November 2014 • številka 11 • leto 16

www.obcan-litija.si

novi ce i z občin e l it ija

KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LITIJA

Ob začetku novega mandata so se novoizvoljene svetnice in svetniki zbrali pred pomnikom GEOSS v Geometričnem središču Slovenije, kjer jih je nagovoril predsednik Društva za razvoj in varovanje Geoss-a g. Mirko
Kaplja ter »stari in novi župan Franci Rokavec. Po krajšem kulturnem programu in slavnostnem vpisu v knjigo
so svetniki in svetnice nadaljevali sejo na ustaljeni lokaciji – v veliki sejni sobi Občine Litija. Kot najstarejši izvoljeni svetnik je sejo vodil g. Pavel Hiršel. Na seji so potrdili mandate izvoljenim članom občinskega sveta in
županu Franciju Rokavcu ter imenovali člane delovnih teles občinskega sveta.

SPOMINSKA PLOŠČA NA PROČELJU »STARE SODNIJE«
Ob 100 –letnici 1. svetovne vojne sta župan Občine Litija g. Franci Rokavec in g. Karlo Lemut – glavni pobudnik
tega dogodka ter hkrati v imenu Območnega združenja
Rdečega križa Litija, odkrila spominsko ploščo v spomin
na bolnišnico Rdečega križa v Litiji v letih 1914-1916.

Spominska plošča, ob
100-letnici I. svetovne vojne

ZAHVALA
V času I. svetovne vojne je v Litiji delovala bolnišnica Rdečega križa.
Ob odkritju spominske plošče se Območno združenje
Rdečega križa Litija zahvaljuje g. Karlu Lemutu in vsem
prostovoljcem organizacije RK, posebno pa krajevnim organizacijam RK
Dole pri Litiji, Gabrovka,
Litija levi in desni breg
ter Društvu podeželskih
žena in deklet Dole pri Litiji, Društvu podeželskih
žena Gabrovka in Društvu izgnancev Dole za sodelovanje
pri proslavi in s pripravo pogostitve. Hvala še enkrat!
Marija Grabnar in Danica Sveršina

V sodelovanju z Železniškim muzejem iz Ljubljane in
Slovenskimi železnicami ter Mestnim muzejem Litija pa
so si naši občani in občanke lahko ogledali sanitetni
vagon za prevoz ranjencev.

Sanitetni vagon na postaji v Litiji.

(Nadaljevanje na 2. strani)

iz uredništva
Vina bo letos dovolj, če sodimo po še vedno zeleni naravi.
Martinovo je pokazalo, da je pridelka obilno, zato naj se to
prenese v veliko željo, da naj nihče ne bi živel v pomankanju.
Izkoristite tudi veseli december. Naj bo norčavo in nepozabno,
napolnite si "baterije".
Uredništvo Občana
Prispevke pošljite do 08.12.2014 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.
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(Nadaljevanje iz 1. strani)

BOLNIŠNICA RDEČEGA KRIŽA kulturna dediščina
V petek, 7. novembra 2014 sta župan občine Litija g. Franci
Rokavec in Območno združenje Rdečega križa Litija z javnim
povabilom pozvala javnost, da se ob 17. uri pred objektom
“stare sodnije” na Cesti Komandanta Staneta 2 v Litiji udeležijo odkritja spominske plošče.
Ta spominja na bolnišnico Rdečega križa, ki je v letih 1914 –
1916 delovala v nekdanjem objektu osnovne šole. V njej so
se zdravili borci s soške fronte, poleg Slovencev tudi Bolgari,
Bosanci, Čehi, Hrvati, Madžari, Romuni, Slovaki in še ranjeni
vojaki raznih drugih narodnosti. Bolnišnica je poleg prostorov
osnovne šole uporabljala tudi telovadnico Sokolskega doma in
grad Ponoviče. Skupaj so vodstvo bolnišnice in aktivisti podruž
nice Rdečega križa litijskega okraja skrbeli za 100 ranjencev.
S tem dogodkom – odkritjem spominske plošče ter ogledom
muzejskega vagona – smo želeli obeležiti tudi 100-letnico
prve svetovne vojne. Kljub slabemu vremenu je svečanost
spremljalo precejšnje število občanov, ki so z zanimanjem
sledili kulturnemu programu in besedam slavnostnega govornika dr. Damjana Guština, direktorja Instituta novejše
zgodovine Slovenije.
Kulturni program so izvedli: Pihalni orkester Litija, dijaka Gimnazije Litija, Moška vokalna skupina Lipa, povezovalka pa
je bila ga. Helena Hauptman.
Društvi kmečkih žena in deklet z Dol pri Litiji in Gabrovke pa
sta s svojimi članicami izkazali pozornost z raznimi dobrotami in s tem obudili tudi spomin na odnos prebivalcev takratnega litijskega okraja, ki so z najrazličnejšimi materialnimi
dobrinami pomagali bolnišnici pri oskrbi ranjenih vojakov.
V sodelovanju z Železniškim muzejem iz Ljubljane in Slovenskimi železnicami pa nam je uspelo omogočiti tudi ogled
sanitetnega vagona za prevoz ranjencev. Omenjeni muzejski
eksponat si je bilo možno ogledati v času od 5. do 12. 11.
2014 na železniški postaji Litija. To je izkoristilo več kot 300
občanov in nekaj skupin iz vrtca in šole.

O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKE UPRAV E
Z IZGRADNJO ZAČASNEGA NASIPA,
OBVAROVALI NASELJE SAVA PRI LITIJI
PRED POPLAVAMI
V prvi polovici meseca novembra smo bili priča obilnemu
deževju, ki je povzročil velike poplave v precejšnem delu
naše države. Tudi vodostaj reke Save se je precej povečal
in pretila je nevarnost razlitja in vdora v stanovanjske hiše v
neposredni bližini reke. Gasilcem PGD Sava pri Litiji je uspelo, skupaj z izvajalcem Tomažem Gregorinom s.p, zgraditi začasen nasip, ki je prebivalce precejšnega dela naselja Sava
obvaroval pred poplavami.

ZAČASEN NASIP NA SAVI PRI LITIJI (Foto: Marjan Janežič)

Dela pri izvennivojskem križanju na Zgornjem Logu se nadaljujejo kljub neugodnim vremenskim razmeram in nadpovprečnim količinam padavin. Betonska dela na nadvozu so
zaključena, utrjuje se nasip in dostopne pešpoti, izvajajo se
temelji za protihrupno zaščitno ograjo. Še v letošnjem letu
bodo asfaltirali drugi pas glavne ceste, kjer so izvajali kamnito zložbo (Strmole) in vzpostavili dvosmerni promet. Izvajalec del načrtuje, da bo v mesecu maju 2015 sproščen promet
preko nadvoza, obenem pa se bodo izvajala vsa vzporedna
dela, ki so potrebna za dokončanje celotne investicije (semaforizirano križišče, zatravitev inp.

POLICIJA SVETUJE

Ker je zima tako rekoč pred vrati se mi zdi pomembno, da voznike opozorim na določene zakonske določbe, ki so specifični
za ta letni čas.
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št.
109/2010 z dne 30.12. 2010 s spremembami in dopolnitvami) v 29. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah pozimi (med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta) in v zimskih
razmerah (ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je
vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena ploskev) ali poledenelo (poledica)), opremljena s predpisano zimsko opremo.

MODERNIZACIJA KOTLOVNICE
V ZDRAVSTVENEM DOMU IN
ZAMENJAVA ENERGENTA

IZVENNIVOJSKO KRIŽANJE NA ZGORNJEM
LOGU DOBIVA DOKONČNO PODOBO

V prostorih »STARE SODNIJE«, na Cesti Komandanta Staneta
2 v Litiji je dolga leta potekal pouk Osnovne šole Litija. V
septembru pa so se učenci preselili v novo, moderno šolo.

Prostore v 1. nadstropju »stare sodnije« je dobil Izobraževalni center Geoss, ki je dolga leta opravljal dejavnost izobraževanja odraslih v pretesnih in neustreznih prostorih. Mnogo
boljše pogoje za delo bodo tako dobili zaposleni, kot tudi
udeleženci izobraževanja odraslih. Odslej bodo lahko upravni
in izobraževalni prostori na enem mestu, kar bo prispevalo k
še kakovostnejšemu izvajanju dejavnosti.

VISOK VODOSTAJ REKE SAVE PRI MOSTU V LITIJI
(Foto: Marjan Janežič)

Tako pomembnega dejanja pri ohranjanju kulturne dediščine
in še boljši prepoznavnosti našega mesta pa nam ne bi uspelo izpeljati brez številnih donatorjev.
Ta dogodek, tudi ob prisotnosti narodnih noš iz Društva izgnancev Dole pri Litiji, izraža spomin in potrjuje čut odgovornosti do
sočloveka, to je solidarnost. Naj nas ta oblika odgovornosti do
sočloveka krasi in bogati tudi v bodoče. 
Karlo LEMUT

IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS OD
17. NOVEMBRA V NOVIH PROSTORIH

V okviru energetske sanacije zdravstvenega doma je bila izvedena tudi modernizacija kotlovnice z zamenjavo energenta. Vgrajena je bila toplotna črpalka zrak/voda, ki bo v poletnem času izvajala tudi funkcijo hlajenja. Izvedena so bila
tudi vsa potrebna strojna in elektroinstalacijska dela.
Izvajalec del je bil TAMES d.o.o s Ptuja, ki je dela izvedel
korektno in pravočasno.

Zimska oprema motornih vozil
V skladu s Pravilnikom o delih in opremi vozil (Ur. l. RS, št.
44/2013) za zimsko opremo motornih vozil štejejo:
1) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena
masa ne presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
• zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
•p
 oletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki
za pogonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo
imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno
os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na
vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik
s površino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).
2) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena
masa presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
• zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
• poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige
za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki za
pogonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in
v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.
3) Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.
4) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku pro
izvajalčevo oznako “M+S” ali ‘’M.S’’ ali ‘’M&S’’. Zakon o pravilih
cestnega prometa (ZPrCP s spremembami in dopolnitvami) ZPrCP v 29. členu določa, da morajo biti motorna vozila v času zime
od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in v zimskih
razmerah, ki so opredeljene v 59. točki prvega odstavka 3. člena, opremljena s predpisano zimsko opremo. Predpisane globe
zoper kršitve v času zime in zimskih razmer:
• Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, čigar motorno ali priklopno vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima
ustrezne zimske opreme ali ki ravna v nasprotju s pomenom
prometnega znaka za obvezno uporabo snežnih verig.
• Z globo 500 evrov in 5 kazenskimi točkami se kaznuje za
prekršek voznik, čigar vozilo nima predpisane opreme v prometu in se zaradi tega ustavi na cesti ali ovira promet. Prav
tako se kaznuje voznik, ki ne upošteva prometne signalizacije za označitev zimskih razmer, zaradi katerih je prepovedan
ali omejen promet na določenem delu ceste.
• Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne očisti
motornega ali priklopnega vozila tako, da ne sme biti snega,
ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti
čista, da vozniku omogočajo normalno vidljivost.
• Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki pozimi
ali v zimskih razmerah ne upošteva prometne signalizacije,
ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali
omejen promet na določenem delu ceste.
• Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (njihova odgovorna oseba z globo
120 evrov), če vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima
ustrezne zimske opreme, če se zaradi neustrezne zimske
opreme ustavi na cesti in ovira promet ter ob neupoštevanju
prometne signalizacije, ki prepoveduje promet ali omejuje
promet na določenem delu ceste.
Komandir policijske postaje, mag. Marjan Turnšek
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MINISTRSTVO: LITIJA SE JE
ZADOLŽILA Z GOLJUFIJO

KONEC LOKALNIH VOLITEV 2014
Neodvisna lista Dušana Hauptmana se zahvaljuje vsem 379 volivkam in volivcem za njihove glasove, ki so omogočili, da se bo slišal
tudi edini nestrankarski glas v občinskem svetu občine Litija.
Še posebno velja ena velika zahvala meščankam in meščanom Mestne skupnosti Litija, ki so mi zaupali preprečljivo največ volilnih
glasov (697) in s tem podprli potrebne spremembe, ki temeljijo
na mojem prepričanju, da strankarska politika nima kaj iskati pri
delovanju in samem razvoju ožjega dela občine - Mestne skupnosti
Litija…
Večje je število pridobljenih glasov, večja je pri tem odgovornost
politikov…, ker se tega nenapisanega pravila dobro zavedam bom
deloval na »obeh frontah«, izključno v duhu osebnega prepričanja in argumentiranih dejstev podprtih s pravno normo. Še
posebno zato, ker pri dosedanjim družbeno-političnim delovanjem
nisem iskal niti mi ni prineslo nobene osebne koristi, in od politike
tudi v bodočnosti ne pričakujem ničesar…
Delovanje javnih organov v občini ne more in ne sme biti na nobenem področju kar tako – malo po domače. Na kratki rok je lahko
takšno delovanje videti celo všečno in nekaterim posameznikom
koristno, na dolgi rok pa veliki večini vedno škodljivo in prej ali slej
tudi zakonsko preganjano…
Zaostrene gospodarske razmere v državi in velika zadolženost občine Litija ne smeta biti razlog, da se ne začnejo vlaganja in naložbe
konkretno za in v posameznika… Tudi najmanjše podrobnosti v našem življenju lahko izboljšajo kakovost vseh nas. Menim, da v Mestni skupnosti, ki predstavlja po številu prebivalstva kar pol občine,
razmere kar kličejo po tovrstnih spremembah, še posebno veliko
možnosti je v različnih projektih, ki bodo omogočali kvalitetno preživljanje prostega časa v naravi in športnem udejstvovanju (rekreacijska pot ob Savi, atletska steza na Ježi s pripadajočimi ustreznimi
objekti, ureditev rekreacijskih poti po hribih v neposredni okolici
mesta), v kulturi (zagon Mestnega muzeja Litija v prostorih stare
sodnije, raznovrstna ponudba in nastopi kulturnih društev pred ploščadjo športne dvorane Litija in na Valvazorjevi ulici) in turizmu,
kjer nikakor ne najdemo učinkovitih poti do pravih vsebin in konkretne ponudbe v samem mestu.
Dobro se zavedam, da v teh zaostrenih pogojih naša družba tako
na državni kot lokalni ravni najbolj potrebuje zagon realnega gospodarstva in posledično nova delovna mesta, a vlaganje v posameznika in njegove potrebe zato ne sme biti prikrajšano oz. zanemarjeno, kajti razvoj naše lokalne skupnosti temelji izključno na
ljudeh in medsebojnih odnosih. Ravno zato sem vedno zagovarjal in
bom tudi v bodoče podpiral vse aktivnosti, ki bodo skozi kvalitetne
programe in projekte pripeljale do izboljšanja življenja vseh občank
in občanov, ne glede na politično, versko ali območno pripadnost.
Dušan Hauptman

JESEN NA POLŠNIKU
Da, na Polšniku je bilo srečanje z jesenjo. In to v
Majcnovi gostilni, v nedeljo, 19. Oktobra.
V RK smo namreč organizirali srečanje starejših in s
temi mislimi so nas pozdravili pevci našega pevskega
zbora, ki so pripravili del programa za naše povabljence.
In z njimi smo se prav vsi strinjali. Zunaj je bil čudovit jesenski dan,
ki se nam je skozi okna kazal v vsej svoji s soncem obsijani lepoti,
v gostinskih prostorih pa smo bili zbrani udeleženci srečanja, ki
tudi že preživljamo jesen svojega življenja, katera pa je za vsakega
sončna toliko, kolikor mu uspe povabit sonca v svoje življenje. Za ta
dan je bilo povabljenega polni mero.
Za začetek prireditve so nam naši osnovnošolci pripravili prisrčen
program, kje se je vsak posameznik potrudil po svoji največji zmožnosti, saj se ne dogodi vsak dan, da nastopaš za svojega dedka ali
babico, v nekaterih primerih pa celo za oba. Tako so nam recitirali,
prepevali in pa celo zaigrali na harmoniko res od srca.

Pod tem naslovom je novinar Bojan Rajšek dne
30.10.2014 objavil članek v časopisu DELO. V
njem navaja, povzemam: »Občina je soglasje pridobila z goljufijo. Da občina presega zakonske
okvire zadolžitve, se župan seveda dobro zaveda, saj je prav
zaradi tega Ministrstvu za finance (MF) prikril prave podatke,
vztrajajo na MF in poudarjajo, da bodo občinske dolgove morali
odplačevati občani in jih v nobenem primeru ne bo prevzela država.
Ravnanje župana in občinskega vodstva ocenjujejo kot neodgovorno. Prikrito poroštvo občinskemu podjetju (SVC d.o.o.) z vprašljivo
vsebino in prihodnostjo kaže vsaj na negospodarnost, je zadevo
pisno pojasnila Irena Ferkulj iz MF. Ministrstvo opozarja , da soglasje za novo zadolžitev pod nobenim pogojem ni mogoče. Zaradi
kršenja zakonodaje organov pregona niso obvestili, je pa o tem
obveščeno Računsko sodišče kot varuh javnih financ.«
Od občinskega vodstva pričakujem, da s sodno odločbo ovrže omenjeno trditev, ker je v nasprotnem primeru sicer dokaz nezakonitega ravnanja občinskega vodstva.
Zadolževanje s prikrivanjem MF že najetih kreditov, ki se vsako leto
evidentira v zaključnih računih občine, je skrajno sprevrženo dejanje in to ne samo župana, ampak tudi vseh, ki to podpirajo.
Kot še navaja članek v Delu, je po podatkih MF litijska občina zadolžena za 18,4 milijona EUR, od tega 8,7 milijona EUR predstavlja
dolg občine, in 9,7 milijona EUR dolg občinskega podjetja SVC. Konec tega leta mora občina vrniti dobra dva milijona EUR bančnega
posojila in ker tega ne bo zmogla, saj se ne more na novo zadolžiti,
bodo bančniki unovčili bianco menice, lokalna skupnost pa bo postala plačilno nesposobna, pravijo v bančnih krogih in za litijsko
občino napovedujejo v prihodnjem letu črn finančni scenarij.
Litija je tretja najbolj zadolžena slovenska občina z dolgom 1.218
EUR na prebivalca in njene dolgove bodo tako ali drugače plačevale
prihodnje generacije.
Goljufija ni vrednota na podlagi katere bi mi Litijani gradili prihodnji
razvoj.
Nace Šteferl

"Za Vas smo se preselili na novo lokacijo
še z pestrejšo ponudbo. Najdete nas na
Levstikovi 8 (nekdanja optika Manja,
kasnejši salon Lučka).
Hvala za dosedanje zaupanje
in z veseljem vas pričakujemo tudi v bodoče."
"DIAMANTNI PILING"

Je luščenje povrhnjice z diamantnimi nastavki
in pomočjo vakuma. Ta metoda je posebej
učinkovita na območju gubic, starostnih in
pigmentnih madežev ter brazgotin.








NEGA OBRAZA
OBLIKOVANJE TELESA
MASAŽE
MANIKURA IN PEDIKURA
GELIRANI NOHTI
DARILNI BONI
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EKSKURZIJA DPM LIŠ V
POSAVJE IN NA BIZELJSKO
Člani društva podeželske mladine Litija in
Šmartno (DPM LIŠ) smo se na zadnjo oktobrsko soboto, 25.10.2014, odpravili na strokovno ekskurzijo. Letos nas je pot vodila ob Savi do Posavja, kjer
smo si ogledali tamkajšnje kmetijstvo, nato pa smo se odpeljali
proti Bizeljskem, kjer smo okušali Bizeljska vina.
Na ekskurzijo smo se odpravili v jutranjih urah. Pot nas je peljala
ob Savi do našega prvega postanka na kmetiji Bogovič v Koprivnici.
Na kmetiji Bogovič so leta 2007 zgradili novi hlev v katerem redijo
190 glav goveje živine rjave pasme. Na rjavo pasmo prisegajo zaradi tradicije ter dobre prodaje telet. V čredi imajo tudi lastnega bika
za naravni pripust. Poleg živinoreje imajo na kmetiji Bogovič tudi
vinograd za lastne potrebe, okoli 900 trsov vinske trte.
Iz Koprivnice nas je pot peljala v Dečno vas, kjer kmetujejo Pribožičevi. Na kmetiji Pribožič se ukvarjajo s prašičerejo ter predelavo mesa, imajo pa tudi nekaj vinograda. Kmetija obsega 63 ha
njiv, na katerih pridelujejo krmo za prašiče. V hlevih letno vzredijo
1000 prašičev za domačo predelavo, ki poteka na domač tradicionalen način. Prašiče nimajo v turnusih, ampak jih imajo razdeljene
po starostnih skupinah, da jih imajo konstantno na razpolago za
prodajo oz. predelavo. Nimajo plemenskih svinj, ampak kupujejo
odojke. Od leta 2006 imajo Pribožičevi registrirano
predelavo mesa. Prašiče
zakoljejo v klavnici v Kostanjevici, ostala predelava pa poteka v objektu
poleg kmetije. V ponudbi
imajo suhomesnate izdelke, sveže meso, zaseka,
mast, tlačenko, krvavice… Svoje izdelke prodajajo na domu, kjer
so uredili posebni prostor namenjen za trgovino ter na tržnici v
Ljubljani. Po samem ogledu predelovalnega obrata smo tudi okusili
njihove dobrote.
S polnimi trebuhi smo se ob zvokih harmonike odpeljali našemu
tretjemu postanku naproti, ta je bil družinsko podjetje Darsad v Zg.
Pohavcih. Tukaj smo si ogledali vinograd in nasad jagod, hladilnico
ter obrat za sortiranje in pakiranje sadja in zelenjave. Sadjarstvo
Krošelj-Darsad d.o.o je podjetje, ki se ukvarja s pridelavo in prodajo sadja, zelenjave ter vinogradništvom. V lasti imajo 65 ha
nasadov oz. površin, na katerih
pridelujejo najrazličnejše sadje
in zelenjavo. Od sadja pridelujejo namizno grozdje (edini v Sloveniji), jagode, ki so v ponudbi
celo leto, jabolka, maline, robide, ribez, asimino, kaki, marone,… Od zelenjadnic pa imajo mlado
čebulo, papriko, fižol, zeleno, krompir,… Vsa pridelava poteka na integriran način. Vse svoje pridelke sortirajo in pakirajo ter nato prodajajo v trgovine Spar, Tuš in Mercator. Po končanem ogledu smo
se podkrepili z jabolčnim sokom in jabolki ter se odpeljali naprej.
Naša naslednja postojanka je bil Lovski muzej Polovič na Selah pri
Dobovi. Muzej je leta 2000 postavil Franc Polovič. V njem so razstavljene njegove številne lovske trofeje in nagačene živali. Tukaj
smo si ogledali živali iz
Afrike, severne Amerike ter iz Slovenije. Takšna zbirka več kot 50
različnih živali z vsega
sveta je edinstvena v
Sloveniji.
V popoldanskih urah
smo se odpravili še do
našega zadnjega ogleda, na turistično kmetijo Pintarič na Bizeljsko.
Najprej smo imeli ogled vinske kleti z degustacijo njihovih vin. Po
degustaciji pa smo se okrepčali z večerjo ter se ob zvokih harmonike malo poveselili. V poznih večernih urah smo se polni novih
doživetji odpeljali proti domu. 
Tajnica DPM LIŠ, Mija Tomšič

NAROČANJE NA 030 33 44 33
Delavni čas od ponedeljka do sobote
po dogovoru

V drugem delu prireditve pa so nam dan polepšali še pevci Mopz
Polšnik, ki tudi s svojim dolgoletnim delom nekako že prihajajo v
zrela, lahko bi rekli jesensko zrelost. Toda to je prav tisto, kar daje
njihovemu delu nek poseben šarm. Program so sestavili skrbno in
prav za ta dan, odpeli pa z dušo, kot znajo le oni. Pri zadnji pesmi pa
je pevce kot tudi že prej otroški zborček, spremljal na harmoniko
gospod Ljubo, ki je vsemu dodal še piko na i.
Po zaključku »uradnega« dela smo se ob dobri gostinski postrežbi
še dolgo zadržali v prijetnem klepetu.
V imenu KORK Polšnik in v imenu udeležencev se najlepše zahvaljujem vsem, ki ste nam obogatili nedeljo. 
Olga Repovš

Ne spreglejte tudi ostale ponudbe na naši
spletni in FB strani ali se osebno oglasite
v našem salonu.

www.dotiki-lepote.si
 Servis in popravila vseh osebnih in
dostavnih vozil vseh znamk
 Odkrivanje napak s testerjem
 NOVO Čiščenje vbrizgalnih bencinskih
šob z ultra zvokom
Vaše vozilo pripravimo za tehnični pregled
in uredimo vso potrebno dokumentacijo.
Možen prevzem in vrnitev vozila na dom.
Ugodno sklepanje zavarovanj
pri Zavarovalnici Tilia.
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Za nami je deloven oktober ter
številni novi načrti za prihajajoče
jesenske dni!

17. oktobra je svetovni dan boja proti revščini, zato
smo se tudi klišejevci letošnje leto zavzeli in priskočili na pomoč lokalnim družinam. Pod sloganom Pomagaj & Prihrani smo 17. in 18. oktobra pred Športno dvorano v Litiji postavili
stojnico, kjer smo po znižanih cenah prodajali izdelke podarjene s
strani lokalnih podjetnikov, ki so s svojimi materialnim prispevkom
izkazali čut za soljudi ter nam omogočili zbiranje denarja. S prodajo
izdelkov smo pridobili 185,5€, dodatnih 44,66€ pa je bilo zgolj prostovoljnih prispevkov. Tudi KLIŠE bo prispeval 50€ na družino, kar
skupaj nanese kar 380,16€, ki jih bomo porabili za nakup najnujnejših izdelkov, ki jih tri lokalne družine v stiski potrebujejo.
Že peto leto zaporedoma pa se je zadnji vikend pred nočjo čarovnic
odvijal Klišejev Halloween party. Tako je za nami še ena nepozabna
noč odlične zabave z divjimi ritmi house glasbe, plesa ter dobre
družbe, saj je Klišejev žur ponovno presegel mejo 450 obiskovalcev. Ob tem se moramo za odlično izvedbo zabave zahvaliti vsem,
ki so sodelovali pri organizaciji ter izvedbi tega dogodka. Seveda
pa gre zahvala tudi sponzorjem, ki nam že peto leto zaporedoma
s svojo podporo pomagate ter omogočate organizacijo Halloween
zabave.
V prihajajočih dneh se bomo klišejevci še naprej trudili za pestro
dogajanje, ter raznolika druženja. Prav tako bomo v decembru poskrbeli za praznična presenečenja. Spremljajte našo spletno ter
facebook stran, kjer vas bomo obveščali o naslednjih dogodkih ter
projektih. Svoje članstvo lahko še vedno podaljšate v prostorih KLIŠE-ja v času uradnih ur. 
KLIŠE

Pri gasilcih je prisotno
usklajeno vodenje
Dole, 19. oktober 2014 - V nedeljo je potekala
v okvru meseca požarne varnosti sektorska gasilska vaja štirih PGD Gabrovke, Polšnika, Tihaboja in Dol. Namen je bil preveriti usposobljenost za delovanje na
eni večji intervenciji, to je usklajeno vodenje, koordinacijo z jasnim
ciljem. V indujstrijskem obratu ROTAL naj bi gorelo, zato so dobili
iz regionalnega centra za obveščanje poziv, da gori osnovna surovina za obnavljanje pnevmatik kavčuk. Za pomoč so poprosili ostale enote v sektorju. Dobra
praksa iz vaj je prvi pogoj
za delo gasilcev takrat, ko
zares pride do nesreče, to v
je v kriznih situacijah. Prostovoljni gasilci štirih društev so dobro usposobljeni
in opremljeni za osnovno
delo, pri tem pa je potrebno mnogo znanja in ustrezna oprema.
Mnogoštevilni gasilci so gonilna sila reševanj, brez njih ni sistema
zaščite in reševanj. Tega se krajani in lastniki indujstrijskih objektov še kako zavedajo. Pri vaji je sodelovalo 53 gasilcev, pohvalno je
tudi, daje vse več žensk. Organizacijski vodja je bil povelnik Zdenko
Pivec, ki je nadobudno spremljal in koordiniral vajo. Kot je povedal
predsednik PGD Dole Vladimir Oblak, zelo skrbijo za podmladek,
saj je delo z mladimi pomembna njihova naloga.
Ob zaključku vaje so jo analizirali, ugotovili morebitne spodrsljaje,
hitrost ukrepanja, pravilnost načina gašenja in aktiviranje še drugih
sil pri reševanju.
Reševanje ljudi in premoženja na podeželju večinoma temelji na
gasilcih, zato jim moramo še posebej izkazati priznanje za njihovo
požrtvovalnost. Čeprav vedno ni mogoče najti vseh besed hvaležnosti, se jim je v imenu podjetja ROTAL zahvalil Domen Vrtačnik,
da so si za lokacijo vaje izbrali omenjeni objekt, z željo, da pomagajo ljudem, ko nastopijo nesreče. 
Jožica Vrtačnik

Razstava v izložbi Info točka RC Srce
Slovenije Litija
Slike stare Litije in Šmartna: Jože Grilj
V mesecu septembru je slike stare Litije in Šmartna razstavljal aranžer in oblikovalec Jože Grilj iz Litije.
Kot aranžer je delal v različnih podjetjih. Predvsem je urejal izložbe, razstave in pripravljal razne scenske rešitve. Pri svojem delu se
je vsakodnevno srečeval tudi z umetnostjo in sodobnim oblikovanjem, kar aranžerska stroka sama po sebi tudi je.
Jože Grilj je postal vrhunski aranžer in oblikovalec, zato je imel veliko dela in različnih ponudb. Za svoje delo je prejel številne nagrade
in priznanja. V prostem času se je pričel ukvarjati tudi s kiparstvom
in slikarstvom. Jože se je odločil za samostojno oblikovalsko pot.
Doslej je razstavljal v Ljubljani, Kranju in Zagrebu, v Litiji in okolici
pa je imel kar nekaj samostojnih razstav: Avla Občine Litija, „Podobe Litije“ oktober 2008; Erbergova paviljona graščine Dol, Dol
pri Ljubljani, „Slike in skulpture“ februar 2009; Galerija Knjižnica
Litija, „Med nebom in zemljo“ februar 2011; Razstava v izložbi
Info točka RC Srce Slovenije Litija september 2014
Jože Grilj je odličen portretist (portreti po naročilu) in kolorist, z izjemnim občutkom za prostor,
barve in kompozicijo. Zlasti
so mu ljube podobe Litije
in okolice, ter dogodki, ki
so jo močno zaznamovali.
Njegovo prvo javno delo v
Litiji je poslikava fasade rojstne hiše Metoda in Rudolfa Badjure ob
otvoritvi spominske plošče na Valvasorjevem trgu leta 2005.
Ogled slik in kipov v ateljeju na Graški cesti 41a Litija predhod
na najava na tel.:01-8983 423. 
Zapisal: Zvone Vrtačnik
29. septembra je JSKD Litija v avli litijske občine odprla medobmočno razstavo
RIMSKI IMPERIJ - ZRCALO SODOBNEGA GLOBALIZIRANEGA SVETA. Sodelovali so likovniki Območne Izpostave LITIJA: Nubia Anžel, Darja BERNIK,
Milena Dimec, Gabrijela Hauptman, Jelka Jantol, Danijela Kunc,
Aleksander Lavrenčič, Marjeta Mlakar Agrež, Joža Ocepek, Marija
Smolej, Pavel Smolej, Anita Vozelj in Območne izpostave TRBOVLJE: Majda Drnovšek, Andrej Uduč,
Branko Železnik, Kaja Železnik in Marjeta Železnik. Na regijsko razstavo, ki
je bila od 24. oktobra do 16. novembra
v Stični, so se uvrstili Danijela Kunc,
Marija Smolej, Pavel Smolej in Anita Vozelj.
Ex tempora Sladka Istra sta se v oktobru udeležili Darja Bernik in Anita
Vozelj, ki je prejela drugo nagrado.
18. oktobra je bil na povabilo Srca
Slovenije na Valvazorjevi ulici v Litiji
odprti slikarski atelje. Namen srečanja
je bil predstaviti mimoidočim ljubiteljsko slikanje in ustvarjanje. Slikali so člani LILA: Gabrijela Hauptman, Danijela Kunc, Marjeta Mlakar Agrež, Joža Ocepek, Jelka Polak, Marija Smolej, Pavel Smolej in slikarji, ki delujejo v
drugih društvih: Milena Dimec, Mira Uličevič, Milena Kostrevc,
Dušan Jere ter mladi slikarki Mia Mlakar in Maša Jere.

NOVEMBER V ZNAMENJU LIKOVNE
USTVARJALNOSTI MLADIH
MALA LILA razstavlja v vrtcu Zavoda Sv. Stanislava v Ljubljani.
Dosedanji mentorici MALE LILE Maja Šuštaršič in Brigita Škrabanja sta se prijazno odzvali in razstava je na ogled v novembru.

LILA v vrtcu
Medvedek v Litiji
Iz vrtca MEDVEDEK je v LILO
prišlo povabilo za druženje
v projektu SODELOVANJE Z
OKOLJEM. Mentorica CICI
LILE in MALE LILE Danijela
Kunc ter somentorica Joža
Ocepek, sta bili pri Medvedkih
10. in 11. novembra. Obiskali sta ustvarjalne otroke v osmih skupinah. Malčki so
spoznali delo slikarja in tudi sami postali
slikarji, saj so s tempera barvami slikali
jesensko drevo, odeto v pisane barve.

LIKOVNA USTVARJALNICA
MLADIH

MLADINSKI CENTER
LITIJA
DELAVNICE V MESECU NOVEMBRU
IN DECEMBRU
Dodobra smo že zakorakali v jesen, še več, že se
pospešeno pripravljamo na zimo. Tudi v MC-ju je tako. Do konca
novembra in v decembru se lahko udeležiš naslednjih dogodkov:
• 22.11. je čas za poljski večer, ki ga pripravlja prostovoljka
Malwina. Predstavila nam bo svojo državo, priljubljene poljske
prigrizke in pijačo. S prvim novembrom, pa se nam je pridružila
še ena tuja prostovoljka. Njeno ime je Katie in prihaja iz Irske in
28.11. že pripravlja irski večer. Pridi na interkulturni večer in
spoznaj otoško državico Irsko. Si vedel da na Irskem nimajo kač?
Pa to ni edini zanimiv podatek od tam. Pridi in se prepričaj tudi
sam. Začenjamo ob 19.00.
• Razstava SPREGLEDANO, ki je v galeriji Mcja postavljena od
konca meseca oktobra se s 27.11. poslavlja. V sodelovanju z avtorjem, Nejcem Trampužem, pripravljamo zatvoritev razstave z
licitacijo razstavljenih fotografij. Pridruži se nam ob 19.00. 28.11.
pa pripravljamo že novo otvoritev razstave, in sicer bo tokratni
razstavljalec Tomaž Golob - TAUBI, na ogled postavil svoje izdelke iz lesa in različne okvirje za slike. Pridruži se nam ob 19.00.
• GLEDALIŠKA SKUPINA, prvi sestanek, 28.11.2014 ob 16.00
v prostorih MC Litija
Vsi ki vas zanima igra, režija, glasba, montaža,… se pridružite
prostovoljki Oihane, ki bo do konca septembra 2015, vodila »gledališko« skupino. Na prvem sestanku se boste dogovorili o terminu, ki bi vsem najbolje ustrezal ter o samem poteku delavnice.
Začetna ideja je, da bi se mladi dobivali 1x tedensko in izvajali
različne vaje za komunikacijo, mimiko, improvizacijo in podobno,
ter da bi skupaj s sodelujočimi izdelali načrt, kaj si želimo predstaviti kot končni izdelek, na primer kratek film (mogoče tudi
malo daljši), gledališka predstava, serija skečev,…
• DIY – sklop ustvarjalnih delavnic – do it yourself*
Ob četrtkih smo v MCju ustvarjalni. Natančneje ste ustvarjalni
vi z našo prostovoljko Oihane. Pričeli smo z delavnicami DIY, kar
v prevodu pomeni naredi sam*. Delamo različne »umetnije« in
uporabne izdelke. 11. decembra se bomo lotili prenove starih
oblačil, 18.12. pa bomo izdelovali božične okraske in s skupnimi močmi postavili in okrasili novoletno jelko v dnevnem centru
MC Litija. Začenjamo ob 17.00.

ZAPOSLITVENA PISARNA IN POKLICNO USMERJANJE
MLADIH V MLADINSKEM CENTRU LITIJA
Novost v MC-ju: odrta vrata zaposlitvene pisarne vsak ponedeljek
od 15.00 do 20.00. Naša prostovoljka Oihane iz Španije, po poklicu psihologinja, ti bo svetovala pri pisanju prošenj, motivacijskih
pisem in iskanju razpisanih delovnih mest,… ob pomoči mladinskih
delavcev.
V okviru zaposlitvene pisarne začenjamo tudi z jesenskim ciklom
delavnic:
Izbira poklica, ponedeljek 1.12. ob 18.00
Se ne znaš odločiti, kateri poklic bi rad opravljal ali na katero srednjo šolo oz. univerzo bi se vpisal. Pridi v MC, v ponedeljek 1.12. in
s prostovoljko Oihane, ki je po poklicu psihologinja, boste skupaj
rešili nekaj »psiholoških« testov, ki ti bodo pomagali pri odločitvi. S
pomočjo testov se bomo naučili nekaj novega o sebi in morda bo
tudi izbira pokica oz. nadaljnega šolanja lažja.
Kako napisati dober CV, ponedeljek, 15.12. ob 18.00
Bi se rad naučil napisati CV, ali pa samo izboljšal obstoječega? Ker
je CV tvoj prvi stik z morebitnim delodajalcem je zelo pomembno,
da je napisan kakovostno. Oglasi se na delavnici in skupaj bomo
pregledali vaše CV-je ter vam jih pomagali izboljšati. V kolikor pa
ti CV-ja še ni bilo potrebno napisati, pa se boš na delavnici naučil
kako se tega lotiti.
Na oglasni deski v MC-ju si boš še vedno lahko ogledal portale, kjer
podjetja objavljajo prosta delovna mesta.
Ob udeležbi na izobraževalnih delavnicah izdajamo potrdila (Nefix),
katera lahko priložiš k svojemu življenjepisu.

Multimedijski projekt KRIK 2014
Tudi letos nas je Javni zavod Bogenšperk povabil k sodelovanju na
prireditvi noč čarovnic. Že skoraj tradicionalno se je ZKMŠ Litija,
enota Mladinski center predstavil v grajski kleti z multimedijskim
dogodkom Krik. Obiskovalci so lahko tekmovali za naj Krik 2014.
Pogumne kričače smo posneli. Objavili smo ga na našem Youtube
kanalu in delili na Facebook profilu, zato ga le pridno spremljaj in
glasuj. Kdo najbolj kriči, kdo je najbolj glasen bomo izvedeli do
konca meseca novembra. Zmagovalca seveda čaka nagrada.
Obiskovalci so se lahko sprehodili skozi začarani labirint in si dali
poslikati obraz. Najbolj strašljiva atrakcija pa je bil gotovo baron
Roberto, skrit v začaranem vodnjaku. Vse izraze presenečenja smo
tudi tu ujeli na kamero.

LILA že od leta 2010 združuje in izobražuje mlade likovnike iz vseh osnovnih šol
iz litijske in šmarske občine in gimnazije
Litija. Letošnja peta LIKOVNA USVARJALNICA je bila 20. novembra v Megličevem
ateljeju v Šmartnem.

DECEMBRSKI RAZSTAVI
V decembru ste povabljeni na dve LILINI
razstavi:
- 1. decembra se bo v KC predstavila na
prvi samostojni razstavi članica JELKA
JANTOL.
- 3. decembra bo v litijski knjižnici ob
dnevu odprtih vrat slovenske kulture
PREGLEDNA RAZSTAVA DRUŠTVA LILA.
Predsednica LILA: Joža Ocepek

Utrinek iz dogodka KRIK
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Trg na Stavbah 8a
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

Novo!!!

Postanite RAČUNALNIKAR ! -

Dinamično poslovno okolje zahteva nenehne spremembe in prilagajanje trgu. Tem trendom sledimo
tudi mi, pri izvajanju programa Računalnikar. Poklic
računalnikar spada med poklice prihodnosti. Program se ves čas nadgrajuje in prilagaja potrebam
trga. Usmerjamo ga v čim bolj praktična znanja, ki
jih boste lahko uporabili v delovnem okolju. Prednosti programa na našem centru so:
• individualni pristop k izobraževanju in
• dobra svetovalna podpora izobraževanju.

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK

NAUČITE SE EXCELL-a – začetni in
nadaljevalni tečaj

Si že od nekdaj želite delati z otroki, pa vas je življenje
odneslo v čisto drugo smer? Imate veliko hišo in vas Se pri delu izgubljate v nepreglednih bazah podatkov?
zanima možnost začetka delovanja zasebnega vrtca? Želite hitreje izvajati različne analize in poročila? Potem
Pri nas lahko pridobite poklic vzgojitelj predšolskih je tečaj Excela prava izbira za vas!
Spoznajte program Excel,
otrok. Vzgojitelj ustvarja in zagotavlja možnosti za
njegove funkcije in prednosti
razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
ter se naučite kako obvladoRazvija otrokovo samostojnost, samoiniciativnost,
vati in upravljati z različnimi
radovednost, komunikacijo, sposobnost razmišljanja,
tipi podatkov. Ste z osnovami
ustvarjalnega izražanja in pozitivno podobo o sebi.
Excela že seznanjeni in želite

Hkrati pa vam nudimo tudi brezplačno samostojno
učenje v našem Središču za samostojno učenje in
brezplačno pomoč in svetovanje. Ob vpisu skupaj z
vami izdelamo vaš osebni izobraževalni načrt, zato
je izobraževanje lahko res kar najbolj učinkovito. Ob
uspešnem zaključku programa Računalnikar pridobite IV. stopnjo srednje poklicne izobrazbe, predvsem pa tudi praktična znanja, ki jih boste lahko
uporabili na različnih delovnih mestih. Ta zanimiv in
dinamičen srednješolski program vam odpira široke
možnosti zaposlitve.
Delo vzgojitelja obsega pripravo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri
organizaciji življenja v vrtcu. Vzgojitelj izbira ustrezne
vsebine, oblike in metode dela. Pri tem otroke spodbuja, opogumlja, usmerja in se z njimi igra. Skrbi za
pripravo vzgojnih sredstev, igrač, igral in didaktičnega materiala ter za funkcionalno in estetsko ureditev
prostora. Poskrbeti mora za primerno časovno razporeditev in oblike izvajanja dnevnih opravil, prehrane,
higiene, počitka in bivanja na prostem. Sodelovanje
s starši poteka v okviru različnih dejavnosti v vrtcu.

SLEDITE NAS NA NAŠI INTERNETNI STRANI IN PREKO FACEBOOK PROFILA http://www.ic-geoss.si in https://sl-si.facebook.com/ic.geoss

več? Vključite se v nadaljevalni tečaj, kjer vas bomo naučili, kako si poenostavite delo
z dolgimi seznami s pomočjo ustreznih ukazov, ki vam
bodo olajšali iskanje med podatki, primerjavo in filtriranje podatkov. Izboljšajte svoje znanje s pomočjo vrtilnih
tabel ter začnite uporabljati različne funkcije, ki bodo v
veliki meri poenostavile vaše delo.
Po končanem začetnem tečaju Excela boste znali:
• računati v tabelah in uporabljati matematične in
statistične funkcije,
• tabele lično oblikovati,
• iz podatkov izdelati grafikon,
• samostojno izdelati in natisniti tabele.
Po končanem nadaljevalnem tečaju Excela boste
usposobljeni za:
• s miselno organiziranje podatkov po listih in delovnih
zvezkih ter - pripravljanje izračunov na osnovni več
listov ali delovnih zvezkov,
• u porabo različnih funkcij za pridobitev želenih rezultatov,
• a nalizo daljših seznamov podatkov s pomočjo filtrov,
sortiranja, - spajanjem dokumentov
• praktično uporabo vrtilne tabele pri analizi podatkov
• spoznali boste makre

Kdaj, kje? 8.12.2014 na IC GEOSS, Cesta komandanta
Staneta 2, Litija (nova lokacija)
Prijave in informacije: info@ic-geoss.si; Tel.: 01 8980 570

Preverite našo posebno ponudbo!

SRCE SLOVENIJE INFO

PONOVIMO ALI KONČNO - OSVOJIMO
»Preden začnemo obravnavati novo snov, je najprej treba ponoviti
in utrditi staro. No Janezek odgovori:>Kdo je bil prvi, ki je s slovensko poezijo dosegel (za nas Slovence pa celo presegel) svetovno
raven?<«
Janezek na vprašanje ni odgovoril,
ker se mu je zdelo sramotno, ker
učiteljica ne ve, da je to France Prešeren. Zahteval je, da se mu zastavi
težje vprašanje. Učiteljica je vprašala: »Kdo je bil prvi med Slovenci,
ki je dosegel svetovno raven na področju sodobne klasične glasbe?«
Me prav zanima, kdo med nami ve,
da je to bil naš rojak z Vač ANTON
LAJOVIC?! Prepričan sem, da tega
na osnovni šoli ne učijo in da je to
morda ozavestil le redko kateri prof.
glasbe. Kot bi se ga sramovali?
Lucijan Marija Škerjanc je avtor Lajovčeve čitanke in tam je to zapisano in dokazano. En izvod z Lajovčevim posvetilom imajo na naši
šoli, to je v PŠ Vače. Lahko pa preberete tudi knjigo Glasbeni svet
Antona Lajovca, ki jo je napisal Dragotin Cvetko. So pa člani dinastije Lajovic zelo pogosto povezani z glasbo. Dirigent Uroš in skladatelj Aleksander sta njegova nečaka. Celo moja kolegica Marjana
Hoenigsfeld (Litjanka, ki je tudi Lajovčeva – vnukinja nekdanjega
župana Litije – Francija Lajovca, ki je tudi prepeval pri litijski Lipi),
biologinja, ki proučuje vidre, ne boste verjeli, vodi Biološki oktet.
Če pa bi se radi osebno o tem prepričali in če vam je všeč klasika,
pa pridite 30. novembra na Vače, v dvorano Doma Sv. Andreja, ob
15.00 in uživajte v tradicionalnem Glasbenem popoldnevu Antona Lajovca. Veste, to, da se ta dogodek odvija v prostorih našega
župnišča ni slučaj. Anton je bil namreč tudi cerkveni organist. Ob
nedeljah se je z vlakom odpeljal v Kresnice, potem je šel peš do
svoje edine sestrične Klančarjeve Maričke na Klancu in naprej na
Sveto goro, kjer je pri maši zaigral na orgle. Potem pa spet peš na
Savo in na vlak v Ljubljano na Dvorakovo ulico, kjer imajo potomci
svojo veliko hišo še danes.
Dopoldne pa vas vabim na tradicionalni Andrejev sejem, na katerem bomo Vačani prodajali in kupovali stvari, ki jih znamo sami
narediti ali pridelati.
Se vidimo in rad nas imam! 
Zvonček Norček
Če ne verjameta vsega, kar je zgoraj napisano, pa le povprašajte
strica Googla.

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

Priznanje za napravo za starostnike
Naprava za starostnike, ki je namenjena njihovemu komuniciranju z drugimi ter prejemanju opomnikov, je v Bruslju požela
veliko zanimanja. Pa ne samo to: V okviru zaključne konference INNOVAge je Razvojni center Srca Slovenije zanj prejel
priznanje.
Projekt INNOVAge spodbuja trajnostne in inovativne rešitve za
daljše in neodvisno življenje starostnikov. Pri projektu sodeluje
petnajst partnerjev iz štirinajstih evropskih držav, med njimi tudi
Razvojni center Srca Slovenije.
Socialno-komunikacijska naprava za starostnike, ki smo jo razvili v Srcu Slovenije in ki starejšim omogoča prejemanje opomnikov, enostavno komunikacijo z dnevnim centrom in sorodniki ter
po nadgradnji tudi naročilo storitev, je prepričala ocenjevalce in
na slavnostni podelitvi prejela priznanje. To je toliko vrednejše,
saj pomeni, da naša naprav za ostarele spada med tri najboljše
in nagrajene pilotne akcije na projektu. Na podelitvi je priznanje
prevzela direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra
Gradišek.

2.300,00 EUR

1.840,00 EUR

Volkswagen Golf Generacija 1.4 16V Opel Astra 1.7 DTI ELEGANCE

Letnik: 2000, tehnični pregled: 08/2015, prev. Letnik: 2001, tehnični pr: 01/2015, prev. 206351
236811 km, srebrna barva (kovinska), bencinski mo km, srebrna barva (kovinska), diesel motor, 1686
tor, 1390 ccm, 55 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 55 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

9.380,00 EUR

3.200,00 EUR

Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy Suzuki Grand Vitara 2.0 TD

Letnik: 2011, tehnični pr: 5/2015, prev. 130887 Letnik: 1999, tehnični pr: 08/2015, prev. 256878
km, temno siva barva (kovinska), diesel motor, km, bela barva , diesel motor, 1998 ccm, 64 kW,
1686 ccm, 81 kw, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA ročni menjalnik (5 pr.), pogon 4x4, KLIMA

1.380,00 EUR
Opel Corsa 1.0 12V

5.770,00 EUR
Opel Astra GTC 1.7 CDTI Cosmo

Letnik: 2001, tehnični pr: 03/2015, prev. 108588 Letnik: 2008, tehnični pr: 01/2015, prev. 173788
km, srebrna barva (kovinska), diesel motor, 973 km, črna barva (kovinska), diesel motor, 1686
ccm, 74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 43 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

NA ZALOGI TUDI: Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI, letnik 2011, cena 6.990,00 EUR; Opel
Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Cosmo, letnik 2011, cena 11.900 EUR; Opel Astra 1.4
Turbo ACTIVE, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Astra 1.7 CDTI Active SUPER CENA,
novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa ACTIVE 1.4 16V, novo vozilo, pokličite za
ceno; Opel Corsa Enjoy 1.2 16V, novo vozilo, Opel Corsa Color Edition 1.4 16V, novo
vozilo pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

Srce Slovenije je s strani evropskega projekta INNOVAge
prejelo priznanje za razvoj socialno-komunikacijske
naprave za starostnike.
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knjižnica litija

Prijetno srečanje z
ljubitelji likovnih del
Jožeta Megliča

Lahkih nog, s knjigo naokrog
Zadnje letošnje ustvarjalno pravljično srečanje z Darinko Kobal bo 9. 12., ob 18. uri, v Knjižnici Litija.

Potopis o Filipinih
V torek, 25. 11., ob 19. uri, vas vabimo na potopisno predavanje v
Knjižnico Litija, ko bo z nami Tina Grčar, ki je potovala po Filipinih.

Rastem s knjigo
Projekt Rastem s knjigo za sedmošolce smo izpeljali v novembru.
Sedmošolci osnovne šole Šmartno so se z letošnjo gostjo, Ido Dolšek srečali v šmarski knjižnici 6. novembra. Prek 60 učencev in njihove učiteljice so z zanimanjem prisluhnili pripovedi o življenju v
starih časih, kako so se ljudje oblačili, kako živeli, spali, kaj so počeli
ob večerih, ko ni bilo elektrike. Ida Dolšek je predstavila vsa svoja
dela, Ko sem še majhen bil, Kaku se kej narod rihta, Špinerbal in Niti
življenja. Odlomke iz Kaku se kej narod rihta je doživeto prebrala
Erika Cerjak in učencem približala sočnost dolenjskega dialekta. Na
koncu srečanja so učenci zapeli še Šmentano bolho, z narečnimi
posebnostmi z Javorja. Sedmošolci so v projektu Rastem s knjigo
sodelovali že deveto leto, JAK s tem projektom spodbuja branje in
omogoča distribucijo izvirnega slovenskega leposlovnega dela med
odraščajočo mladino. Letos so učenci prejeli knjigo Slavka Pregla, Odprava zelenega zmaja, ki so jo ponatisnili v 22.000 izvodih.
Litijski sedmošolci so se z Ido Dolšek srečali 21. 11., na OŠ Gradec.

Ta veseli dan kulture

Vabimo vas na Ta veseli dan kulture, literarno likovni večer, ki bo 3.
12 ob 19. uri, v Knjižnici Litija. V sodelovanju z Medobčinskim društvom invalidov Litija in Šmartno bo v goste prišla pesnica Nuška
Ilovar. Nuša Ilovar je izredno aktivna pesnica in pisateljica iz Žalca,
ki jo je cerebralna paraliza že v otroštvu prikovala na invalidski voziček. Leta 1999 je izšel njen prvenec – roman Strah pred samoto.
Leta 2005 je za bogato ustvarjalnost na književnem področju prejela Savinovo priznanje, ki ga podeljuje Občina Žalec za ugledne
dosežke na področju kulture. V finalu Pesniškega turnirja pa se je s
pesmijo Vesela pesem po izboru občinstva uvrstila med prve tri.V
večeru bosta sodelovali njena mama Anica Ilovar, ki bo interpretirala pesmi, ter prijateljica Simona Kropec, ki bo večer obogatila z
uglasbenimi pesmimi Nuše Ilovar. Društvo LILA pa se bo predstavilo s pregledno likovno razstavo.

Foto utrinek s srečanja z dr. Vido Škrabanja
Polna galerija knjižnice Litija je v torek, 4. novembra pozdravila dr.
Vido Škrabanja, ki je mladost preživela na Savi, kjer je nekaj časa

Meseca oktobra je minilo 75 let od
rojstva akademskega slikarja Jožeta
Megliča. V spomin na njegovo bogato delo smo v Kulturnem centru
v sodelovanju z go. Mileno Meglič, v ponedeljek, 20.10., pripravili retrospektivo njegovih likovnih del. Izbor je pripravil ddr. Damir
Globočnik, umetnostni zgodovinar in likovni kritik, ki je na otvoritvi
predstavil strokovni
prerez umetnikovega
ustvarjanja. Jože Meglič je bil vsestranski
človek, ki je v našem prostoru pustil
mnoge sledi tako na
izobraževalnem in
vzgojnem ter humanitarnem kot seveda
na likovnem področju, saj je bil prvi mentor danes zelo uspešne
likovne skupine Lila Litija, ki jo vodi ga. Joža Ocepek. Kulturni program so obogatili pevci Moške vokalne skupine Lipa Litija, saj je bil
Jože Meglič zvest prijatelj in podpornik Pevskega društva Lipa. Številni obiskovalci so ogled razstave nadgradili tudi z družabnim srečanjem, ki je potekalo po otvoritvi.

Približevanja s Silvom Terškom in njegovim
sinom Andražem – brezkompromisen večer
V današnjem vse bolj ponorelem in nesmiselnem
svetu, kjer pridobivajo na
veljavi vrednote in pojmi,
kot so nenačelnost, bojazljivost in sprenevedanje,
sta Silvo in Andraž Teršek prava osvežitev. Silva
poznamo kot radijsko legendo, pisatelja, slikarja,
umetnika ter predvsem kot neumornega iskalca lepot življenja,
njegov sin doc. dr. Andraž Teršek, po izobrazbi ustavnik, pa je zelo
dejaven kot predavatelj in raziskovalec ter avtor številnih strokovnih
besedil. Oba sta nas s svojo občasno že kar bolečo neposrednostjo in resnicoljubnostjo hkrati navdušila in šokirala, ko sta spregovorila o svojem delu in življenju nasploh, dotaknila pa sta se tudi
osebnega življenja in medsebojnih odnosov. Poslušalci so dobili s
tem marsikatero kost za glodanje! Z njima se je v ponedeljek, 3.11.,
v Kulturnem centru Litija pogovarjal Vladimir Jakopič.

DATUM

URA
16.00
18.00
19.00
19.00
20.00
9.00-12.00

vodila potujočo knjižnico. V knjigi Rad bi vedel več o…ajdi je predstavila primer dobro povezane družine, ki se vprašanja loti celostno,
raziskovanje o ajdi pa sproži sošolec, ki ima celiakijo. Štiri jezična knjiga je tudi
rezultat odličnega sodelovanja
slovenske avtorice, madžarskega
ilustratorja, francoske urednice
in založnika, ki je
po rodu Nemec.
Prijetno druženje je popestril
Učiteljski pevski zbor KUD Litus. Aleksandra Mavretič

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

OTROŠKE MATINEJE V TEM LETU:

Kulturni center Litija

29.11.2014 – RDEČA KAPICA – LG Puppila
13.12.2014 – JELENČEK RUDOLF PRAZNUJE BOŽIČ – Gledališče
Kolenc
PS: Tudi dobri mož je obljubil, da pride! 
Lepo vabljeni!

ABONMA V POLNEM POGONU
V prvih dveh predstavah v tej sezoni smo izvedeli Vse o ženskah, s
tremi odličnimi igralkami Bernardo Oman, Karin Komljanec in Jette
Ostan Vejrup (MGL). Vsaka v petih različnih vlogah so navdušile
gledalce in smeha ni manjkalo. Aldo in Micika pa sta bila v Litiji pod
dravskim mostom… Partljičeva »zgodovinska« komedija je gledalce
popeljala skozi čas v našem prostoru, preko odličnih igralcev Mojce
Partljič in Renata Jenčka.
Decembrska predstava bo na sporedu v četrtek, 11.12.2014 ob
19.30. Ogledali pa si bomo predstavo MULC… VAS GLEDA, v glavni
vlogi Bojan Emeršič (produkcija Sititeater). Vabila abonenti prejmete po pošti.

Ostanki soške fronte so se
znašli tudi v Litiji
Na litijsko železniško postajo je 5. novembra iz Ljubljane prispel sanitetni
vagon iz 1. svetovne vojne, ki je ena najdragocenejših zapuščin »velike vojne« pri nas, saj je edini ohranjeni
vagon za prevoz ranjencev v Sloveniji. Gre za sanitetni vagon GET
821, ki je bil izdelan leta 1912 na Dunaju, danes pa je v lasti Železniškega muzeja Slovenskih železnic. Mestni muzej Litija je za
to enkratno priložnost v njem pripravil zanimivo razstavo o litijski
vojni bolnici, ki je delovala med leti 1914 in 1916 ter o Litijanih, ki
so služili kot vojaki na avstro-ogrskih frontah.
Vagon je bil deležen precejšnje pozornosti, kajti obiskalo ga je preko 400 krajanov, med njimi tudi osnovnošolci in najmlajši iz vrtcev.
V Mestnem muzeju Litija smo s precej številčnim obiskom zelo zadovoljni, ker kaže na to, da ubiramo pravo pot in da je zgodovinska
zavest v našem okolju še kako prisotna in potrebna.

Prvi koraki novega Mestnega muzeja Litija
„Počasi se daleč pride“, pravi star slovenski rek, in v tem primeru
še kako drži, saj je Mestni muzej Litija po dolgih letih utesnjenosti
v neprimernih prostorih na Stavbah končno dobil prostore v stari
Sodniji - nekdanji Osnovni šoli Litija. 18. decembra bomo tako prav
tam odprli prvi prostor - predstavitveno sobo, kjer si bodo lahko
obiskovalci poleg muzejske razstave ogledali tudi naše načrte za
prihodnost in hkrati podali lastne zamisli in ideje, kakšen muzej si
želijo. To je eden prvih, toda zelo pomembnih korakov h graditvi litijske identitete in ozaveščanju prebivalcev o njihovi lastni zgodovini,
zato temu dogodku v Mestnem muzeju Litija posvečamo še posebno veliko pozornost. Kot vedno vabimo vse meščanke in meščane k
sodelovanju, ali kot pravi še en moder izrek: „Več glav več ve“.

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA GABROVKA
ČET 20.11.
URA PRAVLJIC
KNJIŽNICA ŠMARTNO
PRIREDITEV OB DNEVU SPLOŠNIH KNJIŽNIC
KNJIŽNICA LITIJA
POLJSKI VEČER
MC LITIJA
PET 21.11.
UDAR PO MOŠKO 2
KULTURNI CENTER LITIJA
VARNA LITIJA
ŠPORTNA DVORANA LITIJA
TAMBURAŠKI
KONCERT
LATINO
MARTINI
6,
ŠPORTNA DVORANA
19.00
KULTURNO DRUŠTVO TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO
PUNGRT ŠMARTNO
SOB 22.11.
19.00
KONCERT OB 40-LETNICI MOPZ POLŠNIK
DVORANA NA POLŠNIKU
19.00
VEČER PO DOMAČE V GABROVKI
DVORANA OŠ GABROVKA
15.00–20.00
ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE
MC LITIJA
PON 24.11.
19.00
OTVORITEV RAZSTAVE U3
KULTURNI CENTER LITIJA
TOR 25.11.
19.00
POTOPIS – TINA GRČAR – FILIPINI
KNJIŽNICA LITIJA
»ZATVORITEV« RAZSTAVE SPREGLEDANO, AVTORJA NEJCA TRAMPUŽA Z LICITACIJO RAZSTAVLJENIH FOTOGRAFIJ
MC LITIJA
ČET 27.11.
19.00
20.00
LETNI KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA LIPA LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
PET 28.11.
16.00
GLEDALIŠKA SKUPINA – PRVO SREČANJE
MC LITIJA
19.00
IRSKI VEČER IN OTVORITEV RAZSTAVE TOMAŽA GOLOBA – TAUBIJA
MC LITIJA
SOB 29.11.
10.00
OTROŠKA MATINEJA: RDEČA KAPICA – LG PUPILLA
KULTURNI CENTER LITIJA
15.00–20.00
ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE
MC LITIJA
18.00
PRAVLJIČNA URA
KNJIŽNICA VAČE
PON 1.12.
18.00
IZBIRA POKLICA – DELAVNICA V OKVIRU ZAPOSLITVENE PISARNE
MC LITIJA
19.00
OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE JELKE JANTOL
KULTURNI CENTER LITIJA
18.00
PRAVLJIČNA URA
KNJIŽNICA LITIJA
TOR 2.12.
18.00
PROSTOVOLJSTVO PO SVETU – POTOPIS PROSTOVOLJKE OIHANE
MC LITIJA
TA
VESELI
DAN
KLTURE
(v
sodelovanju
z
Med.
društvom
invalidov
litija
in
šmartno,
likovno-literarni
SRE 3.12.
19.00
KNJIŽNICA LITIJA
večer z nuško ilovar in društvom lila)
18.00
PRAVLJIČNA URA
KNJIŽNICA ŠMARTNO
DOBRODELNI KONCERT: Z LJUBEZNIJO… ZA ŽIVLJENJE
ČET 4.12.
(NUŠA DERENDA, ARTENIGMA, MEŠANI PEVSKI ZBOR GIMNAZIJE LITIJA, PLESALCI PLESNE ŠOLE
18.00
GIMNAZIJA LITIJA
NLP) SREDSTVA SE ZBIRAJO ZA USTANOVO ZA POMOČ OTROKU Z RAKOM ZA NAKUP APARATA ZA
ŠTETJE PREOSTALIH RAKASTIH CELIC PRI ZDRAVLJENJU LEVKEMIJE S KEMOTERAPIJO.
PET
5.12.
19.00
PREDNOVOLETNI FILMSKI VEČER – KUD ART LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
PON 8.12. 15.00–20.00
ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE
MC LITIJA
18.00
USTVARJALNO PRAVLJIČNO SREČANJE Z DARINKO KOBAL
KNJIŽNICA LITIJA
TOR 9.12.
19.00
POTOPIS
KNJIŽNICA LITIJA
19,00
LETNI KONCERT KUD LITUS
OŠ LITIJA
17.00
DIY – NAREDI SAM; PREDELAVA STARIH OBLAČIL
MC LITIJA
ČET 11.12.
18.30
3. INTERNI NASTOP UČENCEV GŠ LITIJA-ŠMARTNO
DVORANA GŠ
19.30
ABONMA: MULC … VAS GLEDA – SITITEATER
KULTURNI CENTER LITIJA
SOB 13.12.
10.00
OTROŠKA MATINEJA: JELENČEK RUDOLF PRAZNUJE BOŽIČ, GLEDALIŠČE KOLENC
KULTURNI CENTER LITIJA
15.00–20.00
ODPRTA VRATA ZAPOSLITVENE PISARNE
MC LITIJA
PON 15.12.
18.00
KAKO NAPISATI DOBER CV – DELAVNICA V OKVIRU ZAPOSLITVENE PISARNE
MC LITIJA
19.00
PRIBLIŽEVANJA: VALENTINA SMEJ NOVAK IN LUKA NOVAK
KULTURNI CENTER LITIJA
TOR 16.12.
18.00
PRAVLJIČNA URA
KNJIŽNICA LITIJA
SRE 17.12.
18.30
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GŠ LITIJA-ŠMARTNO
KULTURNI CENTER LITIJA
16.00
PRAVLJIČNA URA
KNJIŽNICA GABROVKA
18.00
PRAVLJIČNA URA
KNJIŽNICA ŠMARTNO
ČET 18.12.
MESTNI
MUZEJ LITIJA –
19.00
OTVORITEV: PRVI KORAKI NOVEGA MESTNEGA MUZEJA LITIJA
STARA SODNIJA
17.00
DIY – NAREDI SAM; IZDELAVA BOŽIČNIH OKRASKOV IN OKRASITEV DNEVNEGA CENTRA
MC LITIJA
PREDPRAZNIČNI KONCERT ODDELKOV ZA ORGLE GŠ LITIJA ŠMARTNO - SKLADATELJEV IPAVCEV ŠENJUR
GRAD BOGENŠPERK
PET 19.12.
18.00
SOB 20.12.
19.00
PREDNOVOLETNO SREČANJE PROSTOVOLJCEV
MC LITIJA
PLOŠČAD PRED ŠPORTNO
PON 22.12.
17.00
OBISK DEDKA MRAZA V MESTU LITIJA
DVORANO LITIJA
ČET 25.12.
19.30
NIKOLAJEV BOŽIČNI KONCERT
CERKEV. SV. NIKOLAJA
CERKEV SV. MARTINA ŠMARTNO
PET 26.12.
19.00
BOŽIČNI KONCERT, MEŠANI PEVSKI ZBOR CUM ANIMA
SOB 27.12.
19.00
NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA LITIJA
Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: kulturnicenter@zkms-litija.si; www.zkms.si
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Osnovna šola Litija
PŠ DARINKE RIBIČ IZ POLŠNIKA IN
PŠ SAVA NA OBISKU V DOMU MEDVED
V MEDVEDJEM BRDU
Učenci PŠ Darinke Ribič iz Polšnika in PŠ Sava ter štiri učiteljice smo od, 1. 10 – 3. 10. 2014, obiskali dom
Medved v Medvedjem brdu pri Logatcu. Prvi dan smo
imeli naravoslovni dan na temo PREŽIVETJE V NARAVI. Odpravili
smo se v bližnji gozd, kjer smo ponovili znanje o značilnih okoljih v
Sloveniji ter o živalih in rastlinah v njih, pogovarjali
smo se, kako poiskati v
gozdu primerno prehrano
za človeka v nujnih primerih. Učenci so se naučili,
kako poiskati in zgraditi
preprosto zavetišče, nabirali smo tudi uporabne in
zdravilne rastline. Učenci
so zelo uživali in zgradili
presenetljivo uporabna zavetišča. Zvečer smo imeli ustvarjalno delavnico. Izdelali smo hiško za miško. Drugi dan smo izvedli tehniški
dan z naslovom MLADI VARUHI OKOLJA. Učenci so poglabljali znanja o pomenu ločenega zbiranja odpadkov in o nevarnih odpadkih,
ki spadajo na posebna odlagališča. V bližina doma smo si ogledali
ekološki otok in ugotovili, zakaj ni skupnega zabojnika za vse odpadke. Obiskali smo divje odlagališče v bližini doma, poiskali najbolj škodljive odpadke in opisali, kako vplivajo na živa bitja in okolico. Popoldan smo imeli delavnico z naslovom UČIM SE PRIPRAVE
HRANE, večer smo zaključili z družabnimi igrami in plesom. Tretji,
zadnji dan smo imeli športni
dan na temo LOKOSTRELSTVO. Učitelj nam je predstavil lok, skupaj smo našteli
njegove dele. Ogledali smo si
še puščice in tarčo. Opozoril
je, da je lok lahko zelo nevarno orožje in zato je potrebno
upoštevati vsa varnostna navodila in biti pri uporabi loka
zelo previden. Učenci so učitelja opazovali pri strelskem položaju
in streljanju. Nato so se še sami preizkusili v streljanju z lokom v
tarčo. V bližnji vasi smo si ogledali še žago, kjer izdelujejo palete.
Polni vtisov in novih spoznanj o naravi, njenih prebivalcih in še o
marsičem, smo se po kosilu vrnili domov. 
Mojca Jovanovič

Na naši šoli smo se zabavali
V četrtek, 9. oktobra, so člani otroškega šolskega parlamenta s
prijatelji pripravili Zabavno popoldne: v prostorih naše nove šole
so se odvijale zanimive in prijetne delavnice. Učenci od prvega do
petega razreda ter učenci Podružnice s prilagojenim programom so
si lahko izdelali zapestnico iz gumic, si v frizerskem kotičku omislili
moderno frizuro, si zgibali zanimiv predmet iz papirja v kotičku za
izdelavo origamijev, se preizkusili v športni štafeti v telovadnici ali
se udeležili katere izmed delavnic, ki so jih prijazno pripravili tudi
prostovoljci iz Mladinskega centra Litija s svojimi prijatelji iz tujine.
Vzporedno ob delavnicah je potekalo tudi zbiranje dobrodelnih
sredstev, namenjenih za šolski sklad. Vsak učenec, ki je daroval, je
v zahvalo prejel plišasto igračko. Darovane igračke so se na pobudo
učencev-parlamentarcev zbirale isti teden; učenci so lahko prinesli
v šolo igračke, ki jih ne potrebujejo več.
Zabavne urice so bile množično obiskane s strani učencev, nekaterih staršev ter učiteljev podaljšanega bivanja in so, kot vsaka prijetna stvar, še prehitro minile.
Mentorici otroškega parlamenta.
Nataša Zupan Cvetežar in Milica Bučar

KULTURNI DAN ZA UČENCE 6. IN 7. RAZREDA
Prva sreda v novembru je bila ta šestošolce in sedmošolce gledališko obarvana. Najprej so učenke izbirnega predmeta GLEDALIŠKI
KLUB sošolcem predstavile zgodovino gledališča, potem pa so si
učenci v Cankarjevem domu ogledali predstavo Martin in Gregor
ali Od junaka do bedaka s Pavletom Ravnohribom in Boštjanom
Gombačem v glavni vlogi. Ogled igre priporočamo, saj je navdušila
vse gledalce.
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Podružnica s prilagojenim programom
KRATKO IZOBRAŽEVANJE
O EPILEPTIČNEM NAPADU
V torek, 21.10.2014 je pedagoške delavce v OŠ Litija, v zbornici Podružnice s prilagojenim programom,
ob 7.30 uri, obiskal dr. Klemen Lipovšek. Povedal je
nekaj o epileptičnih napadih in o prijemih, ki jih je potrebno izvesti
v primeru epileptičnega napada v šoli. Pokazal jim je tudi različna
zdravila in način njihove uporabe. Izobraževanje je bilo sicer kratko,
a zelo pomembno za pravilno oskrbo otrok ob napadu.
Renata Dimnik

PLANINSKI IZLET
Ker je bilo vreme v zadnjem mesecu zelo lepo in primerno za izlete v naravo, so se učenci Podružnice s prilagojenim programom
odločili, da ga izkoristijo. Tako so se v soboto, 18. 10. 2014 odločili, da se skupaj z učenci planinskega krožka Osnovne šole Litija,
odpravijo na planinski izlet. Mentorice Ljudmila Intihar, Renata Dimnik in Katarina Lenič so učence povabile, da se jim pridružijo na
pohodu na hrib nad Jevnico, Sveti
Miklavž. Povabilo na izlet so sprejele tudi tri mamice in planinski
vodnik Aljaž, tako da je bila udeležba res velika in pestra. Mladi
planinci so se zbrali že malo po
osmi zjutraj na litijski železniški
postaji, od koder jih je vlak popeljal do Jevnice. Tam so najprej
prečkali most čez Savo, nato pa
zagrizli v hrib in po slabih dveh urah hoje, je bil ves trud poplačan.
Na vrhu jih je namreč pričakalo toplo sonce in čudovit razgled. Izlet
je bil pravi recept za nabiranje kondicije, na cilju pa so se vsi okrepčali in si izmenjali mnenja o prehojeni poti. Vzdušje je bilo zares
pozitivno in tako so se zadovoljni, zdravi ter prijetno utrujeni vrnili
domov. 
Katarina Lenič

NARAVOSLOVNI DAN V ARBORETUMU VOLČJI POTOK
V torek, 21. 10. 2014 so se vsi učenci odpravili v Arboretum Volčji
Potok, kjer so ob vodenem ogledu, ogledali različne vrste dreves,
spoznali njihove značilnosti in nabrali nekaj listov. Slednje so skrbno spravili v časopisni papir, saj so jih potem v šoli obtežili in pustili,
da se posušijo. Iz nabranih listov so naredili herbarij, saj sta vodički
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti pripravili tudi herbarij mape
in razložili kako morajo pravilno shraniti nabrane liste.
Saša Šeško

TEDEN OTROKA
V Tednu otroka – od 6. 10. do 10. 10. 2014 so v Podružnici s prilagojenim programom za učence pripravili pester program. Potekalo
je veliko različnih aktivnosti. Pri razrednih urah so se posvetili temi
letošnjega otroškega parlamenta Izobraževanje in poklicna orientacija. Starejši učenci so si ogledali Mladinski center, mlajši pa so
obiskali Matično knjižnico, kjer jim je knjižničarka Tatjana Renčelj
pripravila zanimivo uro pravljic. V sodelovanju z višjo medicinsko
sestro Lidijo Jeršin so pripravili ure zdravstvene vzgoje, ki so potekale na temo odraščanje, osebna higiena, zdrav način življenja.
Predstavniki šolske skupnosti so se udeležili prvega sestanka, kjer
so sprejeli načrt dela in izbrali predstavnike za šolski parlament.
Člani šolskega parlamenta so s prijatelji in prostovoljci Mladinskega centra Litija pripravili prireditev Zabavno popoldne. Učenci
so ustvarjali in se zabavali v različnih delavnicah, pripravili pa so
tudi dobrodelno akcijo: zbrali so rabljene igrače in jih prodajali po
simbolični ceni. Zbrana sredstva so namenili šolskemu skladu, za
socialno ogrožene učence.
Cel teden so imeli učitelji in učenci na razpolago igralnico in telovadnico. Preživeli so pester in zanimiv teden – teden otroka, katerega
glavno vodilo je bilo Za razigrano in ustvarjalno otroštvo.
Zahvala vsem, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi aktivnosti.
Nataša Zupan Cvetežar

JESENSKI IZLET DRUŠTVA SOŽITJE
LITIJA IN ŠMARTNO
V četrtek, 23. oktobra je šlo 76 članov Društva
Sožitje, staršev in prostovoljcev na jesenski izlet.
Tokrat so izbrali Posavje. Ogledali so si Sevnico in
Sevniški grad in si privoščili nekaj nakupov v tovarniških trgovinah.

Po dobrem kosilu so si ogledali cerkev in papirnico v Radečah, ki že
nekaj časa ponovno obratuje. Kljub zelo slabemu vremenu, so bili
udeleženci veseli in zadovoljni. 
Marjeta Mlakar-Agrež

Bivanje v naravi - Kočevje
Učenci 4. razredov
OŠ Gradec s podružnicami smo v
mesecu oktobru v
dveh skupinah preživeli zanimivo in
učno bogato bivanje v naravi v domu
Jurček v Kočevju.
Prijazni učitelji so nas popeljali v čudoviti svet narave. Sprehajali smo se po prostranih kočevskih gozdovih, stali ob robu čisto
pravega pragozda, čolnarili po
reki Rinži, poslušali zanimive
zgodbe o nastanku mesta in o
nesrečni Veroniki. Mnogi izmed
nas so prvič obiskal kraško
jamo. V jasnem večeru smo
poiskali zvezdo Severnico in
se orientirali po njej. Tekmovali
smo v kolesarjenju in orientacijskem teku, se naučili preživetja v naravi ter iskali odtise gozdnih
živali. Naše bivanje smo zaključili z zabavo. Domov smo se vrnili
polni novih znanj in lepih vtisov.  Učenci in učiteljice 4. razredov

VOLKSWAGEN 19. LJUBLJANSKI MARATON
Letošnjega Ljubljanskega maratona, ki je potekal v soboto, 25.
oktobra 2014, se je udeležilo 45 učenk in učencev Osnovne šole
Gradec.
Učenci 1.-5. razreda so tekli na promocijskem teku. Promocijskega teka, ki je tekmovalnega značaja, se je udeležilo 23 učenk in
učencev, vsi udeleženci so prejeli spominsko medaljo.
Učenci 6.-9. razreda so tekli
na osnovnošolskem teku.
Osnovnošolskega teka se je
udeležilo 22 učenk in učencev.
Tekmovanje je bilo posamično
in ekipno. Ekipno smo se uvrstili na 12. mesto od 76. sodelujočih šol. Posamično se je
med fanti najbolje uvrstil Rok
Podhraški iz 9. razreda OŠ
Gradec na 5. mesto. Med dekleti se je najbolje uvrstila Klara Drobež iz 7. razreda POŠ Vače na 7. mesto.
Vidnejše rezultate so dosegli še: Adam Jakupovič iz 9. razreda OŠ
Gradec - 11. mesto, Kolar Jernej iz 6. razreda OŠ Gradec - 33. mesto, Brilej Žana in Urh Šuštaršič iz 9. razreda OŠ Gradec - 44. mesto.
Vsem tekmovalcem čestitamo za udeležbo in dosežen uspeh.
Luka LEITINGER, izvajalec Zdravega življenjskega sloga

UTRINEK S POŠ JEVNICA

Delovna akcija – urejanje šolskega vrta
V tem šolskem letu je POŠ Jevnica, od Kmetijsko gozdarske zadruge Litija dobila v brezplačen zakup del zemljišča(cca 500m2) pred
železniško progo, med cesto in potokom, kjer je nekoč že stal vrt.
Ker sodelujemo v projektu Šolski ekovrtovi, nameravamo zemljišče
urediti v sonaravni vrt, kjer bodo učenci ter drugi krajani imeli možnost opazovati, spoznavati in spremljati dogajanje na vrtu, spremembe in cikluse. V vrtu naj bi bile zastopane naslednje vsebine:
zelenjavne gredice, senzorični vrt z dvignjenimi zeliščnimi gredami,
ter manjšim kozolcem z debli različnih dreves za otip, gredico z
rastlinami, ki privlači metulje, nekaj sadnih dreves in grmičkov ter
prostor za počitek s klopco. Pri izboru rastlin in materialov ter pri
oblikovanju nasadov se bomo zgledovali po naravi, po primerih iz
naravnega okolja ter zgodovine kraja (vodni mlini). Za vrt bodo skrbeli učenci POŠ Jevnica, pri urejanju pa nam bodo pomagali tudi
starši in drugi krajani.
Z delom smo že pričeli že v soboto 18. 10., ko smo se zbrali učitelji
in starši na delovni akciji, na kateri smo počistili zemljišče, saj je
bilo vse zaraščeno s trnjem in grmički. Starši so s seboj prinesli
kosilnice in žage,
g. Tahirovič pa je
pripeljal tovornjak,
s katerim smo odvažali kar je nastalo ob čiščenju. Na
pomoč, s strojem
za izkopavanje, je
priskočilo tudi podjetje Šuštar trans
d.o.o. Delo je potekalo v prijetnem
vzdušju, očistili smo še več površine, kot smo si na začetku zastavili. Zemljišče je že sedaj lepše na pogled, kar veseli tudi vse krajane,
saj je bilo zanemarjeno zemljišče že kar v sramoto kraju. Upamo,
da nam bo pred zimo uspelo zemljišče še pognojiti in preorati, spomladi pa bomo nadaljevali z urejanjem.
Ob tej priliki se zahvaljujem direktorju KGZ Litija g. Borisu Rapplu
za brezplačno uporabo odstopljenega zemljišča, vsem staršem za
sodelovanje, g. Tahiroviču in g. Šuštarju pa za stroje, brez katerih
nam ne bi uspelo opraviti vsega dela.
Darja RAJŠEK, vodja POŠ Jevnica

Setev pire pri Štefulovih
V šoli so mi podarili piro, ki smo jo skupaj pridelali na šolski njivi,
da jo skupaj z očijem posejeva na naši njivi v Zg. Jevnici. Pred štirinajstimi dnevi sva pognojila, zorala in pobranala njivo. Piro sva
posejala ročno. Sedaj je visoka 3 cm. Dvakrat na teden jo grem
pogledat. Opazil sem, da na njivo zahajajo tudi divji prašiči, zato
jo bomo morali ograditi z električnim pastirjem. Z očijem sva se
dogovorila, da bomo piro poželi ročno, kot v starih časih, nato jo
bomo ročno omlatili in očistili s pajklom. Odpeljali jo bomo v mlin v
Medvode, tam nam bodo naredili moko in kosmiče.
Rok Godec, 5.r. POŠ Jevnica
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Vrtec Litija
ZGODNJE SPODBUJANJE
SPOSOBNOSTI PRI OTROCIH
V četrtek, 6. novembra, smo v vrtcu gostili dr.
Ranka Rajovića, specialista interne medicine in
magistra nevroendokrinologije, ki je tudi član Komiteja svetovne Mense za nadarjene. S strokovnimi delavci Vrtca Litija je izvedel delavnice o metodah programa
NTC učenja (NTC-Nikola Tesla center). Ob zaključku delavnic smo
povabili še starše, za katere je dr. Ranko Rajović pripravil predavanje o pomenu zgodnjega
spodbujanja potencialov
pri otrocih in opozoril na
pogoste napake staršev,
ki jih odrasli storimo v
zgodnjem obdobju otroka.
Sistem NTC učenja temelji na zgodnjem spodbujanju vzpostavljanja povezav v možganih. Razvoj
možganov je namreč zelo
intenziven v prvih letih življenja, saj se do petega leta razvije 50
% povezav, do sedmega leta pa že 75 %. Ranko je poudaril pomen
gibalnih spodbud, kjer otroci razvijajo ravnotežje (hoja po črti, vrvi,
koreninah, skakanje ipd.), rotacijo (otroku dovolimo, da se vrti),
motoriko in finomotoriko (čim več naravnega gibanja kot je hoja,
tek, poskoki ter dejavnosti, kjer uporabljamo prste – nizanje, igra s
frnikulami ipd.) ter akomodacijo oči (vse igre, kjer mora otrok prilagajati oči, npr. igra z žogami – lovljenje, ciljanje ipd.).
Od tretjega leta dalje je zelo
pomembno, da spodbujamo
otrokove miselne procese.
Otrok zelo hitro usvoji simbole (znamke avtomobilov,
zastave, grbi ipd.), super
je, če jih v mislih razvršča
v skupine, ureja po velikosti
in podobno. NTC sistem učenja usmerja otroke v asociativno razmišljanje in funkcionalno učenje, ko se povezuje različna znanja. Pri
reproduktivnem učenju oz. učenju na pamet je aktivnost možganov
le 10 %, medtem, ko je pri funkcionalnem učenju in asociativnem
razmišljanju 30 %. Lažje si zapomnimo nelogične stvari, narisane
v simbolih, zato je dobro otroke spodbujati k razmišljanju na tak
način (npr. risanje simbolov za pesmice, zgodbice, besedne zveze)
Delavnice so bile zelo poučne za strokovne delavce vrtca in trudili
se bomo, da bomo še naprej v svoje delo vključevali čim več tovrstnih vsebin, ki naš program le bogatijo.
Po odzivih staršev sodeč, lahko ocenimo, da je dr. Ranko Rajović
navdušil tudi njih. Vseh skupaj nas je bilo preko 150 in na tem mestu se iskreno zahvaljujem tudi OŠ Litija in ravnatelju Petru Strletu,
da so nam velikodušno odstopili njihove prostore.
Liljana Plaskan, ravnateljica

DRUŽENJE OB GIBANJU JE ŠE LEPŠE

Šola zdravja je društvo, katerega glavni namen je, skrb za vsakodnevno skupno telovadbo upokojenk. V Krajevni skupnosti Sava
poteka vsak dan, od 8. do 8.30 ure, na igrišču poleg PGD Sava.
V petek, 10. 10. 2014,
je društvo praznovalo
svojo 1. obletnico delovanja. Na ta dogodek so povabili predsednico Šole zdravja
Slovenije, gospo Zdenko Katkič, okoliška
društva Šole zdravja (Šmartno, Litija, Kresnice in Jevnica) ter POŠ
Sava in vrtec Kekec. Sprejeli so nas z bučnim aplavzom in velikim
navdušenjem. Najprej nas je nagovorila in pozdravila predsednica savskega društva, gospa Darja Zupančič. Nato so sledili uvodni
govor predsednice Šole zdravja Slovenije in čestitke ob obletnici.
Prijetno, toplo in sončno jutro nas je spodbudilo h gibanju, ki je
pomembno za vsakega izmed nas. Ogreli smo si celo telo in dobro
razgibali. Vsako društvo se je predstavilo s svojo himno. Sledilo je
še skupno fotografiranje, čakale pa so nas tudi polne mize kulinaričnih dobrot, ki so jih ustvarile pridne roke krajank KS Sava.
Skupaj smo preživeli čudovito dopoldne in zadovoljstvo na obrazih
vseh nam je potrdilo, da takšno obliko druženja zagotovo še ponovimo. 
V imenu vrtca Kekec zapisala Melita Kuder

Osnovna šola Gabrovka-Dole
POČITNIŠKE DELAVNICE
Zanimive aktivnosti privabijo učence v šolo tudi med
pouka prostimi dnevi. Tako je bilo tudi med jesenskimi počitnicami, 27. 10. 2014, v OŠ Gabrovka-Dole.
V družbi vrstnikov so bili učenci aktivni, v prijetnem
razpoloženju pridobivali veščine, spoznavali različne
materiale in ustvarili izdelke, ki jih bomo prodali na
dobrodelni prireditvi
in prednovoletnem
bazarju v korist šolskega sklada.
Tudi letos so nastali
lepi unikatni izdelki.
Učenci so ustvarjali
novoletne čestitke
ter drobne uporabne in okrasne izdelke. Mladi športniki
so uživali v različnih kolektivnih igrah, kuharji pa v ustvarjanju okusnih prigrizkov za vse udeležence počitniških delavnic.
Ob skupnem in aktivnem preživljanju prostega časa so učenci
pridobivali veščine sodelovanja ter razvijali
čut za solidarnost, kar
prispeva k boljši klimi
in kulturi šole, prav tako
pa prispeva k zmanjševanju neenakosti, saj s
sredstvi iz šolskega sklada vsaj delno financiramo nadstandardne
dejavnosti, ki predstavljajo dodaten strošek družinam in staršem.

JESENSKI POHOD IN OBISK SADJARJA
Tradicionalni jesenski pohod, iz Gabrovke v Gabrsko Goro in obisk
sadjarja Petra Kraševca ter njegove družine, je tudi letos razveselil
vse udeležence, ki so se zbrali med jesenskimi počitnicami, 28. 10.
2014, in se odpravili na skupno pot. Učenci in učitelji, starši, stari
starši in krajani so uživali v druženju, hoji v naravi in v gostoljubju
sadjarske družine.
Pohod organiziramo v okviru projekta Sheme šolskega sadja in
zelenjave, promocijskega ukrepa Skupne kmetijske politike EU, ki
omogoča, da šole ponujamo dodatne in brezplačne obroke sadja
ali zelenjave, ki naj bi bilo pridelano v lokalnem okolju na čim bolj
naraven način.
Prijazen sprejem sadjarja Petra in njegovega sina Jaše, ogled skladišča jabolk, ki prevzame z vonjem in barvo zrelih sadežev, ter okušanje dišečih plodov so polepšali jesenski pohod.  Maja Plazar
VRTEC ČEBELICA

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
Ponovljena Eratostenova
meritev
Skupina dijakinj in dijakov Gimnazije Litija je
23. septembra opoldan merila dolžino sence.
Ponovili smo Eratostenovo meritev, ki jo je ta
opravil okoli leta 240 pr. n. št., in tako med
prvimi določil obseg Zemlje.
Dijaki šole v mestu Dholphur, Indija, so meritev dolžine sence opravili isti dan.
Z združenimi podatki smo
prišli do podatka o obsegu
Zemlje. Od vrednosti, ki jo
izračunamo s povprečnim
polmerom Zemlje, se razlikuje le za 1,1 %. Čestitke dijakom za uspešno meritev! Dijaki šole iz Indije med čakanjem
na najkrajšo senco.

OBISK GASILCEV
Ob znaku sirene in obvestilu gasilca Davida, da je
v vrtcu požar, smo otroci in zaposleni vseh treh
oddelkov hitro zapustili vrtec ter se zbrali na zbirnem mestu pred vrtcem. Pa to ni bilo čisto zares, izvedli smo namreč le vajo evakuacije in se
preizkusili, kako hitro lahko
zapustimo prostore vrtca v
primeru nesreče. Za nekatere najmlajše je bil to tudi
manjši strah, a je hitro minil,
ko so videli prijazne gasilce,
ki so bili pripravljeni z nami
deliti svoje znanje in nam
pokazati gasilska vozila z vso
opremo. »Prelevili“ smo se v
gasilce, si nadeli gasilske čelade, se pogovarjali po radijski zvezi,
sedeli v gasilskem avtomobilu in se fotografirali z gasilci. Za ta ”gasilski dan”, se najlepše zahvaljujemo očku Davidu ter sodelavcema
Klari in Tomu, ki so bili pripravljeni z nami deliti svoje znanje in
izkušnje. Poleg te dejavnosti smo se v vrtcu srečali še z dodatnimi
aktivnostmi, s pomočjo katerih smo spoznavali pomen gasilcev, njihovo udejstvovanje v primeru naravnih in drugih nesreč. Spoznavali
smo njihovo požrtvovalnost in nesebično pomoč. Ustvarjali smo na
temo »ogenj ni igra« in sodelovali na likovnem natečaju. V projektu
»Veliki nemarni škornji«, smo se srečali z neodgovornim ravnanjem,
ko »nemarni škornji« hodijo po gozdu in kadijo. Sklenili smo, da
izdelamo opozorilne table »prepovedano kajenje« in jih postavimo
pred vstopom v gozd.
S takimi in podobnimi dejavnostmi, otrokom privzgajamo pomembne vrednote in občutek solidarnosti za sočloveka. 
Marinka L.

KUD Fran Levstik Gabrovka
vas vabi na prireditev

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

Dijaki Gimnazije Litija
Izračun obsega
označujejo trenutno dolžino
Zemlje.
sence.
Lidija Babič, mentorica astronomskega krožka

PRIREJA V ČASU KROMPIRJEVIH POČITNIC

Torek, 25.11.2014, ob 16. uri
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dom tisje
Prehranjevanje pri osebah,
ki imajo težave zaradi demence
Demenca ni normalna spremljevalka starosti,
kar se pogosto posplošuje, vedeti moramo, da
gre za bolezensko dogajanje. Z napredovanjem
bolezni življenjske aktivnosti, ki so za zdravega samoumevne,
postanejo za bolnega ter njegove svojce velik problem. Veliko
svojcev poleg bremen vsakdanjega življenja, ne zmore še poskrbeti za bolnega člana svoje družine, tako je najpogostejša rešitev
domsko varstvo. Odgovornost nas zaposlenih v domovih je velika.
Na osnovi izkušenj in dobrega opazovanja poskušamo predvideti
ravnanje stanovalca z demenco. Ključen je individualen pristop
do stanovalca, kjer se upošteva njegove posebnosti, značilnosti
ter nivo njegovega funkcioniranja. Svojci stanovalcev so naši sodelavci oziroma pomočniki, saj nam lahko nudijo bogate informacije o navadah in načinu življenja svojega bližnjega pred prihodom
v dom. Oseba, ki ima težave zaradi demence, kljub svoji bolezni
pogosto še vedno zase ve, kaj ji najbolj ustreza, če upoštevamo
njeno mnenje, ji s tem lahko izboljšamo življenje. Uživanje hrane
in zadostne količine tekočine pomembno vpliva na starostnikovo
zdravje. Težave pri stanovalcu z demenco se pojavijo zaradi sprememb v ustni votlini, slabega zobovja, motenj požiranja, zmanjšane potrebe po hrani in tekočini, izgube teka, izgube občutka za
lakoto in žejo, pozabljivosti, neprimerno pripravljene in ponujene
hrane, spremenjen odnos do hrane, telesne onemoglosti, nesposobnosti samostojnega hranjenja. (Starc, 2009)
Obravnava stanovalca z demenco mora biti timska. Strokovnjaki
z različnih področij poskušamo najti najustreznejšo partnersko
rešitev, upoštevajoč želje ter posebnosti stanovalca in njegovih
svojcev. Vsakič, ko delamo z osebo, ki ima težave zaradi demence, se moramo zavedati, da imamo opraviti z odraslo osebo, ki je
v svojem življenju že osvojila vse veščine lepega vedenja za mizo
in je ne smemo enačiti z majhnimi otroki, ki se teh spretnosti
šele učijo. Porcelanasta posoda, uporaba popolnega pribora, ne
zgolj žlice, papirnatih prtičkov pri serviranju jedi, lep spoštljiv način serviranja ohranja in razvija zdravi del osebnosti stanovalca.
Uporaba nedrseče podlage pod krožnik, če se stanovalec še sam
hrani je zelo smiselna. Določeno vedenje lahko sprožimo sami!
Negovalec se mora zavedati, da obnašanje osebe z demenco ni
nastalo zavestno. (Gašparovič, 2009) Zaradi težav v ustni votlini
ali motenj požiranja se hrana zmelje, pretlači. Pomembno je, da
vsako živilo zmiksamo posebej in smo pozorni na ustrezni vnos vitaminov. Po hranjenju dodamo tudi tekočino, saj se pogosto sam
ne spomni, da bi bilo potrebno zadosti piti. Zaradi nezadostne
hidriranosti lahko pride do raznih zapletov od obstipacije, motenega delovanja notranjih organov ter vse do nemira.
Pogosto se z dobro hidriranostjo organizma tudi povrne apetit .
Med hranjenjem je zaželeno, da se negovalec usede ob stanovalcu in si vzame za njegovo hranjenje dovolj časa.
Zaletavanje hrane, pokašljevanje in dušenje med hranjenjem so
znaki, ki kažejo na motnje pri požiranju. (Košir, Bohinc, 2003)
Do tega pride najpogosteje takrat, ko je hrane naenkrat v ustih
preveč, pri tekoči hrani, pri neustreznem položaju pri hranjenju.
Pri motnjah požiranja je pogost zaplet popolna zapora dihalnih
poti ali delna aspiracija, delcev hrane ali tekočine,ki lahko vodi
v aspiracijsko pljučnico. Dokler mu zdravstveno stanje dopušča,
ga hranimo skozi usta, to traja dlje, vendar se na ta način ohranja človekovo dostojanstvo do konca. Nega ustne votline je zelo
pomembna. Bolniki zadržujejo v ustih slino in sluz, kar dodatno
otežuje hranjenje. S staranjem organizma okus slabi, najdlje
ostane okus za sladko hrano. To spoznanje lahko izkoristimo pri
hranjenju. Kar človek okuša, to tudi poje, z dodajanjem sladke
smetane, sladkih omak, sirupa v hrano dosežemo lažje požiranje.
Namesto tekočine, če je ne more požirati, je umestno pri vsakem
obroku dodajati miksano sadje ustrezne konsistence ali jogurt,
tako pridobimo dodatno količino tekočine. Upoštevati moramo
dejstvo, da so v terminalni fazi bolezni potrebe po hrani in tekočini minimalne. Ljudje se rodimo in umremo, vmes živimo, za
svoje življenje potrebujemo hrano, še bolj kot hrano potrebujemo
spoštljiv, empatičen odnos, ki ga lahko izkažemo tudi s posluhom
za stanovalčeve potrebe na področju hranjenja. Literatura je na
voljo pri avtorici članka.
Leonida Razpotnik,
dipl. delovna terapevtka, univ. dipl. socialna delavka

POHOD DOBRE VOLJE
Športno društvo Zgornji Log je tudi letošnjo zadnjo soboto v mesecu oktobru
organiziralo POHOD DOBRE VOLJE. Smer
pohoda je tradicionalna; Zg.Log.-Sp. Hotič – Bitiče – Geoss-Vače –Konj Zgornji Log. Zaradi neugodnih in
nepredvidljivih vremenskih razmer se je letošnjega pohoda udeležilo manj pohodnikov. Kljub temu v društvu ugotavljamo, da je s
tradicijo pohodov potrebno vztrajati zato vas že letos vabimo, da se
nam prihodnjo jesen pridružite.
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60 LETNICA LOVSKE DRUŽINE ŠMARTNO
PRI LITIJI

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV
OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

S fanfarami lovskih rogistov iz prijateljske Lovske družine Ivanjkovci
in pesmijo Pozdrav, Okteta Valvasor se je v soboto 6. 9. 2014 pričelo slavnostno praznovanje Lovske družine Šmartno pri Litiji.
Slavnostna proslava je potekala pred prenovljenim lovskim domom
na Grilovcu, kjer so bili prisotni člani domače lovske družine, prijateljskih - pobratenih lovskih družin iz Šentvida pri Stični, Ivanjkovcev, Iga vasi in Velike grede iz Banata ter sosednih lovskih družin.
Kot gostje so se slavnosti udeležili predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Felix Srečko Krope, župan Občine Šmartno pri Litiji Milan
Izlakar in župan Občine Litije Franci Rokavec, ki so med slavnostnim programom imeli pozdravne nagovore. S kratkimi nagovori
so predstavniki sosednjih in prijateljskih lovskih družin izročili naši
družini spominska darila.
Uvodoma pa je prisotne nagovoril predsednik Lovske družine
Šmartno pri Litiji Andrej Poglajen, ki je predstavil ustanovitev, razvoj ter nadaljnjo vizijo lovske družine. Po ustnih virih nastanek Lovske družine Šmartno pri Litiji sega nazaj v davno leto 1947, vendar
je bila kmalu po ustanovitvi tudi ukinjena ter priključena Lovski
družine Polšnik. Dokumentarni viri pa izkazujejo rojstni dan Lovske
družine Šmartno pri Litiji 10. Oktober 1954, ko je bila na pobudo
25 lovcev na ustanovnem občnem zboru ponovno ustanovljena. Od
25 ustanovnih članov danes živita le še dva, 85 letni Božo Mostar in
95 letni Janez Strmec, ki sta se udeležila proslave, ostalim pa smo
žal položili zeleno vejico na grob.
Jubileji in obletnice so zelo primeren čas, da se najzaslužnejšim in
predanim članom za dolgoletno požrtvovalno in nesebično delo v
lovski družini tudi javno in formalno izpostavi ter zahvali.
Tako je na slavnostnem praznovanju od Lovske zveze Slovenije 9
članov prejelo znak za lovske zasluge, 9 članov zlati znak za lovske
zasluge in 2 člana red za lovske zasluge II. stopnje za dolgoletno
uspešno delovanje in izvajanja nalog varstva narave in gojitve divjadi ter ostalih dejavnosti na področju lovstva.
Za večletno uspešno delovanje na področju lovske kinologije je
bil dvema članoma lovske družine podeljen srebrni znak, dvema
članoma zlati znak in enemu članu red I. stopnje za zasluge na
kinološkem področju.
Za 40 letno članstvo v lovski organizaciji oziroma v lovski družini so
4 člani prejeli bronasti jubilejni lovski znak, 2 člana srebrni jubilejni
lovski znak za 50 letno članstvo v lovski organizaciji in 1 član za 60
letno članstvo v lovski organizaciji zlati jubilejni lovski znak Lovske
zveze Slovenije.
Za posebne zasluge v jubilejnem letu, kjer so se izredno izpostavili,
izkazali in bili nosilci pri idejnih zasnovah, organizaciji, izvedbi ter
finančno materialni podpori pri obnovi lovskega doma s prizidkom,
novi zbiralnici divjačine s hladilnico, novi brunarici, asfaltni prevleki
in ureditvi okolice lovskega doma se je Lovska družina Šmartno
pri Litiji s posebnimi listinami zahvalila Andreju Poglajnu, Stanetu
Smrekarju in Alojzu Roglju.
Ob zaključku proslave
smo prenovljen lovski
dom z zbiralnico uplenjene divjadi s hladilnico na Grilovcu tudi uradno predali svojemu
namenu.
Člani lovske družine
smo lahko upravičeno
ponosni na 60 letno
delo in prehojeno pot
ter na vse pridobitve zgrajene v jubilejnem letu. Pri vstopu v sedmo
desetletje obstoja bo lovska družina delovala na temeljih ohranjanja in varstva divjadi, naravnega bogastva in čistega okolja, lovskega tovarištva, medsebojnega sodelovanja, poštenja in spoštovanja
ter izvajanja vizije nadaljnjega razvoja lovske družine.
Slavnostne proslave so se poleg že naštetih vabljenih predstavnikov lovskih družin in domačih lovcev ter njihovih partnerk udeležili
tudi številni krajani in donatorji, ki so s svojimi prispevki pripomogli
k odlični organizaciji in izvedbi našega jubileja in izvedbi naštetih
investiciji. Zato se jim ob tej priložnosti v imenu naše lovske družine najlepše zahvaljujem. Zahvala velja tudi vsem nastopajočim
v kulturnem programu, moderatorki programa, kakor tudi vsem,
ki so kakorkoli pripomogli k uspešni organizaciji in izvedbi našega
častitljivega jubileja.
Tajnik lovske družine
Jože Perme

TRADICIONALNO PREDNOVOLETNO
SREČANJE
bo v Gostilni Kovač v petek, 12. 12. 2014 ob 17. uri.
Srečanje bomo organizirali ob zaključku leta za vse člane, podporne člane in vaše najbližje. Vabimo tudi invalide, ki še niso včlanjeni v naše Društvo.
Prispevek za člane ter podporne člane je 13 EUR, za nečlane pa
16 EUR. V ceno je všteto: hrana in pijača pri večerji in seveda tudi
živa glasba z ansamblom Zimzelen.
Za hrano, pijačo in glasbo bo poskrbljeno, dobro voljo in sladke
dobrote je zaželeno, da prinesete s seboj.
Rezervacija velja z vplačilom prispevka v Društveni pisarni.

EVIDENCA ČLANSTVA
Iz razpoložljivih evidenc opažamo, da se posamezni osebni podatki oz. status članov - invalidov spreminjajo. Zato naprošamo
vse člane, da nam ob vsaki spremembi osebnih podatkov (sprememba priimka, telefonske številke, naslova, upokojitev, spremembe kategorije invalidnosti ali na novo pridobljene odločbe
ZPIZ- a, CSD itd.) to sporočite (osebno v društvo, pisno ali po
telefonu).
Obdelava in uporabo osebnih podatkov je izključno namenjena
vodenju Evidenc članstva, ki so pogoj ter podlaga za sofinanciranje socialnih programov iz občinskih sredstev in sredstev
FIH- a.
V kolikor se vam je status v zadnjih letih spremenil ter nam še
niste sporočili novih podatkov, vas naprošam, da nam čim prej
te podatke tudi pošljete.

KOPANJE V LAŠKEM
Še vedno pa lahko vsi invalidi z odločbo po znižani ceni kupijo
10 kart za 3-urno kopanje v Laškem (cena 5,50 EUR) in 10 kart
za 3-urno kopanje v Rimskih termah (cena 5 EUR). Karte veljajo
od ponedeljka do petka.

USTVARJALNE DELAVNICE
Vse, ki si želite druženja vabimo, da se pridružite ustvarjalnim
delavnicam (izdelki iz ličja, pletenje, kvačkanje, izdelovanje vizitk, izdelki iz das mase, suhe rože…), ki potekajo v društveni
pisarni vsak torek ob 16 uri. Pričakujemo vas z novimi idejami
in dobro voljo.
V društvu so na voljo ročno izdelane božično novoletne voščilnice.

GLEDALIŠKI ABONMA
Za oglede gledaliških predstav v Litiji se lahko prijavite v pisarni
društva, kjer sestavljamo vrstni red za brezplačno abonmajsko
karto.

VADBA V FITNESU
Fitnes Vitalis Koderman iz Praprošč vsem našim članom nudi
cenovno ugodno vodeno vadbo (za zdravje in boljšo kakovost
življenja) dvakrat tedensko in sicer ob torkih in četrtkih v dopoldanskem času med 9 in 12 uro. Pri vadbi bo na voljo tudi
strokovna pomoč športnega vaditelja,ki bo skrbel za pravilno
izvedbo vaj.
Cena mesečne vadbe 2x tedensko znaša 30 EUR. Za vse člane,
ki se boste odločili za mesečni program vadbe je na voljo brezplačni predstavitveni trening.
Za dodatne informacije in prijave pokličite na tel.:
01/8984-329 ali 040/621-029 oz. pišite na e-naslov:
vojko.kodrman@telemach.net
Mojca Bajc

NOVO NOVO NOVO
• demontaža in montaža gum
• prodaja vseh vrst pnevmatik
• poseben popust za redne
stranke!
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Nekaj športnih novic iz
VELIKE ŠTANGE

www.dulitija.si

Pohod »Ne vemo kam«
Tradicionalnega pohoda Ne vemo kam se je
letos udeležilo 29 pohodnikov, ki so od kraja
do kraja ugibali, kam smo namenjeni. Z avtobusom smo se odpravili v smeri Ljubljane. Kmalu
smo na hribčku zagledali grad Tuštanj in tako
ugotovili prvo točko izleta. Gospodar Peter in
njegova žena sta nam v dobri uri razkazala zanimivo notranjost gradu, na dvorišču pa sta nas razveselila z glasbeno točko.
Pot smo z avtobusom nadaljevali po lepih moravških poljanah in
kmalu prispeli do Gradiškega jezera, ki je, obdan z gozdom in travniki, kazal že pravo jesensko idilo. Po krajšem postanku smo nadaljevali vožnjo do bližnjega Čebelarski doma v Lukovici, ki pa še
vedno ni bil končni cilj, vendar zanimiv za ogled. Ura se je bližala
14. uri, ko smo se pripeljal na lepo izletniško kmetijo »Pr Lavrič« v
zaselku Vrtače – Mala sela, do končnega cilja. Vstopili smo v urejeno kmečko hišo, kjer je bilo vse pripravljeno za kosilo.
Na začetku vožnje smo pohodnikom razdelili anketne liste. Iz pregleda izpolnjenih vprašalnikov je bilo razvidno, da je 9 pohodnikov
pravilno ugotovilo cilj. Med njimi smo izžrebali srečnega dobitnika
, obdarili pa tudi najstarejša udeleženca tega izleta Ivana Blažiča –
84 let in Mimi Kokalj – 82 let. Vse najboljše smo za 80. rojstni dan
.zaželeli tudi dolgoletnemu planincu, Ludviku Kofolu.
Vsi pohodniki smo druženje zadovoljni zaključili z željo, da se v bodoče še pripravijo podobni pohodi, primerni tudi za starejše udeležence. Ani Majcen

Izlet v neznano

Kam gremo? Odgovor na to vprašanje je bila uganka za vse člane
DU Litija, ki so se v soboto, 4. oktobra podali na avtobusni izlet.
Čeprav je smer vožnje nakazovala, da gremo proti Dolenjski, je bil
naš glavni cilj Kozjansko, z ogledom Pilštajna in Kozjega. Najprej
pa smo obiskali grad Mokrice, kjer nas je sprejel njihov vodič in
nam predstavil zgodovino gradu in njegovo današnjo funkcijo. Z
zanimanjem smo si ogledali tudi slikarske umetnine našega vodiča,
slikarja Marjana Novaka, v njegovem slikarskem ateljeju.
Dobro razpoloženi smo nadaljevali pot v Pilštajn, majhno vas v osrčju Kozjanskega Presenetila nas je njegova bogata zgodovina. Na
nekdanje bogastvo spominjajo trške hiše s klasicističnimi portali
in stara šola, kjer je danes razstava o zgodovini kraja. V enem od
prostorov so na okusen spomin vabili kozarci domače marmelade
in drobne steklenice likerja. Oboje iz drnul, plodov rumenega drena, ki ga Pilštajnci opevajo celo v svoji krajevni himni. Ogledali smo
si še ajdovsko ženo, znameniti pranger in farno cerkev. Prisluhnili
smo tudi legendi, ki pravi, da se je v 10. stoletju na Pilštajnu rodila
sv. Ema.
Naše potovanje v neznano smo zaključili v Kozjem, kjer smo stopili
v Šolo moje mame, od tam pa še na okusno kosilo v Motel Pri ribniku. Za dodatek k dobri volji pa je poskrbel domačin Denis s svojo
harmoniko. 
Milka Rogelj

Srečanje starejših članov društva nad 80 let
V Društvu upokojencev Litija se je v mesecu oktobru od 244 članov
starejših nad 80 let, srečanja udeležilo 80 članov. Priredili smo jim
prijetno srečanje s kulturnim programom. Vse udeležence so na
mizi pričakala jabolka, darilo območnega združenja Rdeči križ Litija
in pecivo članic našega društva. Vsak udeleženec je prejel še spominsko darilce , izdelano v naših ustvarjalnih delavnicah. Posebne
pozornosti sta bila deležna najstarejša udeleženka, Anica Smerdelj,
stara 95 let in najstarejši udeleženec, Rudi Vozel, star 86 let.
Vse prisotne je pozdravil župan občine Litija Franci Rokavec in
predstavnica Društva invalidov Litija, Vera Bric.
Prijeten klepet, dobro vzdušje in nasmejani obrazi so dokaz, da so
takšna srečanja še kako potrebna.. Nam, organizatorjem srečanja,
pa je v zadovoljstvo, ko vidimo, kako so dobre volje in srečni odšli
domov.
Člane, ki se zaradi zdravstvenih razlogov niso mogli udeležiti
srečanja, bodo ali pa so jih že, predstavniki Socialne sekcije
obiskali na njihovem domu ali v Domu Tisje, kjer domuje veliko
naših članov. 
Dušan Jovanovič

NAPOVEDNIK

Sobota, 22. november 2014, pohod MORAVŠKA KOČA, SLIVNA
Sreda, 10. december 2014, NOVOLETNO PRAZNOVANJE, GOSTILNA KRZNAR

OBVESTILO

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

MI-Les
Mitja Kralj
s.p.

Bevkova 34, 1270 Litija

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

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

BREZPLAČNA DELAVNICA ZA DRUŠTVA:
ORGANIZACIJA PRIREDITEV
IN DOGODKOV,
torek, 9.12.2014 od 15.30 do 17.30 ure
Vabimo vas na brezplačno delavnico, ki jo organiziramo
v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije za društva iz
občine Litija v mesecu decembru. Društva prirejamo veliko dogodkov in prireditev, zato vam bo v prvem delu
Milena Strmljan iz UE Litija predstavila kaj vse je potrebno urediti pred izvedbo prireditve. V nadaljevanju boste
spoznali kje in kako je možno brezplačno objavljati dogodke ter si tako zagotoviti večji obisk vaše prireditve.
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. Delavnica bo potekala v Mladinskem centru Litija, Ponoviška
cesta 12, Litija.

Na področju športa, konkretno v balinanju in nogometu je Kulturno
športno društvo Velika Štanga od meseca junija naprej, sodelovalo
na večjih turnirjih v balinanju, medobčinski rekreativni ligi v balinanju v O.L.M.N. ligi malega nogometa na travi in pa seveda, da
ne pozabim na področje kulture, kjer pa se tu več dogaja jeseni,
pozimi in spomladi.
Zadnjega Aprila smo priredili na športnem parku KOMUN, tradicionalno prvomajsko kresovanje, kjer se zberemo pretežno domačini
in ob dobri jedači in pijači, dočakamo prvi maj praznik dela. Junija
meseca smo kot organizatorji gostili zaključni turnir medobčinske
lige v balinanju, kjer je sodelovalo sedem ekip. Prvo mesto je zasedla ekipa Š.D. GOLIŠČE, drugo mesto D.U. Litija in tretje mesto
ekipa M.D.I. Litija. Prav tako smo se meseca junija udeležili na povabilo organizatorja, balinarskega turnirja v ZALOGU in KAMNIKU,
kjer je ekipa zasedla peto in šesto mesto osmih ekip. Augusta smo
se na povabilo balinarskega društva TOPOLŠČICA udeležili turnirja,
kjer smo dosegli izvrstno četrto mesto osmih ekip.
Avgusta meseca je nogometna ekipa organizirala turnir osmih ekip,
za kar gre vse pohvale, kot vodji organizacije JUG MATEJU. Najboljša je bila ekipa: Frape bar Sale trans, prvo mesto; Š.D. Sava, drugo
mesto; Bife pri Justinu, tretje mesto.
Istega dne so se balinarji udeležili turnirja v sosedskem GOLIŠČU,
vendar nam je šporna sreča obrnila hrbet, saj smo ostali brez uvrstitve. V tem mesecu smo se na povabilo Športnega društva Ivančna Gorica, udeležili dvodnevnega močnega turnirja šesnajstih ekip
v balinanju, kjer smo zasedli zlato sredino.
Seveda pri nas ne gre brez že četrtega tradicionalnega balinarskega turnirja, ravno tako v Avgustu, kjer se je prijavilo kar osem ekip,
veliki zmagovalci so bili:
1. DARE AVSEC, LADO ČERNE in VIKTOR OBOLNAR,
2. FORTUNA TINE st., JOŽE ŽELEZNIK in SIMON GRM,
3. JOŽE ČOŽ, BRANE GROZNIK in TATJANA ČAMPA.
Septembra smo organizirali ANTONOV turnir v balinanju, kateri bo
postal tradicionalni saj smo zato priliko namenili velik in lep prehodni pokal, katerega dobi v trajno last, ekipa, ki ga osvoji trikrat.
PRVO MESTO in prehodni pokal: Š.D. IVANČNA GORICA.
DUGO MESTO: D.U. KAMNIK.
TRETJE MESTO: D.U. ZALOG.
Oktober naj bi nam postregel z kostanjem, katerega je ponavadi
v teh naših krajih v izobilju, vrh tega smo se na povabilo Š.D. GOLIŠČE udeležili kostanjevega turnirja v balinanju, vendar moramo
priznati, da je bilo kostanja malo, uspeha v balinanju pa ravno tako.
Ker smo tu pri nas v VELIKI ŠTANGI vztrajni in pomalem tudi trmasti ljudje, smo meseca oktobra, kljub malo hladnejšemu vremenu,
organizirali balinarski turnir PRIJATELJSTVA šestih ekip.
Na veliko veselje in pa seveda z dobrimi igrami obeh domačih ekip,
smo dosegli maksimum z osvojitvijo: mesta ekipa VELIKE ŠTANGE
- 1; mesta ekipa, D.U. LITIJA - 2; mesta ekipa VELIKE ŠTANGE - 2
Da je ostal pokal za naj bližalca doma v VELIKI ŠTANGI je poskrbel JOŽE ČOŽ z briljantnim bližanjem trikrat v krog po pet, kar je
petnajst točk od možnih enaindvajsetih. V imenu K.Š.D. in mojem
imenu, čestitam vsem, ki so se trudili za lep uspeh na koncu in med
balinarsko sezono.

Da, smo društvo, ki nekaj da na šport in če že hočete tudi na razvoj
kraja, nam povedo dejstva, da se družimo z balinarji iz cele države, da so ti balinarji navdušeni nad našim športnim parkom, da se
radi vračajo k nam kot gostje, kot tekmovalci, kot prijatelji. Kdor bi
rad vse to občutil naj se nam pridruži in skupaj bomo podoživljali
vse lepote našega kraja, vse lepe trenutke prijateljstva in na koncu
športnih užitkov.
Napisal: MARJAN LUKANČIČ, predsednik K.Š.D. VELIKA ŠTANGA
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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

Ustanovljen litijsko
– šmarski območni
odbor VSO
V mesecu oktobru smo ustanovili
Območni odbor Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve
–VSO Litija -Šmartno pri Litiji.
Prvi predsednik je postal Boris Doblekar. Člani predsedstva so
Miha Groznik in Martin Hostnik iz šmarske ter Jožica Jerin in
Miran Parkelj iz litijske občine.

V društvu bo merjenje v sredo, 3.12.2014 od 8.00 do 10.00 ure.

TELOVADBA

Telovadba poteka v Športni dvorani Litija dvakrat tedensko ponedeljek in sreda ob 19.00 uri.

POHODI

4.12.
11.12.

Sava- Leše-Tirna- Sava
Neznano - avtobus

Ivan Lamovšek
Ivan Lamovšek

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 pohode kot na primer neznano, kjer je zanimanje večje bo organiziran avtobusni prevoz, zato se prijavite 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.

USTVARJALNE DELAVNICE

Z ustvarjalnimi delavnicami nadaljujemo ob četrtkih ob 17.00 uri.
Pripravila:
Predsednica DD Litija in Šmartno:
Sonja Čerčinovič
Rudolfa Pogačar

Preživeli smo lep družinski
dan v športnorekreacijskem
centru Reka
V športnem društvu Dolina posvečamo posebno pozornost družinam, družinski rekreaciji in s tem tudi otrokom. Že pred leti smo v sodelovanju z Zavodom za šport Planica za
vse člane družine organizirali športne popoldneve in športne vikende
v ŠRC Reka, kasneje tudi brez njihove podpore. Tako se nam je porodila ideja, da enkrat letno pripravimo dogodek, kjer bomo posebno
pozornost namenili družinam. Zato smo tudi letos v ŠRC Reka povabili družine iz naše in litijske občine. To prireditev običajno organiziramo prvi vikend v septembru,
letos pa smo jo zaradi dežja
prestavili za dober mesec.
Kljub hladnemu vremenu se
je prireditve udeležilo kar nekaj družin z otroki. Za otroke
smo imeli postavljeni dve napihljivi igrali, tobogan in grad.
Na ustvarjalnih delavnicah so
otroci lahko izdelovali jesenske krožnike in zapestnice. Na športnih delavnicah so se igrali z žogami, premagovali poligon, izdelovali loke in puščice, s katerimi so nato
ciljali tarče. Obiskovalci so se lahko okrepčali z obaro in posladkali s
palačinkami. Med prireditvijo smo nekaj pozornosti namenili tudi štiridesetletnici društva. V svojem govoru nam je g. Anton Mele st. povedal nekaj o začetkih rekreacije na mestu, ki ga danes imenujemo
športnorekreacijski center Reka. Za zaključek so otroci kostrevniške
in jablaniške doline odigrali nogometno tekmo.
V imenu ŠD Dolina se zahvaljujemo vsem, ki ste podarili dobitke
za srečelov, pomagali pri pripravi in izvedbi prireditve, ter vsem, ki
ste po končani prireditvi pomagali pri pospravljanju. Že sedaj vas
vabimo, da se udeležite naslednjega družinskega dne, ki ga bomo
člani ŠD Dolina pripravili septembra 2015. 
Tomaž Rozina

IZ DELA OZRK LITIJA
V mesecu oktobru so po Krajevnih organizacijah
Rdečega križa Kresnice, Primskovo, Gradišče pri
Dolah, Konjšici potekala srečanja krvodajalcev,
starejših, osamljenih in invalidnih oseb.

DOBRODELNI KONCERT
V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma potekal dobrodelni koncert
Rdečega križa Slovenije. Soorganizator koncerta je bil Zavod RS za
transfuzijsko medicino Ljubljana. Neposredno ga je prenašala
nacionalna televizija RTV Slovenija in prvi program Radia Slovenija, hkrati pa je s pomočjo več kot 50 prostovoljcev v Kontaktnem
centru NLB potekalo zbiranje sredstev preko brezplačne telefonske
številke 080 11 75.
Koncert je bil namenjen dodatni podpori nacionalnih akcij zbiranja
sredstev za zagotavljanje brezplačnih počitnic za otroke in starostnike iz socialno ogroženih okolij „Peljimo jih na morje“ in akcije
za prehranske pakete „Lepo je deliti“.

ROŽNATI OKTOBER

Na kratko o društvu oz. združenju.
VSO je domoljubno društvo, ki združuje državljane republike
Slovenije ter Slovence v zamejstvu in po svetu, ki imajo pozitiven
odnos do svoje domovine in slovenske osamosvojitve. Združuje
vse, ki so sodelovali
pri ustvarjanju političnih, kulturnih in
gospodarskih temeljev osamosvojitve,
v pripravah na osamosvojitev Slovenije, pri sami osamosvojitvi ter pri obrambi domovine v vojni za Slovenijo.
Združuje tudi vse, ki delijo vrednote slovenske
osamosvojitve, ki želijo
krepiti domoljubje, narodno zavest in ohranjati
pristni zgodovinski spomin na dogodke iz obdobja osamosvojitve.
Za včlanitev v VSO in
ostale informacije obiš
čite spletno stran www.vso.si ali pišite na naslov tajnistvo@vso.si .

Oktober je že nekaj let namenjen osveščanju o raku
dojk. To je najpogostejši rak žensk v razvitem svetu in
tudi v Sloveniji. Pri nas letno zboli okoli 1100 žensk.
Predvsem zaradi poznega odkrivanja bolezni je preživetje naših bolnic žal še vedno slabše od evropskega
povprečja.
Natančen vzrok za nastanek raka dojk še ni znan, obstaja pa nekaj dejavnikov tveganja, ki so povezani z njim.
Kljub večjemu obolevanju se zadnja leta smrtnost zaradi te bolezni
v razvitem svetu zmanjšuje. Razloga za to sta organizirano iskanje
raka, pri najbolj ogroženih ženskah in uvajanje novih učinkovitejših
načinov zdravljenja.
Zgodaj odkrit rak dojk je v večji meri ozdravljiv, pri odkrivanju pa
ima pomembno vlogo tudi redno mesečno samopregledovanje.
Območno združenje Rdečega križa Litija, je prejelo prijazno povabilo direktorice ZD Litija ,dr. Kežar Jožefe, na brezplačni klinični
pregled dojk z ultrazvokom dojk, ki ga je opravljala v ginekološki
ambulanti ter učno delavnico ozaveščanja in samopregledovanja
dojk, ki jo je vodila ga. LidijaJeršin. Povabilu se je odzvalo veliko
število žensk, zato se v imenu udeleženk zahvaljujemo, dr. Kežarjevi
s sodelavkami za klinični pregled in osveščanje.

„DROBTINICA“
V okviru svetovnega dneva hrane, smo tudi
letos organizirali akcijo „Drobtinica“, v sredo,
15.oktobra 2014 so naši prostovoljci in mladi
člani Rdečega križa iz OŠ Gradec, OŠ Litija in
OŠ Litija Podružnica s prilagojenim programom,
med 9. in 13. uro, zbirali prostovoljne prispevke
v zameno za kruh, ki so nam ga velikodušno podarili: Spar, Mercator, Društvo podeželskih žena in deklet Dole pri
Litiji, ter prostovoljke iz KO RK Dole in KO RK Gradišče pri Dolah, ki
so spekle kruh, piškote, pecivo…
Z odzivom občanov na akciji »Drobtinica« smo zadovoljni in jo načrtujemo tudi za prihodnje leto.

RAZDELJEVANJE JABOLK
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE in Slovenska Karitas sta kot edini humanitarni organizaciji, ki lahko prevzameta hrano iz »viškov«, ki se
bodo oz. se pojavljajo na slovenskem trgu zaradi embarga Rusije.
Do tega trenutka je pristojno ministrstvo zbralo podatke, da so slovenski pridelovalci prijavili 982 ton, ki bo na razpolago humanitarnima organizacijama.

Drage občanke, spoštovani občani, lepo povabljeni v naše domoljubno združenje.
Predsedstvo VSO Litija-Šmartno pri Litiji

RKS je Območnemu združenju RK Litija odobril večjo količino jabolk, kar 11 ton, ki jih je razdelilo socialno šibkim družinam.

POL ODSTOTKA JE DOVOLJ, DA NEKOMU POMAGATE
SPREMENITI ŽIVLJENJE NA BOLJE !

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

Kot davčni zavezanec oz. zavezanka lahko v skladu Zakonom o dohodnini do 0,5% dohodnine odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo
v letno davčno osnovo, namenite za financiranje splošno – koristnih
namenov. Med te pa sodijo tudi humanitarni programi. V kolikor se
o tej odločitvi ne izjasnite
pisno, gre omenjeni znesek državi.
Vaša odločitev, da davčno olajšavo namesto v
proračun namenite naši
organizaciji za pomoč
ljudem v stiski, bo pomagala mnogim ljudem,
ki se zaradi pomanjkanja
obračajo na nas. Preveč je žalostnih življenjskih zgodb posameznikov in družin z nizkimi prejemki, brezposelnih, bolnih,
slabotnih, ostarelih in otrok, da bi ob vsem tem ostali brezbrižni in hladni !Program socialne dejavnosti, ki je namenjen socialno ogroženim posameznikom in družinam ter ljudem, ki so se znašli
v socialni stiski, izvajamo že vsa leta od naše ustanovitve.
Za vse informacije smo vam na voljo na številki 018963730 ali
051443600, lahko pa nas obiščete v pisarni OZRK Litija, Trg na
Stavbah 1, Litija. Vzemite si trenutek za dobrodelnost!
Sekretarka, Danica Sveršina
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Članice zabeležile svojo
drugo zmago
V oktobru in prvi polovici novembra so se
nadaljevale tekme vseh ekip ŽRD Litija v
ligaškem tekmovanju. Starejše deklice so
svojo prvo letošnjo tekmo odigrale v Novem
mestu proti ŽRK Krka, vendar so jo, zaradi
prevelikega števila tehničnih napak in malce nezbranosti, izgubile z rezultatom 16:20. Tudi kadetinje še niso
našle prave forme – v Žalcu so proti ekipi RK Zelene doline Žalec namreč izgubile z izidom 30:19. Starejše deklice so svojo prvo
zmago zabeležile v soboto, 11. 10., na gostovanju v Kočevju pri
RK Kočevje s končnim rezultatom 19:27! Sledili sta domači tekmi
kadetinj in članic, ki pa sta se, kljub borbeni igri, končali s porazoma obeh ekip. Naslednji konec tedna je svojo prvo tekmo odigrala
še ekipa mlajših deklic B in sicer proti RK Krim. Trema je naredila
svoje in punce so tekmo žal izgubile. V nedeljo, 19. 10., je kadetska
ekipa ŽRD Litija v gosteh odigrala tekmo proti DRŠ Alen Mihalj iz
Slovenj Gradca in izgubila – bilo je 24:19. Ekipa starejših deklic pa
je doma več kot zasluženo remizirala z ekipo DRŠ Vrhnika rezultat
je bil 21:21. V soboto 25. 10. je sledil nov uspeh starejših deklic, saj
so v gosteh premagale RK Sava Kranj z rezultatom 16:21. Naslednji
dan sta se v domači športni dvorani ponovno odigrali dve tekmi.

V soboto, 27.09.2014 se je v Zagrebu zgodilo mednarodno prvenstvo WTF Taekwondoja. Zbrali so se
vsi najboljši tekmovalci v tehniki iz
države gostiteljice (turnir je hkrati
veljal tudi za njihovo državno prvenstvo) ter sosednjih držav. Skupno se
je udeležilo 27 klubov iz 5 držav. Za
absolutne favorite je veljala reprezentanca Srbije, ki se tudi pripravlja
na udeležbo na letošnje svetovno
prvenstvo v Mehiki.
Slovenske barve je na tekmovanju
zastopal pod okriljem kluba TKD
Šmartno-Litija, Rok Mohar, ki je
nastopil v članski kategoriji črnih
pasov, od 30-39 let. V finalu je po
dveh predstavljenih poomsae z rezultatom 13,13 točke zasedel 3,
mesto. Boljša sta bila korejski predstavnik kluba Karlovac in reprezentat Srbije. Nastop je bil namenjen uvajanju novitet v izvedbi, kar
je pozitivno pohvalil tudi njegov mentor in bivši selektor, ki je bil
prisoten na tekmi.

MEDNARODNI POOMSAE SEMINAR 2014

Najprej so na parket stopile kadetinje domačega rokometnega društva ŽRD Litija in kljub začetni nervozi in kar nekaj tehničnim napakam, v drugem polčasu pokazale odlično igro in zabeležile svojo
prvo zmago – bilo je 25:20! Tekma članic pa se na žalost ni odvila
v našo korist. Rokometašice domačega kluba ŽRD Litija so izgubile
proti ŽRK Tenzor DP - Logik Ptuj z rezultatom 22:31 Zadnjo tekmo v
oktobru so odigrale članice in sicer v gosteh pri ŽRK Brežice – tudi
ta se je na žalost končala s porazom (24:17). Oktober očitno ni bil
najbolj naklonjen igralkam našega kluba, se je pa zato prvi tekmovalni vikend v novembru odvil veliko bolje. Odigrale so bile 4 tekme
(3 domače in ena v gosteh), od tega smo zabeležili 2 zmagi, en remi
in en poraz. Najmanj ugodno se je na domačem parketu za nas
razpletla tekma starejših deklic proti RK Krim Mercator, ki so, kljub
kvalitetni in napadalni igri, izgubile z rezultatom 21:26. Veliko bolj
zadovoljne ob koncu tekme so bile mlajše deklice, ki so, prav tako v
domači športni dvorani, remizirale s favoriziranim klubom ŠD Polje
Krim (13:13). Kadetinje so odigrale tekmo v gosteh pri ŽRK Brežice
in zabeležile drugo zaporedno letošnjo zmago z izidom 15:23. Zadnjo tekmo vikenda je v nedeljo zvečer v domači dvorani odirala še
članska ekipa in sicer proti RK Adria transport Logatec. Dekleta so
z veliko bolj zavzeto in energično igro prekinile serijo treh zaporednih porazov in se veselile druge letošnje zmage (29:22).
Tudi v nadaljevanju sezone bomo dekleta iz ŽRD Litija nadaljevala z
ligaškimi tekmami. Želja po zmagovanju je pri vseh ekipah iz tekme
v tekmo večja, k temu pa v veliki meri pripomorete gledalci, ki vas
je na tribunah vedno več. Zahvaljujemo se vam za vse vaše spodbude in srčno navijanje ter vas hkrati vabimo, da nas pridete podpret
tudi na prihajajoče tekme v domačo športno dvorano v Litijo.
Petra Komat

Konec poletja, od 18-24 avgusta, je bil v Beogradu pod okriljem
domačega kluba Galeb, organiziran mednarodni poomsae seminar
WTF taekwondoja. Udeležilo se ga je čez 50 tekmovalcev in trenerjev iz Srbije, Bolgarije, Rusije, Grčije in Slovenije.
V enem dnevu se je izvajalo po 5 treningov: jutranji za moč in razgibanost,
dopoldan dva treninga za nižje in višje tehnike in popoldan dva treninga
za nižje in višje tehnike/poomsae. V
prvih treh dneh je bil poudarek predvsem na posameznih zaporedjih in
tehnikah in izvedbi, četrti dan je bil
posvečen nastopom v ekipah, peti dan
kreativnim nastopom in sojenju, šesti
dan pa tekmovanju oz. praktični uporabi nastopa/sojenja in taktiziranja.
Treningi so potekali pod vodstvom
GM Dang Ky Tu-ja. nosilca črnega
pasu 8.dan (veliki mojster je v svoji
tekmovalni karieri bil 16 let zapored
nepremagljiv Evropski prvak, en krat
svetovni vice prvak in dvakrat svetovni prvak v izvajanju poomsaetehničnega taekwondoja).
Voditelj seminarja je seznanil udeležence z vsemi novitetami, ki se
uvajajo v tehničnem delu, strokovno razlago in utemeljitvijo. Prav
tako je tudi zelo natančno poučil o natančnosti vsakega giba in
premika, kakor tudi pasteh, ki se pojavijo pri sami izvedbi. Predvsem je bil učinkovita predstavitev iz perspektive sodnikov, tako da
tekmovalci lažje razumejo način ocenjevanja.
Izobraževanja na najvišjem možnem nivoju se je iz domačega kluba
Šmartno Litija kot edini trener Slovenije in še aktiven tekmovalec,
udeležil Rok Mohar, nosilec črnega pasu 5.dan. Seminar je kljub
vsem naporom uspešno zaključil. Sedaj je na vrsti čas, da pridobljene spremembe uvede v svoje tekmovalne nastope, skupek izkušenj in znanja pa prenese na preostale člane domačega kluba.

VABILO NA VPIS DEKLIC
V KK LITIJA
Treningi košarkaric potekajo po naslednjem
razporedu:
1.,2.,3. razred:
ponedeljek
sreda		
petek		
4.,5.,6. razred:
ponedeljek
sreda		
petek		

14.30 – 15.30	Športna dvorana Litija
14.05 – 15.05	Športna dvorana Litija
16.30 – 17.30
OŠ Gradec
15.00 – 16.00	Športna dvorana Litija
15.00 – 16.00	Športna dvorana Litija
16.30 – 17.30
OŠ Gradec
Pridruži se še ti!

Informacije na mobilno telefonsko številko: 040 364 432
Košarkarski klub Litija

TOREK, 9.12.2014, ob 16.uri

ČLAN ŠD MAISTER DRŽAVNI
PODPRVAK
Športno društvo Maister je mlado društvo sestavljeno iz članov različnih starosti, za katere
se lahko enostavno reče, da smo »simpatizerji gibanja in narave«. Navdih in motivacijo črpamo iz želje po
druženju, aktivno in ustvarjalno preživetem prostem času, predvsem pa nas povezujejo prijateljske vezi.
Predstavljamo vam našega člana – Denisa Tomca iz Polšnika,
ki se je pričel rekreativno ukvarjati s fitnesom, torej vadbo z
utežmi, pred cca 4 leti, pri tem, da se zadnji dve leti s tovrstno
športno dejavnostjo ukvarja bolj resno oziroma profesionalno.
O njegovi športni zavzetosti pričajo tudi športni rezultati, pa naj
omenimo le nekatere. Lansko leto 1. mesto v junior bodyclassic
kategoriji v Avstriji in 2. mesto na tekmovanju Maxxopen v Mariboru. Letošnje
leto oktobra se je udeležil
mednarodnega tekmovanja
MaxxOpen v Ajdovščini, in
sicer v kategoriji BodyClassic +175cm, kjer je v močni
konkurenci osvojil odlično 5.
mesto. Nato še slovenskega
državnega prvenstva v Mariboru, kjer pa je osvojil zavidanja vredno 2. mesto. Tako
kot da vsak šport človeku
veliko, pa naj gre za rekreativca ali pa profesionalca, je
dal tudi Denisu fitnes ogromno. Uspehi seveda niso
samoumevni in tudi ne bi prišli brez velike mere samodiscipline, predanosti in ljubezni do omenjenega športa. Glede na to,
da želi Denis tovrstno športno panogo
prenašati na bodoče generacije, se je
odločil za osebno trenerstvo. V primeru, da imate težave z zdravjem, pa naj
gre bodisi za prekomerno telesno težo,
želite pridobiti mišično maso ali pa
imate zgolj željo izvedeti več o pravilni
fitnes vadbi in pravilnem prehranjevanju, se lahko obrnete na Denisa prek
telefonske številke (031-847-294) ali
ga najdete na facebook profilu DENIS
TOMC-osebni trener, in z veseljem
vam bo pomagal. V primeru kakršnihkoli vprašanj pa lahko pišete tudi na
elektronski naslov Športnega društva
Maister, sd.maister@gmail.com ali se obrnete na predstavnike
upravnega odbora društva, ki ga sestavljata Mario Japić (031611-418) in Luka Sterle (031-507-050).
VABILO NA NAŠ ZADNJI SKUPNI DOGODEK V LETU 2014:
Športno društvo Maister bo 30.12.2014 praznovalo svojo prvo
obletnico obstoja, zato vas z željo po skupni obeležitvi omenjenega dogodka vabimo, da se nam pridružite na »Nočnem pohodu na Sitarjevec«. Zbor bo v torek, 30.12.2014 na Maistrovi
ulici 5 ob 18.00 uri, od koder se bomo z lučkami odpravili na
Sitarjevec novim dogodivščinam naproti. Več informacij lahko
prejmete pri Mariu (031-611-418) ali Luku (031-607-050) oziroma nam pišete na sd.maister@gmail.com ali sledite objave na
FB profilu društva.
Toplo vabljeni vsi zainteresirani, da se nam pridružite!
Športno društvo Maister

NOVA KEGLJAŠKA SEZONA
ŽE V POLNEM TEKU
Litijski kegljači smo novo sezono pričeli precej
uspešno, kar je plod trdnega in obilnega treniranja tekom poletja. Rezultati pa so nedvomno
posledica tudi zagretosti na tekmah, kjer se vsi
trudimo po najboljših močeh.
Na tekmovanjih državne lige vsem trem litijskim ekipam kaže dobro. Prva moška ekipa, ki tekmuje v 1.A državni ligi, se po sedmih
tekmah trenutno z desetimi točkami nahaja na 4. mestu lestvice,
bori pa se tudi za drugo ali tretje mesto v ligi, kar bi jim na koncu
sezone prineslo uvrstitev na Evropski pokal. Druga moška ekipa se
v drugi ligi vzhoda suvereno drži na 5. mestu lestvice, v nadaljevanju pa ciljajo tudi višje na lestvici. Naša ženska ekipa, ki že drugo
leto zapored tekmuje v 1.A ženski ligi, se nahaja na 8. mestu lestvice, ob koncu sezone pa upamo na zaključek sezone na kakšnem
mestu višje.
Veliko mladih upov tekmuje v najmlajših kategorijah, najbolje pa
trenutno kaže Matjažu Ivančiču, ki se v prvi kategoriji dečkov s 105
keglji razlike nahaja na 1. mestu, Eva Krafogel pa se v drugi kategoriji pri deklicah trenutno nahaja na 4. mestu. Do konca sezone
najmlajše predstavnike kegljanja čakata še dve tekmovanji.
V novembru je potekalo državno prvenstvo posamezno za kadete
do 18. let. Pri kadetih se je najvišje uvrstil Klemen Ivančič, ki je
tekmovanje končal na nehvaležnem 4. mestu in sicer z zgolj petimi
keglji razlike. Pri kadetinjah pa se je izkazala naša nova dekliška
moč, ki letos prvič tekmuje za Litijo, Lara Krafogel, ki je dosegla
10. mesto.
Vsem tekmovalcem želimo veliko uspehov na prihajajočih tekmovanjih!
Kegljaški klub Litija 2001

ŠPO RT

November 2014 13

NK Litija obvešča
DELO STROKOVNEGA VODSTVA
V NK Litija smo se za mladinski pogon odločili
v sodelovanju in ob finančni pomoči staršev za
nakup novih nogometnih žog za mlajše selekcije, kar bo omogočilo kakovostnejšo vadbo, saj
je neprimerno drugače, da vsi igralci trenirajo ves čas z enakimi
žogami. Za ta namen je klub že nekaj časa odprl poseben račun
za mlajše selekcije, katerega vodita dva starša. Denar, ki prihaja
na račun pa bo porabljen izključno za delovanje mlajših selekcij.
Že sedaj smo izvedli vse potrebno, da se bo NK Litija po eno-letnem premoru udeležil priprav v začetku marca v hrvaški Istri.
Tudi priprave so sestavni del uspešnega trenažnega procesa in
navajanja na skupni, timski duh vseh igralcev. Naj se ob vseh teh
stvareh zahvalimo predvsem staršem, ki izpolnjujejo svoje obveznosti, vozijo otroke na treninge in tekme ter omogočajo svojim
otrokom tako nogometni, kot tudi osebnostni razvoj.
POGLED PO SELEKCIJAH
V NK Litija smo ponosni, da zadnja leta sestavljamo ogromno
ekip in v tekmovanjih MNZ Lj. sodelujemo s člani, mladinci, kadeti, U-15, U-13, U-11, U-9 in U-8. Prav je, da se dotaknimo tudi
njihovih rezultatov. Lestvice so trenutno še nepopolne, saj ni jasen epilog tekem 3 krogov, na katerih ni bilo uradnih sodnikov in
je bil sam klub dolžan poskrbeti za sojenje. Vodstvo MNZ Lj. se
ni uspel dogovoriti s sodniki, kasneje pa je prišlo do kompromisa
in so se tekme odvijale naprej z uradnimi sodniki. Malo pred zaključkom jesenskega dela člani zasedajo sredino lestvice v RLL.
Kadeti in mladinci trenutno zasedajo skupno 1. Mesto v 1. MNZ
Lj., kar bi ob koncu sezone pomenilo uvrstitev v kvalifikacije za 2.
SML in 2. SKL. Sezona bo še izjemno dolga, tako da so ti rezultati le trenutni in je do konca še vse mogoče. U-15 v 1. MNZ Lj.
presenetljivo zaseda sredino lestvice in ponovno gre tej ekipi vsa
pohvala za nadpovprečne rezultate. U-13 tekmuje v 2. MNZ Lj.
Ta selekcija ima malo slabše rezultate in zaseda tretje mesto od
zadaj, a verjamemo, da bodo igralci te selekcije pokazali še veliko
in da jim bo uspelo ostati v ligi. Selekcije U-11, U-9 in U-8 so ob
pisanju tega prispevka že zaključile s tekmovanji. Tudi najmlajše
gre pohvaliti, saj vidno napredujejo v nogometnem znanju in kažejo izjemno voljo za napredek. Tu se rezultati ne vodijo.
VADBENI POGOJI
Po končanem jesenskem delu se vse selekcije v večini selijo v
telovadnice in tam nadaljujejo s treningi. Za višje selekcije so v
načrtih tudi 2x tedensko treningi zunaj, vse odvisno od vremena.
U-15 in U-13 bosta tudi udeleženki zimske lige v Radomljah na
umetni travi. Tukaj ponovno naprošamo za pomoč vse, ki imate
posluh za razvoj litijskega nogometa, da le ta končno dobi nogometno igrišče z umetno travo. Že sedaj vidimo, ko so kratki dnevi,
kako težko razvrščamo vse selekcije in vse otroke po vadbenih
površinah in v kakšnih pogojih so primorani trenirati.
OSTALO
Lansko leto smo v NK Litija prvič pričeli z izdajo letnega koledarja
in že sedaj obveščamo, da bomo tudi tokrat čim več občanom
ponudili letni koledar NK Litija, z namenom zbiranja prostovoljnih
prispevkov za izboljšanje pogojev za delo. Organizirali bomo tudi
zaključno novoletno druženje za vse sodelujoče, kot je to že v
navadi. Seveda pa so v mislih tudi drugi novi načrti, ki pa jih bomo
uvedli v letu 2015.
SPONZORJI IN DONATORJI
Naj se tudi tokrat zahvalimo sponzorjem in donatorjem, saj brez
teh preprosto ne bi šlo. Le teh je kar nekaj, izpostavljamo pa
predvsem sledeče: Projektiranje, svetovanje Ivan Matijević, studio IM s.p., Zavarovalnica Maribor d.d., Ostrešje d.o.o., Predilnica
Litija d.o.o., Foto format d.o.o, PE Litija.
Za sponzorje in donatorje imamo cenik in skladno s tem skrbimo za njihovo oglaševanje. Le to je mogoče s transparentom na
igrišču NK Litija, objavo na letnem koledarju, objavo v medijih ob
rednih sporočilih za javnost, FB oglaševanju, oglaševanju na spletni strani NK Litija, objavo na zaključku jesenskega in spomladanskega dela, tiskom na drese, ime selekcije, kluba po sponzorju
ali donatorju.
V upravnem odboru NK Litija se močno zavedamo, da bomo še
vedno mogli narediti ogromno dela na prostovoljni ravni, najti
še veliko sponzorjev in donatorjev ter drugih prispevkov fizičnih
oseb, da bo klub napredoval, šel po začrtani poti in dorasel ciljem, kamor NK Litija tudi sodi. Naj to služi tudi kot vabilo na oglede treningov, tekem in ostalih aktivnosti NK Litija. Tudi moralna
podpora igralcem in vodstvu NK Litija veliko pomeni.
UO NK Litija
Gregor Zavrl, predsednik

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

USPEŠEN ZAČETEK SEZONE
Vse selekcije FC Litija so uspešno pričele s tekmami v novi futsal sezoni. Res da je članska ekipa FC Litija septembra izgubila superpokal proti
Oplastu (ekipa je bila povsem na novo sestavljena), vendar so se nato varovanci trenerja Tomija
Horvata uigrali in trenutno, po šestih krogih 1. SFL, zasedajo 2.
mesto. Najprej so v prvem krogu remizirali z Velikimi Laščami, bilo
je 4:4, nato pa zabeležili prvo zmago v novi sezoni – v domači dvorani so z rezultatom 3:2 premagali ekipo Extrema. V tretjem krogu
je ekipa zabeležila še eno veliko zmago – z rezultatom 3:2 je v
gosteh padla Sevnica, po kateri je sledil prvi poraz. V Litiji je bil po
hudem boju z rezultatom 2:3 boljši Dobovec iz Rogatca, ki je tudi
glavni favorit za končni naslov. Po tem porazu se je naša članska
ekipa hitro pobrala in nanizala dve zaporedni zmagi proti Mariboru
in nazadnje proti Benediktu. Pred nadaljevanjem prvenstva ima torej naša ekipa lepo izhodišče, saj je položaj na lestvici po rednem
delu zelo pomemben, saj prvi dve mesti vodita direktno v polfinale
državnega prvenstva. Ekipa pa je bila uspešna tudi v pokalu Terme
Olimia, kjer je v osmini finala premagala ekipo KMN Olimp Celje
in se uvrstila v četrtfinale tekmovanja. Tu se bo naša ekipa na prvi
tekmi četrtfinala, 14. novembra 2014, v gosteh pomerila z ekipo
Dobovca, 28. novembra pa se bo z istim nasprotnikom pomerila še
na povratni tekmi v domači dvorani.
Uspešno je v novo sezono krenila tudi ekipa U19, ki jo vodi bivši
vratar Litije Darko Tokič. V prvem krogu je bila ekipa prosta, v drugem je ekipa doživela nesrečen poraz proti Olimpu iz Celja, ki je
zmagal z golom v zadnji sekundi srečanja, v tretjem in četrtek krogu pa je naša ekipa dosegla dve visoki zmagi. Najprej so z rezultatom 1:4 v gosteh premagali NK Laško, nato pa še doma NK Imeno
z 8:2. Do konca rednega dela je še devet tekem, ki bodo odločale o
tem, kdo bo odšel v nadaljevanje prvenstva.
Glede na sestavo ekipe in vse težave pred začetkom sezone, ki so
se odvijale glede tega, so v državno prvenstvo krenili tudi igralci
ekipe U15, ki jih vodi Luka Bregar. Po štirih tekmah imajo na lestvici dve zmagi in dva poraza. Najprej so v prvem krogu izgubili na
gostovanju v Podčetrtku z rezultatom 5:1, na drugi tekmi so doma
visoko ugnali NK Laško z rezultatom 13:4, nato ponovno izgubili
v gosteh proti ekipi Slovenskih Goric z rezultatom 12:1, v četrtek
krogu pa premagali ekipo Sevnice z rezultatom 19:0. Do konca rednega dela jih čaka še šest tekem, njihov cilj pa je vsaj tretje mesto
na lestvici U15.
V klubu smo z dosedanjim potekom lahko zadovoljni, saj so rezultati kljub spremembam v ekipi, pozitivni. Vsi v klubu pa bomo delali
na tem, da bodo ekipe še boljše in uspešnejše, saj vsi vemo - da
tudi takrat ko si najboljši, je lahko še boljše. Vse ljubitelje futsala
pa ob tem vabimo na vse domače tekme naših ekip, saj naši igralci
potrebujejo nekaj spodbude tudi s tribun. Vabljeni na tekme FC
Litija! 
FC Litija

Ob izidu občana bo že končan jesenski del prvenstva. Članska ekipa je v prvem delu lestvice,
kar je glede na igralsko zasedbo zelo dobro. V
tekmovalni sistem so se vrnili sodniki, zato so
tekme, ki so bile odigrane z domačimi sodniki
razveljavljene in prvenstvo se nadaljuje po jesenskem terminskem razporedu. Naši nogometaši so večina točk
osvojili na gostovanjih in eno takih je bil tudi derbi v Litiji, ki je bil
rezultat za našo ekipo ugoden.
Ženska ekipa, ki je močno pomlajena in tekmuje v prvi ligi primerno
igra in nabira izkušnje za pomladanski del sezone, ki naj bi prinesel
boljše rezultate. Mlajše ženske selekcije pa uspešno tekmujejo v
turnirskem sistemu.
Vse tri mlajše selekcije dečkov so zaključile s tekmovanji, kjer so
zabeležili kar nekaj dobrih rezultatov, in se selijo na treninge v telovadnice. V načrtu je tudi odigrati nekaj zimskih turnirjev in tako
zadržati pripravljenost igralcev za pomladanski del tekmovanja.
Člani in članice pa bodo svojo pripravljenost vzdrževali preko zime
na umetni travi v Jevnici.
Veteranska ekipa je jesenski igrala v veteranski Domžalski ligi, kjer
bo prezimila na prvem mestu. Doma smo odigrali tudi občinski derbi z NK Litija in ga odločili v našo korist.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

STEFAN JOKSIMOVIĆ POSTAL DVAKRATNI
ZMAGOVALEC MEDNARODNEGA KARATE
TURNIRJU V KRANJU

borbah ostal nepremegan ter tako osvojil dve
zlati medalji. Da imajo ti
dve medalji še večjo težo
pa pove podatek, da je
petnajstletni Stefan nastopil v starostni kategoriji višje, torej med šestnajst in sedemnajstletnimi mladinci.

OBLETNICA SKUPNE TELOVADBE ČLANIC ŠOLE ZDRAVJA,
SKUPINA SAVA
Članice skupine Šole zdravja Sava smo 9.
oktobra 2014 praznovale prvo obletnico skup
ne vadbe. Telovadile smo vsak dan, razen nedelj in praznikov. V povprečju je telovadilo 9,5 članic od skupno
19 včlanjenih. Na povabilo k praznovanju
so se nam pridružile skupine telovadk
Šole zdravja iz Litije,
Šmartna, Kresnic in
Domžal. Posebno ponosne smo, da so se
nam pridružili otroci
z učitelji in vzgojitelji iz OŠ in vrtca Sava, saj je naše praznovanje
sovpadalo tudi s tednom otroka. Slavnostni gostji in govornici sta
bili predsednica Šole zdravja ga.
Zdenka Katkič in podžupanja Občine Litija ga. Lijana Lovše. Uvodni
govor je imela ga. Darja Zupančič.
Del dogodka je posnela naša lokalna televizija ATV. Praznovanje
je potekalo sproščeno, s slavnostnimi govori, telovadbo, petjem in
kasneje s pogostitvijo. Članice smo pripravile domače dobrote in
tudi za žejo je bilo poskrbljeno. Druženje smo zaključili s prijetnim
občutkom, da lahko posamezniki z
dobro voljo vplivamo na dobro počutje krajanov, se
povezujemo z lokalno skupnostjo
in gradimo odnose
tudi širše po Sloveniji.
Hvala vsem, ki ste
se praznovanja udeležili, hkrati pa v našo sredino vabimo vse, ki si
tega želijo.

V imenu skupine zapisala: Alenka Koprivnikar
Foto: Metka Lamovšek

riji mladincev 16-17 let
ter si prislužil z odličnim nastopom v katah
3. mesto; v skupinskem
nastopu v izvajanju kate
1. mesto in v športnih
borbah v kategoriji mladinci -76 kg 1. mesto.

V soboto, 20. septembra, je v
kranjski športni dvorani Planina potekal 15. Mednarodni karate turnir »Kranj open 2014«.
Tekmovanja se je udeležilo
370 tekmovalk in tekmovalcev
iz petih držav.
Prvo ime trboveljske ekipe
je bil Stefan, ki je v svojih
nastopih v katah in športnih

V soboto, 18. oktobra,
je v Šenčurju pri Kranju potekala 2. Pokalna tekma v organizaciji
Karate zveze Slovenije
za leto 2014. Nastopilo je 393 tekmovalk in
tekmovalcev iz 45 slovenskih klubov. Stefan
je nastopal v katego-

B. Joksimović

ZAKLJUČEK MOTOKROS SEZONE
Zaključek državnega in pokalnega tekmovanja v motokrosu, je letošnje leto potekalo 11. in 12. oktobra na stezi Prilipe pri Brežicah.
Sončno in izredno toplo vreme za ta čas ter odlično pripravljena
proga je v dveh dneh privabila številne domače in tuje tekmovalce. V soboto, je potekala finalna dirka za pokalno prvenstvo, kjer
so se pomerili tako profesionalni kot amaterski oz. rekreativni vozniki. V nedeljo pa je potekala zadnja skupna dirka UNIOR MX državnega prvenstva Slovenije in Hrvaške.
Obeh dirk se je udeležil tudi 10. letni Gal Hauptman iz Vintarjevca,
ki vozi za domači moto klub ZAI TEAM iz Šmartnega. Gal, ki se z
motokrosom ukvarja od svojega 6. leta dalje, je že drugo sezono
vozil na 65 kubični
Husqvarni. V letoš
njem letu je odpeljal vse dirke državnega in pokalnega
prvenstva Slovenije
in v skupnem seštevku obeh prvenstev dosegel tretje
mesto. Odpeljal je
tudi nekaj tekem za
FOTO: Žan Obreza
odprto državno prvenstvo Hrvaške. Najbolj zanimiva izkušnja v letošnji sezoni, je bila
udeležba na evropskem tekmovanju, kjer se je kot najmlajši voznik
uvrstil med deseterico in s tem dokazal, da se lahko pomeri tudi z
najboljšimi mladimi vozniki v Evropi.
V prihodnjem letu, si Gal želi odpeljati vse dirke v domačem prvenstvu, kjer želi biti kar najboljši in tako nabrati čim več izkušenj za
mednarodne dirke.
Ob uspešnem zaključku sezone, se bi radi zahvalili vsem sponzorjem in zvestim navijačem, ki ste spodbujali mladega motokrosista
na njegovi športni poti. 
MK ZAI TEAM

Minilo že pet je let
odkar Te več med nami ni,
a v naših srcih spomin
na Tebe vsak dan oživi!

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetel in lep
kot zvezda na nebu…
(T. Pavček)

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

Z A H VA L A
V SPOMIN
Minilo je že pet let, odkar nas je po kruti bolezni zapustila naša
draga žena, mati, mama, sestra in tašča

ob izgubi naše drage mame

MELHIOR - MILAN BREGAR

KRISTINE SAVŠEK

1936 – 2014
iz Jevnice

MARICA - MARIJA ČEBELA
rojene Božič
11.7.1934 – 16.11.2009

Vsem, ki se je spominjate, postojite pri njenem grobu,
ji poklanjate cvetje in prižigate sveče se najlepše zahvaljujemo.

Njeni najbližji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem
in znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše, izrečena sožalja
in podporo, ki ste nam jo nudili v teh težkih trenutkih. Zahvaljujemo
se g. župniku Robertu Hladniku za lepo opravljen obred, pevcem,
praporščakom, pogrebcem, Klemnu ter g. Janezu Jesenšku za besede
slovesa.
Posebna zahvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na
njeni zadnji poti.

Žalujoči: žena Fani in hči Danijela z družino

Žalujoči vsi njeni
S svojim smehom
vsakega osrečiti si znal,
a pred usodo
sam nemočen si ostal.

Z A H VA L A

Z A H VA L A
21. oktobra 2014 smo se poslovili
od nosilca partizanske spomenice NOB

V SPOMIN

IVANA PONEBŠKA - MATIJE

22. novembra mineva pet žalostnih let odkar nas je
nenadoma zapustil naš dragi

po domače Selanovega
8.12.1924 – 17.10.2014
iz Zavrstnika 16

MATO CIRAR

Zahvala velja vsem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot,
darovali cvetje, sveče in izrekali sožalja.
Posebna zahvala g. Mirku Kaplji za poslovilni govor,
g. Žanetu Savšku za nošenje odlikovanj in vsem praporščakom.

V naših srcih boš vedno živel
v najlepšem spominu.

Žena Mici in vsi njegovi

Pogrešamo te – vsi tvoji.

Mar prav zares odšel si tja, v neznano?
Kako si mogel, ko smo mi še tu…?
Nositi moramo vsak svojo rano
molče, da ti ne zmotimo miru.
(S. Makarovič)

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Mnogo prezgodaj
nas je zapustila naša draga

Po dolgi in mučni bolezni nas je za vedno zapustil
naš dragi mož, oče, brat, stric in svak

VLASTA LOGAR

z Leskovice 20

Zahvaljujemo se družinam Groznik, Plut, Props, Kamnenovič, Dolšek in Premk ter Heleni in Nataši za vso pomoč, obiske in podporo
v težkih dneh, ko smo še upali na ozdravljenje. Zahvala velja tudi
Zdravstvenemu domu Litija, posebno patronažnim sestram, reševalcem in dr. Kokotovi, ki so mu ob strokovni zdravstveni oskrbi nudili
tudi prijazno besedo. Iskrena hvala velja vsem, ki ste zanj molili, izrekli
sožalje, darovali cvetje in sveče, pomagali tudi finančno in ga v tako
velikem številu pospremili na zadnjo pot. Z mašo zadušnico, pesmijo,
poslovilnim govorom in dostojanstvenim pogrebnim obredom nam
je bilo slovo lažje. Prav vsem velika hvala.
Žalujoči: žena Vera, sinova Bogdan in Izidor z Nino, sestri Marija in
Roza ter ostalo sorodstvo
Vse življenje si garal,
gorja, grozot obilo si prestal,
a nikoli nisi se predal.
Omagan in utrujen
zaprl svoje si oči,
odšel si tja, od koder vrnitve ni,
v spominih naših pa za vedno si.

Z A H VA L A
Nenadoma nas je za vedno zapustil dragi ati, stari ata in brat

JOŽE POGLAJEN
1950 – 2014
iz Dolgega Brda

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Iskrena hvala Lovski
družini Polšnik, pevcem, g. župniku in vsem, ki ste ga pospremili na
njegovi zadnji poti.
Pogrešali te bomo.
Hčerki Anika s Klemnom, Jožica, vnuki Domen, Rok, Ana,
sestri Lojzka in Štefka z družino

23.7.1920 – 22.10.2014
iz Velike Gobe

Iskreno se zahvaljujemo za pomoč zdravnikoma – dr. Pajntarju,
dr. Koprivi, sestram in reševalcem ZD Litija, zdravnikom UKC in Onkološkega inštituta Ljubljana, negovalkam Doma Tisje, patronažni sestri
Vanji, družinama Lemut in Godec. Posebno se zahvaljujemo PGD Jevnica, g. Jožetu Godcu in g. Marjanu Petku za poslovilne besede, pevcem vokalne skupine Lipa Litija ter g. Setničarju za zaigrano melodijo.
Hvala vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter hvala
vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Tiho, tiho čas hiti,
zaman te čakam, ker te ni,
le listje rahlo šelesti,
veter solze mi suši,
a srce ne preboli.

ALOJZ MIGLIČ

Z A H VA L A

Po dolgi in težki bolezni nas je zapustil naš dragi mož,
ati, ata in tast

13.12.1959 – 30.10.2014

Iskreno se zahvaljujemo gospe Milojki Juteršek, dr. med., ki ji je predano stala ob strani do njenega zadnjega dne. Za čudovito cvetje in
aranžmaje z metulji, sveče, pomoč, oporo in izrečena sožalja se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, sodelavkam
in sodelavcem iz Vrtca Ciciban in OŠ Šmartno pri Litiji, zaposlenim
v Vrtcu Litija, sošolkam Vzgojiteljske šole, soplesalkam orientalskega
plesa, članom Strelskega društva Šmartno – Litija in zaposlenim na
Fizioterapiji Litija.
Zahvaljujemo se vsem, ki so jo na žalosten, a lep jesenski dan spremljali na njeni zadnji poti. Za govor se zahvaljujemo Vrtcu Ciciban, za
recital njene pesmi sošolkam Vzgojiteljske šole, Moški vokalni skupini
Lipa za zapeti njej ljubi pesmi in gospe Minki Savšek ter gospe Marjanci Vidic za posnetek Čebelice Maje Tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji, ki ga je vedno rada poslušala.
Družina Ribič
Kje so tiste stezice?
Veter veje stresa.
Pogladi mi brž lice,
preden greš v nebesa ...
(B. Gradišnik)

Mnogo prezgodaj nas je zapustil

BOJAN PUCELJ
4.6.1952 – 15.10.2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti na pokopališču
na Polšniku. Hvala za vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in
svete maše. Vsa zahvala župnikoma g. Andreju Rovšku in dr. Stanku
Gerjolju za lepo opravljen pogrebni obred. Prav lepa hvala tudi PGD
Polšnik za sodelovanje pri pogrebu, pevcem MPZ Polšnik za lepo zapete poslovilne pesmi, g. Žigi Toriju za zaigrano žalostinko in g. Lauri
Horvat za poslovilne besede.
Nečakinja Metka z družino
Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomine
na naša skupna, srečna leta.
Le srce in duša vesta,
kako boli, ko več te ni.

V SPOMIN
V mesecu novembru minevajo žalostna štiri leta odkar se je
od nas poslovila predraga žena, naša mami, babica in prababica

ANA MARIJA DOLANC
iz Konjšice
1943 – 2010

Prisrčna hvala vsem, ki se je spominjate z lepo mislijo, postojite ob
njenem preranem grobu in ji prižgete svečko.

Mož Ivan, hči Vanja in vsi njeni
Luč je izginila v temi
in z njo ugasnilo je življenje,
ki smo ga spoštovali in ljubili.
(B. Gradišnik)

Z A H VA L A
V globoki žalosti sporočamo, da nas je prerano zapustila mami,
babica in prababica

MARIJA JELNIKAR
1939 – 2014

Od nje smo se poslovili v družinskem krogu, dne 3. 11. 2014 na
litijskem pokopališču. Zahvaljujemo se zdravniškemu osebju Klinike
Golnik, dr. Renati Kopriva, dr. Stanetu Ptičarju in dežurni ter patronažni službi Zdravstvenega doma Litija. Lepa hvala vsem sorodnikom
in prijateljem za pomoč pri maminem zdravljenju, telovadkam Šole
zdravja za vsak »jutranji gib« in Tonki za molitve. Zahvaljujemo se
Komunalnemu podjetju Litija za skrbno pripravljen pogreb, pevcem
za lepo odpete pesmi in g. župniku za poslovilne molitve.

V SPOMIN
7. novembra je minilo 26 let, odkar nas je v veliki žalosti
in mnogo prezgodaj zapustil dragi ati in dedek

LEON JELNIKAR
1936 – 1988

Za njim je še vedno ostal spomin,
ki živi v nas.

Žalujoči: hči Irena z družino, sestri Lojzka in Slavka,
nečakinje in nečaki ter ostalo sorodstvo.
Litija, Moravče pri Gabrovki, Sava, Žužemberk, Ljubljana, Southampton

Irena z družino

OBVE ST IL A / KR I ŽANKA

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

mali oglasi
Z A H VA L A

Tiho in skoraj neopazno je od nas odšel

FRANC BOKAL st.
1921 – 2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečene besede sožalja, darovane maše, podarjeno
cvetje in sveče. Hvala osebju ZD Litija, osebju Doma Tisje za pomoč in
oskrbo na domu, pogrebni službi KSP, gospodu župniku za opravljen
obred, pevcem okteta Valvazor in trobentaču. Hvala vsem, ki ste ga
imeli radi, in se od njega poslovili na litijskem pokopališču.
Dragi ati, živel si v svojem svetu, v svetu tišine. Bil si naš sonček,
sonček za vedno.
Pogrešali te bomo - vsi tvoji
Ne morem doumeti,
ne morem razumeti,
zakaj se usoda tako kruto igra,
da naše drage iztrga iz tega sveta.
V naših srcih hudo bolečino zada,
ki se jo nikakor zaceliti ne da.

Z A H VA L A
Za vedno me je zapustil dragi sin

ANDREJ ZELIČ
10.7.1977 – 27.10.2014

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za vse
besede tolažbe, darovano cvetje in sveče. Hvala gospodu župniku
za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem, trobentaču, pogrebcem,
gasilcem PGD Kresnice, g. Lemutu in vsem, ki ste poskrbeli za lepo
slovo. Hvala tudi vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na
njegovi zadnji poti.
Posebej hvala vsem, ki ste mi v težkih trenutkih stali ob strani in mi
moralno in materialno pomagali.
Vsem in vsakomur posebej iskrena hvala.
Mama Terezija
Izpred oči izginil je tvoj obraz
in ne sliši več se ljubeči glas.
Stol prazen tam stoji,
naš dom je prazen, saj tebe ni,
nihče ne more te nadomestiti,
nikoli te ne bomo nehali ljubiti.

Z A H VA L A
V 87. letu je nenadoma za vedno zatisnil oči naš dragi mož,
oče, ded in praded

JANEZ AVBELJ
28.4.1928 – 9.11.2014
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem
za darovano cvetje, sveče, izražena sožalja in podporo, ki ste nam
jo nudili v teh težkih trenutkih. Zahvala gospodu župniku Jožetu
Tomšiču za lepo opravljen obred, praporščakom, pevcem in g. Mirku
Kaplji za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žena Tončka, hčerki Irena, Vida in sin Jani z družinami,
vnuki in pravnuki
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nagradna križanka

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

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
OPRAVIČILO
Iskreno se opravičujemo
vsem reševalcem križan
ke št. 167 (oktober), za
neljubo napako pri ob
likovanju (težje besede),
ki so ostale iste iz prejšnje
številke. 
Uredništvo

NAŠA
ZAHODNA
SOSEDA

2. ČRKA
ABECEDE

Jože Vizlar številka: 168
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RASTLINA,
BARVILO
(MNOŽINA)

Podarite odvečne knjige,
priročnike. Pokličite, pridem
z veseljem, jih odpeljem in
ohranim.
Tel.: 030/996-225

NUDIM
POMOČ

sestavil:

VEGA
BREZ A

KEMIJSKI
ZNAK
ZA LITIJ

www.biggreenegg.si
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Težje besede: EANES, RZAV, RAHN, AALEN, ŠARA,
READE
Izžrebanci iz meseca OKTOBRA 2014 prejmejo stenski
koledar 2015 Tiskarne ACO. Nagrado prejmejo v Tiskarni
ACO.

1. Aleš Utenkar, Gobnik 8, 1274 Gabrovka
2. Martin Tomc, Polšnik 31, 1272 Polšnik
3. Ivica Kos, Prvomajska 4, 1270 Litija

IN MEMORIAM

Bojanu Puclju, Pušnemu Bojanu
v poslednje slovo!
Kadar bom vandral zadnjič v življenju,
ko bom zatisnil trudne oči,
takrat prijatelji, zadnjič zapojte,
pesem domača naj zadoni.
Pojejo…za vas dragi Bojan, jih slišite? Iz njihovih grl se vije pesem, ravno tako lepa, kakor tistikrat, pred 40-imi leti, ko ste
se skupaj odločili, da vaški fantje ne boste več prepevali kar
tako, ljudsko… in ste zato ustanovili MoPZ Polšnik. Tudi vaš
globoki glas je pripomogel, da je marsikatera melodija zvenela
res čudovito…
Ljubezen do petja vas je združevala s pevci, vaš edinstveni
humor, komunikativnost, razgledanost in družabnost pa so

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.12.2014 na naslov
uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo pre
jeli foto torbe. Nagrajenci bodo nagrado prejeli v
Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija.

bile odlike, zaradi katerih ste našli svoj prostor v katerikoli sredini.
Tako med sosedi, sodelavci, kakor tudi v gasilskem društvu. V PGD
Polšnik ste aktivno sodelovali kot član UO, ter nadzornega odbora in disciplinske komisije. Vedno ste bili pripravljeni priskočiti na
pomoč kadar so vas pevski ali gasilski tovariši potrebovali. Tako
ali drugače ste podpirali delo v obeh društvih, vse dokler vam je
zdravje dopuščalo.
Ravno zdravje pa je bilo tisto, ki je bilo krivo, da ste morali upočasniti tempo in malce odložiti aktivnosti na stran. Četudi letnica
vašega rojstva, še ni bila tako zelo oddaljena. 4. junija 1952 ega je
bilo, ko so zapisali, da se je na domačiji na Puš, rodil sin. Že vaše
prve korake v otroštvo je pospremila žalost. Kot dveletni deček ste
že izgubili očeta in tako ostali sami z mamo in sestro Slavko. Potem, ko si je mama ustvarila novo družino, so za vaju s sestrico,
skrbeli stari starši, hkrati pa je tu ostal vaš dom vse do zadnjega.
Po osnovni šoli ste si začeli služiti kruh na železnici in tudi tam
prenehali potem, ko je bolezen pokazala svoje zobe. Morda ste se
ravno zaradi bolezni v lanskem letu še toliko bolj posvetili obnovi
kapelice ob vaši domačiji, ki bo z vašo pomočjo eden od kulturnih
spomenikov na Polšniku.
Kljub bitkam, ki ste si jih priborili in potem, ko ste po vsakem padcu
ponovno vstali, polni optimizma, še stisnili zobe in odšli dalje, so
vam moči pešale.
Vse do zadnjega se niste dali in šele potem, ko res ni šlo več, obiskali zdravnika… Zadnje tri mesece ste tako večinoma preživeli v
bolniški postelji. In na njej v torkovem večeru zadnjikrat zatisnili
oči. Tokrat za vedno. Kakor se je poslovil dan, tako je z nočjo odšlo
tudi vaše življenje.
Ostal pa bo spomin. V njem boste živeli še dolgo… vse dokler bo
zvenela pesem iz grl vaših sopevcev, ki pa danes malce bolj otožno
zveni. Sami veste, da je z žalostjo v srcu težko peti.
Počivajte v miru v večnem snu.
Polšnik, 17. oktober 2014

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.

Bliža se novo leto…

KOLEDAR ZA LETO 2015 JE ZOPET IZ DOMAČIH KRAJEV!

"Kulturne, tehnične in naravne
zanimivosti iz KS in MS občine Litija"

Ko vaše ideje postavimo v prostor!
Izrezovanje silhuet iz stiroporja – stirodurja po vaših željah.
E-mail: info@cnc-litrop.si, kontakt: 040 699 460
http:/www.cnc-litrop.si/

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.

REZULTATI IZBORA
»OCVETLIČENJE OBJEKTOV 2014«

Turistično društvo Litija objavlja izbor nagrajencev za najlepše ocvet
ličen objekt v letu 2014. Strokovna komisija TD Litija je izbrala na
slednje objekte:

Turistično društvo
Litija vsem nagrajencem iskreno čestita.
Slavnostna podelitev
priznanj in nagrad bo
predvidoma meseca
marca 2015.
O datumu podelitvi
bodo nagrajenci
pisno obveščeni.

NAJLEPŠE OCVETLIČEN KMETIJSKI OBJEKT:
KRANJEC TATJANA, Breg pri Litiji 21
PREGELJ MAJDA in FRANC, Graška cesta 66a
DOMAČIJA PATERNOSTER, PATERNOSTER IGNAC, Tenetiše 1
NAJLEPŠE OCVETLIČEN OBJEKT Z OBRTNO DELAVNICO
BISTRO LIPA D.O.O, Breg pri Litiji 44
OMAHEN TRANSPORT, Breg pri Litiji 53
JELNIKAR ANTON, Cesta Dušana Kvedra 13
NAJLEPŠE OCVETLIČENA STANOVANJSKA HIŠA
BUDIMLIĆ AZRA, Grbinska cesta 33a
ŽELEZNIK MITJA, Grbinska cesta 33c
MOLKA MARIJA, Badjurova ulica 6

»MARMELADA 2014«
Spoštovani občani mesta Litije in okolice
Ker vemo, da ima marsikatera gospodinja svoje recepte in skrivnosti pri kuhanju marmelade
vas vabimo k sodelovanju novega projekta TD Litija »MARMELADA 2014«.
Vzorce (po 2 kozarčka, z deklaracijo o sestavi) lahko prinesete na ocenjevanje za izbor
»Marmelada 2014« do 10. 12. 2014. Vzorce bo ocenila strokovna komisija. Izdelovalci najbolje ocenjenih treh marmelad bodo prejeli priznanje in nagrado.
Marmelado dostavite v pisarno TD Litija, Valvazorjev trg 10, sreda, četrtek, petek od 10.–15. ure.
Prijava in ocenjevanje sta brezplačni!
Vse informacije dobite po e-pošti: turisticnod.litija@gmail.com in po tel. 040 699 950
g. Dušan Jovanovič.

Koledar je že v prodaji 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.

vii. MEMORIAL RIHARDA URBANCA
DRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

V soboto, 15. novembra 2014 je v Litiji v organizaciji Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno potekalo VII. pokrajinsko športno
tekmovanje za memorial Riharda Urbanca. Udeležili so se ga člani območnih
združenj veteranskih
organizacij iz območja
Ljubljana okolica, člani Območnega združenja slovenskih častnikov Litija-Šmartno
in člani odbora Sever
Litija.Tekmovalo se je
v malem nogometu, v
streljanju z zračno puško – ekipno in posamezno ter v kegljanju
– ekipno.
Ekipe v malem nogometu so svoj turnir
odigrale v športni dvorani v Litiji. Sodelovalo je 5 ekip. Udeleženci so z izredno zavzetostjo poskrbeli, da je tekmovanje potekalo v prijetnem vzdušju.
Priznanja (pokal) za prva tri mesta so prejeli: l. mesto – ekipa OZVVS Litija-Šmartno, 10 točk; 2.
mesto – ekipa OZVVS Logatec, 7 točk; 3. mesto – ekipa OZVVS Kočevje, 6 točk
Tekmovanje v streljanju z
zračno puško - ekipno in posamezno je bilo izvedeno v
Strelskem domu v Šmartnem
pri Litiji. Sodelovalo je 9 ekip
in 38 posameznikov. V streljanju z zračno puško ekipno
je dosegla (pokal): l. mesto
– ekipa OZSČ Litija-Šmartno,
490 krogov; 2. mesto – ekipa
OZVVS Grosuplje, 488 krogov;
3. mesto – ekipa OZVVS Ribnica, 478 krogov
Med posamezniki so prva tri mesta dosegli: 1. zlata medalja: Edvard Goršič, OZVVS Grosuplje, 168
krogov; 2. srebrna medalja: Jože Gorjanc, OZVVS Grosuplje, 166 krogov; 3. bronasto medaljo: Uroš
Kneževič, OZSČ Litija-Šmartno, 165 točk.
Kegljanje je potekalo v prostorih Kegljaškega kluba Litija. Sodelovalo je
5 ekip. Pokale so prejele:
l. mesto – ekipa OZVVS Litija-Šmart
no (1. ekipa) s 1149 podrtimi keglji
2. mesto – ekipa OZVVS Ribnica s
1131 podrtimi keglji
3. mesto – ekipa OZVVS Kočevje s
1076 podrtimi keglji
Skupni zmagovalec VII. Memoriala
Riharda Urbanca je OZVVS Litija-Šmartno, ki je prejelo nadomestni
prehodni pokal.
Na zaključni slovesnosti je spregovorila tudi podžupanja občine Litija ga. Liljana LOVŠE, ki je pohvalila delo veteranskih organizacij
in poudarila, da je obujanje dogodkov iz zgodovine ena od odlik vsake družbe. Podpredsednik
Pokrajinskega odbora zveze veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana-okolica g. Janez
Gregorčič pa je v svojih besedah izpostavil druženje veteranov vojne za Slovenijo
kot pogoj za utrjevanje njene organiziranosti in uveljavljanje v družbi. Predsednik
OZVVS Litija-Šmartno g. Ivan Lovše se je
vsem udeležencem zahvalil za sodelovanje. Posebna delegacija pa je na grob Riharda Urbanca odnesla cvetje.
Udeleženci so enoglasno izrazili željo, da
bi bilo takih srečanj več in da se v letu
2015 ponovno vidimo na tem memorialu.


Karlo LEMUT

