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novi ce i z občin e l it ija

Uspešno zaključen FESTIVAL SLOVO POLETJU 2015
KULTURNI CENTER LITIJA

Novo šolsko leto je že v polnem teku. Čas dopustov in poletnih prireditev je že za nami. V novo sezono so stopili tudi športniki. Nabrali
smo si novih moči in sedaj je čas, da vsi skupaj zavihamo rokave in
vsak s svojim delom prispeva za boljši jutri.
Uredništvo Občana
Prispevke pošljite do 08.10.2015 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.

Center of Culture Litija

Odlična glasba
Festivala Slovo
poletju je poskrbela,
da so se poletni dnevi
zavlekli globoko v
september. Hvala
vsem izvrstnim
glasbenikom in
sponzorjem, ki so
omogočili prireditev.
(Več na 6. strani)

iz uredništva

PODPIS POGODBE

Župan Občine Litija Franci Rokavec in direktorica
Doma Tisje ga.Vida Lukač sta v torek 18.8.2015 podpisala pogodbo o subvencioniranju najemnine za izvajanje
dejavnosti institucionalnega varstva starejših v medgeneracijskem središču Šmelc. Občina Litija bo subvencionirala najemnino z namenom zagotovitve čim bolj enakih
pogojev in cen vsem stanovalcem Doma Tisje.

SPONZORJI:

Občina Litija

MATETOVA
DRUŽBA, d.o.o.

Spoštovane občanke in občani Občine Litija!

Gotovo veste, da smo si v občini Litija
vrsto let prizadevali, da bi zgradili dom
za starejše občane v samem središču
mesta, poleg tega pa tudi center, ki bi
združeval in povezoval različne generacije. V ta namen je bil ustanovljeno
podjetje SVC d.o.o., ki je pripravilo vse
projekte za gradnjo, vodilo celotno izgradnjo in pridobilo tudi vsa potrebna
uporabna dovoljenja za delovanje tega
centra.
Sedaj vam z veseljem sporočamo,
da je zgrajen Medgeneracijski center
Šmelc, ki ga upravlja Socialno varstveni center Litija. V njem ima nove prostore Vrtec Ribica, Glasbena Šola Litija, v njem je 17 oskrbovanih stanovanj. Objekt
stoji sredi mesta Litija, ob reki Savi, s čudovitim pogledom na reko, gozd in mesto Litija. Okolica je lepo negovana, saj je
ob reki speljan sprehajalni park.
Največji, osrednji del objekta, zavzema dom za starejše, v katerem bo izvajal domsko varstvo Dom Tisje – enota
Litija. Dom Tisje bo v svoji enoti v Litiji zagotavljal domsko varstvo za 91 uporabnikov, v eno in dvoposteljnih sobah.
Deloval bo po sodobnih konceptih dela – v gospodinjskih skupinah, ki delujejo podobno kot družinske skupnosti in zagotavljajo toplino, domačnost, varno bivalno okolje in skrb vseh zaposlenih, da zagotovijo zadovoljno in kvalitetno življenje.
Stanovalcem bo v pritličju doma na voljo gostinski lokal, frizerski salon in banka. Prav tako pa je v neposredni bližini staro
mestno jedro Litije, železniška in avtobusna postaja, sedež upravne enote, trgovina, knjižnica in kulturni center.
Z izvajanjem dejavnosti v Litiji bo dom začel predvidoma meseca septembra. Vsi zainteresirani lahko dobite dodatne informacije v socialni službi doma. Kontaktna številka: 01 890 01 06.
V mesecu oktobru bomo organizirali DAN ODPRTIH VRAT, o datumu boste obveščeni preko Radia 1 in ATV signala!
V kolikor si želite, da bi bivali v domu v Vašem rodnem kraju, med svojimi znanci, prijatelji in svojci, Vas vabimo, da pokličete kontaktno številko!

Vljudno vabljeni v naš dom!
Socialno varstveni center Litija, d.o.o.
Ljubljanska cesta 3
1270 Litija

Občina Litija
Jerebova ulica 14		
1270 Litija		

PD Lipa Litija vas vabi
na prireditev ČEZ TRI
GORE, ČEZ TRI VODE
v nedeljo 18.10. ob 17h v atriju gradu Bogenšperk
(v primeru slabega vremena bo dogodek potekal v
dvorani). Nastopajoči: PD Lipa Litija in klapa Barun.

Dom Tisje
Črni potok 13
1275 Šmartno pri Litiji

Vabimo vas na slavnostno prireditev z gasilsko
parado ob 130-letnici PGD Litija,
ki bo v soboto, 26.9.2015, ob 17.00.
Prireditev bo potekala
v športni dvorani v litiji.
Vljudno vabljeni!
Litijski gasilci

potek parade

Pomoč pri
vsakodnevnih
opravilih je
namenjena tudi
vsem novopečenim
staršem. To velja
še zlasti za prve
tedne, ko se
vsi v družini še
prilagajajo novim
razmeram. Vsaka
mamica namreč
potrebuje pomoč
in podporo, zato
se mi javi in
mi zaupaj, kaj
potrebuješ.
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O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKERUBRIKA
UPRAV E

PRENOVLJENA INFORMACIJSKA TABLA V MESTU LITIJA

Podjetje BRIMAL se je
odločilo za prenovo informacijske table, ki stoji ob
avtobusni postaji nasproti
občinske stavbe. Največji del table je namenjen
predstavitvi podjetji in organizacij iz naše občine, ki
so se samoplačniško odločile za takšno predstavitev. Manjši – sredinski del
informacijske table pa je
namenjen turistični predstavitvi celotne občine,
vključno z zemljevidom.
Podjetje BRIMAL načrtuje
postavitev še dveh podobnih tabel in sicer v bližini
železniške postaje in na
ulici Mire Pregljeve.

NOVI DOM INVALIDOV POČASI,
TODA VZTRAJNO NAPREDUJE

VGRADNJA KABLOVODOV
V MESTU LITIJA

V mesecu oktobru t.l. bo minilo pet let od začetka gradnje novega doma invalidov. Občina Litija, je kot večinski investitor, gradnjo operativno zaupala Medobčinskemu društvu invalidov Litija Šmartno (MDI). Bralci Občana ste v tem času lahko prebrali
več člankov v zvezi s tem objektom. Žal je bila večina vsebin
namenjena opisovanju zapletov v zvezi z gradnjo.
Klub neverjetnemu številu ovir, ki so spremljale gradnjo, smo
sedaj uspeli dograditi pritličje objekta. Do te gradbene faze smo
se dokopali v prvi vrsti s pomočjo največjega investitorja, Občine Litija. Glede na to, da je naša matična Občina v zadnjem
obdobju v finančnih težavah, smo invalidi še bolj zavzeto pristopili k pomoči pri gradnji. V ta namen smo zagotavljali dodatna finančna sredstva s sponzorji in donatorji in srečelovom na naših
srečanjih. Del opreme smo pridobili iz donacij FIH-a, programov
EU projektov, ki smo jih izvajali v MDI, darovalcev - pravnih in
fizičnih oseb itd.

Na območju Občine Litija poteka gradnja elektroenergetskih
kablovodov, ki bodo namenjeni kvalitetnejši oskrbi transformatorskih postaj z električno energijo. Gradnja bo potekala od
RTP Litija do Gradca. Na trasi sta tudi dva zahtevna odseka in
sicer vodeno vrtanje pod strugo reke Save s tehnologijo HDD
v dolžini 220m in podbijanje železniške proge v dolžini 50m.

Zelo velik prispevek k napredku gradnje so dodali naši člani in
simpatizerji s prostovoljnim delom. Vsak na svoj način glede na
znanje in izkušnje so pripomogli pri mizarskih storitvah, vodovodnih in toplovodnih instalacijah, slikopleskarskih storitvah, čiščenju objekta in drugih drobnih opravilih. Po grobi, nestrokovni
oceni, smo tovrstni prispevek ovrednotili med 12 in 14 tisoč eur.
Seznam vseh naštetih opisanih darovalcev in prostovoljcev bi bil
dolg, zato se jim bomo zahvalili na primeren način. Ena takšnih
prilik bo 24. tega meseca, ko bomo pritlični del zgradbe odprli
in ga s ponosom pokazali invalidom in vsem, ki so pripomogli,
da smo prišli do opisane gradbene faze.

Za vse, ki so nam že do sedaj pomagali in tudi tiste, ki so to
»zamudili« pa obveščamo, da nam v naslednjem letu ostane naloga dograditev nadstropja, fasade, ogrevanja, dvigala, opreme,
zunanje ureditve...
Predsednik IO MDI
Miro VIDIC

Z izgradnjo teh kablovodov se bo bistveno izboljšala energetska slika in zanesljivost oskrbe odjemalcev z električno energijo na območju mesta Litija in širšega območja Kresnic (severni del občine Litija), omogočeno pa bo tudi priključevanje
novih odjemalcev. Investitor se je zavezal, da bo po končanih
delih preplastil vozišče na nekaterih delih v celoti, drugje pa do
polovice.
Med samo gradnjo bo prihajalo do občasnih polovičnih zapor
cest, zato se občanom zahvaljujemo za razumevanje.

110 let PLANINSKEGA
DRUŠTVA LITIJA
Planinsko društvo Litija je v nedeljo
13.9.2015 na Jančah praznovalo visok jubilej, 110 letnico ustanovitve. Litijska podružnica SPD, predhodnica PD Litija, je bila ustanovljena 5.
avgusta 1905 in je ob otvoritvi štela 42 članov. Njen prvi načelnik je bil Ivan Jenko, načelnik železniške postaje v pokoju,
ki ga sicer že leta 1898 najdemo v imeniku članov osrednjega društva. Na območju, ki ga danes pokriva PD Litija, so bile
že ob ustanovitvi markirane številne planinske poti, ki po isti
trasi potekajo še danes. Litijska podružnica SPD je pokrivala
celotni takratni Litijski politični okraj, ki je segal vse do Zidanega Mosta. Že na ustanovnem zboru so izvolili zaupnike
za Šmartno, Višnjo Goro, Zagorje, Hrastnik, Zidani Most in
Radeče.

Omizje z gosti: Bogdan Gabrovec predsednik OKS-ZŠZ s
soprogo, Bojan Rotovnik predsednik PZS, Franci Rokavec
župan občine Litija, Tone Jesenko podpredsednik PZS in gostitelj Roman Ponebšek predsednik PD Litija. (foto: Vinko
Šeško)
Jubilej smo povezali s tradicionalnim srečanjem zasavskih planincev. Prireditev je sodila v okvir vseevropskega tedna športa
na katerega se je Planinska zveza Slovenije (PZS) odzvala z akcijo Slovenija planinari. Prireditev je bila izbrana za zaključek
slovenskega dela vseevropskega tedna športa. Slavnostni govornik predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja
športnih zvez Bogdan Gabrovec je poudaril pomen planinstva in
športa nasploh. Navzoče so pozdravili še Bojan Rotovnik, predsednik Planinske zveze Slovenije, ki je društvu izročil simbolično
darilo večni koledar z motivom Aljaževega stolpa na Triglavu,
Roman Ponebšek, predsednik PD Litija, Franci Rokavec župan
občine Litija in predstavnik Meddruštvenega odbora zasavskih
planinskih društev Tone Jesenko, ki je društvu v znak spoštovanja poklonil akvarel umetnika iz planinskih vrst Danila Cedilnika
- Dena.
V prekrasnem planinskem vzdušju, ki mu je piko na i dodalo
lepo jesensko vreme, smo litijski planinci razvili nov prapor in se
poslovili od starega, ki je društvo spremljal dvainšestdeset let.
Ohranili smo motiv nahrbtnika, kakršne so uporabljali ustanovitelji Litijske podružnice SPD in tako obdržali vez z ustanovitelji.
Prapor sta razvila praporščak Stane Jerebič in podpredsednica
PD Litija Ana Mohar Čača. Zahvalili smo se številnim donatorjem, ki so omogočili nabavo novega prapora.

PGD TIHABOJ Z NOVIM VOZILOM
PGD Tihaboj je najmanjše društvo pod okriljem gasilske zveze
Litija. Kljub temu so, pod novim vodstvom zagnanih mladih gasilcev, v dveh letih uspeli izpeljati ogromen projekt za društvo.

V teh težkih časih, jim je v letošnjem letu uspel nakup vozila
v vrednosti 100.000,00 EUR, seveda z izdatno pomočjo vseh
krajanov okoliških vasi ter občine Litija. Člani društva so na
prireditvi 29. avgusta 2015 s ponosom uradno prevzeli v
uporabo to čudovito vozilo, za katerega upajo, da se bo čim
manjkrat udejstvovalo v pravih reševalnih akcijah.

NA POMOČ!

Razvit je nov prapor, ki ga ponosno držita praporščak Stane
Jerebič in podpredsednica PD Litija Ana Mohar Čača. (foto
Vinko Šeško)
Prireditev so nam s kulturnim programom obogatili pevci
Pevskega društva Lipa, ki je drugo najstarejše pevsko društvo v Sloveniji, ustanovljeno davnega leta 1885, leseni rogisti, ki so poznani po vsej Evropi in domačini, janški šolarji, ki so se predstavili z ljudsko pesmijo, plesom in igranim
prizorom.
S priznanji smo se zahvalili prizadevnim prostovoljcem brez katerih društva ne bi bilo. Obiskovalci so si lahko ogledali razstavo
društev in dogodkov, ki so zaznamovali Litijo in v letu 2015 praznujejo okroglo obletnico. Razstavo je pripravil Kulturni center
Litija. Planinsko društvo je ob jubileju izdalo priložnostno razglednico v nakladi 110 izvodov.
Po proslavi pa je sledilo druženje ob zvokih ansambla Gamsi.
Oskrbniški par Zdenka in Tone sta postregla s tipično planinsko
enolončnico. Na izbiro so bili bograč, jota in ričet.
Predsednik Roman Ponebšek

AK TUA L N O / DRU Š T VA
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Trg na Stavbah 8a
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

JESEN JE ČAS ZA NOVE IZZIVE!
Si želite pridobiti višjo stopnjo izobrazbe? Razmišljate o menjavi kariere ali želite zgolj dokončati šolanje, katerega vam ni uspelo
zaključiti? Tudi v tem šolskem letusmo za vas pripravili pestro izbiro izobraževalnih programov, ki vam bodo odprli široke možnosti za
zaposlitev:

Srednješolski izobraževalni programi:Višješolski izobraževalni programi:
-

Računalnikar – NOVO!
Trgovec,
Predšolska vzgoja,
Logistični tehnik,
Strojni tehnik,
Ekonomski tehnik

- Ekonomist,
- Organizator socialne mreže,
- Strojništvo,
- Logistično inženirstvo
(šolsko leto 2016/2017)

MOŽNOST
ŠTIPENDIRANJA za
deficitarna poklica –
RAČUNALNIKAR in
STROJNI TEHNIK!
POHITITE z vpisom!
Razpis je odprt od 11.9.
do 21.9. oz. do porabe
sredstev!

Tečaji:
-

Tuji jeziki,
Računalniški tečaji: InDesign, Photoshop, Excel, Word, Powerpoint
Tečaji za prosti čas: (kaligrafija, vezenje, kvačkanje …)

Novo v šolskem letu 2015/2016!! NPK VARUH PREDŠOLSKIH OTROK
Obožujete delo z otroki in se želite podati v svet podjetništva, vendar vam primanjkuje časa za pridobitev ustrezne izobrazbe? Rešitev je
sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, kjer vam v kratkem časovnem obdobju omogočamo pridobitev javno veljavnega certifikata, s
katerim boste lahko registrirali dejavnost varovanja otrok na domu.
Več informacij o naši ponudbi dobite na www.ic-geoss.si, info@ic-geoss.si ali telefonski številki 01 8980 570.

Veselimo se sodelovanja z vami!

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

VIKEND ODPRTIH VRAT V LITIJSKI OBČINI
V Šmartnem pri Litiji, Lukovici, Litiji in Kamniku od konca avgusta
do oktobra potekajo vikendi odprtih vrat pri turističnih ponudnikih. V enem vikendu lahko obiščete
več turističnih ponudnikov, ki vam bodo
ponudili edinstveno izkušnjo. Na točkah, označenih s srčki, lahko spoznate
lokalno območje, njihovo domačo hrano, ob tem pa ste deležni tudi posebne
ugodnosti.
Od 25. do 27. septembra obiskovalce
vikenda odprtih vrat čakajo presenečenja v mestu in po vaseh, v litijski kotlini in po bližnjih hribih. Posebna doživetja za raziskovalce Srca Slovenije pripravljajo oglarji,
lesarji, lončarji, gledališčniki, gostinci in številni drugi ponudniki.
Katerikoli dan od petka do nedelje, 25. do 27. septembra, pridite po posebna doživetja:
• NA OGLARSKO DOMAČIJO BRINOVEC v Slavini 1, Dole pri Litiji; Pripravljajo delavnice za otroke, pravo oglarsko kopo, pokažejo
vam oglarsko kočo in film o oglarjenju, poskusite oglarski kruh!
• V PUSTOLOVSKI PARK GEOSS v Slivni 15, Vače; Ta vikend so
vstopnice 15% cenejše, sloviti orjaški spust si lahko privoščite za
samo 5 EUR!
• V CENTER ZA ZUNANJO UREDITEV na Veliki Preski 1, Polšnik, vsak dan ob 17. uri. Po vodenih ogledih razstav o lesu od gozda do izdelka obiščete vas, nagrajeno za inovativnost, in v cerkvi
Lurške Matere Božje spoznate, kako delujejo orgle.
• NA DOMAČIJO PATERNOSTER v Tenetišah 1, Litija; vsak dan
ob 16. uri bodo omogočili jahanje, poskusili boste hišne izdelke in
si ogledali domačijo z možnostjo spanja na seniku.
• NA ETNO DOMAČIJO ŠKUNDER v Slivni 13d, Vače; vse tri dni
si lahko ogledujete domačijo in degustirate hišne izdelke, v soboto
in nedeljo ob 14. uri pa bo tu tudi brezplačen ogled lončarske delavnice Barbare Vrtačnik.
• V ROKODELSKO DELAVNICO Aleša Vebra v Kresniških Poljanah 34, Kresnice; ogled mojstrovin iz struženega lesa bo v petek
ob 17. uri ter v soboto in nedeljo ob 15. uri.
• NA BREZPLAČNO ŠOLO JAHANJA, ki jo Zavod 16 podkvic prireja v Hotiču, za Gostiščem Kimovec, v petek od 16. do 19. ure, v soboto in nedeljo od 10. do 14. ure (zaželene prijave na 041 987 846).
V petek, 25. septembra, ne zamudite
• BREZPLAČNEGA JAHANJA in druženja s konji, ki ga na ranču
ob Savi v Litiji med 16. in 19. uro omogoča Konjeniški klub Litija.
• BREZPLAČNE OTROŠKE PREDSTAVE Gusarji na Vačah, ki bo pred hišo Družinskega gledališča Kolenc na Vačah ob 17.30. uri; zaželene prijave na jani.kolenc@siol.net.

V petek in v soboto, 25. in 26. septembra, odpira svoja vrata:•
MUZEJ PETRA SVETIKA na Vačah bo odprt v petek od 10. do 19.
ure, v soboto od 15. do 19. ure; vstop je prost!
V soboto, 26. septembra, doživite Vače drugače:
• NA BREZPLAČNEM VODENEM OGLEDU VAČ Z VAŠKO
KLEPETULJO; začetek ob 10. uri pri cerkvi, zaželene prijave na
jani.kolenc@siol.net.
V nedeljo, 27. septembra, pridite na pohod:
• PO POTI VELIKEGA KNEZA IZ VAČ; gledališko voden pohod se
začne ob 10. uri na Vačah 12; štartnina 10 EUR (za obiskovalce
Muzeja Petra Svetika 9 EUR).
V času vikenda odprtih vrat s posebnimi ponudbami vabijo:
•G
 OSTIŠČE KIMOVEC v Spodnjem Hotiču vse goste vikenda
odprtih vrat pričakuje s posebno dobrodošlico: prigrizkom z domačim kruhkom z domačim namazom;
•G
 OSTIŠČE CELESTINA v slikoviti dolini Sopote vas te dni po
kosilu preseneti z brezplačnim domačim jabolčnim zavitkom z
borovnicami;
•G
 OSTIŠČE BERDAJS na Savi v petek in soboto od 12. do 16. ure
naročilo kosila obogati z brezplačnim aperitivom in predjedjo;
•G
 OSTILNA JUVAN na Polšniku vam v soboto in nedeljo ob kosilu ponudi brezplačni jabolčni zavitek;
•O
 KREPČEVALNICA PRI MOSTU v Litiji ponuja brezplačno pokušino hišnih tort in sladoledov;
•O
 KREPČEVALNICA KUHLA na Spodnjem Logu odraslim podari
brezplačno kavo, otrokom pa kepico sladoleda;
•G
 OSTIŠČE KOVAČ v Litiji ponuja pice 50% ceneje (ne velja za
dostavo na dom);
• TENIS KLUB AS ima v gostinskem lokalu dneve tortilj po promocijskih cenah; ob tem si lahko ogledate odprto prvenstvo mladih
tenisačev;
• IZLETNIŠKA KMETIJA PR' LAVRIČ v bližini GEOSS-a, ponuja nedeljsko kosilo po posebni ceni in z brezplačno sladico in sokom.
Turistična točka Srca Slovenije v središču Litije je od petka do nedelje odprta od 9. do 15. ure. Pridite po informacije in gradiva, na
ogled je tudi razstava rokodelskih izdelkov Kovaštva Grašič.
Z jesenskimi potepi po Srcu Slovenije sodelujte v nagradni igri
za družinsko kopalno karto za bazene v Termah Snovik. Vsak
obisk šteje! Na točkah, ki jih obiščete v času vikendov odprtih
vrat, zahtevajte nagradni kupon. Vsi izpolnjeni kuponi sodelujejo v žrebanju, ki bo 11. novembra.

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje
Litija in Šmartno
vabi
8. oktobra 2015 ob 17. uri
v Mestni muzej Litija (stara sodnija)
na slovesen pričetek novega študijskega leta,
ki ga bomo popestrili z razstavo cvetja iz krep papirja
Rezke Blažič, razstavo fotografij Milana Amona in predstavitev
programa za delo v letu 2015/2016.
Veseli bomo vašega obiska.

Jevniško kulturno društvo vabi
k sodelovanju
Tudi za sezono 2015/2016 je Kulturno-umetniško društvo Jevnica
pripravilo raznovrstne kulturne dejavnosti, k sodelovanju in udeležbi katerih vabi krajane pa tudi druge zainteresirane občane. Poleg
možnosti udejstvovanja v dveh pevskih zborih, plesni skupini Rondo in skupini za učenje kitare ter vodeni rekreaciji – telovadbi bo
letošnja novost tudi možnost učenja afriških ritmov na bobnarskem
tečaju.
Možne pa bodo tudi druge oblike kulturno-umetniškega delovanja, kar bo odvisno od odzivnosti in pobud krajanov. Za dodatne
informacije lahko pokličete telefonski številki 041 804 062 (Jože
Gorenc) ali 041 739 966 (Sonja Mlakar), sporočite lahko tudi
svojo pripravljenost za delo in pobude (lahko tudi na e-naslov:
kudjevnica@tusmobil.club).

Informacije o posameznih dejavnostih
(skupinah):
1. Mešani pevski zbor KUD Jevnica, ki ga vodi Janko Kukovica,
želi med svoje vrste pritegniti čim več mlajših pevcev. Zbor goji
raznovrsten repertoar in gostuje po številnih krajih doma in v tujini.
Redno se udeležuje regijskih tekmovanj. Vaje so ob torkih od 18.30
do 20.00. Informacije na tel.: 041 739 966 (Sonja Mlakar).
2. Mešani pevski zbor Miha Vahen, ki ga vodi Natalija Šuštar,
nadaljuje tradicijo zborovskega petja v Jevnici. Zbor goji predvsem
ljudsko pesem, s poudarkom na ohranjanju tradicije kraja. Vaje so
ob ponedeljkih od 19. do 21. ure. Informacije na tel.: 041 804 062
(Jože Gorenc).
3. Plesna skupina Rondo vabi k sodelovanju otroke od 3. leta
naprej, ki jih bomo razdelili v tri skupine, za katere bo vpis potekal
v ponedeljek, 14.9., v dvorani zadružnega doma v Jevnici po urniku:
• 16:30 - 17:15 - cici plesne urice (3-4 leta)
• 17:15 - 18:30 - mini jazz balet (5-7 let)
• 18:30 - 20:00 – moderni ples/jazz (od 8 let dalje)
Mentorica bo Simona Kočar, informacije na tel.: 031-749-624.
4. Poučevanje kitare bo vodil Jošt Gombač. K vpisu vabimo v začetni in nadaljevalni tečaj. Vpis in termini za vaje bodo po dogovoru.
Informacije na tel.: 051 264 898 (Jošt Gombač).
5. Rekreacija - telovadba bo potekala pod strokovnim vodstvo Katje Šifrer. Začetek bo 6. oktobra ob 19.15 uri v dvorani zadružnega
doma v Jevnici. Organizacijski vodja skupine bo Janez Krašovec,
tel.: 041-994-439.
6. V bobnarskem tečaju bodo udeleženci spoznavali tradicionalne ritmične vzorce iz bogate zakladnice zahodnoafriške poliritmije.
Poučevanje igranja bo potekalo na tradicionalnih afriških tolkalih
(djembe, dunun), ki bodo za tečajnike na razpolago brezplačno.
Vpis in termin za vaje bo po dogovoru. Informacije na tel.: 041 340
659 (Issiaka Sanou).
KUD Jevnica
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PRVIČ V ŠOLO
1. septembra 2015 je kar 55 prvošolcev v spremstvu
staršev prvič stopilo skozi vrata Osnovne šole Litija. Radovedne obraze malčkov so pričakale njihove
učiteljice, ravnatelj pa je v pozdravnem nagovoru
namenil vsem zbranim prijazne besede. Nato so nastopili šestošolci ter navzoče prijetno presenetili z dramsko igrico
Pikapolonica in pike. Svoj trenutek pa so učenci doživeli takrat, ko
je razredničarka poklicala njihova imena in jim slovesno izročila

rumeno rutko ter torbico: »Čestitam, postal si prvošolec.« Seveda
smo vse ponosne in žareče poglede prvošolčkov ujeli v fotografski
objektiv. Otroke so obiskali tudi novinarji Radia 1 in jih povprašali
o vtisih prvega dne. »Naloge delaš, da boš potem pameten,« je bila
ena izmed izjav osnovnošolčka. Piko na i pa so prvemu nepozabnemu druženju dodali še okusni kolački in sokovi.

IGRIVA KOŠARKA
V četrtek, 3.9.2015 nas je na Osnovni šoli Litija že šestič obiskala
Igriva košarka. Tokratni obisk je potekal le dva dni pred začetkom
Evropskega prvenstva v košarki. Popularnost košarke v Sloveniji
raste iz dneva v dan, še posebej po uspešnih nastopih naše državne
reprezentance.
Igriva košarka je v osnovi namenjena vsem otrokom starim od 4 do
8 let tako so tudi na naši šoli v razigranem svetu košarke izredno
uživali učenci od prvega do tretjega razreda, ko so s košarkarsko
žogo premagovali ovire na raznolikih poligonih. V svet Igrive košarke so nas popeljali vaditelji KK Litija in animatorji Košarkarske
zveze Slovenije. Potrebno je poudariti, da so vsi pripomočki, kot so
žoge, koši in ovire, prilagojeni starostni skupini prve triade osnovnih šol, kateri je Igriva košarka primarno namenjena. Pravila igre
so prirejena tako, da najbolje ustrezajo tej starostni skupini. Otroci
prek ukvarjanja z izbranim športom bolj zaupajo vase ter v svoje
telesne in socialne spretnosti, s čimer si gradijo pozitivno samopodobo. Pri Igrivi košarki je otrok s svojimi čustvi in potrebami vselej
na prvem mestu. Skupaj z organizatorji projekta je otroke zabaval
maskota Eurobasketa 2013 Lipko. Seveda so se Lipka učenci še
razveselili. Ob pogledu na nasmejane in zadovoljne otroke po končani prireditvi je bilo jasno, da je prireditev znova uspela in v prihodnje
si želimo še kakšen njihov obisk.
Zbrala in uredila Petra Pavlica

Organizacija pouka
v šolskem letu 2015/16

PROJEKT MANIC MECHANICS – MOŠKI
V “ŽENSKEM” POKLICU
Kljub sodobnemu ter naprednemu življenju, še
vedno obstajajo različni pogledi na enakost med
spoloma. Tudi večina otrok pravi, da mamica pomiva posodo, pospravlja, kuha in podobno, medtem ko očka popravlja različne stvari, kosi travo ter opravlja “moška
dela”. S to tematiko so se na mednarodni izmenjavi Manic Mechanics soočili mladi iz vse Evrope. ki delajo z otroki ter mladimi. Osredotočili so se predvsem na razlike med spoloma v izobraževanju,
zato so vabilo poslali tudi na naš vrtec, kjer smo trenutno zaposleni
trije vzgojitelji.
Na tako imenovan “Eva’s talk show”, kot so poimenovali njihove
razgovore ter debate, sva se odpravila dva vzgojitelja. Govorili smo
o dnevni rutini, problematiki otrok, vodenih dejavnostih, kako naju
sprejmejo otroci ter starši kot moška v vrtcu, skratka o celotnem
delu v vrtcu. Zanimalo jih je predvsem, kako v Sloveniji rešujemo
probleme otrok ter družin, kjer otroci potrebujejo posebne prilagoditve. prav tako
je bilo zanimivo slišati, kako
vzgoja in izobraževanje poteka
v drugih Evropskih državah.
Oba s kolegom
meniva, da so
starši in otroci
zelo veseli moških v vrtcu, saj
potrebujejo tudi moško figuro ter vzor. To se predvsem občuti pri
otrocih, ki prihajajo iz eno starševske družine. Delo vzgojitelja ni le
poklic, temveč je tudi poslanstvo ter hkrati menim da privilegij, saj
je delo z otroki izredno pozitivno naravnano.
Izkušnja je bila zelo zanimiva in izredno sva vesela, da sva se lahko
odzvala vabilu ter se udeležila tega srečanja.
Luka Mohar, pom. vzgojiteljice

POLETNE POČITNICE V VRTCU SONČEK
V vrtcu Sonček je bilo tudi med počitnicami živahno. Kar nekaj
otrok je imelo počitnice, ostali pa so obiskovali vrtec. V juliju smo
gostovali v vrtcu Taček v Hotiču. V avgustu je zopet odprl svoja
vrata vrtec Sonček, ki
je sprejel tudi nekaj
otrok iz vrtca Taček.
Dnevi so bili pestri in
raznoliki. Od sprehodov v naravi, igralnice
v gozdu do izdelovanja raznih likovnih
izdelkov. V zadnjem
tednu pa smo se pripravljali na nastop na Vaškem dnevu. Letos so nas prosili tudi za
izdelavo dveh plakatov za na stojnico, kjer je Krajevna skupnost
Vače zbirala prostovoljne prispevke za nakup defibrilatorja. Otroci
so barvali in strigli srčke, povedali nekaj misli o srcu, ki so krasile
plakata in srčke. Pet starejših otrok se je naučilo deklamacijo, s katero so nastopili na prireditvi na Vaškem dnevu, ki je bila v nedeljo,
23.8.2015.
Tako so otroci iz vrtca Sonček in Taček preživeli igriv in delaven
počitniški avgust. 
Sabina Zarnik, vzgojiteljica

Pouk v podružnici bo v novem šolskem letu potekal
v štirih oddelkih nižjega izobrazbenega standarda, v
treh oddelkih posebnega programe in dveh oddelkih
podaljšanega bivanja. Pedagoško delo bo teklo pod odličnimi pogoji. Na novo pa bo v uporabi terapevtska soba.
Prvi šolski dan je potekal veselo. Tretjo šolsko uro je učiteljica Sandra Rihter pripravila prireditev ob začetku šolskega leta in sprejem
za pet novih učencev. Na koncu so se posladkali in tako radostno
pričeli.
Marjeta Mlakar Agrež

Prvi dnevi novega šolskega leta so že za nami in delo poteka po
ustaljenem redu. Tudi vozniki na poteh v šolo smo že uzavestili, da
so ceste ponovno polne učencev, ki s svojimi mislimi niso vedno pri
dogajanju v prometu.
OŠ Gradec spada med večje šole in z vsemi podružničnimi šolami v
Hotiču, Kresnicah, Jevnici in na Vačah šola skupno 620 učencev, za
katere skrbi 102 zaposlenih delavcev, od strokovnih do tehnično-administrativnih.
Že več let zapored novo šolsko leto s seboj prinese tudi novosti. V
letošnjem šolskem letu dodatno izvajamo:
- prvi tuj jezik kot neobvezni izbirni predmet za prvošolce,
- neobvezne izbirne predmete za učence v 4. in 5. razredu,
- program Zdrav življenjski slog, ki se izvaja izven pouka in ob sobotah. S programom, z interesnimi dejavnostmi in izbirnimi predmeti
s področja športa želimo učencem ponuditi več možnosti za gibanje, predvsem z brezplačno udeležbo,
- vpeljujemo program vzgoje za zdravje v osnovni šoli v okviru rednega programa od 1. do 9. razreda v sodelovanju s strokovno
delavko Zdravstvenega doma Litija.
Poleg tega imajo učenci na izbiro pestro paleto interesnih dejavnosti, tako s športnega kot raznoterih drugih dejavnosti. Prepričani smo, da bo vsak izmed učencev našel nekaj zase. Nadarjenim
ponujamo interesne dejavnosti za nadarjene, ure za nadarjene in
nadstandardne oblike dejavnosti po posameznih področjih. Učencem s težavami pomagajo strokovni delavci v okviru individualnih
in skupinskih ur ter ur dodatne pomoči.
OŠ Gradec s podružničnimi šolami ostaja ZDRAVA ŠOLA. Elemente
ekologije in zdravega stila življenja vključujemo tudi v redni pouk,
zato nadaljujemo z izborom NAJ POZITIVEC oz. NAJ POZITIVKA,
ohranjamo pa tudi ločeno zbiranje odpadkov, kar učenci sami
nadzorujejo z zelenimi stražami. Njihova naloga je svetovanje in
opozarjanje na pravilno ločevanje odpadkov, ki nastanejo v šoli.
Ostaja tudi šolski projekt Primi šolo za roge, ki je optimistično
in humorno naravnan, prepleten z dejavnostmi, ki polepšajo vsakodnevno življenje. V okviru projekta bomo za učence od 4. do 8.
razreda izvedli dneve dejavnosti za učinkovitejše učenje in z namenom spoznavanja individualnih učnih stilov.
Vsi zaposleni smo se zavezali, da bomo ustvarjali dobre pogoje
za prijetno in varno delo v šoli. Veliko pozornosti namenjamo komunikaciji in dobrim odnosom tako med zaposlenimi kot tudi do
učencev in staršev. Želimo si, da bi vsak izmed nas prispeval svoj
kamenček v mozaik dobrega počutja.
September je poseben mesec predvsem za prvošolce, junij pa še
posebno za devetošolce. Čas med obema mesecema pa teče zelo
hitro in treba ga je dobro izkoristiti, da ob koncu šolskega leta ni
slabe volje in stiske zaradi ne preveč dobrih ocen. Vsem skupaj
želim veliko uspeha pri šolskem delu, prijetnih izkušenj, dobrega
sodelovanja in da bi se v naših šolah dobro počutili,
Tatjana Gombač, ravnateljica OŠ Gradec

Dobrodošli prvošolci!

1. septembra 2015 ste postali čisto pravi šolarji. Nekateri ste na
novo pot stopili z veseljem in razigrano, drugi negotovo in s stisko v
trebuščkih. Prepričani smo, da bomo skupaj zmogli premagati vse

ovire in težave na tem zanimivem in enkratnem potovanju. Trudili
se bomo ohraniti vašo radovednost, igrivost in ustvarjalnost, vam
stali ob strani na poti do znanj in vam podali roko ob pristanku
na trda tla. Nismo šola samih nasmehov in vedno prijaznih ljudi,
smo pa šola s srcem, ki se trudi ustvarjati okolje, v katerem lahko
vsakdo doseže največ, kolikor zmore. Veselimo se druženja z vami.
Kolektiv OŠ Gradec

Novo šolsko leto na
Gimnaziji Litija
Medtem ko je večina naših dijakov že uživala na
zasluženih počitnicah, so bili nekateri debaterji
aktivni na poletni debatni akademiji v Kranjski
Gori.
Po izjemno uspešni sezoni, v kateri se lahko pohvalijo s tremi drugimi mesti z domačih turnirjev in četrtim mestom na angleškem
državnem turnirju, so naše debaterke v izjemno močni mednarodni
konkurenci (Nemčija, Kanada, Kazahstan, Bahrajn, Katar, Slovaška,
Hrvaška ...) na turnirju v Kranjski Gori osvojile zelo dobro osmo
mesto med petdesetimi ekipami, polega tega pa še nagrado za 14.
najboljšo govorko med več kot 120 govorci.
Poleg debatiranja na slovenskih in mednarodnih turnirjih (Zagreb,
Praga) so bili aktivni tudi na drugih področjih. Kot vsako leto so
sodelovali na informativnem dnevu novincev in izvedli debatni vikend, na katerem so intenzivno debatirali, se učili veščin javnega
nastopanja ter se seveda zabavali. V tem šolskem letu jih čakajo
novi izzivi, saj bodo drugič izpeljali mednarodno debatno izmenjavo. Prva je bila s Kitajsko in Tajsko, tokrat pa jih pričakuje Turčija.
Pričeli smo z novim šolskim letom, za dijake pa smo pripravili zanimive dejavnosti (ekskurzije, tabori, izmenjavi, strokovna predavanja, prireditve, interesne dejavnosti in športne aktivnosti). Nekatere so že ustaljene, pripravljamo pa kar nekaj novosti: druga
izmenjava dijakov, dogodki na področju alternativne kulture ... Še
naprej bomo spodbujali vzgojo v okviru Zdrave šole in Ekošole ter z
dobrodelno dejavnostjo pomagali ljudem.
Vsem dijakom želimo prijetno in uspešno šolsko leto, še posebej pa
pozdravljamo dijake prvih letnikov. Želimo si, da bi se pri nas dobro
počutili.
Kolektiv Gimnazije Litija

OŠ Gradec – šola s srcem v šolskem
letu 2015/2016
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ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA
PRVI ŠOLSKI DAN
Konec meseca avgusta so se iztekle brezskrbne poletne počitnice. Poletne radosti smo za nekaj časa
postavili v kot, saj mesec september najbolj zaznamuje začetek šolskega leta. Za učence se ponovno
odprejo šolska vrata. Še posebej težko pričakovan je
prvi šolski dan za prvošolce in njihove starše.
Tudi na naši Gabrovka smo v letošnjem letu sprejeli kar 21 prvošolčkov. Po prvem pozdravu in podelitvi rumenih rutic smo otroke in njihove
starše povabili
v večnamenski
prostor, kjer so
dobrodošlico
prvošolcem izrekli še učenci
3. razreda z
nekaj pesmicami in dramsko
igrico Medko Sladkosnedko, ki govori o skrbi za zdravje.
Po nagovoru ravnatelja gospoda Igorja Hostnika so učenci skupaj z
učiteljico odšli v telovadnico na medsebojno spoznavanje in druženje ob igri. 
Lidija Jevšovar

PRVI ŠOLSKI DAN NA POŠ DOLE PRI LITIJI
Bile so počitnice – čas zase, za družino, za prijatelje. In prišlo
je novo šolsko leto, čas, ko so prazne, natančno očiščene učilnice, ponovno zaživele.
Veseli smo, da našo podružnično šolo Dole obiskuje kar 59 učencev. Pouk poteka v štirih kombiniranih oddelkih in enem čistem
oddelku 7. razreda.
Na prvi šolski dan smo s pozdravom začeli v jedilnici, kjer nam je
učenka Brina Brinovec recitirala, kako osamljena je bila šola med
počitnicami in kako močno si šolska torba želi nazaj v šolo. Učenec
Nik Sluga nam je na harmoniko zaigral poskočno melodijo in nam
pričaral nasmeh na obraz.
Še posebej smo
bili na podruž
nični šoli veseli
osmih prvošolcev. Skupaj s
starši so naredili prvi korak
v čisto »pravo«
šolo. Ob prihodu jim je toplo
dobrodošlico
zaželel ravnatelj osnovne šole Gabrovka - Dole, g. Igor Hostnik in
učenci 2. razreda, ki so jim zaigrali igrico.
Da je bila pot v šolo varna, je kar tri dni skrbel predstavnik Društva
upokojencev Dole, g. Martin Željko. Vsi učenci in učitelji podružnice se mu iskreno zahvaljujemo. 
Marjeta Mrhar
VRTEC ČEBELICA

KAMNI, KAMNI IN SPET KAMNI
Počitniške in kasneje tudi septembrske uvajalne dni
v oddelku Pikapolonic, smo imeli v igralnici kotiček s
kamni. S prinašanjem, opazovanjem, nabiranjem različnih kamnov smo naredili zbirko, na katero smo bili ponosni. Tako
preprost, naravni material, a nudi otroku toliko različnih možnosti
za njegov razvoj.
Kamne smo našli na sprehodu, na poti, škarpah, hišah, tlakovanih
dvoriščih, prinašali smo jih od doma… Razlikovali so se po obliki,
barvi, velikosti, trdoti, vrednosti… Tako smo po teh lastnostih lahko utrjevali različne matematične pojme, jih razvrščali, ustvarjali
vzorce, jih razporejali po velikosti in se z njimi vsakodnevno igrali.
Nismo in nismo se jih naveličali. Na spletu smo si pogledali različne
videoposnetke
ka m n o l o m o v,
različnih strojev,
drobilcev kamenja.
Kamni so bili
naš vsakodnevni
ustvarjalni material, iz katerega je nastalo kar
nekaj izdelkov. Z
njimi smo risali,
barvali, jih uporabili kot male instrumente, za spremljavo pesmi.
Kako malo je včasih potrebno za motivacijo in ustvarjalnost otrok.
Marinka L.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

V torek 1/9.2015 so se ponovno odprla šolska vrata, še posebno
nestrpno je v dom učenosti vstopilo 21.807 prvošolčkov. Letos bo
osnovno šolo obiskovalo v naši Sloveniji 170.572 učencev.
Priprave na prvi šolski dan so se tudi letos v Litiji pravočasno začele.
Kot je opaziti na cestah so na nekaterih krajih pobarvali talne označbe. Med letom so odpravili nekaj nevarnih točk, ki so predstavljale
nevarnost ne samo za otroke, vendar tudi za druge udeležence v
prometu, hkrati pa ustvarili tudi nove pasti
Društvo upokojencev Litija je kot vsako leto tudi letos sklicalo posvet z upokojenci iz vseh krajevnih skupnostih, na katerem sta sodelovala tudi ravnateljica osnovne šole Gradec Gombač Tatjana in
ravnatelj osnovne šole Litija Peter Strle ter predstavni k policijske
postaje Litija, pom. Komandirja SINJUR Gorazd le predstavnika Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu ni bilo.
Tega posveta so se udeležili mladeniči od 60 do 80 let starosti, ki so
podali svoje poglede o varnosti prometa iz krajevnih skupnosti, kjer
stanujejo. In ti isti
mladeniči so od
torka do četrtka
stali po križiščih in
varovali ter usmerjali otroke na njihovi poti v šolo Žal pa
ugotavljamo, da so
pripombe podane
že kar nekajkrat in
teh nevarnih situacij ni odstranjenih, nastale pa so nove nevarne točke. Problem varnosti je skrb nas vseh, tako voznikov kot drugih uporabnikov vozišča,
posebno v jutranjem času je treba polagati pozornost, ko učenci
po počitnicah, razigrani prihajajo v šolo, se pozdravljajo, skačejo iz
enega pločnika na drugi pločnik čez vozišče, toda to se dogaja le ob
prvih dneh, potem pa so vedno bolj disciplinirani.
Največji problem so letos povzročili izvajalci del na Graški Dobravi
in pri Gimnaziji Litija. V četrtek so se delavci Stanovanjsko komunalnega podjetja Litija začeli opravljati košnjo ob Kidričevi cesti (med 7.
in 8. uro) in v celoti onemogočilo hojo po pločniku, ogrožali pa tudi
voznike, saj se je po tej cesti vila nepretrgana kolona. Hvala vodstvu
Komunale, njihovi delavci so izvajali samo njihov nepremišljen ukaz.
Večji problem je
brezplačna osnovna šola, učila in delovni zvezki postajajo resen problem
za nekatere družine, ki so ostale ne
po svoji krivi brez
zaposlitve v mnogih
primerih brez sredstev za dostojno preživljanje. Birokratski aparat pa je neusmiljen in
zasipave te mlade nadobudne otroke željne znanja z nepotrebnimi
delovnimi zvezki, in še povrhu zelo dragimi. Mnogo strokovnjakov
meni, da otroci ne potrebujejo delovnih zvezkov (služijo samo za
trenutno znanje) in če bi jih ukinili (bi bilo to brez vsake škode), bi
bistveno zmanjšali stroške staršev.
Danes smo priča, da potekajo razne akcije v vseh mogočih oblikah
za zbiranje denarja za nakup knjig in drugih šolskih potrebščin /
SMS, Karitas, RK, nekatere občine, prispevek posameznikov), da bi
tako pomagali predvsem staršem pri nakupu teh potrebščin.
Človek se upravičeno sprašuje zakaj takšno stanje, ko pa na drugi
strani vidimo, ne samo vidimo tudi slišimo stvari, za katere mislimo,
da so nemogoče, vendar so resnične.
Samo če pogledamo »Družbo za upravljanje terjatev bank« DUTB,
kjer je zaposlenih 81 ljudi in je v letu 2014 (9) devet vodilnih zaposlenih prijelo 1.3 milijona Evrov plače, vseh zaposlenih pa so znašale
4.1. milijona, poleg tega pa še dodaten strošek, svetovalne pogodbe, stroški overovite in podobno, na drugi strani pa vsak dan novi
stečaji podjetij. Privatizacija (prodaja podjetij tujim kupcem, ki komaj čakajo, da se po prevzemu, znebijo delavcev, dobiček pa odteka
v tujino od koder je prevzemnik.
Takšen je vsakdanjik, mi zbiramo evrčke, da rešujemo nastale probleme, na drugi strani pa odhajajo milijoni posamezni skupini ljudi,
in vse to je v naši družbi zakonito.
Morda ste gledali film »Orlovo gnezdo« neuničljivi borci in tudi ti so
nedotakljivi in neuničljivi po zaslugi naših XXL politikov modernega
centra in drugih.
Ciril Golouh

VABILO NA POGOVORNI VEČER
BEGUNCI IN MI
ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija in Društvo A&P organizirata v četrtek, 24.9. ob 18.00 v Kulturnem centru pogovorni večer
o tematiki beguncev. Pogovarjali se bomo o tem kdo so begunci,
azilanti, priseljenci, kako široka je tematika priseljencev, kako se
pripraviti na njihov prihod - ali smo pripravljeni in kako se lahko
pripravimo.
Gostje pogovornega večera bodo:
Tanja Fajon, evropska poslanka – video nagovor,
Faila Pašić Bišić, Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice,
Uroš Škerl Kramberger, novinar časopisa Dnevnik,
Stella Šibanc, humanitarka, vodja skupine Pomagajmo Beguncem,
predstavniki Občine Litija, Karitasa, Rdečega križa in Azilnega
doma.
Pogovor bo povezoval Jernej Podgornik.

ZAPOSLITVENA PISARNA
S ponedeljkom (7.9.) smo ponovno začeli z odprtimi vrati zaposlitvene pisarne. Brezposelnim mladim, mladinski delavci svetujejo in
nudijo pomoč. V pisarni vam bodo:
- nudili pomoč pri iskanju prostih delovnih mest,
- na voljo vam bomo za pomoč pri pisanju vlog za prosta delovna
mesta in življenjepisov,
- lahko si boste skopirali vloge, priloge vlog, odpreme za pošto,….
- napotili vas bomo lahko na naslove, kjer najdete pomoč za strokovno poklicno usmerjanje in druge svetovalne organizacije s področja zaposlovanja,
- pripravili vas bomo na individualne pogovore z delodajalci,
- po potrebi in na vašo željo lahko organiziramo tudi druge programe.
Zaposlitvena pisarna bo odslej odprta vsak ponedeljek od 15.00
do 20.00. Za več informacij in za rezervacijo termina smo na voljo
na info@mc-litija.si.

PREVENTIVNI DOGODEK »VARNA LITIJA«
V soboto, 24. 10. 2015, od 9. ure dalje, se bo v in pred Športno
dvorano Litija zgodila velika preventivna prireditev za otroke, mladostnike in njihove starše »Varna Litija« na pobudo mame mladostnice, tudi žrtve v prometni nesreči - Dine Delić, v sodelovanju z
ZKMŠ Litija enoto Mladinskim centrom Litija, Zavodom Varna pot,
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Litija in
številnih drugih.
Zakorakali smo že v novo šolsko leto in na cestah pogosteje srečujemo otroke, ki so najbolj ranljiva skupina v prometu. Da se bodo
počutili varne, je pomembna naša pazljivost, sami pa morajo dobiti
prave izkušnje in informacije o prometni varnosti. Zato smo tukaj
mi, da otrokom varno obnašanje v prometu približamo prek poučnih, a zabavnih aktivnosti. Otroke, mladino in njihove starše bomo
opozorili na rabo varnostnega pasu, disciplino v prometu, pomen
uporabe otroških sedežev v avtu, pomenu varnostne razdalje v
prometu, škodljivem vplivu alkohola, uporabi varnostnih čelad, prvi
pomoči ob prometnih nesrečah ipd. Vse to s pomočjo simulatorjev,
moderatorjev, predstavitve reševalnega in gasilskega vozila.
Se vidimo!

"Ugodno prodam zazidljivo parcelo z
gradbenim dovoljenjem v Litiji (Praprošče) na
sončni legi. Cena projekta je vključena v ceno parcele.

Možnost
takojšnjega pričetka
gradnje. Več info. na:
041 651 802 ali 031 693 330.

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

6

KULTURA
RUBRIKA

September 2015
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fESTIVAL
SLOVO POLETJU 2015
Dvodnevni deveti festival Slovo poletju 2015 so zaznamovali odlični glasbeniki, ki so številni publiki prinesli
posebna doživetja. Četrtkov večer je bil v znamenju dalmatinske
glasbe. Klapa Mali grad iz Kamnika nas je z ubranim nastopom
popeljala v južne kraje, s soncem obsijane in melosom, ki vedno
navduši. Občinstvo pa je pozitivno presenetil v Sloveniji malo manj
znani hrvaški pevec Đani Stipaničev, ki je dokazal, da je vrhunski
pevec. Pesmi o Dalmaciji je nadgradil tudi z izvedbo pesmi iz znanih
muziklov in občinstvo tako popeljal tudi v druge zvrsti glasbe. Petkov večer smo poimenovali „različnost povezuje“. Pihalni orkester
Litija je letošnji nastop nadgradil s štirimi solistkami Tino Adamlje,
Barbaro Osolnik, Sandro Rihter in Leo Rihter. Z ubranim nastopom
so zopet dokazali, da z vestnim delom skrbno ohranjajo več kot stoletno tradicijo godbene dejavnosti v našem mestu. Skupina Noreia
je na naš oder prinesla pravo glasbeno osvežitev z irsko glasbo, ki
z izjemnimi ritmi vedno navduši. Izvrstni instrumentalisti in pevci
skupine Noreia so tudi v Litiji dokazali, da imajo izjemen talent in
da resnično uživajo v glasbi, ki jo izvajajo. Njihov nastop so popestrile plesalke Šole irskega plesa iz Ljubljane, ki so navdušile s plesno koreografijo in oblekami. Zaključek festivala je letos pripadal
domači skupni Magrateja, ki nas je presenetila z usklajenostjo, z
izjemnimi vokali in interpretacijo lastnih skladb in znanih svetovnih uspešnic ter se tako predstavila tudi ciljni publiki, ki v Litiji ne
spremlja pogosto te zvrsti glasbe. Program je oba večera povezoval
Gorazd Mavretič. Velika zahvala vsem sponzorjem, ki so omogočili
izvedbo prireditve in srčno upamo, da bomo v prihodnem, jubilejnem letu, lahko „praznovali“ tri dni.

Napovedujemo…

NA PRVI OTROŠKI MATINEJI V SEZONI NAS BO OBISKAL
MARTIN KRPAN
V soboto, 26. septembra, pričenjamo z novo sezono otroških matinej v Kulturnem centru. V goste tokrat prihaja znameniti MARTIN
KRPAN z Gledališčem Kolenc. Pridite pogledat, kaj lepega ima povedati. Predstave bodo kot vedno ob 10. uri, cena vstopnice pa
ostaja nespremenjena, 3.5€. Lepo vabljeni v otroško gledališče.
12. oktobra - ZVERINICE IZ REZIJE v izvedbi Gledališča Zapik
ABONMA
Prva abonmajska predstava bo na sporedu 15.10.2105, ob 19.30. V
goste prihajata odlični Katarina Čas in Ana Marija Mitič v predstavi
KO KO Komedija (Špas Teater). Abonenti vabila prejmejo po pošti.

DNEVI EVROPSKE
KULTURNE DEDIŠČINE 2015
TUDI V LITIJI
Mestni muzej Litija se bo letos priključil projektu, ki bo potekal v tednu
od 28. septembra do 3. oktobra po
celi Evropi. Dnevi evropske dediščine so bili prvič izvedeni leta
1984 v Franciji in so najuspešnejša evropska prireditev pod okriljem Sveta Evrope in Evropske unije na področju kulture. Združuje
50 držav, 6000 mest in 30.000 kulturnih spomenikov ter privabi
okoli 20 mil. obiskovalcev.
Program DEKD v Litiji – Mestni muzej Litija (stara sodnija):
-2
 8.9. ob 19.00: 2015 – leto litijskih obletnic (predavanje z videoprojekcijo)
- 29.9. ob 18.00: slovesno odkritje javnega kipa (avtorica Metoda
Maj) v parku pred sodnijo pod pokroviteljstvom družbe Istrabenz
plini d.o.o.
- 30.9. ob 19.00: Zgodovina rudnika Sitarjevec – 50 let od zaprtja
(otvoritev razstave)
- 1.10. ob 19.00: Jože Plečnik – spomenik NOB v Litiji in Egipt (predavanje z videoprojekcijo)

Kulturno-zgodovinska pot
»PO STOPINJAH ČOLNARJEV«
RAZSTAVA LAURE LIČER – otvoritev 12.10.2015 ob 19h!
Od ponedeljka, 12 oktobra dalje, bodo stene avle Kulturnega centra obogatile slike odlične mlade slikarke LAURE LIČER. Razstavo je
naslovila »Bitja« in s svojo barvitostjo ter izvirnostjo prinaša v prostor posebno energijo, polno domišljije in skrivnostnosti. V kratkem kulturnem programu bosta nastopila pevka Barbara Osolnik in
instrumentalist Evgen Malis. Vabljeni.
SLOVENSKA
LITERATURA OD A-Ž Z
LADOM BIZOVIČARJEM
V LITIJI – 6.11.
OB 19.30! – ZA IZVEN!
V petek, 6. novembra
ob 19.30 na litijski oder
prihaja nova predstava
Lada Bizovičarja SLOVENSKA LITERATURA OD
A-Ž (Špas teater). Cena
vstopnice je 18€ in si jih
lahko REZERVIRATE na
kulturnicenter@zkms-litija.si!

Z oktobrom bomo v Mestnem muzeju Litija, vsako prvo soboto v
mesecu s startom ob 10.00, pričeli z vodenimi sprehodi po mestu.
Kulturno-zgodovinska pot, ki prinaša zgodbo o zgodovini našega
mesta in njegovih prebivalcih, se prične in konča pred staro sodnijo, poteka pa po starem mestnem jedru preko Valvasorjeve ploščadi čez most, do parka na Stavbah, mimo nekdanjega glavarstva
(Knjižnica Litija), preko železniške postaje in Medgeneracijskega
središča »Šmelc« nazaj čez most, mimo Plečnikovega spomenika
čez Valvasorjev trg nazaj k stari sodniji. Vodeni ogled traja cca.
90 min.
Simbolična vstopnina: 2 €/osebo
ZBOR: sobota, 3. oktober 2015, ob 10.00, pred staro sodnijo
Zaželjene so predhodne prijave po telefonu 031/689-160 ali po
e-pošti mestnimuzej@zkms-litija.si
SELITEV MUZEJA
Zaradi zelo slabega stanja prostorov v pododrju dvorane na Stavbah pripravljamo selitev stalnih muzejskih zbirk v nove prostore
v stari sodniji. Zaradi visoke podtalnice in posledično velike vlage
prostori niso več primerni za muzejsko dejavnost. Ker preselitev
zahteva dodatna finančna sredstva, material in tudi dodatne pare
rok, bo vsaka pomoč – prostovoljni prispevki v materialu ali delu –
več kot dobrodošla.
Kontakt: gsm 031/689-160 ali mestnimuzej@zkms-litija.si

Srečanje s Sabino Štrubelj

Včasih informacije o nadarjenem pisatelju iz domačega okolja pricurljajo po naključju. Ko so
bralke povpraševale po romanu Hotel Lavanda,
po romanu svoje sošolke, smo dojeli, da gre za
domačo avtorico iz Kresnic, ki ji je pred davnimi
leti že knjižničarka na Osnovni šoli Gradec napovedala pisateljsko kariero. Javnost jo je v tem pogledu spoznala leta 2013, ko
je postala junakinja tradicionalnega literarnega natečaja revije Ona
2013, zasnovanega na temo Prebujenja. Sabino Štrubelj, avtorico
zgodbe z naslovom 'Zakaj sva vztrajala?', so izbrali med kar 193
sodelujočimi pisci. Vendar peresa ni odložila. Izdala je lahkoten in
zabaven poletni roman, ki je pri bralkah zelo priljubljen. Na kratko poglejmo zgodbo: Valentina ima vse: popolnega moškega, lepo
stanovanje in službo, v kateri uživa. V tednu dni pa se ji življenje
sesuje kot hišica iz kart – kar naenkrat je samska, brezposelna in
spet živi pri mami. Še dobro, da se je pred kratkim na njenih vratih
pojavil smešni francoski odvetnik in jo skušal prepričati, da je od
neznanca podedovala hotel v Provansi. (vir: Emka.si)
Sliši se kot pravljica, a ob premisleku je sporočilo zgodbe prav optimistično naravnano: ko že misliš, da si povsem na dnu, se pojavi
rešitev. Knjiga nosi pozitivno sporočilo za vse obupane in žalostne
ljudi današnjega časa. Srečanje s Sabino Štrubelj bo v torek, 6.
oktobra, ob 19. uri v Knjižnici Litija. 
Aleksandra Mavretič

Projekti za spodbujanje branja

Kdor bere v mladih letih, bo bral tudi kot dijak oz. odrasel. Projekt
nad katerim bdi Javna agencija za knjigo se imenuje Rastem s knjigo, vključuje pa sedmošolce osnovnih šol in prve letnike gimnazije.
Javna agencija za knjigo zagotovi knjižno darilo za učence, knjižnica
pa poskrbi za pedagoško srečanje z ustvarjalcem, ki mladim približa avtorje, literaturo in kulturo nasploh. Srečanja bomo pripravili
v mesecu novembru, družili pa se bomo z domačim avtorjem in
njegovo ustvarjalnost mladim tudi predstavili. Učenci bodo prejeli
knjigo Damijana Šinigoja, Iskanje Eve, dijaki pa Živalsko kmetijo,
strip Andreja Rozmana Roze in ilustratorja Damijana Stepančiča.
Aktivnosti za spodbujanje branja pa knjižnica razširja tudi na druge
bralce. Odločili smo se, da bomo več pozornosti namenili t. im.
poučnim knjigam, oz. kar konkretneje strokovnim delom. Radi bi
namreč znanost in njene dosežke približali bralcem, saj imamo večkrat občutek, da zelo dobre raziskovalne, diplomske, magistrske ali
doktorske naloge nikoli resnično ne dosežejo javnosti. Vse, ki jih
sadovi študija in raziskovanja, zbrani v celoto zanimajo, bomo vabili na srečanja s strokovnjaki in na predstavitve diplomskih nalog.
Seveda se bomo skušali srečevati z domačimi avtorji, ki imajo zavidljive dosežke in bi jih radi spoznali. Pričnemo v mesecu oktobru.
Oktober privabi v knjižnico tudi predšolske otroke. Začenja ga teden otroka, letošnja tema je Nekaj ti moram povedati. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije želijo poudariti, kako pomembno in nujno
je kakovostno sporazumevanje otroka ali mladostnika z drugo osebo. Prisluhniti, poslušati, slišati, razumeti in dojeti pravo vrednost
otrokovega ali mladostnikovega sporočila so temeljni pogoji dobre
komunikacije. V tem tednu tako v sodelovanju z vrtci in šolami organiziramo vrsto aktivnosti ter srečanj, pričnejo pa se tudi redne
pravljične ure: v Litiji in Šmartnem jih pripravimo vsak drugi teden,
na Vačah in v Gabrovki pa enkrat na mesec. 
Andreja Štuhec

KULTURNI KOLEDAR
DATUM

URA

DOGODEK

TOR

22.9.

18.00

ZAKLJUČNA PRIREDITEV POLETNIH BRALCEV POLETAVCEV – POLETAVCI IMAJO TALENT

ČET
PET
SOB
NED

24.9.
25.9.
26.9.
27.9.

19.00
19.00
10.00
8.00

PON

28.9.

19.00

TOR

29.9.

18.00

SRE

30.9.

19.00

ČET

1.10.

POGOVORNI VEČER - BEGUNCI IN MI
OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE – MALWINA SZEDZIKOWSKA
ZAČETEK SEZONE OTROŠKIH MATINEJ: MARTIN KRPAN – GLEDALIŠČE KOLENC
7. ARHEOLOŠKI POHOD
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE: 2015 – LETO LITIJSKIH OBLETNIC – PREDAVANJE
Z VIDEOPROJEKCIJO
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE: OTVORITEV JAVNEGA KIPA (AVTORICA METODA MAJ) POD
POKROVITELJSTVOM ISTRABENZ PLINI D.O.O.
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE: ZGODOVINA RUDNIKA SITARJEVEC – 50 LET OD ZAPRTJA
(OTVORITEV RAZSTAVE)
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE: JOŽE PLEČNIK – SPOMENIK NOB V LITJII IN EGIPT
(PREDAVANJE Z VIDEOPROJEKCIJO)
PRAVLJIČNA URA
PRIBLIŽEVANJA: ANITA OGULIN
LIKOVNE DELAVNICE OB TEDNU OTROKA
PRAVLJIČNA URA
LITERARNI VEČER Z DOMAČINKO SABINO ŠTRUBELJ (NAGRAJENKO LIT.NATEČAJA REVIJE ONA 2013
IN AVTORICO ROMANA HOTEL LAVANDA)
LIKOVNE DELAVNICE OB TEDNU OTROKA
PRAVLJIČNA URA
UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE: UVODNA PRIREDITEV OB ZAČETKU NOVEGA ŠTUDIJSKEGA LETA
LIKOVNA RAZSTAVA JELKE JANTOL »ČRTE«
PREDSTAVITEV NOVEGA EVS PROJEKTA IN NOVIH PROSTOVOLJCEV EVROPSKE PROSTOVOLJNE SLUŽBE
OTROŠKA MATINEJA: ZVERINICE IZ REZIJE – GLEDALIŠČE ZAPIK, V MESTNEM MUZEU LITIJA – STARA SODNIJA
OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE LAURE LIČER: »BITJA«
POTOPIS IZ MLADINSKE IZMENJAVE – MALAGA
prvo od srečanj v projektu Zanimiva znanost: domači diplomanti se predstavijo,
Andreja Kastelic: Potreba po ustanovitvi družinskega centra v Litiji
GLEDALIŠKI ABONMA: KO KO KOMEDIJA – ŠPAS TEATER
SLAVNOSTNI KONCERT ŽEPZ MAVRICA DU LITIJA
»ČEZ TRI GORE, ČEZ TRI VODE«, KONCERT PD LIPA LITIJA IN KLAPA BARUN
PREDAVANJE: ASTROLOŠKA ZNAMENJA V LUČI PSIHOLOŠKE ASTROLOGIJE IN PSIHOANALIZE, PREDAVA
MANCA JAVORNIK, PREDAVANJE V TOČKI VŽU, V SODELOVANJU Z UNIVERZO ZA TRETJE ŽO LITIJA IN ŠMARTNO
PRAVLJIČNA URA
U3: STROKOVNA EKSKURZIJA V ROVINJ IN MOTOVUN
PRAVLJIČNA URA
PRAVLJIČNA URA
SREČANJE OKTETOV POSAVJA, DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
VARNA LITIJA (PREVENTIVNI DOGODEK O VARNOSTI V PROMETU)
OTROŠKA MATINEJA: MOČERAD BIBI V KRALJESTVU VOD IN ZEMLJE – GLEDALŠČE SMEJČEK
POTOPISNO POTOVANJE: URBAN ČEPON: S kolesom iz Slovenije do walesa v angliji

PON

5.10.

TOR

6.10.

SRE

7.10.

ČET

8.10.

SOB
PON

10.10.
12.10

TOR

13.10.

ČET
SOB
NED

15.10.
17.10.
18.10.

TOR

20.10.

SRE

21.10.

ČET

22.10.

PET

23.10.

SOB

24.10.

TOR

27.10.

19.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
17.00
19.00
19.00
10.00
19.00
18.00
19.00
19.30
19.00
17.00
18.00
18.00
16.00
18.00
19.00
9.00
10.00
19.00

LOKACIJA
PRED KNJUŽNICO LITIJA (V
PRIMERU DEŽJA V GALERIJI)
KULTURNI CENTER LITIJA
MC GALERIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
VAČE

6.550,00 EUR

12.600,00 EUR

Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI Letnik 1.re Opel Corsa 1.4 Turbo Color Edition Start Stop

gistracije: 2011, prev. 108662 km, bela barva Letnik 1.registracije: 2015, prev. 1350 km, rdeča
(kovinska), diesel motor, 1248 ccm, 55 kW, barva (kovinska), bencinski motor, 1364 ccm,
ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA
74 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

MESTNI MUZEJ LITIJA
MESTNI MUZEJ LITIJA
(PARK)
MESTNI MUZEJ LITIJA
MESTNI MUZEJ LITIJA
KNJIŽNICA VAČE
KULTURNI CENTER LITIJA
MC LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
MC LITIJA
KNJIŽNICA ŠMARTNO
KULTURNI CENTER LITIJA
KNJIŽNICA ŠMARTNO
MC LITIJA
MESTNI MUZEJ LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
MC LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
KC LITIJA
GRAD BOGENŠPERK
KNJIŽNICA LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
KNJIŽNICA GABROVKA
KNJIŽNICA ŠMARTNO
KULTURNI CENTER LITIJA
ŠPORTNA DVORANA LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
KNJIŽNICA 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

8.900,00 EUR

20.900,00 EUR

Opel Meriva 1.3 CDTI ecoflex Enjoy Opel Mokka 1.6 CDTI Drive Start Stop 4X4

Letnik 1. registracije: 2012, prev. 99826 km, Letnik 1. registracije: 2015, prev. 1050 km, srebr
srebrna barva (kovinska), diesel motor, 1248 na barva (kovinska), diesel motor, 1598 ccm, 100
kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA
ccm, 70 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

Pokličite za ceno!

2.700,00 EUR

Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy Letnik 1. Opel Meriva 1.6 16V Enjoy Letnik 1.

registracije: 2004, prev. 152000 km, srebrna registracije: 2004, prev. 146431 km, srebrna
barva (kovinska), diesel motor, 1686 ccm, barva (kovinska), bencinski motor, 1598 ccm,
74 kW / 101 KM, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.4 Turbo Cosmo, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel

Corsa 1.4 Color Edition, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa 1.4 Enjoy, novo
vozilo, pokličite za ceno; Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Cosmo Start Stop, novo vozilo,
pokličite za ceno; Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Edition Start Stop, novo vozilo,
pokličite za ceno; Opel Meriva 1.4 Turbo Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel
Mokka 1.6 Enjoy Start Stop, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

DRUŠ T VA

September 2015

dom tisje
6 NOVIH GOSPODINJSKIH SKUPIN

Dom Tisje bo v mesecu septembru odprl novo enoto v
Litiji, imenovala se bo DOM TISJE LITIJA. Z vselitvijo prvih stanovalcev bomo pričeli v drugi polovici meseca.
Prostori v zgradbi medgeneracijskega centra Šmelc
obsegajo pritličje s skupnimi prostori (ambulanta,
kavarna, recepcija, fizioterapija, vrt…) ter 3 nadstropja v katerih bo
delovalo 6 gospodinjskih skupin. V vsako gospodinjsko skupino bo
vključenih od 12 do 16 stanovalcev. Skupna kapaciteta
enote v Litiji je 91 stanovalcev.
Prostori so sodobno opremljeni in zagotavljajo prijetno ter
udobno bivanje v eno in dvoposteljnih sobah. Vse sobe imajo
tudi svojo kopalnico s tuš kabino. Na voljo so tudi nadstandardne sobe in dva apartmaja.
Enota bo delovala po sodobnih konceptih oskrbe in zdravstvene
nege. Gospodinjske skupine delujejo kot večje družine - stanovalcem
zagotavljajo občutek domačnosti in zbliževanja ter zato ponujajo visoko kakovost bivanja in življenja ter varen in topel dom.
V zaključenih skupinah je manj stanovalcev in vsa organizacija dela
je vezana le na skupino, zato je takšna oblika dela bolj prijazna tudi
zaposlenim. Stanovalci imajo možnost druženja ter vživljanja v skupnost, možnost umika v zasebnost, priložnost sodelovanja pri pripravi okusnih obrokov ali
le opazovati pripravo jedi
iz kotička za počivanje…Z
drobnimi opravili se krepi
vključenost in pripadnost
skupini ter povečuje osebno zadovoljstvo. Zaželjeno
je, da se tudi svojci stanovalcev prostovoljno vključijo v vsakdanjik skupine.
Stanovalci skupaj z gospodinjo oblikujejo potek dneva, pripravljajo
in kuhajo vse obroke hrane, poskrbijo za pogrinjke, očistijo posodo,
perejo in sušijo perilo, pometajo... Ves čas poteka aktivna komunikacija med zaposlenimi in stanovalci, kar omogoča aktivno sooblikovanje dnevnega ritma in upošteva bistvene značilnosti posameznikovih
življenjskih zgodb.
V gospodinjske skupine se vključujejo tudi strokovni delavci (socialna delavka, fizioterapevtka, delovna terapevtka), ki s svojim znanjem
omogočajo največjo možno mero samostojnosti ter polno, ustvarjalno in družabno življenje v domu. Pri tem pa seveda upoštevamo tudi
želje, potrebe in zmožnosti stanovalcev.
Trudili se bomo, da bo bivanje potekalo po principih normalizacije:
zaupanje, toplina, sprejemanje – med uporabniki in delavci, možnost
izbire, sodelovanje pri odločanju, dovolj informacij, upoštevanje individualnih potreb, želja, dosežkov, vključevanje v aktivnosti v domu in
izven doma. Te principe dela uporabljamo v domu že sedaj, vendar
bomo z boljšimi prostorskimi pogoji in drugačno organizacijo dela
lažje dosegali boljše počutje stanovalcev in zaposlenih.
Osnovna cena bivanja v standardni dvoposteljni sobi s souporabo
sanitarij bo predvidoma 19,81 € na dan. Vse sobe v novi enoti imajo
lastno kopalnico, zato bo cena višja za 5% in sicer 20,80 € na dan.
Informacije v zvezi z nastanitvijo v novi enoti lahko dobite pri socialnih delavkah Doma Tisje Vlasti Šedviy (01-890-01-07, vlasta.sedivy@
ssz-slo.si) in Leonidi Razpotnik (01-890-01-06, leonida.razpotnik@
ssz-slo.si) ter na naši spletni strani www.dom-tisje.com.
V začetku oktobra vas bomo povabili na »dan odprtih vrat«. Lahko
si boste ogledali nove prostore in spoznali način dela v »gospodinjskih skupinah«. Točen datum »dneva odprtih vrat« bo objavljen na
naši spletni strani: www.dom-tisje.com in v dnevnih medijih: ATV
Signal in Radio 1. 
Renata Ozimek in Kaja Mlakar Agrež
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ZDRAVSTVENO PREDAVANJE

Vabimo vas na zanimiva predavanja katera bodo
potekala v predavalnici knjižnice Litija,
•1
 3.10. ob 17. uri: Napake pri merjenju krvnega sladkorja, predavala bo ga. Danica Ostanek;

LJUBELJ – PREVALA

Po programu pohodov PS DU Litija smo se v soboto,
8. avgusta, odpeljali na Gorenjsko, proti Tržiču, od
koder cesta zavije na Ljubelj. Opazovali smo Šentalsko dolino kjer je bil nekoč rudnik živega srebra.
Pod Ljubeljem je bila v letih 1943 – 1945 podružnica
koncentracijskega taborišča Mauthausen. Tam stoji lep spomenik jetnikom, ki so v nemogočih razmerah gradili današnji predor Ljubelj.
Od Ljubelja smo se peš podali na planino Prevala, 1311 m visoko. Pot
sicer ni bila strma, bilo pa je veliko rušja in potrebna je bila previdnost
pri hoji. Šli smo čez dva predora, katera je dal zgraditi Born. Po dveh
urah hoje smo prišli na planino, od koder je lep pogled na okoliške
vrhove Karavank: Begunjščico, Stol, Kriško goro, Dobrčo. Tudi kislo
mleko in sirovi štruklji in enolončnica so bili prav okusni. Vodila nas
je Metka Ručigaj in nas varno pripeljala nazaj na povabili Ljubelj kjer
nas je čakal avtobus. 
Nuša Rozman

ŠPORTNI DOGODKI V LETU 2015

V mesecu aprila so se pričela športna tekmovanja v okviru Zasavske
pokrajinske zveze upokojencev. Tekmovalo se je v šestih športnih panogah: šahu, balinanju, kegljanju, pikadu, ribištvu in streljanju. Največji uspeh našega društva je bil osvojitev prvega mesta ženskih ekip
v kegljanju. Pridobile so si pravico, da bodo v septembru zastopale
Zasavsko pokrajinsko zvezo na državnem tekmovanju športnih iger
ZDUS. Šahovska sekcija je v aprilu organizirala prijateljsko srečanje
z DU Zagorje, kjer so se pomerili najboljši šahisti obeh društev. 19.
maja je naše društvo pripravilo družabno srečanje v balinanju z upokojenskimi društvi Litije, Šmartna in Jevnice. Planinsko pohodniška
sekcija skozi celo leto vsako soboto organizira pohode po obronkih
Litije in celotne Slovenije. Med člani pa se je letos povečalo tudi zanimanje za kolesarjenje in plavanje, česar smo zelo veseli. Ponovno
vabimo vse naše člane in tudi ostale upokojence občine Litije, da se
nam pridružijo v športni sekciji DU Litija. 
Dušan Jovanovič

IZLET NA POLZELO

V sredo, 12. avgusta 2015, smo se člani DU Litija v organizaciji Izletniške sekcije odpeljali na izlet na Polzelo. Bil je vroč avgustovski
dan, a smo se kljub vročini imeli lepo in prijetno družili. Polzela je
staro mesto, saj je bil ta kraj poseljen že v času Rimljanov. Vso njeno zgodovino in znamenitosti nam je predstavila lokalna vodička.
Ogled smo pričeli pri pri župnijski cerkvi sv. Marjete, nadaljevali do
gradu Šenek, ki stoji na severnem robu mesta, na privlačni razgledni točki. Okoli gradu je lep park s starimi drevesi, nekaterimi več
kot sto let. Grad Šenek s parkom je razglašen za kulturni spomenik.
Zanimivo je bilo tudi na na domačiji Ernesta Obermayerja, ki ima
zbirko starih traktorjev. Najstarejši je letnik 1940, najmlajši pa letnik
1961. V bližini je tudi Cajhnova domačija, kjer stoji star kozole, dvojnik. Na njem so razobešeni razni stari kmečki pripomočki in orodja.
Poseben pečat daje Polzeli grad Komenda, ki leži na vzpetini sredi
mesta. Ta zgradba je bila skoraj pol tisočletja v lasti malteških vitezov. V tem času se je grad iz prvotnega imena Heilenstein preimenoval v Komendo in to po komendatorju, kar je bil pri malteških vitezih
naziv za upravitelja gradu in grajskih posestev. Ob ogledu gradu so
nam predstavili tudi malteški viteški red in nam v prijetno hladnem
gostinskem lokalu postregli z malico. Seveda ni šlo brez obiska vsem
nam znane Tovarne nogavic Polzela, kjer so nam predstavili izdelavo
nogavic in zavrteli film o zgodovini tovarne. Obiskali smo tudi njihovo
tovarniško trgovino. Zapeljali smo se še na 733 m visoko goro Oljko,
od koder je izredno lep razgled po Savinjski dolini, pa tudi dlje vse
do Kuma, Mrzlice in Menine planine. Ogledali smo si dvostolpno cerkev sv. Križa in podzemno svetišče. Na koncu smo se vrnili na grad
Komenda, kjer so nam postregli s kosilom. Prijetno utrujeni, vendar
polni novih vtisov, smo se vrnili v Litijo. 
Alojz Kavčič

MAVRICA PRAZNUJE

Komaj smo v novembru 2014 obeležili 30 let MePZ DU Litija, že je
pred nami nov jubilej, 20 let delovanja ŽePZ Mavrica. Kot je splošno znano, da ženske podpiramo tri hišne vogale, tudi pri naših pevkah ni drugače. Tvorijo večino mešanega zobra in od leta 1995 tudi
samostojno uspešno prepevajo. Na svoj slavnostni koncert vas
vabijo v soboto, 17. oktobra, ob 19. uri, v KC Litija. Pripravljajo
vam lep, prisrčen program.
Iva Slabe

NAPOVEDNIK

• Četrtek, 1.10.2015 izlet V NEZNANO
• Sobota, 3.10.2015 pohod – IŠKI VINTGAR – KRVAVA PEČ
• Sobota, 17.10.2015, ob 19. uri, SLAVNOSTNI KONCERT ŽePZ
MAVRICA
• Oktober 2015, pohod NE VEMO KAM
• Sobota, 24.10.2015 izlet – PIKNIK Z OBISKOM ZIDANIC
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

OKREVANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH

"Šola zdravega načina življenja", od 2.11. do 9.11.2015: ponudba vključuje:
• t ri dnevne aktivnosti vodene in diabetikom primerne telesne
vadbe /hidro gimnastika, vodna aerobika, vodna kardiovadba v
telovadnici, nordijska hoja ali vodeni sprehodi/,
•V
 sakodnevno kontrolo krvnega sladkorja, edukacijo vodenja
dnevnikov KS po dogovoru,
• Učno delavnico Zdrava prehrana za diabetike,
•D
 odatno še dve predavanji zdravnika oz. med.ses. na temo preventive kardiovaskularnih obolenj.
ponudba še vedno vključuje:
•n
 amestitev v eno in dvoposteljnih sobah hotelov Kristal**** ,
kopalne plašče v sobah, pol ali polne penzione z varovalno prehrano za diabetike +eno ali dve malici dnevno,
•m
 ožnost obročnega odplačila aranžmaja s plačilno kartico
(Maestro), 5 obrokov,
• brezplačni avtobusni prevoz v zdravilišče ter nazaj.
7 pol penzionov v dvoposteljni sobi,+ ena
296,80 EUR
malica dnevno v hotelu Kristal ****
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi,+ dve
352,80 EUR
malici dnevno v hotelu Kristal****
Navedene cene že vključujejo zgornjo mejo vseh popustov /35% popust/, nanje ni moženo uveljavljati dodatnih popustov. Cene veljajo
na osebo, turistična taksa ni vključena v ceno /1,27 EUR na dan na
osebo/. Doplačilo za 1/1 sobo je 8 EUR na dan.
Ob prijavi za okrevanje je potrebno plačati 10 EUR akontacije
odpovedanega rizika. Prijave zbiramo do 16.10.2015.
Društvo prispeva rednim članom 40,00 EUR, podpornim članom
pa 20,00 EUR, razen tistim, ki so to že koristili v spomladanskem
okrevanju.
SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek
znaša manj kot 430 EUR /potrdilo o izplačilu mora biti priloga ob
prijavi/, prispeva društvo 100 EUR, ob pogoju, da prispevka niste
koristili v spomladanskem okrevanju.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA
IN HOLESTEROLA

V društvu bo merjenje v sredo 7. 10.2015 od 8.00 do 10.00 ure.
KGZ Litija bo merjenje v sredo 15.10.2015 0d 8.00 do 12. ure,
KGZ Šmartno bo merjenje v sredo 22.10.2015 od 8. do 12. ure.

KOPANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH, STRUNJANU
IN ŠMARJEŠKIH TOPLICAH

Tudi v jeseni, vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart (katere
veljajo tudi ob vikendih in praznikih).

TELOVADBA

Telovadba bo potekala v Športni dvorani Litija dvakrat tedensko,
po enakem urniku kot spomladi ponedeljek in sreda ob zadostnem
številu prijavljenih. Da bomo lahko konec avgusta potrdili rezervirane termine, prosimo vse zainteresirane udeleženke, da se prijavite
v društveni pisarni od 15.8.2015 dalje, da bomo lahko potrdili rezervacijo dvorane.

POHODI

LITIJA MALJEK MAMOL
ob 8.uri Ivan Lamovšek
01.10.2015
GRADIŠČE IN NAZAJ
LITIJA NANOS IN NAZAJ
ob 6.uri Lojze Hauptman
08.10.2015
avtobus
LITIJA SVETA PLAN INA
ob 7.uri Ivan Lamovšek
15.10.2015
TRBOVLJE IN NAZAJ
POHOD V NEZNANO
ob 7.uri Lojze Hauptman
22.10.2015
avtobus
Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj s člani MDI vsak četrtek
organiziramo pohode v naši bližnji in daljini okolici. Zbor je po objavljenih urah, pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na
vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni
obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode kot na primer Nanos in 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

9. septembra 2015 nadaljujemo skupaj z MDI
plavanje in vadbo v bazenu Pungart v Šmartnem od 16.00 do 17.00 ure. Vljudno vabljeni.

USTVARJALNE DELAVNICE

Naše ustvarjalne delavnice pričnemo v septembru 17.9.2015 ob 17. uri v društveni pisarni. Vljudno vabljeni.

PLAČILO ČLANARIN





     
       
        
      






Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da nekateri še niste poravnali članarine za leto 2015
zato vas prosimo, da to poravnate v najkrajšem
možnem času. Članarina za leto 2015 znaša 12
EUR. V kolikor ste članarino že poravnali, se
vam najlepše zahvaljujemo.

RAZNO

NAROČANJE LISTIČEV ZA APARATE
Po društveni ceni. Pri prvem naročilu prinesite
aparat s seboj!
- oktobru naročilo do7.10.2015.2015
prevzem v sredo 14.10.2015 !!!
• Uradne ure :
Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.
do 11. ure.
V TOREK IN ČETRTEK NI URADNIH UR.
Društvo diabetikov Litija in Šmartno
Rudolfa Pogačar
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DRUŠT
RUBRIKA
VA

September 2015

DRUŠTVO ZASAVSKIH
KLEKLJARIC SRČEVKE

MEDOBČINSKO DRUŠTVO
INVALIDOV OBČIN LITIJA IN
ŠMARTNO PRI LITIJI
USTVARJALNE DELAVNICE
Z delavnicami bomo v prostorih Društva pričeli v torek, 29.9.2015,
ob 16. uri. Na prvem srečanju se bomo dogovorili, kaj vse bomo
ustvarjali do konca letošnjega leta in v prvih mesecih prihodnjega.
Nekaj idej je že pripravljenih, vsaka nova ideja pa je več kot dobrodošla. Poleg vizitk, bomo tudi letos pripravili novoletna darilca.

UTRINKI LETOVANJA
Zadnji teden avgusta smo se izpred železniške postaje v Litiji,
z avtobusom odpeljali na 7- dnevno letovanje v Punat na otok
Krk, hotel Omorika.
Avtobusa sta 109 udeležencev pripeljala neposredno do hotela.
Otok v Kvarnerju je drugi največji jadranski otok. Severozahodni
del je najnižji, bolj gozdnat in rodoviten ter bolj naseljen. Jugovzhodni del otoka je nižji in povečini gol. Vsa večja naselja razen Dobrinja ležijo ob obali. Most na severu ga veže s celino. Obala je zelo
razčlenjena in polna malih romantičnih zalivčkov. Poleg lepe obale
in dobro razvitega turizma Krk krasijo tudi kulturne znamenitosti,
ruševine in spomeniki zgodnjeromanske in staro hrvaške kulture.
V času 7- dnevnega letovanja smo z ladjico izvedli dva zanimiva
izleta. Na prvem celodnevnem smo se odpeljali na Goli otok in Rab.
Golega otoka se spominjamo predvsem kot koncentracijsko taborišče za vse, ki se niso strinjali s tedanjo politiko. Kasneje so na Goli
otok pošiljali tudi morilce, pedofile, spolne prestopnike, torej ljudi,
ki so storili hujše oblike zločina.
Naslednji dan pa smo se z ladjico zapeljali iz Punata do mesta Krk,
kjer smo si v spremstvu vodiča ogledali njegove znamenitosti.
Na letovanju nas je spremljala vodička Metka Uranker, ki je poskrbela za našo dobro voljo. Vodila je jutranjo telovadbo, izvedla piling
na plaži, skrbela za športne aktivnosti…Tri večere nas je na terasi
hotela spremljala živa glasba z duo PIZZICATOM.
Večer pred odhodom smo izvedli anketo iz katere je razvidno, da so
bili člani zadovoljni z letovanjem, tudi naslednje leto želijo letovati v
istem terminu, ter koristiti all inclusive.

Polšniške športne novičke
Prehodni pokal že drugo leto v sosednjo vas
Avgustovski petkov večer, (21.8.2015) so na nogometnem igrišču pri PŠ Polšnik odlični nogometaši
napolnili z obilico športnega duha, zanimivih akcij in
dobre volje. Tradicionalnega vaškega nogometnega turnirja se je
letos udeležilo 5 ekip: Amerika, Konjšica, Koprivnik, Lohk bi blo bol
(Polšnik in Tepe) in Velika Preska. V prijetnem prijateljskem vzdušju
so drug drugega razveseljevali z goli (no, nasprotnikovo veselje ni
bilo tako veliko). In kar je najpomembnejše, druženje in pogovor
med nogometnimi navdušenci. Tudi navijači so odlično opravili svoje delo in vse se je „zložilo“ v prijeten dogodek. Za odlično organizacijo je poskrbel predsednik ŠD Polšnik Aleš Vozelj, ob pomoči
Tejčke Vozelj in Petre Petrič, ki sta skrbeli za žejne in lačne. Sonogometaši Jože, Tim, Jasmin, Denis so pomagali pri pripravi igrišča.
Za odlično sojenje je poskrbel Mito Kos, ki je znova dokazal, da ob-

V mesecu juniju smo že organizirale prvo razstavo na temo »Od
srca do srca« v galeriji Delavskega doma v Trbovljah, katere del bo
mogoče konec avgusta videti tudi na Vačah, pripravljamo pa tudi
novosti.
Vsi, ki bi se želeli vključiti v delo društva, ste prisrčno vabljeni! Javite se lahko na tel. št. 041 263 029 (Tina).
Jana Klinc Češnovar
Predsednica Društva zasavskih klekljaric Srčevke

DONACIJA DOHODNINE DRUŠTVU
Zavezanci za dohodnino lahko izpolnijo »Zahtevo za namenitev dela
dohodnine«. V njej zavezanci navedejo, komu želijo nameniti do 0,5
% dohodnine, ki jim je odmerjena za tekoče leto in za nadaljnja leta
(do preklica). Davčni urad nato nakaže donacijo upravičencem. Darovalec dohodnine s tem preusmeri del sredstev Društvu namesto
v proračun države.
Če se boste vi, vaš sorodnik, znanec, sosed… odločili, pokličite v
Društvo in poslali vam bomo obrazec. Pri izpolnjevanju obrazca
vam lahko pomagamo tudi v Društvu (obrazec lahko oddate na Društvu ali Davčnem uradu).
Mojca Bajc

Kdor hitro da, dvakrat da
Dole pri Litiji - Težka življenjska preizkušnja je v
mesecu juliju doletela družino Hribar na Hudih
Ravnah, ko je strela udarila in zanetila požar. V
nekaj minutah je popolnoma uničila gospodarsko
poslopje, velik del opreme in orodja. Prizadevni gasilci, ki so sicer
intervenirali, so ob pomoči sosedov lahko rešili le živino.
V KORK Dole pa smo se takoj odzvali, dobili vsa potrebna navodila s
strani OZRK Litija in zbrali prostovolne prispevke. Akcija je bila hitra
in izjemno uspešna in upamo, da si je družina že opomogla. Se pa
nam je v znak hvaležnosti tudi pisno zahvalila. Saj poznate tisto:
»Kdor hitro da, dvakrat da.«

vlada svoje delo. Športno društvo se zahvaljuje Alji Vozel (podjetje
Avtenta) za praktične nagrade za nogometaše. Poletni večer se je
v nogometnem vzdušju zaključil okrog polnoči in prehodni pokal so
drugo leto zapored na sosednji hrib odnesli odlični nogometaši iz
Konjšice. Trening, talent in dobri medsebojni odnosi so pomembne
sestavine za uspeh. Ne le nogometni, ampak to velja tudi za druga
področja v naših življenjih. Hvala vsem nogometašem, ki ste se
odzvali povabilu in s tem poskrbeli, da ohranjamo tradicijo vaškega
turnirja. Hvala vsem navijačem za glasnost in izvirnost. Hvala vsem
organizatorjem za trud in vztrajnost. Hvaležnost in vztrajnost ... ja
... bolj pogosto bi se jih morali zavedati...
Polšničani osvojili tri medalje
Na prvo nedeljo v septembru na Ptuju
že tradicionalno organizirajo ptujski
maraton, ki poteka v okviru športnega
družinskega dne. Maratona so se udeležili tudi trije tekači iz Polšnika in dosegli odlične rezultate. Franci Podrenk
je dosegel absolutno prvo mesto na
razdalji 21 kilometrov. Na otroškem
teku na 400 metrov v kategoriji letniki
2009-2012 pa sta Patricija in Nik Podrenk osvojila odlično 1. in 3. mesto!
Čestitamo!
Mateja Sladič-Vozelj

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
Na sončno nedeljo, 6. 9. 2015, je KORK Dole organizirala izlet za
vse člane krajevnega odbora, nadzornega odbora in številne prostovoljce. Pot nas je vodila preko Podkuma, Zagorja ob Savi, do
Zasavske gore. Tu nas je toplo sprejel župnik Maks Kozjek, ki to
faro vodi že 32 let in je bil stari prijatelj našega prejšnjega dolskega
župnika Ludvika Bartla. Udeležili smo se svete maše, nato pa nam
je župnik opisal zgodovino Zasavske gore, kot ene izmed številnih
romarskih poti. Tisti dan se je nudil prečudovit pogled na Jelensko
goro, medtem ko je bil Triglav v snegu in oblakih. Zazvenela je glasba domačega tria.
Sledilo je kosilo v gostišču Pri Vidrgarju, kjer se je predsednik KORK
Dole Jože Lušina zahvalil vsem za požrtvovalno delo na področju
prostovoljstva in za delo v odboru. Ravno prostovoljstvo ima velik
pomen za vaško skupnost, ker izboljšuje kakovost življenja in je
velika dodana vrednost. Zato ga je potrebno negovati in vrednotiti.
Mi pa smo vrednotili predsednikov trud, kajti ravno on je najbolj
zaslužen, da je izlet uspel. 
					
Jožica Vrtačnik

Zasavske klekljarice smo v mesecu maju
ustanovile Društvo zasavskih klekljaric Srčevke, s sedežem v Trbovljah. Trenutno je v
društvo včlanjenih 56 klekljaric iz klekljarskih skupin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija.
Društvo bo:
- organiziralo in skrbelo za izobraževanje svojih članov na področju
klekljane čipke,
- člane seznanjalo s strokovno
literaturo s področja klekljane
čipke in z novostmi v stroki,
- organiziralo razstave,
- z izdelki članov
bogatilo turistično ponudbo,
- sodelovalo pri ohranjanju kulturne in etnografske dediščine Slovenije,
- povezovalo klekljarice in ljubitelje klekljanih čipk.

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

Paradajzijada v zavodu Raznolikost
V zavodu Raznolikost smo v sodelovanju z društvom podeželskih
žena Gabrovka v soboto 5. septembra navkljub slabemu vremenu
izpeljali prvo Paradajzijado. Obiskovalci so si lahko ogledali razstavo paradižnikov, vzgojenih v zavodu Raznolikost. Razstavljenih je
bilo točno sto sort, ki so bile trenutno
zrele: od mini paradižnikov do pelatov, grozdastih, volovskih src in vseh
vmes, v vseh možnih barvnih odtenih od zelenih do pisanih. Predstavili
smo tudi sorto ‚ZLATO JABOLKO‘, ki
je sorta vzgojena v zavodu Raznolikost. Gre za zelo mesnato volovsko
srce, ki po intenzivno oranžni barvi in
srčasti obliki spominja na kaki. Razstava je bila postavljena na prostem
sredi zbirke rastlin posodovk.
V rastlinjaku je potekal drugi del dogajanja: razstava in degustacija jedi
iz paradižnika. Okusne in zanimive
jedi so pripravile članice društva podeželskih žena Gabrovka. Obiskovalci so tudi glasovali za najboljšo jed, prepričljivo je zmagala paradižnikova sladka potica, vendar
tudi drugih dvanajst jedi ni veliko zaostajalo. Trem najboljšim smo
podelili praktične nagrade:
semena sortnih paradižnikov,
spomladi pa dobijo še sadike.
Celotni seznam sort paradižnikov, ki jih gojimo v zavodu Raznolikost, in vse ostale podatke o zavodu, najdete na spletni
strani www.raznolikost.si.
Poleg paradižnikov so si obiskovalci lahko ogledali tudi rastlinak (tropske rastline, mesojedke,
kaktusi&sukulente), skalnjak, zeliščni vrt, travniški sadovnjak, vrt
enoletnic in arboretum v nastajanju. Organiziran je bil tudi
voden ogled po mini zoo-ju in
pony krog za otroke.
Za prihodnje leto že načrtujemo drugo Paradajzijado, ki bo
večja, boljša in predvsem – v
boljšem vremenu! Še enkrat
najlepša hvala vsem sodelujočim in obiskovalcem ter vljubno vabljeni prihodnje leto. 
				
Petra Sladek

ZAHVALA
Dne 25.07.2015 je naše gospodarsko poslopje uničila strela. Za
pomoč pri gašenju se zahvaljujemo vsem gasilcem PGD Dole,
Gabrovka, Polšnik in Litija ter vsem ostalim krajanom Dol. Zahvala gre tudi vsem, ki ste na kakeršenkoli način pomagali pri
sanaciji in obnovi objekta. Vsem še enkrat iskrena hvala.
Družina Hribar, Hude Ravne

ŠPO RT / DRU Š T VA
POBLIŽE
SPOZNAJMO
SITULO Z VAČ!
V Društvu za razvoj in varovanje
GEOSS-a pohodnike in ljubitelje
dediščine z Vač ponovno vabimo na arheološki pohod Po poti velikega kneza z Vač. Pomladi smo uspešno zaključili prvi ciklus šestih
pohodov, kjer smo predstavili šest najpomembnejših arheoloških
najdb z Vač, sedaj pa se tematsko vračamo na začetek in bomo
ciklus ponovili. Pripravili smo več novosti, da bodo pohodi ostali
zanimivi tudi za naše stalne obiskovalce.
Novi ciklus ponovno začenjamo z najbolj znamenito najdbo z železnodobnih Vač, situlo s tremi figuralnimi pasovi. Izdelana je
bila na prehodu iz 6. v 5. stol. pr.n.š. V zgornjem pasu je upodobljen slovesni sprevod s konji in vozovi, v srednjem pasu so prizori
iz slavnosti, v spodnjem pa je sprevod rastlinojedih živali, ki jim
sledi lev s človeško nogo v gobcu. V prvih dveh pasovih spremljamo svet živih. Dogajanje najverjetneje odraža prizore iz takratne
visoke družbe. Upodobljene figure sedeče na prestolih, ki nosijo
koničaste, frigijske čepice, so verjetno vladarji, ki jih spremlja številno spremstvo, sestavljeno iz svečenikov in pripadnikov plemstva
v nizkih baretkah. Upodobljene žene z rutami in uhani so bile verjetno žene vladajočih knezov, njihova strežba na slavnosti pa je
bila, podobno kot v drugih sredozemskih kulturah, posebna čast
za domači dvor in goste. Živalski motiv spodnjega pasu je pogost v
umetnosti Sredozemlja in Bližnjega vzhoda in se pojavlja v povezavi
z bojevanjem in smrtjo.

September 2015

KLOBASA CUP 2015
Aeroklub Milan Borišek Litija, je kakor vsako leto konec meseca avgusta, na modelarski stezi na Zg. Logu
organiziral srečanje radijsko vodenih letalskih modelov. Udeležba je bila zelo pestra. Udeležilo se ga je veliko najboljših
slovenskih RC pilotov iz skoraj vseh slovenskih klubov. Prikazan je
bil napredek v letenju in ob tem veliko novih tehnologij pri izgradnji
letalskih modelov.

Klobasa pokal
je tradicionalna
modelarska prireditev, ki jo Aeroklub prireja že
vrsto let. Prireditev je namenjena tekmovanju, druženju
in zabavi. Modelarji sami na osnovi anketnih listov določajo, kdo je
bil najbolj izviren in je prikazal najlepše letenje. Za nagrado najboljši dobijo klobase, prvi trije pa lično izdelane pokale.
Vabljeni vsi, že naslednje leto zadnjo nedeljo v mesecu avgustu.
Več o dogajanju na: Modelarji .com, Letalska sekcija, Prireditve
srečanja in tekmovanja, Klobasa cup 2015. Ali pa na klubskem forumu Aeroklub Milan Borišek Litija – spletni album.
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September je najbolj nogometni mesec v jesenskem delu sezone, saj so v tekmovalnem in pokalnem ritmu vse ekipe. Vse selekcije tekmujejo
v svojih skupinah in ker jih je letos veliko so igralne površine zasedene vsak dan zaradi treningov
in ob vikendih zaradi tekem. Težave imamo le
z garderobami saj so na voljo le tri. Zato vsi še vedno upamo na
odobritev izgradnje novih garderob, ki bi omogočale normalno delo
vseh selekcij. Uvod v jesensko sezono je bil z vidika uspeha zelo
dober saj so v prvih krogih naše selekcije dobro igrale in dosegle
pomembne zmage. Na deževno soboto 5.9. je prišlo v Jevnici že
do prvega občinskega derbija, saj so v goste prišli člani NK Litija.
Po zelo dobri tekmi, ki so jo ekipi uprizorili na zelo težkem in razmočenem igrišču je zmaga pripadala domačemu moštvu. Tudi na
tribuni se je kljub slabemu vremenu zbralo zelo veliko gledalcev, ki
so glasno spodbujali svoje nogometaše. In tako se je zopet izkazalo,
da je merilo za gledalce domači derbi saj se na tribunah srečajo
znanci obeh krajev, ki med seboj še kakšno nogometno rečejo. Zato
gledalci hvala vam za korektno navijanje in vidimo se še na ostalih
tekmah. Obvestila o tekmah JEVNICE bodo na krajevnih oglasnih
tablah.			
			za NK Jevnica: Marjan Medved - Medo

Prve preizkušnje v septembru
Ko je vroče poletje v drugi polovici avgusta že malo
popuščalo, so naše rokometašice začele s treningi
na zunanjih površinah. Treningi so potekali na različnih lokacijah, na bližnjih igriščih, v okolici gradu
Bogenšperk, v Šmartnem, dekleta so tekla proti
Velikemu Vrhu ali na Sitarjevec. Znova se je pokazalo, da je Litija
slabo opremljena s primernimi in varnimi športnimi površinami za
športnike, rekreativce in druge občane. S septembrom smo vadbo
preselili v športno dvorano Litija. Rokometno znanje, borbenost in
vzdržljivost rokometašic bodo kmalu na preizkušnji. Zadnji vikend
v septembru začenjamo s tekmami starejših deklic in kadetinj. Vabljeni na tekme!

Po novo znanje na mladinski
seminar o športu
Domnevamo, da so v situlski umetnosti upodobljeni vladarji s temi
upodobitvami slavili sebe, svoje konje, vozove, obleko in opremo.
Upodobitve vladarjev naj bi tako tudi po njihovi smrti ostale v večen spomin nanje. Figuralno okrašene situle so bile najdene v razkošno opremljenih grobovih vodilnih članov železnodobne družbe.
Knezi, upodobljeni na njih, so jih torej »odnesli« s seboj v grob. Tudi
situla z Vač izvira iz knežjega groba. Na njej upodobljeni vladar je
tako nekoč vladal Vačam.
Več o knezu in njegovi situli boste izvedeli na našem arheološkem
pohodu. Strokovno razlago bo dopolnila gledališka igra, v kateri se
bomo pohodniki preselili v čas železne dobe. Poskusili pa bomo
tudi hrano iz železnodobnih sestavin.
Pohod bo potekal v nedeljo, 27. septembra, s pričetkom ob 10.
uri v Domu Petra Svetika na Vačah. Pohod je dolg približno 6 km
in je srednje zahteven, primeren tudi za otroke.
Strokovni del pohoda bomo vodili arheologinja dr. Vojka Cestnik,
geolog Blaž Zarnik, etnologinja Anka Kolenc in biolog Zvone Kolenc.
Gledališko igro bo izvedlo Družinsko gledališče Kolenc. Dogodek se
bo predvidoma zaključil ob 16. uri.
Obiskovalci, ki ste se naših pohodov že udeležili, prinesite s seboj
izkaznico in zbirajte žige! Za vsakih 6 žigov prejmete darilo. Veljajo
tudi žigi iz prejšnjega ciklusa.
Štartnina znaša 10 evrov. V ceno so vključeni: izkaznica, zloženka,
vodstva, pogostitev ob sprejemu in knežja malica. Za otroke do 10
let je obisk brezplačen. Več informacij na: www.drustvo-geoss.si ali
na telefon: (01) 897 66 80 (Družinsko gledališče Kolenc).
		
dr. Vojka Cestnik, univ. dipl. arheologinja,
		
strokovna sodelavka Društva GEOSS

OBMOČNO ZDRUŽENJE VSO
LITIJA, ŠMARTNO PRI LITIJI
Območno Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Litija, Šmartno vas vabi v svoje vrste.
VSO je domoljubno in veteransko društvo, ki združuje državljane Republike Slovenije ter Slovence v
zamejstvu in po svetu, ki imajo pozitiven odnos do domovine in slovenske osamosvojitve. Združuje vse, ki so sodelovali pri ustvarjanju političnih, kulturnih in gospodarskih temeljih osamosvojitve, v
pripravah na osamosvojitev Slovenije, pri sami osamosvojitvi ter pri
obrambi domovine v vojni za Slovenijo ali nudili pomoč slovenskim
obrambnim silam. Združuje tudi vse, ki delijo vrednote slovenske
osamosvojitve.
Osnovni cilji VSO so ohranjanje vrednot slovenske osamosvojitve,
krepitev domoljubja in narodne zavesti ter ohranjanja pristnega
zgodovinskega spomina na dogodke iz obdobja osamosvojitve.
Za včlanitev v VSO in ostale informacije obiščite spletno stran
www.vso.si ali pišite na naslov: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana, »ZA«
Območno združenje VSO Litija, Šmartno pri Litiji, ali na elektronski naslov: tajnistvo@vso.si ali boris.doblekar@vso.si.
Prav tako ste vljudno vabljeni k prebiranju zanimivih domoljubnih
vsebin v spletni reviji Glas domovine na naslovu http://glasdomovine.si/
Spremljajte VSO tudi preko socialnih omrežij: Facebook in Twitter.
Drage občanke, spoštovani občani, lepo povabljeni v naše domoljubno združenje.
Predsedstvo VSO Litija-Šmartno pri Litiji
predsednik Boris Doblekar

PIA ČUK ZNOVA ODLIČNA, BOR ARTNAK BO
ZASTOPAL BARVE SLOVENIJE NA ŠVEDSKEM
Svoj prvi reprezentančni nastop bo zabeležil 11-letni Bor Artnak, ki
bo v družbi še treh najboljših slovenskih mladih tenisačev zastopal
barve Slovenije na svetovnem ekipnem prvenstvu do 11 let, ki se bo
odvijalo na Švedskem. Tekmovanje bo potekalo od 17. do 20. septembra.
Na mednarodnih turnirjih je znova
blestela Pia Čuk, ki se po zmagi v Italiji kar trikrat zapored uvrstila v polfinale turnirjev z nagradnim skladom
10.000$ in sicer v Grazu, Poertshachu in Duinu Aurisini. Tako je trenutno
na 597. mestu WTA lestvice, kar je
tudi njena najvišja uvrstitev.
Žal pa forme iz Italije, ko je osvojil
turnir z nagradnim skladom 15.000$, ne najde Nik Razboršek, ki je
na naslednjih turnirjih trikrat izgubil v drugem kolu in enkrat v prvem
kolu Futures turnirja. Nik je trenutno na 719. mestu ATP, najvišje pa
je bil januarja 2014 in sicer na 521. mestu.
Na 256. mestu WTA se nahaja Nastja Kolar, ki prav tako ne ponovi
uspeha iz Bad Saulgau, ko je bila v polfinalu. Nastja sicer nadaljuje nastope na turnirjih nekoliko višjega ranga, vendar ji med posameznicami v zadnjih tednih ni uspelo zmagati, je pa zato toliko bolj
uspešna v igrah dvojih, kjer se je na močnem turnirju v Franciji, z
nagradnim skladom 100.000$ uvrstila v polfinale, ki jo čaka danes
pozno popoldne, zato bomo o končnem rezultati poročali v naslednji
številki.
Tina Godec in Lara Kralj sta nastopili na turnirju z nagradnim skladom 10.000$ na Bolu, vendar se jim ni uspelo uvrstiti v glavni turnir.
Odlično se je na turnirju do 16 let v Portorožu znova odrezal Tom
Ašič, ki se je uvrstil v polfinale in osvojil 3. mesto. V polfinalu je za
las, v podaljšani igri, izgubil od 1. nosilca Davida Ambrožiča. Tom bo
tako ob naslednji menjavi lestvice v samem vrhu v kategoriji do 16
let.
Ostali tekmovalci se v glavnem pripravljajo na zadnje domače tekme
pred zaključnimi Mastersi za leto 2015. Eden od turnirjev se bo
odvijal tudi v Tenis centru AS Litija in sicer Odprto prvenstvo
za fante do 18 let, ki se bo odvijalo od 25.9. do 28.9.2015. Vse
ljubitelje tenisa vabimo na ogled tekem, saj bodo nastopili tudi igralci
Tenis kluba AS Litija. V glavnem turnirju bosta nastopila Mark Mesarič in Tom Ašič, nastop Grega Kokalja pa je zaradi poškodbe še
pod vprašajem. Glede na to, da gre za zadnji turnir pred Mastersom,
se pričakuje udeležba vseh najboljših slovenskih mladinskih teniških
igralcev. VABLJENI NA OGLED TEKEM.
Tenis klub AS Litija vpisuje tudi nove otroke v teniško šolo AS Litija.
Vpisuje se predvsem otroke v starosti od 6 do 8 let, predviden termin
treningov je sreda od 18-19 ure, vpišete pa se lahko vsak dan v Tenis
centru AS Litija. Za več informacij pa pokličite na 031-693-330.
Sprejemamo pa tudi že rezervacijo za letne karte za zimsko teniško
sezono 2015-2016, ki se bo pričela s 01.10.2015.

Med 30. avgustom in 6. septembrom so mladi iz 9 držav sodelovali
na mednarodnem mladinskem seminarju s področja športa in medkulturnega učenja Play for Peace Part 2 v Nišu v Srbiji. Iz Slovenije
sta v Niš potovali dve predstavnici, Eva Lavrenčič in Veronika Razpotnik, obe iz občine Litija. Eva Lavrenčič je članica ŽRD Litija in je
na izobraževanju tudi predstavila naše društvo. Aktivnost je potekala v organizaciji Kluba za osnaživanje mladih KOM018, ob podpori
European Youth Foundation
(EYF). Šestdnevno izobraževanje je bilo usmerjeno v seznanjanje z vsebinami, kako
se s pomočjo športa boriti
proti diskriminaciji in predsodkom ter kako uporabiti
univerzalne športne vrednote na drugih področjih. Gre
za vsebine, ki so pomembne za vse, ki delajo na področju športa,
še posebej za tiste, ki vključujejo otroke in mlade. V praktičnem
delu so se mladi seznanili s projektnim načrtovanjem in kako prenesti znanja iz teorije v prakso za delovanje v domačih okoljih.
Športni pozdrav!
Marija Hameršak Lavrenčič

KOŠARKARICE KK LITIJA V
SEZONI 2015/2016
Šolsko in tudi tekmovalno leto za mlade
košarkarice KK Litija je hitro minilo. Zaključek
sezone so zaokrožile na srečanju v piceriji, kjer
so se pocrkljale z dobro hrano in pijačo. Ob tej priložnosti bi se radi
zahvalili vsem, ki so jih podpirali bodisi materialno bodisi jih čustveno podpirali, jim namenili vzpodbudne besede, ko so jih potrebovale ter jim stali ob strani. Mlade košarkarice KK Litija po uspešno
zaključeni sezoni nadaljujejo s treningi tudi v sezoni 2015/2016.
Treningi bodo tako kot do sedaj potekali na OŠ Litija in OŠ Gradec. Na OŠ Litija bodo deklice razdeljene na tri skupine. V prvo
skupino bodo vključene košarkarice od prvega do tretjega razreda
OŠ. Treningi bodo potekali dvakrat na teden, v ponedeljek in sredo
od 14.10 do 15.10 v Športni dvorani Litija. Drugi skupino pa bodo
lahko obiskovala dekleta četrtega in petega razreda OŠ. Tudi druga
skupina bo imela treninge ob ponedeljkih in sredah. Pričetek vadbe
bo ob 15.00, zaključek pa ob 16.00. Najstarejše košarkarice šestega in sedmega razreda bodo imele treninge v ponedeljek od 16.00
do 17.00 ter ob sredah od 15.45 do 16.45. Tudi ta dva treninga se
bosta izvajala v Športni dvorani Litija. Na OŠ Gradec bodo trenirale
vsak petek od 16.30 do 17.30. Košarkarice bodo zastopale KK Litija
tudi v tekmovalnem sistemu, saj bodo tekmovale v državnem prvenstvu KZS v kategoriji U 9, U 11 ter U 13.
Vse deklice vabimo, da se pridružijo sovrstnicam na treningih bodisi
v Športni dvorani Litija (OŠ Litija) ali v telovadnici OŠ Gradec. Dodatne informacije: 040 364 432 (Dragica).

VABILO
Košarkarski klub Litija vabi vse dečke in deklice osnovne šole, da
se udeležijo treningov košarke, kjer se bodo učili osnov košarke, se
družili z vrstniki in pridobljeno znanje skušali najbolje uporabiti na
tekmovanjih. Vpis poteka na treningih v Športni dvorani Litija in sicer:
• 1 - 2 razred vsak torek in četrtek ob 14.00 uri
• 3 - 4 razred vsak ponedeljek in sreda ob 14.00 uri
• 6 - 9 razred vsak ponedeljek ob 16.00 uri
Tudi v šolskem letu 2015/16 bo Košarkarski klub Litija pričel z
treningi tudi na OŠ Gradec. Vsi zainteresirani se lahko priključijo
treningom v torek in petek s pričetkom ob 16.00 uri (Telovadnica

Pridite, ne bo vam žal! 		

Košarkarski klub Litija

Vse teče in vse se izteka,
poletje v jesen,
reka v morje,
življenje v nebo …

Smrt se izlila je v belo obličje,
pogled je zaplaval v neznani pokoj,
ni več trpljenja in ni bolečine,
življenje je trudno končalo svoj boj.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

Z A H VA L A

Na pragu 90. leta nas je zapustila

Mnogo prezgodaj nas je po težki bolezni zapustil naš dragi mož,
oči, dedek, brat, stric in svak

ob izgubi mame, babice in prababice

MARIJA PRAŠNIKAR

MARTIN PENČUR

ANe PRELOGAR

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala za podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Zahvaljujemo se g. župniku Štefanu Pavliju za opravljen obred. Hvala pogrebni službi, pevcem
in trobentaču.
Posebej pa se zahvaljujemo osebju Doma Tisje za njihovo požrtvovalno
skrb in nego, zlasti zadnja štiri leta, ki jih je preživela v postelji.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in vsem ostalim za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in
svete maše. Posebna zahvala PGD Hotič za opravljen gasilski pogreb,
gospodu župniku za lepo opravljen obred, g. Matjažu Juvančič in
g. Francu Končar za poslovilne besede, hotiškim pevcem, KS Hotič, KSP
Litija, trobentaču in hvala vsem praporščakom za prinesene prapore. Iskrena hvala patronažnima sestrama Tatjani in Vanji, urgentnim ekipam
ZD Litija in osebju ambulante dr. Ptičar.
Zahvaljujemo se tudi vsem tistim, ki jih nismo posebej omenili pa ste
nam v težkih trenutkih pomagali in stali ob strani.

Vsi njeni

Žalujoči: vsi njegovi

rojena Jakoš
03.1.1926 – 28.8.2015

Dobrota, pridne roke in pošteno srce
tvoje bile so vrline.
Srce je omagalo in tiho si zaspal.
Počivaj, težko tvoje je bilo življenje.
V srcih naših imaš svoj prostor
in spomin nate bo za vedno ostal.
Dragi ata, še enkrat hvala ti,
za vse kar si nam dal.

6.11.1946 – 26.8.2015
iz Sp. Hotiča

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob
strani. Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja in tolažilne besede,
sočuten stisk roke, darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom in prijateljem, pogrebnemu zavodu, g. župniku, govorniku na pogrebu in pevcem. Izrecna zahvala Boži
Golob in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej
imenovali.
Žalujoči: vsi njeni

Oh, kelih našega življenja
je kelih žrtev trpljenja,
bridkosti poln je čez in čez
sladkost kaplja le redko vmes.
Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

Z A H VA L A
Zapustil nas je naš dragi mož, oče in ata

JANEZ GODEC
Iz Zg. Jevnice
8.1.1938 – 28.7.2015

Tvoj prostor pred hišo, s soncem obsijan, zdaj prazen je ostal. V sončnem dnevu pa smo te pospremili k večnemu počitku. Iskrena hvala
vsem sorodnikom, prijateljem in sokrajanom za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala tudi g. župniku Štefanu Pavliju za lepo opravljen obred, g. Jožetu
Setničarju za zaigrano Tišino, PGD Jevnica, ge. Boži Šarbek in pevskemu društvu Lipa.
Pogrešali te bomo!

V SPOMIN

V SPOMIN

5. septembra 2008 nas je mnogo prezgodaj zapustil
naš dragi brat in stric

V mesecu septembru mineva 7 let odkar si od nas odšel

IVAN KOKALJ

27.9.1940 – 16.9.2008
Ribče 10

1962 – 2008
Šmicov Ivan s Širmanskega hriba pri Litiji

Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižgete svečko,
prinesete cvetje in postojite ob njegovem preranem grobu.

Žena Tončka in otroci z družinami
»Ne jočite ob mojem grobu,
nisem tukaj in ne spim.
Tisoče vetrov sem,
diamantni lesk na snegu,
sončni žarek na zelenem klasu,
metulj na češnjevem cvetu,
rahli dež jeseni.

rojene Potisek
23.4.1925 – 18.8.2015
iz Litije

Ko prebudite se v tišini jutra,
zamah ptic sem prepevajočih,
ki krožijo po nebu.
Zvezda sem, njena blaga luč v noči.
Ne jočite ob mojem grobu,
z vami sem, a nisem tu …«

V SPOMIN

TAJI VIDERGAR
6.5.2001 – 12.9.2014

V teh dneh mineva leto dni, odkar je ugasnilo naše sonce. Neskončno dolgo
leto življenja brez nje, njene bližine, radoživosti, glasu, smeha, petja, objemov
in ljubezni, ki nam jo je vsak trenutek izkazovala. Leto dni od trenutka, ki je
kruto posegel v naša življenja in za vedno pretrgal naše sanje. Ni besed za
občutja, ki še vedno preplavljajo naša žalostna srca. Za Tajo ostajata tišina in
neznosna, kljuvajoča bolečina.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam v tem težkem letu stali in nam še stojite ob strani. Hvala za vse obiske na Tajinem grobu, sveče, cvetje in ostale darove, ki jih
prinašate na njen prezgodnji grob. Veliko nam pomenijo vsak vaš topel objem,
stisk rok in sočutna misel. Toplina vaših besed in skupno obujanje spominov
nanjo sta za nas neprecenljiva. Hvala vam, ker pomagate po svojih močeh in
ker Taja še naprej živi tudi v vaših srcih.
Taja, tvoji žarki v očeh, ljubezen in veselje do življenja nas spodbujajo,
da skušamo z nasmehom gledati naprej. Povsod si z nami.
Tvoji mami, ati in Gaja

Vsi njegovi
Bil si človek narave
in za vedno boš ostal z nami
tu, v svoji prelepi naravi.
(Marina)

FRANC JERINA

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

Vsi njegovi
Čeprav od tebe draga mama
smo se poslovili,
v srcih svojih vedno bomo te nosili.
Hvaležni smo za vse kar si nam dala,
zato vez trdna med nami bo ostala.

Z A H VA L A
Za vedno nas je zapustil naš

Z A H VA L A

MARIJAN TOMAŽ KERNEL

Zapustila nas je naša draga mama, babica, prababica,
sestra in teta

27.1.1931 – 19.7.2015
iz Črnega Potoka

Vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti se zahvaljujemo za izrečena
sožalja in darovane sveče. Zahvaljujemo se Joži Ocepek za poslovilne
besede, trobentaču Gašperju in pogrebcem za opravljen obred.
Hvala zdravnikom in patronažni službi ZD Litija za vso skrb in pomoč.
Še posebej pa hvala negovalkama Miji in Lauri za pomoč pri negi in
oskrbi v zadnjih dneh njegovega življenja.
Vsi njegovi

MARIJA CIRAR � MINKA
31.7.1937 – 5.9.2015
iz Konja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem in sodelavcem za tolažilne besede, izrečena sožalja,
podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni

AKCIJa v mesecu
SEPTEMBRU in OKTOBRU!
 Pri naročilu 3 x PIZZA
= GRATIS 1,5 l
brezalk. pijače

 Ocvrti kalamari
+ pommes frites
+ tatarska omaka
= 8,90 €

PIZZA Primorka
 (pelati,
sir, lignji, pršut, sardelni
fileti, olive, tržaška omaka,
origano)

velika = 6,00 €

Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...
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NEP R E M IČNINE

nagradna križanka

ODDAM v najem stanovanje v stanovanjski
hiši, cca 50 m2, na Grbinski cesti 1 v Litiji.
GSM: 031 647 110

podarite odvečne knjige,
priročnike. Pokličite, pri
dem z veseljem, jih odpeljem in ohranim.
Tel.: 030 996 225

TINETU OB SLOVESU

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.

Martin PENČUR Tine 1946-2015
Zanimiva misel mi je šinila v glavo ob žalostni
novici, da smo v vrstah prostovoljcev Medobčinskega društva invalidov Litija in Šmart
no pri Litiji izgubili dolgoletnega sodelavca
in prijatelja Martina Penčurja. Pomislil sem,
kako hitro se je približala zadnja ura. Ne glede na starost in zdravstveno stanje nas novica o smrti preseneti, ko onemimo in se vprašamo: »a že?«.
S Tinetom sva bila znanca še iz mladosti, nato sta naju v družinsko prijateljstvo povezali najini ženi, ki sta bili sodelavki. Naših
druženj ni bilo veliko, saj nam je prepogosto za to zmanjkovalo
časa. Tistih nekaj skupnih dni in uric smo se vedno z veseljem
spominjali in preigravali razne dogodivščine. Ta najina naveza
je bila tudi vzrok, da me je Tine leta 2003 nagovoril pristopiti k
Društvu invalidov. Od tedaj, so bila najina srečanja bolj pogosta.
S še nekaj novimi člani, ki jih je Tine povabil k sodelovanju, smo
snovali in uresničevali razvoj Društva.
Svoje strokovno znanje in izkušnje iz gospodarstva ter obilo dobre volje in prostega časa je namenil gospodarski komisiji. Učinki
delovanja so bili vidni v zamenjavi strehe starega doma, izdelavi nove fasade s toplotno zaščito objekta, zamenjavi pisarniške
opreme, prenovi balinišča in še več drobnih in morda manj zahtevnih nalog bi lahko opisal.
Žal je Tinetovo delovanje v Društvu začela omejevati njegova
težka bolezen. Boril se je z njo korajžno in vztrajno, pa vendar ni
uspel. V Društvu smo si želeli njegove vrnitve, čeprav se nam je
zdelo, da je to bolj pobožna želja kot realnost. S tem namenom
smo ga na zboru članov marca 2015, imenovali za častnega člana
Društva.
Običajno se ob slovesih ljudje spomnimo na našo minljivost. Pred
tem pogosto pozabljamo, da smo z rojstvom prišli le gostovanje
na ta Svet. Narobe je to, da pozabimo ŽIVETI in si dopovedujemo,
da si bomo to udobje privoščili enkrat kasneje, ker zdaj nimamo
dovolj časa ali pa denarja. Pred tem, moramo še postoriti to in
ono… Tudi zato smrt jemljemo kot presenečenje.



Miro VIDIC

PRODAM mešana drva,
30,00 EUR 1m3.
GSM: 031 604 753
ODDAM enosobno stanovanje 30 m2 z vrtom v Ponovičah. Polde Baloh, Ulica
solidarnosti 4, 1270 Litija.
Tel.: 041 872 784

sestavil: Jože Vizlar številka: 178

VRSTA EPSKE PESMI S
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Težje besede: ORNE, MOJRA, REIS, LAER, NERA,
ELMER

Ime in priimek:
Ulica:

Izžrebanci križanke iz meseca AVGUSTA 2015 prejmejo
Pošta:
veliko pizzo Mona Lisa. Bon za pizzo prejmejo v Tiskarni Telefon:
ACO, CDK 39, Litija. Nagrade prispeva Restavracija Mona
Rešeno križanko pošljite do 8.10.2015 na naslov ured
Lisa.
ništva.
1. Franc Lovše, Slivna 11, 1252 Vače
Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli knjigo BOJ
ZA LASTNO ZDRAVJE. Knjigo prejmejo v Tiskarni ACO,
2. Zdenka Jene, CKS 7, 1270 Litija
CDK 39, Litija.
3. Ivo Kalšek, Tepe 50, 1272 Polšnik

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

Zavarujte se pred vlomom v stanovanje ali hišo

Število vlomov v vozila, pa tudi stanovanja, stanovanjske
hiše in vikende, iz leta v leto narašča, storilci pa so čedalje bolj predrzni ali nasilni. »Prilika dela tatu« in vlomilec bo
raje izbral tisto vozilo, stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo
dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. Osamljeno vozilo z na vidnem mestu odloženimi predmeti, bo bolj
verjetno tarča vloma kot obratno. Posebno »vabljiva« za vlomilce
so nezaklenjena vrata ali priprta okna ...
Zato preden zapustite svoje vozilo parkirano ob gozdni poti:
• zaklenite vrata in zaprite okna,
• pospravite predmete, ki jih imate v vozilu tako, da niso na vid
nem mestu,
• poskrbite, da ima vozilo alarmno napravo,
• ne puščajte dokumentov vozila v vozilu;

Če kljub vsemu postanete oškodovanec oz. žrtev
kaznivega dejanja, o tem takoj obvestite policijo!
Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali kakšen drug neprijeten
dogodek takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličite na
interventno telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko
policije 080 1200.
Če ob prihodu do vozila opazite sledi vloma v vozilo, si skušajte
priklicati v spomin kakšen dogodek, ki bi lahko nakazoval na storilca (morebiti ste videli odhajajoče vozilo).
Če je storilec še vedno pri vašem vozilu se ne izpostavljajte, zlasti,
če je fizično močnejši, oborožen ali jih je več - pomembnejša naj
bo vaša lastna varnost!
Do prihoda policistov tudi ničesar ne prijemajte ali premikajte, da
se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.
Pom. kom. Gorazd Sinjur

NOVO V LITIJI
Celovit sistem za čiščenje
in vzdrževanje vašega doma

VORWERK-PARNAD
• PREDSTAVITVE
• POTROŠNI MATERIAL
• PRODAJA
Informacije:
Robert Jaklič
GSM: 040 365 536
E-mail: jaklic.robert@gmail.com

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 5650 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.

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

GSM-R

Digitalni radijski komunikacijski
sistem za železnice

Z UVEDBO SISTEMA GSM-R ŽELEZNICE
VARNEJŠE IN ZMOGLJIVEJŠE
Globalni mobilni radijski komunikacijski sistem za železnice (GSM-R) na slovenskem železniškem
omrežju, katerega izgradnja je v zaključni fazi, bo sestavljalo 246 baznih postaj in 110 repetitorjev.
V okviru projekta bo položenih 1.200 kilometrov optičnih kablov, zgrajen bo dispečerski sistem in
odstranjene analogne bazne postaje. Sistem GSM-R bo celotno omrežje glavnih in regionalnih prog
vzdolžno pokril z radijskim signalom, s čimer bo zagotovljena kakovostna, neprekinjena ter zanesljiva
komunikacija pri izvajanju železniškega prometa.
Gre za zahteven infrastrukturni projekt, vreden dobrih 117 milijonov evrov, pri čemer sofinancerski delež
Kohezijskega sklada Evropske unije znaša 85 odstotkov oz. slabih 100 milijonov evrov.

NEGATIVNI VPLIVI SEVANJA BAZNIH POSTAJ NA ZDRAVJE NISO ZNANI
Doc. dr. Peter Gajšek z Inštituta za neionizirna sevanja je pojasnil, da so bazne postaje GSM-R, ki
sodijo med neonizirna sevanja, oddajno-sprejemni sistemi, ki prek svojih anten oddajajo in sprejemajo
visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja (VF EMS) v območju mikrovalov. Delujejo v frekvenčnem
območju med 921 in 925 MHz ter med 876 in
880 MHz.
Prevladujoče znanstveno mnenje, ki ga podpira tudi Svetovna zdravstvena organizacija, je, da na voljo
ni znanstveno potrjenih rezultatov raziskav, ki bi potrdili preobčutljivost na VF EMS in s tem nespecifične
simptome. Konsenz stroke je strnjen v izjavi Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi, da pregled
najpomembnejših razpoložljivih znanstvenih raziskav ne daje prepričljive podlage za sklep, da bi lahko
VF EMS baznih postaj na človeku dostopnih mestih v okolju negativno vplivala na zdravje.
Svetovna zdravstvena organizacija tako navaja, da vsi pregledi znanstvenih raziskav jasno kažejo, da
sevalne obremenitve v celotnem frekvenčnem območju od 0–300 GHz, ki so nižje od mednarodnih
smernic Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), slednje so pri gradnji
baznih postaj dosledno upoštevane, ne povzročajo poznanih negativnih vplivov na zdravje.
Več informacij o projektu najdete na spletnem mestu: www.gsm-r.si
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013; razvojne
prioritete: železniške infrastrukture KS; prednostne usmeritve železniške infrastrukture.

