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novice iz občine litija

Tradicionalni
kolesarski vzpon
v Oglarsko deželo
sobota, 8. 9. 2018,
štart med 9. in 10. uro
iz Litije, Radeč in Trebnjega.

V okviru VIKENDA ODPRTIH
VRAT TUDI SNEMANJE
ODDAJE DOBRO JUTRO
V petek, 7. 9. 2018 od 7.30 dalje,
Valvazorjev trg Litija

(Več na 6. strani)

JULIJSKO NEURJE PUSTOŠILO V OBČINI LITIJA

Občino Litija je 13. 7. 2018 v jutranjem času zajelo neurje z močnim dežjem. Količina
padavin je po neuradnih podatkih znašala 70 mm padavin v 40 minutah. Največ škode je
nastalo v KS Hotič, Sava, Spodnji Log, Polšnik in Vače.
(Nadaljevanje na 2. strani)

V starem mestnem jedru Litije se bo dogajanje
začelo v petek zjutraj s snemanjem oddaje
Dobro jutro. Rdeča nit dogodka na trgu bo lokalna
kulinarika za razvajanje brbončic s pristnimi
domačimi dobrotami. Predstavili se bodo ponudniki,
ki jih boste lahko obiskali preko celega vikenda v
okviru dogodka Vikend odprtih vrat. Tega dne bo na
Valvazorjevem trgu v Litiji dišalo po kuhinji
Dogajanje na trgu bodo popestrili rokodelci in umetniki.
Da bo vzdušje še pestrejše bodo poskrbele kulturne skupine.
Več o dogajanju v okviru Vikenda odprtih vrat na 3. strani.

VOZNIKI
POZOR!

(Več na 4. strani)

Društvo žena in deklet
Vače vas v nedeljo,
26.8.2018,
vljudno vabi na

Na Savi je bilo opustošenje največje.

Občina Litija je v lanskem letu kandidirala na Interregov razpis Slovenija - Hrvaška, prednostna
os 2, ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, skupaj s tremi partnerji iz Slovenije (Razvojni center Srca Slovenije d.o.o., Zavod za gradbeništvo Slovenije, Turistična zveza
Slovenije) in tremi hrvaškimi partnerji (Grad Labin, Turitička zajednica istarske županije, Labin
art express XXI). Vodilni partner je Občina Labin.
Projekt bo trajal 30 mesecev. Pogodba bo z državo in vodilnim partnerjem podpisana predvidoma konec avgusta, tako da se projekt prične izvajati s septembrom.
Finančna konstrukcija prijavljenega projekta je 85% sofinanciranje ESRR (283.000 eur), 15%
sofinanciranje pa lastnih sredstev (50.000 eur). Po odobrenem stroškovnem načrtu se bo
večji del sredstev porabil za investicijo v rudniku (191.000 eur), ostalo pa se bo porabilo za
stroške zunanjih strokovnih izvajalcev, stroške osebja, pisarniški in administrativni izdatki, ...

(Nadaljevanje na 2. strani)

V evropskem tednu mobilnosti
vabimo na

REKREATIVNO KOLESARSKO
TEKMOVANJE
Litija – Zagorje ob Savi v nedeljo 16. 9. 2018
Štart ob 10.00 na Ponoviški cesti 12
(Mladinski center Litija).
Prijave do 7. 9. 2018 na naslovu
www.protime.si
Organizatorji: Zavod za šport
Zagorje, Kolesarski klub
Zagorska dolina,
ZKMŠ Litija
(Več informacij na 14. strani)

Bliža se začetek novega
šolskega leta. Bodite
posebej pozorni na
otroke, ki prvič stopajo
na šolske poti, saj še
ne poznajo nevarnosti,
ki prežijo nanje v
vsakdanjem prometu.

IZ VSEBINE …

26. VAŠKI DAN

OBČINA LITIJA USPEŠNA PRI PRIDOBIVANJU
EVROPSKIH SREDSTEV



Vsak udeleženec ob plačilu štartnine
prejme na cilju topel obrok, majico, napitek,
organizirane pa so tudi okrepčevalnice ob
poti. Dogodek je primeren za vse vrste koles
in ni tekmovalne narave. Prireditev bo letos
spremljal bogat program na cilju,
saj bo v sklopu praznovanja 40 - letnice
Športnega društva Dole pri Litiji.
Informacije na 051 358 876 in info@dole.si
Več na www.vzpon.dole.si

z naslovom »Sreča domá, biva doma«
Od 10.00 ure dalje si boste obiskovalci v prostorih POŠ Vače lahko ogledali bogato kulinarično razstavo, razstavo ročnih del, zeliščarsko razstavo ter pestro etnološko razstavo.
Ob 15.00 uri se bo na prireditvenem prostoru
pri gasilskem domu na Vačah odvijal bogat
etnološko-kulturni program, ki ga bodo popestrili številni sodelujoči iz društev in organizacij v naši okolici. Po kulturnem programu
sledi veselica z Ansamblom Novi Spomini.
Za okusno hrano in pijačo bodo ves dan skrbele članice Društva žena in deklet Vače.
Prisrčno vabljeni!

Društvo žena in deklet Vače

Smernice društva
upokojencev
STRAN 7

Poletno dogajanje
na Polšniku
STRAN 9, 10

Vpisi otrok v
nogometne klube
STRAN 11

Poletje v MC
STRAN 12

Vpis
rokometašic
STRAN 14
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O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

(Nadaljevanje s 1. strani)

(Nadaljevanje s 1. strani)

OBČINA LITIJA USPEŠNA PRI
PRIDOBIVANJU EVROPSKIH SREDSTEV

S pridobljenimi sredstvi bo Občina uredila del Glavnega rova, ki
bo tako postal dostopen za turiste. Ker je to le tretjina potrebnih
sredstev za zaključek projekta, se bo zagotovila osnovna varnost na enem od dveh krakov Glavnega rova, tako da bo omogočen ogled edinstvenih limonitnih kapnikov. Bo pa po tej fazi
ta del odprt za adrenalina željne obiskovalce.
Občina Litija je bila uspešna tudi na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo, na katerem je pridobila 28.919,84 eur
za ureditev semaforiziranega prehoda za pešce in podaljšanje
pločnika na Zasavski cesti pri trgovskem centru KGZ ter
98.336,64 eur za rekonstrukcijo obstoječega križišča s semaforizacijo in ureditev avtobusnega postajališča pri Šmelcu.
Prav tako je v mesecu juliju predsednik Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije podpisal Dopolnitev dogovora za razvoj
regije, z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravkom Počivalškom. V dopolnitev dogovora je v okviru prednostne
naložbe »Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti« vključen tudi projekt občine Litija Ureditev kolesarske povezave od
mesta Litija do naselja Pogonik, za kar je predvideno sofinanciranje (EU sredstva in nacionalna sredstva) v višini 1.240.000,00
EUR. Projekt mora biti zaključen do konca leta 2020.

JULIJSKO NEURJE PUSTOŠILO V OBČINI LITIJA

Hudourniki so odnašali material, ki se je leta nalagal po
grapah in strugah ter jih odlagali v ravninskem delu območij naselij Sava, Ponoviče in Spodnji Hotič. Škodo je poleg
OŠ Vače utrpelo še najmanj 40 stanovanjskih in kmetijskih objektov v naseljih Sava, Ponoviče, Cirkuše, Potok pri
Vačah, Vače in Spodnji Hotič, kjer je zaradi nanosov blata
ali sproženih plazov uničeno pohištvo, oprema in ostala
imovina v objektih ter poškodovana okolica objektov. Prav
tako je nastalo velika škoda na cestni infrastrukturi kjer je
zaradi nanosov drevja in spodjedanja cestišča ob vodotokih ali odnašanja spodnjega ustroja cestišča izpod asfaltne obloge ter zaradi sproženih plazov in še vrsto drugih
poškodb bilo potrebno zapreti lokalno cesto Kunštov mlin-Kobiljek-Sava, in javno pot Mačkovina-Cirkuše-Potok.

Občina Litija je skupaj z JP KSP pripravila celovit popis
škode in oceno stroškov njene sanacije. Iz dosedanjih izkušenj bo potrebno ob hudourniških potokih in na območjih, kjer so se sprožili plazovi, območja utrditi s kamnitimi zložbami ali AB zidovi, izvesti gredanje in gramoziranje
makadamskih cest, nasuti in utrditi bankine, odstraniti
asfaltno prevleko ponovno nasuti, utrditi in asfaltirati poškodovane odseke, odmašiti cevne prepuste in urediti odvodnjavanje cestišč, ter strojno pomesti asfaltna cestišča.
Skupna dolžina poškodovanih cest presega 62 km.
Na kmetijskih zemljiščih je hudourniška voda odnašala
zemljo iz njiv in travnikov, odnašala ali uničevala krmo in
pridelke, ogromno je nanosov peska, kamenja, blata in
ostalega materiala, ki ga je odlagala narasla voda ob njenem upočasnjevanju.

NOVI PROSTORI VRTCA TAČEK
V HOTIČU

Po izteku najemne pogodbe pri zasebniku, so se Občina Litija,
Vrtec Litija, Krajevna skupnost Hotič ter Prostovoljno gasilsko
društvo Hotič dogovorili za vzpostavitev novih prostorov za prehodno obdobje, do izgradnje nove POŠ v Hotiču.

Novi prostori VVZ Litija enote Taček bodo v objektu PGD Hotič,
ki jih bodo ustrezno preuredili in opremili za potrebe izvajanja
predšolske vzgoje. Od 1. septembra 2018 bo tako dejavnost
predšolske vzgoje v Hotiču potekala na novi lokaciji, v prostorih
PGD Hotič.

Mačkovina-Cirkuše-Potok

Nujni ukrepi za zmanjšanje škod ob morebitnih ponovitvah ujm so redna čiščenja vodotokov s strani lastnikov
zemljišč in koncesionarja za urejanje vodotokov, poglobitev strug potokov, povečanje presekov strug na večstoletne vode. Občina Litija je poročilo o navedeni škodi že posredovala na Upravo RS Slovenije za reševanje in pozvala
Agencijo RS za okolje za sodelovanje pri odpravi posledic
neurja, predvsem ob vodotokih.

Kunštov mlin-Kobiljek-Sava

SANACIJA OBZIDJA NA
POKOPALIŠČU VAČE

OBČINA LITIJA NAČRTUJE POENOTENJE
CEN PREDŠOLSKE VZGOJE V NOVEM
ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Zaradi dotrajanega in na nekaterih mestih porušenega obzidja
na pokopališču Vače je Občina Litija, skupaj s krajevno skupnostjo Vače, v mesecu juniju pristopila k sanaciji navedenega zidu.
Najbolj kritična mesta so že sanirana, se pa dela nadaljujejo
tudi na ostalih predelih obzidja. Tako bo dostopna pot do fosilne
morske obale, ki poteka ob obzidju, varnejša.

Do najnujnejše sanacije poškodb, je bila neprevozna
tudi JP 708150 Globodol.

Ostale ceste na območju prizadetih KS so glede na poškodbe prej omenjenih cest utrpele manjše poškodbe,
predvsem kot lokalne zdrse zemljine in plazove večjih dimenzij, zamašenih propustov, odnešenih bankin in nanesenega materiala na cestišča.
(Nadaljevanje s 16. strani)

VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO NAJBOLJŠIH
DOSEŽKOV V ŠOLSKEM LETU 2017/18

Občina Litija vsako leto ob zaključku šolskega leta v sodelovanju z osnovnimi in glasbeno šolo iz občine Litija organizira
vpis učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov.
Letošnja, že 39. prireditev ob vpisu učencev v Zlato knjigo in
Knjigo najboljših dosežkov, je bila v petek, 22. 6. 2018, ob
18. uri, v prostorih Kulturnega centra na Stavbah. Kulturni
program je pripravila Glasbena šola Litija-Šmartno.
V zlato knjigo se vpišejo učenci osnovnih šol, ki so dosegli
v zadnjih štirih letih šolanja povprečno oceno, ki ni nižja od
4,53 za vsak razred v obdobju od 6. do 9. razreda, z največ
eno oceno 3 v posameznem razredu, ter učenci Glasbene
Osnovna / glasbena šola

Št. vpisanih v ZK

OŠ LITIJA
OŠ LITIJA – PPP
OŠ GRADEC
OŠ GABROVKA – DOLE
GŠ LITIJA-ŠMARTNO
SKUPAJ:

6
/
14
3
7
30

Z - znanje, Š - šport

šole Litija-Šmartno, ki so zaključili glasbeno šolanje na nižji
oz. višji stopnji in so bili pri glavnem predmetu v vseh razredih ocenjeni z odlično oceno.
V Knjigo dosežkov so vpisani tisti učenci, ki so dosegli izjemne ali vsaj nadpovprečne rezultate na različnih državnih
tekmovanjih iz znanja, športa in drugih šolskih dejavnosti.
Župan Občine Litija Franci Rokavec je učencem, vpisanim v
Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, podelil diplome in
knjižne nagrade.V Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov
je bilo vpisano naslednje število učencev oziroma skupin po
posameznih šolah:

Št. vpisanih v KND
Skupno št. vpisov v KND
Posamezniki
Skupine
8 (4 Z, 4 Š)
3 (1 Z, 2 Š)
11 (5 Z, 6 Š)
7 (4 Z, 3 Š)
2 (2 Š)
9 (4 Z, 5 Š)
8 (8 Š)
7 (7 Š)
15 (15 Š)
4 (1 Z, 3 Š)
1 (1 Z)
5 (2 Z, 3 Š)
7 (7 Z)
0
7 (7 Z)
34 (16 Z, 18 Š) 13 (2 Z, 11 Š)
47 (18 Z in 29 Š)

Št. vseh vpisov
17
11
29
8
14
77

Na podlagi izvedenega vpisa otrok v vrtec v šolskem letu
2018/19 so vrtci pripravili organizacijo in program dela vrtca
(število oddelkov, zaposlenih, poslovni čas) v novem šolskem
letu ter na tej podlagi tudi izračun mesečnih stroškov na otroke
in predlog cen programov, ki bodo pokrile stroške dela, stroške
materiala in storitev ter stroške živil za otroke.
Glede na novo oblikovane oddelke za šolsko leto 2018/2019 se
spreminja tudi cena programov, ker ima vrsta oddelkov in število otrok v oddelkih bistveni vpliv na ceno. Velik vpliv ima tudi
izobrazbena struktura in starost zaposlenih delavcev.
Vrtci so predlagali nove cene programov predšolske vzgoje
predvsem zaradi povečanega stroška dela, ki predstavlja pretežni del cene programa. Do povečanja stroškov dela je prišlo
zaradi ukinitve nekaterih varčevalnih ukrepov na področju plač
v javnem sektorju. In sicer so vrtci pri tem upoštevali napredovanja v višje plačilne razrede ter napredovanja v naziv za vzgojitelje. V letu 2018 se poveča tudi strošek regresa ter strošek
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Občinski svet občine Litija je na 21. redni seji, ki je bila 13.6.2018 potrdil cene programov predšolske vzgoje, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS
št. 43/2018 z dne 22.6.2018 in tudi v julijski številki časopisa
Občan.
Občinski svet Občine Litija je na isti seji sprejel tudi sklep, do
občinska uprava Občine Litija preuči možnost poenotenja cen
za istovrstne programe predšolske vzgoje in pripravi podrobne
finančne izračune in predlog morebitnih rešitev. Župan Franci
Rokavec bo tako občinskim svetnikom predlagal spremembo
Sklepa o določitvi cen predšolske vzgoje z namenom izenačitve cen posameznega programa v vseh treh zavodih, ki izvajajo
predšolsko dejavnost v občini Litija za vrtec Litija, vrtec Čebelica in vrtec Polhek.

PREDVIDENA REKONSTRUKCIJA
OBJEKTA POŠ DOLE

Občina Litija je za leto 2018 načrtovala statično sanacijo objekta POŠ Dole z rekonstrukcijo pritlične etaže za potrebe vrtca ter
obnovo in ureditev prostorov mansarde za potrebe podružnične
šole. V sklopu investicije je potrebno izvesti povezavo vseh treh
etaž z dvigalom. Občina Litija mora za navedeno investicijo pridobiti tudi spremembo gradbenega dovoljenja, ker se je projekt
za katerega je bilo v letu 2012 pridobljeno gradbeno dovoljenje
spremenil. Na podlagi izdelanega projekta je vložena vloga za
pridobitev gradbenega dovoljenja in pričakujemo, da bomo še
v letošnjem jesenskem času pridobili gradbeno dovoljenje ter
izbrali izvajalca za izvedbo omenjenih del na objektu.
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OO SLS LITIJA in
OO SLS ŠMARTNO
PRI LITIJI

V sodelovanju s pisarno
evropskega poslanca Franca Bogoviča

vas vabita na obisk evropskega parlamenta
v Strasbourgu, od 12.9. do 15.9.2018

Odhod avtobusa bo v sredo (12.9.) zvečer (kraj in uro se
še dogovorimo), sledila bo nočna vožnja mimo Maribora, Avstrije in Nemčije do Strasbourga. V evropski parlament prispemo v dopoldanskem času v četrtek(13.9.),
sledi ogled ter pogovor z evropskim poslancem Francem Bogovičem. Po kosilu, ki bo tudi v parlamentu, se
odpeljemo na ogled in degustacijo v zadružno klet La
Cave du Roi. Po nastanitvi v centru Strasbourga si zvečer ogledamo center mesta s katedralo. V petek (14.9)
sledi obisk Alzacije in avtomobilskega muzeja, kjer je
na ogled več kot 250 klasičnih avtomobilov. Ogledamo
si še idilično vasico Riqewihr. V soboto zjutraj (15.9.)
zapustimo hotel in se odpeljemo proti nemškemu mestu Stuttgart, kjer si ogledamo rezidenčno palačo Ludwigsburg nato vožnja prosti domu. Prihod domov v
soboto zvečer.
Vse informacije in možnost prijave pri obeh predsednicah; Lijani Lovše 051 443 414 in Veroniki Jesenšek 041 272 825 do 25.8.2018. Pohitite, ker je
število mest omejeno!

(Nadaljevanje s 1. str.)

Družinski vikend odprtih
vrat v Srcu Slovenije
Srce Slovenije je območje v zaledju Ljubljane, ki ponuja pristne kulinarične, rokodelske in druge tradicionalne posebnosti ter obilico doživetij v neokrnjeni naravi, ki vas od petka
do nedelje, 7. do 9. septembra, pričakujejo v občinah Litija, Kamnik, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji!
Vikende odprtih vrat v Srcu Slovenije tokrat namenjamo
družinam. Lokalna akcijska skupina (LAS) Srca Slovenije
je skupaj s turističnimi ponudniki Srca Slovenije pripravila
poseben program z mislijo na tiste najmlajše, pa tudi za njihove starše, dedke in babice, tete in strice. Pričarati vam
želimo posebno doživetje, ki ga ne morete doživeti vsak
dan. Poudarek bo na aktivnih in raznolikih doživetjih. Skupaj
se bodo povezali gostinski ponudniki, turistične kmetije, ponudnikov športnih in družabnih dogajanj, rokodelci, društva,
organizatorji dogodkov in seveda vsi ostali lokalni ponudniki.
Sodelovale bodo tudi lokalne šole.
V starem mestnem jedru Litije se bo dogajanje začelo že v
petek zjutraj (7.9.2018)s snemanjem oddaje Dobro jutro.
Rdeča nit dogodka na trgu bo lokalna kulinarika za razvajanje brbončic s pristnimi domačimi dobrotami.
V nedeljo vas bo v Slivni pričakalo rokodelsko in adrenalinsko doživetje z nepozabnim izletnim programom: na Domačiji Pr Škundr se preizkusite v oblikovanju gline ali polstenju
domače volne, se okrepčajte s pastirsko malico iz Ekološke
kmetije Vovše in se za konec podajte na adrenalinsko doživetje v Pustolovski park Geoss. Brezplačni vstop v muzej
bosta tekom vikenda omogočila Mestni muzej Litija in Muzej Petra Svetika na Vačah, Rudnik Sitarjevec pa ponuja
50 % popust pri vstopnini. Svojo umetniško žilico preizkusite
v izdelovanju lutk iz kuhalnic in sladolednih lučk v Okrepčevalnici Kuhla. Z lesom ustvarjajte v galeriji Centra za zunanjo ureditev. Varstveno delovni center Zagorje ob Savi
bo z enoto Litija organiziral dve delavnici – pridružite se jim
pri pletenju zapestnic iz vrvic in polstenju kroglic za izdelavo nakita. Zavod 16 podkvic vabi na prikaz rekreativnega
jahanja, kjer se boste lahko uživali v vodenem jahanju. Volk
Turjaški vas bo popeljal na duhovno terapevtsko pot na Gradu Sveta Jurjeva gora. Turistična kmetija Pr‘ Krjan vas bo
okrepčala z okusnim nedeljskim kosilom ter vas posladkala z
brezplačno sladico. TIC Litija bo tokrat odprt tudi v nedeljo
dopoldan, tam na vas čaka dišeče presenečenje.
Koordinator dogodka za občino Litija je ZKMŠ Litija.
Več informacij o dogajanju v Litiji in ostalih občinah Srca Slovenije najdete na www.srce-slovenije.si/turizem/vikendi in
www.litija.si.
Vabljeni na aktiven potep po Srcu Slovenije!

RAZPIS ZA NAJLEPŠE
UREJENO IN OCVETLIČENO
ZGRADBO V OBČINI LITIJA
Tudi letos bo strokovna komisija TD Litija
ocenjevala urejenost in ocvetličenje STANOVANJSKIH
in KMETIJSKIH OBJEKTOV po celotnem območju občine
Litija.
Na podlagi opravljenih ogledov in narejenih fotografij bo
strokovna komisija izbrala najlepše urejene objekte v letu
2018. TD Litija bo rezultate izbora objavilo v eni od prihodnjih številk časopisa Občan.
Vsi nagrajenci bodo pisno obveščeni o datumu podelitve
priznanj in nagrad.
TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA
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LOKALNE VOLITVE IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

Bližajo se lokalne volitve 2018 in v jeseni lahko
že pričakujemo prve predstavitve programov
strank in kandidatnih list za vodenje in razvoj občin v katerih živimo in delujemo.
Z namenom večjega vključevanja civilne družbe v oblikovanje lokalnih politik si vsa regionalna
stičišča nevladnih organizacij iz Slovenije letos še posebej prizadevamo za več dialoga med kandidati na lokalnih volitvah in lokalnimi nevladnimi organizacijami.
Nevladne organizacije v okolju predstavljajo znanje, izkušnje in širok spekter družbeno koristnih
dejavnosti. Poleg tega NVO predstavljajo velik del civilne družbe, ki je zadovoljivo organiziran
in operativen in je zato še toliko bolj pomemben sogovornik pri krojenju družbenega življenja.
Kadrovski in prostovoljski potencial nevladnih organizacij je nepogrešljiv pri izboljšanju kakovosti
družbenega življenja, pospeševanju ekonomske dinamike in tudi pri dopolnjevanju ali izvajanju
javnih storitev. Priložnosti za razvoj se kažejo predvsem v tesnejšem sodelovanju med NVO in
lokalnimi skupnostmi, kjer se lahko partnerstva in operativni projekti oblikujejo najhitreje.
Potek dialoga med nevladnimi organizacijami in volilnimi štabi v praksi
Dialog med NVO in županskimi kandidati bomo koordinirali na regionalnih stičiščih nevladnih
organizacij. To pomeni, da bomo na stičiščih pridobivali predloge in pobude za spremembo ali
dopolnjevanje lokalnih politik iz katerih bomo oblikovali tematske sklope, ki bodo rdeča nit pogovorov med županskimi kandidati in NVO, ki bodo potekali letos jeseni.
Aplikacija Pametni glas bo omogočala še lažji dialog
Za lažjo komunikacijo z javnostjo smo razvili aplikacijo Pametni glas, s katero lahko nevladne organizacije vaše predloge, pobude in komentarje za izboljšanje stanja v občinah, kjer delujete, oddate kar preko pametnega telefona ali
računalnika.
Več o aplikaciji Pametni glas preberite na www.consutla.si.
PAMETNI GLAS - klikni, sporoči, izboljšaj!

DRUŠTVA SODELUJTE V AKCIJI »NVO GRE V ŠOLO«,
NAJ VAS OSNOVNOŠOLCI SPOZNAJO

Izkoristite možnost predstavitve na OŠ Litija.
»NVO gre v šolo« je akcija kjer šole za en dan odprejo vrata nevladnim organizacijam (društvom,
zavodom in ustanovam – v nadaljevanju NVO) in vam omogočijo, da se predstavite učencem.
Otroci bodo v času pouka spoznali vaše aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajate. Akcija se bo
izvajala v tednu otroka, ki poteka med 1. in 5. oktobrom
2018, na zaenkrat 10 osnovnih šolah osrednjeslovenske in
zasavske regije. V Litiji bo letos akcija potekala na OŠ Litija.
Točen datum bo znan v začetku septembra.
NVO s svojim delom na različnih področjih bogatite naš
vsakdan, spodbujate prostovoljstvo, medgeneracijsko učenje in prispevate k bolj kakovostnemu življenju v družbi. Pomembno je, da se z vašimi aktivnostmi in pomenom delovanja seznani čim širši krog ljudi, že v zgodnjih letih odraščanja.
Z zanimivo in interaktivno predstavitvijo boste društva pri mladih vzbudile zanimanje za članstvo
in spodbudile praktično učenje med mladimi, okrepilo pa se bo tudi sodelovanje osnovnih šol z
lokalnim okoljem. Prijave društev zbiramo preko spletnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani
http://www.consulta.si/dejavnosti/nvo-gre-v-solo/nvo-gre-v-solo-za-solsko-leto-201819/2407
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte tjasa.bajc@consulta.si
oziroma po telefonu: 05-9927-619.

Prihaja Festival F52!

Festival F52 bo 31.8. in 1.9. 2018 že peto leto zapored vsem sestradanim dobre
glasbe ali prepotrebnega odklopa iz vsakdana odprl vrata Gradu Ponoviče. Festival bo v svojih dveh dneh na oder pripeljal dve skupini, ki so zaznamovale slovensko glasbeno sceno in si tako prislužile mesto zvezde večera na letošnji izvedbi
festivala. V petek, 31.8. 2018, bodo to MI2, ki so se iz Rogatca povzpeli na vse omembe vredne
radijske postaje v Sloveniji. Družbo jim bodo delali Cosmo Daivat, Chainbrake, Magrateja in
The Muci Experience. Po neprespani noči pa v soboto, 1.9. 2018, na oder F52 priletijo LETEČI
POTEPUHI, ki so na biciklu in z bluesom segli tudi dlje od devete vasi. Na ritmih sobotnega večera se nam bodo pridružili tudi skupina Brest z Vesno Zornik, Insider, Kxx in še trenutno imenovana BONUS skupina, katere pravo ime naj zaenkrat ostane še presenečenje. Tudi znameniti
hotel z milijoni zvezd smo nadgradili z še dodatno zvezdo, s seboj imejte le šotor in namestitev je
zagotovljena. Vsekakor je samoumevno, da smo pomislili na hrano in pijačo. Na poti do popolne
brezskrbnosti nam je pretekla leta stalo le vreme. To nas ne bo več presenetilo, saj bo letos ves
čas na voljo ogromen šotor, ki bo v primeru dežja pod streho skril vse nastopajoče in obiskovalce.
Ne zamudite zadnjega vikenda v avgustu na Gradu Ponoviče. Karte za festival so že na voljo v
predprodaji na prodajnih mestih Eventima in v spletni prodaji. Vabljeni!
Medgeneracijsko društvo Litija

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

BOGKOV KOT

NOSTALGIJA DOMA (sl.): velika javorjeva miza v kotu, krog nje lesena klop, mala
okna v debeli steni in bogkov kot nad mizo. Na nepokriti mizi velika skleda dišečih … (Naj ostane
skrivnost) in lesene žlice, ki vabijo kmečko družino k molitvi in na kosilo.
To in še več domačih prijetnosti boste doživeli, če boste prišli v nedeljo, 26. avgusta, že dopoldan
na Vače, kjer vas bodo domače ženice in deklice razvajale s prijaznostjo, pridnostjo, s hrano in
pijačo pa še s čim drugim. Popoldne in zvečer bomo pa zaplesali ob domači živi glasbi.
Naslov letošnjega (že 26. po vrsti) Vaškega dne je »Sreča sveta – biva doma«, v okviru tega pa je
glavna tema - bogkov kot, za katerega so bile vedno pri hiši zadolžena dekleta. Poskrbela so za
sveže rože, pozimi pa za rože iz krep papirja ali suhe rože. Poličko so okrasile s prtom, na katerem je bil krščanski simbol (božje jagnje, IHTS,…) ali kakšen napis npr. Ljubi mož ostani doma,
drugače si izberem drugega, … Zato bodo na razstavi poleg
raznovrstne hrane tudi prtički.
Zadolžen sem za to, da grem po domačijah in fotografiram
bogkove kote in da zvem čim več, tudi zgodbice na to temo,
da bi tako nastala razstava in strokoven zapis, ki ga bosta
oblikovala dr. Vito Hazler in moja ljubica Anka. Zelo bi bil vesel, če me pokličete (041 896 632 ali 8976 680),da se časovno uskladimo.
Da ni bilo potrebno ob Veliki noči tako daleč v farno cerkev
nositi k žegnu, je bil običaj, da so se bolj oddaljeni vaščani
skupaj z župnikom dobili pod bogkovim kotom v eni od domačij. Tako so se v Boltiji dobivali pri Planinšek (kjer imajo zelo
star izrezljan bogkov kot in ne pomnijo njegovega nastanka);
pri Hribar so pa pripravili prigrizek in povabili sosede na druženje – o, kako lepo.
Saj to je noro, kako rad imam Vače in ljudi! Pa seveda tudi
tebe, ki si ravnokar prebral mojo kolumno! Bogu hvala, ker
smo! 
Zvonček Norček
Več o vsem pa v nedeljo na Vačah.

(Nadaljevanje s 1. strani)

Varna pot v šolo in domov

Bliža se začetek novega šolskega leta. Šolske klopi bodo zasedli tako otroci, ki so preteklo leto
že bili učenci, kot tudi otroci, ki se bodo prvič srečali s šolsko potjo in šolo. Ob začetku vsakega
šolskega leta je na cesti veliko
razigranih otrok, ki so še pod
vtisi brezskrbnih počitnic.
Otroci, ki bodo prvič stopili
na šolske poti, še ne poznajo
nevarnosti, s katerim se lahko
srečajo. Otroci in mladoletniki
spadajo v t. i. skupino šibkejših prometnih udeležencev,
zato jim je potrebno nameniti še toliko več pozornosti.
So nepredvidljivi, prometne
predpise si razlagajo po svoje, poleg tega pa ne zmorejo
pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo
varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu.
Otroci, preden prečkate cesto, najprej poglejte na levo, nato na desno in še enkrat na
levo!
Če ni nikogar, jo lahko prečkate.
Za večjo varnost otrok vam policisti svetujemo:
Starši!

Vozniki!

•	Te in prihodnje dni čim več časa namenite
prometno-varnostni vzgoji otrok!

•	Kot udeleženci v prometu
bodite na otroke in njihovo
nepredvidljivost še posebej
pozorni!

•	Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo,
ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu,
na kolesu ali v avtomobilu.
•	Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem
dajete zgled svojim otrokom!
•	Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z
varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte
zavarovane v ustreznih sedežih.
• Tudi sami se vedno pripnite!
•	Med vožnjo ne uporabljajte mobilnih telefonov!

Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena pomembnejših nalog
policije. V skladu z usmeritvami na področju
zagotavljanja varnosti cestnega prometa policisti ob začetku vsakega šolskega leta izvajamo ustaljene aktivnosti. S stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh prispevamo k
umirjanju prometa. Policijsko preventivno in
represivno delo je usmerjeno predvsem v zagotavljanje varnosti otrok in mladoletnikov na
šolskih poteh ter v nadzor nad upoštevanjem
prometnih predpisov voznikov na območjih,
kjer se otroci najpogosteje zadržujejo.
Aktivnosti policije so razdeljene v tri sklope,
in sicer:
•	aktivnost policije pred začetkom šolskega
leta:
Policisti pregledamo cestno-prometno signalizacijo v okolici šol in o ugotovitvah obveščamo vzdrževalce cest. Vodstva šol opozarjamo
na dolžnost varovanja otrok na šolski poti,
skupaj z vodstvom posamezne šole pripravimo načrte varnih poti v šolo in predlagamo
morebitne spremembe prometne ureditve.
Za zagotovitev višje ravni prometne varnosti
naših najmlajših šolam predstavimo možnosti sodelovanja tudi z drugimi institucijami
pri varovanju otrok (npr. Občinski sveti za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, avto
moto društva, ipd.). Prav tako pridobimo informacije o vsakodnevnih organiziranih prevozih otrok v šolo in iz šole.
•	aktivnosti policije v prvih šolskih dneh:
V prvih šolskih dneh policisti v okolici šol izvajamo poostren nadzor prometa, predvsem

•	Temu prilagodite tudi način
svoje vožnje.
•	Še posebej bodite pozorni
v bližini vrtcev in šol ter
krajev, kjer se morda otroci
igrajo (npr. na ulicah, na
parkiriščih ...).
•	Med vožnjo ne uporabljajte
mobilnih telefonov!

med prihodom v šolo in odhodom domov.
Preverjamo varno hojo otrok in prečkanje
ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi
ruticami in odsevnimi telesi za večjo varnost
ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles,
mopedov, koles z motorjem. Redno preverjamo pravilno uporabo varnostne čelade. Prav
tako poostreno nadziramo tehnično brezhibnost vozil za organizirane prevoze otrok ter
uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme
za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo. Za starše prvošolčkov
pripravljamo predavanja o prometni varnosti,
ki ga policisti izvedemo ob začetku šolskega
leta. Učencem predavamo o prometni vzgoji,
jih spremljamo po šolskih poteh, jim svetujemo in jih učimo o pravilni udeležbi v prometu,
ob tem pa jih opozarjamo na morebitne nevarnosti.
•	aktivnosti policije med šolskim letom:
Med šolskim letom policisti preverjamo brezhibnost avtobusov za prevoz otrok na izlete
ter kontroliramo njihove voznike (preverjamo
npr. počitek med vožnjo, psihofizično stanje
voznika, kontroliramo dokumente. Pozornost
posvečamo nadziranju organiziranih šolskih
prevozov otrok in prevozov otrok, ki jih opravljajo njihovi starši ali sorodniki. Pri izboljšanju prometne varnosti sodelujemo z mentorji
prometne vzgoje in vodstvom šole in pri izvedbi kolesarskih izpitov.
Avtor članka: Klavdija Mlakar,
pomočnica komandirja PP Litija
Foto: Tadej Trbovc, policist PP Litija
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

PLESNA INKLUZIJA NA OSNOVNI ŠOLI LITIJA

Pozdrav poletju - ob zaključku šolskega
leta na Polšniku

Pleše lahko prav vsak. Ples je
univerzalni jezik sporazumevanja, zato smo pri
plesu lahko vsi enaki. S to idejo smo začeli plesati. In plešemo: učenci, ki so gibalno zelo spretni in učenci, ki so gibalno ovirani in na invalidskih vozičkih, učenci s statusom tujca, učenci s
posebnimi potrebami, ki obiskujejo prilagojen

izobraževalni program z dodatno strokovno pomočjo, prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) ali posebni
program vzgoje in izobraževanja (PPVI), hkrati
se vključujejo tudi bivši učenci, ki so šolanje
že zaključili in so vključeni v Varstveno delovni center. Takšno raznolikost omogoča delo na
Osnovni šoli Litija, kjer se pod isto streho izvajajo vsi zgoraj našteti programi. Prepleta pa
se tudi članstvo
v Društvu Sožitje
Litija in Šmartno
ter sodelovanje z
Varstvenim delovnim centrom
Litija in Zagorje.
R a z i s kova nj e
plesa, ki ni samo
koreografija na
izbrano glasbo,
se je začelo z
vplivi
plesnih
pedagogov, ki delujejo na različnih področjih
in predvsem z ustvarjalnimi metodami raziskujejo gib. To so metode ustvarjalnega giba,
ki niso uporabne le pri ustvarjanju umetniške
plesne točka, ampak lahko z njimi približamo
učne vsebine pri pouku, izvajamo inkluzijo in
razvijamo socialne veščine ter elemente plesno – gibalne terapije. Poleg končnega izdelka je zelo pomemben tudi proces ustvarjanja,
kjer prevzemam vlogo mentorja, ki plesalkam
in plesalcem ponujam različne naloge, preko
katerih razvijajo material za novo plesno zgodbo. Izberemo si zgodbo in s pomočjo gibalnega materiala oblikujemo plesno zgodbo, ki jo

predstavimo na odru. Oder je največkrat šolski, k sodelovanju nas povabijo lokalna društva,
sodelovali smo na festivalu Igraj se z mano, na
glasbeni reviji Zveze Sožitje Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo, največkrat pa smo zaplesali na
Plesnih revijah, ki jih organizira JSKD. S plesno
skupino Face smo na teh revijah kar štirikratni
prejemniki Zlatega priznanja na državni plesni
reviji.
V šolskem letu 2017/18 so na Osnovni šoli Litija delovale štiri plesne skupine, kjer so učenci
občasno prehajali iz skupine v skupino. Veliko
pa se pleše tudi po razredih. Še posebej bi
rada predstavila dve skupini. Plesna skupina
Face obstaja že od leta 2012, vendar so na šoli
že prej veliko plesali. V skupino je vključenih
5 starejših učencev iz posebnega programa
vzgoje in izobraževanja in posebnega programa z nižjim izobrazbenim standardom in dva
bivša učenca, ki že obiskujeta VDC. Druga skupina pa se je letos oblikovala povsem spontano
in združuje učence od drugega do četrtega razreda, ki obiskujejo redni program ali NIS.
O plesu sem povprašala tudi moje plesalce in
plesalke. Povedali so, da radi plešejo, ker jim je
ples všeč, ker se med plesom počutijo dobro,
so veseli, se zabavajo, sprostijo, ker je plesati
lepo in ker jih ples osrečuje. Prav vsi plesalci
so mi zagotovili,
da so si med plesom vsi enaki, ne
čutijo razlik med
njimi in se super
počutijo, ko plešejo vsi skupaj.
Na plesne vaje
radi hodijo, radi
tudi
nastopajo in večinoma
pred nastopi nimajo treme. Pri
ustvarjalnem gibu mentor zaupa v sposobnosti
učencev, jim omogoča, da se izražajo in upošteva njihove ideje, spodbuja njihovo aktivno
sodelovanje. S tem ne pridobimo samo unikatne plesne zgodbe, vendar tudi vzgojni model,
ki bi moral biti prisoten povsod v vzgoji in izobraževanju. S takšnim modelom namreč lahko
vzgajamo samostojne, odgovorne, samozavestne, uspešne osebnosti, ki spoštujejo drug
drugega, jih ni strah drugačnosti, so prosocialno usmerjeni in znajo skupinsko sodelovati.
Vse to so tudi značilnosti inkluzivne družbe.
Tjaša Dražumerič, uni. dipl. soc. ped.

ELEMENTI JOGE PRI POUKU

Živimo v svetu, kjer sta sprostitev in umiritev že v
mladih letih nujno potrebna. Joga lastnega telesa,
ni namenjena le razvoju motoričnih sposobnosti,
gibljivosti moči in prožnosti posameznih mišičnih
sklepov, temveč tudi občutenju razvijanju sposobnosti komunikacije s samim seboj ter sposobnost koncentracije in sprostitve. Joga
deluje na ves organizem in je primerna za vse starosti otrok. Učenci 1. in 2. razreda Podružnice s prilagojenim programom, OŠ Litija,
so redno izvajali elemente joge med poukom športa, kot rekreativni
odmor ali jutranje prebujanje. Oblika vadbe jim je bila prijetna, radi
so sodelovali in opazovali lasten napredek. Po vadbi so bili učenci
umirjeni, lažje so nadaljevali miselne aktivnosti, boljša je bila njihova osredotočenost na delo. V pomladnih mesecih so jogo izvajali na šolskem igrišču ali travniku
blizu šole. 
Alenka Vidgaj
Po zelo delovnem prvem polletju, tudi med počitnicami
delo v društvu LILA ni zastalo. Člani se srečujejo ob sredah in slikajo ter modelirajo.

RAZSTAVE

Še vedno sta na ogled razstavi:
- 2. SLIKARSKA POT 2018 »IZKOPANO IZ
SPOMINA IN UPODOBLJENO« RUDNIK
SITARJEVEC V Mestnem muzeju Litija do
15. septembra
- PODOBE SITARJEVCA v avli občine Litija do 10. septembra
Napovedujemo samostojno likovno
razstavo ROMANA KOVAČIČA,
odprta bo v petek, 14. Septembra
2018 v avli občine Litija.
JESENSKE LIKOVNE DELAVNICE se
bo začele v oktobru po ustaljenem
urniku:
CICI LILA - ob torkih, LILA odrasli - ob
sredah in MALA LILA - ob četrtkih. Kdaj
bo potekalo delo v FOTO LILA in LILA
PIŠE še ni dogovorjeno.
VPIS v delavnice bo v sredo,
5. septembra od 17. do 19. ure v ateljeju LILA
(Trg na Stavbah 8a).
Predsednica LILA: Joža Ocepek

V četrtek, 21. junija so igrišče pri šoli na Polšniku napolnili srčni in srečni ljudje. Ob zaključku
šolskega leta je to osrednji dogodek druženja in veselja otrok, njihovih staršev, babic in dedkov
ter sorodnikov, ki vedno radi pridemo in uživamo ob
nastopih naših najmlajših. Pripravili so nepozaben
program s prepevanjem, plesom, odigranimi skeči,
dramatizacijami in celo prikaz taekwondo-ja. Bodoči
prvošolci so kot cici maturanti ponosno stopali pred
poslušalci, petošolke pa so z nepozabnim plesom,
ki so ga same sestavile, še zadnjič, kot polšniške
šolarke, zaplesale in navdušile. Ravnatelj, g. Strle
vedno rad pride na Polšnik in tudi tokrat je pohvalil
uspešno in bogato delo podružnične šole. Program
je šolski zbor zaključil s pesmijo „Tisti ljudje“, ki je
z optimizma polnim besedilom vsem dala novo energijo! (posnetek spodaj). Program so z malimi talenti pripravile učiteljice Katarina, Melita, Kaja, Tanja in Mateja ter
vzgojiteljice Barbara, Anja in Suzana. Starši in otroci so se vsem (tudi
učiteljicama Idi in Darinki, Branki,
Srečku, Brigiti in Berti) zahvalili za
uspešno, delovno leto polno novih
dogodivščin. Popoldne se je zaključilo
z družabnim srečanjem ob dobrih
čevapčičih in klepetu staršev. Otroci
pa so uživali na igrišču in igralih. Hvala
žar mojstrom Tomažu, Boštjanu, Urošu in Borutu! HVALA PRIDNIM ŠOLARJEM IN OTROKOM IZ
VRTCA! Hvala učiteljicam in vzgojiteljicam! Vsem želimo umirjene, počitka in doživetij polne
počitnice, da bodo novo šolsko leto pričeli s pozitivno energijo in se podali novim, nepozabnim
dogodivščinam naproti.
Zapisala: Mateja Sladič Vozelj

V osmih mesecih Rudnik Sitarjevec
Litija obiskalo več kot
3.500 obiskovalcev

Poleg Pustolovskega parka Geoss, Geometričnega središča Slovenije
v Spodnji Slivni, vaškega trškega jedra na Vačah, Oglarske dežele na
Dolah pri Litiji je Rudnik Sitarjevec Litija ena izmed najatraktivnejših
turističnih točk v Litiji.
Od odprtja rudnika v turistične namene v decembru 2017 pa do konca
julija je rudnik obiskalo 3526 turistov. Večinoma seveda Slovencev. Tujci, ki so rudnik obiskali,
so prišli kar iz 18 različnih držav. Prednost našega rudnika je v tem, da je dostopen prav za vse
ciljne skupine, saj v trenutnem izvoznem rovu, ki je primeren za ogled, ni stopnic in ni naklona.
Tako so naši obiskovalci predšolske skupine, osnovnošolci, družine, podjetja, upokojenci,
invalidi na vozičkih ter druge zaključene družbe. Predvsem v juliju
in avgustu beležimo obiske manjših
skupin ter družin. Veseli nas, da se
posledično dviguje tudi zanimanje
za druge turistične točke znotraj
občine Litija.
Zakaj je rudnik Sitarjevec Litija
vredno obiskati?
Ker je zgodovina rudarjenja na in
v sitarjevškem hribu stara več kot
4.000 let. Ker se v sitarjevškem
podzemlju nahaja preko 60 različFoto: Mojca Hauptman
nih mineralov, kar je nekaj edinVarovanci Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi so v me- stvenega na svetu. Edinstveni pa
secu maju obiskali Rudnik Sitrajevec Litija.
so tudi t.i. železovi ali limonitni kapniki, ki v enem letu zrastejo do 4 centimetre. In nenazadnje, tako bogato podzemlje lahko obiščemo kar peš, saj se vhod v rudnik nahaja le kilometer iz starega mestnega jedra Litije. Kratek
sprehod po lepo urejeni pokopališki pešpoti in pločniku ob Sitarjevški cesti vam bo dobro del, še
bolj pa v teh vročih dneh obisk rudnika, v katerem je stalna temperatura 10°C ter 100% vlaga.
V rudnik vas po predhodni najavi popeljemo primerno usposobljeni vodniki v slovenskem ali
angleškem jeziku. Ogled traja eno uro. Prijave sprejemamo na Turistično informacijskem centru
(TIC) Litija, Valvazorjev trg 10. Za posameznike organiziramo oglede ob četrtkih, petkih in sobotah, za skupine nad 10 oseb pa po dogovoru.
Kontakt: turizem@zkms-litija.si, FB: Turizem Litija, tel. 059 940 503, 070 700 484 in 051 312 739.
Zapolnite počitniške dni z obiskom Rudnika Sitarjevec Litija!
TIC Litija

Prostovoljno delo na POŠ Hotič

Šolske počitnice, najbolj pričakovan del leta za naše najmlajše, čas
oddiha in brezskrbnih dni, a ne za marljive roke hotiških krajanov,
vedno pripravljenih za delo v kakršnihkoli razmerah.
Marko, Sebastjan, Janez in Matej so pod budnim očesom Janeza
Žagarja, samoiniciativno menjali celotno kritino na učilnici na prostem. Vremenske razmere jim niso bile najbolj naklonjene, saj jih je
poleg neznosne vročina z njimi poigrala tudi nevihta. Delo se je tako
lahko v celoti zaključilo šele v večernih urah. Piko na i pa je dodala
še Janezova žena Irma, ki je poskrbela za lačne želodce.
Kolektiv POŠ Hotič se krajanom izjemno zahvaljuje, saj bo hišica
zopet služila namenu, da se bodo naše male glavice lahko skrile pred dežnimi kapljami ali pa pred
vročim soncem. 
Elizabeta Bučar
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KULTURA / AKTUALNO
(Nadaljevanje s 1. strani)

FESTIVAL SLOVO
POLETJU 2018

FESTIVAL SLOVO POLETJU, KI BO POTEKAL 23. IN 24. AVGUSTA,
vsak večer ob 20.00 NA VALVAZORJEVEM
TRGU V LITIJI (v primeru slabega vremena v
Športni dvorani Litija).

Letošnji program:
Četrtek, 23. avgust - glasbena ekstaza –
PERPETUUM JAZZILE
“Ko glas postane instrument …… in ko instrument postane glas, slišiš utrip svežine ritmov
in zlitje harmonij Perpetuum Jazzile.« - slovenski a capella zbor. Priljubljena domača vokalna skupina, ki letos praznuje 35-letnico delovanja. Zbor vodi Peder Karlsson. S številnimi
priredbami znanih domačih in tujih uspešnic
navdušujejo občinstvo in izklesano vrhunsko
vokalno spremljavo izpopolnijo s scenografijo
in vizualnimi efekti. Čaka nas nepozaben večer
v izjemni glasbeni družbi. “Naše platno je oder,
naše barve so naši glasovi, mešamo jih in združujemo, dokler ne nastanejo mojstrovine. Zadovoljni obrazi so naš zagon in potrditev, da to, kar
ustvarjamo, počnemo s srcem in predanostjo.«
Petek, 24. avgust – plesna fantazija – POLETJE V ŠKOLJKI OB SAVI - z društvom NLP
Litija ter z gosti: Plesni klub BOLERO in Plesni klub ARTIFEX
Plesno društvo NLP je najuspešnejše športno
društvo v Litiji, ki vsako leto niza uspehe tako
na nacionalnem kot mednarodnem področju.
V društvu plešejo moderne tekmovalne plesne
zvrsti. V sodelovanju z ljubljanskima kluboma
Artifex in Bolero, ki veljata za najuspešnejša
slovenska kluba v disciplinah modernih tekmovalnih plesov, bodo na litijskem odru pripravili
pravo plesno predstavo. Ljubezen, zapleti, bitke med desnim in levim bregom Save ter ostale
dogodivščine vas bodo popeljale skozi filmsko
zgodbo Poletje v školjki na Savi.

GLEDALIŠKI ABONMA V
KULTURNEM CENTRU LITIJA

Že enaindvajseto leto bo v
Kulturnem centru Litija potekal gledališki abonma, ki
ga že nekaj let preživljamo
v družbi vrhunskih komedij.
Smeh je tisto, kar potrebujemo, tisto, kar bi si
večkrat želeli v naših življenjih, in prav zato naj
bodo te naše večerne urice polne veselja. Letošnji izbor nam prinaša veliko nagajivosti, vedno
aktualne satire, nepozabnih zapletov in zgovornih, smešnih dialogov, ki jih ponujajo odlične
igralske zasedbe. Verjamemo, da vam bodo
predstave polepšale večere – zato dobrodošli.
Abonmajske predstave 2018-2019:
SNG Drama Ljubljana: ŽUPANOVA MICKA (Režija: Luka Martin Škof, igrajo: Klemen Slakonja/Gregor Bakovič, Saša Pavlin Stosić, Rok
Kravanja, Uroš Fürst, Nina Valič, Klemen Janežič, Janez Škof)
Špas teater: PISMO ROSNO (režija in igra: Boris Kobal)
Šentjakobsko gledališče: O MRTVIH SAMO
DOBRO (Režija: Jaša Jamnik: Igrajo: Katja Fajdiga, Lili Bačer Kermavner, Srečko Kermavner, Edi Gril, Maša Medved, Nives Mikulin
Špas teater: DEKLIŠČINA (Režija: Violeta
Tomič, igrajo: Urška Vučak, Sebastijan Starič,
Nataša Ralijan, Tadej Pišek, Jože Doberšek,
Maja Martina Merljak, Lara Jankovič, Jernej
Čampelj
SLG Celje: PROFESIONALCI ESPE (Režija: Jaša
Jamnik, igrajo: Blaž Dolenc, Renato Jenček,
Rastko Krošl, Barbara Medvešek, Manca Ogorevc, Živa Selan)
Več o vsebini predstav si lahko preberete na
naši spletni strani (kclitija.si oz. na jzk.si, saj
smo ravno med spreminjanjem naslova spletne
strani, zato hvala za razumevanje), kjer lahko
najdete tudi ELEKTRONSKO PRIJAVNICO. Lanski abonenti boste zgibanko s prijavnico prejeli
po pošti. Rok prijave je PETEK, 7. SEPTEMBER
2018! Za vsa vprašanja smo dosegljivi po telefonu na 01-8900200 ali 041-992-143, vsak
delovnik od 8.00-12.00, ter na el. naslov: kulturnicenter@zkms-litija.si. Prednost pri prijavi
imajo lanski abonenti. Če pa bi želeli postati

naš abonent, izpolnite prijavnico, in vas postavimo v vrsto ter obvestimo o prostem sedežu
v primeru odpovedi abonentov. Cena: odrasli
66€, upokojenci/dijaki in študenti 61€.
Novo sezono OTROŠKIH MATINEJ bomo pričeli V SOBOTO, 29. SEPTEMBRA, in sicer si
bomo ogledali predstavo ZALJUBLJENI PETRČEK V IZVEDBI GLEDALIŠČA KOLENC! Več na
naši spletni strani kclitija.si!
V ponedeljek, 24. septembra, pa si v koledarček zabeležite, da ste lepo vabljeni v Kulturni
center Litija na odprtje likovne razstave JANEZA PRAŠNIKARJA in ANICE ŠKODA ! Podrobnosti v septembrski številki Občana.
Želimo vam prijetno poletje in nepozabne
jesenske dni, ki prihajajo, in bodo nepozabni
tudi v družbi zanimivih kulturnih dogodkov.

Poletni čas ogledov
muzeja

V mesecu juliju in avgustu
je Mestni muzej Litija zaprt
za nenapovedane obiskovalce. Ogled brez ali z
vodstvom bo možen le s predhodno najavo na
naš e-naslov ali preko ene od mobilnih številk:
E-pošta: mestnimuzej@zkms-litija.si
Tel.: 031 689 160 (Helena Hauptman) ali 070
430 202 (Tina Šuštaršič)

Arhivska prizadevanja muzeja

Litija skozi zgodovino in predvsem po drugi
svetovni vojni ni imela posebne sreče z arhivi,
saj je bila večina uničenih ali kako drugače izgubljenih, posledično pa je bilo izgubljenih tudi
veliko podatkov in zgodb iz lokalne zgodovine.
V muzeju si že vrsto let prizadevamo za ohranjanje in obnavljanje litijske preteklosti, zato
vljudno vabimo vse občane, da pobrskajo po
domačih arhivih, in nam prinesejo na vpogled
stare fotografije, dokumente in druge predmete povezane z litijsko bližnjo in daljno preteklostjo. Hvala vsem že vnaprej za sodelovanje!

KNJIŽNICA LITIJA
Poletavci in NajPoletavci
Poletje se počasi poslavlja, kmalu
bodo tu šolski dnevi in kup obveznosti. Počitnice so lahko lepše tudi ob prebiranju zanimivih
knjig, zgodb, časopisov in revij… Do sredine
avgusta so mladi bralci, Poletavci, v knjižnico
vrnili zelo malo izpolnjenih bralnih seznamov,
zato jih več z veseljem pričakujemo do 11.
9. Poletavci berejo 30 dni po 30 minut in na
zaključni prireditvi dobijo majico, priznanje
ter sodelujejo v žrebanju za glavno nagrado.
Letos je to športna ura. Več podatkov in prazni bralni seznami so na voljo tudi na spletni
strani knjižnice. Zato vsi tisti, ki vam manjka
še nekaj naslovov na zloženki, še je čas, zaključna prireditev Poletavcev bo v torek, 18.
9. ob 18. uri, pred Knjižnico Litija. Vabljeni k
branju in sodelovanju, pa lepe počitniške dni še
naprej.

Vonj po morju
Če kdo ve, kako diši morje, so to zaljubljenci v
morje, ne samo poklicni mornarji, pač pa morjeplovci in morjeljubci, ki na morje izginejo za
mesece. Če jim življenje to omogoča. Med njimi
je Mitja Zupančič, pesnik in urednik brezplačnika
PREMIUM Emorje.com, ki izhaja dvakrat letno.
Mitja je za svojo otroško slikanico Riba Žoga prejel nagrado na knjižnem sejmu, tej je sledila zbirka pesmi za otroke ZMorjšnice, napisal pa je tudi
knjigo o 30 krajih vzhodne jadranske obale, Z
morjem na Ti. Mitja Zupančič bo Knjižnico Litija
obiskal v torek, 2. 10. 2018. Večer za vse ljubitelje morja, jadranja, za vse morjeljubce in druge.

Poletne delavnice v Knjižnici Litija
Tudi letos smo v juliju in avgustu v Knjižnici Litija pripravljali ustvarjalne delavnice ob sredah.
Otroci so najprej prisluhnili zgodbi ali dvema,

Predavanje in delavnica
Ker hočem (za)dihati
V Knjižnico Litija bo prišla mag. Violeta Irgl,
specialistka zakonske in družinske terapije,
avtorica knjige Konec molka, moderatorka
foruma za žalujoče po izgubi bližnjega zaradi
samomora, ustanoviteljica Inštituta za okrevanje po travmi, psihoterapijo in svetovanje
Rahločutnost. Z voditeljico Jano Debeljak se
bo pogovarjala o pomenu odnosov, nevrološkem razvoju otroka in najstnika, njegovi samopodobi in drugem. Predavanje z delavnico
bo v torek, 25. 9. 2018, ob 19. uri, v Knjižnici
Litija.

»GLEJ GA ZLOMKA«,
ŽUPAN!

V vašem odgovoru v prejšnjem
Občanu navajate, župan, da se ne boste spuščal v številke, ki sem jih zapisal v svojem
Lokalna glasila
članku, ker, navajam: »se le te lahko hitro priAli morda kdo doma hrani stara šolska in lagode potrebam.« Morda se ob tem navedku
društvena glasila ali kronike? Le-te so neiz- niste zavedal, kako prav imate, saj ste prav
črpen in dragocen vir podatkov iz preteklosti, vi mojster navajanja nasprotujočih si številk,
zato bomo zelo veseli, če jih prinesete pokazat. predvsem v ocenah prihodkov, ki so praviloma
nižji, kot ste predvideli (letno poročilo SVC za
PROJEKT LAS Srce Slovenije
2017). Že v svojem odgovoru ste jih obrnil tako,
kot so seveda vam ustrezale. Sam ne operiram
»Dediščina nas povezuje«
V kleti Mestnega muzeja Litija že potekajo s številkami »iz lufta«, zato sem vam navedel
zaključna dela v okviru evropskega projekta tudi vir, iz katerega sem to črpal, zdaj vam lahDediščina nas povezuje. Polovica kletnih pro- ko postrežem še z dodatnim! Lestvica »najboljstorov bo v celoti prenovljena, v njih pa bomo ših občin« z »laskavim« naslovom Občine, ki se
junija naslednje leto odprli nove, zanimive raz- v volilnem letu najbolj utapljajo v dolgovih,
je bila objavljena tudi v časniku Finance, 15.
stave s področja lokalne zgodovine.
julija letos. Članek potrjuje, da je litijska občina
na »odličnem petem mestu« po dolgu na prebivalca. In, če si delno sposodim vaš citat, glej
ga zlomka, župan, navajajo tudi številko, ki je
do potankosti enaka, kot sem zapisal jaz, vi pa
še vedno, trdite, da ni pravilna. Vaš seštevek
pravi, da 1.032,00€! Kaj torej res vsi lažemo,
vključno z mediji, le vi govorite resnico? Dajte
no, župan! Stopite že z oblakov na zemljo, kljub
temu, da je volilno leto! Ali je struktura dolga
takšna ali drugačna ali ste se zadolžili za plače
ali za investicije ali vi osebno, vaša tajnica, direktorji…. je povsem nepomembno, Dejstvo je
samo eno! Vsak litijski občan je zadolžen za
1.055,00 EUR in vi, ki ste nas zadolžili za več,
kot znaša celotni letni proračun občine, ste
na to še ponosni!??? Človek pri zdravi pameti
pri tem ostane brez besed. To, da vsi projekti
dajejo rezultate, ki naj bi bili v ponos mestu in
vsakemu prebivalcu, je seveda vaša subjektivna trditev, kot lahko jaz rečem, da niso v ponos nobenemu. Vsak lahko to mnenje izraža
zase, tudi vi kot župan, pa ga ne morete za
Projekt financirata Občina Litija in Evropski vse. Vzemiva primer Šmelca, ki je vaš »otrok«
tega mandata! Ni dvoma, da je stavba nova in
sklad za regionalni razvoj.
sorazmerno lepa, vsekakor lepša od podrtij,
ki so bile prej na tem mestu. Tudi ni dvoma,
da nekako služi namenu, »v nebo vpijoč« pa je
finančni vložek, ki smo ga, in ga bomo še
Foto: Sabela Porto Ares
dolgo za to plačevali občani.
V njem gostuje glasbena šola,
pa vrtec, ki se financirata iz
občinskih sredstev, v njem
gostuje varstveno delovni
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
center, kjer litijska in šmarska
GSM: 031 639 178
občina sofinancirata najemnino po kvadratnem metru, tu je
tudi Dom Tisje, ki zaseda največji del objekta. Za vsakega
starostnika tudi tistega, ki ni
iz te občine, Litija sofinancira
ceno oskrbnega dne. Pomeni,
da za standard oskrbovancev
iz drugih občin doplačujemo
Litijani, ker ste vi, župan, tako
dober in ponosen gospodar!
Po neuradnih podatkih ta tre-

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez

potem spoznavali različne živali in predmete,
ustvarjali in se igrali. Na koncu srečanja je
sledila obvezna pokovka in sok. Hvala vsem za
sodelovanje, zadnja pravljična ustvarjalnica bo
v sredo, 29. 8. 2018, ob 10.30.
Aleksandra Mavretič
nutek (podatki se dokaj spreminjajo!) Dom
Tisje v Šmelcu »gosti« zgolj okrog 40 litijskih občanov. Torej župan, koliko plačujemo
vsak mesec, da bo vaša investicija, ki se je na
koncu glede na začetno ocenjeno vrednost
povečala za več kot 60% (podatek računskega sodišča), sploh živela? In to vsebuje tisti moj
dodatek v prejšnjem članku, ki je poleg s krediti zgrajene investicije, realnost, ki jo bomo
litijski davkoplačevalci plačevali še generacije.
Se vam to prav zares zdi ponosna naložba? Se
niste nikdar vprašali zakaj je privatno podjetje,
ki je znalo veliko bolje izračunati finančno konstrukcijo od vas, odstopilo od gradnje? Seveda se niste, ker niste ničesar počeli s svojim
denarjem. Še več, od tega podjetja ste kupili
gradbeno dovoljenje za preko 700.000,00
EUR, ki pa ste ga potem neštetokrat popravljali
in spremenili. Koliko denarja ste zmetali stran
in koliko vrtcev, glasbenih šol, domov za starostnike bi lahko dejansko dobili litijski občani za
ves preplačan denar vložen v SVC? V tak objekt
bi po današnjih standardih sodila še podzemna
garaža, ki bi jo zares potrebovali. Vendar je
»stroka na litijski občini« na to povsem pozabila
in je župan rajši dokupil zemljišče od Mercatorja za parkirišča poleg objekta in spet zapravil
slab milijon kar tako. Da ne izgubljam besed,
da je vhod v ta parkirišča postal že po nekaj
tednih zgolj »neuporaben spomenik«, ne boste
verjeli, spet, »litijske stroke«! Torej, viri financiranja družbe SVC, ki ima v lasti Šmelc in je
100% v lasti občine, so zgolj najemnine, upravljanje in vzdrževanje. Nagradno vprašanje:
»Kdo plačuje najemnine?« Ja, mi, litijski občani
seveda!!! Nagrada za vas, spoštovani bralci, je,
ŠE NAPREJ BOSTE MORALI PLAČEVATI - o višini le-teh rajši ne bom diskutiral! Namenoma nisem omenjal družb, ki so znotraj Šmelca
in so lastniki in najemniki prostorov, ki jih je
investitor in družbenik, beri župan, zgradil za
cca 2.400€/m2 in prodal npr. Stanovanjskemu skladu za 1.780€/m2!? Ja, prav ste
prebrali, prodal jih je za mnogo manj denarja,
kot pa je stala gradnja. To je ponosni litijski župan, ki tako »gospodarno«, po njegovo, ravna
z našim denarjem. Na koncu se še vprašam,
čigav župan pravzaprav ste, g. Rokavec? Za
državni zbor ste kandidirali v volilnem okraju DOMŽALE, kjer ste dobil 224 glasov od
14.000 možnih!??? Torej litijski okraj ni več
dovolj dober za vas? A nisem prav prebral, ko
pravite, da ste ponosen na Litijo? Ah, se opravičujem, ponosen ste zgolj na manjše obroke
kreditov občine, ki ste jih vi najel. Ja, to pa verjamem, da ste! Verjetno ste ponosni tudi na
svojo podžupanjo, ki je dobila dobrih 500 glasov več, kot vi, natančno 750 od 9.435 oddanih! Oba rezultata sta, milo rečeno, zanimiva.
Glede na to, da so lokalne volitve blizu, imate
pač srečo, da volivci hitro pozabljajo. A jeseni
pa boste kandidiral v litijski občini? Predvidevam, da ja. Če za poslansko plačo ni uspelo,
je vseeno bolje vsaj litijska županska, kot nič,
kajne.
mag. Marko Doblekar
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DRUŠTVA / ZANIMIVOSTI

PRETEKLOSTI NE MOREŠ UITI

(Nadaljevanje iz prejšnje številke!)

SMERNICE ZA DELO DRUŠTVA
UPOKOJENCEV LITIJA
v mandatnem obdobju 2018-2022
3. KULTURNA DEJAVNOST
Zadnja leta je program na tem področju zelo razvejan in ob novih idejah zahteva iznajdljivost,
veliko časa in odrekanj.
• Zborovsko petje: mešani pevski zbor in Mavrica, je pogosto
prisotno na številnih prireditvah
društva in Občine Litija, kot tudi
izven
• Citrarji (začetek leta 2005), ki
imajo redne tedenske individualne vaje ter vaje orkestra. Srebrnih strun, ki bo tudi v bodoče
vsako leto pripravilo samostojni
koncert z gosti. V okviru citrarjev
deluje tudi duet dveh citrark in
vokalist.
•L
 iterarna skupina vsako leto izvede več različnih gostovanj in literarnih večerov ter vključuje tudi branje za starejše v okviru bralne
značke v sodelovanju s Knjižnico Litija.
•	DU Litija je organizator vsakoletnega srečanja upokojenskih pevskih zborov Zasavja
in Posavja na Geossu, v letu 2018 bo izvedeno že dvajsetič.
4. ŠPORTNO – REKREATIVNA DEJAVNOST
Osnovni cilj naj bo izvajanje množičnosti na
področju športa, rekreacije in gibalne kulture
starejših ter smotrno izrabljanje prostega časa.
Žal se za športno dejavnost odloča malo članov.
Dodatna težava pa je ta, da društvo nima svojih
lastnih prostorov namenjenih športni dejavnosti.
Kljub vsemu bomo športno rekreacijski dejavnosti namenili ustrezno pozornost in razvijali dejavnosti kot so:
 balinanje in kegljanje
 kegljanje z vrvico
 lov rib s plovcem
 šah
S takimi aktivnostmi se bomo vključevali v tekmovanja, ki bodo organizirana v okviru Zasavske
pokrajinske zveza društev upokojencev in Zveze društev upokojencev Slovenije in se družili na
prijateljskih srečanjih.
5. PLANINARJENJE IN POHODNIŠTVO sta pomembna elementa gibalne kulture tudi za starejše. Letno se glede na interes upokojencev izvede do 20 pohodov, organiziranih vedno na fizične
sposobnosti posameznikov, za
kar poskrbijo ustrezno usposobljeni vodiči.
6. ORGANIZACIJA IZLETOV IN
SREČANJ
Tudi ljudje v jeseni življenja se želijo družiti s sovrstniki ter skupaj z njimi spoznavati naravne,
zgodovinske in kulturne znamenitosti. S tem si pridobivajo
nove prijatelje, znance in si obogatijo svoje življenje ter znanje.

Tako si krepijo svoje psihične in fizične
sposobnosti, hkrati pa si polepšajo dan
tudi v jeseni svojega življenja. Društvo
upokojencev Litija je in bo sledilo interesom in željam svojih članov.
(Nadaljevanje v naslednji
številkI!)
Napovednik:
• 23.8. Izlet Juršinci in Puhov muzej
• Trgatev v septembru
•2
 5.8. Pohod Vrhovi okoli Soriške planine po Rapalski meji
•8
 .9. Pohod Viridina pot – Pristava nad
Stično
• 22.9. Pohod Trška gora

Včasih v šali rečem, da sem človek
z razlogom. Ne samo
da moj življenjepis
nosi naslov UPORNICA Z RAZLOGOM,
ampak ima tudi vsaka slika, vsak predmet v
moji sobi zgodbo. Razlog, da visi tu, da je še
prisoten in živi z menoj, da je!
Spet je malce dolg uvod, saj sem hotela povedati le to, da bom v ta časopis nehala pisati.
Z razlogom seveda. A sem se tokrat premislila
in kot že tolikokrat ugriznila v jezik.
K temu pisanju me je spodbudil mož, ki je
pred dnevi prišel na obisk. Je mlajši, a ga neizmerno spoštujem in cenim. Poznam družino,
poznam del njegove preteklosti, ki sem jo namenoma omenila, a me je na prijazen način
takoj ustavil:
»Tega se v naši hiši ne govori! Na to smo pozabili. Bilo je hudo, zato se nočemo spominjati.«
Ker vem, da gre za odvisnost, saj sem tudi
sama imela priložnost soočiti se s posledicami
omame pri bližnjem sorodniku, ko je še živela moja mami in zaradi tega hudo trpela, sem
utihnila.
A misel, bolečina in odvisnost mi niso dali
miru. V družinah, kjer se o zmotah ne pogovarjajo, ampak jih »pometajo pod predpražnik«,
kjer otroci odraščajo s prepričanjem, da je njihova družina popolna, se kasneje lahko obrne
in družinski mir začne kaliti upornik – otrok, ki
je odraščal tako kot jaz, saj mi je oče prikrival,
lagal, da imam pravo mamico. Šele pri 60-ih
sem ga razumela, da je bila bolečina ob izgubi
komaj 23-letne žene v prometni nesreči prehuda, zato je tajil in lagal. Ko pa sem izvedela
resnico, najprej od drugih – razumljivo! mnogo
let kasne pa od njega, sem ga zasovražila in v
svoj življenjepis zapisala dobesedno tako:
»Ne, to ne more biti res! Potem si mi ves čas
lagal, ko sem te spraševala o grobu, o mamici,
o otrocih, ki so se norčevali iz mene, češ da
nimam prave mamice. Lagal in prikrival si mi
tako dragoceno resnico, mene pa si sekiral in
pretepal za male otroške laži! Lažnivec, lažnivec! Sovražim strahopetce!«
Ob svoji zgodbi in zdaj ob tem znancu se
ponovno sprašujem: zakaj molk? Zakaj je tako
težko priznati, da smo bili šibki in neodgovorni

do sebe in bližnjih? Kaj je res nerazumljivo, da
mladi, pa tudi starejši, delamo napake? Zakaj
ne bi obenem z zmoto poudarili svoje moči in
pomoči ljubljenih? Da smo premagali težko odvisnost in zmagali! Kaj res ne moremo razumeti, da prav zamolčane resnice najbolj zabolijo
in bolijo?
NIHČE ni popoln! Sama zase vem, da nikoli
nisem bila in nikoli ne bom po meri vseh, dobro
pa vem, da zmorem toliko poguma, da si vedno upam resnici pogledati v oči in si natočiti
čistega vina.

Aco Jovanovič, Sončnice, olje na platnu, 2000

In za konec še misel, del besedila Šifrerjeve
pesmi: »Bodi hladen ali vroč, ker če boš mlačen,
te izpljunem proč.« Bravo, Andrej, za to misel,
pesem in resnico. Mnogo več ljubezni bi bilo v
družinah in na svetu, če bi te slišali in razumeli
tvoje besede.
Darinka Kobal
Lektorirala: Stanislava Sirk
MOJ ŽIVLJENJEPIS: UPORNICA Z RAZLOGOM JE
DOSEGLJIV VSEM. JE ELEKTRONSKA KNJIGA, KI SE
LAHKO DOBI TUDI V NAŠI KNJIŽNICI, NA BIBLOSU,
otroškem in mladinskem programu. Pod mojim imenom seveda. Pa še mnogo prijetnih zgodb in dobrih
knjig (z izvrstnimi ilustracijami) za otroke tudi.

PROSTOVOLJEC LETA

V sodelovanju z različnimi društvi in posameznimi prostovoljci v Domu Tisje skrbimo za stalno izboljševanje
kakovosti življenja stanovalcev. Skupaj ustvarjamo pogoje in možnosti aktivnega delovanja stanovalcev v njihovi
okolici in družbi.
Za prihodnost naše družbe in njen razvoj ima prostovoljsko delo velik
pomen, saj prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnem in
vsestranskem napredku. Prostovoljci s svojim znanjem, izkušnjami in
veseljem za delo z ljudmi, poskrbijo za pestrost dogajanja v domu.
Dom Tisje se je prijavil na natečaj Mladinskega sveta Slovenije, »Prostovoljec leta 2017« in predlagal gospoda Vilijema Lušino iz Gabrovke. Častni pokrovitelj projekta je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Viljem je sin, vedno urejene gospe Alojzije Lušina, stanovalke doma, ki
je čila in bistrega duha letos dopolnila 101. leto. Vilijem je človek z velikim srcem, vedno nasmejan, z neizmernim čutom do sočloveka. Je glasbenik, ki s svojo harmoniko, kitaro in petjem ter dobro voljo »pričara« iskrice sreče v utrujene oči starostnikov. Zanj je to poslanstvo, obenem pa neizmerno zadovoljstvo.
Stanovalcem podarja svoj dragoceni čas, z njimi poklepeta in zapoje. S svojimi dejanji podkrepi
vrednote našega doma: D
 omačnost, Odličnost, Medsebojno spoštovanje,
Toplina, Inovativnost, Strokovnost, Jasna usmeritev, Empatija.
Predanost in humano delo
v skupnosti je neprecenljiva
vrednota, ki je nikdar nihče
človeku ne more vzeti.
VILI! ISKRENA HVALA. 
Dom TIsje

Servis in popravilo
avtomatskih menjalnikov!
Menjava olja po
TIM-eckart metodi

OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV
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DRUŠTVA / AKTUALNO

Zdravstveno predavanje

Vabimo vas na zdravstveno
predavanje z naslovom:
Vpliv sladkorne bolezni na oči,
ki bo v torek 9.10.2018
ob 16. uri v knjižnici Litija predavala bo ga.
Manja Sevljak, M.SC, optometrist.
Predavanje je za nas zelo pomembno, zato vas
vabimo da se ga udeležite.

Okrevanje v Dolenjskih
Toplicah

Šola zdravega načina življenja od 5.11. do
12.11.2018.
Ponudba vključuje:
• Tri dnevne aktivnosti vodene in diabetikom
primerne telesne aktivnosti (hidro gimnastika,
vodna aerobika, vodena kardiovadba v telovadnici, vodena nordijska hoja ali vodeni pohodi-sprehodi);
• Vsakodnevno merjenje krvnega sladkorja;
• Učno delavnico Zdrava prehrana za diabetike;
• Dva zdravstvena predavanja zdravnika oz.
medicinske sestre na temo preventive kardiovaskularnih obolenj.
Ponudba še vključuje:
• Namestitev v eno ali dvo posteljni sobi v hotelu Kristal****, kopalni plašč v sobi, pol ali polni
penzion z varovalno prehrano za diabetike.
• Možnost obročnega odplačevanja aranžmaja
s plačilno kartico (Maestro), 5 obrokov.
• Brezplačen avtobusni prevoz tja in nazaj.
7 pol penzionov v dvoposteljni
sob, + ena malica
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi, + dve malici

znaša 301,00
EUR
znaša 371,00
EUR

Naveden cene že vključujejo zgornjo mejo vseh
popustov (35%), nanje ni možno uveljavljati dodatnih popustov. Cene veljajo na osebo, turistična taksa ni vključena v ceno in znaša ( 2 EUR
na dan na osebo). Doplačilo za 1/1 sobo je 8
EUR na dan.
Ob prijavi na okrevanje se plača 10 EUR
akontacije odpovednega rizika.
Prijave zbiramo do 14.10.2018.

Merjenje sladkorja krvnega tlaka,
holesterola, trigliceridov
V društveni pisarni bo merjenje
v sredo 3.10. 2018 od 8. do 10. ure,
• KGZ Šmartno pri Litiji 11.10.2018 od 8. do
12 ure,
• Lekarna ZD Litija 18.10.2018 od 9. do 11
• Lekarna Litija 25.10.2018 od 9. do 11. ure

Plavanje in vadba v bazenu
Šmartno
Tudi jeseni nadaljujemo skupaj z MDI plavanje
in vadbo v bazenu Pungert v Šmartnem pri Litiji, za točen datum pričetka pokličite v društveno pisarno po 15.8.2018.

Telovadba
S telovadbo nadaljujemo v septembru, vsak
ponedeljek ob 19. uri. Da lahko potrdimo rezervacijo termina v septembru, vas prosimo,
da nam zainteresirane udeleženke prijavo sporočite do 24.8.2018.

Pohodi

Skupaj z MDI vsak četrtek organiziramo pohode v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na lastno odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode kot na primer Mrzlica, Kamniška Bistrica, Čatež, kjer bo zanimanje večje in
bo organiziran avtobusni prevoz, se morate prijaviti v društveni pisarni teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.
OKTOBER
Litija-Čeče-Mrzlica,
odhod ob 7 uri-osebni
avto ali avtobus
odvisno od prijav
11.10.2018 Litija-Kamniška Bistrica, odhod ob 8. uri
avtobus
18.10.2018 Litija-Čatež pri Trebnjem-Obulnar, odhod
ob 8. uri, osebni avto
ali avtobus odvisno od
prijav
25.10.2018 Litija-Laze-Grmada,
odhod ob 8. uri –
osebni avto
4.10.2018

Lamovšek Ivan

Groboljšek
Jože
Pavli Jože

Pavli Jože

Kopanje

V Dolenjskih Toplicah, Talaso Strunjan in Šmarjeških Toplicah
Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart
v vseh treh destinacijah, katere lahko koristite
med tednom od ponedeljka do petka.

Dohodnina

Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno
med upravičence, kateremu lahko namenite
del dohodnine za donacije – to je do 0,5 % .
Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in
jo lahko namenite društvu. S tem nam boste
omogočili, da bo naše delovanje programsko še bogatejše.
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.

Plačilo članarine

Članarina za leto 2018 znaša 12,00 EUR. Poravnate jo lahko v društveni pisarni v času uradnih ur v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure
ali na TR 03110 10000 21983.
DD Litija in Šmartno:
Rudolfa Pogačar, predsednica

Novice iz Planinskega društva Litija

Člani Alpinističnega odseka PD Litija so se 23. in
24.06.2018 udeležili ledeniške ture. Osvojili so vrh
Punta San Matteo, visok
3678 m, ki je bil v 1. svetovni vojni prizorišče najvišje ležečih bojev. Gora se nahaja na Južnem Tirolskem v skupini Ortler. Na turi je
bilo 10 članov, od tega so bili trije tečajniki
alpinistične šole. Od 1.7. do 7.7.2018 je v
Mojstrani, natančneje na tabornem prostoru Planinske zveze Slovenije v Mlačci,
potekal že 38. mladinski planinski tabor.
Dobro delo mladinskega odseka in mentorjev na šolah je obrodilo sadove, tako da
smo imeli najbolj množičen mladinski tabor po 16 letih. Udeležilo se ga je kar 51
udeležencev, za katere je skrbelo 12 članov
vodstva. Povprečna starost je bila 12 let,
najmlajši udeleženec pa je štel le štiri leta.
Osvojili so Jerebikovec, Vrtaško planino,
Slemena in slap Peričnik, našli raj v osrčju
gora, jezero Kreda, se preizkusili v plezanju
po ferati in obiskali Planinski muzej Slovenije, kjer so na praktični delavnici naredili
tudi vsak svoj Aljažev stolp na kamnu, ki
so ga prinesli s seboj. Vrhunec taborjenja
je bila prav gotovo enodnevna tura na Triglav, ki so ga osvojili iz doline Vrat, preko
poti čez Prag, ter se vrnili v Krmo. Za konec je sledil še krst 27 novicev v taboru,
podelili pa so tudi nagrade za najbolj urejene šotore. V tednu od 8. do 14.7.2018
se je v preddverju Triglavskega narodnega
parka, zbralo 15 družin, ki so navdušene
nad taborjenjem in gorništvom, kot načinom življenja. 15. družinski planinski tabor
je potekal v Mlačci pri Mojstrani. Skupaj je
bilo 70 udeležencev, od tega 30 odraslih in
40 otrok. Za izvedbo programa je poskrbelo
9 članov vodstva. Za lačna usta so skrbeli
Nada Potisek, Maja Kisovec in Luka Jere,
za izvedbo aktivnosti pa so skrbeli vodniki
Aleš Pregel, Roman Ponebšek, Sašo Jovanovič, Matej Krnc, Alma in Jurij Jere. Za logotip tabora, slikarsko kolonijo in celostno
podobo krstnih likov sta poskrbela Marija in
Pavel Smolej. Kljub spremenljivim vremenskim napovedim so osvojili Vrtaško planino
in Sleme, Dovško Babo, prvi Martuljški slap,
se sprehodili iz Kranjske Gore do Zelencev,
prehodili pot ob Triglavski Bistrici, si ogledali slap Peričnik, se pod Severno Triglavsko
steno povzpeli do snežišča in do Bivaka pod
Luknjo. Po enodnevnih izletih je ostalo še
veliko energije in v popoldanskem času so
igrali odbojko ter nogomet,
se kopali v naravnem jezeru Kreda in se preizkusili v
plezanju ferate. Obiskali so
Slovenski planinski muzej,

kjer so skozi igro in ob strokovnem vodenju
kustosinje osvajali nova planinska znanja.
Predšolski otroci so na delavnici izdelali triglavsko rožo in gamsa, osnovnošolci vsak
svoj Aljažev stolp, odrasli pa so se s pravo
planinsko malico sprehodili po stalni razstavi, kjer so jim predstavili delovanje Jakoba
Aljaža. Obiskali so jih tudi gorski reševalci
Franci Intihar, Sašo Borišek in Jože Repina,
ter jim predstavili sovje delo. Postavili so
tudi žičnico za prehod preko soteske, ki so
jo udeleženci tudi preskusili. Za pomoč pri
prevozu taborne opreme se zahvaljujemo
Janiju Skubicu in Slovenski vojski. 25 pohodnikov sekcije »Sokol« je 7.7.2018 obiskalo
Češko kočo. S hojo so pričeli na Zg. Jezerskim in se preko Štularjeve planine povzeli
do koče. Sestopili so preko Ravenske Kočne in se nato vrnili do Planšarskega jezera.
Sekcija »Sokol« je 14.7.2018 izvedla izlet na
Čaven, 1242 m visoki vrh nad Ajdovščino.
Obiskali so še Veliki in Mali Modrasovec
in se oglasili pri radioamaterjih, kjer so jih
postregli s pravo »kačjo slino«. 21.7.2018 bi
morali imeti Savski Kojoti skupaj s Sokoli
izlet na Kanin, ki pa je žal zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer odpadel. Kljub
temu se je peterica Kojotov odpravila z Jezerskega na Ledine in nato do Češke koče.
28.7.2018 je Franci Intihar «Sokolom« odkril
še enega od njemu poznanih gorskih kotičkov in sicer Tolsto Košuto (2057 m). Vseh
19 udeležencev se bo na ta izlet še dolgo
spominjalo.
Načrtovani izleti in akcije v avgustu in septembru 2018.
- 18.8.2018 – Koželjeva pot (sekcija Sokol)
- 18.8.2018 – Debela peč (sekcija Sava)
- 25.8.2018 – Dobrač (sekcija Sokol)
-	25.8.2018 – Češka koča (družinska sekcija)
- 8.9.2018 – Vranov let (sekcija Sokol)
- 15.9.2018 – Skuta (sekcija Sokol)
-	22.9.2018 – Trupejevo poldne (sekcija
Sokol)
-	22.9.2018 – Menina planina (sekcija
Sava)
- 29.9.2018 – Pohorje (sekcija Sokol)
Program je okviren, več informacija o izletih
pa dobite na društvu in na spletu http://
www.pdrustvo-litija.si/
Po Obvestilih PD Litija povzel
Aleš Pregel

Pritožba na
ceno programa
predšolske
vzgoje v enoti
Zmajčki na Dolah
pri Litiji
(Vrtec Čebelica)
V Občanu številka 7 smo prebrali sklep o spre-

membi cene za kombinirani oddelek v Vrtcu Čebelica, in sicer 412,99 eur. Otroci, ki obiskujejo
enoto Zmajčki na Dolah pri Litiji (kombinirani
oddelek), imajo najslabše pogoje za varstvo.
V istem prostoru se otroci hranijo, igrajo, spijo
in imajo previjalni kotiček, prav tako pa imajo
omejen prostor tudi za igro in prosti čas.
Ker nam že vrsto let obljubljate prenovo vrtca
oziroma zgraditev novega, nas zanima, zakaj
nam boste poleg vseh praznih obljub s 1. 9.
2018 zvišali še ceno vrtca. Zasledili smo, da bo
po novem v naši enoti cena vrtca višja kot v Vrtcu Litija.
Starši otrok odločno zahtevamo, da se cena vrtca postavi glede na nemogoče razmere enote
Zmajčki v skladu z ostalimi vrtci v Občini Litija. Če nas ne boste upoštevali, bomo primorani
našo problematiko preko medijev predstaviti
širši javnosti. Naši otroci niso manj vredni od
ostalih v Občini Litija in zato si želimo, da imajo
vsaj približno enake pogoje kot drugi.
Starši otrok vrtca Zmajčki na Dolah pri Litiji

PONED. 10.9.2018, ob 16.uri
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO
Začetek dokončanja
novega doma
invalidov
Dom invalidov bo v septembru dobil končno podobo in uporabnost.
Občina Litija, kot investitor novega doma je
na javnem razpisu izbrala izvajalca (Anmax
d.o.o.) za dokončanje del. Po sklenjeni
pogodbi bodo dela zaključena v mesecu
septembru.

Socialno podjetje praznuje
drugi rojstni dan
Pred dvema letoma smo v MDI Litija – Šmartno ustanovili socialno podjetje. Z uspešno kandidaturo na razpisu Start up socialna podjetja, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, s
projektom »Nov korak«, smo pristopili k reševanju problematike zaposlovanja invalidov v lokalnem okolju. Postali smo prvo socialno podjetje v
občini Litija in eno izmed sedmih socialnih podjetij
v zasavski regiji in prvo med 66 društvi delovnih
invalidov v Sloveniji.
S 1.1.2017 smo začeli z dejavnostjo in zaposlovanjem ustreznih kadrov.
Sklenjene imamo pogodbe za opravljanje storitev
z Medgeneracijskim središčem ŠMELC, z upravljalcem večstanovanjskih stavb Terca d.o.o. in Komunalno stanovanjskim podjetjem Litija.
Trenutno v socialnem podjetju nudimo storitve
urejanja okolice (urejanje in vzdrževanje otroških
igrišč, spominskih obeležij, parkov, parkirišč) vzdrževalna dela v večnamenskih stavbah (čiščenje
poslovnih prostorov, večnamenskih stavb), osebne
storitve (manjša hišna popravila, generalno čiščenje, košnja zelenic ipd. po naročilu), plakatiranje na
območju Občine Litija ter nekatere storitve informiranja in osveščanja v okviru brezplačne informacijske pisarne.
Zaposleni imamo dve osebi, dve sta zaposleni v
okviru javnih del, v okviru projekta ZRSZ aktivne
politike zaposlovanja pa sta na usposabljanju še
dve osebi. V prihajajočem obdobju bomo tako zagotavljali skupaj šest delovnih mest.
Osnovni namen socialnega podjetja je še izboljšati delovanje Društva ter nuditi več pomoči invalidom oz. nadgraditi programe za invalide. V našem fokusu pa je predvsem vzdržnost in stabilnost
organizacije, nove zaposlitve in nenehna izboljSocialno podjetje
šava kakovosti storitev.
ponuja vsem poslovnim subjektom
Dejavnost imamo na(podjetjem, zavodom, centrom)
men širiti postopoma in
storitve urejanja zunanjih in notranjih površin
počasi, kajti zavedamo
(poslovnih prostorov, zelenic, parkirišč,
se, da je potrebno obdržati kakovost storitve in
večstanovanjskih objektov- blokov)
dejavnost širiti glede na
po konkurenčnih cenah.
razpoložljive kapacitete.
Doseganje izkušnje na
Pokličite ali nas obiščite na Parmovi 7
tem področju nam pri
(poleg Knjižnice Litija),
naročnikih teh storitev
kjer bomo pripravili ugodno ponudbo za vas!
dajejo pozitivne reference.

TELEFON: 01-89-81-284 in 031-676-768
drustvo.inv.litija@siol.net

MDI Litija-Šmartno,
so.p.

To je dan, ko bomo vsi, celotna Slovenija
in svet, čistili odpadke iz sprehajalnih poti,
travnikov, jam, gora, gozdov, rek, morja,
urejali bomo igrišča, parke, sadili drevesa,
imeli predavanja, lokalne tržnice itd.
Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji
pomen bo na ozaveščanju o boljšem ločenem
zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov. Ni dovolj, da se
vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, pomembnejše
je, da s skupnimi močmi poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo več, hkrati pa, da čim več ljudi začne razmišljati o Zero Waste alternativah. S tem bomo na dolgi rok poskrbeli, da bo nastalo vedno manj odpadkov in čistilne akcije kot
take sploh ne bodo več
potrebne. Vabimo vse, ki
vam ni vseeno za okolje,
da se na kakršen koli način udeležite te svetovne
akcije – POPIS DIVJIH ODLAGALIŠČ, SAMO ČIŠČENJE, OZAVEŠČANJE, PROMOVIRANJE, POMOČ PRI
ORGANIZACIJI… Trenutno
je v registru na območju
občine Litija navedenih
63 divjih odlagališč, ki
jih je potrebno pregledati in ugotoviti njihovo
stanje.
Če želite sodelovati v
akciji, to sporočite na
nina.groboljsek@gmail.com.
Več o akciji pa si lahko
preberete na https://
www.ocistimo.si
Povezava do registra:
https://www.ocistimo.
si/static/popis-divjih-odlagalisc

Praznik ob 40 – letnici Športnega društva
Dole pri Litiji

Športno društvo Dole pri Litiji je bilo ustanovljeno leta 1978 in je skozi celotno obdobje
delovanja postalo prava gonilna sila razvoja v
kraju.
V društvu je aktivnih preko 100 članov, ki vsako
leto pripravijo vrsto zanimivih in dobro obiskanih dogodkov: Pohod po Oglarski poti, Kolesarski vzpon na Dole, Nogometni turnir, upravlja
pa tudi s Smučarsko – rekreativnim centrom Dole
pri Litiji, ki je skozi obdobja delovanja postalo
prava blagovna znamka
kraja, občine in regije.
Štirideseto obletnico delovanja bomo počastili z
bogatim dvodnevnim programom pod šotorom:
Petek, 07. 09. 2018, od
19:00 dalje
-	večer stand upa z Gašperjem Bergantom in
Urošem Kuzmanom,
vstopnina simboličnih
5 €,
Sobota, 08. 09. 2018,
9:00 – 13:00
- tradicionalni Kolesarski
vzpon v Oglarsko deželo
iz treh občin; Litije, Radeč in Trebnjega,
13:30 – 16:00
- prijateljska nogometna
tekma med člani ŠD
Dole pri Litiji in znanimi
športniki na travnatem
igrišču,
16:00 – 17:00
- proslava ob počastitvi
40 - letnice ŠD s pomembnimi gosti,

Od 17:00 dalje
- zabava z Ansamblom Roka Kastelca.
Prireditev bo oba dneva potekala pod šotorom
in bo v vsakem vremenu.
Celoten sobotni program je brezplačen.
Več informacij na 031 264 808, e-mail:
info@dole.si in www.dole.si

MESEC JANEZ s. p.
KLEČE PRI DOLU 3
1262 DOL PRI LJUBLJANI

ZAPOSLI
• Delavca za izdelavo palet
(delo v delavnici)
Delovni čas:
ponedeljek – petek, od 7.00-15.00
PROŠNJE POŠLJITE NA NASLOV:
MESEC JANEZ
KLEČE PRI DOLU 3
1262 DOL PRI LJUBLJANI
ALI NA ELEKTRONSKI NASLOV: zaga.mesec@gmail.com
Za dodatne informacije pokličite na telefon: 040/26 78 16.

Bogate kulturne krošnje

Poletje je čas, ko si vzamemo čas
za dobro knjigo, za odlično glasbo,
za sprostitev, za obisk lepe narave,
za pogovore s prijatelji, za ustvarjanje, za nove zgodbe ... In vse to v eni „zgodbi“
nudi Branje pod krošnjami, ki je letos že četrto
leto potekalo na Polšniku pod kozolcem Hiše
Juvan. Otvoritev zanimivega in bogatega tedna
je zaznamovala akademska slikarka Maja Cerar. Njene slike so bogatile prostor na kozolcu
in v galeriji in navdušenih ljubiteljev te ume-

tnosti ves teden ni manjkalo. Večer je z glasbo
napolnil harmonikar Jure Tori, ki se vsako leto
rad vrača v naš kraj in naša srca razveseljuje s
posebno energijo, ki jo oddaja s svojim ustvarjanjem. Energijo je dodal tudi v večeru s skupino Flora & Paris, ki so kljub nevihtnemu večeru
med nas prinesli
glasbeno sonce
z veliko pozitivne
svetlobe. V torek
zvečer je pravljice za malo starejše pripovedoval
Rok Kušlan, ki ga
poznamo z Radia
Študent in nas
navdušil s svojim
smislom za humor in spontanostjo. Mačje zgodbe so imele poseben čar z zgodbarko Alenko
Jovanovski in z glasbo Jureta Torija, ki sta nas
na sredin večer ponesla v povsem drugačen in
marsikomu neznan mačji svet. Četrtkov večer
je bil jazzovski. Trio je postal kvartet in z odlično pevko Ester je bila to urica, ki nas je popeljala v drugo dimenzijo, kjer se ob glasbi pozabi
na vsakdanje skrbi in si želiš, da bi kar trajalo
... Na zaključnem večeru pa smo bili na Azorih in iskali sinjega kita. Bilo je tako slikovito

in doživeto povedano, da smo se težko vrnili
pod kozolec. Domača družina Kvapil je namreč
pripravila izčrpen potopis z njihovih počitnic na
Azorih, kjer so raziskovali in spoznali marsikaj
zanimivega ter poučnega. Številni poslušalci
smo uživali vsako minuto. Hvala Špeli, Pavlu,
Rui in Joriku! Ampak niso bili zanimivi le večeri.
Prijeten ambient, pogledi na zeleno naravo, mir
in dobra izbira knjig, so marsikaterega obiskovalca privabili k branju in umiritvi. No, umirjeno
pa ni bilo v času dopoldanskih delavnicah za
otroke. Bilo je ustvarjalno, barvno, glasno, zabavno, strokovno, navihano, umetniško, spacano, inženirsko, smešno in predvsem polno pozitivne energije! Otroci so ustvarjali, starši so
se sproščali, vsi zadovoljni in srečni. Likovne
in lego ustvarjalnice sta popestrili frizerka Urša
in vizažistka Nika, fotografinja Sandra pa je vse
nepozabne trenutke uspešno lovila v objektiv.
Boštjan in Katarina Juvan v teh lepih in kulturno
bogatih poletnih dneh predajata svojo energijo
v nekaj dobrega. Vodi ju preprostost, spontanost, odprtost in želja po nečem drugačnem. In
to kar v življenju najraje počneta, skozi tovrstna
srečanja tudi predajata med ljudi. Drug drugemu ob izzivih stojita ob strani in to veliko šteje.
Projekt „Knjižnica pod krošnjami“ izvaja Zavod
Divja misel“, s katerim Boštjan vsako leto sodeluje in nadgrajuje bogate večere. Katarina pa
je predana otrokom
in obisk (preko 25)
vsak dan na delavnicah dokazuje, da
je njena duša našla
pravi poklic - učiteljice. Sorodniki in
prijatelji so jima na
pomoč priskočili s
kakšnimi domačimi
dobrotami, ki sta jih
po dogodku razdelila med obiskovalce
in pomagali pri tehničnih opravilih. Da smo ljudje različni, je res
ena dobra stran vesolja. Da smo včasih zakomplicirano veseli, nemogoče odštekani, neumno
nasmejani, preprosto barviti, iskreno umetniški nas dela unikatne in življenja polne. Pa
naj bodo le trenutki ali minutke. Vendar bi bilo
lepo, da bi bili to dnevi, ki bi nam dokazovali,
kako lepo je življenje. In ti dnevi v Tepah so bili
lepi. Hvala vsem soustvarjalcem. Še na mnoga
leta! 
Mateja Sladič Vozelj
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Boris Doblekar | Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije

Spoštovane občanke in občani.
Dovolite, da se na vas obrnem z nekaj besedami.
Z izvolitvijo za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, mi je zaradi
nezdružljivosti funkcij, žal prenehal mandat podžupana občine Litija. V času
mandata sem spoznal veliko novih stvari po celotni občini in domala že skoraj
vsak kotiček občine. Kolikor sem lahko, sem kot občinski svetnik in podžupan
naredil dobrega za boljše pogoje bivanja in življenje občank in občanov. Verjamem, da bi se dalo
postoriti še mnogo več, vendar žal ni bilo vse odvisno od naših svetnikov in mene osebno.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil za zaupanje, ki sem ga bil deležen kot podžupan ter še posebej za sodelovanje in iskanje rešitev za odpravljanje težav. Še mnogo zadev smo pustili odprtih,
vendar sem se žal moral vsemu temu odreči zaradi
novih zadolžitev v Državnem zboru, zaradi zakonodaje, ki ne dopušča obeh funkcij. Še vedno se lahko obrnete name za nasvete, informacije, pomoč in
reševanje tako državnih, kot lokalnih težav, ki jih po
občini ni malo in se bom v okviru svojih možnosti
vedno potrudil, da jih rešimo skupaj v dobro vseh.
Pomembno je tudi, da lahko kot poslanec za našo
občino storim še mnogo več, v kolikor bom uslišan.
Nikakor mi ne gre iz glave kar nekaj naših občinskih
projektov, za katere bi lahko dobili znatno pomoč
države, pa je nismo. Samo pri SVC-ju smo bili ob
7 milijonov evrov, na katere smo upravičeno računali. Si lahko predstavljamo, kaj vse bi lahko v
občini še postorili s tem denarjem?
Ko bom imel odprto poslansko pisarno, vas bom o lokaciji in terminih obiskov obvestil, med drugim tudi v Občanu, ki se mu ob tej priložnosti javno iskreno zahvaljujem za zgledno dosedanje sodelovanje na področju informiranja javnosti in oglaševanja, ki je poleg poplave različnih medijev
v naši občini še najbolj bran tiskan medij, saj pride v vsak dom do sleherne občanke in občana.
O svojem poslanskem delu, stališčih, mnenjih in odločitvah vas bom redno obveščal preko medijev in na družbenih omrežjih, na kratko pa tudi v vsaki številki Občana.
S spoštovanjem in dobrimi željami,
Boris Doblekar, poslanec

LITIJA NAŠE MESTO

Občina Litija meri 221.4 km2 z 15.317 prebivalci. Pretežni del občanov stanuje v Mestni
skupnosti Litija. Litija je poznana kot spalno
naselje, ker je tako načrtovana, vendar se ta
trend gradnje nadaljuje, kar je razvidno iz novo
zgrajenega naselja »Litijska dobrava«. Litija je
poznana po pustnem karnevalu, sedaj pa tudi
po rudniku »Sitarjevec«. Za turiste, ki prihajajo
v Litijo pa je še kar nekaj drugih zanimivosti.
Ob magistralni železniški progi Ljubljana Zidani
most stoji pred uvozom na železniško postajo

Litija razpadajoč objekt, ki so ga nekoč uporabljali »Kretničarji«. Na železniški postaji stoji
vodna fontana, če lahko tej tako rečemo, kjer
bi se lahko uporabniki v teh
vročih dneh saj
malo osvežili z
vodo, vendar
temu ni tako.
Prostor (kamor
je hodil nekoč
tudi Cesar peš)
je na tako skrivnem prostoru in človek, ki mora
opraviti nujno potrebo, še predno tega najde je
že prepozno. Železniška postaja s toliko potniki
bi morala imeti urejene sanitarne prostore in
tudi možnost uporabe pitne vode.
Druga zanimivost je v križišču Cankarjeve in
Ljubljanske ceste razpadajoča stanovanjska
hiša, ki kvari pogled na samo mesto, posebno

še ker je objekt na tako merkantnem mestu viden iz samega križišča pri Savskem mostu skozi
katerega vsakodnevno pelje na stotino
avtomobilov
proti Ljubljani. Na Trgu na
stavbah stoji
razpadajoča
»Rotarjeva
hiša«, v kateri
so v preteklosti bili »Postaja milice Litija«, nato
pa še učilnice »Delavske univerze Litija«, danes
pa je zavetišče raznih glodalcev.
Na Cesti zasavskega bataljona pa stoji nekoč
moderna stavba »Predilniška vila«, ki je danes
v razpadajočem stanju, in kaže kaj klavrno po-

dobo mesta. Še bi lahko našteval stvari, ki jih
potrebujejo občani, invalidi pogrešajo urejene
klančine, kolesarji več urejenih kolesarskih
poti, pešci podhod pod železniško progo, ki
bi omogočal dostop do trgovine »HOFER« in
»TUŠ«, sicer stanje kakršno je sedaj, ko pešci
prečkajo železniško progo, pomeni latentno
nevarnost, da lahko na tem kraju ugasne kakšno človeško življenje, Da je temu tako lahko
vidite tudi iz priloženega slikovnega gradiva.
Ciril Golouh

VRTEC LITIJA

DARILO ZA PRVI POLETNI DAN

Otroci in odrasli v vrtcu Jurček smo komaj čakali, da se prične poletje, z njim topli
dnevi, igre z vodo, sladkanje s sladoledom in ostale počitniške radosti. Prvi poletni
dan smo obeležili z ugankami v senci dreves na našem igrišču, s fotografijami, ki so nas spomnile
na morje, na čofotanje v vodi, na vožnjo z ladjo, zidanje gradov iz mivke in na poležavanje na plaži.
Ta dan so otroci še posebej uživali pri ustvarjalnih delavnicah na igrišču. Vsi so aktivno sodelovali
in nastale so prave poletne umetnine, ki sedaj
krasijo garderobe našega vrtca.
Smetana na torti tega dne je bila otvoritev
senzomotorične table, ki so jo izdelali najstarejši otroci skupaj z Laro. Otroci so aktivno
sodelovali pri načrtovanju in tudi pri sami izdelavi senzomotorične table. S pomočjo posameznih nalog na tabli bodo otroci razvijali
svoje prstne spretnosti, preciznost in natančnost, vztrajnost, spoznavali oblike, števila in
črke, naloge spodbujajo uporabo različnih
čutil ter ponujajo različne miselne in finomotorične izzive. Otrokom in Lari je na pomoč pri
izdelavi priskočil tudi hišnik Matjaž, ki jim je
pomagal pri pripravi materiala in pri nekaterih
težjih delih.
Otrokom iz skupine Jurčki, Lari, Matjažu in Mirjam se vsi otroci in odrasli v enoti Jurček lepo zahvaljujemo, kajti tabla je velika pridobitev za naš vrtec.
V imenu strokovnih delavcev enote Jurček napisala Tina Sirk, dipl. vzgojiteljica

18. KMEČKI DAN DRUŠTVA PODEŽELSKIH ŽENA
IN DEKLET POLŠNIK

Naša tradicionalna prireditev KMEČKI DAN je bila v soboto, 21. julija
2018 na kmetiji SREČKO SEDEVČIČ, po domače Pr' KOSTAJ, Velika Preska 9, 1272 Polšnik. Leto hitro mine tako smo se letos zbrali že na 18.
kmečkem dnevu, kjer so nas lepo sprejeli in odstopili prijeten prostor za
prireditev v čudovitem podeželskem okolju kmetije Sedevčič.
Kmetija je na nadmorski višini 800 m in imajo skupaj 24 hektarjev zemlje. Ukvarjajo se z govedorejo, imajo krave dojilje, bikce in teličke, ki se pasejo od pomladi do jeseni. Za lastno uporabo
redijo tudi prašiče, kokoši in piščance. Na kmetiji še sejejo pšenico, rž, ječmen in piro. To vse
zmeljejo v domačem mlinu. V katerem dobijo kvalitetno pirino, pšenično in rženo moko. V mlinu
se lušči tudi ječmen iz katerega dobimo ješprenj. Ker pa se na kmetiji Sedevčič dopolnilno ukvarjajo z luščenjem in mletjem žit, smo za letošnjo prireditev hitro dobile idejo za naslov 18. Kmečkega dne » Od zrnja do moke mlin melje in melje…!« Na začetku programa sem vse prav lepo
pozdravila in dala besedo gospodarju Srečku, ki je tudi sam pozdravil obiskovalce in jim zaželel
lepo popoldne na njihovi kmetiji. Najprej sem
predstavila vseh sedemnajst kmečkih dnevu za
vsa leta nazaj: kakšen je bil naslov prireditve, na
kateri kmetiji so nas sprejeli in kateri ansambel
nas je zabaval. Sledila so nagradna vprašanja
in obiskovalci so dobro poslušali in pravilno odgovorili na vprašanja. Po tej predstavitvi nam je
malo ponagajal dež, poiskali smo streho, ki je ni
manjkalo. Ansambel GROM je vmes zaigral nekaj skladb in posijalo je sonce. Nadaljevali smo
z našim programom veselo naprej in hvala obiskovalcem, da se niso ustrašili nevihte in veselo
počakali pod streho sonce.
Sledil je prikaz čiščenja zrnja pšenice za v mlin. To so Romana in Agi prav lepo prikazale kot
mati in hči kako se očisti zrnje na rešetu in ga natresle v vrečo. To vrečo zrnja je morala hči na
hrbtu odnesti h gospodarju v mlin, kjer jo je že čakal gospodar Srečko. Res je težko nesla vrečo,
vmes ni manjkalo smeha in humorja pozdravljala je obiskovalce. Prišla je do mlina in gospodar
Srečko jo je lepo sprejel in je že imel pripravljeno vrečo za menjavo pšenice, merico otrobov in
zelo malo moke. Na rame ji je naložil vrečo, na kateri je pisalo: » Če kokoška se otrobov veseli, pa
mokca gospodinjo žalosti!« Naredila je zelo slabo menjavo za žito, ampak tega ni vedela, kaj ji je
ušpičil gospodar. Huda ura je bila doma, ko mati ni imela dovolj moke, da bi spekla kruh.
Na naslednji točki sta Janja in Dani kuhale odličen ričet iz domačega ješprenja oluščenega v
gospodarjevem mlinu.
Tončka in Anica pa sta bili mentorici pri pripravi kruha obiskovalcema, ki sta se takoj javila in
pogumno lotila dela. Najprej sta poskrbela za higieno, zavezala predpasnika in po navodilih mentoric zamesila odlični kruh. Naredila male štručke in dala vzhajati. Gospodinja Brigita je poskrbela
za vzhajane štručke in jih lepo spekla, katere smo razdelili med obiskovalce.
Romana je poskrbela za odlične palačinke z domačimi marmeladami.
Zelo zanimiva točka gospodarja Srečka je bila hoja s hoduljami in tudi
njegova izdelava štiri parov hodulj. Gledalci so zelo hitro osvojili hojo na
hoduljah in prehodili pot za nagrado. Največ veselja pa so imeli otroci,
ki so vztrajno se učili hoditi na hoduljah in bili zelo uspešni. Na stojnici
se je predstavljala Pavla Rozina, Zeliščarska kmetija pr` Janez z izdelki
in odličnim čajem.
Sledile so besede povabljenih gostov: podžupanja Občine Litija ga.
Lijana Lovše, predstavnica Zveze kmetic Slovenije ga. Milka Debeljak, podpredsednik Krajevne skupnosti Polšnik g. Marjan Mušič,
predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Polšnik g. Darko
Povše, podpredsednik Turističnega društva Polšnik g. Jože Kos in
podpredsednik Kulturnega društva Pavle Voje Polšnik g. Anton Korimšek. Hvala za pohvale,
lepe želje, pozornost in spodbudne besede za naprej.
Pripravile smo bogato razstavo
domačih dobrot, ki je bila vredna ogleda in mnogim prinesla
bogate nagrade. Presenečenje
prireditve je bila torta, ki je razveselila srečnega obiskovalca.
Na koncu smo podelile zahvalo kmetiji Sedevčič za izkazano gostoljubje in vsestransko
pomoč pri izvedbi prireditve.
Zabavo smo nadaljevali pozno
v noč ob dobri družbi in zvokih
ansambla GROM.
SPONZORJI 18. KMEČKEGA DNE:
-	KMETIJA SREČKO SEDEVČIČ,
ZA ČUDOVITI PROSTOR IN
VSESTRANSKO POMOČ PRED,
NA IN PO PRIREDITVI
-	LOVSKA DRUŽINA POLŠNIK,
HLAJENJE PIJAČE, IZPOSOJA MIZ
-	KOTAR MIRKO, ANTON BUČAR,
PREVOZI MIZ, ŠANK
-	PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO POLŠNIK, MIZE IN
REDARSTVO
-	MIZARSTVO OTMAR, TATJANA
MUŠIČ S.P., MAMOLJ 8A,
1272 POLŠNIK
-	MONTAŽA PIP IN INSTALACIJ,
FRANCI KAPLJA S.P., VELIKA
PRESKA 11A, 1272 POLŠNIK
-	TESARSTVO, KROVSTVO BUČAR,
ANTON BUČAR S.P. TEPE 12,
1272 POLŠNIK
-	MIZARSTVO KOS, KOS JOŽE S.P.,
VELIKA PRESKA 1, 1272 POLŠNIK
-	METKA KONČAR S.P., STRANSKI
VRH 15, 1272 POLŠNIK
-	OMAHEN - TRANSPORT, D.O.O.,
GRADIŠKE LAZE 19,
1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
-	ZOLON, POLONA ZUPANČIČ S.P.,
MAMOLJ 20, 1272 POLŠNIK
-	MIZARSTVO BOŠTJAN, BOŠTJAN
MEDVED S.P., MAMOLJ 18A,
1272 POLŠNIK
-	ČLANICE DRUŠTVA
PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET
POLŠNIK
HVALA VSEM, KI STE NA
KAKRŠNI KOLI NAČIN
POMAGALI PRI PRIREDITVI!

Želim vam lepo poletje še naprej in se vidimo v letu 2019.
Predsednica Društva podeželskih
žena in deklet Polšnik:
Marinka Bevc

6.900,00 EUR

8.290,00 EUR

CITROEN C3 1.4 HDi Attraction Letnik: OPEL MERIVA 1.6 CDTI Enjoy Letnik:

2015, teh. preg. 3/2019, prev. 117517, bela 2014, teh. pregl. 11/2018, prev. 128877 km, tembarva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 no siva kovinska barva, diesel motor, 1598 ccm,
KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

5.290,00 EUR

17.200,00 EUR

OPEL CORSA Enjoy 1.3 CDTI Letnik: OPEL Crossland X 1.2 Turbo Innovation

2012, prev. 92240 km, bela barva, diesel Letnik: 2018, teh. pregled 6/2022, prev. 1000 km,
motor, 1248 ccm, 70 kW (95 KM), ročni me- svetlo modra kov. barva, bencinski motor, 1199 ccm,
96 kW (131 KM), ročni menjalnik (6 pr.) KLIMA.
njalnik (5 pr.), KLIMA.

5.900,00 EUR
3.490,00,00 EUR
PEUGEOT 207 Sport 1.6 16V VTi Letnik: OPEL CORSA N Joy 1.2 16v Letnik:
2007, teh. pregl. 1/2019, prev. 149120 km, beige 2013, teh. pregled 6/2019, prev. 102390 km,
kovinska barva, bencinski motor, 1598 ccm, 88 temno siva kov. barva, bencinski motor, 63
kW (120 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
kW (86 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: AUDI A4 quattro 1.9 TDI, letnik 2003, prev. 309690 km,
diesel motor, 1896 ccm, 96 kW (131 KM), ročni menj. (6 pr.), beige kov.
barva, 3.990 €; OPEL Crossland X 1.2 Turbo Innovation Start Stop, letnik
2018, prev. 2000 km bencinski motor, 1199 ccm, 96 kW (131 KM), ročni
menj. (6 pr.), svetlo modra kov. barva, 17.200 €; ter še nekaj testnih vozil.
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V NK Litija smo nogometne počitnice
izkoristili za nove izzive

V UO NK litija smo se odločili, da je
potrebno še bolj zavihati rokave in
se okrepiti v strokovnem vodstvu. Po pogajanjih je klubu v svoje vrste uspelo privabiti Roka
Cirarja, ki se vrača iz sosednjega Zagorja, sicer
poznavalcem nogometa bolj poznan kot nekdanji nogometaš Olimpije, Grego Grebenarja, ki
prihaja iz Trbovelj in je tudi že deloval v Litiji
kot trener mladincev ter Tomaža Barbeka, sicer
bolje poznan po trenerskih uspehih v vrhu malega nogometa. Vsi trije trenerji so domačini,
občani občine Litija.
NK Litija je v znak medobčinskega sodelovanja
poskusil navezati stike s sosednjim NK Kresnice, kjer je obstajala opcija po skupnem delu
mladinskega programa, vendar zaenkrat žal
neuspešno. Poskusil je tudi pri NK Jevnica, kjer
jim vse pohvale v zadnjem obdobju pri delu
z mladimi in sicer pri sodelovanju ekip U-15,
da oba kluba pri tej selekciji uspešno izpeljeta sezono. Tu so stvari še odprte a v NK Litija
upamo na pozitivno odločitev, kar kažejo tudi
drugi klubi v Sloveniji in je to samo prenos dobre prakse v občino Litija, kar je verjetno želja
vseh občanov, da se nogomet v občini razvija.
NK Litija si je to leto zastavila višji cilj, saj je
v tekmovanje ponovno prijavila 8 selekcij (zadnjo sezono 7). Zavedamo se, da bo potrebno

ogromno dela, tudi sodelovanje s Futsal Club
Litija pri otroški nogometni šoli, da pridobimo
čim več najmlajših za najbolj popularen šport
na svetu.
Naj se ob tej priliki zahvalimo županu občine
Litija g. Franciju Rokavcu, ki je po večletnih prizadevanjih vodstva NK Litija (5 let Gregorja Zavrla) in še prej ostalih našel vsaj nekaj sredstev
v proračunu občine (40.000 €) za namen – izboljšanje infrastrukturnih pogojev za bolj kvalitetno vadbo najmlajših. UO ima v tem času
težko nalogo, da ta sredstva čim bolj racionalno in transparentno porabi prav za ta namen.
Seveda pa vsak ve, da bodo v prihodnjih letih
sredstva še potrebna, če bo občina Litija želela
slediti ostalim občinam po Sloveniji.
Najmlajše selekcije so zadnje začele s treningi in sicer 6.8.2018. Otroke letnik 2010, 2011,
2012 v nogometno šolo NK Litija sprejema
Damjan Savšek (040-715-529), letnik 2009 in
2008 pa Rok Cirar (041-709-788). Za ostale
informacije se lahko obrnite na Elvida Velića
(040-792-512), ki vam bo postregel z ostalimi
informacijami ali pa spremljajte spletno stran
www.nklitija.si . Prilagamo tudi prijavnico. Več
sledi prihodnji mesec.

UO NK Litija
Gregor Zavrl, predsednik

NOGOMETNI KLUB LITIJA
vabi v nogometno šolo

KDAJ: 3x do 4 x tedensko, september 2018
KJE: na nogometnem igrišču NK Litija in dvoranah
KDO: dečki, deklice (od 1. do 9. razreda)
KAJ NUDIMO: strokovno vodeno nogometno vadbo (trener s predpisano izobrazbo), tekmovanja
med nogometnimi klubi, vpeljavo na zdravo tekmovalnost v skladu s pravili fair playa, in predvsem
veliko zabave
ZAKAJ NOGOMET: zaradi moštvene igre, druženja, sklepanja novih prijateljskih vez, homogenega
delovanja v skupini in razvijanje motoričnih sposobnosti posameznika.
KAKO DO PRIJAVE: izpolnjeno prijavnico vrnete do 30.09.2018 v NK Litija (prijavnico oddate v
NK Litija) ali e-mailu: nogometniklublitija@gmail.com . Ostale informacije glede vpisa po telefonu:
040/792-512 (Elvid), 040/715-529 (Damjan)
POTREBNA ŠPORTNA OPREMA: majica, hlače, ustrezna športna obutev
IZVEDBA VADNIN PO STAROSTNIH SKUPINAH: treningi potekajo popoldne od 16. ure dalje,
tekmovanja so ob sobotah ali nedeljah

FC Litija - vpis za SEZONO 2018/2019

FC Litija vabi vse fante od letnika 2009 in starejše, da se pridružijo vadbi, ki bo
potekala 2-3x tedensko v ŠPORTNI DVORANI LITIJA. Vadba bo potekala pod
strokovnim vodstvom izkušenih trenerjev z licencami. Klub bo v novi sezoni nastopal
v tekmovanju mladih s selekcijami U13, U15 in U19.
KAKO DO PRIJAVE: Izpolnjeno prijavnico vrnete TRENERJU na prvem treningu, ki se ga boste
udeležili!! S treningi se bom pričelo v mesecu septembru!
VSE DODATNE INFORMACIJE lahko dobite tudi na telefonski številki (Rok 031/449 711;
Mitja 041/866 721) ali po mailu info@fc.litija.si

PRIJAVNICA
Spodaj podpisani-a __________________________________________________________________ , soglašam, da se
moj sin _______________________________________________________________________________________________
Rojen, _________________________ Domači naslov:

______________________________________________________________________

Razred ________________ OŠ ________________________________________________________________________________________________
Mob.tel.: ___________________________________
e-pošta (za pošiljanje obvestil): ______________________________________________________________________________________
(Strinjam se, da e-mail naslov in ostali podatki uporabijo zgolj za posredovanje informativnih
vsebin in informacij o dogodkih FC Litija.)

Otroška nogometna šola (ONŠ) – LITIJA
2018-2019
Vsi otroci, ki vas veseli nogomet se boste tudi v novem šolskem letu
lahko pridružili vadbi, ki bo potekala na OŠ Litija, OŠ Gradec, OŠ Šmartno
in OŠ Gabrovka. Z urnikom vadbe vas bomo seznanili v prvem tednu
novega šolskega. Vadba bo potekala 2x tedensko!
Vadba je namenjena otrokom od 1. do 4. razreda. Vsi ostali pa se lahko priključite vadbi k ostalim
selekcijam FC Litija.
KAJ NUDIMO: Strokovno vodeno nogometno vadbo (trener oz. mentor s predpisano izobrazbo),
opremo in rekvizite, srečanja med osnovnimi šolami, navajanje na zdravo tekmovalnost v skladu
s pravili fair playa, možnost vključevanja v redno vadbo v nogometnih klubih in predvsem veliko
zabave.
KAKO DO PRIJAVE: izpolnjeno prijavnico boste vrnili na prvem treningu trenerju ali na e-mail:
info@fclitija.si. Ostale informacije glede vpisa po telefonu: 031-449-711 (Rok) ali info@fclitija.si
POTREBNA ŠPORTNA
OPREMA: majica, hlače, ustrezna športna obutev
Vsakega, ki se nam pridruži, smo veseli. Naj ti ne zmanjka poguma!

PRIJAVNICA

Postani zvezda tudi ti!
IME IN PRIIMEK :
OTROKOVI PODATKI

PRIJAVNICA

DATUM ROJSTVA:
RAZRED, ŠOLA:

IME IN PRIIMEK:
DATUM ROJSTVA:

NASLOV:

E-NASLOV:

_______________________________________________________________________________________________________

PODATKI STARŠA oz. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

_______________________________________________

IME IN PRIIMEK:
NASLOV:

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

TELEFON:

__________________________________________

______________________________________________________________________________________

PODATKI STARŠEV oz. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
IME IN PRIIMEK:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________

TELEFON:

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________

ELEKTRONSKI NASLOV:
Podpis:

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

PODPIS STARŠEV oz. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

_______________________________________________________

(Strinjam se, da se podatki uporabijo za interno evidenco, ter za za posredovanje informativnih
vsebin in informacij o dogodkih FC in NK Litija.)

Ker se sezona 2018/2019 začenja že v avgustu, so ekipe začele s treningi konec julija in
v začetku avgusta. Članska ekipa je doživela
kar nekaj sprememb. Prišlo je kar nekaj novih
igralcev, nekaj pa se jih vrača nazaj iz drugih
klubov. Trenerji sestavljajo začetne enajsterice
in jih preizkušajo na pripravljalnih tekmah. Zato so nogometne
površine vsako popoldne zasedene, saj vse ekipe trenirajo po
trikrat ali štirikrat tedensko.
Nekaj sprememb je tudi na trenerskih mestih. Veseli smo, da se
je obdržala močna mladinska ekipa in da ker nekaj mladincev
trenira in igra v članski selekciji. Takoj za njimi pa prihaja letos
zelo obetavna ekipa U -15, ki bo velika konkurenca večjim klubom v naši regiji.
Ekipe, ki bodo letos nastopale v različnih starostnih skupinah
imajo tudi različne sisteme tekmovanj, zato se na treningih pripravljajo in prilagajajo na nov način igranja, kar posledično pomeni večjo zasedenost igralnih površin.
V Jevnici smo za letošnje leto v tekmovanje prijavili 7 selekcij,
zato bodo vsak konec tedna na sporedu prvenstvene tekme.
Tudi mlajše selekcije se pripravljajo na začetek nove sezone,
zato vabimo še vse tiste otroke, ki bi si želeli igrati nogomet, da
se pridružijo našim vadbam na igriščih. Informacije lahko dobite
vsak dan po 17 uri v športnem domu Jevnica.
Vse, ki vas zanima nogomet vabimo, da si ogledate nogometne
tekme nogometašev v prihajajočem jesenskem delu in jih spodbujate k uspešnim rezultatom. Obvestila kdaj so tekme bodo na
oglasnih prostorih v Jevnici in okoliških krajih.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo
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LISTINA O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU

Že »davnega« 25. novembra
2005 so predstavniki Zveze združenj borcev in udeležencev NOB
Litija, Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Litija, Policijsko veteransko društvo
»SEVER« odbor Litija in Območno združenje
slovenskih častnikov Litija podpisali Listino o medsebojnem
sodelovanju pri ohranjanju spomina na uporništvo slovenskega
naroda v vseh obdobjih.
Dne 17. julija 2018 so na skupnem razgovoru to sodelovanje
ocenili kot zelo dobro.
Ob tem pa so izpostavili cilje in
naloge za:
- ureditev primernejše lokacije
za »pomnik« osamosvojitvene
vojne za Slovenijo,
- ureditev gozdne površine nad
spominskim obeležjem udeležencev NOB – zadnje celovito
Plečnikovo delo,
- namestitev informacijske table za “pomnik”
osamosvojitvene vojne za Slovenijo,
- županu se predlaga, da se s posebnim odlokom območje od Trga Svobode, Valvazorjevega trga do Rozmanovega trga opredeli
kot »Park Spominov« (na tem območju so že:

Plečnikovo delo – spominsko obeležje udeležencem NOB, »pomnik« osamosvojitvene
vojne za Slovenijo, doprsni kip narodnega
heroja Franca Poglajna in Jožeta Borštnarja,
plošča OF, slikarka Mira Pregelj, skladatelj
Peter Jereb, plošča Cirila in Metoda Badjura,
plošča Milana Boriška, doprsni
kip Luke Svetca, doprsni kip
Naceta Simončiča,…). Pred pripravo odloka bi bilo potrebno
izdelati program, ki naj bi ga
pripravila ustrezna strokovna
delovna skupina, ter da župan
s sodelavci prouči možnost za
postavitev obeležja ob reki Savi
»pristan«, saj je bilo ob plovnosti reke Save v Litiji eno večjih
pristanišč za takratne ladje.
Vse to so naloge, ki bi mesto
Litija še bolj utrdile na turističnem zemljevidu Slovenije.
Udeleženci pogovora so sklenili,
da bodo medsebojno sodelovanje okrepili, vse z namenom, da se ohranjajo
spomini na dogodke iz preteklosti ter da se
krepi medsebojno sodelovanje, spoštovanje in
zaupanje med vsemi generacijami.


Prijave zbiramo po el. pošti:
info@oknabajec.si
ali na naslov:
Montaža Bajec d.o.o.,
Ul. 25. Maja 11, 1270 Litija.
Za vse dodatne informacije sem dosegljiv
na telefonski številki 041 754 468.

POLETNA PROGRAMERSKA ŠOLA
20.8. – 24.8., MC Litija
V današnjem času, ko nas obkrožajo računalniki in roboti, so digitalna znanja in razumevanje
njihovega delovanja zelo pomembni pri vsakdanjih opravilih.
V poletni šoli programiranja bomo, v enem tednu, spoznali kako računalniška tehnologija vpliva na naše vsakdanje življenje, kje vse srečamo
računalniške programe in si ogledali primere
dobrih praks, spoznavali programske jezike ter
napisali čisto pravi računalniški program.
#C #python #arduino #java #helloworld #code
BOBNARSKA DELAVNICA
27.8. – 29.8., od 17.00 do 20.00, MC Klub
Domen Malis si bo tudi letošnje poletje vzel

Medgeneracijsko glasbeno društvo Litija
za zaključek poletja pripravlja glasen in tradicionalno poskočen glasbeni festival, ki bo zagotovo presegel 52 decibelov. Izbrana glasba
in pestro dogajanje čez dan, zagotavljajo nepozabne trenutke v duhu dolgih, poletnih noči.
Tudi MC Litija bo na GLASBENEM FESTIVALU
F52, v petek 31.8. in 1.9. na Gradu Ponoviče.
Pridi tudi ti. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih eventim.si. Prvih sto kupcev dvodnevnih vstopnic čaka simbolično darilo.
Septembra pa se bomo počasi tudi mi vrnili v
ustaljeni ritem. Vabimo vas, da se nam pridružite na družabnih ponedeljkih. Čas si bomo
krajšali z igranjem družabnih iger. Vsak ponedeljek, od 3.9. dalje, popoldne v našem dnevnem centru.
Torke bomo posvetli gibanju – pridruži se nam
na Tekaških torkih. Zbor skupine na dvorišču
pred MCjem ob 17.00.

ŠPORTNO POLETJE 2018

URA

PON

TOR

9.00–12.00

ŠPORTNI TOREK
TENIS na tenis
NOGOMET/KOŠARKA
parku AS
otroci do 15 let, igrišotroci do 15 let
če Rozmanov trg

SRE

ČET

TENIS na tenis
parku AS
otroci do 15 let

TENIS na tenis
parku AS
mladi nad 15 let

TENIS na tenis
parku AS
mladi nad 15 let

PET
TENIS na tenis
parku AS
otroci do 15 let

12.00–16.00
17.00–18.00
18.00–19.00
19.00–20.00
20.00–21.00

Ambrozija ali žvrklja se tudi v Litiji razširja. Ambrozija je rod cvetnic iz družine nebinovk, v katerega uvrščamo okrog 40 znanih vrst, razširjenih po severni polobli in v Južni Ameriki, kjer je
domovina večino vrst teh.
So nezahtevne rastline, ki uspevajo na
sončnih in prodnatih tleh (bankine ob cesti, železniški nasipi in drugod.. Znane so
predvsem po svojem pelodu, ki ga raznaša
veter in je za človeka izjemno alergen, zato
povzročajo težave ljudem v bližnji in daljni
okolici rastišča.
V Sloveniji je ambrozija (pa tudi v Litiji) prisotna zlasti pelinolistna ambrozija, na zemljiščih ob železniški progi, rekah in slabo
vzdrževanih opuščenih kmetijskih zemljiščih. Ta zemljišča predstavljajo nevarnost
za nadaljnje širjenje te rastline.
Pri odstranjevanju ambrozije morajo ljudje
uporabljati rokavice, v primeru cvetenja
pa tudi masko sicer lahko pride do draženja kože in dihal.
Rastišče lahko vsakdo prijavi Fitosanitarni inšpekciji inšpektorata RS za kmetijstvo, seveda pa je
potrebno naj prvo, da poznaš
to rastlino. V Litiji je Ambrozije
največ ob železniški progi, kdor
pa te rastline ne pozna pa si rastišče lahko ogleda ob železniški progi vezavi (predilniškega
bajerja). 
Ciril Golouh

IŠČE NOVEGA SODELAVCA
ZA OPRAVLJANJE DEL
S PODROČJA
VGRAJEVANJA
STAVBNEGA POHIŠTVA.

Dnevni center MC-ja je med poletnimi počitnicami (od 2.7. do 31.8.) odprt od ponedeljka do
petka od 12.00 do 20.00.
Počitnice se bližajo h koncu in z njimi tudi naš
poletni počitniški program. V predzadnjem in
zadnjem tednu se nam lahko pridružiš še na:

čas za poučevanje mladih bobnarjev. Skupaj
se boste lotili prvih zavihljajev s palčkami, ujeli
ritem na bobnih in se do srede naučili vsaj eno
skladbo.

Ujemite še zadnje tedne počitniškega športnega programa, ki ga soustvarjamo s Klišejem. Na
voljo je pester program za otroke in mladino. Začeli smo prvi teden julija in vztrajamo do konca
poletnih počitnic.

čanjem ob pesmi,
zvokih harmonike
in plesu.
Tudi udeležba na
tem spominskem
pohodu je potrdila čut in odgovornost do spoštovanja dogodkov iz
preteklosti.
Karlo Lemut
Fotografije je
prispeval
Rado Poglajen

AMBROZIJA TUDI V LITIJI

UTRIP POLETJA v
Mladinskem centru Litija

Karlo Lemut

POHOD NA TRIGLAV

Tudi v letošnjem letu so se naši pohodniki udeležili spominskega pohoda, ki ga skupaj organizirajo Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Združenje veteranov “SEVER”, Slovenski častniki in
borci za vrednote NOB.
Našo pohodniško ekipo so sestavljali: Poglajen
Rado, Ciglar Roman in Cerovšek Marjan, ki so
s seboj na vrh Triglava ponesli tudi prapor naše
veteranske organizacije.
Spominski pohod je bil izveden v času 13. in
14.7.2018 iz izhodiščne točke Rudno polje
mimo Vodnikovega doma preko Planike na vrh
Triglava, kjer je bila krajša slovesnost.
Uradna slovesnost – proslava je bila na Kredarici. Pohodniki - udeleženci tega spominskega
pohoda so druženje zaključili z družabnim sre-

MLADINSKI CENTER LITIJA

NOGOMET/KOŠARKA
ODBOJKA
mladi nad 15 let,
mladi nad 15 let
igrišče na Dobravi
igrišče Zgornji
Log

NOGOMET/
KOŠARKA
mladi nad 15
let, igrišče na
Dobravi

TENIS na tenis
parku AS
mladi nad 15 let

VSE ŠPORTNE AKTIVNOSTI SO BREZPLAČNE!
Program pripravlja Mladinski center Litija, ZKMŠ Litija, v sodelovanju s KLIŠEjem in drugimi
partnerji.
Za več informacij obišči našo spletno stran www.mclitija.si in spremljaj naš profil na Facebook-u.

POLETJE S KLIŠEJEM

Avgust smo klišejevci otvorili z enodnevnim izletom v Bohinj, kjer smo si ogledali idilično jezero, se odpravili na pohod od koče pri Savici na kočo na Komni, veslali s kanujem
in se kopali. Tudi nadaljevali smo v športnem duhu in se 11.8. povzpeli na Črno prst.
Od 2. do 4. avgusta smo se klišejevci zabavali na Castle Kolpa music festivalu, v občini
Kostel v vasi Fara, kjer smo kampirali ob
reki Kolpi ter poslušali raznolik in kvaliteten program na treh odrih. Julija in avgusta smo v sodelovanju z Mladinskim centrom Litija poskušali poletje obarvati čim
bolj športno in sicer s tenisom na tenis
parku AS Litija, športnimi torki, odbojko
na mivki, nogometom in košarko. 31.8.
in 1.9. se nam lahko pridružite na F52
glasbenem festivalu, kjer bomo klišejevci
imeli tudi dnevni program. Konec poletja
bomo zopet začeli z rednimi sejami in načrtovanjem novih zabavnih projektov, na katere vas vabimo, da se nam pridružite! Z nami ostajajo
stalne ugodnosti: ugodno fotokopiranje, fitnes, pro jumping, Lamfit bootcamp in odbojka. Ceneje
se lahko včlanite v Knjižnico Litija, v Optiki Manja pa dobite poseben Kliše popust! Da česa ne
zamudiš, redno spremljaj našo facebook, spletno ali instagram stran!

www.gostilnakovac.si

PRENOVLJEN
JEDILNI
PROSTOR!
MALICE “KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”

juha, enolončnica, solata
in ostale jedi iz menija malic

Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...

Čeprav tvoj glas se ne sliši več,
čeprav tvojega dotika se ne začuti več,
čeprav tvojega gledanja se ne vidi več,
vedi, da to vse v meni živi in si vedno
in povsod z mano ti.

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.

V SPOMIN

Z A H VA L A

dragemu očetu

V SPOMIN

Zapustila nas je naša draga

IVANU RENKO

MARIJI PAVLIHA

ZINKA MALIČNIK

iz Litije

26.10.1927 – 30.7.2018
iz Litije

Letos mineva 14 let odkar nas je zapustil oče in tast.
17.8.2018 bi praznovala svoj rojstni dan,
15.8.2018 pa god.

Vedno te bomo nosili v srcu in nikoli pozabili.

Vedno se bom spominjal nate
in ti prižigal svečke ter postal ob tvojem grobu.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za
izrečena sožalja, tolažilne besede in podarjene sveče. Hvala osebju
Doma Tisje ter gospodu župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen
obred.

Vsi tvoji domači
Žalujoči Jože Kotar

Žalujoča hči Fani z družino
So ljudje,
ki jih ne moremo
držati za roko,
jih pa nosimo v srcu...

...Takrat je težko reči adijo, ko se poti razidejo...
Zato le »hasta luego« - do kasneje.

Mesec zlati nam zasije,
angelska noč v meni gori,
rane celi, bolečine zdravi,
jutro spet z naravo zažari,
a kar so sanje mi prinesle,
neznano kam so vse odšle,
imam pa željo to edino,
naj se nikoli ne izgube.
Mato Savšek, 15.6.2018

Eva

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

V SPOMIN

Zapustil nas je naš dobri oče, dedi in brat

Težko je sprejeti, da smo se morali posloviti in da je
tako zgodaj odšla, naša draga

MATO SAVŠEK

EVA ŽONTAR

Naj moje hvaležne misli dosežejo vse tiste, ki ste mojega očeta
še zadnjič obiskali in pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala
vsakemu za sočuten stisk roke, objem in hvala vsakemu za
tolažilne besede. Hvala za vso darovano cvetje in sveče. Posebna
zahvala Jožici Gril za njeno brezpogojno pomoč, in hvala Acu in
Andreji za vsestransko podporo. Hvala dr. Tadeji Hauptman in
patronažni sestri Vanji. Hvala govornikom Mirku Kaplji, Sandiju
Jančiču in Ivici Slabe za njihove čustvene poslovilne govore. Hvala
praporščakom in pograbcem. Pevci Mlade Lipe pa so se od njega
poslovili kot je on živel celo življenje, s pesmijo. Hvala Mladi Lipi.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Nemogoče je izraziti našo globoko hvaležnost vsem, ki v teh temnih
dneh na kakršenkoli način skušate lajšati našo bolečino.
Zato le iskrena hvala vsem za izraženo sožalje ali tiho sočutje; hvala za
sočutno bližino, duhovno podporo, molitev in svete maše.
Hvala gospodu župniku Jožetu in gospodu Pavlu za tankočutno
darovano mašo zadušnico, članom zbora sv. Nikolaja in A-banda za
prelepo glasbo ter vsem, ki ste s svojo prisotnostjo prispevali, da smo
se v spokoju in ljubezni poslovili od Eve.

Hči Mateja, vnukinja Jasna, sestra Ika in brat Jaka z družinama

Njeni: ati, mami, Matej, Ana

Vsi njegovi

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Za vedno se je poslovila naša mama

Zapustil nas je dragi mož, oče, stari ata, brat in tast

V 77. letu se je poslovil dragi brat in stric

JUSTINA VOZEL

JOŽE SIMONČIČ

Minilo je že 8 let odkar nas je zapustil
naš dragi mož, oče in dedek

SITAR ŠTEFAN
3.3.1957 – 3.8.2010
iz Sp. Hotiča.

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

Tvoj dih je zastal
in ti si zaspal,
a v naših srcih
boš za vedno ostal.

Utrgal bom cvet,
na grob ga položil
in tiho potožil,
da joče srce.

21.9.1927 – 18.7.2018
iz Kresnic

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, ki so jo v času njenega
bivanja v Domu Tisje obiskovali in osebju, ki je res lepo skrbelo zanjo.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji in izvedbi zadnjega
slovesa. Hvala tudi vsem, ki ste se prišli poslovit od naše mame in jo
boste ohranjali v lepem spominu.

Hčerki Fani in Justi z družinama
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.

JANEZ BOLSKAR

6.9.1937-29.7.2018

po domače Dolarjev Ivan iz Gore pri Pečah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, tolažilne besede,
podarjeno cvetje in sveče ter svete maše. Posebna zahvala župniku
g. Jožetu Hauptmanu, pevcem in trobentaču ter vsem, ki ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste
se poklonili njegovemu spominu in ga spremili na zadnji poti. Hvala
za izraze sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala tudi
vsem, ki ste poskrbeli za lepo slovo od našega dragega brata in strica.

Vsi njegovi

Vsi njegovi

UTIHNIL JE ZLATI GLAS MATA SAVŠKA

Z A H VA L A
Zapustil nas je dragi mož, oče, dedek in pradedek

ANTON LAVRIČ
iz Golišč
4. junij 1937 – 22. julij 2018

Iskrena hvala vsem, ki ste nam ob slovesu
izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče
ter ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

Ljubezen do petja in prelep glas sta ti bila položena že v zibelko, saj si prepeval vse svoje življenje. Še kot otrok se spominjam
mladega fanta, ki je skupaj z vrstniki prepeval ob poletnih večerih v parku na Stavbah. Potem so se tvoji nastopi preselili na
bližnji oder, v današnji Kulturni center, kjer si sodeloval kot igralec in seveda pevec v igrah s petjem, ki jih je v tistih povojnih
časih pripravljalo zelo aktivno litijsko kulturno društvo. Kmalu si se pridružil litijski Lipi in sodeloval tudi pri Odru mladih.
Tvoj čudoviti glas, dragi Mato, pravzaprav ni nikoli utihnil, vse do zadnje sobote, ko je bolezen premagala tvoj optimizem in
neizmerno željo, da se jeseni, po počitnicah, ko si malo opomoreš, kot si rekel, vrneš na vaje, med svoje pevce.
V našo veliko družino DU Litija si se vključil leta1989, takoj po upokojitvi in začel peti v MePZ. Seveda si prepeval še vedno tudi v Lipi, ki si jo zapustil
šele leta 2007, ko je pognala nova veja mlade Lipe, ki nadaljuje tradicijo zbora, ki si mu veliko dal.
Neprecenljivo pa je za vse nas tvoje dolgoletno prepevanje v društvenem pevskem zboru in delovanje v našem društvu nasploh. Vsi tvoji nastopi z
zborom na številnih odrih po Sloveniji, v domačih društvih in domovih za ostarele, vse prelepe solo izvedbe in pesmi v duetih ob spremljavi harmonike
ali citer, vse tvoje lepe misli in darilca ob posebnih priložnostih nam članom, vse to je postalo spomin. Hvaležen spomin na človeka, ki pa mu življenje ni prizanašalo. V tvojem življenju ni bila vedno le pesem, bilo je tudi delo, skrb za preživetje družine, ki si jo imel neskončno rad in premagovanje
težkih udarcev usode. Vendar je tebi ravno petje vedno znova pokazalo luč na koncu tunela.
Zelo smo bili ponosni nate in v posebno čast mi je bilo pripraviti prireditev ob 20 letnici organiziranega prepevanja upokojenskih pevskih zborov
Zasavja in Posavja na Geossu, kjer si prejel PRIZNANJE DU Litija in Zasavske pokrajinske zveze.
Bil si tudi naš Zlati glas. Takšno ime ti je dodelil citrarski orkester Srebrne strune, s katerim si zadnja 4 leta prepeval. Zadnjič si z njimi zapel že zelo
bolan, a z vsem žarom, letos maja v prekrasni Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice, na 6. slovenskem citrarskem večeru in doživel spontan,
bučen aplavz in številne čestitke.
Tudi svoji dolgoletni zborovodkinji si z zadnjimi močmi napisal in prebral čestitko ob njenem jubileju. Celo zapel si ji z nami in to nepreklicno zadnjič.
Težko je ob slovesu velikega ČLOVEKA in odličnega pevca reči le HVALA. To ni le beseda, je obljuba, da vsa tvoja dobra dela, tvoja topla človeška
duša in tvoj prekrasen glas ostajajo v nas, ki smo te poznali, s tabo delali in te imeli radi.
Veš Mato, ni slovo, kar v srcu ostane in ni slovo, ko srce zastane. Slovo je, ko pozabiš! Mi pa te ne bomo pozabili, ker si bil naš in hvaležni smo, da
smo del življenja preživeli s teboj.
V imenu DU Litija, tvojih pevcev in citrarjev Iva Slabe
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Rokometašice pred novo sezono 2018/19

TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK in TOM AŠIČ KOVAČ
ZMAGOVALCA TURNIRJEV TZS

Tekmovalni tenis – domača tekmovanja
Bor Artnak ostaja nepremagljiv na turnirjih
TZS v kategoriji do 14 let. Na turnirju v Portorožu, kjer je bil kot prvi igralec lestvice TZS tudi
prvi nosilec, je svoj status več kot opravičil in
prepričljivo premagal vso konkurenco in osvojil 1. mesto. Na celem turnirju je izgubil zgolj
10 iger. Bor je tudi najvišje uvrščeni slovenski
igralec na evropski teniški lestvici do 14 let in

se bo v avgustu udeležil še dveh turnirjev 1. kategorije in sicer v Nemčiji in Španiji. Odlično je
na turnirju v Portorožu igral tudi Jaka Tomažin,
ki je leto mlajši od Bora. Jaka se je uvrstil v polfinale, kjer ga je premagal prav klubski soigralce Bor Artnak in tako osvojil končno 3. mesto.
Tako je imel Tenis klub AS Litija na turnirju v
Portorožu na zmagovalnih stopničkah kar dva
svoja tekmovalca. Čestitamo obema !
Med turnirske zmagovalce se je znova vpisal
Tom Ašič Kovač, ki je na članskem turnirju v
Domžalah ugnal vso konkurenco, med drugim
v polfinalu 2. Nosilca Beliš Benjanima iz Slovenj
Gradca z rezultatom 6:0 2:6 6:0 in v finalu še 1.
nosilca Kovačič Tina iz Maribora z rezultatom
7:6 6:2 in osvojil 1. mesto. Čestitamo !
Z odličnimi nastopi razveseljuje tudi komaj
10-letni Žiga Šeško. Na Fredijevem memorialu v Mariboru se je na turnirju TZS do 12 let
(torej med dve leti starejšimi) prebil v polfinale
potem, ko je v četrtfinalu presenetljivo ugnal 2.
nosilca turnirja Bernard Marka iz Kranja z rezultatom 7:6 0:6 7:6. Vstop v finale mu je preprečil kasnejši zmagovalec Retelj Marko iz Otočca,
Žiga Šeško pa je osvojil končno 3. mesto.
Dekleta do 16 let so nastopala v Radomljah,
kjer se je Pia Poglajen uvrstila v četrtfinale.
Na turnirju do 18 let v Šentjurju je nastopil Luka
Vodnik in tesni izgubil v 1. krogu, s 4:6 7:5 6:3
ga je premagal Trnovec Tim-Luka iz Ljubljane.
Tekmovalni tenis – mednarodna
tekmovanja
Nik Razboršek je po odličnem nastopu na Futuresu u Bergamu, ko je osvojil 2. mesto, na-

daljeval na močnješih in večjih turnirjih. Tako je
nastopil v kvalfikacijah ATP Umaga in v 1. krogu
izgubil z ruskim
igralcem Vatutin
Alekseyem z 2:6
3:6, nato je nadaljeval na Challengerju v Tamperah
na Finskem, kjer
je v prvem krogu
kvalicikacij zmagal, v drugem pa
tesno izgubil z estoncem Tamm Kristjanom s
6:2 3:6 6:7. Odličen rezultat je nato naredil na
Challengerju v češkem Liberecu, kjer se je prebil skozi tri kroge kvalikacij, nato pa v prvem
krogu izgubil od španskega igralca, trenutno
174-tega igralca ATP, Martinez Pedrota, ki je
bil od Nika boljši z rezultatom 6:3 4:6 3:6. Nik
trenutno zaseda 656. mesto in enakovredno
meri moči z več kot 400 mest višje rangiranimi
tekmovalci. Tako je bilo tudi v Portorožu, kjer je
Nik prejel posebno povabilo za nastop v glavnem turnirju – vabilo je bilo nagrada TZS za
odločilno zmago v Davisovem pokalu, ko je Nik
rešil slovensko reprezentanco – in se v prvem
krogu pomeril z 225 igralcem ATP nemcem
Kopferjem Dominkom. Nik je dal na peklenski
vročini vse od sebe, a je moral po treh urah
borbe čestitati nemškemu igralcu, ki je bil za
odtenek boljši. Rezultat je bil 7:6 4:6 6:7 v korist Koepferja, ki je v celi tekmi osvojil le dve
točki več od Nika. In tukaj lahko samo povzamemo besede očeta Dušana Razborška: »še
ena tekma, ko si lahko kljub porazu ponosen«
In Tenis klub AS Litija smo ponosni na Nika!
Nastja Kolar je nastopila na 60.000$ vrednem
turnirju v Honoluluju in bila v prvem krogu glavnega turnirja uspešna, v drugem pa je izgubila.
Enak rezultat je dosegla tudi v Teksasu, na turnirju z nagradnim skladom 25.000$. Nastja je
trenutno na 378. mestu WTA lestvice.
Nov odličen rezultat je za evropsko teniško
lestvico Tennis Europe dosegel Bor Artnak.
Tokrat se je turnir odvijal v Portorožu, Bor pa
se je prebil vse do finala in osvojil končno 2.
mesto. Glede na to, da je bil to Borov prvi nastop po več kot enomesečni odsotnosti zaradi
bolezni je 2. mesto več kot odlično in je Boru
še utrdilo pozicijo najvišje uvrščenega slovenskega tekmovalca na evropski teniški lestvici
do 14 let.
Vabilo na ogled
Tenis klub AS Litija bo v dneh od 22.08.2018
do 24.08.2018 gostil Odprto prvenstvo TZS
za fante do 16 let. Tekme se bodo začele vsak
dan ob 9.00 uri. Vabljeni na ogled tekem! Vse
ljubitelje tenisa obveščamo tudi, da smo že pričeli s sprejemanjem rezervacij za zimsko sezono. Za več informacija nas obiščite ali pokličite
na telefon 031 693 330.

Večer stand upa
na Dolah pri Litiji
Petek, 07. 09. 2018, od 19 ure dalje.
Vstopnina v predprodaji SAMO 5,00 €,
število vstopnic je omejeno.

Prireditev bo pod šotorom in bo v vsakem vremenu.
Predprodaja vstopnic Litija: TIC LITIJA,
Valvazorjev trg 10, 1270 Litija
Gašper Bergant

Informacije in nakup vstopnic na: 031 264 808,
e-mail info@dole.si in www.dole.si

Uroš Kuzman

Po poletnem oddihu so rokometašice članske ekipe in ekipe
mladink že začele s treningi. V
avgustu poteka vadba na zunanjih površinah,
izven športne dvorane, kjer dekleta pridno delajo na vzdržljivosti. Starejše in mlajše deklice
začnejo s treningi 3. septembra. Naši najmlajši
športniki in športnice pa začnejo s treningi v
začetku šolskega leta. S treningi mini rokometa bomo pričeli drugi teden septembra.
Vabljeni, vsi, tako deklice kot dečki, stari
od 6 do 11 let (1.
do 5. razred OŠ),
ki si želite spoznati atraktivno
igro z žogo, da
se
priključite
treningom. Vadba mini rokometa za deklice, kot
tudi za dečke, od
1. do 4. razreda
poteka 2-krat tedensko v okviru
podaljšanega bivanja v šoli. Staršem tako ni treba skrbeti za
prevoz na vadbo. Vadba bo v Športni dvorani
Litija in tudi v telovadnici na OŠ Gradec. Otroci
na treningih spoznavajo osnove igre in rokovanja z rokometno žogo, ob tem pa tudi stkejo
nova prijateljstva. Za nadobudne mlade rokometašice od 5. razreda dalje pa se začne že
nekoliko resnejše delo, saj treningi potekajo
3-krat oz. 4-krat tedensko. Deklice pa svoj trud

Pogled nazaj
Za žensko rokometno ekipo ŽRD Litija je uspešna sezona 2017/2018. Za njimi je izredno
pomembna sezona, kjer so vse izbranke posameznih ekip dosegle izjemne športne rezultate. Še posebej velja izpostaviti ekipi kadetinj in
članic, ki sta osvojili 3. mesto.
Starejše deklice so osvojile 14. mesto, mlajše
pa 6. Pri mlajših kategorijah
rezultat ni bil v
ospredju, saj so
nekatere igralke
letos sploh prvič
spoznale rokometno igro. Mini
rokometašice in
mini rokometaši
pa so svoje pridobljeno znanje
pokazali na nekaj turnirjih, ki
so se jih tekom leta udeležili. Uspešno sezono
so zaključili s osvojenima dvema prvima mestoma na mednarodnem turnirju Zasavje Cup.
Vabljene tudi nove članice v našo športno družbo. Pišite nam na info@zrd-litija.si, kaj vas zanima, da se boste lažje odločili za vključitev vaše
deklice v našo zdravo rokometno druščino in
spremljajte našo spletno stran www.zrd-litija.si
in FB stran. 
Športni pozdrav!

(Nadaljevanje s 1. strani)

Rekreativno kolesarsko tekmovanje
od Litije do Zagorja ob Savi
V nedeljo, 16.9.2018 Zavod
za šport Zagorje, Kolesarski
klub Zagorska dolina in Javni
zavod za kulturo, mladino in šport Litija organiziramo prvo rekreativno kolesarsko tekmovanje, ki bo odslej povezovalo sosednji občini.
Prireditev je umeščena v Evropski teden mobilnosti 2018 občine Litija in Zagorje ob Savi, z
namenom širše promocije kolesarjenja, trajnostne mobilnosti in zdravega okolja.
Tekmovanje bo začelo ob 10.00 na Ponoviški
cesti 12 v Litiji – na dvorišču Mladinskega centra Litija. Trasa bo potekala po levem bregu
Save čez kraj Sava, Mošenik ter naprej v center
Zagorja in je dolga 21 kilometrov. Proga tekmovanja je zelo dinamična in slikovita. Na trasi je
478 metrov vzpona in nekaj manj spusta. Ceste po katerih bo potekalo tekmovanje bodo v
času prireditve zaprte.
Na tekmovanje se lahko prijavite do 7.9. na
naslovu www.protime.si in na dan tekmova-

nja med 7.30 in 9.30. Protime bo izvedel tudi
merjenje časov tekmovalcev z RFID tehnologijo. Tekst celotnega razpisa rekreativne dirke si
preberite na www.sport-litija.si in www.zzs-zagorje.si. Dodatne informacije dobite na 03 56
60 251 in info@zzs-zagorje.si.
Na tekmo vabimo vse rekreativne kolesarje iz
obeh občin, veseli pa bomo tudi gostov. Vsak
udeleženec bo prejel spominsko majico, najhitrejši trije prejmejo pokale in praktične nagrade. Poskrbeli bomo tudi za malico, osvežilne
napitke in zaključno slovesnost, ki bo predvidoma ob 12. uri na Mestni ploščadi v Zagorju.
Pri pripravi tekmovanja so organizatorjem pomagali Občina Litija - Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu ter številni rekreativni
kolesarji in njihovi podporniki iz obeh občin.
Vsi kolesarji in podporniki kolesarstva vabljeni
na in ob progo prve kolesarske tekme na trasi
med Litijo in Zagorjem!
ZKMŠ Litija enota za šport

TAEKWONDOISTI NA ZASLUŽENIH POČITNICAH

Poletje mineva, naši taekwondoisti
pa vsak po svoje nabirajo novih
moči za prihajajočo sezono. Letos
po daljšem času nismo imeli organiziranih priprav preko julija in
avgusta, ker ni bilo pomembnejšega tekmovanja, ki bi potekalo
v poletnih mesecih.
V preteklih letih se je pogosto
zgodilo, da so bila velika tekmovanja (Evropsko prvenstvo, Univerzijada, …) konec poletja, zato
za naše tekmovalce, ki so se uvrstili na tovrstna tekmovanja, poleti ni bilo počitka. V letošnjem
letu v avgustu sicer poteka Velika nagrada (Grand Prix) v Rusiji, vendar tam
tekmuje le 230 najboljših tekmovalcev sveta
vseh kategorij, ki so tudi uradno vabljeni na
tekmovanje. Od slovenskih taekwondoistov so
se uvrstili na tekmovanje trije.
V jesenskem času kaj hitro začnemo s tekmo-

Polpenzion 3* že od 55EUR po osebi na noč
Polpenzion 4* že od 59EUR po osebi na noč

Posebna ponudba za otroke!
Preverite več na 05 66 37 300
ali na hotel@adria-ankaran.si

Ponudba velja za omejeno število sob. Rezervacije sprejemamo do zapolnitve kontingenta sob.

Oddih ob morju,
v mediteranski oazi,
z vonjem po borovcih
in v dobri družbi

in uspehe na treningih že prikažejo na ligaških
tekmah.

Nič ni lepšega kot otroški nasmeh na vašem oddihu.
Adria Ankaran je predana družinam in poskrbi za prijetno otroško vzdušje. Plitvo morje, travnata plaža v senci mogočnih borovcev
in ostalega mediteranskega rastja je še posebej primerna za brezskrbno družinsko zabavo. Kopanje vam zagotavljamo tudi v primeru
slabega vremena, ko so vam na voljo notranji in zunanji bazeni z morsko vodo. Družinam nudimo pester izbor družinskih sob,
vil in apartmajev. Za najlepše otroške spomine na počitnice poskrbi bogat animacijski program in naš Mini klub.

vanji, zato bo potrebno prve treninge izkoristiti
za nabiranje kondicije in fizične moči, nato pa
izpiliti borbeno tehniko. Z začetniki in mlajšimi
člani se bomo udeležili tekmovanj, ki so namenjena nabiranju
izkušenj in potekajo v Sloveniji,
z izkušenejšimi in željnimi tekmovanj pa se bomo podati tudi
na Hrvaško ali v Bosno in Hercegovino . Naši trije reprezentanti s tekmovalnimi licencami
Svetovne taekwondo zveze WTF
(Domen Pirc, Tadej Pirc in Pia
Smrekar) pa bodo skupaj s trenerjem Francijem Šircljem najprej pregledali pripravljenost in
zdravstveno stanje ter naredili plan, katera tekmovanja ranga vsaj G1 bi bila njihov cilj. Med
drugim bo v novembru potekalo Evropsko prvenstvo mladih do 21 let, ki je odlična priložnost
za mlajše člane (od 17 do 21 let), da dosežejo
vidnejši rezultat, vendar je za udeležbo potreben izbor tekmovalcev na nivoju reprezentance. Zato z intenzivnimi treningi začnemo
že takoj 3. septembra, tokrat vse na lokaciji v dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji,
kjer bomo imeli odlične razmere za naše
aktivnosti.
Za člane kluba, ki hodimo na treninge zgolj
rekreativno, pa bo ponovno nabiranje kondicije in vzdržljivosti ravno tako dobrodošlo.
Še posebej pa za kandidate v čakalnici za
polaganje mojstrskega pasu, ki bo organizirano v jesenskem času. To je velik korak
z taekwondoista, ki zahteva veliko priprav,
tako fizičnih kot psihičnih.
Da pa je združitev taekwondoja in nasploh
športa z odličnimi učnimi uspehi možna,
dokazujejo naši člani, ki dosegajo najboljše
rezultate tudi v znanju. Letošnje šolsko leto
je zaključila šolanje na Gimnaziji Litija Tinkara Perme, ki ima že več let mojstrski pas
v taekwondoju in poleg tega postala tudi
zlata maturantka. Za ta lep uspeh ji iskreno
čestitamo.
Eva Štangar
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KRIŽANKA / OBVESTILA

NE PRE M IČNINE
V Kamnem Vrhu, KS Gabrovka, na mirni in lepi lokaciji
prodajamo vikend. Cena po dogovoru. Informacije tel.: 040/845-423, emali: branko.biz@gmail.com
(Brane)

PRODAM zazidljivo parcelo 1500 m2,
zemljiško urejeno, dovozna asfaltna
cesta, kanalizacija, voda na parceli.
GSM: 031 630 931

SEČNJA IN
SPRAVILO LESA
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.
Les tudi odkupujemo in izdelujemo
gozdne poti. Po dogovoru možen
tudi odkup na panju.
Gozdarstvo Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače,
gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

Čeprav obožujem potovanja, naravo in svobodo, in se mi je ideja nomadskega življenja zdela sila privlačna, sta se mi njena odločnost in
trma takrat zdeli skorajda strašljivi. Sama takrat še niti približno nisem vedela, kaj si želim
od življenja in morda nikoli ne bom dosegla
stopnje samozavedanja in sposobnosti samoizpolnitve, ki jo je pri rosnih devetnajstih letih
premogla Eva. Njeno prepričanje, da ti stvari
vedno uspejo, če le slediš srcu, se mi je zdel
pretirano romantičen in idealiziran pogled na
svet. A sem verjela, da če bo uspelo komu,
bo uspelo njej. In ji tudi je. Po tem ko sem se
sama odpravila na študij na Nizozemsko, se je
Eva odločila, da končno sledi svojemu srcu in
se s predelanim kombijem s fantom za nedoločen čas odpravi v Južno Ameriko. Še zmeraj
se spomnim njenega navdušenega sporočila,
ki je nepričakovano priletelo na Nizozemsko:
„Nina, s Francijem greva oktobra v Južno Ame-

sestavil:

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.
 051 740 430
PRODAM zaradi selitve:
1. Prešo- stiskalnico sadja, 60
litrov
2. Kovinski cisterni 60 litrov in
80 litrov
3. Žago – sekolarko, nov motor,
za žaganje meterskih drv na
enofazni tok.
Pokličite: 041 856 261
Na Kmetiji Šraj imamo
naprodaj rjave kokoši
nesnice v začetku nesnosti,
cepljene proti osmim boleznim, so
mirne narave in navajene na ljudi.
Nudimo tudi
brezplačno
dostavo v
Litijo in po
dogovoru na
dom. Naročila
in informacije:
031 751 675
Kmetija Šraj,
Poljčane.

PRODAM nov, malo rabljen Power
Bank, prenosno mobilno baterijo za
polnjenje mobitela med potjo. Cena je
24,99 evra. Klemen Zidar, Gobnik 47.
Informacije na mobi: 070 828 678.

Evi Žontar v spomin:
V Južni Ameriki bo ostala za zmeraj

 poznali sva se na prvi dan prvega letnika
S
faksa. Po nekem nenavadnem naključju sva
se v predavalnici usedli na sosednja stola.
Pravzaprav verjetno niti ne po naključju - Eva
je namreč verjela, da v življenju ni naključij,
da se nam vse zgodi z namenom, pa čeprav
se ta razkrije šele, ko se ozremo nazaj. Verjela je, da so stvari, ki se nam dogajajo in
osebe, ki jih srečujemo na poti „kot majhni
smerokazi, ki nas usmerjajo na naši poti“.
Po tistem dnevu, ko sva se med odmori zapletli v pogovor, sva skozi tri letnike biologije spletli zanimivo prijateljstvo. V nekaterih
stvareh sva si bili izrazito podobni - obe sva
študijska leta zvozili z zavidljivimi ocenami, biologija naju je zares zanimala, a sva faks kljub
temu vozili po liniji najmanjšega odpora. Obe
sva oboževali naravo, gore in gozd in če se je
le dalo, sva popoldneve preživeli na prostem.
Veliko sva se pogovarjali o potovanjih, o novih
in drugačnih krajih, o dojemanju sveta in življenjskih filozofijah. Po drugi strani pa sva si
bili povsem različni - Eva je, od kar jo poznam,
vedela, kaj hoče. Bila je trdno prepričana, da
življenja ne bo zapravila med štirimi stenami,
še manj ob redni službi in z le nekaj tedni
dopusta na leto. Takrat se je nam, vsaj malo
konformistično vzgojenim otrokom, zdelo, da
je kaj takega praktično nemogoče. Kako pa
preživiš brez službe? Od kod ti bo denar za
takšno življenje? Kaj bodo rekli starši?

nagradna križanka

MALI OGLASI

riko!“ „Uuuu, tooo!!! Kam pa?“ „Povsod!“ Navdušenje na obeh straneh je bilo nepopisno. :)
In sta šla. „Midva nič ne veva, kako se bo
razvijala najina pot, tako da kdo ve, kje se
vidimo naslednjič.“ Po tistem sva se slišali
občasno, ko je Eva ulovila internet in našla
čas za računalnik. „Heeej Nina! Življenje gre
super. Evo, ravno sem parkirala na eni pumpi
za prespat ... in ugani kaj delam? Jem banane!
:D Daj, pridi že enkrat na obisk!“ Franci se je
vrnil v Evropo in Eva je iz Kolumbije sama vozila naprej proti Patagoniji, vmes spoznavala
zanimive ljudi, objavljala čudovite zapise in
delala stvari, ki osrečujejo: plezala, hodila v
gore, opazovala zvezde in modro nebo in počela „majhne-velike nove stvari“. Dogovarjali
sva se, da se srečava nekje v Peruju, a naju je
usoda prehitela ...
„Ponavadi rečem, da bom v Južni Ameriki ostala kar za zmeraj. Ne vem, vsaj dokler bom imela
ta lep občutek pri srcu. Nekaj na Južni Ameriki
mi je všeč, pa težko pokažem, kaj. Kam drugam me trenutno ne vleče, poleg tega je Južna
Amerika tako ogromna, da je eno življenje zanjo premalo.“
„V zadnjih mesecih me je srce po svojih poteh
vodilo tako strastno, samozavestno in zanesljivo, da je od mene kot stara lupina odpadel ves
strah pred življenje. Kako jasno lahko danes
vidim, kdaj je najbolj težko: kadar nas je strah
nepredvidljivosti življenja! In kdaj nas ni strah
živeti? Kadar zaupamo, da je glas srca (pa čeprav si ga ne znamo prevesti) najboljši vodnik.“
30.6.2018 se je njena pot po Južni Ameriki
veliko prehitro končala. V strminah najlepše
gore na svetu, Alpamayo, jo je skupaj še z
dvema soplezalcema pod sabo pokopal snežni plaz in eno življenje je postalo premalo za
toliko načrtov in idej. Svet pa je izgubil eno
najlepših oseb, kar sem jih kadarkoli spoznala - dekle, prežeto samo s pozitivno energijo
in dobrimi, nesebičnimi nameni, dekle, ki je
skupaj z mano občutilo naval čiste sreče vsakič, ko je sonce vzhajalo izza vrhov gora, in
osebo, tako zvesto samo sebi, tako svobodno
in neodvisno od pričakovanj družbe, da je bilo
kar težko verjeti.
„Že več kot eno leto potujem „sama“, ampak
hkrati ne tako sama. Veliko čudovitih ljudi spoznavam na svoji poti in vsako srečanje je zgod-

Jože Vizlar številka: 213

KEMIJSKI
ZNAK
ZA VODIK

USLUŽBENKA
KDOR
V DRŽAVNI
GLOBOKO
UPRAVI
RAZMIŠLJA

AFRIŠKA
VRSTA
ŠKORCA

UPRAVNO
SREDIŠČE
PALESTINE

SRBSKI
IZUMITELJ
(NIKOLA)

PRIDELO
VANJE
OGLJA

ANGLEŠKI
IGRALEC
(LINUS)

PRODAJNO
BLAGO

PISATELJ
BOHORIČ

ČEŠKI
PISATELJ
(JAN)
AM. IGRALKA
(PATRICIJA)
MUSLIMANSKO
SV. MESTO
10. ČRKA
ABECEDE

SLOVENSKI
PISATELJ,
PRIIMEK
IN IME

RAJKO
RAMFL

GRŠKA
BOGINJA
NESREČE

KMEČKO
ORODJE

NISSANOV
MODEL

VELŠKI
IGRALEC
(RHYS)

LIRIKA

KDOR
ZDRAVI BREZ
IZOBRAZBE,
PADAR
IZDAJATELJ
POTRDILA,
CERTIFIKATA

ANTON
TROST

JUPITROV
SATELIT

JAZ
LATINSKO

PLANINA
V SRBIJI

OTMAR
PEČKO
ITALIJANSKI
NAFTAR

DOTIK
ŽOGICE
NA MREŽI
(TENIS)

KAMEN ZA
BRUŠENJE
KOSE

MESTO V
PODRAVINI

MANEKEN
KOBILICA

SLAVKO
ZORMAN

LJUBEZEN
DR. ŽIVAGA

karel
nastran

TRG
LJUDSKO
NAMETEN
SNEG
edvard okrogar

ANATOL
FRANCE

SL. PEVKA
(MAJDA)

NORVEŠKI
FILOZOF
(ANATHON)

SLOVENSKI
MOTOKROSISTI
SELEN

OKUSNI MOR
SKI RAKCI

ANTIČNI
BEOTIJEC

BEDA
BRELA
STAROGRŠKI
PESNIK

RAHLA
VZPETINA NA
POLOŽNEM
SVETU

SREDIŠČE
VRTENJA

PRVI IN DRUGI
SAMOGLASNIK

REKA IN
MESTO V
MAKEDONIJI

OTOK V
JUŽNI
DALMACIJI

NADALJE
VANJE
GESLA

LETENJE

Težje besede: OBADAR, MICRA, IFANS, ROACHE,
AALL, DRDA, RAEC, NEAL
Izžrebanci križanke iz meseca julija 2018, ki bodo prejeli
BON za striženje v znesku 10 eur. Bon za striženje bodo
prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Kristina Vodopivec, Ljubljanska c. 3, Litija
2. Ana Mohar, Ulica solidarnosti 2, Litija
3. Kaja Kos, Veliki vrh 32, Litija

ORGAN ZA
VTIKANJE
V TUJE
STVARI

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.9.2018 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli stenski
koledar akademskega slikarja Joža Megliča. Stenski
koledar bodo prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

ZAHVALA

Dne, 13.7.2018 nas je na Savi zajela močna nevihta, ki je sprožila hudourniške vode in nas
močno zalila z vodo, peskom, vejami in blatom. V zelo kratkem času nam je zalilo dvorišče, odtrgalo dovoz do hiše in zalilo kletne prostore.
Prvi so na pomoč prispeli gasilci PGD Sava in pričeli s sanacijo nastale situacije. Pridružile
so se tudi članice KORK Sava, Gradbena mehanizacija Lamovšek, Težka gradbena mehanizacija Gregorin Tomaž in Čistilni servis Bojan Zagorc, za odvoz nanošenega materiala pa
je poskrbel traktorist Miha Savšek mlajši.
Zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej, ki ste nam kakorkoli pomagali, ker brez vaše
pomoč nam ne bi uspelo sanirati nastale situacije v tako kratkem času.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Družna Vozelj – Erjavec
Sava 13a
ba zase. Lahko gre za bežno izmenjavo nasmeha na ulici, včasih za hiter klepet, ki ti polepša
dan ali teden. Potem so tu prijateljstva, ki jih
ustvarjajo gore in plezanje - človeku, ki ga na
začetku komaj poznaš, zaupaš v roke svoje življenje in iz tega vedno zraste nekaj čudovitega. So ljudje, s katerimi si mimogrede deliš del
poti in potem so ljudje, s katerimi si že po prvih
petih minutah deliš nekaj večjega, lepega, nekaj trajnega. Najlepše je, ko postanejo ljubezni in prijateljstva tako iskrena,
tako globoka in tako pristna,
da jim državne meje in fizična
razdalja ne morejo do živega.
Takrat je težko reči adijo, ko se
poti razidejo.

pogovor, objem - vse to nas spreminja, da nikoli več nismo isti. Premalo se zavedamo, da
ves čas oblikujemo drug drugega in puščamo
sledi, dobre ali slabe. Naj bo čimveč dobrih,
ker takrat tudi slovo postane nekaj lepega in
je, kot rečejo v španščini, samo „hasta luego“
- do kasneje. :)“
Hasta luego, Eva! Vesela sem, da sem te poznala. Morda pa se srečamo nekoč nekje ...
Nina Zupanič

Javno glasilo OBČAN

Pa je hkrati v tej žalosti nekaj
tako lepega, nekaj tako dragocenega in modrega - opomnik,
da življenje teče. Da nič ni trajno, pa vendar nobena stvar zares ne mine.
Ljudje pridejo in gredo, nekaj
njihovega pa ostaja. Vsak nasmeh, pogled, vsaka beseda,

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 5850 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.

VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO
NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV V ŠOLSKEM LETU 2017/18

(Več na 2. strani)

KGZ LITIJA z.o.o.
Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.30-20.00
SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 6.00-19.30
SOBOTA: 6.00-18.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

»TOP PONUDBA ŽIVILSKIH TRGOVIN«
TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

EDAMEC
4,99 €/kg

TUNA RIO MARE 4/1
4,69 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

MILKA LEŠNIK 270 g
2,29 €

ČOKOLINO 1,8 kg
10,99 €

ČISTILO AJAX 1 L
1,69 €

ARIEL MS 6 kg
14,99 €

DASH - tekoči 1,75 L
5,99 €

LENOR 930 ml
1,99 €

FINISH 63 tablet
8,99 €

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

BALIRNA FOLIJA 750
UMETNO GNOJILO
AKCIJA!
TENOSPIN 78,65 €*
* cena velja z upoštevano člansko boniteto

PELETI A1 in A2
AKCIJA!

Tel.: 01 896 32 41

ČRNA FOLIJA
1,99 €/kg

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-13.00

Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija!

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-13.00

