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015!
Hvala vsem vpisanim za izkazano zaupanje! Kot vedno se bomo zaposleni
na IC Geoss trudili, da vam bomo v oporo in pomoč v času študija, to pa je
bistveno pri doseganju vašega cilja.

ŠE JE ČAS ZA NADALJEVANJE SREDNJE ŠOLE
Ali ste vedeli, da se v vse srednješolske programe - Strojni tehnik, Logistični tehnik, Predšolska vzgoja,
Ekonomski tehnik, Trgovec lahko vpišete tudi med letom? Če se še niste odločili, je torej še vedno čas.
Pokličite nas in dogovorili se bomo o terminu vašega osebnega obiska, ko bomo z vašim sodelovanjem izdelali
osebni izobraževalni načrt, prilagojen samo vam.

NE ZAMUDITE IZREDNE PRILOŽNOSTI!
Samo še v mesecu oktobru ob vpisu v srednješolski program
STROJNI TEHNIK prejmete odličen študijski pripomoček – TABLIČNI
RAČUNALNIK!!!

JESEN JE PRAVI ČAS ZA
UČENJE TUJIH JEZIKOV!
Želite usvojiti znanje novega tujega jezika, ga želite obnoviti,
nadgraditi? Ste v pogostem kontaktu s tujci v službi? Greste na
potovanje? Ali bi preprosto radi znali nov jezik?

5 RAZLOGOV, ZAKAJ SE UČITI TUJEGA JEZIKA?
1. Učiti se nov jezik je darilo za vse življenje.
2. Čim prej se začnemo učiti, lažje nam gre.
3. Znanje tujega jezika izboljša naše možnosti v nadaljnjem izobraževanju in karieri.
4. Pridobimo zmožnost sporazumevanja v vsakdanjih življenjskih situacijah, kjerkoli in kadarkoli.
5. Sposobnost izražanja v tujem jeziku daje dober občutek uspeha in samozavesti.

Ne spreglejte posebno ugodne jesenske ponudbe!

Izbirate lahko med začetnimi in nadaljevalnimi tečaji angleščine, nemščine in italijanščine. Tečaji bodo
potekali 1 do 2x-tedensko v popoldansko-večernih urah. Na naših tečajih je poudarek na raznolikosti,
družabnosti, spodbudi, zato je vaš morebitni strah, da ne boste zmogli čisto odveč. Pri izvedbi tečaja
upoštevamo tudi vaše želje in interese. Preko naše spletne strani pa lahko izpolnite uvrstitveni test, ki nam
bo v pomoč pri uvrstitvi v pravo skupino.

NABRUSIMO JEZIKE - NAUČIMO SE
ALI IZPOPOLNIMO SVOJE ZNANJE:
• ANGLEŠČINE,
• NEMŠČINE,
• ITALIJANŠČINE.
Vsi tečaji so 60-urni, odločite pa se lahko za
začetni, nadaljevalni, konverzacijski tečaj ali
tečaj poslovnega tujega jezika.
Predelali in obnovili bomo osnovno slovnico,
ki je potrebna za razumevanje in uporabo tujega
jezika in sicer skozi teme, katerih besedišče bo
povezano z vsakdanjim življenjem. Tako bomo
skupaj spoznavali in širili besedišče na temo
nakupovanja, potovanja, prehrane, poslovnega
sveta, upoštevali pa bomo tudi vaše posebne
želje. Spoznali se bomo tudi s pisanjem različnih
besedil, kot so pisma, poročila, navodila,
članki, opisi. Pri poslovnem tujem jeziku je
osnovni poudarek na učinkoviti govorni in pisni
komunikaciji v poslovnem svetu: komuniciranje
po telefonu, osebno, pisno (ponudba,
povpraševanje, e-pošta).
In še se bo kaj našlo, zato se pustite presenetiti...

ZAČETEK JEZIKOVNIH TEČAJEV:
10. november
SLEDITE NAS NA NAŠI INTERNETNI
STRANI IN PREKO FACEBOOK PROFILA:
http://www.ic-geoss.si
https://sl-si.facebook.com/ic.geoss

SRCE SLOVENIJE INFO
KDO JE ZMAGOVALEC V DRUGI
SVETOVNI VOJNI?

Po članku v New York Timesu smo Slovenci edini narod na svetu, ki tega
ne vemo. Mislimo, da je bil zmagovalec tisti, ki je preživel, ne glede na
to, če je sodeloval z okupatorjem in bil belček, domobranec, esesovec,
ustaš ali četnik - pa še kdo. Kaže pa, da so poraženci partizani, ker so
po vojni nekateri pobijali okupatorjeve sodelavce, kar je seveda kriminalno dejanje najhujše sorte. Kdo ve kaj bi bilo, če bi zmagal tretji rajh s
Hitlerjem na čelu s svojimi pomagači, če so jih že med vojno toliko pobili – največ v koncentracijskih taboriščih. Zato nasvet: Če med vojno nisi
bil na pravi strani in si bil poraženec, potem beži, kolikor daleč lahko.
Kajti zmagovalec ima zelo preprosto filozofijo: »Nasprotnik, premaganec je kriv, ker so mi ubili očeta ali odpeljali sosede v koncentracijsko
taborišče, itd. Zato moram to preprečiti tako, da pobijem čim več teh
ljudi, ki so vzrok za smrt mojih dragih.« To je zakon divjega zahoda. Tu, v
Evropi, pa je bilo po vojni še veliko bolj divje in evforično - tudi pri drugih
narodih. To je pač stopnja razvoja nekega naroda. Zato ne pozabimo na
strahote vojne in po njej - pa imejmo se še naprej radi. Bog je pač vsem
dal najbolj pametno pamet, a vsakomur drugačno, originalno.
Spomnimo se umrlih in odpustimo jim zmote,
saj tudi sami živimo v zmotah. Zmota je dobra
samo zato, ker nas uči, kaj je narobe. Zvedel
sem, da tako filozofirajo nekateri Avstrijci: »Bili
smo na napačni strani in občudujemo nasprotnike, ki jim je uspelo, da so nas premagali.
Zmagala je pravica in občudujemo partizane, ki
so si upali upreti podivjani sili, ko je zgledalo vse
totalno brezupno«. Avstrijca Barbara in Mathias
Hammer kar vsako leto prideta na Vranov let
(sl.) in občudujeta našo ljubezen in junaštvo. Mi
pa občudujemo njuno, ker si upata – saj njuni
predniki najbrž niso bili takrat na pravi strani.
Zato na vse svete ne pozabimo na vsebino grobov! Iztrgajmo pozabi, kdo je v grobu in kaj se
je zgodilo, da je moral umreti, da se slučajno
ne bi ponovilo.
Napotil sem se v hišo, kjer poznajo zgodovino
zelo dobro, saj je bil marsikdo med njimi udeleženec druge svetovne vojne. To je dom naših dedkov in babic – Dom
Tisje in nov Socialno varstveni center v Litiji. Tako sem od njih zvedel,
kaj skrivajo spomeniki na območju Vač.
O vsakem spomeniku posebej lahko preberete na http://www.vace.
si/spomeniki.htm
Če se bo še enkrat zgodilo, potem najprej izženimo nasilneža, kasneje
pa se pogovorimo – brez streljanja. Tako je bilo pri Francozih.
O ko bi vedeli kako zelo nas imam rad in nikoli več vojne, nikoli več
največje možne neumnosti na svetu! 
Zvonček Norček

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

Srce Slovenije - regija
medgeneracijskega sodelovanja
Aktivno staranje, medgeneracijsko sodelovanje in zagotavljanje
višje kakovosti življenja so med ključnimi usmeritvami Srca Slovenije. To je bilo videti tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki je potekal v ljubljanskem
Cankarjevem domu na prehodu iz
septembra v oktober.
Na tej posebni prireditvi za starejše se je predstavljal tudi Razvojni
center Srca Slovenije. Med drugim smo predstavljali dva edinstvena produkta za starostnike,
ki ju razvijamo v Srcu Slovenije, in
sicer socialno komunikacijsko napravo za lažje samostojno bivanje na domu ter model bivanjske
skupnosti »Srebrna hiša«. Gre za
evropska projekta INN.O.V.age in
WIDER.
V sklopu festivala je potekala tudi
okrogla miza z naslovom Storitve in produkti za starostnike v Srcu
Slovenije – regiji medgeneracijskega sodelovanja.
V začetku oktobra pa je v Bruslju potekala zaključna konferenca na
temo aktivnega staranja, na kateri se je prav tako predstavljalo tudi
Srce Slovenije in Evropejcem pokazalo svoje trajnostne in inova
tivne rešitve, ki omogočajo daljše in neodvisno življenje starostnikov. 
K. V.

4.180,00 EUR

4.970,00 EUR

Citroen Xsara Picasso 1.6i 16V Elegance Opel Astra 1.6 16V Cosmo

Letnik: 2007, veljavnost nalepke: 01/2015, prev. Letnik: 2008, veljavnost nalepke: /, prev. 171227
125487 km, beige barva (kovinska), bencinski mo km, srebrna barva (kovinska), bencinski motor,
tor, 1587 ccm, 80 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA 1598 ccm, 85 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

6.990,00 EUR
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI

3.200,00 EUR
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD

Letnik: 2011, veljavnost nalepke:10/2015, prev. Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 08/2015, prev.
90193 km, bela barva, diesel motor, 1248 ccm, 256878 km, bela barva , diesel motor, 1998 ccm,
64 kW, ročni menjalnik (5 pr.), pogon 4x4, KLIMA
55 kw, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

6.990,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy 111

12.300,00 EUR
Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Cosmo

Letnik: 2010, veljavnost nalepke: /, prev. 102459 Letnik: 2011, veljavnost nalepke: 07/2015, prev.
km, črna barva (kovinska), diesel motor, 1686 145000 km, bela barva, diesel motor, 1956
ccm, 96 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA
ccm, 92 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Mokka 1.7 CDTi Enjoy 4x4 start stop, letnik 2014, cena

20.600,00 EUR; Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2011, cena 9.780
EUR; Opel Meriva 1.4 Turbo Active, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Insignia
SportsTourer 2.0 CDTI Edition Start Stop, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Zafira
Family 1.7 CDTI, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa Enjoy 1.2 16V, novo vozilo,
pokličite za ceno ter še nekaj testnih vozil.

KULTURA
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knjižnica litija

Kulturni center Litija
Ferkizem in afNorizem
na umetniškem večeru

Lahkih nog – s knjigo naokrog

Darinka Kobal, pri kateri je lahko vsaka stvar, predmet, dogodivščina osnova za čudovito zgodbo, pravljico vas vabi na drugo srečanje v novem šolskem
oz. vrtičkarskem letu, ki bo 11. novembra 2014 ob
18. uri, v Knjižnici Litija.

Potopis o Omanu

Nova sezona prireditev in potopisnih predavanj bo v Knjižnico Litija pripeljala Nino Kogej, ki je potovala po Omanu. Svoje izkušnje
iz Omana bo delila z nami na potopisu, v torek, 28. 10. 2014, ob
19. uri, v Knjižnici Litija.

Knjiga o ajdi

Dr. Vida Škrabanja je doktorirala iz živilskih znanosti na Biotehniški
fakulteti v Ljubljani. Med podiplomskim študijem je veliko raziskovalnega dela opravljenega na Švedskem, namenila prehranskim lastnostim žit in ajde. Objavila je številne članke o vplivu ajde in drugih
rastlinah na zdravje in preprečevanje bolezni v raznih znanstvenih revijah po svetu. Premalo poznana rastlina ajda raste vsepovsod, zato
se je avtorica odločila, da napiše knjigo, ki bo izšla v štirih jezikih. Poleg slovenščine v knjigi Rad bi vedel več… o ajdi, vzporedno tečejo
besedila še v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Vsebina
knjige na otrokom razumljiv način predstavi zgodbo o prijateljstvu
med dečkom s celiakijo in njegovim radovednim sošolcem, ki skupaj
s starši odkriva ajdo, njene lastnosti in vsestransko uporabnost. Knjiga je koristen pripomoček tudi vsem pedagogom in mentorjem Dr.
Vida Škrabanja bo knjigo predstavila v Knjižnici Litija, v torek,
4. novembra, ob 19. uri.

Razstava Janeza Prašnikarja

V Knjižnici Šmartno bo svoje slike razstavil Janez Prašnikar. Odprtje
razstave bo 6. 11. 2014, ob 19. uri.

Razstava šmarskih vezilj ob občinskem prazniku

Že vrsto let se šmarske vezilje s svojimi izdelki predstavijo javnosti z
razstavo ob občinskem prazniku. Tokrat bo razstava 14. 11. ob 17. uri
v Kulturnem domu Šmartno, povabile pa so še vezilje iz Železnikov
in Trsta.

V našem Kulturnem centru smo gostili zelo zanimive goste in srečanje
je potekalo v veselem vzdušju. Rajko
Ferk je s svojimi prijatelji med nas
prinesel energijo, ki je pregnala vso
slabo voljo, ki jo je ta večer zopet povzročilo vreme. In besede voditeljice večera, Helene Hauptman, povedo marsikaj o našem gostu: “Lansko leto se je med slikarji pojavil
izraz ferkizem, ki označuje poseben stil slikanja, ki je značilen le za
Rajka. Slikanje z zidarskimi špohtli je njegova posebnost… Rajko je
tudi sicer zelo poseben človek, njegove otvoritve so vedno unikaten
družabni dogodek, kot je
unikat Rajko sam….izjemno pozitivno naravnan in
očitno je njegovo življenjsko poslanstvo razdajati
lepoto slikarske umetnosti
med ljudi ter širiti dobro
voljo in optimizem.” Pred
kratkim je v sebi odkrila
svojo umetniško moč tudi
njegova žena Irena Ferk in njene slike so Rajkove umetnine nadgradile na poseben način. Vsakdo je našel nekaj občudovanja vrednega.
To sta bila gotovo tudi glasbena gosta, kantavtor Primož Turk in Damjan Jazbec (orglice), ki sta navdušila vse prisotne z izvirno glasbo in
duhovitimi besedili. Rajko je predstavil tudi svojo knjigo AfNorizmi in
Modrikaste misli, ob kateri se človek res nasmeji in tudi zamisli nad
resnicami iz vsakdanjega življenja. Vredno branja!

RAZSTAVA AKADEMSKEGA SLIKARJA JOŽETA MEGLIČA

Od ponedeljka, 20.10. do 21.11.2014 bo v avli Kulturnega centra na
ogled likovna razstava akademskega slikarja Jožeta Megliča. Na
ogled vsak dan v dopoldanskem času, po dogovoru v popoldanskem
času ter v času prireditev.

Zaključek projekta Spomini na začetek 1. svET. vojne

Minilo je 100 let od začetka velike vojne. Radi bi vam predstavili kaj
smo odkrili o vplivih vojne na življenje naših prednikov v Litiji in Šmartnem. Na dan splošnih knjižnic, 20. 11. ob 19. uri, bomo v Knjižnici Litija pripravili spominski večer, naravnan na literarno ustvarjanje v tistem
času, z gostjo Marjeto Žebovec. Zbrala je za tri knjige dram, poezije in
proze. Obiskovalci si bodo lahko ogledali film, ki je nastal v produkciji
Knjižnice Litija s sodelavci, v kulturnem programu bo nastopila Moška
vokalna skupina Fantje od fare. 
Aleksandra Mavretič

PRIBLIŽEVANJA V NOVEMBRU

V ponedeljek, 3. novembra, bomo ob 19. uri gostili legendarnega
radijskega voditelja Silva Terška in njegovega sina dr. Andraža Terška, ustavnega pravnika, kolumnista, družbeno-političnega analitika,
profesorja na Primorski fakulteti... Klepet bo vodil Vladimir Jakopič v
modri sobi Kulturnega centra. Lepo vabljeni.

ABONMA

Prva abonmajska predstava bo na sporedu 23.10.2014, ob 19.30.
Gostimo Mestno gledališče ljubljansko s predstavo Vse o ženskah.
V novembru pa v goste prihaja Partljičeva komedija Aldo in Micika
(Cafe teater). V koledarček zapišite četrtek, 6.11.2014, ob 19.30.
Abonenti boste obveščeni po pošti.

OTROŠKA MATINEJA

Uspešno smo pričeli z novo sezono otroških matinej. Otroci že pridno
zbirajo »sončke« in si bodo prislužili ogled ene predstave brezplačno.
Na prvi predstavi smo gostili Trnuljčico (Gledališče Kolenc) in se vsi
zelo zabavali. Na drugi pa nas je obiskala Kosmata žaba (LG Rado
Mužan), kjer zabave tudi ni manjkalo.
25. oktobra gostimo Lutkovno skupino Sonček s predstavo Za devetimi gorami. 15.11. prihaja v goste Gledališče Smejček, ki nam bo predstavilo Športno pravljico. Če želite prejemati obvestila o predstavah,
pišite na: kulturnicenter@zkms-litija.si in vas dodamo na seznam.

DATUM

URA
16.00
18.00
19.30
10.00
16.00
18.00
16.00
16.00
15.00
19.00
15.00
18.00
18.00
19.00
19.00
19.00

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

Ura pravljic
Knjižnica Gabrovka
ČETRTEK
23.10.
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
ABONMA: VSE O ŽENSKAH - Mestno gledališče ljubljansko
Kulturni center Litija
Otroška matineja: ZA DEVETIMI GORAMI - Skupina Sonček
Kulturni center Litija
SOBOTA
25.10.
Šiviljska delavnica za zahtevnejše uporabnike
MC Litija
ZAPOSLITVENA PISARNA
MC Litija
PONEDELJEK
27.10.
ORIENTACIJSKI POHOD PO LITIJI
zbor pred MC Litija
TOREK
28.10.
IZDELAVA “STRAŠNIH” REKVIZITOV ZA NOČ ČAROVNIC – ustvarjalna delavnica
MC Litija
PETEK
31.10.
KRIK – projekt ob noči čarovnic
Grad Bogenšperk
TOREK
28.10.
Potopis: Nina Kogej, OMAN
Knjižnica Litija
Človekove pravice v fokusu – delavnica snemanja filmov
MC Litija
ZAPOSLITVENA PISARNA
MC Litija
PONEDELJEK
3.11.
URA PRAVLJIC
Knjižnica Vače
PRIBLIŽEVANJA Z SILVOM TERŠKOM IN DR. ANDRAŽEM TERŠKOM
Kulturni center Litija
TOREK
4.11
SREČANJE Z AVTORICO KNJIGE RAD BI VEDEL VEČ...O AJDI, DR VIDA ŠKRABANJA
Knjižnica Litija
ČETRTEK
6.11.
RAZSTAVA JANEZA PRAŠNIKARJA Z GOSTI
Knjižnica Šmartno
ODKRITJE SPOMINSKE TABLE VOJAŠKI BOLNIŠNICI MED 1. SV. VOJNO,
pred stavbo stare sodnIje,
17.00
V NEKDANJI STAVBI OŠ
(CKS 2)
PETEK
7.11.
19.00
Španski večer – sproščeni petek
MC Litija
SOBOTA
8.11.
16.00
Šiviljska delavnica za zahtevnejše uporabnike
MC Litija
PONEDELJEK
10.11.
18.00
ZAPOSLITVENA PISARNA
MC Litija
TOREK
11.11.
18.00
PRAVLJIČNA USTVARJALNIC Z DARINKO KOBAL - LAHKIH NOG NAOKROG
Knjižnica Litija
RAZSTAVA ŠMARSKIH VEZILJ OB OBČINSKEM PRAZNIKU Z GOSTJAMI IZ
PETEK
14.11.
17.00
Kulturni dom šmartno
ŽELEZNIKOV, VRHNIKE IN TRSTA
PETEK
14.11.
19.00
POLJSKI VEČER – sproščeni petek
MC Litija
10.00
OTROŠKA MATINEJA: ŠPORTNA PRAVLJICA -GLEDALIŠČE SMEJČEK
Kulturni center Litija
SOBOTA
15.11.
16.00
Šiviljska delavnica za zahtevnejše uporabnike
MC Litija
18.00
30. LETNICA MePZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV Litija
KC Litija
PONEDELJEK
17.11.
18.00
ZAPOSLITVENA PISARNA
MC Litija
TOREK
18.11.
18.00
URA PRAVLJIC
Knjižnica litija
SREDA
19.11.
19.00
STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI LITIJA - posvet
MC Litija
16.00
URA PRAVLJIC
Knjižnica gabrovka
18.00
URA PRAVLJIC
Knjižnica šmartno
ČETRTEK
20.11.
Literarno-glasbeni večer: Spomini na 1. svet vojno v občinah Litija in
19.00
Šmartno; Marjeta Žebovec, urednica knjig proze, poezije, dram 1914-18, gostje
Knjižnica Litija
Fantje od fare, prikaz filma v produkciji Knjižnice Litija s sodelavci
19.00
AVSTRIJSKI VEČER – sproščeni petek
MC Litija
PETEK
21.11.
20.00
UDAR PO MOŠKO 2
Kulturni center Litija
9.00
VARNA POT – PRIREDITEV O PROMETNI VARNOSTI
Športna dvorana Litija
19.00
KONCERT OB 40-LETNICI MOPZ POLŠNIK
Dvorana na Polšniku
SOBOTA
22.11.
19.00
VEČER PO DOMAČE V GABROVKI
Dvorana OŠ Gabrovka
16.00
Šiviljska delavnica za zahtevnejše uporabnike
MC Litija
18.00
ZAPOSLITVENA PISARNA
MC Litija
PONEDELJEK
24.11.
19.00
OTVORITEV RAZSTAVE U3
Kulturni center Litija
TOREK
25.11.
19.00
POTOPIS - ANDREJA AVBERŠEK - KOSTARIKA
Knjižnica Litija
PETEK
28.11.
19.00
LETNI KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA LIPA LITIJA
Kulturni center Litija
SOBOTA
29.11.
10.00
OTROŠKA MATINEJA: RDEČA KAPICA - LG PUPILLA
Kulturni center Litija
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
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Na Pikinem festivalu v Velenju se je
predstavil Mestni muzej Litija
V ponedeljek, 22.9.2014 se je Mestni
muzej Litija družil s Piko Nogavičko in
njenimi prijatelji na 25. Pikinem festivalu v Velenju. Predstavljeno je bilo
delo naše ustanove, publikacije in zanimivosti, predvsem pa otrokom tako ljubi Radovedni Taček in Tačkov festival. Z njim smo
spomnili na ohranjanje
lokalne kulturne dediščine, saj je naš Tačkov
festival nastal v spomin
na Litijana lutkarja Naceta Simončiča. Otroci
so sodelovali v delavnicah, na katerih so spoznavali, kaj je tombas,
nastale so zanimive
risanke in verjamemo,
da so se ob naši predstavitvi naučili nekaj novega. Na pomoč pri
predstavitvi sta nam priskočili zunanji sodelavki, Mateja Šteferl (CI
Litija in pobudnica Tačkovega festivala) in dr. Tina Šuštaršič, ki aktivno sodeluje pri aktualnih projektih Mestnega muzeja Litija.

Mizarske storitve

S ALE S
Jožef Savšek s.p.
Mala Kostrevnica 11,
1275 Šmartno pri Litiji

Gsm: 051/639 416
• VHODNA, GARAŽNA IN
NOTRANJA VRATA, PODBOJI
• BALKONSKE, NOTRANJE
IN VRTNE OGRAJE (MACESEN,
HRAST, SMREKA)
• VRTNE UTE • KUHINJE
• SAVNE • TESNENJE STARIH
OKEN - SILIKONSKA TESNILA
8. ART FILM FEST - srečanje ustvarjalcev art
video filma je bilo 18. oktobra 2014 ob 18. uri
Kulturni center Litija KUD Art Club Litija tradicionalno vsako leto oktobra prireja območno srečanje video ustvarjalcev. Tokrat so predstavljali tudi
celovečerni videofilm »Lungo Drom« avtorja in
večmedijskega umetnika Benjamina Krežeta iz Trbovelj, (videofilm se je uvrstil in prijel drugo nagrado na alter film festivalu v
Ameriki), ter domače video ustvarjalce iz Litije.
Benjamin Kreže je bil prisoten s kratkimi videofilmi tudi v programu na mednarodnem festivalu »Speculum Artium« in DigitalBig
Screen« v Trbovljah, na katerem smo bili tudi člani naše filmske
sekcije in imeli res inovativen vpogled v svetovno sodobno video
sceno, tako nam je pri nadaljnem ustvarjanju vodilo in vspodbuda,
kot nam je naš tradicionalno že 8. Art film fest.
Prireditev je bila izvedena v sodelovanju z KC Litija in JSKD RS O.I.
Litija (Priznanja za videofilme).
Lep pozdrav Zvone Vrtačnik
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ŠOLST VO in VMLADI
ZGOJA

Avgust 2013
Oktober
2014

Osnovna šola Litija
(Nadaljevanje s 1. strani)

SLOVESNA OTVORITEV NOVE
OSNOVNE ŠOLE LITIJA
V programu so sodelovali: litijska godba na pihala,
otroški, mladinski ter učiteljski pevski zbor z zborovodjema Tomažem Gartnerjem ter Igorjem Bauermanom, plesna skupina Face pod mentorstvom Tjaše Dražumerič,
Vokalčki in pevski zbor podružnice s prilagojenim programom pod
vodstvom Sandre Rihter ter Vilijema Gučka, gledališka skupina
Neuradno zasačeni in člani interesne dejavnosti kulturne urice ter
šolskih novic, koder so združili moči Matjaž Bizilj, Miklavž Šef in
Jana Štojs. S plesno točko sta navdušila tudi Aljaž Strmljan in Sara
Bendra, ki plešeta pod okriljem Katjuše in Tadeja Premka.
Program je povezoval Robert Farič, za sceno je poskrbela Marija
Bregar Hostnik, scenarij si je zamislila Jana Štojs. V programu so
poleg učencev, učiteljev, staršev in upokojenih učiteljic sodelovali
tudi bivši učenci Osnovne šole Litija. Program je bil en sam preplet
enakih in drugačnih - a odličnih.

ŽUSTERNA 2014
Pravo poletno sonce je pričakalo petošolce OŠ Litija v Žusterni. Let
na šola v naravi je potekala po programu. Največ je bilo plavanja.

Osnovna šola Gabrovka-Dole
CŠOD BREŽENKA

V tednu od 22. 9. do 26. 9. 2014 so se učenci 7. razreda OŠ Gabrovka
in POŠ Dole odpravili v CŠOD Breženka v Fiesi.
Skozi celoten teden so potekale različne športne, naravoslovne in družboslovne
dejavnosti. Učenci so se
preizkusili v lokostrelstvu
in kanuizmu, veliko je bilo
pohodov, manjkalo ni niti
plavanje v morju. Spoznali
so morske rastline in živali,
primorsko rastlinstvo, preizkusili pa so se tudi v pripravi školjk. Obiskali so več slovenskih obalnih mest, kjer so bili najbolj veseli prostega časa. Teden je hitro minil in domov smo se vrnili z lepimi spomini.

Ksenija Pavlin

MALE SIVE CELICE

Po večletnem premoru so se učenci naše
šole ponovno udeležili predtekmovanja za
kviz Male sive celice. Predtekmovanja so
se udeležili trije sedmošolci, in sicer Ana,
Andraž in Taja. Najprej je potekal pisni del,
kjer je sodelovalo okrog 50 ekip, najboljših
osem ekip pa se je nato uvrstilo na ustni del,
med njimi tudi naši učenci. V studijski del kviza so se uvrstile le štiri
zmagovalne ekipe z ustnega dela, med njimi žal ni naše. Vseeno pa
smo z rezultatom lahko zelo zadovoljni in ekipi sedmošolcev iskreno
čestitamo za uspešno sodelovanje! 
Ksenija Pavlin

Otvoritev POŠ Dole pri Litiji

Nekateri so se ga šele učili, drugi pa so že tekmovali za delfinčke.
Na nočnem pohodu v Koper so se seznanili z življenjem v mestu v
času Benečanov. Vožnja z ladjico v Izolo je vedno zanimivo doživetje. Mesto ima vse značilnosti sredozemskega mesta. Pogledali so
si rastje v bližini hotela. Učenci so pripravili spoznavni večer. Na
zaključnem večeru pa so prejeli zaslužene delfinčke. Dva sta bila
celo zlata. Polni novih vtisov so se zadovoljni vrnili domov.

Zbrala in uredila Petra Pavlica

PREVENTIVNI DOGODEK
»VARNA LITIJA«
V soboto, 22. 11. 2014, od 9.00 do
15.00, se bo v in pred Športno dvorano Litija zgodila velika preventivna
prireditev za otroke, mladostnike in
njihove starše »Varna Litija« na pobudo mame mladostnice, tudi žrtve v prometni nesreči - Dine Delić, v sodelovanju z ZKMŠ Litija enoto
Mladinskim centrom Litija in Zavodom Varna pot, ob pomoči Sveta občine Litija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Mestne
skupnosti Litija, Policijske postaje Litija, Prostovoljnega gasilskega
društva Litija, Zdravstvenega doma Litija in številnih drugih.
Zakorakali smo že v novo šolsko leto in na cestah pogosteje srečujemo otroke, ki so najbolj ranljiva skupina v prometu. Da se bodo
počutili varne, je pomembna naša pazljivost, sami pa
morajo dobiti prave izkušnje in informacije o prometni varnosti. Zato
smo tukaj mi, da otrokom varno obnašanje v prometu približamo
prek poučnih, a zabavnih aktivnosti. Otroke, mladino in njihove starše bomo opozorili na rabo varnostnega pasu, disciplino v prometu,
pomen uporabe otroških sedežev v avtu, pomenu varnostne razdalje
v prometu, škodljivem vplivu alkohola, uporabi varnostnih čelad, prvi
pomoči ob prometnih nesrečah ipd. Vse to s pomočjo simulatorjev,
moderatorjev, predstavitve reševalnega in gasilskega vozila. S tem
želimo obeležili Svetovni dan spomina na žrtve v prometnih nesrečah. Dogodek bo popestril slovenski raper Hodža skupaj z gosti presenečenja. 
Se vidimo!

PRIREJA V ČASU KROMPIRJEVIH POČITNIC

Poned. 27.10.2014, ob 17. uri

Zadnjih sedem dni pouka v preteklem šolskem letu smo učenci in
učitelji s POŠ Dole prebili v Gabrovki, saj so izvajalci obnovitvenih del
že pričeli s pripravami na polepšanje šole. O energetski sanaciji šole
se je govorilo že precej časa, zato je bilo naše pričakovanje toliko
večje. Med počitnicami smo ob vsaki vožnji skozi Dole radovedno
opazovali, kako napredujejo dela. Najprej ni bilo kaj dosti videti, v
avgustu pa je šola dobivala končno podobo. Priznam, da sem obstala
od navdušenja, ko sem prvič zagledala fasado. Pojavila so se ugibanja, ali bomo prvega septembra sedli v dolske šolske klopi ali bomo
kakšen teden še gostovali na matični šoli. Zadnji avgustovski petek
sta dolski čistilki ob pomoči nekaj prizadevnih mamic uspeli pripraviti prostore za začetek pouka.
Prvega septembra smo bili vsi radovedni. Najprej je bilo treba pregledati okolico, nato učilnice (nova okna naredijo prostore svetlejše,
okenske police so široke, prostori na južni in vzhodni strani imajo
žaluzije). Že res da sama oprema šole ni najbolj bistvena za dobro
počutje učencev, zaposlenih in obiskovalcev, toda večni prepih v razredih ob vetrovnih dneh, vročina poleti, hlad kljub toplim radiatorjem pozimi in prestreganje vode, ki se je ob deževju izmuznila skozi
streho, s podstavljanjem veder, zagotovo ne povečujejo zadovoljstva.
Uradno smo šolo otvorili 12. septembra popoldne. Učenci so izvedli kratek program za prisotne domačine in goste, po katerem sta
obiskovalcem spregovorila naš ravnatelj Igor Hostnik in župan občine Litija Franci Rokavec. Župan je vrhunec otvoritve – rezanje traku
– prepustil učencem. Po zaključku programa je sledil ogled šole za
tiste, ki te priložnosti še niso imeli.
Po prvih tednih lahko rečemo, da okna dobro tesnijo, da so učilnice
toplejše, da je bila vgradnja žaluzij na mestu in da streha ne pušča.
Komaj čakamo, da bo zima, da preverimo še, kako se občuti ogrevanje na pelete. 
Vesna Kores
VRTEC ČEBELICA

TEDEN OTROKA (ZA RAZIGRANO
IN USTVARJALNO OTROŠTVO)
– VRTEC GABROVKA
Letošnje geslo v tednu otroka (od 6. – 12. oktobra) se
je glasilo »Za razigrano in ustvarjalno otroštvo«. Na podlagi tega so
strokovne delavke vrtca posebno pozornost namenile igri in tistim
dejavnostim, ki jih otroci svobodno izberejo, v njih z veseljem sodelujejo ter so pomembne za razvoj otrokovih kompetenc.
V tednu otroka v vrtcu
vsako leto organizirajo
otroško mini olimpijado, kjer se zberejo vsi
oddelki vrtca Čebelica.
Namen mini olimpijade je v druženju, zabavi, igri, sodelovanju in medsebojni pomoči. Sodelujejo vsi, otroci in
vzgojiteljice. Ob koncu olimpijade so otroci nagrajeni z medaljo, ki
jo prejmejo okrog vratu. Medalja jim da poseben občutek pomembnosti in pripadnosti, kar pomembno vpliva na otrokovo samozavest.
Poleg tega vzgojiteljice v oddelke na druženje ali delavnice povabijo
starše, ki z otroci in vzgojiteljicami preživijo prijetno popoldne. Teden otroka v vrtcu zaključijo na različne načine - z izmenjavo igrač,
posebno zgodbico, igro…Z zadnjim dnem v tednu otroka pa se ne
zaključijo tudi dejavnosti v vrtcu. Šolsko leto se šele dobro začne.
In prav vse strokovne delavke se trudijo, da bi se v skupini vsi otroci
počutili sprejeti, zaželeni in pomembni. 
Mag. Simona Hribar

Ekskurzija na avstrijsko Koroško

Kot že nekaj zadnjih let so se tudi letošnji devetošolci OŠ Gradec
podali na ekskurzijo malo dlje - na avstrijsko Koroško.
Cilj ekskurzije ni bil samo ogled znamenitosti na avstrijskem Koroškem, pač pa so učenci marsikaj spoznali in opazovali že na poti
tja, na primer značilnosti alpske pokrajine pod Karavankami, saj so
se peljali čez prelaz Ljubelj, kjer so izvedeli tudi nekaj pretresljivih
dejstev o koncentracijskem taborišču Mauthausen. Na lastni koži so
občutili, da so gore zares naravna pregrada, saj je na slovenski strani
Karavank deževalo, na avstrijski pa so si vse znamenitosti ogledali v
lepem sončnem vremenu.
Na Gosposvetskem polju so se ustavili ob vojvodskem prestolu, med
sprehodom po starem mestnem jedru Celovca pa so obiskali mestno
hišo z dvorano deželnih grbov in posnetkom knežjega kamna. V isti
zgradbi so zasedli tudi sedeže dvorane koroškega deželnega parlamenta, kjer je bilo učencem še posebno zanimivo, ko jim je vodička
povedala, kdo izmed poslancev ob zasedanju parlamenta sedi na
določenem mestu in kakšna je njegova vloga. Ker je vodenje po mestni hiši potekalo v angleščini, so ugotovili tudi, kako dobro razumejo
drugi tuji jezik. Učenci, ki poleg angleščine obvladajo tudi nemščino,
pa so le-to lahko uporabili na vsakem koraku, tudi v pogovoru z novo
nemško prostovoljko Jenny Kutter, ki nas je spremljala na ekskurziji.
Po kosilu v Celovcu so doživeli še eno zanimivo izkušnjo – vzpon na
sto metrov visoki razgledni stolp Pyramidenkogel, ki je najvišji razgledni stolp iz lesa na svetu. Nekateri učenci so se v višave podali z
dvigalom, najbolj vztrajni pa so peš premagali preko štiristo stopnic.
Z višine so imeli edinstven panoramski razgled na prostrano okolico
Vrbskega jezera. Po ogledu pokrajine z vrha stolpa so se podali še
med pomanjšane svetovne znamenitosti v Minimundusu.
Kljub vožnji, ki je bila daljša kot ponavadi, so se učenci v poznih večernih urah vrnili domov polni pozitivnih vtisov, k čemur je pripomoglo tudi dobro pripravljeno vodenje obeh učiteljev, Amalije Kadunc in
Damjana Kunstlja, ki sta ekskurzijo organizirala.
Alenka Zupančič, predmetna učiteljica

Utrinek s POŠ Hotič

Igramo se tudi v Hotiču

Pri Podružnični osnovni šoli je bil položen nov asfalt in tako smo lahko
tudi tu uredili zelo zanimivo igrišče za otroke. Poleg črt za med dvema
ognjema, košarko (risanje rakete, čaka še na nov koš) ter nogomet,
smo igrišču dodali tudi veliko zanimivih asfaltnih iger, ki smo jih mi igrali kot otroci, a jih veliko naših otrok ne pozna več. Narisali smo klovn
ristanc, punce, punce, ven, zemljo krast, polža, lestve, mojstrovino in
še več. Učenci so pomagali z merjenjem, štetjem, nekateri tudi z barvanjem … zelo so se veselili in so komaj čakali, da se narejeno posuši
in postane uporabno za igro. Tudi odziv staršev je bil precej podoben.
Zakaj asfaltne igre? Pred tremi leti je iz opažanja želja in zanimanja
otrok povsem spontano nastal projekt Karton kamen, kreda, ki je
iz leta v leto rasel ter se razširil tudi na podružnične šole. Najprej je
bila poslikana tribuna ter potka ob travnatem igrišču Osnovne šole
Gradec, ker pa so bile te igre vedno polne, smo v lanskem letu poslikali tudi dvorišča, poti oziroma dele igrišč v Kresnicah, Jevnici in na
Vačah. Zdaj nam je to uspelo tudi v Hotiču.
Ob projektu je nastalo poleg asfaltnih iger tudi veliko iger iz recikliranih materialov (kartonskih embalaž, plastičnih pokrovčkov itd.
Več kot trideset iger z napotki za igro ter izdelavo, skicami in fotografijami pa je zbranih tudi v priročniku z naslovom Karton, kamen,
kreda – ustvarjaj in se igraj s sovico UHU. Knjižica KARTON, KAMEN,
KREDA je nastala v okviru različnih aktivnosti, ki ozaveščajo o skrbi za naše okolje, spodbujajo
ustvarjalnost in kreativnost
ter navajajo učence tako na
projektno kot na druge oblike
dela. V knjižici je predstavljen
tudi simbol Osnovne šole Gradec – sova, ki je bila skupaj z
zelenim srcem, ki je prav tako
znak šole, motiv teh aktivnosti ter samega načina njihove izvedbe.
Mnoge od teh iger so igre naših babic in dedkov. Igrajmo se jih in
jih tako ohranimo »žive« tudi za naslednje generacije. Če vam čas in
»otrok« v vas dopuščata, obiščite najbližje igrišče z vašimi najmlajšimi in se spomnite, kako smo se na ulicah, s pomočjo velikih kosov
kred, ki so ostali od gradbenih del, igrali tudi mi. 1, 2, 3 – igrajmo se
vsi! 
Vodja projekta Tjaša Lemut Novak

… POŠ Vače
Na Vačah smo uspešno zakorakali v novo šolsko leto. Pridno se
že učimo in smo veseli vsakega obiska. Tako nas je v tem mesecu
obiskala ga. policistka Mojca Rajšek iz Policijske postaje Litija in
predvsem učence opozorila na pomen varne hoje po poti do šole
in domov. Skupaj smo prehodili kar precejšen del Vač in ponovili
vsa pravila, ki jih moramo kot pešci upoštevati za varno udeležbo
v prometu.

ZAHVALA

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili donaciji KS Vače, s katero
smo dodatno opremili naš športni kabinet in Vrtnariji Klinc, ki je s
svojim prispevkom popestrila naše vrtičke.
Še enkrat hvala vsem. 
Učenci in učitelji POŠ Vače

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

ŠOL ST VO i n VZ G OJA / DRU ŠT VA

Vrtec Litija
ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE –
v Vrtcu Litija kot vrednota
Ob zavedanju, da v predšolskem obdobju oblikujemo tudi temelje odgovorne okoljske vzgoje,
smo se v Vrtcu Litija pred štirimi leti vključili v
mednarodni program Ekošola kot način življenja.
Program namreč spodbuja in podpira uvajanje okoljskih vsebin v
vsakodnevno življenje in delo. Ker smo vztrajno sledili ciljem in aktivnostim našega eko akcijskega načrta, nam je uspelo pridobiti
tudi zeleno zastavo in certifikat eko vrtca.
Če smo v program, ki povezuje več kot sedemsto ustanov v Sloveniji, vstopali predvsem z veliko odgovornostjo in željo po varovanju
in ohranjanju naravnega okolja, danes z veseljem ugotavljamo, da
le-ta vse bolj postaja naš način življenja.
Naravoslovne vsebine uspešno vključujemo v naše vsakodnevne
dejavnosti ter jih povezujemo in nadgrajujemo z vsemi vzgojnimi
področji. Naše aktivnosti so zasnovane na opazovanju, spodbujanju vedoželjnosti, aktivnemu raziskovanju in učenju ter odkrivanju
in reševanju preprostih problemov v naravi. Tako otrokom omogočamo spoznavanje in doživljanje narave z vsemi čutili. Pomembno
je, da čim več aktivnosti izvajamo v naravi, ki je najboljša učilnica
in učiteljica. Le ob neposrednem stiku z naravo, jo bodo otroci doživljali v vseh njenih razsežnostih, letnih časih in vremenskih pogojih;
v naravi se bodo sprostili, jo vzljubili, občudovali, varovali in spoštovali ter se vanjo vedno znova radi vračali. Ob sproščenem izvajanju
naravnih oblik gibanja otroci spoznavajo svoje telo ter zdrav način
življenja, ki jim ga omogoča narava. Ob igri z naravnimi materiali
se umirijo, razvijajo domišljijo, ustvarjalnost in strategije mišljenja.
Njihova izkustva še utrjujejo zgodbice z ekološko vsebino, ob poslušanju otroci aktivno podoživljajo in poustvarjajo.
Eden ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja okolja je tudi odgovorno ravnanje z odpadki, varčna poraba energije in potrošnega
materiala. Otroci pri tem zavzeto sodelujejo in spontano spodbujajo drug drugega.
Ob skrbi za zeliščni vrtiček razvijajo odgovornost in spoznavajo
zdravilna zelišča ter pomen in uporabo le teh; ob bližajočem se tradicionalnem slovenskem zajtrku bodo spoznavali prednosti lokalno
pridelane hrane in njen pomen za naše zdravje.
Zdravje in naravo pa logično povezujemo s spoštovanjem življenja,
ki ga moramo razširiti na spoštovanje vseh živih bitij; kajti le tisto,
kar spoštujemo, tudi varujemo. To pa je že tema programa Etika in
vrednote, kateremu smo se pridružili v lanskem šolskem letu in ga
uspešno prepletamo s programom Ekošola in prednostnimi nalogami vrtca. Življenje, narava, zdravje je namreč vrednotna domena,
kateri prav v teh dneh namenjamo več pozornosti. S tem želimo
izpostaviti odgovornost za lastno življenje in zdravje, pa tudi medsebojno povezanost ter spoštovanje narave in vseh njenih prebivalcev. V otrocih želimo vzbuditi zavedanje, da vse kar storimo naravi,
storimo sebi, saj smo tudi sami del nje.
Odgovornost odraslih pa je, da smo otrokom pozitiven vzor, saj od
nas prevzemajo tako odnos do narave in življenja v njej, kakor tudi
naša ravnanja v medsebojnih odnosih.
Zato ob koncu še misel britanskega filozofa in pedagoga, Bertranda
Russella:
»Noben človek ne more biti dober učitelj, če ne čuti tople naklonjenosti do svojih učencev in pristne želje, da bi jim posredoval, kar
sam ceni.«
Zavedati se moramo, da vzgajamo generacije, ki bodo spreminjale
svet.
Vida Žontar, vzgojiteljica

USTVARJALNO IN RAZIGRANO OTROŠTVO –
TEDEN OTROKA
Tema je odmevala v iztekajočem se tednu, ki je bil namenjen otrokom. Njim, ki hodijo, plešejo, pojejo, razmišljajo, govorijo ... kot mi,
odrasli. Saj so naš odsev. Le
da so bolj igrivi in ustvarjalni.
Kako previdno moramo ravnati, da jim tega otroškega
daru ne vzamemo.
V enoti Medvedek Vrtca Litija
smo ta teden še posebej načrtovali in otrokom ponudili
trenutke, ki v njih vzbudijo
prijetne občutke, dajo možnost raziskovanja in nova spoznanja. Dejavnosti so bile obogatene
z izbranimi vsebinami in vključitvijo zunanjih sodelavcev. Otroci so
prehajali v druge igralnice, se preizkušali v slikanju, modelarstvu in
drugih ročnih spretnostih. Topla jesen je ponujala različne gibalne
dejavnosti na prostem. V izvedbi ekološkega-kulturnega društva Za
boljši svet so si ogledali igrano predstavo Bodi moj prijatelj
– Volkec Franček nagaja. Gasilci PGD Litija so otrokom predstavili vozilo, opremo
in najpogumnejšim
ponudili, da se preizkusijo v gasilskih
veščinah. Ob koncu
tedna so strokovni
delavci za otroke odigrali predstavo po zgodbi Ele Peroci Stara hiša št. 3, ki je prav gotovo prižgala kakšno iskro ustvarjalnosti in igrivosti pri vseh, tako
pri otrocih kot odraslih. Posebej odrasli pa se moramo truditi, da te
iskrice v nas ne ugasnejo. Večkrat poglejmo v oči otrok in se še mi
od njih kaj naučimo. Le poglejmo kako hodijo, plešejo, razmišljajo,
govorijo ... Pa bo svet lepši.
Tjaša Hauptman, dipl. vzgojiteljica
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Podružnica s prilagojenim programom
IZDAJA PRIROČNIKA »VOŠČIM TI«

»Voščilnica. Nekaj mojega zate. Nekaj, v kar je ujet
trenutek, ko se spomnim nate, si vzamem čas in ti
namenim nekaj prijaznih besed, ob katerih se boš
počutil dobro, ko jih boš prebral. Ja, to je voščilnica,
torej nekaj povsem osebnega, namenjenega tebi.«
Te besede so v uvodu novega priročnika namenjene bralcu, ustvarjalcu
in poudarjajo, kako pomembno je danes, ko se zdi, da je ves svet ujet v
računalnik, elektronska sporočila, vzeti si čas za nekoga, zate…
Priročnik z naslovom Voščim ti… je bil
izdan v mesecu septembru letošnjega leta
in je nadaljevanje priročnika, ki so ga leta
1999 zasnovali učitelji in učenci Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim
programom ob vstopu v novo tisočletje.
Vsa leta od izdaje prvega priročnika so
izpod rok ustvarjalnih učiteljev in učencev nastajale nove voščilnice, preizkušali so nove materiale, nove tehnike ter skušali ustvariti
idejno še bolj raznolike voščilnice. Nastal je pester izbor novoletnih
voščilnic, ki je dal idejo o ponovni izdaji priročnika.
Sestavila se je projektna skupina pedagoških delavcev Podružnice s
prilagojenim programom in sicer Marjeta Mlakar-Agrež, Matjaž Bizilj
in Barbara Klanšek, ki je idejo o izdaji tudi uresničila. Priročnik je
zopet pokazal izvirnost in ustvarjalnost avtorjev, hkrati pa je s svojo
izdajo obeležil pomemben dogodek, ki so ga učitelji in učenci Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom že tako težko
pričakovali, selitev v novo šolo. Izdaja novega priročnika, je ta dogodek tako še bolj zaznamovala.
Priročnik ponuja nekaj novih idej, s katerimi si bodo ustvarjalci pomagali in katere bodo dopolnjevale zamisli, ki jih želijo uresničiti.
Ujemite trenutek za ustvarjanje in se prepustite domišljiji.
Izdajo novega priročnika z naslovom Voščim ti…, je omogočil Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, izdala in založila pa
Zveza za tehnično kulturo Slovenije. 
Barbara Klanšek

KULTURNI DAN »STARE BOŽIČNE IN NOVOLETNE
VOŠČILNICE«

V torek, 30.9.2014, so na Osnovni šoli Litija, Podružnici s prilagojenim programom, izvedli kulturni dan z naslovom Stare božične in
novoletne voščilnice. Kulturni dan je del evropskega projekta, ki ga
je razpisal Zavod za varstvo kulturne dediščine, Dnevi evropske kulturne dediščine, Dediščina gre v šolo. Temo
o starih slovenskih voščilnicah jim je osvetlil
g. Jože Žlaus, ki je poleg ljubiteljskega zbirateljstva dejaven še
na mnogih področjih.
Učencem je predstavil
svojo zbirko starih božičnih in novoletnih voščilnic, ki so bile razstavljene v slovenskem
kulturnem centru Korotan na Dunaju v času od 10. decembra 2009
do 10. januarja 2010. S svojo predstavitvijo in zanimivim pripovedovanjem je bil dan še bogatejši. Sledile so delavnice, kar šest različnih
je bilo, kjer so učenci z novimi, modernejšimi tehnikami poustvarjali
stare voščilnice. Slikali in risali so, uporabljali pa so tudi bolj zahtevne tehnike, kot so Decoupage tehnika, lak za pokanje, laviranje… Delavnice so vodili pedagoški delavci podružnice, eno izmed delavnic
pa je pripravil g. Jože Žlaus, kjer so učenci spoznali likovno področje
grafike – jedkanico. Dan je bil čudovit, popestren s strokovnostjo in
znanjem g. Žlausa in ustvarjalnostjo učencev, ki so izdelali čudovite
»stare« voščilnice. Razstavo ustvarjenih del in starih voščilnic bodo
pripravili v mesecu novembru in bo na ogled v prostorih Osnovne
šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom.

Barbara Klanšek
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dom tisje
Ob mednarodnem dnevu starejših, ki ga praznujemo 1. 10. je tudi letos konec septembra, potekal
14. Festival za tretje življenjsko obdobje. Že na preteklih festivalih smo sodelovali predvsem z različnimi strokovnimi predavanji (Živeti z demenco, Vpliv
bolečine na kvaliteto življenja starostnika, Podpora
za samostojnost, predstavitvijo naše knjige Zgodbe in recepti naših
babic), ki so jih pripravile in izvedle strokovne delavke doma.
Na letošnjem festivalu smo se v »živo« predstavili s sodobno
organizacijo oz. modelom bivanja uporabnikov v institucionalnem varstvu – gospodinjsko skupino. Predstavitev je potekala 29.
9 , v ponedeljek, od 9 h do 14 h. V skupini je sodelovalo 9 stanovalk
in stanovalcev. Skupaj z gospodinjami, fizioterapevtkama,
delovno terapevtko in socialno delavko so obiskovalcem
festivala prikazali kako poteka
življenje v njej, pravzaprav zagotavlja normalizacijo življenja
uporabnikov – potek dneva
je takšen kot so ga živeli tudi
doma.
V začetku septembra so se začela gradbena dela v gradu – gradimo
dvigalni jašek in dvigalo, ki bo povezalo dve etaži, do sedaj te
notranje povezave ni bilo. Dela bodo potekala predvidoma do
sredine novembra.
Kongruentni negovalni model – v letošnjem letu smo se pridružili
še 9 slovenskim domovom, ki smo začeli dveletno izobraževanje in
usposabljanje za izvajanje kongruentnega negovalnega modela. Ta
model je bil formuliran v začetku devedesetih let v Nemčiji (po R.
Bauer), kjer se je uveljavil v številnih domovih za starejše. Pri kongruentni negi je človek neločljiva bio-psiho-socialna celota, ki deluje
interaktivno z drugimi bio-psiho-socialnimi celotami, kar pomeni, da
le skladnost v teh interakcijah zagotavlja zdravje, če skladnosti ni
dosežena, se poveča nevarnost za obolenje.
Temelji na spoznanju konstruktivizma, psihodinamike odnosov in
ugotovitev nevrobioloških raziskav. Kongruentna nega uporablja za
načrtovanje več instrumentov, najpomembnejša je biografija stanovalca, načrtovanje skladnega odnosa in bio-psiho-socialna hipoteza.
Biografske podatke nam lahko zaupajo stanovalci sami, vendar so
nepogrešljivi tudi svojci, ki so pomembni nosilci informacij.
Negovalci lahko z načrtnimi pozitivnimi dražljaji v vsakdanjih odnosih
bistveno vplivajo na motivacijo stanovalcev in na njihovo bio-psihosocialno zdravje. Z vzdraženjem pozitivnih spominov (dogodkov v
življenju - biografija) se sproščajo različni hormoni (oksitocin, dopamin), zaradi česar so stanovalci bolj motivirani, uravnoteženi in zadovoljni, kar povratno deluje tudi na negovalce (Bauer).
Dom bo po usposabljanju pridobil certifikat za ta model, ki že sam po
sebi pomeni permanenten razvoj doma in ljudi v njej
Obveščamo vas, da je oktobra začela delovati Skupina za podporo
stanovalcem, svojcem in zaposlenim v zvezi s paliativno oskrbo
in žalovanjem - skupina se srečuje 1 x mesečno, vsak prvi četrtek
v mesecu ob 14. uri, vodijo jo strokovne delavke doma in domska
zdravnica, vsi imajo pridobljeno ustrezno strokovno izobrazbo. Skupina se bo sestajala vsak prvi četrtek v mesecu, naslednje srečanje
bo 6. 11. 2014 ob 14. uri. Vljudno vabljeni!
Dogodki v oktobru:
• ponedeljek, 13. oktober, ob 15. uri, praznovanje rojstnih dni s slavljenci, ki praznujejo v mesecu oktobru.
• četrtek, 16. oktober, ob 14. uri, sestanek domske skupnosti z obdaritvijo jubilantov.
• četrtek, 23. oktober, ob 13. uri, bralna ura z višjo knjižničarko gospo Aleksandro Mavretič.
• nabiranje kostanja in kostanjev piknik v družbi prostovoljcev
• predavanje za zaposlene, vabljeni tudi stanovalci in svojci – Kongruentna nega : Travma – predava Irena Špela Cvetežar (datum bo
objavljen na www.dom-tisje.com)
• predavanje Spomin in pomnjenje, vabljeni tudi stanovalci in svojci
(datum bo objavljen na www.dom-tisje.com): predava Vida Lukač

VARNO V ŠOLO IN DOMOV

V torek, 9. septembra je učencem podružnice spregovoril Andrej Hrup,
predstavnik Policijske postaje Litija in vodja policijskega okoliša Litija.
Pripovedoval je o varnosti na poti v šolo in iz nje. Opozoril je najbolj
nevarne situacije in še posebej opozoril na varno vožnjo in privezovanje na šolskih prevozih. Učenci, večina je vozačev, so z zanimanjem
poslušali in postavljali vprašanja. 
Marjeta Mlakar Agrež

KUD Fran Levstik Gabrovka
vas vabi na prireditev

(Nadaljevanje s 1. strani)

20 LET DELOVANJA
Sadjarskega Društva
Litija

Letos Sadjarsko društvo Litija praznuje 20. obletnico delovanja. Od ustanovitve je število članov
naraslo na preko 220. Člani so iz občin 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. Zato smo tudi letos v avli Občine Litija pripravili sadjarsko razstavo na temo »Jablana
v vsakem vrtu«. K sodelovanju smo povabili vzgojno izobraževalne
ustanove, saj se zavedamo, da je potrebno že otroke naučiti, kako
prepoznati zdravo domače jabolko.
Naše veselje ob takšnem jubileju bi radi delili tudi s širšo javnostjo,
zato smo pripravili za vse kar nekaj dogodkov, na katere vas ob tej
priliki vljudno vabimo:

V soboto, 22. 11. ob 19.00 v OŠ Gabrovka.
Nastopajo gabrovški godci in pevci –
po prireditvi sledi družabno srečanje.

Dogodki ob praznovanju 20.obletnice
Sadjarskega društva Litija
od 4. do 7. novembra 2014

Razstava sadja v avli Občine
Litija

4. novembra 2014 ob 15.uri

Uradna otvoritev razstave

5. novembra 2014 ob 16.uri –
velika sejna soba Občine Litija

Kako posaditi jablano tudi v
manjšem vrtu – predavanje z
degustacijo novejših sort jabolk

5. novembra 2014 ob 16.uri –
velika sejna soba Občine Litija

Jabolko v kulinariki – uporaba
jabolk v prehrani z degustacijo
različnih jedi

Vzemite si čas in pridite pogledat, kaj so vam pripravili člani
Sadjarskega društva Litija.
Vesna Velikonja
Strokovna tajnica Sadjarskega društva Litija
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POROČILO O IZIDU LOKALN IH VOLITEV

POROČILO O IZIDU LOKALNIH VOLITEV Z DNE 5.10.2014 V OBČINI LITIJA

PORO ČILO O IZ IDU LO KALNI H VOL I T E V / ANAL I ZA LOK AL NI H VOLITEV

ANALIZA LOKALNIH VOLITEV 2014 V OBČINI LITIJA
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10 Oktober 2014
Odziv
Tole pisanje sem prihranil za čas po volitvah, da mi ne
bi kdo od lokalnih politikov očital, da skušam vplivati
na volivce, še posebej, ker smo bili prav s strani tistih, ki svoje težave
in (ne)odgovornost vedno iščejo pri drugih, skupaj z uslužbenci neupravičeno in brez vsake realne osnove medijsko prikazani kot nepotrebna ovira pri občinskih načrtih.
V septembrskem Občanu smo na prvi (barvni) strani lahko prebrali
vabilo, kjer župan Občine Litija in ravnatelj OŠ vabita na slovesno
otvoritev nadomestne OŠ Litija in podružnice s prilagojenim programom. V nadaljevanju na naslednji strani sicer ni nihče osebno podpisan pod člankom, vendar je razbrati, da je avtor ali župan ali nekdo
od slednjega pooblaščen iz občinske uprave.
Ker je na prvi »udarni strani« zapisano tudi besedilo, citiram: »…smo
nepotrebne birokratske zaplete uspešno razrešili…«, s katerim
avtor nedvoumno s prstom pokaže na Upravno enoto Litija, ki je izdala uporabno dovoljenje za OŠ Litija »šele« 9.septembra, moram pojasniti nekaj zadev in tudi širši javnosti pojasniti KAJ SO BIROKRATSKE OVIRE-ZAPLETI IN KAJ JE KAJ DRUGEGA, predvsem zato, ker
(litijski) odgovorni tega nočejo ali pa dejansko sploh ne razumejo, kar
je še bolj žalostno!
Zakaj tako pravim? Enostavno zato, ker so odgovorni, izključno zaradi
lastnih koristi in ne koristi otrok ali staršev (pojasnim v nadaljevanju),
vso »krivdo« za to, da uporabno dovoljenje (UpD) ni bilo izdano na datum, ki si ga je zamislil investitor, želeli prevaliti na ramena Upravne
enote (UE) in načelnika. Poskusom diskreditacije upravnega organa
in njegovega vodje ste bili lahko sami priča preko intervjujev v časopisnih in TV medijih. V ozadju širši javnosti nevidno so se dogajale
tudi druge, jaz temu rečem pritlehne, oblike »pritiska« preko »zvez« v
prestolnici. Te se potem odrazijo s telefonskimi klici raznih »prijateljev« in (bolj ali manj) pristojnih oseb o tem, kaj se dogaja v Litiji, ker
baje župan zaradi muhastega načelnika ne more opravljati svojega
(od ljudi izvoljenega) poslanstva. Verjetno je smola za pobudnike takega načina in sreča za tistega na katerega se tovrstni pritiski nanašajo, da Upravna enota Litija in njen načelnik delajo izključno v dobro
strank in v skladu z zakonodajo, kar so zelo hitro in po sorazmerno
kratkih pojasnilih ugotovile in razumele celo »zveze iz Ljubljane«.
Verjamem, da ta moja pojasnila razmer in delovanja v litijski politiki
ne bodo spremenila, je pa prav, da javnost spozna tudi drugo stran.
S strani medijev smo že navajeni na posploševanja o birokratih na
upravnih enotah, ki so včasih tudi resnična in objektivna, kljub temu,
da zakonov ne pišemo tisti, ki delamo s strankami, še več, proti birokratskim oviram, s katerimi se vsakodnevno srečujemo, se tudi sami
odkrito borimo. Bistveno vprašanje je, zakaj pri polni zavesti trdim,
da uporabno dovoljenje Osnovni šoli Litija nima NIKAKRŠNE ZVEZE
Z BIROKRATSKIMI ZAPLETI. Pa pojdimo lepo po vrsti, kronološko,
ne na pamet, saj je kompletna dokumentacija vsem in vsakomur na
vpogled v SPIS-u na Upravni enoti:
UE (upravna enota) Litija je dobila v začetku leta 2013, sicer neuradne informacije, da se bo gradnja OŠ Litija zavlekla in da občina
razmišlja, kako bi prišli do uporabnega dovoljenja do 1.9.2014
skupaj s projektanti, uradnicami iz občinske uprave in Upravne enote
je občina potem sklenila, da se gradnja razdeli v dve fazi gradnje
(objekt OŠ, igrišča), da OŠ lahko začne s poukom 1. sept. 2014.
Uradno je bila vloga za spremembo GD vložena maja 2014 in popolna julija 2014 – ni pomota v letnici, res je to več kot leto kasneje,
oziroma 2 meseca pred prvim šolskim dnem
29. maja 2014 je bil sestanek s predstavniki Upravne enote, županom, Istrabenz plini, projektanti kotlovnice in OŠ ter predstavniki izvajalcev, kjer se je na pobudo načelnika upravne enote pripravil natančen terminski plan, po katerem bi OŠ dobila uporabno dovoljenje
do konca avgusta, seveda pod pogojem, da bi investitor upošteval
sprejeto časovnico.
Upravna enota se je vseh rokov v omenjenem terminskem planu sto odstotno držala, nekatere zadeve smo celo opravili prej, kot
je bilo dogovorjeno. UE je pooblaščenca investitorja, kot tudi ostale
udeležence postopka večkrat opozorila, da se roki iz terminskega
plana zamikajo in bo zato prišlo do zamud, pa na drugi strani ni bilo
čutiti pretirane zaskrbljenosti. V tem času je Občina tudi zagotavljala nadomestna parkirišča na zemljišču na katerem je bila zaznamba

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

spora, kar je upravni organ ugotovil pri pregledu dokumentacije in
težko razumem, da župan ni vedel, da je Okrajno sodišče v zemljiški
knjigi že 23. julija dodalo to zaznambo na parcelo, kjer naj bi bila
nadomestna parkirišča.
Župan je upravno enoto pisno obvestil 2. septembra, da so vse
pomanjkljivosti iz zapisnika o tehničnem pregledu 21. avgusta odpravljene, torej je vse pripravljeno za dodaten teh. pregled in potem
izdajo UpD. Takoj naslednji dan sem načelnik izdal sklep o ponovnem
tehničnem pregledu že za 4. septembra, prav zaradi želje po čim
hitrejšem končanju postopka oziroma izdaje uporabnega dovoljenja.
Na ponovnem tehničnem pregledu je bilo ugotovljeno, da je investitor
podal izjavo, da so ugotovljene pomanjkljivosti na tehničnem pregledu 21. avgusta ustrezno odpravljene, kar pa ni bilo res. Kot je razvidno iz zapisnika, sta strokovnjaka za gradbeno stroko in varnost pri
delu ugotovila za kar 9 točk neizvedenih ukrepov oziroma neustrezno
odpravljenih pomanjkljivosti, med njimi tudi ureditev nadomestnih
parkirišč in montaža nedrsečih predpražnikov na vhodih v zgradbo.
Zato je bil investitor ponovno pozvan, da te zadeve ustrezno odpravi.
O medijsko najbolj odmevnih parkiriščih je sploh odveč izgubljati besed, ker bi jih Občina lahko uredila že zdavnaj. Da bodo parkirišča
problem, sem javno opozarjal že leta 2011, še kot občinski svetnik.
Predpražnike pa omenjam zato, ker sem v uvodu dejal, da ni šlo zgolj
za otroke, saj so ti morali hoditi v šolo skozi vhod, kjer so bile na
tleh, namesto nedrsečih predpražnikov, tako imenovane »bosanke«.
Kaj to pomeni za razposajeno mladež in še posebej za oddelek s prilagojenim programom, si lahko vsakdo sam zamisli, zagotovo pa niti
slučajno nima nihče pravice, da odgovornost za morebitne poškodbe
ob taki situaciji preloži na ramena Upravne enote in njenega načelnika. Se vprašam, kaj bi se zgodilo v primeru kakšne nezgode, ko bi
vsi v en glas trdili, da je odgovornost pač na podpisniku uporabnega
dovoljenja. Sreča za vse otroke in starše je bila, da je bilo vreme lepo
in so bile deske na vhodu ves čas suhe.
V ponedeljek 8. septembra smo tako (končno) dobili še dopolnjene
izjave o urejenih parkirnih mestih, ki so sicer bile obljubljene že za
dan tehničnega pregleda, torej četrtek in potrditev o položenih predpražnikih, ki pa so bili dejansko umeščeni na svoje mesto v torek
9.septembra
Zaradi vseh dokumentov, ki tekom dostavljanja na UE niso bili sklad
ni z dejanskim stanjem in zavajanj s strani oseb vpletenih v gradnjo
OŠ, sem se načelnik ta dan tudi osebno prepričal o dejanskem stanju
in istega dne podpisal uporabno dovoljenje!
Zdaj pa si lahko vsak sam ustvari mnenje ali je BIROKRATSKA
OVIRA ali zaplet to, da je Upravna enota izdala uporabno dovoljenje na isti dan, ko so bile dokončno odpravljene vse pomanjkljivosti in le 2 meseca po spremembi GD v dve fazi. Če
je temu tako, potem bi morali uradniki razmisliti o tem, da bomo v
bodoče tako zadevo izdali vsaj z nekajdnevnim zamikom, kot predvideva zakonodaja, ker bomo potem upravičili »sloves birokratov«.
Seveda sem malo ciničen, vendar je to zgolj zaradi teka dogodkov in
njihovega prezentiranja v javnosti v tem primeru.
Se pa bojim, da ne bo edini tak in zato že sedaj javno spomnim vse
odgovorne na Občini, projektante in izvajalce, da čas zelo hitro teče.
Roki za izvedbo večjih občinskih projektov, kot sta centralna čistilna naprava in kanalizacijsko omrežje, kjer je v igri evropski denar,
druga faza izgradnje OŠ Litija in še nekaj jih je/bo, se zelo hitro približujejo koncu. Samo upam lahko, da odgovorni ne boste ponovno
računali na kakšne »bližnjice« in na to, da bo Upravna enota, za cel
osebni avto in več dokumentacije, pregledala v nekaj urah, medtem,
ko župan s svojimi službami za povprečen dvostranski dokument potrebuje najmanj tri tedne. Vsaj v primeru sporazuma z Upravno enoto
je bilo tako.
Kot načelnik Upravne enote vam lahko obljubim zgolj to, da bomo
v bodoče tudi zaradi zgoraj navedene »prakse« in slabih izkušenj s
praznimi obljubami in zavajajočimi dokumenti odgovornih pri teh
projektih, prisiljeni zadeve še bolj natančno in pozorno preverjati,
ker uslužbenci UE svoje delo in odgovornost jemljemo zelo resno. To
pa zahteva svoj čas, ki ga (na srečo) predpisuje zakon in ne lokalna
politika ali interes posameznikov, vsaj do sedaj ga ni.
Torej, če nam je res vsem za dobrobit naših potomcev, potem ni bistveno, da bo šola odprta takrat, ko si je nekdo zamislil, pač pa da bo
varna in narejena v skladu z vsemi predpisi in zahtevami in da bomo
ob tem vsi mirno spali.
Seveda se bomo še naprej trudili zagotavljati občankam in občanom
naše in obeh sosednjih občin kvalitetne in hitre storitve, ne ozirajoč
se na to, kdo in kako vrši pritiske na nas v takšnih ali drugačnih
oblikah in javno, kot v zgornjem primeru, nekompetentno ocenjuje
naše delo.
Načelnik Upravne enote Litija
mag. Marko Doblekar

MARTINOVANJE
Člane društva vabimo 13. novembra na tradicionalno martinovanje. Tokrat bomo krenili proti Gadovi
peči, ki šteje za zibelko cvička. Odhod iz Litije bo
13.11.2014, ob 8 uri. Dopoldan si bomo ogledi lokalne značilnosti. V popoldanskem času pa bomo
na turistični kmetiji Hribar začeli z praznovanjem sv. Martina. Obljubljena je dobra hrana, novo vino in glasba.
Cena: za člane Društva 30 EUR, za nečlane 34 EUR. Cena vključuje: prevoz, malico, Martinovo kosilo, pijačo ter glasbo.
Prijave zbiramo v društveni pisarni na tel.št. 01/8981-284,
031/676-768! 
Mojca Bajc

Novice iz Društva U3 Litija
in Šmartno
Novo študijsko leto, šesto, se je začelo z uvod
nim srečanjem v torek, 7. oktobra 2014, v Kulturnem centru Litija.
Na ogled je bila priložnostna razstava članic, ki so ustvarjale tudi
med počitnicami (Joža Gombač, Zinka Jenko, Jana Kolman, Ivica
Kos, Smilja Nova, Mira Uličevič, Jelka Zajc, Vida Zupančič, Milena
Dimec) in prisluhnili zanimivemu človeku, avtorju knjige Vonj pečenih jabolk, Albertu Avguštinčiču, ki je nekaj let kot rejnik preživel v
Ribčah. Tri tedne so bile na ogled (in za prodajo) v Turistični točki
Srce Slovenije vezenine štirih članic, Ivice Kos, Vide Zupančič, Jelke
Zajc in Ivanke Cmiljanić. Razstava je bila zelo odmevna in obiskana, kar pomeni, da se vezenine vračajo v naše domove ali pa so
dragoceno darilo.
Napovedujemo in zbiramo prijave:
- Tečaj slikanja z eno potezo (One Stroke Painting), 28. oktober
2014 ob 16. uri v Kulturnem centru Litija,
- Tečaj omrežja Skype (zbiramo prijave),
- Tečaj uporabe tabličnega računalnika ali pametnega telefona
(16 ur, zbiramo prijave),
- V novembru bomo izvedli delavnico polstenja/filcanja volne.
Vabimo vse, ki vas omenjene vsebine zanimajo, da se nam pridružite. Obiščite našo spletno stran: www.srce-me-povezuje.si/u3-litija-smartno.
Milena Dimec

BREZPLAČNI DELAVNICI ZA DRUŠTVA:
PRIPRAVA E-OBVESTIL IN OBLIKOVANJE
PROMOCIJSKEGA MATERIALA

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnih delavnic, ki jih organiziramo
v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije za društva iz občine Litija v
mesecu novembru. Prihajajoči december in s tem prazniki so odlična priložnost za popestritev in posodobitev načina pošiljanja vabil
in novic ter prenova promocijskega materiala, ki ga potrebujete za
delovanje svojega društva. Delavnice bodo potekale na računalnikih
v prostorih MC Litija na Ponoviški cesti 12 v Litiji, kjer vam bodo ti na
voljo, vendar je dobrodošla tudi uporaba lastnega prenosnega računalnika. Naj bo vaš način obveščanja in promocije v koraku s časom.

KREIRANJE IN POŠILJANJE ELEKTRONSKIH OBVESTIL,
torek, 11.11.2014 od 16.00 do 18.30 ure

Delavnica bo praktične narave, kjer boste spoznali uporabo brezplačnega orodja Mailchimp za oblikovanje in pošiljanje e-obvestil, kot so
vabila, obvestila, novice, čestitke ipd. Zajemala bo od izbire in oblikovanja predloge sporočil do prikaza uvoza stikov za pošiljanje obvestil.

OBLIKOVANJE PROMOCIJSKEGA MATERIALA,
torek, 25.11.2014 od 16.00 do 18.30 ure

Delavnica bo zajemala oblikovanje letakov, plakatov, vabil, novoletnih
voščil s pomočjo brezplačnih računalniških programov namenjenih
oblikovanju. Kjer boste spoznali program za oblikovanje in vse njegove opcije, ki jih lahko uporabite za bolj profesionalno oblikovanje
vsega vašega promocijskega materiala s katerim se predstavljate
širši publiki.
Prijave sprejemamo do zasedenosti mest na e-naslov irena.planinsek@consulta.si. Za več informacij smo vam na voljo tudi na telefonski številki 059 927 619.

NOVO NOVO NOVO
• demontaža in montaža gum
• prodaja vseh vrst pnevmatik
• poseben popust za redne
stranke!

DRUŠ T VA
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

Srečanje z DU TABOR MARIBOR

V četrtek, 25. septembra, smo se že štirinajstič
srečali s člani prijateljskega društva DU Tabor
Maribor, najštevilčnejšim društvom upokojencev v Sloveniji
V prostorih društva smo pripravili krajši sprejem,
jim predstavili nove vodje posameznih sekcij in
člane upravnega odbora in izdelke naših ustvarjalnih delavnic.
Po krajšem pogovoru in pogostitvi smo si ogledali znamenitosti
našega starega mestnega jedra in nove pridobitve, mozaik patra
Marka Rupnika v litijski cerkvi ter do novo Medgeneracijsko središča Šmelc. Gostje so bili nad prostornostjo in funkcionalnostjo
oskrbovanih stanovanj in prostorov doma starejših navdušeni.
Z njihovim avtobusom smo se odpeljali na Vače, kjer smo si ogledali
cerkev Sv. Andreja, v kateri jih
je še posebej navdušil božji
grob. Seveda smo obiskali tudi
Geometrično središče GEOSS
v Spodnji Slivni in muzej starin
pri Kimovcu.
Vrnili smo se v Litijo in v gostilni Kovač nadaljevali družabno popoldne. Za kulturni
del program je poskrbela
naša citrarka Pavlo Pavlin. S
svojim nastopom jih je prijetno presenetila. Druženje smo zaključili
v večernih urah. Gostje so bili presenečeni nad lepotami našega
kraja in okolice. 
Dušan Jovanovič.

Športniki tekmujejo

20. septembra 2014 so se ribiči DU litija udeležili občinskega tekmovanja na bajerju v Ponovičah. Tekmovanja se je udeležilo 9 tekmovalcev. Bili so uspešni, saj so ulovili kar nekaj kilogramov rib.
Prvo mesto je dosegel Mitja Hren, drugi je bil Miro Košir, tretji pa
Franc Verbe.
27. septembra pa se je naša ženska ekipa v pikadu udeležila državnega prvenstva v Kanalu ob Soči, kjer se je za dober uspeh borilo
15 ženskih in 15 moških ekip. Naša ženska ekipa je dosegla 13.
mesto. Z malo več športne sreče bi bile lahko precej višje, saj so
bile razlike med 3. in 15. mestom zelo majhne. Vzdušje na tekmovanju je bilo zelo dobro, ker je organizator pripravil zelo lep sprejem
in pester program, za kar si zaslužijo same lepe pohvale.
Ferdo Kunstelj

Ustvarjalci DU Litija presegli društvene okvire

Ustvarjanje članov Društva upokojencev Litija je preseglo društvene okvire, saj so se nekateri člani odločili sodelovati na razpisu za
najboljšo voščilnico 2015, ki jo je razpisala Zveza društev upokojencev Slovenije.
Lani je bilo manj kot dvajset voščilnic, letos pa je na razpis prispelo
kar 215 unikatnih del v različnih tehnikah.
Litijsko društvo, ki je prispevalo 38 voščilnic, so zastopali: Ivan Blažič, Beti Prašnikar, Vida Zupančič, Mira Uličevič in Milena Dimec,
ki je izdelala četrto uvrščeno voščilnico. Vse voščilnice so bile na
ogled na 14. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, na katerem
so nastopili tudi člani DU Litija.
Literarna skupina je sodelovala na Srečanju literatov Slovenije,
zastopala jo je Slavi Borišek. Prireditev sta glasbeno popestrili naši
citrarki, Mili Penčur in Pavla Pavlin.
Drugi dan festivala sta z delavnicami sodelovali Mira Uličevič in
Milena Dimec. Na stojnici v drugem preddverju sta pokazali dve
tehniki izdelovanja voščilnic: quilling (zvijanje, oblikovanje, lepljenje papirnatih trakov) in slikanje z eno potezo. Zanimanje je bilo
veliko. Ta dan so festival obiskali pomembni gostje. Na voščilnice
sta se podpisala minister Karel Erjavec in predsednica ZDUS-a, Mateja Kožuh Novak, ki se je zapletla v daljši pogovor, saj ima svoje
življenjske korenine v Šmartnem.
39. Državno srečanje upokojenskih pevskih zborov Slovenije,
ki je potekalo isti dan v Linhartovi dvorani, pa je vodila naša članica
Iva Slabe. 
Milena Dimec

NAPOVEDNIK

Sobota, 15. november 2014, 30 let MePZ, ob 18. uri, v Kulturnem centru Litija
- Sobota, 15. november 2014, pohod OD LITIJE DO ČATEŽA – individualno
- Sobota, 22. november 2014, pohod MORAVŠKA KOČA, SLIVNA
- Sreda, 12. november 2014, izlet - MARTINOVANJE

OBVESTILO
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

AKTIVNOSTI MLADIH V PGD
GABROVKA DO JESENI 2014
Priprave na tekmovanja so se pričele že lansko jesen. Na Kvizu na nivoju GZ Litija 2014 so bile pripravnice 3., kar jim je dalo vstopnico za regijski
Kviz, kjer so dosegle 10. mesto. Do spomladi smo si vzeli krajši oddih
od gasilskih vaj, a gasilska mladina v PGD Gabrovka ni popolnoma
počivala. Ustvarjali so za Literarni natečaj, srečali smo se na Gasilskem filmskem večeru, najbolj zavzeti mladi gasilci pa so opravili Preventivne značke. Februarja smo se udeležili Občnega zbora mladih,
na katerem smo tudi aktivno sodelovali. Prvo spomladansko sonce
nas je opomnilo, da bo potrebno iz gasilske garaže prinesti opremo in
začeti z vajami. Spomladi so se tekmovanja kar vrstila: Regijski DMG,
občinsko in regijsko Tekmovanje v gasilski orientaciji in občinsko Gasilsko športno tekmovanje. Na regijskem DMG se je poznalo, da se
šele ogrevamo, saj nismo posegli po višjih uvrstitvah, bili pa smo
kljub vsemu zadovoljni s še eno izkušnjo s tekmovanj, saj teh ni nikoli
preveč. Na občinskem Tekmovanju v gasilski orientaciji smo vsem
pokazali, kaj znamo in zmoremo. Vsi otroci so se odlično izkazali.
Pokazali so spretnost, hitrost, iznajdljivost in znanje. Otroci so bili
mnenja, da smo pobrali najlepše pokale in medalje. Tekmovanja se
je udeležilo kar 10 ekip iz našega društva. V različnih kategorijah smo
dosegli trikrat 1. mesto, 2., 3., 4., 5., 6., 18. in 19. mesto. Pet ekip
si je prislužilo nastop na regijskem tekmovanju, kjer so se prav tako
izkazali. Dosegli so dvakrat 3. mesto, 5. in 10. mesto, dobili pa smo
ponovno tudi najvišje odličje – pripravnice so zopet pokazale, da se z
njimi ni za igrati, saj so suvereno osvojile 1. mesto. Tako so ponovno
poletne počitnice namenile gasilskim vajam. Konec maja smo se z
ekipo mladink odpravili še na Tekmovanje v gasilsko športnih disciplinah, kjer so pometle s konkurenco in prisluženo zasedle 1. mesto.
Ker je regijsko in državno tekmovanje le vsako drugo leto, se na žalost niso uvrstile nikamor, je pa to prav gotovo velika spodbuda za
drugo leto,k o se bojo lahko borile za nastop na tekmovanju višjega
ranga. Pred počitnicami so otroci sodelovali tudi na gasilski veselici.
S kratkim glasbenim programom so že na začetku veselice navdušili
vse, ki so prišli na veselico, preko večera pa so prodajali srečke.
Na Državnem tekmovanje v gasilski orientaciji so si pripravnice kljub
nekaj nevšečnostim, priborile odlično uvrstitev. Dosegle so 4. mesto.
Za do sedaj opravljeno delo bi se zahvalila vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da so se otrokom na obrazih slikali nasmehi ob vseh veselih
trenutkih, ki jih preživljajo v vlogi mladih gasilcev.
Sezone pa še nismo zaključili, saj nas letos čaka še nekaj tekmovanj.
Priprave že potekajo s še več energije in v še večjem številu.
Na pomoč!
Klara Hostnik

Sanabela d.o.o.
OBVESTILO
Nov klicni center v Litiji dodatno zaposli
še 20 komercialistov za trženje naravnih
zeliščnih izdelkov. Lahko tudi upokojenci.
Informacije: 070 781 178 (g. ANDREJ)
Email: studio.litija@sanabela.si
Jevniško kulturno društvo
vabi k sodelovanju
Tudi za sezono 2014/2015 je Kulturno-umetniško društvo Jevnica
pripravilo raznovrstne kulturne dejavnosti, k sodelovanju in udeležbi katerih vabi krajane pa tudi druge zainteresirane občane. Poleg
možnosti udejstvovanja v dveh pevskih zborih, plesni skupini Rondo in skupini za učenje kitare ter vodeni rekreaciji – telovadbi bo
letošnja novost tudi možnost učenja afriških ritmov na bobnarskem
tečaju.
Možne pa bodo tudi druge oblike kulturno-umetniškega delovanja, kar bo odvisno od odzivnosti in pobud krajanov. Za dodatne
informacije lahko pokličete telefonski številki 041 804 062 (Jože
Gorenc) ali 041 739 966 (Sonja Mlakar), sporočite lahko tudi svojo
pripravljenost za delo in pobude (lahko tudi na e-naslov: kudjevnica@volja.net).
Informacije o posameznih dejavnostih (skupinah):
Mešani pevski zbor KUD Jevnica, ki ga vodi Tanja Benedik, želi
med svoje vrste pritegniti čim več mlajših pevcev. Zbor ima raznovrsten repertoar in gostuje po številnih krajih doma in v tujini. Redno se udeležuje regijskih tekmovanj. Vaje so ob torkih od
18.30 do 20.00. Informacije na tel.: 041 739 966 (Sonja Mlakar).
Mešani pevski zbor Miha Vahen, ki ga vodi Natalija Šuštar, nadaljuje
tradicijo zborovskega petja v Jevnici. Zbor goji predvsem ljudsko pesem, s poudarkom na ohranjanju tradicije kraja. Vaje so ob ponedeljkih od 19. do 21. ure. Informacije na tel.: 041 804 062 (Jože Gorenc).
Plesna skupina Rondo vabi k sodelovanju otroke od 3. leta naprej.
Oblikovani bosta dve starostni skupini. Vašim otrokom nudimo devetmesečno aktivnost in organizacijo javnih nastopov. Mentorica je
Simona Kočar, informacije na tel.: 031 749 624.
Poučevanje kitare bo vodil Jošt Gombač. K vpisu vabimo v začetni
in nadaljevalni tečaj. Vpis in termini za vaje bodo po dogovoru. Informacije na tel.: 051 264 898 (Jošt Gombač).
Rekreacija - telovadba bo potekala pod strokovnim vodstvo Kat
je Šifrer. Začetek bo 7. oktobra ob 19.30 v dvorani zadružnega
doma v Jevnici. Organizacijski vodja skupine je Janez Krašovec,
tel.: 041 994 439.
V bobnarskem tečaju bodo udeleženci spoznavali tradicionalne
ritmične vzorce iz bogate zakladnice zahodno afriške poliritmije.
Poučevanje igranja bo potekalo na tradicionalnih afriških tolkalih
(djembe, dunun), ki bodo za tečajnike na razpolago brezplačno.
Vpis in termin za vaje bo po dogovoru.
Informacije na tel.: 041 340 659 (Issiaka Sanou). 
KUD Jevnica

(Nadaljevanje s 1. strani)

Levstikov sadovnjak in družbena
odgovornost
Vse starostne, socialne in drugače kategorizirane skupine
prebivalstva se vsakodnevno bolj ali manj srečujejo z vsemi
sodobnimi problemi družbe, med njimi še posebej s socialno razslojenostjo oziroma ekonomsko neenakostjo, alkoholizmom in narkomanijo, nezdravimi življenjskimi navadami
(prehranjevanje, gibanje, sprostitev…), medgeneracijskimi
konflikti, slabmi delovnimi navadami…
V okviru Levstikove poti na neinvaziven način prispevamo h zmanjšanju občutka socialne razslojenosti in ekonomske neenakosti, ki
vrača osebno in družbeno samozavest; odvračanju od narkotikov z
aktivnim življenjem in sodelovanjem z naravo; vcepljanju bolj zdravih življenjskih navad; medgeneracijskemu sodelovanju; zavedanju
po potrebi lastnega razvoja osebnosti skozi marljivost, doslednost
in delavnost; večanju družbene odgovornosti vseh družbenih skupin, ohranitvi in popularizaciji starih in avtohtonih sadnih sort v Sloveniji; večanju zavedanja o pomenu narodovega jezikovnega in slovstvenega bogastva; ozaveščanju vseh starostnih skupin o pomenu
ohranjanja narave in s tem tudi jablan; izobraževanju in prenosu
znanja na mlade generacije; spodbujanju družbene odgovornosti
do ohranjanja avtohtonega rastlinstva (tako za prebivalstvo kot
državo); pobudam za več gibanja v naravi, več zdravega življenja,
manj bolezni, kar mora biti tudi družbena odgovornost; izobraževanju mlade generacije prek programov športnih in kulturnih dnevov
v šolah ter praktičnih učnih točk za vse starostne strukture; prek
medijev in drugih oblik (revija, knjižice) predstavitve vsebinskih vidikov projekta.
S projektom Levstikovega sadovnjaka bomo za zanamce pustili
številna sadna drevesa; trajnejšo možnost izobraževanja na področju sadjarstva in na področju družbene odgovornosti do narave
in sadja za organizirane obiskovalce sadnih dreves kot za ostale
obiskovalce, pohodnike, rekreativce, ljubitelje naravne in kulturne
dediščine na drugi strani… Projekt omogoča trajnejše oblike in
možnosti žetve rezultatov, saj gre za vsebine, ki niso vezane le na
čas trajanja izvedbe projekta, temveč bolj za prihodnost, ko bodo
začela drevesa rasti in dajati svoje sadove, ki jih bodo lastniki zemljišč lahko namenjali tudi v humanitarne namene za šole in vrtce
na tem območju, s tem pa se bo krepila tudi družbena zavest po
medsebojni pomoči in sodelovanju, zato pričakujemo tudi precejšen prispevek k dvigu socialnega čuta pri ljudeh.
Levstikova pot je in bo tudi sinonim za slovenski jezik. Ta je bil
tudi osnova za nastanek kulturno-zgodovinske Levstikove poti leta
1987. Zato je odtlej rdeča nit tega območja prav v ohranjanju pestrosti in bogatosti slovenskega
jezika ter razvoju družbene zavesti o pomenu narodovega jezika
v povezavi z rekreacijo, varovanjem in ohranjanjem naravne biotske različnosti v tem prostoru.
Podrobnosti o Levstikovem sadovnjaku najdete na naslovu
www.sadovnjak.eu.
Zavod Levstikova pot
Spomladi 2014 je bilo zasajenih deset dreves, z akcijo bomo
nadaljevali tudi v prihodnje. Na
Levstikovi poti je zasajena tudi
miljska figa, označena z barvno
tablo na hrastovem totemu.

Nudi v svojem obratu
Breg pri Litiji 53
(na lokaciji bivše Lesne Litije)

naslednje proizvode
in storitve:
•
•
•
•
•

Prodaja lepljenih nosilcev
Prodaja žaganega lesa
Sušenje lesa
Usluga razreza hlodovine
Odkup smrekove hlodovine

Kontakt: Marko Anžur 041 672 732
Franci Kremžar 041 681 914

DRUŠT VA

12 Oktober 2014
POHOD OB SVETOVNEM DNEVU DIABETESA
Za nas je letošnje leto zelo pomembno, saj zaključujemo praznovanje 25 letnice delovanja
našega društva, zato smo se namenili da pohod
ob svetovnem dnevu diabetesa obeležimo malo
drugače.
Dobimo se v nedeljo 16.11.2014 ob 8.00 uri pred društveno pisarno, kjer nas bo čakal avtobus, ki nas bo zapeljal do Kostrevnice,
nato pa bomo peš nadaljevali pot do Jelše. Pohod bomo zaključili v
gostilni Rozi ob čaju in kratkem druženju.
Zaradi rezervacije avtobusa vas prosim, da se prijavite v društveni
pisarni do 7.11.2014.
PREDNOVOLETNO SREČANJE
Zelimo si, da bi tudi letos preživeli prednovoletno srečanje v naši
družbi, ki ga tokrat organiziramo v prenovljeni gostilni Krznar, v petek 5.12.2014 s pričetkom ob 18.00 uri.
Prispevek za člane je 20€, za nečlane pa 22€.
Prijave in akontacijo zbiramo v društveni pisarni do 28.11.2014.
Kot vsako leto bomo tudi letos organizirali avtobusni prevoz v obe
smeri. Če boste prevoz potrebovali, nam to sporočite ob prijavi.
Za dobro razpoloženje bo poskrbel ansambel Naš tamlad.
Sladke domače dobrote so tudi letos zaželjene.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo, 5.11. od 8.00 do 10.00 ure.
TELOVADBA
Telovadba poteka v Športni dvorani Litija dvakrat tedensko ponedeljek in sreda ob 19.00 uri.
POHODI
6.11.
Smarna gora avtobus
Ivan Lamovšek
13.11.
Zagorica- Slatna
Lojze Hauptman
20.11.
Stanga- Janče
Ivan Lamovšek
27.11.
Trojane- Limbrska gora avtobus
Lojze Hauptman
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici.
Zbor je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede
na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni
obutvi in opremi.
Prosimo vas, da se za vse pohode v okolici obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode kot na primer Šmarna gora, Trojene- Limbrska gora, kjer je zanimanje večje bo organiziran avtobusni prevoz,
zato rabimo prijave teden dni pred odhodom z obveznim plačilom
akontacije.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z MDI nadaljujemo plavanje in vadbo v bazenu Pungart v
Šmartnem od 16.00 do 17.00 ure. Vljudno vabljeni.
Pripravila:
Predsednica DD Litija in Šmartno:
Sonja Čerčinovič
Rudolfa Pogačar

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

DAMA IZ ŽELEZNE DOBE
NA VAČE PRIVABILA
OBISKOVALCE

Poročilo s 5. arheološkega
pohoda Po poti velikega kneza z Vač

Pohodniki in ljubitelji starodavne dediščine smo se na sončno
nedeljo, 28. septembra, ponovno zbrali na Vačah, kjer je potekal
5. arheološki pohod Po poti velikega kneza z Vač.
Pohode organiziramo in vodimo strokovnjaki s področja arheologije, etnologije, geologije in biologije, ki delujemo pri Društvu za
razvoj in varovanje GEOSS-a, v organizacijski enoti Strokovni center za arheologijo, etnologijo, geologijo, biologijo, ekologijo, pedagogiko in turizem. Za
igrana doživetja poskrbi Družinsko gledališče
Kolenc z Vač.
Arheologinja Vojka Cestnik, etnologinja Anka
Kolenc in geolog Blaž
Zarnik smo v Domu
GEOSS – Muzeju Petra Svetika obiskovalce najprej popeljali po
arheološki in geološki
zbirki, zbirki o pomembnih Vačanih in o Projektu GEOSS. Sledil je
voden pohod po prostoru arheološkega najdišča. Na kratko smo se
ustavili pri arheoloških izkopavanjih, ki trenutno potekajo pri pokopališki cerkvi na Vačah, nato pa krenili h geološkemu stebru, k povečani situli, potem pa na območje grobišč in naselbine iz železne
dobe. V nadaljevanju smo se povzpeli na slemensko pot proti Cvetežu in občudovali prekrasen razgled na obe strani slemena. Pot
se pri kamnolomu spusti v dolino, od tod pa smo se vrnili na Vače.
Tema tokratnega pohoda je bil
grob dame s figuricami, odkrit
pri izkopavanjih v poznem 19.
stol. na Vačah. Dama je bila
pokopana v oblačilu, ki ga je na
prsih spenjala velika sponka oz.
fibula, izdelana iz brona in roževine. Okrog vratu je imela jantarno ogrlico, na levem zapestju pa
je nosila zapestnico iz drobnih
jantarnih jagod. V grob so bile priložene tri figurice iz roževine.
Dama je bila predstavnica družbene elite 7. stol. pr.n.š. Fibula in
figurice so primerljive s tistimi iz bogatega ženskega groba iz Nezakcija v Istri.
O dami smo spletli zgodbo, polno spletk in zasukov, ki so jo odigrali
člani Družinskega gledališča Kolenc: Anka in Zvone Kolenc, Lovro
Lah, Sebastian Srečkar in Vojteh Cestnik, k.g. Dama je po rodu
tujka iz daljnega Nezakcija, ki časti svoje bogove. Poročena je z
velikim knezom z Vač, ki nenadno premine. Njun sin, prestolonaslednik, pa se bori daleč na Solnograškem. Kneginja mora prestol
zagotoviti sinu, pri tem pa jo ovira veliki svečenik, ki želi prestol
zase in ima s prebivalci Vač in okoliških gradišč zle namene.
Ob zaključku pohoda smo se v gostilni Mrva na Vačah pogostili
z okusno knežjo malico, skuhano in spečeno iz sestavin, ki so jih
poznali že v železni dobi.
Naš naslednji pohod je predviden za konec marca ali začetek aprila
2015. Že vnaprej prijazno vabljeni!
dr. Vojka Cestnik,
arheologinja, strokovna sodelavka Društva GEOSS
za področje arheologije

6. MEDNARODNI DAN PRIJATELJSTVA
V ZAVEZNIŠTVU ‘’VRANOV LET V SVOBODO’’
NA GEOSS-U
V soboto, 13. septembra 2014 je na GEOSS-u potekal 6. Mednarod
ni dan prijateljstva v zavezništvu ''Vranov let v svobodo''. ''Vranov
let'' je projekt, ki ohranja spomin na reševanje in osvobajanje zavezniških vojnih ujetnikov in letalcev različnih narodnosti.
Območno združenje slovenskih častnikov občin Litija in Šmartno
pri Litiji že od samega začetka tega projekta odlično sodeluje z Družinskim gledališčem Kolenc, Društvom za razvoj in varovanje GEOSS-a, odborom projekta Vranov let (Ožbalt- Gornji Grad- GEOSSOtok) in ZZB za vrednote NOB Litija in Šmartno. 6. Mednarodni dan
prijateljstva se je povezoval tudi s 70- letnico napada na Pogonik,
železniški most v bližini Litije. Skupina pohodnikov je prehodila
pot iz Hotiča na GEOSS, ki predstavlja
del poti vojnih ujetnikov med II. svtovno
vojno. Nadaljeval se je kulturni program
na GEOSS-u z mednarodno udeležbo in
gosti iz Ruš in Metlike.

TOREK, 11.11.2014, ob 16.uri
Med programom so bila podeljena visoka priznanja Zveze slovenskih častnikov.
častnikov Visoka priznanja so prejeli:
Boris Žužek-priznanje ZSČ, Alojz Sonc in
Drago Kovič- Častni znak ZSČ, Ladislav
Muzga- Plaketa ZSČ.
Anton Plankar

Če se ljudje spremene v dobre,
bodo nastopili dobri časi
V nedeljo, 7. septembra 2014, je KORK Dole pri Litiji
organizirala izlet na Primskovo za člane in prostovoljce.
Namen je bil vrniti obisk KORK Primskovo, katerih člani so nas obiskali že leta 2011.
Po prihodu v vas nas je
čakala prisrčna dobrodošlica članic s predsednico
ga. Marinko Vidgaj, nekoč
našo krajanko. Iskren nasmeh, toplina v očeh in
močan stisk rok je tisto, kar nas je čakalo, ko nas je sprejela naša
bivša sokrajanka Marinka. Prostovoljke s Primskovega so nudile
prevoz z osebnimi avtomobilomi tistim našim članom, ki bi drugače
težko prišli do cerkve. Sprejel nas je župnik Jože Hauptman, prijazen in dobrosrčen mož, ki nas je opozoril na čudovit razgled s te
cerkve. Predstavil nam je zgodovino cerkve, nas seznanil s čudodelnikom Jurijem Humarjem s Primskovega, ki je živel od leta 1819 do
1890. Jurij Humar naj bi s svojo nadnaravno močjo pomagal
številnim župljanom pri njihovih
zdravstvenih in drugih težavah.
Pričevanja pravijo, da je sam
le redko imel zdravstvene težave. Bil je učenjak, bavil se je s
filozofijo, theologijo, filologijo, z
zdravilstvom, naravoslovjem, zvezdoslovjem. Proučeval je slovanske
jezike, se učil italijanščine, francoščine, zanimal ga je staroindijski
jezik sanskrit. Oblikoval je slovenski molitvenik, pobožno versko delo
z literarno vrednostjo.
Sledil je sprejem v Miklavževi kapeli, kjer so nas čakala presenečenja, ubrana pesem pevk zbora sekcije DU Šmartno in pogostitev s
sladkimi dobrotami. Predsednik naše KO go. Jože Lušina se je zahvalil gostiteljema ga. Vidgaj in
go. župniku Hauptmanu s
skromnima dariloma.
Pot smo nadaljevali po dolini Temenice, kjer smo imeli
na Turistični kmetiji Fajdiga kosilo. Pridružila sta se
nam tudi gostitelja in go.
župnik nam je podaril knjigo, zbornik župnije Primskovo na Dolenjskem ob 250-letnici z naslovom Rod se za rodom vrsti. Druženje se je
nadaljevalo ob pesmi in zvokih mladih glasbenikov ansambla TAKOJ.
Ko smo se popoldne vračali proti domu, so nam v srcu odzvanjale
misli Jurija Humarja: »Hude čase narede hudobni ljudje. Ljudje naj se
spremenijo v dobre in časi se bodo spremenili v dobre.«
20. septembra 2014, smo se udeležili dobrodelnega koncerta RKS
v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Častni pokrovitelj koncerta
je bil dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS.Nastopili so
mnogi znani slovenski glasbeniki. Skozi prijeten večer nas je vodila
Bernarda Žarn, zbrana sredstva so bila namenjena za pomoč socialno ogroženim.
S tem smo udeleženci dokazali, da Humarjev rek še kako drži.
Jožica Vrtačnik

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA. MOJA KRI - VARNA KRI
ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.
Daj majhen delček sebe za dobro drugega.

RKS Območno združenje Litija vabi krvodajalke
in krvodajalce, da se udeležijo krvodajalske akcije,
ki bo 20. novembra 2014 v Zdravstvenemu domu v Litiji
in 21. novembra 2014 na Dolah pri Litiji
KRI je nenadomestljivo zdravilo, pri zagotavljanju krvi pa si
pomagamo lahko le ljudje med seboj.
Vljudno vabljeni!
OZRK LITIJA

OBVESTILO DIS LITIJA IN
ŠMARTNO PRI LITIJI!
Vse izgnanke in izgnance DIS Litija in Šmartno pri
Litiji obveščam, da je izšla brošura, ki zajema vse podatke kako in
kam se obrniti glede vojne škode. Tisti, ki teh podatkov nimate in
ste že poslali anketni list je treba poslati novega, kajti najbolj važen
je podatek za koliko je bila ocenjena škoda. Anketne liste je treba
izpolnjene poslati v Ljubljano do konca leta. Kdor brošure še nima, jo
lahko naroči po telefonu: 041 834 203, Zajc Marija.
Bliža se tudi naš izlet v Rajhenburg, ki bo 25.10.2014. Odhod v Senožetih in kresniškem mostu ob 6.30 uri, iz Litije ob 7.00 uri.
Predsednica DIS Litija, Marija Zajc

DRUŠ T VA / Š P O R T
TEKAČI LITIJE IN ŠMARTNA POZOR !
Vsi, ki radi tečete, tekmujete ali je za vas tek samo rekreacija
vas vabimo, da se nam v sredo dne 17.11.2014 ob 18.00 uri pridružite v restavraciji VALVASOR v Litiji. Postavili bomo temelje
novega društva TEKAČEV LITIJE IN ŠMARTNA.
Za vse informacije pokličite na tel. 040-699 950 Dušan Jovanovič.

Prijetno srečanje v Konjšici
V Konjšici smo 20. septembra imeli srečanje
vseh predsednikov, svetnikov Krajevne skupnosti in županov od leta
1994 do danes.
Skupaj smo obujali spomine na lepe dogodke,
skupne delavne akcije,
katere so se vrstile z leti.
Marsikaj se je izboljšalo od tistega časa. Zdaj je naša Krajevna
skupnost, občutno bolj urejena in turistično zanimiva.
K razvoju kraja so med prvimi veliko prispevali G. Grošelj in G. Drnovšek - bivši župan. Zahvalili bi se tudi nekdanjemu županu G. Kapla
in zdajšnemu županu G. Rokavcu. Veliko zaslug pa imamo krajani
sami z mnogo vloženega prostovoljnega dela in prispevkov.
Hvala vsem, ki ste v preteklih letih veliko prispevali v razvoj kraja. Z
upanjem, da bomo tako dobro sodelovali tudi v prihodnje.
Krajevna Skupnost Konjšica
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Že osmo prvenstvo
„BOSNIA OLYMPIC OPEN“
V soboto, 27.9.2014 je v Bosni in Hercegovini potekalo že osmo mednarodno prvenstvo „BOSNIA
OLYMPIC OPEN“, katerega se je udeležil tudi naš član Tadej Pirc.
Tekmovalo je 439 borcev iz 9 držav.
Sodelovali so borci iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Avstrije, Bolgarije, Nemčije, Črne gore, Srbije, Turčije
in Slovenije.
V Tadejevi kategoriji - 49 kg je bilo 9
borcev. Prvo borbo mu je žreb namenil Ammara Bulić, kateri se je prvič
pomeril na takem velikem tekmovanju, tako da je Tadej z zelo lepo taktično borbo dosegel rezultat 1:13. Drugo borbo je za nasprotnika
dobil Rijada Muharemoovića s katerega je premagal s 1:4 in si tako
priboril finale. V finalni borbi se je pomeril z Noa Klarič, kateri je v
prvi minuti dosegel 3 točke z udarcem v glavo, nato je Tadej ob koncu prve runde zmanjšal razliko na 2:3, vendar je tik pred koncem
druge borbe dobil še en udarec v glavo in zaključil borbo z 2:6 tako
je na koncu dosegel odlično 2. mesto.
V oktobru bo v Sloveniji odvijalo Balkansko prvenstvo v Taekwondo
borbah, katero vsako leto gosti druga država. To prvenstvo je namenjeno reprezentancam in najboljšim borcem, katerega se bosta
udeležila tudi Tadej in Domen Pirc.

Teniški turnir na Savi.
Letošnji tradicionalni teniški turnir
Tenis Berdajs Sava Open, že dvanajsti po vrsti, se je zaradi slabega
vremena odvil šele v tretjem poskusu in sicer v soboto, 20.9.2014.
Na turnirju je sodelovalo osem
najst tekmovalcev. Iz šestih skupin
so se v finalne tekme prebili Aleš
Ahčin, ki je v boju za 3.mesto z 11:9
premagal četrtouvrščenega Dejana
Simiča ter Blaž Rozman, ki je v
končnem dvoboju moral priznati
premoč zmagovalcu, Primožu Novaku (9:5). Prva štiri mesta je
Gostilna Berdajs kot vedno nagradila s pokali in praktičnimi nagradami.
Seveda tudi na tem turnirju ni manjkal Zdravko Cirar; kot edini
udeleženec vseh dvanajstih turnirjev. 
Zoran Štepic

SEDMI MEMORIAL
RIHARDA URBANCA
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LOVSKA KOČA LD LITIJA NA MALJEKU
JE OBNOVLJENA
Letošnja zima je pokazala
moč narave in majhnost
človeka v primerjavi z njo.
Ujma ni prizanesla niti našim gozdovom in na svečnico je lovce LD Litija, pri
naši idilični lovski koči na
Maljeku, ki jo označuje
letnica 1958, pretresel
žalosten prizor. Mogočni
hrast je klonil pod težo
žleda in uničil dobršen del
Žalosten prizor na svečnico 2014 ostrešja, vključno s pod(foto: Marko Dragar, oskrbnik koče)
pornimi stebri na terasi.
Pri koči, ki je za marsikoga izmed nas simbol pobega pred civilizacijo in druženja s prijatelji, smo lovci in tudi domačini z vasi Mamolj,
ob prvem suhem vremenu zavihali rokave, zapele so motorne žage,
traktorji in ročna orodja, nadaljevale pa lopate in mešalci. Po štirih
mesecih in opravljenih kar 455 prostovoljnih delovnih urah je naša
koča zopet zasijala v sebi lastni podobi.
Dela smo zaključili s
slovesno otvoritvijo 7.
6. 2014, ki ji je sledila
pogostitev vseh sodelujočih, naš lovski tovariš Andrej Militarov
pa nam je ob tej priložnosti podaril sliko
boginje Diane.
Jernej Marolt,
Lovci LD Litija in domačini pred
LD Litija obnovljeno kočo (foto: Vesna Poglajen)

V soboto, 15. 11. 2014, bo Območno
združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno organiziralo 7. pokrajinsko športno tekmovanje za »memorial Riharda Urbanca«.
Tekmovanje z družabnim srečanjem bo potekalo v treh
športnih disciplinah:
- mali nogomet, v športni dvorani v Litiji,
- streljanje z zračno puško (ekipno in posamezno), v strelskem domu v Šmartnem in
- tekmovanje v kegljanju, na kegljišču v Litiji nad Šparom.
Pričakujemo, da se bo teh aktivnosti udeležilo več kot 140
veteranov iz območnih združenj Ljubljana okolica (10 območnih združenj).
Člane Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
Litija-Šmartno vabimo, da se udeležijo tega tekmovanja,
željo pa izrazijo na telefon 041 384 513 (Franci Mali). Za
ekipe iz našega združenja bodo izvedene predhodne priprave.
Vljudno vabljeni! 
Karlo Lemut

VETERANI SE RADI DRUŽIJO
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo
Litija-Šmartno je v soboto, 20. 09. 2014, pri lovski
koči v Moravčah pri Gabrovki izvedlo prvo družabno
srečanje – piknik na prostem za svoje člane in njihove družine. V
okviru druženja so bila izvedena tekmovanja: streljanje z zračno puško, metanje podkev in ribolov na pivo. Piknika se je udeležilo 106
veteranov in njihovih družinskih članov, ki so se aktivno vključili
v športna tekmovanja.
Bilo je zabavno, prijetno in veselo, skupaj
pa smo se odločili, da
takšno družabno srečanje s piknikom organiziramo tudi v letu
2015.
V mesecu septembru
pa so člani našega veteranskega združenja
aktivno sodelovali tudi na raznih športnih tekmovanjih, ki so jih
organizirala veteranska združenja in naša zveza:
- 6. 9. na teniškem prvenstvu dvojic v Hrastniku,
- 7. 9. na ribiškem tekmovanju (lov s plovcem) v ribniku Mačkovna
– Ponoviče,
- 13. 9. na pohodu, ki ga je organiziralo veteransko združenje iz
Ribnice in
- 27. 9. na spominskem pohodu »po poteh vojne za Slovenijo 1991«,
ki ga je organiziralo veteransko združenje iz Domžal.
Dne 6. 9. 2014 pa so praporščaki našega združenja sodelovali na
usposabljanju, ki ga je organizirala zveza veteranov Slovenije in je
potekalo v Mariboru. 
Franci Mali

Po nekaj odigranih krogih, se je prvenstvo za
člane le začelo z delegiranimi sodniki. Prve tekme za člansko ekipo niso bile najboljše, toda z
uigranostjo se bo tudi to uredilo. Ne ve se še
kako bo letošnje prvenstvo potekalo, zato se je
potrebno pripraviti za razne scenarije, da nas
ne bo kaj presenetilo.
Mlada ženska ekipa, ki tekmuje v prvoligaški konkurenci uspešno
nabira izkušnje in se solidno postavlja po robu močnejšim ekipam.
Glavni problem ženske ekipe so prevozi, saj potujejo po celi Sloveniji od Ankarana do Prekmurja.
Najbolj številčni so mladi nogometaši in nogometašice saj so razporejeni kar v 7 selekcij, ki redno trenirajo vsaj 3-krat tedensko.
Ker se dan krajša je čedalje večji trend treniranja med 16 in 18 uro.
V tem času se zopet izkaže, da nujno potrebujemo več garderob za
nemoteno delo z mladimi.
Vabimo vas na ogled nogometnih tekem v športnem parku Jevnica.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

VII. mednarodno odprto
karate prvenstvo
»Visoko 2014«
V soboto, 27.9.2014 se je v Visoku, bosanskem
mestu v bližini Sarajeva, odvijalo VII. Mednarodno odprto karate
prvenstvo »Visoko 2014«. V sklopu mednarodnega karate sodelovanja so se tega tekmovanja udeležili tudi tekmovalci izbrane
vrsta Slovenske zveze tradicionalnega karateja Slovenije (SZTK).
Tekmovalo je 308 tekmovalcev iz štirih držav (BiH, Srbija, Italija in
Slovenija). Poleg slovenske reprezentance SZTK je na tekmovanju
sodelovala tudi italijanska reprezentanca in reprezentanca BiH ter
člani iz 16 karate klubov iz BiH in Srbije. Na koncu so karateisti
reprezentance SZTK v skupnem seštevku prepričljivo osvojili prvo
mesto.
Tekmovanja so se v okviru SZTK reprezentance udeležili tudi trije
tekmovalci iz KK Kensei: Gian Povše, Zarja Mandelj in Matic Mandelj. Gian Povše je prejel eno
srebrno medaljo, Matic Mandelj pa je za nastope v različnih disciplinah prejel eno zlato,
eno srebrno in eno bronasto
medaljo. Kot spremljevalec
tekmovalcev se je tekmovanja
udeležil tudi Toni Povše. Tudi
tokat je kot gost na tej tekmi
sodil naš član Gorazd Praprot
nik.
Organizacija tekmovanja je
bila zelo dobra. Poleg tekmovalnih aktivnosti smo odpravo izkoristili tudi za ogled Sarajeva in
podzemnih tunelov pod piramidami v samem mestu Visoko.
KK Kensei

26. oktober – četrti
družinski dan v ŠRC Reka
Letošnje poletje nam je prineslo obilo dežja. Upamo, da
bo jesen manj radodarna s padavinami in da bodo temperature letnemu času primerne. Zato smo letos Družinski dan v
ŠRC Reka prestavili na jesenski čas. Vabimo vas, da se nam v čim
večjem številu pridružite v športnorekreacijskem centru Reka v
Cerovici v nedeljo,
26. oktobra, od 12.
ure dalje, ko bomo
za otroke pripravili razne športne in
ustvarjalne delavnice. Poskrbeli bomo
tudi za veliko napihljivo igralo, kosilo
in še za kakšno dodatno presenečenje.
Udeležba na vseh
delavnicah in uporaba igral bo za otroke brezplačna. Prav tako ne
bo vstopnine. Zato še enkrat prav lepo vabljeni v ŠRC Reka. Več
informacij dobite na spletni strani in facebook profilu ŠD Dolina.

PGD JABLANICA
V SODELOVANJU Z OBČINO ŠMARTNO PRI LITIJI,
GZ ŠMARTNO IN VINOGRADNIŠKIM DRUŠTVOM ŠTUC
organizira ob občinskem prazniku občine
Šmartno pri Litiji

MARTINOVANJE

z ansamblom POGUM,
ki bo v soboto, 15. novembra 2014
V ŠPORTNI DVORANI PUNGRT V ŠMARTNEM PRI LITIJI.
Čez dan bo v dvorani potekalo gasilsko tekmovanje
v hitrostnem spajanju sesalnega voda, pripravili
bomo »Martinov sejem« ter Krst novega vina
v organizaciji društva Štuc. Zvečer ob 20. uri pa se
boste lahko okrepčali in zavrteli ob glasbi Ansambla
Pogum, ki nas bo zabaval dolgo v noč.

Jablaniški gasilci bomo poskrbeli za okusno hrano
in primerno ohlajeno pijačo.
Vabljeni.

Odšel si brez slovesa,
ostala so le za klobuk zataknjena peresa
in v naših srcih spomin na dan,
ko bil si še živ in nasmejan.

Življenje je kot knjiga.
Za listom list, za dnevom dan,
nihče ne ve, kdaj končan bo ta roman,
kdaj obrnila se bo zadnja stran.
Odšla si prerano, povsem nepričakovano,
s knjigo življenja nedokončano…
Ne bo več poletja…
jeseni,
zime,
pomladi..
ne bo zlatega sonca,
sinjega morja,
ne bo več teka, sprehodov,
pogovorov in tvojega petja…

Bridka bolečina ostaja,
zapustila ogromno si sledi,
neizmerna žalost nas zasvaja,
a v srcih naših vedno z nami si!

Z A H VA L A
Ob nenadni in nenadomestljivi izgubi našega dragega sončka

Z A H VA L A

In zopet je jesen prišla,
semkaj gor v naše griče,
sem gor iz doline,
med gredice, trte in cvetlice.
Tukaj je čakala in jokala,
ker se ti ne prebudiš,
ker ti za vedno trdno spiš.
(M.R.)

Z žalostjo v srcu sporočamo, da je v 75. letu starosti
tragično preminil

Z A H VA L A

JANEZ SKOBE

ob izgubi mame, babice in prababice

21.7.1939 – 4.9.2014
iz Jevnice

ANE ŠINKOVEC

se toplo zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,
učencem 8. a razreda, učiteljem OŠ Litija ter PŠ Sava, vokalni skupini
Vokalčki, g. Boru Avsec GŠ Litija –Šmartno, Atletskemu društvu MASS
Ljubljana, trenerju g. Matiji Šestak, PGD Sava, dijakom in profesorjem
Gimnazije Moste, sodelavkam in sodelavcem, ki ste izrekali sožalja, ji
podarili cvetje in sveče, nam nudili finančno in moralno podporo ob
teh izjemno težkih trenutkih in skupaj z nami delili vso bolečino in žalost, ter g. župniku in pevcem za opravljen obred. Iskrena hvala vsem,
ki ste jo tako množično pospremili na njeno poslednje potovanje.
Pogrešamo te, zelo. Nasvidenje med zvezdicami.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob
strani in se prišli poslovit od njega na pokopališče. Hvala za darovano
cvetje, sveče in svete maše. Hvala lovcem LD Litija za lepo izvedeno
slovo ter praporščakom ostalih lovskih družin, Čebelarskemu društvu
Litija, PGD Jevnica in KS Jevnica. Hvala g. župniku Štefanu Pauliju in
pevcem.
Ohranimo ga v lepem spominu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
vaščanom, ki ste nam nudili pomoč, izrekali sožalja, darovali cvetje,
sveče in sv. maše. Hvala g. župniku, pevcem. ge. Heleni za besede
slovesa, trobentaču in g. Sotlarju.
Posebna zahvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na
njeni zadnji poti.

Tvoji mami, ati in sestra

Vsi njegovi

Vsi njeni

TAJE VIDERGAR
6.5.2001 – 12.9.2014

Tak čudno je naše življenje,
srečno in hkrati nesrečno,
in kratko je naše življenje
in eno samo za večno.
(Kajetan Kovič)

17.11.1933 – 17.9.2014
iz Gobnika pri Gabrovki

Nocoj spet gledam na gore,
strmine vse molčijo,
zakaj, zakaj so vzele ga,
mi ne odgovorijo.
Ko zaigra harmonika,
pa vedno me spominja
in kar ne more več srce,
to ona mi pove.

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

V SPOMIN

V SPOMIN

V SPOMIN

Dvajset let je minilo, odkar te ni več med nami.
Pogrešamo te.

FRANC PLANINŠEK

Mineva 3 leta odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil
naš dragi

s Konja
26.3.1940 – 11.10.2005

VINKO BELKO
7.10.1933 – 20.10.1994

1966 – 2011

Hvala, ker se ga spominjate.
Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Žena Ivanka, sinovi Janez, Franci in Marjan
z družinami

Vsi njegovi

TINE RESNIK
Hvala vsem, ki se ga spominjate
in mu prižigate svečke.

Njegovi: Sonja, Tina, Gašper in Nika

V SPOMIN
Zlatemu atiju, atu in tastu

IGNACU VOZLU
iz Kresnic 57

Skromno in pošteno si živel,
me učil ljubezni in veselje mi dajal,
deset let v preranem grobu že počivaš,
veš ati, z leti res pojenja bolečina,
vedno pa v mojem srcu bo ostala brazgotina.
Meni bil si vse,
sonce, ki mi je sijalo,
srce, ki me je ljubilo,
tvoja vest mi je kazala pravo pot življenja.

Tolikokrat so ti bile pomembne
nepomembne stvari,
nase pa pozabil si,
a zdaj, ko tebe več ni,
nič več nič pomembno ni.
V šumenju vetra slišim tvoj glas,
v šopku cvetja vidim tvoj obraz,
za dobroto tvojega srca,
le beseda HVALA je ostala.

Hči z družino

V SPOMIN

18. oktobra je minilo tri leta odkar nas je zapustil

SAŠO RIBIČ

Silvester Kisovec

Vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem preranem grobu
ter prižgete svečko najlepša hvala v upanju, da ga ohranjate
v trajnem spominu.

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

Družine: Planinšek, Ribič, Rozina

Vsi njegovi

Neskončna ljubezen
je ena sama,
ves svet jo kliče:
ljubljena mama!
( Z. Majhen)

… Ti ne veš,
Kako pogrešamo te,
Spočij si trudne zdaj oči,
Za vse še enkrat hvala ti…

V SPOMIN
Minilo je pet let odkar nas je po težki bolezni zapustila žena,
mami, hčerka in sestra

Marija Firm

09.09.1960 – 09.10.2009
roj. Bervar iz Slivne
Stanujoča Zgornji Prekar nad Kresnicami

Iskrena hvala vsem, ki se je spominjate

Vsi njeni

V SPOMIN

V teh jesenskih dneh mineva 10 let odkar nas je za vedno
zapustil naš ljubljeni

Z A H VA L A
12. septembra nas je zapustila naša draga mama,
babica in prababica

ŠTEFKA ROZINA
14.6.1930 – 12.9.2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
sodelavcem in znancem za darovano cvetje, izražena sožalja, sveče,
maše in spodbudne besede ob izgubi naše drage mame.
Zahvala osebju ZD Litija, posebna zahvala doktor Moniki Mlinar
Agrež, stricu Darku in ženi Minki, vaščanom Vintarjevca, mamini prijateljici Mici, prijatelju Jožetu Hauptmanu za besede ob slovesu in
g. župniku Janezu Kvaterniku za opravljen obred.

Hčerke Marjana, Vida, Mateja z družinami in sin Stanko

iz Jevnice

OBV EST IL A / KR I ŽAN KA
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NEPR E M IČNINE

mali oglasi

Prodam 3 sobno stanovanje 77 m2. Popolnoma
obnovljeno. Nahaja se v centru Litije, v pritličju in je
lahko takoj vseljivo. Vredno ogleda. Cena po dogovoru.
Informacije na GSM: 041/719 444

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

ODDAM v najem starejšo kmečko hišo z gospodar
skim poslopjem, v bližini Litije, lahko tudi 9 arov zem
lje, možna obrt in odkup. GSM: 031/670 737

POMOČ NA DOMU

Ne zmorete opraviti vseh hišnih opravil? Pokličite in
pomagali vam bomo po naših najboljših močeh.
Čiščenje, nakupovanje, drobna hišna popravila, kidanje
snega in raznorazna fizična opravila.
040 232 263 Maks - 041 694 124 Lea

MOJ POGLED IN MOJE RAZMIŠLJANJE
PO LOKALNIH VOLITVAH 2014

Kot dosedanji občinski svetnik sem se vedno odzval na prošnje,
predloge, pobude, vas, spoštovane občanke in občani. Po svojih
najboljših močeh sem se vedno z vso vnemo potrudil in pomagal.
Kot podpredsednik Mestne skupnosti Litija sem posvetil reševanju
najrazličnejših težav, ki ste jih izpostavili. Od poplav, cest, komunalne in prometne ureditve, družbenih dejavnosti od šolstva do
športnih dejavnosti, telekomunikacij, javne infrastrukture itd. In s
ponosom lahko rečem, da smo vedno našli skupne rešitve za vas,
spoštovani meščani ter šli po skupni poti razvoja za lepšega izgled
mesta in bolj kvalitetno življenje v mestu. Predlagal in podpiral sem
mnogotere projekte v občini in v mestu Litija. Najbolj sem ponosen
na novo osnovno šolo Litija, za katero sem se trudil in »zmagal«
skupaj z zaposlenimi v šoli, še v časih, ko so bili vsi tisti iz vrst
politike, ki se danes radi pohvalijo z njo, še zelo proti novogradnji.
Ponos me preveva tudi ob misli, da sem bil v vašem imenu vedno
iz srca naklonjen za pomoč in donacije s strani Mestne skupnosti
našim gasilcem, Karitasu, Rdečemu križu, projektom Civilne iniciative, cerkve, Zavoda za kulturo mladino in šport, pa ustanovitvi Muzeja Litija, pomoči ob najrazličnejših prireditvah, od miklavževanja,
pustovanja, do prireditev, ki so jih organizirali mladi, kot tudi ostali.
Prav tako mi je v velik ponos moja zadolžitev in skrb za športno
dvorano Litija z njeno okolico, ki je sedaj po obnovi prava »mestna
lepotica« Veliko sem se ukvarjal z prometno-varnostno problematiko, se zavzemal za boljši in vplivnejši položaj krajevnih skupnosti,
društev in spodbujanju razvoja športa in kulture.
Na prvem mestu mi je bil vedno »mali« človek in manjši projekti, ki
so še kako pomembni za vsakdanje življenje, pa težko najdejo »preboj« ob »velikih projektih«, ki so po mojem prepričanju zelo nujni
in pa močno predragi. Bolj gredo h koncu, dražji so! To pa me zelo
skrbi. Skrbi me tudi za mlade, ki nimajo službe, propadle kmetije na
podeželju, starejše, osamljene in bolne, ki komaj kaj več kot le živijo. Premalo se posvečamo gospodarstvu in s tem novim delovnim
mestom, saj nimamo niti oddelka za gospodarstvo na občini, mnogo premalo delamo na ustvarjanju pogojev za razvoj gospodarstva,
turizma, preveč smo zaprti sami vase, le stene praznih stavb, beton
in kanali nam ne bodo dali zadostne dodane vrednosti za boljše
življenje! Potrebno bi bilo storiti marsikaj več.
Upam in verjamem, da bo moj predstavljen program v mnogoterih
točkah ugledal luč sveta, le da ne bom pod njim podpisan jaz, ampak nekdo drug, za katerega sem leta 2006, kot našega skupnega
kandidata dal »roko v ogenj« in mu pomagal do izvolitve ter mu stal
ob strani vse do dan današnjih dni. Tudi v prihodnje mu bom pomagal po svojih najboljših močeh, tudi s kritiko in prenosom včasih
za občinsko upravo manj željnih vaših mnenj in želja, spoštovane
občanke in občani.
Vedno na koncu šteje le oddan glas na volilnem lističu, ustno izrečena in obljubljena podpora, uradno ne šteje nič, šteje pa v mojem
srcu, kar pa mi daje volje do nadaljevanja mojega dela za skupno
dobro vseh nas. Na koncu še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu
posebej za vso vašo podporo meni in mojemu predlaganemu programu, z obljubo, da se bom kot občinski svetnik izkazal in upravičil
vaše zaupanje na volitvah. 
Boris Doblekar

nagradna križanka
KEMIJSKI
ZNAK
ZA KALIJ

NUDIM
POMOČ

Vam primanjkuje časa?
Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi opravili, 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

ITALIJANSKI
SLIKAR
(PAOLO)

Jože Vizlar številka: 167

MESTO V
ZAHODNI
UKRAJINI

TONE
REMEC

PRIPRAVA
ZA
UTRIPANJE

GORA V
JULIJCIH
NAD DOLINO
VRAT

NADALJE
VANJE
GESLA

OCVRTA
HRANA,
CVRTNIK
KOBALT
SKALNA POČ
V STENI

TROPSKA
OVIJALKA

Podarite odvečne knjige,
priročnike. Pokličite, pridem
z veseljem, jih odpeljem in
ohranim.
Tel.: 030/996-225
Prodam pametni mobilni telefon Samsung Galaxy S3 mini (Android). V
zaščitnem etuiju in z zaščito stekla. Brezhiben in še v
garanciji z pripadajočim polnilnikom in dokumentacijo.
Tel.: 041/429-288 (Marjan)

sestavil:

IGRALKA
ZUPANČIČ

KRALJ
ŽIVALI

STANE
MANCINI
UDAREC PRI
TENISU

IVAN
LEVAR

IZMETAČ
NABOJEV

STARI
GERMANI
JAMAJŠKI
PLES
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ZNAK ZA
KISIK

NORVEŠKI
JEZIKO
SLOVEC
(IVAR)

ZDRAVILNA
TRAVNIŠKA
RASTLINA

SLOVENSKI
PESNIK

LAMA
BREZ A

IZVAJALEC
APRETURE

OGNJENIK
NA HAVAJIH
PLANOTA V
SAVINJSKIH
ALPAH

OTOK V
HEBRIDIH
OTRIN

SLOVENSKI
GLASBENIK
(BORIS)

OLEG
VIDOV

VERNOV
KAPITAN
NAUTILUSA

PRITOK
DONAVE V
NEMČIJI

KAREL
OŠTIR

ZNAK
ZA TON

POVELJNIK
TATAROV

ANGLEŠKI
GLASBENIK

REKA V
ANGLIJI

UMETNOST
LATINSKO

TURŠKA
MEJNA REKA

GLAVNI
ŠTEVNIK

13. ČRKA
ABECEDE

ITALIJA

SLIKAR
JUSTIN

PREPROSTA
LESENA
STAVBA

DOLINA POD
JALOVCEM

PODLOŽNIK
V GRČIJI

VULKAN NA
SICILIJI

VOJAŠKI
PAKT

SAARINEN

NAJDALJŠA
REKA NA
SVETU

MEDEL
SIJAJ

VEČ
KRISTALOV
SKUPAJ

NADALJE
VANJE
GESLA

OSNOVNA
ZAČIMBA

ŽENSKI LIK
IZ
PETELINJEGA
ZAJTRKA

Težje besede: KIGALI, AKARNANIJA, PEKARI,
BOJNA, BORIK, JUNO

Ime in priimek:
Ulica:

Izžrebanci iz meseca SEPTEMBRA 2014 prejmejo stenski
koledar 2015 Tiskarne ACO. Nagrado prejmejo v Tiskarni
ACO.

1. Bolte Magda,Polšnik 34a, 1272 Polšnik
2. Mesojedec Jelka, Moravče 68, 1274 Gabrovka
3. Lovše Tatjana, Slivna 11, 1252 Vače

Zavarujte se pred vlomom v stanovanje ali hišo
Število vlomov v vozila, pa tudi stanovanja, stanovanjske
hiše in vikende, iz leta v leto narašča, storilci pa so čedalje
bolj predrzni ali nasilni. »Prilika dela tatu« in vlomilec bo

IVO
ANDRIČ

GRŠKA
ČRKA

ZVOK Z
DOLOČENO
VIŠINO

Jesen je čas nabiranja gozdnih plodov in aktivnosti v naravi. Da
bi oddih v naravi ob zadnjih toplih sončnih dneh preživeli čimbolj prijetno in varno, vam policisti svetujemo, da še preden
zapustite svoje vozilo na parkirnem prostoru ob osamljeni
gozdni poti poskrbite za nekaj osnovnih zaščitnih ukrepov.
S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko
že sami precej zmanjšate priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj
in se izognete neljubim dogodkom, kot so vlomi v vozila, tavine
vozil, drzni ropi ipd.
Objavljamo nekaj koristnih nasvetov in priporočil, saj lahko za
varnost svojega premoženja največ naredite sami!

EVA
SRŠEN

ANGLEŠKI
REŽISER

SLOVENSKO
HRVAŠKI
POLOTOK

POLICIJA SVETUJE

KITAJSKO
SADJE

Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.11.2014 na naslov ured
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli stenski koledar 2015. Nagrajenci bodo koledar prejeli v
Tiskarni ACO.

raje izbral tisto vozilo, stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo
dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. Osamljeno vozilo z na vidnem mestu odloženimi predmeti, bo bolj
verjetno tarča vloma kot obratno. Posebno »vabljiva« za vlomilce so
nezaklenjena vrata ali priprta okna ...
Zato predno zapustite svoje vozilo parkirano ob gozdni poti:
• zaklenite vrata in zaprite okna,
• pospravite predmete, ki jih imate v vozilu tako, da niso na vidnem
mestu,
• poskrbite, da ima vozilo alarmno napravo,
• ne puščajte dokumentov vozila v vozilu;
Če kljub vsemu postanete oškodovanec oz. žrtev kaznivega
dejanja, o tem takoj obvestite policijo!
Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali kakšen drug neprijeten
dogodek takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličite na
interventno telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko
policije 080 1200.
Če ob prihodu do vozila opazite sledi vloma v vozilo, si skušajte
priklicati v spomin kakšen dogodek, ki bi lahko nakazoval na storilca (morebiti ste videli odhajajoče vozilo).
Če je storilec še vedno pri vašem vozilu se ne izpostavljajte,
zlasti, če je fizično močnejši, oborožen ali jih je več - pomembnejša
naj bo vaša lastna varnost!
Do prihoda policistov tudi ničesar ne prijemajte ali premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do
odkritja storilca kaznivega dejanja.
Komandir policijske postaje, mag. Marjan Turnšek

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada 5400 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

tenis klub AS
NASTJA KOLAR NAJVIŠJE V KARIERI

Nastja Kolar je odlično začelo turnejo po Mehiki in ZDA. Na prvem turnirju z nagradnim skladom 25.000$ se je uvrstila
v polfinale med posameznicami in zmagala v kategoriji dvojic, na drugem turnirju z nagradnim skladom 50.000$ se je
uvrstila v četrtfinale med posameznicami, v igrah dvojic pa ni nastopila. Z novimi točkami, ki si jih je priigrala je zabeležila novo najvišjo
uvrstitev v karieri in sicer 187. mesto na WTA teniški lestvici. Nastja bo nastopila še na enem turnirju z nagradnim skladom 25.000$ v
ZDA in zelo verjetno še na dveh z nagradnim skladom 50.000$ v Mehiki. Z dobrimi nastopi se bo tako zelo
približala in si verjetno tudi zagotovila nastop na prvem Grand Slam turnirju sezone v Avstraliji.
Največji uspeh v karieri je dosegla Pia Čuk. Na ITF turnirju z nagradnim skladom 10.000$ se je uvrstila v
svoj prvi polfinale in si priigrala kar nekaj novih WTA točk in se prebila med 1000 najboljših – trenutno je na
921. mestu WTA lestvice. V moški konkurenci je od igralcev TK AS Litija še vedno na najvišjem mestu Nik
Razboršek in sicer na 696. mestu ATP, sledi mu Blaž Bizjak na 1257. Mestu ATP. Nik, ki skoraj leto dni zaradi
poškodbe ni nastopal, se počasi vrača na teniška igrišča. Prvi treningi še niso dali odgovora, kdaj se bo vrnil
na tekmovanja, vsekakor pa vsi želimo, da bo to čimprej.
Blesteli so tudi tekmovalci na domačih tekmovanjih. Znova odlična je bila Tina Godec, ki se je na Mastersu
do 16 let uvrstila v polfinale, na Mastersu do 18 let pa v četrtfinale, pri fantih pa sta na Mastersu nastopila
Grega Kokalj, ki je bil v polfinalu tako do 16 let kot tudi do 18 let, ter Ašič Kovač Tom, ki je bil v četrtfinalu do
14 let. Na Mastersu ima pravico nastopa le 12 najboljših v vsaki kategoriji,
tako da vsem trem nastopajočim še enkrat iskrene čestitke za odlično zaključeno sezono. Na Mastersu
pri članih bi moral nastopiti tudi Blaž Bizjak, a mu je nastop v zadnjem hipu preprečila poškodba.
Na zaključnem turnirju v kategoriji tenis do 10 let in tenis do 11 let sta nastopila Bor Artnak in Jaka Tomažin. Artnak Bor je dosegel 2. mestu v A finalu, Tomažin Jaka pa 1. mesto v B finalu. Čestitke obema!
Rekreativni igralci tenisa so odigrali prvi turnir iz serije štirih, ki jih organizira Tenis klub AS Litija – AS
LITIJA GRAND SLAM. Na prvem turnirju je prepričljivo slavil Ašič Alojz, ki je v finalu ugnal Ahčin Aleša.
V polfinalu je bil Ašič Alojz brez tekme, saj mu je Končar Marjan dvoboj predal, Ahčin Aleš pa je premagal neugodnega Sirše Izidorja. Naslednji AS LITIJA GRAND SLAM bo na sporedu v mesecu januarju.
Že 25.10.2014 pa se bodo lahko pomerili igralci Litije in Šmartnega na Občinskem prvenstvu v tenisu.
Prijavite se lahko na mail: tk.aslitija@gmail.com.
Z zaključnimi boji hitijo tudi igralci poletne teniške lige AS. Časa imajo še dobra dva tedna. V teku je
že tudi razpis za zimsko teniško rekreativno ligo AS. Prijavite se lahko do 28.10.2014 na: tk.aslitija@
gmail.com.
Sprejemajo se tudi rezervacije za zimsko sezono – na voljo je še nekaj prostih terminov, zato pohitite z
rezervacijo. Tenis klub AS Litija je pripravil ugodne cene zimskih letnih kart ter ugodne pakete zakupa
teniških ur, več pa informacij pa dobite osebno v Tenis klubu AS Litija ali na spletni strani www.as-litija.si.

V Litiji, na sončni legi v Praproščah,
ugodno prodam parcelo z gradbenim
dovoljenjem in vključno s projektom.
Vsa infrastruktura je na parceli. Na
voljo še dve parceli.
Več info na: 031-693-330.

Bliža se novo leto…

KOLEDAR ZA LETO 2015 BO ZOPET
IZ DOMAČIH KRAJEV!

"Kulturne, tehnične in
naravne zanimivosti
iz KS in MS občine Litija"
Marsikdo bo ob listanju koledarja našel svoje bivališče
ter okolico v kateri prebiva. Iz ptičje perspektive so vidni
vsi kraji, kot so Vače, Dole pri Litiji, Breg pri Litiji, Sava,
Spodnji Log, Gabrovka, Polšnik, Konjšica, Hotič, Ribče,
Jevnica, Kresnice ter desni in levi breg MS Litija.
Koledar je namenjen vsem prebivalcem, ki prebivajo v naši
občini, kakor tudi vsem ostalim, saj se bodo prepričali,
koliko zanimivosti se nahaja v naši občini.

Koledar bo v prodaji od 25. oktobra v Tiskarni ACO,
CDK 39, 1270 Litija, tel.: (01) 8983 843, v KGZ »TC
Market« in v vseh njihovih prodajalnah, v DZS Litija
ter v Papirnici in fotokopirnici MARLI d.o.o. Litija.

