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FESTIVAL SLOVO POLETJU

Dvanajsti festival SLOVO POLETJU je navdušil številno publiko. Tokrat je bilo prizorišče prestavljeno na Valvazorjev trg, kar so obiskovalci sprejeli z velikim odobravanjem. Izredna glasbena skupina Perpetuum Jazzile nam je pričarala nepozaben poletni večer. Prav tako
pa so navdušili plesalci Plesnega društva NLP, ki so svoj nastop, zaradi slabega vremena, preselili v športno dvorano, kar se je na koncu
izkazalo kot dobra izbira. Hvala vsem plesalcem, predvsem pa njihovim mentorjem, za imenitno predstavo.
(Nadaljevanje na 7. strani)

"Otroci so naše največje bogastvo". To smo
že velikokrat slišali in tudi večina ljudi se z
njim strinja. Izkušnje in znanje, ki jih otrok
pridobi v šoli so nujno potrebne, a ni lepšega, kot da ga veliko naučiš iz svojih izkušenj. To bo otroku največja motivacija, zato
poskušajmo ob začetku šolskega leta dobro
razmisliti, kaj lahko sami otroku damo in koliko časa mu lahko posvetimo, da bo uspeh v
šoli še boljši. V Občanu se dotikamo mnogo
aktualnih novic, poletje je bilo pestro, zdaj
pa nas čaka garaška jesen, ko bomo morali
poprijeti za delo in si naredili čimboljši urnik,
da bo čimveč časa ostalo tudi za domača
opravila. Še naprej spremljajte Občana, vaši
prispevki so dobrodošli, naj še omenim, da
je arhiv Občana dostopen na spletni strani
www.obcan-litija.si.
Urednik
Sašo Jovanovič

Prispevke pošljite do 08.10.2018
po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco,
C.D.K. 39, 1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.
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Na zbor občanov
Mestne skupnosti
Litija, ki bo v sredo
26.9.2018 ob 18.
uri v veliki sejni
sobi občine Litija
Dušan Hauptman
Predsednik MSL

ODPRTA KUHINJA V LITIJI
POPESTRILA VIKEND ODPRTIH VRAT

Franci Rokavec
Župan občine Litija

IZ VSEBINE …

V okviru VIKENDA ODPRTIH VRAT, ki je v naši občini potekal od
7.-9.9.2018, je v petkovem dopoldnevu potekalo tudi snemanje
oddaje Dobro jutro. Številni ponudniki so poskrbeli za promocijo svoje dejavnosti, vsi skupaj pa smo poskrbeli za zgledno

Manj svečk za
manj grobov
STRAN 2

predstavitev naše občine. Celotni Sloveniji smo se predstavili
z zanimivo in raznoliko ponudbo, ki naj bi v naše kraje pritegnila čimveč obiskovalcev. Hvala vsem, ki ste sodelovali v tem
petkovem dopoldnevu, prispevali svoje kulinarične izdelke ter
tudi pridelke za pogostitev številnih obiskovalcev. Hvala Poloni
Gorenc, ki je, z velikim razumevanjem, v svojo kuhinjo sprejela
glavno kuharico Majdo Rebolj in njeno pomočnico Lojzko Juvan.
V sodelovanju in povezovanju je naša moč.

Sprejemi
prvošolčkov
STRAN 4

Preprečevanje
tatvin
STRAN 6

priznAnja kakovosti
v Srcu Slovenije
VA B I L O

STRAN 12

Mestna skupnost Litija vas prisrčno vabi
v soboto, 13. 10. 2018, na že

10. tradicionalno Golažijado.
Vse informacije in prijave dobite na tel. št. 031 643 743
(Peter Rutar).

40 let ŠD Dole
STRAN 14
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Imam svojo vrečko!
S 1. septembrom bo en mesec v trgovinah, v vseh slovenskih osnovnih šolah pa celo šolsko leto 2018/2019,
potekala ozaveščevalna kampanja o vplivu pretirane
potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje s
sloganom »Imam svojo vrečko!«. Kampanja poudarja
pomen preprečevanja odpadkov kot sklop najpomembnejših ukrepov za čim manj nastalih odpadkov. Zato se
vsebina ne osredotoča na pravilno ravnanje z odpadnimi
lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami, ampak na bolj
trajnostno potrošnjo - vsako vrečko čim večkrat uporabimo, ker tudi s tem vsak posameznik vpliva na kakovost
okolja, v katerem živimo. Kampanja je namenjena širši
javnosti, s poudarkom na izobraževanju otrok.

Cilji kampanje so jasni: povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja in obremenjevanja okolja z
lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami;
spodbuditi trajno zmanjšanje potrošnje
lahkih plastičnih nosilnih vrečk; doseči
okoljski cilj glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.
Plastične nosilne vrečke imajo zelo majhno maso, obenem
pa so močne, obstojne in poceni. To so glavne lastnosti, ki
so pripomogle k njihovi razširjeni in masovni uporabi. Posledica sedanje ravni potrošnje plastičnih nosilnih vrečk
je visoka raven smetenja okolja in neučinkovita raba virov.
Smetenje s plastičnimi nosilnimi vrečkami povzroča onesnaženost okolja in povečuje močno razširjen problem smetenja
vodnih teles, kar ogroža vodne ekosisteme po vsem svetu. Z
vidika varstva okolja so najbolj problematične plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 50 mikronov (lahke
plastične nosilne vrečke), ker jih redkeje ponovno uporabimo
kot debelejše plastične nosilne vrečke. To pomeni, da hitreje
pristanejo med odpadki, zaradi njihove majhne mase pa bolj
pogosto smetijo okolje. V okolju se ne razgradijo tudi več
kot sto let, se tam akumulirajo in s tem povzročajo okoljsko,
gospodarsko in družbeno škodo.
S sprejetjem sprememb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je Slovenija zavezala k naslednjim okoljskim ciljem glede potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk;
LETNA RAVEN POTROŠNJE NAJ NE BI PRESEGALA
90 LAHKIH PLASTIČNIH NOSILNIH VREČK NA OSEBO
DO KONCA LETA 2019 IN 40 TAKIH VREČK
NA OSEBO DO KONCA LETA 2025.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

DELA NA CESTI
VELIKA PRESKA -SOPOTA

Na regionalni cesti Velika Preska – Sopota, podjetje Trgograd izvaja modernizacijo in asfaltiranje ceste do odcepa
za Dole pri Litiji. Dela so razdeljena v dve fazi in sicer bo
izvajalec v okviru 1. faze izvedel razširitev odseka, uredil

BREZ PREKUHAVANJA VODE
V NASELJIH BITIČE TER SPODNJI
IN ZGORNJI HOTIČ

Javno podjetje KSP Litija je konec meseca julija, skladno z
določili podpisane pogodbe, zaključilo z izgradnjo primarnega cevovoda Jesenje-Bitiče v skupni dolžini 1620 m.
S tem je občanom naselij Spodnji Hotič, Zgornji Hotič in
Bitiče zagotovljen nov vodni vir, ki omogoča varno oskrbo
s pitno vodo. Rezultati analiz odvzetih vzorcev 28.08.2018
so izkazali skladnost vode s Pravilnikom o pitni vodi. Upravljalec vodovoda, JP KSP Litija, je tako že 4.9.2018 izdalo obvestilo, da vode v navedenih naselij ni potrebno več
prekuhavati

propuste in tam kjer je potrebno zaščitil nabrežine z jekleno mrežo ter jih tudi humiziral. Prva faza mora biti zaključena do 30.11.2018. V okviru 2. faze, rok zaključka je
1.2.2019, bo izvajalec asfaltiral vozišče, postavil zaščitne
odbojne ograje ter uredil prometno signalizacijo, vključno
s talnimi oznakami.

NOVI PROSTORI VRTCA TAČEK

Z navedenim je Občina Litija tudi izpolnila določila 8. člena Pogodbe o prenosu lastništva in upravljanja infrastrukturnih objektov in naprav sistema za oskrbo s pitno vodo
Hotič, ki je bila podpisana 31.12.2015 med Občino Litija,
JP KSP Litija in KS Hotič.

Manj svečk za več življenj

Vseslovenska humanitarna akcija bo tudi v letu 2018letos
potekala v občini Litija zato bi radi že sedaj povabili naše
občanke in občane da podprete akcijo in namesto cvetja in
sveč, v zameno za prostovoljni prispevek na svoje grobove
odnesete zastavice sočutja, ter na tak način prispevate največ kar lahko – nekomu rešite ali olajšate življenje. Ob tem
pa vam bo neizmerno hvaležno tudi okolje, saj ga v tem času
prekomerno onesnažujemo prav z obilico sveč.
Hkrati pozivamo tudi vse ustanove, organizacije in društva
v našem okolju, da se nam pridružite kot podporniki akcije,
ter s svojimi prostovoljci pomagate, da bomo tudi z letošnjo
akcijo ponovno dosegli svoj cilj. Z zbranimi prispevki iz preteklih treh akcij smo uspeli nabaviti kar lepo število defibrilatorjev ter terapevtskih pripomočkov za otroke s posebnimi
potrebami OŠ Litija – Podružnica s prilagojenim programom,
oskrbovance Doma Tisje ter za varovance VDC Litija.
Namen zbiranja v letu 2018, lokacije zbiranja sredstev
in časovni razpored vam bomo predstavili v oktobrski
številki časopisa Občan.
Skupaj zmoremo največ!

PREPLASTITEV CESTE HOTIČ - VAČE

Na podlagi dolgoletnih prizadevanj Občine Litija, Direkcija za
ceste RS nadaljuje s preplastitvijo ceste na relaciji Hotič Vače.

Predšolski otroci iz vrtca Taček v Hotiču so se s 1. septembrom preselili v nove prostore v Gasilski dom v Hotiču,
kjer bodo gostovali do izgradnje novega šolskega centra
v Zg. Hotiču

V LABINU PODPISALI POGODBO ZA PROJEKT MINE TOUR
V torek, 4. septembra 2018, je župan Občine Litija, Franci
Rokavec, prisostvoval pri podpisu pogodbe za uradni začetek
mednarodnega projekta MINE TOUR v Labinu (Hrvaška).
Projekt MINE TOUR (program Interreg Slovenija – Hrvaška) bo
naslednji dve leti skrbel za aktivno ohranjanje in vrednotenje
naravne in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva v Labinu in Litiji ter za razvoj trajnostnega turizma. Cilj projekta je aktivno ohranjanje rudarske dediščine z razvojem
novih trajnostnih čezmejnih
turističnih proizvodov. Spremembe in investicije se bodo
odražale v izboljšani dostop
nosti ter prepoznavnosti rudnikov za boljše doživljanje
dediščine, povečanju obiska
ter povečani privlačnosti
spomenikov – Sitarjevec
(Litija) in Šolt (Labin). Občina Litija je parter v projektu
skupaj z Občino Labin, ki je
tudi vodilni partner projekta,
Razvojnim centrom Srca Slovenije, Turistično skupnost
Istarska Županija, Turistično
zvezo Slovenija, Zavodom
za gradbeništvo Slovenije in Labin ART EXPRESS
XXI.
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AKTUALNO / DRUŠTVA

Polšniški kuharski šefi navdušili
strokovno komisijo v Oglarski deželi

Na povabilo Društva žena in deklet Dole pri Litiji se je tričlanska ekipa
polšniških kuharjev udeležila kulinaričnega tekmovanja na Dolah. V
okviru dogodka Oglarska dežela je poleg pestrega dogajanja potekalo
tudi kuharsko oz. bolj oglarsko-žar tekmovanje v ustvarjanju kreacij povezanih s
težkim oglarskim delom, seveda z uporabo oglja. Tekmovanja se je udeležilo 6
trojk. Polšniško trojko so sestavljali Uroš Ribič (vodja in sestavljalec menija), Roman Hribar in Tomaž
Vozelj. Poimenovali so
se Kotrljači (verjetno
ne veste kaj to pomeni, ker je dolga zgodba, bo najbolj, da jih
povprašate kar sami).
Uroš je pripravil odlično malico, ki jo je poimenoval OGLARSKA
PREGREHA: mlečna
koruza pečena na žaru
razvajana v maslu s
česnom in solnim cvetom, pečen krombir
v oblicah, s skutico z
zelšči in pečeno slanino, nežno pečena pečenica z ogljem, zavita v potrebušino in pečko na hrenovem namazu s kislo smetano, ajdovo - pirina stručka z orehi, karamelizirana čebula v balzamičnem kisu in
fizol skuhan z jabolki, cimetom in sladkorjem (stara slovenska jed) zabeljeno z
ocvirki. Delovali so usklajeno in srčno. Jed jim je odlično uspela, kar je potrdila in
z najboljšimi ocenami nagradila tudi stroga tričlanska komisija, ki jo je vodil priznani slovenski kuharski mojster Robert Merzel. Ekipa Kotrljačev pa ni poskrbela
le za nepozabno jed, za dobro uvrstitev je pomemben izgled (sponzorji Tesarstvo
Hribar, Tera in d.o.o in Matija Povše), preizkuševalce nove jedi pa so razvajali tudi
s črnim radlerjem (sponzor Matija Povše).
Čeprav Uroš velikokrat ustvarja nove jedi
in nas, okuševalce vedno navduši, se je ob
pomoči dveh odličnih pomočnikov zelo razveselil pohval in najvišje ocene komisije, ki
je potrditev in mogoče tudi odskočna točka,
da se preizkusi še v kakšnem kulinaričnem
tekmovanju.
Hvala Kotrljačem za razburljivo in slastno
popoldne, hvala tudi njihovi pomočnici Tanji, ki jim je bila doma v veliko (delovno) oporo in seveda organizatorjem Oglarske
dežele za nepozaben dogodek in novo izkušnjo. Še enkrat čestitke!
Polšničani pa so sodelovali tudi na predstavitvi kulinaričnih dobrot Občine Litija
v oddaji Dobro jutro, ki je bila v Litiji, 7. septembra. Uroš in Tomaž sta zopet navdušila z jedjo fižol z jabolki, zapeli so Ljudske pevke in godci iz Polšnika, s svojimi
odličnimi domačimi dobrotami pa so razveseljevale tudi članice Društva podeželskih žena in deklet Polšnik. 
Mateja Sladič Vozelj

DRUŽABNO SREČANJE USPELO

Na dan 1. 9. 2018, ne glede na vreme, vsako leto Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno organizira družabno srečanje za člane združenja in njihove družinske člane.
Letos smo se zbrali v vasi Jelša pod kozolcem pri gostišču Rozi. Prijavilo se je 165
oseb, srečanje se je udeležilo, glede na slabo vreme, 121
prijavljenih. Ob glasbi in druženju ter zelo skrbno pripravljeni razstavi plastificiranih slik o dejavnosti našega združenja
so potekale tudi družabne igre.
Streljanja z zračno puško se je udeležilo 52 oseb. Pri ženskah so prva tri mest zasedle: Stanka Magdič (1.; 24 krogov),
Janja Stopar (2.; 12 krogov) in Olga Mali (3.; 12 krogov). Pri
moških pa so največ krogov od 50 možnih dosegli: Tomaž
Kokalj (1.;
39 krogov), Rudi
Bregar
(2.; 38 krogov) in Janez Jurič (3.; 35 krogov).
Pri pivolovu je sodelovalo 61 oseb, najuspešnejše pri ženskah
so bile: Mihela Primc (1.; 8 steklenic), Marta Kotar (2.; 7 steklenic) in Marjeta Bregar (3.; 6 steklenic). Med moškimi pa
so v času dveh minut največ ulovili: Jože Kos (1; 9 steklenic),
Martin Kastelic (2.; 7 steklenic) in Andrej Derenčini (3.; 6 steklenic).
Tretja družabna igra je bila metanje obročev. Največje število
pri metu šestih obročev, sodelovalo je 75 oseb, so pri ženskah dosegle: Marta Kotar (1; 120 krogov), Darja Korenčan (2.; 110 krogov) in Dani Kos (3.; 100 krogov). Najuspešnejši pri moških pa so bili: Janez Zaman (1.; 160
krogov), Zvone Skomina (2.; 150 krogov) in Janko Vidgaj (3.; 140 krogov).
Skupni zmagovalec pri ženskah je bila Stanka Magdič, pri moških pa Janez Jurič. Vsi, ki so dosegli najboljša prva
tri mesta – kot tudi skupna zmagovalca družabnih iger so prejeli praktične nagrade, ki so jih prispevali donatorji
tega družabnega srečanja.

Za piko na i pa je poskrbel nežnejši del udeležencev, saj so tekom druženja skrbele za
strežbo, že pred tem pa napekle sladke priboljške. Hvala.
Med udeleženci je bilo zelo pozitivno vzdušje,
ki ga ni motilo niti slabo vreme.
Karlo Lemut

4  SEPTEMBER 2018

ŠOLSTVO / VZGOJA / KULTURA

Prvič v šolo

OŠ GABROVKA - DOLE

Sprejem prvošolcev
v Gabrovki

V Gabrovki je bil 3. september poseben dan za
10 prvošolcev. Ti so v spremstvu staršev zakorakali v šolo,
kjer so jih pričakale njihove učiteljice. Zbrane je pozdravil gospod ravnatelj, učenci 3. razreda pa so za prvošolce
pripravili kratek program dobrodošlice. Da so postali pravi
šolarji, so nam dokazali, ko so pogumno prestopili visoko
oviro pred učilnico. Prejeli so rumeno rutko in obljubili, da
jo bodo vestno nosili. Kasneje so se sprostili v telovadnici
in pojedli svojo prvo šolsko malico. Da se bomo še dolgo spominjali tega lepega dne, smo se tudi
fotografirali. Poslovili smo se v sproščenem vzdušju.
Želimo jim čim več lepih in nepozabnih šolskih trenutkov. 
Rebeka Bajec

V šolskem letu 2018/19 je
šolski prag na Osnovni šoli
Litija prestopilo 53 prvošolčkov. V ponedeljek, 3. 9.
2018, so se zbrali v avli šole, kjer jih pozdravil
ravnatelj Peter Strle. Ogledali so si gledališko
predstavo Trije prašički, ki so jo za njih zaigrali
starejši učenci, člani skupine Večkulturno gledališče.

Prvi šolski dan na POŠ Dole pri Litiji

V ponedeljek, 3. septembra, so se za učence odprla vrata v novo šolsko leto. Letos bo Podružnično šolo Dole obiskovalo 73 učencev. Pouk bo potekal v štirih kombiniranih oddelkih in enem
čistem oddelku 1. razreda.
Na prvi šolski dan smo se učenci, učitelji in drugi delavci šole pozdravili v večnamenski dvorani. Učenke višje
stopnje so nam doživeto recitirale pesem o prvošolki in
o prvošolcu ter o tem, kako osamljena je bila šola med
počitnicami. Zaigrala je tudi harmonika. Nik iz 7. razreda
je s poskočno pesmijo poskrbel, da je bil ta dan še bolj
nasmejan.
Še posebej smo bili na podružnični šoli veseli 15-ih
prvošolcev. Toplo dobrodošlico jim je zaželel ravnatelj
Osnovne šole Gabrovka – Dole, g. Igor Hostnik. Učenci
4. razreda so jim zaigrali igrico o Piki Nogavički, ki rada
raziskuje. Da je bila pot v šolo varna, je tri dni skrbel predstavnik Društva upokojencev Dole, g.
Martin Željko. V imenu vseh učencev in učiteljev podružnice se mu iskreno zahvaljujem.
Prvošolcem in vsem ostalim učencem želim, da bi z veseljem prihajali v šolo in sprejemali znanje
z »veliko žlico«. 
Marjeta Mrhar

VABILO

Osnovna šola Gabrovka - Dole in ZD Litija vabita na dan odprtih vrat DAN ZDRAVJA s PREVENTIVNIMI DEJAVNOSTMI, ki se bodo odvijale v soboto,
29. 9. 2018, 8.00–11.30 v šoli ter na športnih površinah pri POŠ Dole pri Litiji.
Aktivnosti, ki jih bodo lahko opravili odrasli udeleženci:
 brezplačne meritve vrednosti krvnega sladkorja, holesterola ter krvnega tlaka
 test hoje na 2 km  meritve telesne mase  pogovori z zdravstvenimi delavci
 vodena telovadba  pohod v okolici Dol
 ogled prijateljske tekme med učenci OŠ Gabrovka - Dole.
Preventivne meritve bodo izvajali strokovni delavci ZD Litija.
Hkrati bo potekala zbiralna akcija odpadnega papirja v korist šolskega sklada.
V primeru dežja bodo dejavnosti prestavljene na soboto, 6. 10. 2018.
Vabljeni!

VRTEC LITIJA

Dobrodošli v vrtcu

Vrtec Litija je v novem šolskem letu spet odprl vrata v vseh devetih enotah. Letos je
prvič vrtec začelo obiskovati skoraj 150 otrok, vseh skupaj jih bo naš vrtec v tem letu obiskovalo
620. September je namenjen postopnemu uvajanju, saj se tako otroci kot starši soočajo z veliko
spremembami. Otroci se na spremembe odzivajo različno, večina z jokom in razdražljivostjo. Vse
težave pa izginejo, ko sprejmejo novo okolje in se začnejo navezovati na vzgojiteljice, ki mu v času
odsotnosti staršev nudijo občutek varnosti. Pomembno je, da starši zaupajo vzgojiteljem in se
v času uvajanja dobro počutijo, saj njihova čustva otroci zelo dobro prepoznavajo in se na njih
odzivajo. Zato, spoštovani starši, zaupajte vzgojiteljem in verjemite, da bo vse dobro. Kmalu bo
vaš malček z veseljem obiskoval vrtec in pridobival nove in zanimive izkušnje.

Enota Taček deluje na drugi lokaciji

Enota Taček v Hotiču bo od septembra dalje delovala
v Gasilskem domu v Hotiču. Družini Vrdelja, ki nam je
skoraj sedemnajst let nudila svoje prostore, se iskreno
zahvaljujemo za sodelovanje. Verjamemo, da bo nova
lokacija prav tako omogočila kakovostno izvajanje programa, vse do selitve v novo šolo, kjer bodo tudi prostori
vrtca. Gasilcem gre iskrena zahvala, da so s tako zavzetostjo pripravljali prostore in pomagali pri selitvi. Vsakemu posebej in vsem skupaj iz srca hvala.
V dobro nadaljnje sodelovanje sploh ne dvomimo. 
Liljana Plaskan, ravnateljica

KNJIŽNICA LITIJA
Poletne ustvarjalne
urice v Knjižnici Litija in
sodelovanje na Polšniku

Tudi letos so med poletnimi počitnicami naše
pravljičarke sodelovale v dejavnostih za naše
počitnikarje. V juliju je v projektu Branje
pod krošnjami, ki je letos že četrto leto potekalo
na Polšniku pod kozolcem Hiše Juvan, ponovno
sodelovala tudi Knjižnica Litija. Pravljičarka Majda je otrokom predstavila zgodbo o bosem cesarju, po njej pa so izdelovali čeveljce iz kartona. Ustvarjalne, barvne, poučne pa so bile tudi
srede v Knjižnici Litija, ko so potekale pravljične
delavnice. Tokrat so bile teme različne, ker smo
želeli, da bo vsako srečanje tudi presenečenje.
Na 7 srečanj je prišlo 52 otrok, ki so po ustvarjanju živali in predmetov svoje moči obnovili s
pokovko in jabolčnim sokom, nekaj časa pa namenili igranju z igračo konstruktor. Vsem otrokom in staršem, ki so nas ob sredah obiskali,
se najlepše zahvaljujemo in kličemo nasvidenje!

Z morjem na Ti

Že v avgustovski številki smo omenili srečanje
s publicistom in morjeplovcem, Mitjo Zupan
čičem, ki o sebi pravi: »Skozi življenje krmarim
s peresom, fotoaparatom in kamero. Moje delo
je moj hobi, moje delo je moje poslanstvo.
Zapisano in objavljeno podeliti med ljudi me
osrečuje.« Mitja Zupančič je napisal več knjig,
Morsko prase, Svetilniki, Z morjem na Ti in tudi
dve otroški, Riba Žoga ter ZMorjšnice. Nastajata
pa že dve novi…

Poznavalec jadranske obale in otokov je letos na
Hrvaškem že drugič prejel nagrado Zlato pero.
Med otoki krmari že leta, na leto tudi po več mesecev, družbo mu dela veter, nalivno pero, harmonika in dva kužka pasme kavalir King Charles
Španjel. Več o avtorjevemu ustvarjanju si lahko
preberete na spletni strani http://www.osminka.eu/. Morjeplovec, založnik, pisatelj, pesnik in
urednik mesečnika eMORJE.com in tiskane izdaje PREMIUM, gostujoče pero številnih domačih in
tujih medijev bo gost prvega literarnega večera v
novi sezoni. S fotografijami nam bo približal znane
in manj znane otoke, obalne kraje, ljudi in njihove
navade. Vsak otok ima svojo zgodbo, legendam z
morja pa je treba verjeti. Mitja Zupančič nam bo
zaigral tudi na harmoniko, kakor zvenijo njegovi
večeri na barki, ko mu družbo delata neskončni
modrini neba in morja. Vabljeni v Knjižnico Litija,
v torek, 2. oktobra 2018, ob 19. uri.

Potopisno predavanje: Apalaška pot

Jakob J. Kenda je prvi Slovenec, ki je lani v celoti
prehodil 3500 km dolgo Apalaško pot. Poteka
skozi 14 ameriških zveznih držav, ob atlantski
obali, zato se je je oprijelo ime mati vseh poti.
Jakob J. Kenda jo je poimenoval »krepek sprehod«. Poznamo ga kot prevajalca Harryja Potterja, prevedel pa je tudi več gledaliških del in
prejel več nagrad. Je doktor literarnih ved. O
Apalaški poti je napisal tudi knjigo, ki nam jo bo
predstavil na predavanju, v torek, 23. 10. 2018,
ob 19. uri, v Knjižnici Litija.
Aleksandra Mavretič

V torek so prinesli šolske potrebščini in prvič
zares sedli v šolske klopi. Veliko so se naučili,
čeprav niso še čisto nič pisali in brali. Naučili pa so se, kako samostojno pospraviti svoje
stvari v garderobi, da je v razredu potrebno
dvigniti roko preden govoriš, da se po hodniku
hodi tiho, kako potekata malica in kosilo v šoli
in še veliko drugega.

Prvi dnevi potekajo z nasmehi na obrazih in
upamo, da ne bodo nikoli zbledeli.

Izobraževanje učiteljic Osnovne
šole Litija na Portugalskem

Od 19. - 28. avgusta 2018 so se učiteljice
Osnovne šole Litija Tjaša Dražumerič, Tanja
Kocmur in Simona Hribar v okviru mednarodnega projekta KA1 – Različnost nas povezuje
(Erasmus+) udeležile izobraževanja Creativity
& Interculturality v Lizboni na Portugalskem.
Izobraževanja so se udeležili tudi učitelji iz
Španije, Malte, Romunije, Estonije, Madžarske,
Grčije in Portugalske. Vsebina izobraževanja
je temeljila na team buildingu in skupinski
dinamiki, kreativnosti na delovnem mestu,
večkulturnosti in medkulturnosti, motivaciji,
prečnih povezavah in končni evalvaciji. Cilji
izobraževanja so temeljili na izmenjavi izkušenj in medkulturnih praks v sodelovalnem in
povezovalnem učnem procesu, s poudarkom
na ustvarjalnosti in inovativnosti, na boljšem
razumevanju lastnih kompetenc, na učenju z
namenom razvijanja ustvarjalnih strategij za
soočanje z izzivi večkulturnosti v domačih šolah in učilnicah ter razvijanje orodij in tehnik,
ki jih je mogoče uporabiti za povečanje motivacije učencev. Učiteljice uporabne novosti in
veščine že uporabljajo v praksi in širijo med
učitelje kolege.

Mag. Simona Hribar

POUK V OSNOVNI ŠOLI LITIJA, PODRUŽNICI
S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Pouk v podružnici bo v novem šolskem letu potekal v petih oddelkih nižjega izobrazbenega standarda, v treh oddelkih posebnega programa. V oddelkih je letos na
začetku leta 47 učencev. Sprejemajo pa jih seveda tudi med šolskim letom. Prvi
šolski dan je potekal veselo. Tretjo šolsko uro je učiteljica Sandra Rihter pripravila prireditev ob
začetku šolskega leta. Prireditev je potekala tako, da so učenci odgovarjali na zanimiva vprašanja,
ki so bila povezana z življenjem in delom na šoli. Zapeli so svojo himno. Predstavili so se posamezni oddelki in opisali svoja pričakovanja v novem šolskem letu. Na koncu so se posladkali in
tako radostno pričeli novo šolsko leto. 
Marjeta Mlakar Agrež

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Akcija zbiranja starega
papirja v prvem tednu
oktobra

Od 3. do 5. oktobra 2018 bomo na OŠ Gradec ponovno zbirali star papir. Izkupiček bo
namenjen šolskemu skladu, ki je v prejšnjem
letu znova uspešno pomagal mnogo učencem
pri obveznih ali nadstandardnih dejavnostih, o
čemer boste lahko več izvedeli starši na prvem
roditeljskem sestanku. Da bo sklad tudi letos
uspešno deloval, lahko pripomorete z vsakim
kilogramom starega papirja, zato vas vabimo,
da odpadni papir izročite enemu izmed naših
šolarjev ali pa ga sami pripeljete do zabojnika,
ki bo v času akcije pred glavnim vhodom matične šole.

Dejavnosti ob dnevu
Zdrave šole

V sklopu projekta Zdrava šola bodo v četrtek,
4. 10. 2018, v času popoldanskih govorilnih ur
v avli matične šole OŠ Gradec potekale različne dejavnosti. Od 17. ure dalje bodo strokovne delavke ZD Litija izvajale meritve krvnega
sladkorja, holesterola in krvnega tlaka.
Poskušale bodo izvesti test hoje, zbirale pa
bodo tudi neuporabljena stara zdravila.
Hkrati se bodo obiskovalci lahko udeležili delavnic priprave različnih napitkov in nabodal iz sadja in zelenjave ali pa si ogledali razstavo na temo Zdrava šola.
Alenka Zupančič

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

Prvi šolski dan na Polšniku

V ponedeljek, 3. 9. 2018, smo veselo zakorakali v novo šolsko
leto. Dva prvošolčka sta uspešno preskočila prvo oviro in uradno postala šolarja. Skupaj s tretješolci sta poslušala zgodbico
o Pikiju, ki je tudi šel v šolo. Otroci so se igrali igre in uživali v
druženju. Po malici pa so se posladkali s torto. Prvi dan je za
nami. Veselimo se vseh naslednjih. Polni energije in volje do
učenja komaj čakamo nove izzive.
Katarina Juvan

Novice iz Gimnazije Litija

V juniju so dijaki 4. letnikov
opravljali že 18. maturo na Gimnaziji Litija. Tako je do zdaj
gimnazijski program pri nas
zaključilo že 1431 dijakov-maturantov. V spomladanskem roku sta visoko število točk dosegli tudi dve zlati maturantki, Tinkara Perme in
Špela Pok. Vsem maturantom 18. generacije
iskreno čestitamo in jim želimo prijetne počitnice, jeseni pa uspešen začetek študija.
1. septembra pa je k nam prišla tudi bodoča 22. generacija maturantov, na začetku seveda kot
dijakov 1. letnika. Njim še posebej izrekamo dobrodošlico
in jim želimo čim lažji prehod
iz osnovne v srednjo šolo ter
uspešno šolsko leto.
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
V času, ko berete te vrstice,
GSM: 031 639 178
bo v novem šolskem letu za
nami že kar nekaj aktivnosti.
Od ekskurzije v Budimpešto za
4. letnike, športnih dni za 1.,
2. in 3. letnike do roditeljskih
sestankov. Ob tem vas še vabimo, da se prijavite na novice
preko našega facebook profila
www.facebook.com/gimlitija in tako sproti spremljate
dogajanje na naši šoli v besedi
in sliki. 
Gimnazija Litija

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez
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STRANKA SLS

GRADILI SMO ZA VSE GENERACIJE IN ZA SKUPNO PRIHODNOST
Ponovno se končuje štiriletno mandatno
obdobje v občinskem svetu. Ko se danes
oziram na naše mesto in na celotno
občino Litija, z veseljem opažam velike
spremembe - lepše mesto in lepša
celotna občina. Prav zato smo se svetniki
SLS -ŽUPANOVE liste odločili, da v sliki
in besedi predstavimo najpomembnejše
projekte, ki so nastajali v teh štirih letih in
so tudi pripeljani do zaključka, predvsem
pa do poplačila vseh obveznosti do
izvajalcev. Poleg tega pa veseli tudi
dejstvo, da je Občina zmanjšala svojo
zadolženost za 25% oziroma dobrih 5
milijonov eur.
V tem mandatu je Medgeneracijski
center Šmelc postal »zgodba o uspehu«,
stavba v celoti služi svojemu namenu
in je ogromna dodana vrednost mestu
in občini. Kajne, da je lepša kot stara
furnirnica?
Dokončno je bila urejena tudi okolica
nove osnovne šole, vključno s športnim
igriščem, ki služi vsem občanom in
občankam.

Z veseljem smo
podpirali projekte,
ki so koristni za
sedanjo in bodočo
generacijo

V Šmelcu biva moja mama. Bivanje naših staršev, tudi po odhodu v dom, v domačem
kraju, je nekaj izjemo pozitivnega, kar vsem sorodnikom omogoča dnevne obiske brez
dolgotrajnih voženj. Sama kvaliteta objekta in zasnove (gospodinjske skupnosti) pa
dajejo Šmelcu še poseben pečat. 
Anton Dobravec, Litija

Izgradnja centralne čistilne naprave je
bistveno pripomogla k izboljšanju čistosti
in varovanja našega okolja, v sklopu
izgradnje kanalizacijskega sistema se
je uredila cestna in druga vzporedna
infrastruktura.
Družba Telekom je omogočila optično
internetno povezavo več kot 2600
uporabnikov v občini Litija.
V zadnjem letu smo v turističnoizobraževalne namene uspešno uredili
prvi del rovov rudnika Sitarjevec in tako
ta skriti biser Litije odprli za številne
obiskovalce.
V zaključni fazi je obnova kletnih
prostorov v mestnem muzeju Litija, s
čimer se bistveno povečujejo muzejske
površine. Zaživelo je dogajanje v Oglarski
deželi in končno dolina Sopote dobiva
urejeno regionalno cestno povezavo.
V občini Litija smo uspeli modernizirati
in z asfaltno prevleko opremiti 40 km
cest. V Gabrovki so predšolski otroci
dobili bolj prijazne prostore v novem
vrtcu, v Jevnici je bil obnovljen most čez
reko Savo in ravno v teh dneh sta bila
izbrana izvajalca del za obnovo mostu
na Savi. Veliko je bilo narejenega tudi
na ustrezni vodooskrbi naših občanov.
Z izgradnjo povezovalnega voda in
priključitvijo na nov ustrezen vir, so
naselja Zgornji in Spodnji Hotič ter Bitiče
dobila ustrezno pitno vodo , v teku so
dela na vodovodih Tihaboj, Kresnice
ter Litija-Veliki vrh – Golišče. Končno se
pričenja izgradnja poslovilnega objekta z
obnovo pokopališča na Vačah. S selitvijo
dela proizvodnje Predilnice Litija in še
nekaterih drugih poslovnih subjektov
v industrijsko cono Zagorica, se je le ta
povsem zapolnila in uredila.

Kot mati z otrokom s posebnimi potrebami, ki je obiskoval šolo s prilagojenim programom, se zavedam, kako pomembna pridobitev v Litiji je bila nova šola, saj so bile
razmere v stari res nevzdržne. Z ustanovitvijo varstveno - delovnega centra v Litiji, ki
je plod dolgoletnih prizadevanj, pa je za naše otroke v občini preskrbljeno na najvišjem nivoju od vrtca do zaposlitve. Starši otrok s posebnimi potrebami smo neizmerno
hvaležni, da lahko naši otroci tudi po osnovni šoli ostanejo v domačem kraju, kjer s
svojimi izdelki lahko še naprej razvijajo in ohranjajo svojo ustvarjalnost ter pridobljeno znanje. 
Nežka Pirc

Kot društvo že več kot 2 desetletji ob dnevu zemlje sodelujemo pri čiščenju reke Save
in njenih nabrežin. V zadnjih letih opažamo bistven napredek pri čistosti reke Save, kar
lahko povežemo z izgradnjo čistilnih naprav na tem delu porečja.  Rafting klub VIDRA

Čeprav država Slovenija vedno manj
sredstev namenja občinam, smo lahko
zelo ponosni na naš razvoj, na povečanje
števila obiskovalcev naše občine, še
posebej pa smo lahko ponosni na izjemne
posameznike in skupine občanov, ki
delujejo v okviru različnih društev in
klubov. Potrebno je omeniti veliko
prizadevanja številnih prostovoljcev, ki so
v najrazličnejših akcijah pomagali zbirati
sredstva za defibrilatorje, katerih imamo
sedaj že 28 in še vedno potekajo akcije za
nameščanje po naseljih naše občine.
Lijana Lovše

Rudnik Sitarjevec ni več spomin na minule čase. Ohranjamo ga kot dragoceno naravno vrednoto državnega pomena in zanimivo tehnično dediščino, ki v prenovljeni obliki
služi turistično-izobraževalnemu namenu in predstavlja izziv za razvoj inovativnih raziskovalnih postopkov. 
Dr. Tea Kolar-Jurkovšek

Vrstile so se kritike na g. župana glede
zadolženosti občine. Res je bila občina Litija
med najbolj zadolženimi občinami v Sloveniji.
Tu vidim enostavno rešitev. Nič ne delaš in
nimaš težav. Ker sem že več kot trideset let
podjetnik, dobro vem, da večjih projektov
brez pomoči bank ni možno realizirati. Tako
je tudi doma. Večina ljudi, ki kupuje hišo ali
avto, za investicijo najame kredit. Ali je to
res tak greh? Pa saj se je s tem kreditom
veliko naredilo. Če bi se v Litiji pogovarjali o
poneverbah ali krajah premoženja, se tudi
jaz ne bi oglašal. Ker pa vem, da župan ni
nič vzel, temveč se je trudil za blaginjo vseh
občanov, sem ga podpiral in ga bom tudi v
bodoče. Zlobni jeziki vedo povedati, da bi
se investiciji kot sta medgeneracijski center
Šmelc in osnovna šola lahko realizirali z
bistveno manjšim vložkom. Prepričan sem,
da res. Toda, vsi, ki ste gradili in ste se, ko je
bilo vse končano vprašali, če je bilo mogoče
graditi malo drugače in ceneje, ugotovite, da
vse pa kljub vsemu ni šlo povsem optimalno.
Občina je trenutno zadolžena za 8 mio,
družbo SVC pa čaka vrnitev še 7mio. kredita.
Samo za boljše razumevanje, naslednja
primerjava. Proračun Občine Litija znaša
cca 14 mio , občina in družba SVC imata
skupnega kredita 15 mio. Na drugi strani
pa zasebno gospodinjstvo kupuje avto in
pri plači 1000 eur mesečno, najame 15.ooo
eur kredita. Gospodinjstvo in Občina sta v
tem primeru približno enako zadolžena, z
razliko, da je župan kritiziran v vseh mogočih
časopisih, prijatelju, ki je na tak način kupil
avto, pa čestitamo !!
Nimam namena, še manj pa potrebe, da se z
opravljenim delom hvalim, saj ena politična
stranka in nekaj svetnikov ne morejo narediti
vsega sami. Zelo težko je pripraviti predlog,
ki bi ga podprle vse politične stranke, čudi pa
me, da so bili nekateri svetniki opozicijskih
strank skoraj vedno proti vsem in vsakomur,
pa tudi če predlogi niso bili tako slabi.
Občanom to zanesljivo ni koristilo, je pa to
demokracija.

Bojan Železnik

ŽUPANOVA
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KULTURA / DRUŠTVA

Preprečevanje tatvin in vlomov

Kulturno-umetniško društvo Jevnica

POVABILO K SODELOVANJU

Tudi za sezono 2018/19 je Kulturno-umetniško
društvo Jevnica pripravilo raznovrstne kulturne dejavnosti, k sodelovanju in udeležbi katerih vabi krajane pa tudi druge zainteresirane
občane. Poleg spodaj naštetih dejavnosti so
možne tudi druge oblike kulturno-umetniškega delovanja, kar bo odvisno od odzivnosti in
pobud krajanov. Za dodatne informacije lahko
pokličete telefonski številki (041)804-062 (Jože
Gorenc) ali (041)739-966 (Sonja Mlakar), sporočite lahko tudi svojo pripravljenost za delo in
pobude (lahko tudi na e-naslov: kudjevnica36@
gmail.com).
1. Mešani pevski zbor KUD Jevnica, ki ga
vodi Katarina Trček Marušič, želi med svoje
vrste pritegniti čim več mlajših pevcev. Zbor
ima raznovrsten repertoar in gostuje po številnih krajih doma in v tujini. Vaje so ob torkih od 18.30 do 20.00 ure. Informacije na
tel.: (041)739-966 – Sonja Mlakar.
2. Mešani pevski zbor Miha Vahen, ki ga
vodi Natalija Šuštar, nadaljuje tradicijo zborovskega petja v Jevnici. Zbor goji predvsem
ljudsko pesem, s poudarkom na ohranjanju
tradicije kraja. Vaje so ob ponedeljkih od
19.00 do 21.00 ure. Informacije na tel.:
(041)804-062 – Jože Gorenc.
3. Plesna skupina Rondo vabi k sodelovanju
otroke od 3. leta dalje. Vpis bo potekal v
torek, 11.9. od 16.30 – 18.30. Informacije
pri mentorici Simoni Kočar na tel: (031)749624.
4. Poučevanje kitare bo vodil Jošt Gombač.
Učenje bo individualno, vpis in termin

5.

6.

7.

8.

9.

za vaje po dogovoru. Informacije na tel.:
(051)264-898 – Jošt Gombač.
Rekreacija - telovadba bo pod strokovnim
vodstvo ga. Katje Šifrer potekala ob sredah
v dvorani zadružnega doma v Jevnici. Začetek vadbe bo 10. oktobra od 19.30 – 21.00.
Informacije na tel.: (068)162-985 - Marta
Novak.
Bobnarske tečaje bo vodil Issiaka Sanou.
Potekali bodo v dveh skupinah, za odrasle in
otroke. Učenje bo potekalo na tradicionalnih afriških tolkalih, ki bodo za tečajnike na
razpolago brezplačno. Vaje bodo potekale
ob sredah, in sicer za otroke v OŠ Jevnica
od 15.30 – 16.30, za odrasle pa v KUD-ovih
prostorih od 18.00 – 19.30. Informacije na
tel.: (041)340-659 - Issiaka Sanou.
Poučevanje klavirja in orgel bo potekalo
pod vodstvom Katarine Trček Marušič. Učenje bo individualno, vpis in termin za vaje po
dogovoru. Informacije na tel.: (031)771-887
– Katarina Trček Marušič.
Vse zainteresirane vabimo k sodelova
nju v dramsko-recitatorski sekciji, ki jo
vodi Irena Režek. Vaje potekajo ob četrtkih od 19.30 – 21.00. Informacije na tel.:
(051)385-838 – Irena Režek.
Vabimo vas na tečaj šivanja, ki ga bo vodila izkušena in priznana pedagoginja, ga.
Helena Hercigonja. Cena 20-urnega tečaja
je 50,00 EUR. S tečajem pričnemo 3. oktobra, od 17.00 – 22.00 ure v OŠ Jevnica.
Število mest je omejeno. Informacije na
tel.: (041)739-966 – Sonja Mlakar.

POROČAMO, IZVAJAMO, NAČRTUJEMO

POROČAMO: Začetek šolskega leta
se je v Društvo Lojtra začel pestro. Zaključujemo dva mednarodna
projekta v okviru programa Erasmus+ mladi v
akciji. Prvi je bil obisk mladinskih delavcev iz.
6 držav EU, kjer smo preverjali skupne interese
in možnosti sodelovanja v prihodnosti. Projekt
je nosil ime: How
to achieve holistic
support for youth
workers and trainers (Kako doseči
celostno podporo
za mladinske delavce in trenerje).
Drugi projekt je naslavljal mladinske
delavce začetnike
in jih usposabljal
za kvalitetno upravljanje z učnimi izkušnjami mladih. Ta projekt sliši na ime: Do it
yourself: facilitate learning experiences (Naredi sam: upravljal učno izkušnjo). Oba projekta
sta dosegla zastavljene cilje in sta v fazi poročanja nacionalni agenciji Zavod MOVIT, ki v
Sloveniji upravlja z omenjenim programom.
IZVAJAMO: Tekom poletja smo pričeli z novim
projektom: Vikendi/dnevi potovanja in povezovanja. Na srečanjih odkrivamo alternativna
znanja, se o njih pogovarjamo in jih preizkušamo. Tako smo izvedli delavnici glasbene terapije in joge ter izvedli k dvodnevno srečanje kjer
smo spoznavali stara šamanska znanja, astro-

Preurejanje
prostorov Lila

Po dveh letih, odkar društvo
LILA deluje pod odrom litijske kulturne dvorane, je septembra potekalo
veliko preurejanje in preseljevanje. Likovna učilnica za otroke, ki je bila v 1. nadstropju KC, bo
odselj služila upravi JZKMŠ, LILA pa je dobila
dodaten prostor, ki se bo imenoval LILIN STOLP.
V istem prostoru bo delovala tudi Univerza za 3.
življenjsko obdobje - U3.
Preurejanje pa ni bil mačji kašelj, sa je bilo
treba vso opremo prenesti in prestaviti (tudi v
ateljeju pod odrom), prebeliti LILIN STOLP in
na novo urediti učilnice. Tako je september minil v znamenju LILINIH DELOVNIH AKCIJ, ki jih
delajo člani sami. Preurejeni prostori pa bodo
na ogled na DAN ODPRTIH VRAT.

Dejavnost v septembru

V četrtek, 13.09.2018, so člani LILE obiskali
10. festival novomedijske kulture SPECULUM
ARTIUM. V Trbovljah.
V petek, 14.9.2018, je bila v avlo občine Litija
prestavljena likovna razstava 2. SLIKARSKA
POT 2018 »IZKOPANO IZ SPOMINA IN UPODOBLJENO« RUDNIK SITARJEVEC.
V petek, 28.9.2018, bo DAN ODPRTIH VRAT
LILA - ogled preurejenega ateljeja LILA in vpis
novih članov

logijo in jih povezovali s sodobnimi pristopi v
coachingu. Namen projekta je širiti obzorja,
hkrati pa posamezniku ponuditi orodja, ki ga
podpirajo pri njegovem osebnem in poklicnem
razvoju. Ker smo si različni je tudi nabor ponujenih orodij pester. Nadalje smo dve mladinski delavki poslali na Finsko na izobraževanje
YOUth are the voice (Mladi so glas), kjer so
pridobivale kompetence za uspešno
upravljanje socialnih omrežij.
NAČRTUJEMO:
Skupaj z Osnovno
šolo Gradec načrtujemo pričetek izkustveno naravnanega programa za
učence, v sklopu
katerega se odpravljamo tudi v tujino.
Ker je projekt še v
načrtovanju, več o njem prihodnjič. V polnem
teku pa so tudi priprave na oddajo novih dveh
projektov v program Erasmus+, mladi v akciji,
ki bosta poskrbela, da bodo imeli litijski mladi
še naprej možnost brezplačnih učnih izkušenj v
tujini. V sodelovanju s projektnimi partnerji se
pripravljamo tudi na zaključno konferenco projekta Global education Agora (Globalno učenje
Agora), ki bo potekala novembra v Ljubljani.
Vse aktualne informacije redno objavljamo na
naši spletni strani: https://www.drustvolojtra.
si/ in FB profilu: https://www.facebook.com/
lojtradrustvo/. 
Aljaž Zupan
Konec septembra bo LILA svojo dejavnost
predstavila tudi v IC GEOSS za udeležence projekta Socialna aktivacija Litija.
VPIS v CICI in MALA LILO ter LILA ODRASLI
je možen še na dan odprtih vrat ali po e pošti: lilaatelje@gmail.com

Dejavnost v oktobru
ZAČETEK DELAVNIC
CICI LILA - vsak torek od 16,30 do 18,00
LILA -odrasli -vsako sredo od 18,00 do 20,00
MALA LILA - vsak četrtek od 17,30 do 19,00
FOTO LILA - po dogovoru
LILA PIŠE - po dogovoru
Nedelja, 7.10. reka SAVA slikanje pred MC
Litija
Petek, 12.10. LIKOVNA USTVARJALNICA za
učence litijske in šmarske občine in gimnazijce
Ponedeljek, 22.10. razstava PANJSKE KONČNICE (za projekt Sadjarskega društva LITIJA)
15. območno srečanje literatov 2018 (Izlake)
sodeluje LILA PIŠE
LIKOVNE PODOBE OB CANKARJEVIH DELIH
- območna razstava JSKD Litija
Vabimo vas k vpisu v delavnice in na prireditve!
Predsednica LILA:
Joža Ocepek

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

Zavarujte se pred vlomom v
stanovanje ali hišo

Število vlomov v vozila, pa tudi stanovanja,
stanovanjske hiše in vikende, iz leta v leto
narašča, storilci pa so čedalje bolj predrzni
ali nasilni. „Prilika dela tatu“ in vlomilec bo
raje izbral tisto vozilo, stanovanje ali hišo,

kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in
tveganje za odkritje najmanjše. Osamljeno
vozilo z na vidnem mestu odloženimi predmeti, bo bolj verjetno tarča vloma kot obratno.
Posebno „vabljiva“ za vlomilce so nezaklenjena
vrata ali priprta okna ...
Zato predno zapustite svoje vozilo parkirano ob
gozdni poti:
• zaklenite vrata in zaprite okna,
• pospravite predmete, ki jih imate v vozilu
tako, da niso na vidnem mestu,
• poskrbite, da ima vozilo alarmno napravo,
• ne puščajte dokumentov vozila v vozilu;
Če kljub vsemu postanete oškodovanec
oz. žrtev kaznivega dejanja, o tem takoj
obvestite policijo! Tatvino, vlom v vozilo ali
stanovanje ali kakšen drug neprijeten dogodek takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličite na interventno telefonsko
številko policije 113 ali anonimno številko
policije 080 1200.
Danijel Stanojevič, pomočnik komandirja
policijski inšpektor specialist II

Marko Dernovšek (1948–2018)

V začetku avgusta
smo se na Savi
poslovili od Marka
Dernovška. Marko
je bil prepoznaven
Savčan. Opravljal
je številne funkcije
v kraju in bil dolga
Narisala: Marija Smolej
leta član sveta krajevne skupnosti. Delo je opravljal z veseljem,
zagnanostjo in dosledno. Ni maral polovičarstva. Aktivno je deloval tudi v Medobčinskem
društvu invalidov Litija in Šmartno pri Litiji.
Prepoznaven je bil pri organiziranju izletov in
letovanj, ki so se med invalidi dobro prijela in
postala stalnica pri delovanju.
Marko je bil velik ljubitelj našega gorskega
sveta. Ni sodil zgolj med uporabnike gorskega
sveta ampak je s svojim aktivnim delovanjem
v okviru Planinskega društva Litija prenašal
znanje in izkušnje na člane. Kar šestinpetdeset let je bil član planinske organizacije. Svojo
pripadnost planinski organizaciji je izkazoval z
delom. Že leta 1965 je postal član upravnega
odbora. Bil je načelnik mladinskega odseka in
aktivno pomagal pri delu mentoric v šolah. Organizacija in vodenje sta mu bila prirojeni vrlini.
Leta 1978 je opravil tečaj in postal Planinski
vodnik. Po opravljenem tečaju je prevzel vodenje izletniškega odseka in ga uspešno vodil
pet let. Leta 1981 je Ani Mohar Čači pomagal
pri organizaciji prvega planinskega tabora Planinskega društva Litija. Tabori vsako leto brez
prekinitve potekajo še danes. V letu 1992 je
na rodni Savi ustanovil planinsko sekcijo. Več
kot dvajset let jo je uspešno vodil. Vsakdo, ki je
imel priložnost občutiti vzdušje v sekciji, pri Kojotih, pri Savčanih je delil mnenje, da je to tisto
pravo vzdušje, pristno planinsko za v učbenik.
Delovanje sekcije se zaradi Markove bolezni ni
zaključilo. Kojoti še naprej gojijo klasično planinsko dejavnost. Na izlete se je dobro pripravljal. Zavedal se je odgovornosti, ki jo nosi vodnik. Ni šlo za formalno, pravno odgovornost,
šlo je za odgovornost do udeležencev. Skrbel je
za dobro počutje udeležencev. Bilo mu je mar

za vsakega kako se počuti in, da se bo izletov
tudi naprej z veseljem udeleževal. Cenil in udejanjal je točnost, bil je redoljuben in natančen.
Njegov smisel za humor je navduševal vse ki
smo imeli privilegij biti v njegovi družbi. Ob stoletnici našega planinskega društva je poskrbel,
da smo na Požganici, kjer je stala prva koča Litijske podružnice SPD, v bližini današnjega planinske koče na Zasavski gori, postavili obeležje
in klopco, ki spominja na trud naših prednikov
in na to, da smo Slovenci planinski narod. Zaljubljen je bil Jalovec, ki ima mesto v grbu PZS
in vsako leto, ko mu je zdravje še dopuščalo se
je povzpel na Jalovec.
Marko Dernovšek se je poslovil v jubilejnem
letu, ne samo v svojem sedemdesetem, ampak
širše tudi planinska organizacija, praznuje 125
let svojega obstoja. Številni zanesenjaki njegovega kova z delom utrjujejo ugled in razvoj naše
organizacije. Delo ni plačano je pa nagrajeno.
Največja nagrada za opravljen trud je nasmeh,
izraz zadovoljstva udeležencev sodelavcev, to
je tudi sam občutil. Njegovo delo ni ostalo neopaženo kar dokazujejo številna priznanja, ki jih
prejel. Prejel je srebrni in zlati častni znak MDO
Zasavja, bronasti, srebrni in zlati častni znak
PZS. Priznanje za tridesetletno delo planinskega vodnika. Ob stoletnici društva pa je prejel
Spominsko plaketo MDO Zasavja in sedem let
prej tudi visoko priznanje Spominsko plaketo
Planinske zveze Slovenije.
Njegova življenjska pot je bila bogata. Ustvaril
je družino, zgradil hišo aktivno sodeloval pri
družbenem življenju na Savi in pri številnih društvih. Bil si poznan in priljubljen sokrajan. Zagotovo pa je svojevrsten pečat njegovemu življenju vtisnilo prav planinstvo. S svojo življenjsko
sopotnico Slavo, ki ti je vedno stala ob strani,
se je spoznal v gorah in najprej sta imela planinsko poroko v Trenti.
Zdi se, da so gore večne, trdno stojijo na svojem mestu in kljubujejo. So del nežive narave,
ki dajejo zavetje življenju, ki je minljivo očarljivo, nepredvidljivo. Marko jih je dodobra okusil
in bil del njih, del živega sveta.

Aleš Pregel

DESETO LETO DELOVANJA

Oktober bo razgiban.
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno vstopa v deseto študijsko leto. Uradni začetek bo 11.
oktobra 2018 ob 17. uri v Mestnem muzeju Litija. Člani bodo dobili informacije o delu, o vsebinah dejavnosti in o novostih, ki jih bo kar nekaj...
Tako kot se za praznično leto spodobi. Program
bo zapisan v zgibanki.
Nekatere dejavnosti se bodo začele že pred uradnim začetkom. Keramičarke se bodo prvič sestale 1. oktobra ob 10. uri v Knjižnici Šmartno in se
dogovorile o delu ter dobile informacije o obisku
mojstrice dela na vretenu za glino.
V sredo 3. oktobra ob 10. uri ste vabljeni na tečaj angleškega jezika, dobrodošli lanskoletni tečajniki, novinci pa naj ne odlašajo, saj predznanje
ni pogoj za obisk.
Mentorica Študijskega krožka Kulturna dediščina vabi
na ekskurzijo. Člani bodo
nabirali znanje in uživali na
Avstrijskem
Koroškem.
Datum bo znan kasneje.
Zgodilo se je septembra.
Letos bodo, v podporo obolelim za rakom na dojkah, zopet oblečena litijska drevesa
v rožnate pletenine. Na OŠ
Gradec pa je cel september
potekal maraton pletenja in
kvačkanja – tudi naše članice so kvačkale, vsak petek
zjutraj na šoli. Tudi njihova
drevesa bodo rožnata.

Članice, ki so vešče šivanja, so na omenjeni šoli
pomagale izpeljati čistilni dan, ki so ga šole po
Sloveniji organizirale 15. septembra. Učenci so
v šolo prinesli odslužene, premajhne poletne majice; odrezali so jih pod rokavi in zašili. Za ročaje
nakupovalne vrečke pa so uporabili zarobljrni del
rokavov. Tako so se vsi priključili projektu Imam
svojo vrečko.
Za november napovedujejo:
Začetek plesnih vaj kavbojskih plesov – country line dance. Leta niso omejitev, vabijo vse, ki
jih ta ples zanima – tudi zunanje obiskovalce.
V sredo, 21. novembra ob 16.30 ste vabljeni v
Mestni muzej Litija; pletli boste tople nogavice.
Prijazno vabljeni. Za nova znanja ni nikoli prepozno.
Milena Dimec
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Množičen obisk
na festivalu Slovo
poletju 2018
Dvanajsti festival Slovo poletju (Litija, 22. in 24. avgust) je zaznamoval množičen obisk navdušenih ljubiteljev vokalne in plesne
umetnosti. Zaradi pričakovanega velikega obiska na koncertu Perpetuum Jazzile smo letos prizorišče prestavili na Valvazorjev trg in
ulica je bila polna poslušalcev. Pevci so nas navdušili kot vedno.
Perfektna izvedba in sproščen nastop. Mnogi so bili na njihovem
koncertu prvič in verjamemo, da so res doživeli pravo vokalno ekstazo. Odzivi so bili fantastični. Hvala vrhunskim pevcem, njihovim
vodjem in tehnični ekipi, ki so nam pričarali nepozaben poletni
večer. Vendar navdušenja še ni bilo konec, saj so nas v petek zvečer (zaradi slabega
vremena v Športni
dvorani) na noge
spravili tudi odlični
plesalci Športnega
društva NLP Litija
ter njihovi gosti iz
klubov Bolero in
Artifex. Dobra ura
plesnih
užitkov,
zanimivo zastavljena plesna zgodba
Poletja v školjki
ob Savi, lučni efekti in dobro izbrana plesna glasba je zaznamovala
nepozaben zaključek letošnjega festivala Slovo poletju. Program je
povezoval Gorazd Mavretič. ZKMŠ – Kulturni center se zahvaljuje
nepogrešljivi tehnični ekipi KSP Litija in vsem ostalim, ki so s svojim
znanjem in delom pripomogli k organizaciji obeh dogodkov. Hvala
g. županu Franciju Rokavcu za trud, saj brez sponzorjev in donatorjev izvedba dogodka tudi letos ne bi bila mogoča.
Hvala sponzorjem: Asfalt Kovač, KGL Litija, Pino Litija, Petrol
Ljubljana, Trgograd Litija, In-tact Zagorje, Geoplan Litija, SPL
Ljubljana, Agrolit Litija, KSP Litija, Restavracija Monaliza Litija,
Spar Litija in donatorjem: Predilnica Litija, Gradnje Moste, MIRS
Litija, Deželna banka Slovenije, Omahen Transport, Rafael. Hvala
številnim obiskovalcem, ki ste navdušeno spremljali oba večera!
Nasvidenje naslednje leto! Foto galerijo utrinkov iz obeh večerov
si lahko ogledate na našem FB profilu ali na spletni strani kclitija.si – foto: Gregor Požun.

GLEDALIŠKI ABONMA V
KULTURNEM CENTRU LITIJA –
prvič v novi sezoni se srečamo
v NOVEMBRU!

Letošnjo sezono bomo pričeli v NOVEMBRU. Trudili smo se uskladiti z gledališči in glede na odlične predstave, ki smo jih vključili v
program, se žal za termin v oktobru nismo uspeli dogovoriti, ker
ravno v tem času poteka Borštnikovo srečanje. Abonenti boste o
tem pisno obveščeni. V začetku oktobra boste prejeli tudi vstopnico in račun. V svoj koledarček pa si prosimo zapišite naslednje
datume: ČETRTEK. 8.11.2018 – Dekliščina (Špas teater) in ČETRTEK, 22.11.2018 – ŽUPANOVA MICKA (SNG Drama Ljubljana).
Potrjen pa imamo tudi že decembrski termin: 6.12.2018 – PISMO
ROSNO Vsega je kriv poštar (Špas teater)! Novo predstavo pa tudi
že pripravlja domača gledališka skupina. Verjamemo, da bo sezona nadvse zanimiva in zabavna, zato se vam ZAHVALJUJEMO ZA
RAZUMEVANJE. Za vse informacije lahko pokličete na 8900-200.

13. OKTOBRA si bomo ogledali predstavo Dino in čarobni Toni v
izvedbi Gledališča Ku Kuc. Lačni Dino ne pozna glasbil. Zanj je
flavta salama, trobenta kornet in kitara »bedrca«. Velika sreča
zanj, da pomagajo gledalci, kajti brez njih bi se lahko ta predstava
končala v bližnji bolnišnici.
27. OKTOBER pa bo dan za bonton. Marsikaj zanimivega bomo
slišali v predstavi Bonton za male lumpe, o čemer nas bo poučilo
Gledališče Bičikleta.
Predstave so ob 10. uri v dvorani Kulturnega centra Litija. Cena
vstopnice ostaja nespremenjena, 3.5€. Več o predstavah si lahko preberete na naši spletni strani kclitija.si, lahko pa postanete naš prijatelj na facebooku ali nam pišete na kulturnicenter@
zkms-litija.si in vas dodamo na mailing listo.

Dnevi evropske kulturne
dediščine 2018 - Naša
dediščina: kjer preteklost
sreča prihodnost

V Mestnem muzeju Litija bomo letošnje Dneve evropske kulturne
dediščine obeležili s tremi zanimivimi dogodki.
V četrtek, 27. septembra, ob 18. uri, vljudno vabljeni v naše prostore na odprtje gostujoče razstave LJUBLJANA PRED 100 LETI,
ki preko fotografij prikazuje življenje Ljubljančanov med prvo svetovno vojno. Letos obeležujemo stoto obletnico konca te ene največjih morij vseh časov in s to razstavo se spominjamo tudi trpljenja civilnega prebivalstva, ki je zaradi vojnih razmer še posebno v
zadnjih dveh letih vojne trpelo strašno pomanjkanje.
V soboto, 29. septembra, ob 10. uri pa vabljeni, da se udeležite
PRIKAZA ULIVANJA IN TALJENJA RUDE na ploščadi pred rudnikom Sitarjevec, kot so to počeli naši predniki v prazgodovini. Prikaz
bo potekal pod strokovnim vodstvom arheologa Mateja Drakslerja.
V sredo, 3. oktobra, ob 17. uri, pa ste vljudno vabljeni na OTVORITEV REPLIKE NEKDANJE LITIJSKE KAPELICE ob Zasavski
cesti nasproti Merkurja. Po letih
preučevanja njene zgodovine
in zbiranja informacij se je uresničila dolgoletna želja številnih
meščanov. Kapelico, ki je nekoč
stala na obrobju trga Litija in je
stoletja služila Litijanom pri procesijah in v druge namene, naj bi
po nekaterih dognanjih postavili
že v 2. pol.16. stoletja v zahvalo za srečne vožnje po Savi in v
obrambo poplavam. Trdni dokazi
o njeni starosti pa so iz 2.pol. 18.
stoletja, ko se kapela pojavi na
nekaterih tedanjih zemljevidih. V
njeni notranjosti so restavratorji
odkrili čudovite poslikave – freske svetnikov, ki so jih strokovnjaki
previdno sneli (originale hrani Mestni muzej Litija), kopije pa bodo
na ogled obiskovalcem tudi v novogradnji. Gre za svetnike sv. Nikolaja, zavetnika brodarjev in čolnarjev, sv. Cecilije, zavetnice glasbe,
sv. Antona Padovanskega in sv. Florjana, zavetnika gasilcev.
Projekt njene obnove in gradnje replike financira Mestna skupnost
Litija ob sodelovanju Mestnega muzeja Litija in ZVKD OE Ljubljana.

Odprtje likovne razstave Janeza Prašnikarja
in Anice Škoda – ponedeljek,
24. september ob 19. uri.

Jesenske otroške matineje

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!

Pričeli bomo zaljubljeno. V SOBOTO, 29. SEPTEMBRA, bo naša
srca ogrelo Gledališče Kolenc s predstavo Zaljubljeni Petrček, ki
je do ušes zaljubljen, vendar svoji izvoljenki nikakor ne more povedati, da jo ima rad. Čarovnica Rezka pa pozna rešitev.

Letošnje počitnice smo sklenili s predstavo
Poletje v školjki ob Savi, s katero smo se
premierno predstavili v sklopu festivala Slovo poletju. Kmalu
zatem pa smo skočili v novo plesno sezono. Street tekmovalne skupine so začele s pripravami na mednarodna tekmovanja.
Prav v teh dneh se mudijo na Svetovnem prvenstvu v češkem
mestu Ústí nad Labem. Aktualni rezultati, fotografije in video
posnetki s tekmovanj so dostopni na našem instagram profilu in
facebook strani NLP Litija.

Strokovna ekskurzija na avstrijsko koroško

V sodelovanju z Društvom univerza za tretje življenjsko obdobje
Litija in Šmartno se bomo jeseni odpravili na obisk k naših avstrijskim zamejcem. 19. oktobra si bomo na celodnevni ekskurziji ogledali kulturne in naravne znamenitosti območja Gospe
Svete (Maria Saal) ter si ob povratku preko Ljubelja ogledali spominski park podružnice Mauthausna in Tržiški muzej. Podrobnejše informacije glede programa in cene ekskurzije bomo objavili
naknadno, zato vabljeni, da spremljate obvestila muzeja in Tretje
univerze preko elektronskih medijev.
Pridružite se nam – več nas bo, bolj bo veselo!

Litijski likovnik Janez Prašnikar se po nekaj letih s svojo razstavo
zopet vrača v Kulturni center Litija, saj pod njegovim čopičem
vsak mesec nastane kakšna nova umetnina. Tokrat je v goste povabil tudi prijateljico, likovnico Anico Škoda, ki prihaja iz Zagradca. Oba imata rada naravo. Toplina barv, ki jo izžarevajo njune
slike, vas bo popeljala v svet energij, kjer so ujeti minljivi trenutki,
skrbno shranjeni na platno. V kulturnem programu bo sodelovala
vokalna skupina Amabile. Ljubitelji lepega prisrčno vabljeni na
prijetno srečanje z umetnikoma!

ZAPLEŠIMO V NOVO
ŠOLSKO LETO

Stara sodnija se obnavlja!

LOKALNA GLASILA: ali morda kdo doma hrani stara šolska
in društvena glasila ali kronike? Le-te so neizčrpen in dragocen vir podatkov iz preteklosti, zato bomo zelo veseli, če jih prinesete pokazat.

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

OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV

Na dnevih odptih vrat pa smo vsem, ki jih zanimajo različne
zvrsti plesa, predstavili naše tečaje. V našem društvu v Litiji plešejo prav vse generacije: najmlajši na tečajih Cici in Balet, šolarjem vseh starosti so namenjeni tečaji Pop, Jazz/Show Dance
in Hip hop, odrasli pa se družimo na tečaju Hip hop (kjer naj
vas ime ne zavede, saj se urimo tudi v ostalih plesnih zvrsteh),
s 30. septembrom pa se vrača tudi Družabni ples. Tudi tečaji
v Kresnicah (Cici, Pop mix, Hip hop) so že v polnem zamahu,
prav kmalu pa s plesnimi tečaji začnemo tudi na Vačah (Cici,
Šolski plesni festival). Za vse tiste, ki ste zamudili dneve odprtih
vrat, smo še vedno na voljo. Najdete nas na spletu, lahko nas
pokličete po telefonu ali pa se kar oglasite na treningu, ki vas
zanima. Se vidimo!

Vesela igra na prostem

Igra je dejavnost, ki nas povezuje sprošča in nam daje željo po
ponovnih srečanjih. Skavtstvo je posebna igra, ki vključuje tudi
prevzemanje odgovornosti, učenje koristnih veščin, izzive in
omogoča osebnostno rast posameznika.
Med poletjem smo se odpravili na tabore na različne konce
Slovenije. Najmlajši volčiči in volkuljice so odkrivali svet tihomorskih staroselcev ob reki Kolpi. Izvidniki in vodnice so v
mirni dolini v Podpadežu pri Podkumu en teden bivali v šotorih
in premagovali izzive življenja v naravi. Najstarejši popotniki in
popotnice so se odpravili na pot od Škofje Loke do Radovljice,
pot jih je vodila preko Ratitovca do Bohinjskega jezera, kjer so
si osvežili utrujene noge. Skavtski izzivi se za vsako starostno
skupino razlikujejo, kljub
vsemu pa jih druži skavtski
duh, ki jim pomaga pri vseh
izzivih življenja v naravi.
Verjamemo, da nam bo v večjem številu še mnogo lepše, vas in vaše otroke lepo
vabimo, da se nam pridružite v novem skavtskem letu
2018/2019. Začeli bomo v
soboto 6. oktobra ob 16. uri
pred litijsko cerkvijo. Vabljeni tudi k ogledu naših dejavnosti na strani Skavti Litija 1
na Facebooku.

Samo Škrabanja
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Novice iz Planinskega društva Litija

MLADINSKI CENTER LITIJA

Evropska prostovoljska služba se končuje…
Od oktobra 2017 do septembra
2018 smo v Mladinskem centru
Litija v sodelovanju z osnovnima šolama Šmartno in Gradec gostili 4 prostovoljce iz Nemčije,
Francije in Španije.
Prostovoljci so v Mladinskem centru sodelovali
pri pripravi in izvedbi programa mladinskega
centra Krik, Vinterojder, Pustni karneval, Dan
za spremembe, Štafeta kulture, poletni program in Festival F52.
Dva izmed njih sodelujeta v projektu Multiversmedia vol.2. V tem času sta dokumentirala
dogodke Mladinskega centra za namene spletnih strani in promocije ter sodelovala pri pripravi vsebin v dnevnem centru. Lotila sta se
tudi lastnih projektov na področju multimedije:
Fotografskih: prenova muzeja in DIY razvijalnica fotografij (ja tistih na papirju) ter filmskega
projekta - Things to do in Slovenia). Od prosto-

voljcev se bomo poslovili v petek, 28.9.2018
ob 18:00 uri, ko nam bosta tudi predstavila
svoje izdelke.
Že poleti sta odšla prostovoljca, ki sta bila
večino leta vključena v osnovni šoli na projektu
Let’s put some non-formal into formal. Prostovoljca sta sodelovala pri pouku tujih jezikov,
podaljšanem bivanju, šolskih izletih in ekskurzijah. Njuna prisotnost na šoli je učencem pomagala pri utrjevanju rabe tujih jezikov, razvijanju multikulturnosti ter spoznavanju evropskih
priložnosti za mlade.
Tekom obeh projektov so prostovoljci preizkusili svoje sposobnosti dela z mladimi in skupnostjo v mladinskem centru, matičnih in podružničnih osnovnih šolah ter VDC-ju.
Rezultate projektov si lahko ogledate tudi na
naši spletni strani in družbenih omrežjih (FB in
Youtube).

… prihaja Evropska Solidarnostna Enota.
Po odhodu prostovoljcev se nam bodo za eno
leto, 1. oktobra, pridružili novi prostovoljci iz
Španije, Francije, Nemčije, Poljske in Latvije.
Prostovoljci bodo v Mladinskem centru ter
osnovnih šolah Litija, Gradec, Dole-Gabrovka
in Šmartno za mlade in učence pripravljali raz-

lične delavnice neformalnega učenja na aktualne teme v Evropski Uniji in širše po svetu - multikulturnost, podnebne spremembe, migracije,
Evropska Unija, Mladi v EU, Neformalno učenje
v šolah. 
Matija Mohar
Koordinator prostovoljskih projektov

Pregled poletnega ustvarjalnega dogajanja
v Mladinskem centru Litija
MC Litija je med letošnjimi šolskimi počitnicami pripravil pester program za mlade.
V prvem tednu julija so EVS prostovoljci pripravili pester program za otroke in mladino. Del
tega programa so bile športne igre, ustvarjalne delavnice, lov na zaklad, ipd. Delavnice je
dnevno v povprečju obiskalo kar 18 mladih in
otrok. Nekaj dni smo z njimi preživeli tudi na
otroškem igrišču na Stavbah.
Naslednji teden smo bili glasbeni. Saba Safić
je v MC pripeljala Veslo glasbeno šolo. Delavnica je minila v pozitivno glasbenem vzdušju.
Za konec so v petek, 13.7. pripravili še kratek
zaključni koncert, kjer so se sodelujoči predstavili zbrani publiki.
Sledila je umetniška delavnica poslikave škarpe pred našo hišo. Mlada umetnica Urška Pavlovič je pripravila skico ter jo skupaj z udeleženci prenesla na škarpo. Umetnija bo zares
zaživela z barvo, za kar pa bomo poskrbeli v
jesenskih mesecih.
Poletje smo zaključili z bobnarsko delavnico
pod mentorstvom Domna Malisa in Mihe Medveška. Delavnica je bila zelo dobro obiskana.
Bobnanja in igranja na druge inštrumente se je
učilo kar 18 mladih in otrok. Ob koncu delavnice, v sredo 29.8. so nam udeleženci in njihovi
mentorji pripravili še super nastop.

Z obiskom naših aktivnosti med poletnimi meseci smo zadovoljni. Program smo pripravljali
in soustvarjali z več kot 150imi mladimi iz našega okolja. Poletje pa so zopet popestrili EVS
prostovoljci s svojimi aktivnostmi.

Športno poletje 2018

Počitniški športni program, ki ga soustvarjamo s Klišejem in ostalimi partnerji je v letošnjem poletju ponudil preko 250 ur vodenih
vadb tenisa, nogometa, odbojke in košarke
za otroke in mladino. Otroci in mladi so se z
mladinskimi delavci in prostovoljci družili na
igrišču na Rozmanovem trgu v okviru Športnih
torkov, na več igriščih ob torkih in četrtkih ob
igranju nogometa in košarke. Kot vsako leto so
se preizkusili tudi v igranju tenisa na igrišču Tenis park AS.
Letošnji obisk je bil za polovico manjši od obiska v preteklih letih, a kljub temu velik – skupaj več kot 750 udeležencev. Razlog je v tem,
da je bil program okrnjen zaradi neuspeha na
razpisu Fundacije za šport. Otroci in mladi so
pogrešali zlasti kopalne izlete. Program tenisa
(6 terminov vadb vsak počitniški teden) smo
lahko izvedli v celoti, saj nam je Tenis park As
omogočil brezplačno rabo igrišč. Za to se jim
lepo zahvaljujemo.

PODRUŽNIČNA ŠOLA JEVNICA

Nove pridobitve na POŠ Jevnica

Poletje se počasi poslavlja, počitnice so se končale, naša šola pa je svoja
vrata odprla kar 64 učencem. V času poletnih počitnic so se na šoli izvajala obnovitvena dela. Lepšo, moderno in funkcionalno podobo so dobile
sanitarije v pritličju šole, učiteljsko stranišče ter prostor z umivalniki v
dveh učilnicah. Najbolj pa so učenci veseli tople vode, saj je do sedaj iz
vseh pip tekla le mrzla voda. Novih pridobitev smo na šoli zelo veseli, ker
pa je stavba že stara, naslednje leto bo dopolnila 90 let, bo potrebno z
obnovitvenimi deli nadaljevati. 
Darja Rajšek

11 članov sekcije »Sokol« in 1 »Kojot« so se 1.8. in 2.8.2018 udeležili
dvodnevnega pohoda na Prehodavce. Štartali so pri Koči pri Savici in
se nato preko Komarče in mimo
Črnega jezera povzpeli do Koče pri Triglavski
jezerih. Tam so se okrepčali in nadaljevali proti
koči na Prehodavcih, kjer so v bivaku »vesoljska
ladja« prespali. Zjutraj so nadaljevali pot mimo
Hribaric, Vratc, Dednega polja do Planine pri
Jezeru. Nato so mimo Vogarja sestopili v Staro
Fužino. Sekcija »Sokol« je v soboto 11.8.2018
opravila pohod do koče Fratelli Grego (1389m)
in na Krniško glavico (1889m) v Zahodnih Julijcih. Uživali so v pogledih na Višarje, Kamnitega
lovca, Špik, Hude police in Veliki Nabojs, vrhove
katere so »Sokoli« že osvojila. Izleta se je udeležilo 22 pohodnikov. Izleta »Sokolov« po Koželjeve poti se je 18.8.2018 udeležilo 27 pohodnikov.
Pot ima ime po Maksu Koželju, ki je bil slikar
in ustanovitelj kamniške gorske reševalne službe. Pot vodi ob Kamniški Bistrici preko številnih
mostičkov in grap. Zanimiva je tudi zaradi številnih fotografskih motivov. Vrhunec poti sta bila
mali in veliki Predoselj, ki predstavlja najožji del
struge Kamniške Bistrice. Mimo lovskega dvorca smo se povzpeli še do Spominskega parka.
18.8.2018 so se planinci sekcije Sava »Kojoti«
podali na 2014 m visoko Debelo peč. Izleta se

Šola za Župane!?

Nastopili so prvi šolski dnevi – z njimi pa
prihaja tudi Šola za župane. To je akcija,
ki jo pripravljamo vseh dvanajst regionalnih stičišč nevladnih organizacij v Sloveniji. V
okviru akcije Šola za župane bomo stičišča
nevladnih organizacij po vsej Sloveniji organizirali pogovore med nevladnimi organizacijami in županskimi kandidati na letošnjih
lokalnih volitvah.

Akcijo pripravljamo z namenom vključevanja
predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih
organizacij in zainteresirane javnosti v politične programe kandidatov na lokalnih volitvah
2018.
Z akcijo bomo spodbujali dialog med politiko
in skupnostjo ter predvsem spodbujali vsebinske razprave o problematikah, ki jih zaznavajo
nevladne organizacije pri svojem delu. Namen
akcije je vključevanje prispevkov civilne družbe v programe za vodenje občin v naslednjem
mandatu.

je udeležilo 24 pohodnikov. Pot so začeli na
Medvedovi Konti od koder so po dobre pol ure
hoje prišli do Blejske koče na Lipanci, tam pa se
razdelili v dve skupini. Prva skupina je ostala pri
koči in se sprehajala po okoliških poteh, večina
pa jih je nadaljevala pot na Debelo peč. Nekaj
članov sekcije »Sokol« se je 21.8.2018 udeležilo
pohoda na Triglav v počastitev 132. obletnice
Predilnice Litija. Na vrhu so že tretjič zapored
razvili transparent in tako obeležili ta visoki jubilej.
Načrtovani izleti in akcije v septembru in
oktobru 2018.
- 8.9.2018 – Vranov let (sekcija Sokol)
- 15.9.2018 – Visoki Kanin (sekcija Sokol)
- 22.9.2018 – Trupejevo poldne (sekcija Sokol)
- 22.9.2018 – Menina planina (sekcija Sava)
- 29.9.2018 – Pohorje (sekcija Sokol)
- 6.10.2018 – Češka koča (družinski)
- 7.10.2018 – »Na Krasu je krasno« (sekcija Sokol)
- 13.10.2018 – Kje gnezdi »Sokol« (sekcija Sokol)
- 20.10.2018 – Nekam v »gorice« (sekcija Sava)
- 27.10.2018 – Porezen (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
gom civilne družbe in imeli priložnost, da skozi
pogovore in dialog svoje programe oplemenitijo s svežimi projekti, novimi vsebinami, kreativnimi rešitvami in v mandat morda celo vstopijo
z novimi partnerji iz nevladnega sektorja.
Srečanje županskih kandidatov in nevladnih
organizacij iz zasavske regije bo potekalo
1.10.2018, od 17.00 do 20.00, v dvorani PGD
Zagorje - mesto, na cesti Borisa Kidriča 11a, v
Zagorju ob Savi.
Za dodatne informacije o akciji Šola za župane
sta za vas dosegljiva Tjaša Bajc (tjasa.bajc@
consulta.si, 059 927 619) in Kristijan Adamlje
(kristijan.adamlje@consulta.si, 040 186 526).

NVO gre v šolo

Začelo se je novo
šolsko leto, nekateri se ga veselijo, drugi pa malo
manj. Na ZLHT
Regionalnem
centru NVO se ga zagotovo veselimo, saj bomo
v tednu otroka, ki bo 1. teden v oktobru zopet
organizirali akcijo NVO gre v šolo, kjer bodo
lokalna društva predstavila svoje dejavnosti
učencem na osnovnih šolah.
V Občini Litija bo akcija NVO gre v šolo potekala na OŠ Litija (2.10.2018), na OŠ Gabrovka (4.10.2018) in na PŠ Dole (4.10.2018).

Dan Šole za župane bo v sodelovanju med nevladnimi
organizacijami,
lokalnimi
skupnostmi ter kandidati
in njihovimi štabi potekal 1.
oktobra 2018 po vsej Sloveniji.
Nevladne organizacije bodo
odpirale teme iz različnih področji družbenega življenja ter
odpirale razpravo o problematiki razvoja in položaja nevladnih organizacij. Razvoj nevladnega sektorja je v določeni
meri odvisen tudi od partnerskih povezav med občinami
in nevladnimi organizacijami,
zato bodo pogovori tekli tudi v
tej smeri.
Letošnji županski kandidati
bodo v Šoli za župane lahko
prisluhnili potrebam in predlo-

Danes dragi vsi zbrani bi vas s tem
kratkim govorom rada popeljala v svet
živali natančneje v svet konj

Točno pred enim letom sem si uresničila željo in ljubezen do
jahanja. To da sem začela jahati in spoznavati svet konj se
ni zgodilo kar čez noč ampak je trajalo dolgih 11 let. Danes
po dolgem in težkem letu vztrajanja in vlaganja truda sem
postala samostojen jahač. Ljubezen do konj sem spoznala
na srečanju Knezdolčanov v gostilni Brin. Tega srečanja se
vsako leto udeležijo Konjeniki iz Konjeniškega društva Trbovlje. Letos so se nam s kočijo pridružili tudi konjeniki iz konjeniškega društva Geoss Jesenje. Moji začetki na konju so
se začeli že pri mojih rosnih 3 letih saj sem takrat že prav
pogumno sedela na konju. Takrat so se mi po glavi rojile
marsikatere lepe misli, ki so me pripeljale do danes. Posebej
bi se rada zahvalila našima trenerjema, ki sta z nami jahači
vztrajala vsak dan in še vedno s trdo roko vztrajata z nami.
HVALA! 
Tjaša Zakonjšek

PONED. 8.10.2018, ob 16.uri
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO
Jesenska ekskurzija na
primorsko

Obiskali bomo Piran in njegovo okolico.
Ekskurzija bo v petek 5. oktobra 2018, odhod izpred Društva bo ob 7. uri.
Po poti se bomo ustavili na kavici ter se okrepčali z malico.
Ob 10. uri se bomo v Izoli vkrcali na barko, ter
se odpeljali po Slovenskem morju. Medtem, ko
bo barka mirno rezala valove, vam bo prijazna
posadka pripravljala žar z morskimi dobrotami,
vmes pa vam bodo nudili dobro istrsko vino ali
katero drugo pijačo.
S seboj vzemite topla oblačila.
Sledil bo ogled mesta Piran ter njihovega akvarija.
Povratek v Litijo je predviden v večernih urah.
V primeru slabega vremena bo namesto prevoza z barko organiziran piknik v pristanišču.
Cena ekskurzije je za člane 25 EUR, za nečlane 36 EUR.
Prijavite se v društveni pisarni – število mest
je omejeno.
Del sredstev prispeva društvo iz posebnih socialnih programov in sredstev Fiha.

Novi Dom invalidov dobil novo
preobleko

Dom invalidov je konec avgusta dobil novo preobleko. Dokončana je bila fasada objekta, se-

daj pa se nadaljujejo zaključna dela v zgornjem
delu doma.

Dejavnosti mdi Litija-Šmartno, so.p.

Že 36. let kot invalidska (humanitarna) organizacija skrbimo za pomoč invalidom na vseh
ravneh življenja.
V okviru 8 socialnih programov:
- Organiziramo: vsakoletno srečanje invalidov,
novoletna srečanja, razna srečanja med pobratenimi društvi, prevoze in spremstvo na
srečanja ter izlete. Vsako leto obiščemo tudi
težke in nepokretne invalide na domu, v domovih starejših občanov, zavodih in bolnišnicah, ter jih obdarimo z majhno pozornostjo,
ob novoletnih oziroma posebnih jubilejnih
priložnostih.

- Nudimo prvo osebno in socialno pomoč preko raznih oblik informiranja in svetovanja, pomoč invalidom s področja zakonodaje.
- Invalide in njihove družine obveščamo in
osveščamo, osveščamo tudi javnost in jo seznanjamo z dejavnostjo in poslanstvom društva invalidov.
- Skrbimo za izobraževanje in usposabljanje
invalidov, da pridobijo znanja in veščine: da
sprejmejo svojo invalidnost in pridobijo tiste
spretnosti, ki jih potrebujejo za premagovanje
ovir; pridobijo socialne veščine in se pripravijo za neodvisno življenje.
- Skrbimo za ohranjanje zdravja, skozi rehabilitacijske programe (v ta namen sofinanciramo 7-dnevno bivanje v enem izmed objektov
ZDIS). Redno mesečno omogočamo tudi kopanje za invalide po operativnih posegih ali
po nastanku invalidnosti v Zdravilišču Laško
in Rimskih termah.
- Organiziramo športne in druge rekreacijske
dejavnosti: vadbo in tekmovanja v športnih
panogah: streljanje, balinanje, kegljanje, pikado, šah, ribolov in namizni tenis.
Enkrat tedensko, skupaj z Društvom diabetikov
Litija in Šmartno organiziramo tedenske pohode v bližnji okolici.
Enkrat tedensko poteka rekreativna vadba za
invalide pod vodstvom športnega vaditelja ter
vodena vadba v bazenu v osnovni šoli Šmartno.
- Organiziramo ustvarjalne delavnice na katerih ob ročnih spretnostmi nastajajo unikatni
in vrhunski izdelki.
- Skrbimo za ohranjanje stika s kulturno dediščino domačega okolja in ostalih krajev
Slovenije in izven nje z organizacijo ogledov
kulturnih in zgodovinskih znamenitosti pod
strokovnim vodstvom ter ogledov razstav, sejmov ipd.
Socialnih programov se lahko udeležijo člani
društva, ki imajo urejen status delavnega invalida ali invalida po drugih predpisih, saj jih sofinancira Fundacija humanitarnih in invalidskih
organizacij (FIHO).
Poleg izvajanja 8 posebnih socialnih programov, vsa leta z razvojem dopolnjujemo vse več
aktivnosti.
Vsako leto organiziramo tudi letovanje v mesecu juniju in avgustu ter izlete.
V ta namen, bi želeli povabiti v vse naše dejavnosti tudi neinvalide oz. vse občane, ki želijo svoj prosti čas preživeti aktivno, v prijetni
družbi ter s tem podrobneje spoznati tudi naše
Društvo, socialno podjetje.

Plavanje in vadba v bazenu Šmartno
Plavanje in vodena telovadba v bazenu v Šmartnem se ponovno prične 12.9. ob 16. uri.
MDI Litija-Šmartno, so.p.

DRUGAČNE POČITNICE

(Nadaljevanje iz prejšnje številke!)

SMERNICE ZA DELO DRUŠTVA
UPOKOJENCEV LITIJA
v mandatnem obdobju 2018-2022
7. ORGANIZACIJSKO KADROVSKA VPRAŠANJA
IN PRIZNANJA
Društvo si bo preko svojih organov prizadevalo pridobiti nove sodelavce, ki naj bi z novimi
idejami pripomogli
k oblikovanju ustreznih dejavnosti. Vse
to z namenom, da bi
upokojenci v svojem
drugem življenjskem
obdobju
spoznali,
da jim vključevanje
v dejavnosti društva
upokojencev Litija obogati življenje, ter popestri
vsakdan.
DU Litija je v letu 2006 sprejela pravilnik o priznanjih Društva upokojencev Litija. S tem je in
želi na dogovorjen način podeljevati priznanja za
večletno uspešno delo in sodelovanje posameznikov ter drugih organizacij društev in ustanov.
Poleg tega pa bo kot do sedaj upravni odbor društva posameznike predlagal tudi za priznanja, ki jih
podeljuje Zveza društev upokojencev Slovenije.
8. STANOVANJSKA VPRAŠANJA
DU Litija si je v minulem obdobju zelo prizadevalo,
da je Nepremičninski sklad PIZ sprejel odločitev za nakup 18 oskrbovanih stanovanj v okviru
medgeneracijskega centra »ŠMELC« v Litiji. S tem
pa problemi še niso rešeni,zato bo DU Litija bo v
tem mandatnem obdobju za reševanje teh vpra-

šanj ustanovila stanovanjsko komisijo. Ta naj
bi tesno sodelovala z Nepremičninskim skladom
Pokojninskega invalidskega zavarovanja in Občino Litija, ter bila tudi pobudnica za gradnjo novih
oskrbovanih stanovanj na našem območju.
9. DRUGE AKTIVNOSTI
Teden upokojencev bo tudi v bodoče oblika in
način prikaza dejavnosti, ki potekajo v društvu in
druženja ob najrazličnejših aktivnostih. Skozi cel
teden bodo prikazane različne oblike druženja upokojencev za preprečevanje njihove osamljenosti za
dvig njihove samozavesti ter kvalitete življenja.
DU Litija si želi sodelovanja z raznimi društvi upokojencev. Že več let pa ima društvo
tradicionalna srečanja z Društvom upokojencev
Maribor Tabor. Zaradi dobrih izkušenj, se bo ta
oblika druženja nadaljevala tudi v prihodnje.

10. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
Društvo upokojencev Litija si je v tem obdobju s
pomočjo Občine Litija pridobilo in uredilo poslovne prostore za svoje delovanje v »Domu
upokojencev« na Jerebovi 3 v Litiji. Glavni vir
finančnih sredstev si društvo zagotavlja iz članarin svojih članov, ki pa ne zadostuje, zato si
zelo pomemben delež sredstev za izvajanje nalog
na področju socialne, kulturne in športno rekreativne dejavnosti pa društvo pridobiva iz javnih
razpisov, ki jih vsako leto objavlja Občina Litija. Zato si društvo mora prizadevati, da si čim
prej pridobi status da »deluje v javnem interesu«, saj bo od tega čedalje bolj odvisen uspeh
na javnih razpisih. Le manjši delež finančnih
sredstev pa društvu uspe pridobiti iz naslova
donacij in sponzorstva.
DU Litija se od leta 2007 uspešno javlja na razpis
Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije za
izbor programov javnih del. To pomeni, da je
ponujen program DU Litija izbran kot primeren
in v javnem interesu. Pomoč brezposelne osebe
preko javnih del pa pomembno prispeva k izvajanju široke dejavnosti društva. Društvo se bo tudi v
bodoče javljalo na razpise.
11. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Društvo upokojencev svoje člane in javnost obvešča in seznanja na več načinov. Preko sredstev
javnega obveščanja (radio, TV, glasilo Občan…)
tudi na oglasni deski društva in preko svoje
spletne strani, ki je zelo dobro obiskana (v povprečju 586 krat na dan od leta 2009). Redno se
vodi kronika društva in občasno društvo izdaja
tematske biltene in ureja foto album.
V letu 2021 bo društvo beležilo 70 let svojega
delovanja. Ta dogodek naj bo obogaten s pregledno razstavo o dejavnosti društva.
12. ZAKLJUČEK
Smernice za delo Društva upokojencev Litija v
mandatnem obdobju 2018-2022 bodo podlaga za
letne programe o delu društva.
Ob tem pa je potrebno upoštevati tudi nova spoznanja, ki naj bi pripomogla k dvigu kvalitete dela
in življenja upokojencev.
Izvleček iz smernic društva sta pripravila
Iva Slabe in Karlo Lemut

KLIŠE - Klub Litijskih in Šmarskih študentov

Doslej smo z nestrpnostjo in vznemirjenjem ob
3. uri zjutraj med poletnimi počitnicami vstali
le, ko smo se odpravljali na dolgo pot do morja.
Pa vendar… Nekaj minut po 3. je bilo v Smrčkovem brlogu živahno kot sredi dneva, le konjem
ni bilo čisto jasno, kaj se dogaja in zakaj so kar
naenkrat svoj obrok krme dobili sredi noči. Dobre pol ure smo potrebovali, da smo se odpravili na dvodnevno ježo od Litije do Bočne v Zadrečki dolini. Prav veselo je bilo poslušati, kako
konjsko kopitljanje odmeva v
tišino in mir. Naša mala mlada
konjenica – Niki, Han, Barbara, Karin, Kim, Alja, Nik, Robin,
Jošt in Stefi (najstarejši 24 let,
najmlajša 10), je skozi Ponoviče, preko Vač, Kandrš, Golčaja
in Borij prispela v Lukovico in
se povzpela na Špilk, kjer smo
imeli daljši počitek. Konji so
se okrepčali s senom, soljo in
vodo, mi pa smo potrebovali
nekaj minut dremeža na travi. Kasneje nas je pot vodila v
Tuhinjsko dolino in na Okrog
pri Motniku. V poznih popoldanskih urah smo prispeli do
Menine planine, kjer smo si
postavili šotorišče. Doživetje
planinske noči pod milim nebom je bilo enkratno. Ravno
takrat je bila noč utrinkov in
kljub utrujenosti še dolgo nismo zaspali, pač pa smo zrli
v nebo in se smejali prigodam
na poti. Zjutraj nas je prebudilo toplo sonce in jasno nebo.
Okoli 8-ih smo že sedeli v
sedlih in odjahali proti Bočni.
Cilj je bil osvojen. Veseli, polni
novih izkušenj in tesnejših prijateljskih vezi smo se odločili,
da se podobnega podviga spet
kmalu lotimo.
Smrčkolinčki

Pestro polet
no dogajanje
smo zaključili
31.8. in 1.9. na festivalu F52, ki se je odvijal
že peto leto zapored na
dvorcu Ponoviče. Na
odru so se vrstili različni
domači bendi, med njimi
tudi MI2 in Leteči potepuhi. Na soboto smo
imeli Klišejev dnevni program, kjer smo pripravili različne festivalsko obarvane aktivnosti za obiskovalce, kot so
lov za izgubljenim zakladom,
photo booth, vodne igre, beer
pong, slackline, in poslikava
obrazov.
V začetku septembra smo na
Klišeju že izvedli prvo redno
sejo, na kateri smo se začeli
pripravljati na novo študentsko in dijaško šolsko leto. Poleg tega smo začeli z organizacijo novih, svežih projektov, s
katerimi bomo skupaj vstopili
v jesen. Dijaki in študenti ste
se že lahko ponovno včlanili v
naš klub, kjer ste prejeli tudi
nove Klišejeve majice! V začetku oktobra vas vabimo, da
nas obiščete tudi na Klišejevi
stojnici pred železniško postajo Litija.
Vsi, ki imate nove, atraktivne
ideje ali pa si le želite druženja,
ste vabljeni vsak prvi četrtek v
mesecu, ob 19:00, na mesečne seje kluba! 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!
Še vedno nudimo tudi
inštrukcije angleščine,
slovenščine, matema
tike in nemščine. Da
česa ne zamudiš, redno spremljaj našo
facebook, spletno ali
instagram stran!

POPOLNA
KOMBINIRANA
VADBA
• FITNES za čvrsto, vitko telo in obraz,
izboljša srčno- žilne, dihalne funkcije …
• JOGA OBRAZA IN TELESA za spros�tev,
gibljivost, prožnost, pro� stresu,
bolečinam …
• PLUS tehnike za notranje organe, čustva,
vrline, samozdravljenje, dolgoživost …
Zdravstveni dom Li�ja,
ponedeljek 20.00-21.30
Prijave, info: 041 397 789;
www.rekreacijskiklubribnica.si;
FB Rekreacijska klub
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Društveni poletni
pohodi

Kljub vročemu poletju in številnih nevihtam, smo
se člani naše Planinske sekcije kar nekajkrat
podali na pot. Že 2. junija nas je skupina pohodnikov obiskala vas Lož v Loški dolini in prehodili del njihove poti do gradu Snežnik. Trije
planinski vodniki Loške doline so nas vzeli pod
svoje okrilje in nas seznanjali o vsem pomembnem na poti, o zgodovini kraja, časa in o ljudeh.
Čutili smo, da svoj kraj nosijo v srcu z željo, da ga
pokažejo ljudem, da spoznamo ta del Notranjske.

V juniju smo prehodili tudi pot okrog Bohinjskega jezera. Pohod smo začeli pri cerkvici Sv.
Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu in nadaljevali do
koče pod slapom Savica. Gladina jezera se je bleščala kot ogledalo, bilo pa je že tudi nekaj kopalcev. Ni pa navduševalo le jezero, vse okrog nas
so bile s soncem obsijane bohinjske gore Komarča, Komna, Bogatin in Pršivec, pri koči pod slapom pa nas je pozdravilo bučanje slapa Savica.
V soboto, 7. julija, pa nas je pot vodila v Logarsko dolino. Tokrat smo se razdelili na dve skupini, eni so krenili proti slapu Rinka- izvir reke
Savinje, drugi pa po zahtevnejši, slikoviti, delno
skalnati ozki poti do Klemenčeve jame in nato
do Klemenčeve koče na višini 1208 metrov
Ob vrnitvi in združitvi pa smo obiskali še par
zanimivih in razglednih točk obdanih z gorskimi
vršaci. V tej dolini tišina lepša pogleda in zaljša
najvišje vrhove.
Na zadnjem poletnem pohodu smo obiskali
slap Peričnik in dolino Vrat, ki sta zelo prometni destinaciji, predvsem do parkirišča, saj
sem skozi Mojstrano prihajajo planinci iz vsega
sveta. Ko zapustiš avtobus in prometno cesto,
pa se vse spremeni v en sam užitek, saj ima ta
svet vse, lepe poglede, razglede, bajke in rožice
tete Pehte. Žal pa je bil naš očak Triglav delno v

megli, a predramil nam je spomine na čas, ko
smo ga obiskali »in izpili domoljubni napitek«.
Naše poletne pohode so pripravili naši člani in
vsem najlepša hvala v mojem imenu in v imenu
vseh pohodnikov. 
Vodja Planinske sekcije, Nuša Rozman

Gledališče Studenec

V počastitev 65-letnice ustvarjanja Slavka in
Vilka Avsenika, so v poletnem gledališču Studenec pripravili domačo gledališko predstavo z
naslovom Lepo je biti muzikant. Glavno besedo je imela Avsenikova glasba, ki so jo izvajali
pravi glasbeniki na dokaj visokem nivoju in v
sestavi Avsenikovega ansambla, vkjučno s triom pevca in obeh pevk.
Seveda pa je bilo potrebno glasbo vplesti v
zgodbo, ki je bila sicer malce naivna, vendar v
posameznih elementih prikaz resnične človekove narave in osebnostnih lastnosti posameznika.
Odrska postavitev je bila všečna. Sodelovalo je
kar 55 igralcev, poleg glavnih likov še plesalke
modernejšega plesa, oktet in komorni pevski
zbor. Med posameznimi slikami pa je igral pod
odrom trio klaviatur, čela in violine. Mladi glasbeniki so igrali Avsenikove skladbe malo drugače, a zelo lepo in blagodejno za ušesa, kar je
dao čutiti vpliv glasbenega producenta Slavka
Avsenika mlajšega.

Predstava je bila vsekakor vredna ogleda, so
bili mnjenja tudi člani našega društva. Predstavo smo si ogledali v nedeljo, 29. julija in po nekaj letih napolnili avtobus do zadnjega sedeža.
Iva Slabe
NAPOVEDNIK:
•2
 5.9. ob 9.30 h v Kulturnem centru Litija
Predavanje za večjo varnost v cestnem
prometu
• 22.9. Pohod Trška gora
• 6.10. Pohod NE VEMO KAM
• V oktobru izlet v Neznano

SREČANJE NEKDANJIH TITOVIH GARDISTOV

SPOMIN NA TITOV DVOR

11. avgusta 2018 so se na Ptuju srečali nekdanji
vojaki- nekdanja generacija, ki je med letoma 1956
in 1958 v Titovi dvorih služila vojaški rok. Bili so del
Titove garde, v kateri sta bila dva bataljona vojaških obveznikov in bataljon oficirjev. Vojaki obvezniki so v glavnen
stražili, oblikovali
častno četo in bataljon. Za zavarovanje šefa države
so skrbeli oficirji,
ki so skrbeli za
varnost v ulici kjer
je stanoval Tito,
sodelovali pa smo
tudi pri sprejemih tujih delegacij. V času služenja
je predsednika obiskovalo okoli 16 voditeljev različnih držav. Nekateri obvezniki so imeli srečo, da
so Tita spremljali na Brione, v lovišče Karadžordževo in drugod kamor je potoval Tito.
Vsi se še dobro spominjamo, da sta v bataljonu

vladala strogi red in disciplina, svoje obveznosti
smo morali 100 odstotno izpolnjevati in tudi te
smo. Čas služenja vojaške obveze nam je prinesel
veliko lepih doživetij in nepozabnih spominov, je
svoje spomine o služenju vojaškega roka v Titovi
gardi strnil danes
82 letni Franc KELENC iz Budine,
ki je bil tudi organizator letošnjega
srečanja. Nekdanji
vojaki- gardisti so
ohranili stike in se
zadnjih 27 let skupaj s soprogami
srečujejo vsako leto. Slovenijo so v teh letih spoznali že po dolgem in počez. Letos smo se zbrali na
PTUJU ob 11. uri v gostilni »Gastro«, kjer je organizator Franc KELENC pozdravil vse navzoče in jih
počastil z bogračem, lastnica gostilne pa je častila
z doma narejenim pivom.
Po tem sprejemu je sledil panoramski ogled mesta Ptuj, ogled
ptujskega gradu in minoritskega
samostana, kjer so med letoma
2001 in 2016 sezidali novo cerkev
Sv. Petra in Pavla, ki je bila me vojno porušena. Od tu smo pot nadaljevali na »Ranco«, tako imenujejo
kraj ob Dravi, kjer so urejeni privezi za čolne in pomol za ladijco,
s katero smo se popeljali po ptujskem jezeru. Po enourni vožnji, na
kateri je bilo zelo zanimivo saj je
vodič »Rance« razlagal zanimivosti, ki so se dogajale na tem delu
Drave, posebno še v času poplav.
Ta vožnja pa nam je nudila lep razgled »Puhovega mostu čez Dravo,
v ozadju pa mesto PTUJ z gradom.
V poznih popoldanskih urah smo
se vrnili v gostilno »Gastro« na kosilo. Po kosilu pa smo nadaljevali
kramljanje in obujanje spominov.
Med udeleženci tega srečanja so bili
tudi Litijani in organizator lanskoletnega srečanja Dušan Vidnjevič.
Čas je hitro minil in ostalo je še
slovo od gostiteljev z željo, da se
prihodnje leto zopet srečamo.
Hvala gostitelju Francu Kelencu
za topel sprejem in odlično organizacijo z željo tudi drugim udeležencem, ki kljub zavidljivi starosti
(80) let, da se udeležijo srečanja
naslednje leto. 
Ciril Golouh

DOM TISJE

S STARŠI V SLUŽBO
V Domu Tisje se dobro zavedamo, pomembnosti povezovanja našega socialnega okolja, zato že vrsto
let sodelujemo z vrtci in šolami ter številnimi
prostovoljci v širši lokalni skupnosti. Med poletnimi počitnicami smo prvič izpeljali projekt
medgeneracijskega druženja z otroci zaposlenih »S STARŠI V SLUŽBO«. Med generacijami
se tako spletejo vezi in prenašajo znanja in izkušnje, medsebojno zaupanje ter prijateljstvo.
Otroci so že navsezgodaj zjutraj prišli in delovni
dan pričeli z jutranjo telovadbo skupaj s starši.
Po ogledu doma so iskali skriti zaklad v okolici
doma. Dopoldne sta potekali dve delavnici. Na
zeliščnem vrtu, v sodelovanju s predsednico

veseljem pričakujemo drugo medgeneracijsko
druženje »S STARŠI V SLUŽBO«.
Renata OZIMEK, dipl. delovna terapevtka
Klavdija ZUPANČIČ, dipl. delovna terapevtka
Alenka ROZINA, delovna inštruktorica
Tomaž POLJAK, pisarniški referent

Društva za zdravilne rastline Zasavje, gospo
Cvetko Drnovšek, so otroci skupaj s stanovalci
spoznavali zdravilnost zelišč in pripravili vodo
z različnimi okusi ter zeliščni namaz. Druga je
potekala v parku, pod vodstvom družabnika Jožeta Ambroža, pri kateri so otroci s stanovalci
izdelovali iz lesa zabojčke, okvirje za slike in
ptičjo hišico. Po kosilu so si otroci ob poslušanju pravljice Toneta Pavčka, Deček gre za
soncem, nabrali moči in energijo v multisenzorni sobi. Z likovno delavnico, pod kozolcem
pri Janezu, z gospo Mileno Dimec, smo se učili
pisanja ter risanja s palčkami in tako zaključili
prvi dan druženja.
Drugi dan druženja smo začeli s kegljanjem
in nadaljevali z gibanjem pod vodstvom članic
Šole zdravja Pungart »tisoč gibov v pol ure«.
Kot je znano je bil lastnik gradu v Črnem Potoku med drugimi tudi Janez
Vajkard Valvasor, ki je prinesel v naše kraje grafično
tehniko lesoreza. V ta namen
smo skupaj z otroci preizkusili
izdelavo grafik lesoreza in se
seznanili z njegovim delom.
Rahlo utrujenim se nam je prilegla pastirska malica, v žerjavici pečen krompir. Sledilo
je gledanje risanke Smrkci in
podelitev zahval za udeležbo
na prvem medgeneracijskem
druženju »S STARŠI V SLUŽBO«. Svoj dan so otroci zaklju6.770,00 EUR
8.290,00 EUR
čili z družabnimi igrami in peCITROEN
C3
1.4
HDi
Attraction
Letnik: OPEL MERIVA 1.6 CDTI Enjoy Letnik:
tjem. Otroci so svoje izdelke,
2015, teh. preg. 3/2019, prev. 117517, bela 2014, teh. pregl. 11/2018, prev. 128877 km, temki so jih izdelali na delavnicah,
barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 no siva kovinska barva, diesel motor, 1598 ccm,
razstavili v Odprti galeriji pod
KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
kozolcem pri Janezu.
V enoti Litija je medgeneracijsko druženje potekalo malo
drugače. Otroci so se skupaj
s stanovalci v družabnem prostoru, spremenjenem v pravo
igralnico z različnimi kotički,
lahko igrali, ustvarjali ali pa
spoznavali Montessori pripomočke.
1.280,00 EUR
3.780,00 EUR
Poskrbeli smo, da otroci niso
OPEL Vectra Comfort 2.2 DTI Letnik: PEUGEOT 308 Confort Pack 1.6 HDi Letnik:
bili lačni. V času namenjenem
2003, teh. pregled 6/2019, prev. 292320 km, 2008, teh. pregled 5/2019, prev. 205959 km,
dnevnim obrokom, so se otrosrebrna kovinska barva, diesel motor, 2172 ccm, temno siva kov. barva, diesel motor, 1560 ccm,
ci pridružili stanovalcem na
92 kW (125 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA. 66 kW (90 KM), ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA.
enoti Kostanji.
Poleg druženja s stanovalci
smo v enoti Litija za otroke
pripravili različne dejavnosti in
sicer skupne ustvarjalne delavnice, poučno pravljično uro
o hroščkih, ki jo je pripravila
knjižničarka iz Knjižnice Litija, vodne igre v parku, igralne
5.770,00 EUR
7.380,00,00 EUR
igre s petjem- bans, ter šporRENAULT
Clio
dCi
75
Expression
Letnik:
OPEL
CORSA
N Joy 1.2 16v Letnik:
tni poligon, ki se je odvijal kar
2015, teh. pregl. 1/2019, prev. 92111 km, bela 2013, teh. pregled 6/2019, prev. 102390 km,
na hodniku enote Kostanji.
barva, diesel motor, 1461 ccm, 66 kW (90 KM), temno siva kov. barva, bencinski motor, 63
Ideja o tovrstnem druženju je
ročni menjalnik (5 pr.), NAVIGACIJA, KLIMA.
kW (86 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
bila med zaposlenimi zelo doNA
ZALOGI
TUDI:
CITROEN
Berlingo
1.6 Blue HDI Shine, letnik 2015,
bro sprejeta, saj se je odzvalo
prev. 56682 km, diesel motor, 1560 ccm, 73 kW (100 KM), ročni menj.
skupno kar 34 otrok različnih
(5 pr.), bela barva, 12.480 €; SEAT Ibiza 1.05 CL, letnik 1996, prev.
starosti, ki so dvodnevno dru231438 km, bencinski motor, 1043 ccm, 33 kW (45 KM), ročni menj. (5
ženje preživeli v službi svojih
pr.), rdeča barva, 190 €; ter še nekaj testnih vozil.
staršev v Domu Tisje.
Bistvena in glavna je lepota
življenj, ki ga med seboj spletajo različne starostne generacije, zato vsi sodelujoči z
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Izobraževalni center Geoss sodeluje
v mednarodnih projektih
Izobraževalni center Geoss
poleg izvajanja (ne)formalnih
izobraževalnih programov za odrasle zadnje
čase veliko pozornosti namenja tudi različnim
projektom, ki razvijajo in spodbujajo vseživljenjsko učenje med različnimi ciljnimi skupinami, zlasti med ranljivimi (starejše osebe,
podeželsko prebivalstvo, priseljenci, osebe z
motnjami v duševnem razvoju, brezposelni,
mladi, ki niso vključeni v redni izobraževalni
sistem) pri katerih krepijo socialne, funkcionalne in digitalne kompetence, spodbujajo njihovo
samostojnost ter osebno rast in jih učijo sodelovanja.
S ciljem, da prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja ranljivih odraslih, so bili uspešni na
Erasmus+ razpisu, v sklopu programa Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih, kjer
bodo kot vodilni partner izvajali 35 mesečni
projekt Družinsko izobraževanje MeTURA. Projekt se osredotoča na izboljšanje pogojev za
samostojnejše življenje odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. V aktivnosti bodo
vključeni tudi družinski člani odraslih oseb z
motnjami v razvoju ter izobraževalci in izvajalci
andragoškega procesa vseživljenjskega učenja
iz partnerskih držav (Združeno kraljestvo, Hrvaška, Italija in Slovenija).

Kot partnerji sodelujejo v programu Evropa za
državljane pri projektu z naslovom Celostni pristop k izmenjavi znanja o sistemih socialnega
vključevanja priseljencev in vloga lokalnih organov EU (ISLA), ki se osredotoča na vključevanje državljanov EU v procese odločanja na
področju migracij. Znotraj programa Erasmus+
izmenjujejo dobre prakse v projektu Vrednotenje dediščine za majhne lokalne skupnosti
(HE.CO), s ciljem krepitve kulturne dediščine
v ekonomskem, socialnem, kulturnem in funkcionalnem smislu. Projekt Poustvarjanje Evropejcev skozi zgodovino, umetnost in kulturo
(REHAC) pa poteka v okviru programa Erasmus+ strateška partnerstva za inovacije in izmenjavo dobrih praks, s ciljem učenja jezika
in vključevanja na trg dela z uporabo učnih
možnosti, ki jih ponujata kultura in umetnost.
Sodelovanje v mednarodnih projektih spodbuja razvoj področij, na katerih se projekti izvajajo, pomeni večjo prepoznavnost za okolje v
katerem živimo, povezujejo se različni akterji,
tudi medsektorsko, izmenjujejo se dobre prakse in iščejo inovativne rešitve. Če ste zaposleni
na katerem od omenjenih področjih projektov,
ali vas področje zanima in bi želeli izvedeti več
o projektu, se obrnite na IC Geoss.

MREŽA SRČNIH TOČK SE ŠIRI V BOLGARIJO
Društvo Gledališče Kolenc, v
sodelovanju z Društvom GEOSS
in Občino Litija, s partnerskimi
organizacijami iz sedmih evropskih držav izvaja projekt Srce Evrope HE-ART.
Projekt Srce Evrope, HE-ART, ima podporo
Evropskega programa Evropa za državljane
Evropske agencije za kulturo, izobraževanje in
umetnost (EACEA), in spada pod ukrep Mreža
mest. Cilj projekta je vzpostavljanje trajnih srčnih točk s srčnimi vrednotami, kot jih širimo na
GEOSS-u, v središčni srčni točki Slovenije.
Vsaka mednarodna kulturna srčna točka bo
ustvarjalno središče, v katerem bomo načrtovali, oblikovali, izvajali in odvijali kulturne
dogodke, ki bodo promovirali GEOSS-ove srčne vrednote, kot so: sprejemanje različnosti,
razumevanje, človeškost, prijateljstvo in solidarnost, sočutje in vse pozitivne lastnosti, ki
so potrebne za trajnostno preživetje na Zemlji
– na zasebni, narodni in mednarodni ravni. Z
mrežo Srce Evrope HE-ART bomo ustvarili
zgled kulturnega turizma in vzpostavili utrip
srčnih točk, ki bodo delovale za kraj, za domovino ter za mednarodno sodelovanje in
povezovanje.
V dneh od 20. do 22. aprila se je odvijal 1. dogodek projekta, ki je potekal v občini Litija, na
Vačah, Slivni in okolici ter v Ljubljani z naslovom: GEOSS – srce in srčna točka Slovenije in
Evrope.
V okviru dogodka je Slovenijo obiskalo 35 gostov iz sedmih držav, članov občin in nevladnih
organizacij, ki so partnerice v tem projektu. Posameznih delov programa pa so se udeleževali
tudi predstavniki domačih nevladnih organiza-

HVALA PRIJATELJI!

cij ter občine, kot tudi drugi obiskovalci, saj je
bilo nekaj dogodkov odprtih tudi za javnost.
V okviru skupnega dogodka smo se projektni
partnerji srečali in spoznali ter začeli s procesom uresničevanja projekta.
Glavna aktivnost prvega dogodka je bila posvečena predstavitvi kulturne dediščine za osnovo
in zgled ustvarjanja srčnih točk v partnerskih
državah.
Našemu dogodku je sledil dogodek v Grčiji, v
občini Larissa, ki je potekal od 20. do 22. junija
v mesu Larissa, z naslovom Kulturni turizem in
medkulturni dialog.
Naslednje srečanje projektnih partnerjev pa
je sledilo že avgusta. Od 14. – 16. avgusta je
v Španiji potekal 3. dogodek projekta Srce
Evrope HE-ART z naslovom Nacionalnost in
evropska identiteta v luči sprejemanja in prijateljstva. Dogodek je organizirala in izpeljala občina Medina del Campo, v sodelovanju z vodilnim partnerjem, Društvom Gledališče Kolenc.
Dogodek je vključeval predavanje o evropskih
smernicah, ki so v povezane s projektom, gledališke delavnice, predstavitev kulturne dediščine ter novih tehnologij v gledališču in skupnosti.
4. dogodek z naslovom Umetnost je pot do
medkulturnega dialoga pa je tik pred nami –
v dneh od 14. – 16. septembra, ko se bomo
spet srečali, tokrat v Bolgariji. Vzpostavili
bomo srčno točko v občini Sandanski ter se
seznanili z delom in aktivnostmi občine Sandanski in nevladne organizacije YUNI PARTNERS. Na 4. dogodku nas bo povezoval tudi
naš skupni logotip, ki mo ga v tem času skupaj
ustvarili.
Naše skupno srce tako utripa
vse bolj povezano in trajno.

Nesreča udari največkrat nepričakovano. Udari močno in
preden se prav zaveš, udari še enkrat, drugače, pa spet
močno ali še huje, saj te že prvi udarec položi na tla.
Nenadoma vprašanje »Kaj zdaj?« postane kruta realnost.
Vendar v nesreči nisem ostala sama. V prvih trenutkih so
tu domači, prijatelji (spoznaš, koliko jih imaš), sosedje,…
Pomagajo, tolažijo, bodrijo, ko v nočeh brez spanja tečejo
solze, postorijo v hiši in okrog nje. Domače živali so jim
hvaležne, jih pozdravljajo, ko pridejo, rožam se nič ne pozna, da jih oskrbujejo druge roke, še naprej cvetijo.
Ni moj namen zbuditi sočutje, rada bi se le tem zlatim
ljudem zahvalila za vso pomoč in skrb v dneh, ki jim ni
videti konca. Naj jih naštejem le nekaj: Eli, Branka in Zlatko, Jelka, Matej in Tina, Marjana, Katarina, Mira in Štefan,
Janez, osebni zdravnik in osebje ambulante, osebje Doma
Tisje in drugi.
Pomagali so mi, da nisem obupala in zapadla v malodušje
in depresijo. Vem, da moj primer ni edini. Kdo ve, koliko
jih je še. Pomagajmo jim, kakor je rekel pokojni dr. Janez
Drnovšek: »SAJ SMO LJUDJE!«

Joži Planinšek

MEMORIAL BORISA ZUPANČIČA NA VAČAH PONOVNO USPEL

Čas neutrudno beži mimo nas, vendar spomini ostajajo, saj jih ne izbriše niti čas in ko se spomin
zapiše v srce se nikdar in nikoli ne izbriše. Tako je in bo tudi v naših srcih in v srcih mnogih športnih prijateljev za vedno zapisan spomin na Borisa Zupančiča. V njegov spomin je bil v letošnjem
juliju pod okriljem neutrudnega Športnega društva Situla Vače in v organizaciji Borisove družine,
organiziran 2. memorialni turnir Borisa Zupančiča v malem nogometu na umetni travi na igrišču
na Vačah.
Zanimanje za sodelovanje na memorialu s
strani Borisovih športnih prijateljev, je bilo
tako kot lani, ponovno izredno in smo bili nemalo presenečeni, saj se je tudi letos prijavilo
15 ekip (AMB Team, Baski, California, Frizeraj
Domžale, Gas Monkey, Hribovci, Inpunto Caffe, Mladina, Pizzerija Čebelica Izlake, Picerija
Jurka, Rezervni igralci,, Sošolci, Talenti, Team
97 in Zavihanci).
Vreme, ki ga sami ne moremi izbirati, nam pri
pripravah na memorial nikakor ni bilo naklonjeno in le dva dni pred memorialom so tudi
Vače doživele nenormalno “divjanje” narave, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci Vač. Voda
je popolnoma poplavila tudi igrišču, kjer naj bi potekal memorial. Vendar ponovno se je na Vačah
izkazala solidarnost in medsebojno sodelovanje, kar v teh časih le še malokje srečamo. Člani
Športnega društa Situla Vače, vaški gasilci in člani družine Zorko Zupančič so s skupnimi močmi
in z velikimi napori očistili igrišče in ga pripravili za sobotno prireditev.
Že v zgodnjih urah sobotnega 14.julija je posijalo sonce in razpoloženje je ob igrah Borisovih prijateljev iz ure v ure naraščalo. Ves dan je bilo ob igrišču čedalje več športnih navdušencev. Sončno vreme je bilo takšno kot smo si ga želeli, le med pozdravnim govorom o namenu Borisovega
memoriala nas je nežno pobožalo par kapljic dežja, vendar to niso bile kapljice dežja, temveč
Borisove solze sreče, saj mu je tudi letos uspelo skupaj privabiti toliko prijateljev.
Dan se je počasi že prevešal v večer in obljuba, da se bosta memoriala, kljub velikim obveznostim
tega dne, udeležila tudi Moravški župan g.Martin Rebolj in njegova žena Vojka, je bila izpolnjena.
Veseli in počaščeni z njunim obiskom smo bili vsi, ki smo imeli v rokah niti letošnjega memoriala.
V pozdravnem govoru je gospod župan med drugim povedal, da
tudi v Moravčah potekajo pogovori in aktivnosti za ureditev igrišča z umetno travo in le-to naj bi prve igralce pričakalo že kar
kmalu. V prijetnem druženju smo z njima preživeli preostanek
večera in navijali za najboljše letošnjega memoriala. Gospod župan je skupaj z Borisovimi domačimi po zadnji tekmi najboljšim
podelil pokale in medalje.
Najboljše ekipe letošnjega 2. memoriala Borisa Zupančiča na
Vačah so bili:
1. mesto - Pizzerija Čebelica, Izlake in prehodni pokal, ki že
drugo leto krasi njihovo vitrino
2. mesto - Frizeraj Domžale
3. mesto - California
4. mesto - Picerija Jurka
Fairplay ekipa: AMB Team
Naj simpatična ekipa: Zavihanci
Izredno smo bili tega dne na Vačah veseli vsi, ki smo v pripravo
memoriala vložili veliko truda, vendar nam ni žal, saj nam je
ponovno uspelo na Vače privabiti veliko število mladih ljudi, ki
jih druži isti cilj in ista misel na prijatelja, ki je mnogo poti prehodil z njimi in se skupaj z njimi podil po nogometnih zelenicah,
misel na Borisa, ki je in bo za vedno z nami, vendar na drugačen
način.
Topla julijska sobota je bila ponovno obogatena in obsijana z
žarki prijateljstva in dobrega sodelovanja in iskrena hvala članom Športnega društva Situla Vače, predvsem Dominiku Pečarju in Alenu Mesariču, hvala Vaškim gasilcem in vsem, ki so nam
finančno ali kakorkoli drugače pomagali, da nam je tudi letos
memorial več kot uspel.
Nekatere ekipe so svojo sodelovanje že najavile tudi za naslednje leto, zato nogometni pozdrav do 3. Borisovega memoriala
na Vačah v juliju 2019.
Ivica Zupančič
Foto: osebni arhiv
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KULTURNO-ŠPORTNO DRUŠTVO VELIKA ŠTANGA

Balinarska OBRL liga 2017/18

V sezoni 2017/18 je prvo mesto osvojila ekipa
DU Jevnica, sledijo ji Velika Štanga 1, DU Litija,
Velika Štanga 2, ŠD Golišče, MDI Litija in DU
Sloga.
9.6.2018 je KŠD Velika Štanga na športnem
parku KOMUN organizirala zaključni turnir
OBRL lige, na katerem je prvo mesto dosegla
ekipa Velike Štange 1, drugo mesto ŠD Golišče, tretje Velika Štanga 2, četrto DU Jevnica,
peto MDI Litija in šesto DU Litija.
Ob tej priliki naj se zahvalim vsem ekipam
za »fer« in pošteno tekmovanje. Obenem pa
želim, da tudi ostale
med prebiranjem teh
vrstic malo pritegne
športna žilica in se pridružite nam, balinarjem, kadar koli ali kjer
koli. Verjamem, da ne
bo nikomur žal, saj sem
prepričan, da je v naši
in Litijski občini veliko
balinarjev, ki bi radi balinali, zatorej le pogumno sestavite ekipo in
veselo na balinanje.
KŠD Velika Štanga se redno udeležuje tudi balinarskih turnirjev širom Slovenije; prvega smo
se udeležili v Kamniku ter zasedli 5. mesto,
sledil je turnir Old Bojsov v Trbovljah, kjer smo
zasedli 3. mesto, nato turnir šestnajstih ekip v
Domžalah, kjer smo dosegli izvrstno 5. mesto
in mednarodni turnir Golišče, kateri se je zaradi dežja odvijal pri nas v Štangi; tu pa smo med

8. ekipami zasedli 1. mesto pred ŠD Golišče in
BK Ihan.
Na koncu pa naj omenim le še vaško srečanje v
balinanju in odbojki, vendar me pri omenjenem
obdaja občutek, da je nekaterim sokrajanom
malo nerodno ali pa si morda ne zmorejo vzeti
trenutka časa za druženje z nami, člani društva
in balinarji.
Za vse, ki pa si boste zaželeli balinanja in druženja, vljudno vabim na balinišče v Veliko Štango in sicer ob torkih ob 18h, petkih
ob 18h in nedeljah
po 14. uri.
Pričela se je tudi
liga OLMN, v kateri igra v drugi ligi
tudi ekipa iz Velike
Štange. Po malo
slabši lanski sezoni
2017/18, je prišel
čas za konkretne in
vidnejše rezultate.
Zatorej, nogometaši, glave pokonci, da razveselite
v prvi vrsti sebe,
nato pa tudi nas
navijače in člane društva.
Zaradi velikega povpraševanja za najem brunarice na Športnem parku KOMUN, obveščam,
da si lahko že letos rezervirate svoj termin za
najem. Za vse informacije je na voljo Marn Janez ml..
Predsednik KŠD Velika Štanga,
Marjan Lukančič

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ
NAJŠTEVILČNEJŠI USPELI POBEG ZAVEZNIŠKIH VOJAKOV IZ UJETNIŠTVA
V SVOBODO MED DRUGO SVETOVNO VOJNO – SE IMENUJE

VRANOV LET

Tako pa se imenuje tudi društvo, ki ohranja spomin na ta pobeg in na druga podobna človekoljubna dejanja med drugo svetovno vojno, ki jih ni bilo malo in o katerih so napisane knjige - dnevniki,
ki so jih iz hvaležnosti napisali rešeni tuji vojaki, ki se čudijo neverjetnemu pogumu in dobrosrčnosti Slovencev. Zaradi nas, takšnih
kot smo, pogumnih in dobrosrčnih,
so preživeli vojno.
Njihovi potomci prihajajo v Slovenijo, se čudijo zeleni lepoti naše domovine in občudujejo nas, ki živimo
v raju okoli GEOSS-a, na južni strani
Alp do morja.
Zato v okviru Mednarodnega dne prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u,
Vranov let v svobodo, ki ga je pred
desetletjem zasnovala Anka Kolenc,
poteka vsako leto v začetku septembra prireditev, ki poglablja zavedanje
o srčnosti, povezanosti neverjetnem
pogumu naših prednikov, ki so bili
pripravljeni tvegati svoja življenja, ko
so na mednarodnem nivoju pomagali soljudem. Dogodek vsebuje pohod po poti Vranovega leta
in kulturno prireditev. Dogodek organizirajo Društvo Vranov let, Društvo GEOSS, Zveza borcev
Litija in Planinsko društvo Litija.
8. septembra smo tako spet odšli na pot: Sokoli iz Litije in naši prijatelji iz Rdečih revirjev (Zagorjani) in prehodili del poti (sl.1), ki so jo med vojno v največji tajnosti prehodili zavezniški vojaki in
prispeli na GEOSS, kjer se je ravno začela proslava, posvečena Vranovemu letu. Prepevali smo partizanske pesmi in
prebrali zapis o 79 rešenih vojnih ujetnikih, ki jih je
čez Slovenijo na Hrvaško v letu 1943 prepeljal takrat
22-letni partizan Franc Miklavčič - Florijan. Slovenski
prebivalci so tudi v tem primeru nudili svojo nesebično
pomoč in tako pomagali pri reševanju ubežnikov.
Istočasno pa so v Metliki zaključili svoj prvi večdnevni pohod po markirani poti Vranovega leta štirje Avstralci, katerih vodja je bil Neil Churches (sl.2) – sin avtorja
knjige o Vranovem letu. Šli so po legendarni poti, ki jo je med
vojno prehodil tudi njegov oče( Vran). Čez Savo so jih prepeljale
Vidre iz Litije.
Dragi heroji in dobri ljudje (to smo mi - tako pravijo tujci o nas
v svojih knjigah – pa ne okrog govorit - se ne spodobi – saj veste
– lastna hvala …) rad nas imam! Zvonček Norček
Za več - kar pokličite! 041 896 632 ali 01 8976 680, zvonimir.
kolenc@guest.arnes.si

September je najbolj nogometni mesec v jesenskem delu
sezone, saj so v tekmovalnem
in pokalnem ritmu vse ekipe.
Sezono 2018/2019 smo začeli z 7 selekcijami v katerih 3-4
krat na teden trenira in igra 137 igralcev. Vse
te igralce je potrebno pripraviti za proces treninga, v treh garderobah, ki jih imamo. Zaradi
tega se veliko igralcev preobleče in pusti svoje
torbe kar na klopeh pred garderobami. Vse to
me spominja na začetke nogometa v Jevnici, ko
so se igralci preoblačili pod akacijami in umivali v potoku.
Letos je 60 letnica delovanja kluba in sled tega
se že obnavljajo stare garderobe z upanjem, da
se bo kaj naredilo še na novih.
Prišlo je že do prvega »derbija« z COCKTO KRESNICE, ki se je končal z delitvijo točk. Tudi vse
ostale selekcije so uspešno začele tekmovanja.

V poletnih mesecih se je veliko dela vložilo v
igralne površine tako, da so igrišča dobro pripravljena. Za opravljena dela gre predvsem zahvala prostovoljcem vodstva kluba,trenerjem
in staršem otrok, ki so pomagali da je NK Jevnica urejena, varna in prijazna do igralcev in ljudi
ki pridejo v naš kraj.

V NK Jevnica smo začeli z vadbo naših
najmlajših, ki še niso šolarji
in se že družijo na igrišču.
Za vse, ki bi se nam pridružili to lahko
storijo vsak torek, sredo ali četrtek.
Ljubitelji nogometa vabljeni na oglede tekem,
ki se igrajo v športnem parku Jevnica. Obvestila o tekmah JEVNICE bodo na krajevnih oglasnih panojih.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

Srce Slovenije v Mekinjah
podelilo znak kakovosti novim
18 ponudnikom

Po novem se s cer- stnost in srčno poreklo izdelkov na območju
tifikatom kolektivne Srca Slovenije. Na letošnji razpis so se lahko
tržne znamke Srce Slovenije ponaša že 102 prijavili ponudniki unikatnega in industrijskega
prehranskih in rokodelskih izdelkov z ob- oblikovanja ter pridelovalcev in proizvajalcev
močja Srce Slovenije. Ponudniki strokovno prehranskih izdelkov iz občin Dol pri Ljubljani,
ocenjenih in visoko kakovostnih izdelkov Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno
so certifikate prejeli na slavnostni pode- pri Litiji. Prvo ocenjevanje izdelkov je bilo izvelitvi, ki je potekala v četrtek, 30. avgusta deno leta 2016, tokratna podelitev certifikatov
2018, v samostanu Mekinje v Kamniku. pa je pospremila drugo ocenjevanje izdelkov,
Med prejemniki prihaja iz občine Litija kar ki je potekalo v letošnjem juniju. Predhodno
7 ponudnikov: Barbara Vrtačnik, Zdravko pozitivnim ocenjenim izdelkom se je tako pridružilo
novih
Jeršin, Karmen
37 izdelkov oz.
Rozman, VDC
14 prehranskih
Zagorje ob Savi
in 23 rokodel– Enota Litija,
skih izdelkov 6
Mirko Brinovec,
proizvajalcev
Hinko Celestiprehranskih izna ter Andreja
delkov in 12 roin Leopold Kokodelcev.
vač iz Ekološke
Izdelke so ocekmetije Vovše.
njevali vrhunski
Certifikate kakokuharski mojster
vosti novim 18
nosilcem certi- Prejemniki certifikata kolektivne tržne znamke Srce Slovenije Franci Jezeršek,
etnolog prof. dr.
fikata, ki so pri- po slavnostni podelitvi v Samostanu Mekinje.
dobili pravico do označevanja svojih ocenjenih Janez Bogataj, svetovalka za načrtovanje turizizdelkov z znakom Srce Slovenije, so podelili ma in gostinstva doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec in
predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič, oblikovalec Matej Zupančič.
direktorica Razvojnega centra Srca Sloveni- Vsi izdelki s tržno znamko Srca Slovenije ter njije Sabina Rovšek in predstavnik ocenjevalne hovi ponudniki so predstavljeni v spletnem kaskupine prof. dr. Janez Bogataj. V uvodnih talogu na spletni straniwww.srce-slovenije.si.
nagovorih so vsi izrazili spoštovanje in čestitke Nosilec projekta je LAS Srce Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija
prejemnikom certifikata.
Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije že od iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj poleta 2016 dokazuje preverjeno kakovost, pri- deželja.

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 ...

NI slovo, kar v srcu ostane
in NI slovo, ko srce zastane.
Slovo je, ko pozabiš!
Ko v dno duše zakoplješ trenutke,
dneve, leta, ki so ti veliko pomenila.
Jaz pa dobro vem, da te ne bomo nikdar pozabili.
Odšel si, preden smo ti rekli hvala,
za vse kar si nam rekel, dal.
Ni bilo časa, da bi ti povedali,
da te imamo radi.
Sedaj veš, gledaš nas z nebes,
poslušaš naša opravičila in zahvale
in veš, da ni bilo vse zaman!
Veš, česar ti prej nismo povedali.

V SPOMIN
5.septembra je minilo 10 let odkar nas je mnogo prezgodaj
zapustil naš dragi brat in stric

Kadar imaš nekoga rad
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je…

V SPOMIN
V mesecu septembru mineva 10 let
odkar si od nas odšel

FRANC JERINA
27.9.1940 – 16.9.2008
Ribče 10

IVAN KOKALJ

1962-2008
Šmicov Ivan s Širmanskega hriba pri Litiji
Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižgete svečko in postojite
ob njegovem preranem grobu.

Z A H VA L A
ob boleči izgubi našega očeta

FERIDA SEFEROVIĆ
1.2.1959 – 1.9.2018
iz Litije

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

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja in vso pomoč.
Hvala tudi vsem, ki ste se prišli posloviti od našega očeta in ga
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Žalujoči: vsi njegovi

Vsi njegovi

Z denarjem lahko kupiš veliko stvari.
Ne moreš pa si z vsem bogastvom tega sveta
kupiti moža, očeta, brata ali prijatelja
in nadomestiti njegovo izgubo.

Nekje v tebi je bila bol,
a zamahnila si z roko,
češ, zmagala bom,
močnejša sem,
a vendar ni bilo tako.
Utrgal bom cvet,
na grob ga položil,
in tiho potožil,
da joče srce…

Z A H VA L A
Z A H VA L A
Zapustila nas je draga

MARIJA BALANT
21.3.1955 – 29.8.2018
iz Litije
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za vse tolažilne besede, izražena sožalja, vso pomoč, cvetje
in sveče. Hvala dr. Ptičarjevi, dr. Hauptmanovi in IPP ZD Litija za vso
zdravstveno oskrbo. Hvala Gastroenterološki kliniki Ljubljana za njeno
zdravljenje. Hvala pogrebni službi KSP Litija, ge. Marjeti za poslovilne
besede, pevcem za zapete pesmi, gospodu župniku za opravljen
obred in Gašperju Namestniku za zaigrano melodijo.
Še enkrat iskrena hvala vsem.
Žalujoči: mož Srečo in ostali sorodniki
Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.

Vekovečna dragih je bližina.
Smrt je le združitve navečer.
Zemlja skupno je pribežališče
in poslednji cilj vseh nas je mir.
(Mila Kačič)

V SPOMIN

Ob izgubi našega dragega

V SPOMIN

MARKA DERNOVŠKA

8. septembra je minilo eno leto
od preranega slovesa našega

1948 – 2018
iz Save

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
sošolcem in znancem za izrečena sožalja ter darovano cvetje in sveče.
Posebna zahvala dr. Juteršek in ostalim delavcem ZD Litija, Viliju
Mandlju in Kajcu Vozlju za pomoč. Hvala PD Litija in Društvu invalidov
Litija, govornikoma Urošu Kranjcu in Romanu Ponebšku, delavcem
KSP Litija, pevcem in trobentaču. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Slava, hči Vesna z družino, sestra Slava,
brata Jože in Ivan, ter ostalo sorodstvo

Zapustil nas je naš dragi mož, oče, brat, dedek in pradedek

EMANOEL MLINARIČ
ALBERT KOKALJ

21.1.1937 – 15.9.2017

9.3.1969 – 18.3.1998

Minilo je prvo leto, odkar je odšel od nas dragi ata Franc.
Že pred dvajsetimi pomladmi pa smo se poslovili
od našega ljubega Alberta.
Hvala vsem, ki se ju spominjate, prižigate svečke
in postojite ob njunem grobu.
Vsi domači
Kruto je bilo in
nepričakovano,
kot rezilo noža
je zarezalo v srce.
Spomin na tebe večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel,
v naših srcih večno boš živel.

1947 – 2018
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znan
cem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala osebju ZD
Litija, predvsem dr. Benedičiču in patronažni služni. Hvala gospodu
župniku za lepo opravljen obred in trobentaču za zaigrano Tišino.
Še enkrat iskrena hvala vsem.
Žalujoči: žena Magdalena, sinova Drago in Robi z družinama,
sin Emil z Urško ter ostalo sorodstvo

Tam nekje je zlata roža, pa še ne vem,
kje cvete, sred polja, góra jo veter boža,
a jaz ne morem več do nje.

Z A H VA L A
V SPOMIN
1. avgusta 2018 je minilo žalostno leto odkar nas je mnogo
prezgodaj in nepričakovano zapustil naš dragi

GORAN KOMOTAR

FATIMA MUŠIČ
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in našo mamo
pospremili na njeni zadnji poti.

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

Vsi njegovi

Ob vsakem koraku in vsakodnevnih opravilih
pogrešamo njegovo prisotnost.
Dvorišče brez Janeza je ostalo brez duše.
Hvala vsem, ki se ga spominjate in ga obiskujete na njegovem
preranem grobu.

Vsi njegovi

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

Z A H VA L A

FRANC KOKALJ

IVANA JANEZA HAUPTMANA

Žalujoči: sin Sakib z Marušo, hči Deja z Rikijem
in ostalo sorodstvo

Z A H VA L A
Tiho se je poslovil dragi ata, dedek in pradedek

ANTON BAJC
3.5.1930 – 1.8.2018
iz Tenetiš

Posebna zahvala sorodnikom za pomoč ob slovesu, vsem za podarjeno cvetje, sveče, svete maše, izrečena sožalja in spodbudne besede.
Iskrena hvala kolektivu Doma Tisje. Hvala gospodu župniku Jožetu
Hauptmanu za lepo opravljen obred, Društvu Štuc, PGD Breg pri Litiji,
Slavi za poslovilne besede ob slovesu, pevcem in trobentaču.
Vsi tvoji
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TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK,
NIK RAZBORŠEK
IN PIA POGLAJEN
SERIJSKO ZMAGUJEJO

Bor Artnak se je na mladinskem turnirju Tennis Europe prvega ranga v Barceloni zavihtel na
zmagovalno stopničko in s tem dosegel uspeh
kariere. Veliki met mu je uspel že v polfinalu,
kjer je s 6-4 7-5 premagal prvega nosilca turnirja, Poljaka Olafa Pieczkowskega, trenutno
šestega igralca Evrope v kategoriji do 14 let. V
finalu pa je svojo superiornost na turnirju potrdil z zmago 7-5 6-4 nad tretjim nosilcem turnirja, Slovakom Petrom Benjaminom Privaro, 27.
igralcem lestvice TE do 14 let.
Zmagoviti niz je Bor Artnak nadaljeval prav
tako na turnirju Tennis Europe, ki se tokrat odvijal na domačih tleh v Portorožu. Turnir je bil
tretjega ranga, Bor je bil na turnirju 1. nosilec
in je svojo vlogo favorita brez težav potrdil in
osvojil še svoj drugi Tennis Europe turnir zapored.
Bor Artnak se
trenutno kot najvišje uvrščen Slovenec na lestvici
Tennis Europe do
14 let nahaja na
20. mestu. Na
turnirjih
Tennis
Europe do 14 let
je začel nastopati leta 2017,
ko je odigral 14
turnirjev in osvojil naslov v Podgorici. V letu 2018 je nastopil na dvanajstih
turnirjih, od tega osvojil dva turnirja v Tirani,
bil dvakrat polfinalist v Mariboru in finalist v
Portorožu. V Barceloni je prvič v karieri zmagal
na turnirju prvega ranga. Letos je dosegel 34
zmag in zabeležil devet porazov. S precejšnjim
naskokom je trenutno tudi vodilni igralec na
slovenski teniški lestvici do 14 let. Ob tem velja
še omeniti, da na slovenskih turnirjih od lanskega septembra Bor Artnak v kategoriji do 14
let še ni izgubil tekme. BRAVO BOR !
Odlične predstave že nekaj časa niza Nik
Razboršek. Udeležil se je dveh Futures turnirjev na Nizozemskem in na prvem, v Rotterdamu (15.000 $) izgubil finalni dvoboj. V
tesnem obračunu je bil po uri in tričetrt igre
s 6-4 7-6(3) boljši prvi nosilec, 22-letni Francoz Manuel Guinard, 456. igralec lestvice ATP.
Francoz je bil za en break, ta je odločil prvi niz,
boljši, v drugem sta namreč oba igralca svoj
servis izgubila po dvakrat. O zmagovalcu je
odločila podaljšana igra, ki jo je dobil Francoz.
Prav do konca, torej do velike zmage, pa je šel
Nik Razboršek že takoj na naslednjem turnirju
v Harenu (15.000 $), kjer smo spremljali slovenski finalni obračun med 24-letnim Nikom

Razborškom in štiri leta starejšim Ljubljančanom Tomom Kočevarjem Dešmanom. Boljši
je bil Nik Razboršek, ki je po dveh urah in pol
igre slavil s 7-6(8) 6-4. Za Nika Razborška, ki
je v prvem nizu v podaljšani igri pri izidu 6-7
ubranil zaključno žogico Toma za zmago v nizu,
nato pa podaljšano
igro dobil, je to drugi
naslov letos in četrti
v karieri, Tom ostaja pri enem osvojenem turnirju letos.
Nik Razboršek je z
odličnima dosežkoma v zadnjih dveh
tednih pridobil 156
mest in bo na novi
lestvici ATP uvrščen
najvišje v karieri, na
513. mesto. Za Nikom
je letos zelo dobra
sezona z enim osvojenim Futuresom v Antalyi
aprila in finalom v Bergamu junija ter odličnimi
nastopi v tekmi Davisovega pokala proti Turčiji
in kasneje na challengerjih v Portorožu in Liberecu, ter nazadnje finalom v Rotterdamu in
zmago v Harenu. ČESTITAMO !
Na domačih tleh je tokrat stvari vzela v svoje roke Pia Poglajen. Najprej je osvojila 1.
mesto na turnirju v
svoji kategoriji, to je
kategoriji do 16 let,
v Ljubljani, kjer je v
finalu premagala 2.
nosilko turnirja Anali
Kočevar iz TK Medvode z rezultatom
7-5 6-3. Nato se je
Pia Poglajen odpravila pomeriti moči še
med starejše tekmice in je nastopila na
turnirju do 18 let v
Novem mestu, kjer
je postala kar dvakratna zmagovalka,
saj je slavila tako v kategoriji posamezno, kot
v kategoriji dvojic. Med posameznicami ji nobena tekmovalka ni vzela več kot 3 igre in tudi
v finalu je ugnala 2. nosilko Lino Božičnik, varovanko Maje Matevžič, z rezultatom 6-1 6-2.
BRAVO PIA !
Tenis klub AS Litija vabi vse, ki se želijo pridružiti našim odličnim tekmovalcem, na vpis v teniško šolo AS Litija. Ostalo je še nekaj prostih
mest v starostni skupini od 9-12 let (treningi ob
sredah 18-19), od 4-5 let (treningi ob sredah od
16-17) in v skupini 6-8 let (treningi ob četrtkih
od 17-18 ure). Za vse informacije se obrnite
na Tenis klub AS Litija (tel. 041 886 738). Prav
tako je na voljo še nekaj terminov za zimsko letno karto v dvorani AS. Za rezervacijo svojega
termina pokličite na 031 693 330.
Vljudno vabljeni !

V Slivni odbojkarsko
igrišče po novem
razsvetljeno

Krajani vasi Slivne smo pred kratkim proslavili
novo pridobitev. Podjetje STRIPS d.o.o. nam je
namreč poklonilo sodobno LED razsvetljavo za
igrišče v samem jedru vasi. Z razsvetljavo na tem
prostoru smo tako pridobili večfunkcijski prostor,
ki bo lahko služil za različne družabne dogodke.
To pa ni prva tovrstna pomoč s strani podjetja STRIPS
d.o.o.. Pred leti je podjetje namreč prav tako doniralo
razsvetljavo za travnato nogometno igrišče v Slivni, ki ga
aktivno uporablja tudi športno društvo Situla-Vače.
Sodobna in energetsko varčna razsvetljava tako omogoča
športne in družabne dogodke preko vseh letnih časov in
ne le preko poletja.
Krajani vasi Slivna in športno društvo Situla-Vače se zahvaljujemo podjetju Strips d.o.o., oziroma direktorju Tomažu Smrkolju, za velikodušno potezo.
Miloš Kimovec

JUDO KLUB LITIJA

Judoisti so s počitnicami že zaključili
in se pripravljajo v Izoli

Del tekmovalne sekcije judoistov, članov Judo kluba
Litija se je med 5. in 10. avgustom udeležil mednarodnih judo priprav v
Izoli, ki jih že vrsto let
organizira Judo zveza
Slovenije in se je vsako
leto udeležijo svetovno
znani judoisti, olimpijci
kot sta Tina Trstenjak in
Fabio Basile.
Ekipa osmih judoistov,
ki že sami vedo, da je
pot do uspeha v športu
trnava in naporna, se je z veliko vdanostjo udeleževala dveh judo
treningov dnevno in enega kondicijskega na atletskem stadionu.
Dopoldanski treningi so bili namenjeni spoznavanju novih tehnik
in borbenih kombinacij, popoldanski pa borbam v partetju (ne-wazi) in borbam stoje (tachi-wazi). Na prostem je postavljen tudi
fitnes, ki je omogočil zabavno vadbo za moč. Zadnji dan je bil
nekoliko bolj sproščen in so si otroci lahko sami izbrali judo igre
in vaje ter jih predlagali trenerki. Ker pa je judo kamp potekal na
lepi lokaciji ob morju, so otroci z veseljem vsak dan skočili tudi
v vodo in na plažo, kjer so lahko uživali v vročih dneh, se vozili
s pedalinom, po toboganih in si privoščili sladoled. Priprave so
eden izmed najboljših načinov treninga, saj otroci pridobivajo na samostojnosti, spoznavajo nove
prijatelje in se kaj novega naučijo tudi od sovrstnikov na vadbi. 
Katarina Kumer

ŽENSKI ROKOMET

Rokometašice članske ekipe
pripravljene na novo sezono
Rokometašice članske ekipe Ženskega rokometnega društva Litija so pred začetkom
nove tekmovalne sezone opravile priprave
v Čateških toplicah. Pridružile so se jim
tudi igralke mladinske ekipe.
Odigrale so tudi že dve pripravljalni tekmi z
ekipama iz prve
lige. Do začetka
prvenstva sledita
še dve do tri pripravljalne tekme.
Vikend priprave
so bile razporejene v več krajših intervalov, a
zato toliko bolj
intenzivne. Veliko
pozornosti pa so
namenili tudi počitku in druženju ter pravilni prehrani, tako da
so dekleta kljub napornim treningom uživala.
V letošnji sezoni bo v 1.b ženski rokometni ligi
igralo 6 klubov. Poleg naše ekipe še ekipe Nakla,
Šempeter – Vrtojbe, Olimpije, Kozine in Izole.

ŠPORTNO DRUŠTVO DOLE PRI LITIJI

Letošnje leto zaznamuje štirideseta obletnica športa v Oglarski deželi. To je številka, na katero smo
v ŠD Dole pri Litiji ponosni in smo jo obeležili,
kot se spodobi.
Začeli smo v petek, 7. septembra, z večerom smeha.
Zabavala sta nas stand up
komika Gašper Bergant in
Uroš Kuzman. Velik šotor
je napolnilo lepo število obiskovalcev.
V soboto, 8. septembra,
se je preko 70 kolesarjev
dopoldne lotilo Vzpona v
Oglarsko deželo iz Trebnjega, Radeč in Litije. Srečni izžrebanki smo podarili kolesarski dres Lotto Jumba – Tour de
France 2018 s podpisom našega asa Primoža
Rogliča.
Mladi so se na revijalni nogometni tekmi pomerili z Legendami.

Modelarsko srečanje Litija - Klobasa pokal 2018

Kot vsako leto, je tudi letos aeroklub Milan Borišek Litija organiziral srečanje letalskih modelarjev.
Srečanje se je odvijalo 2. septembra 2018 na modelarskem letališču na Zgornjem Logu. Kljub
zelo slabi vremenski napovedi, smo se v klubu vseeno odločili da se srečanje izpelje, ne glede na to
kakšno bo vreme. Vsa prejšnja leta so pokazala,
da modelarji radi pridejo na srečanje v Litijo, če ne
drugače pa vsaj na druženje. V nedeljo zjutraj je še
rahlo rosilo, kasneje pa se je naredil lep, deloma
tudi sončen dan. Obisk srečanja je bil kljub slabi
napovedi zelo dober, prav tako je čez dan prišlo veliko gledalcev.
Modelarji so
prišli iz vseh
krajev Slovenije, ki so prikazali odlično letenje in veliko zanimivih modelov. Tehnika zelo napreduje. Tako smo tudi letos v
Litiji videli od modelov na jet pogon, kakor tudi aerozaprege,
let tekmovalnega drona, retro modelov in modelov športnih letal.Vse to je lepa popotnica in izziv
za leto 2019 ko Aeroklub praznuje osemdeset let delovanja. 
Sebastjan Dimec

K novim uspehom Ženskega rokometnega društva Litija v prihodnosti bodo lahko prispevali
tudi najmlajši člani, ki se lahko še vedno priključijo treningom mini rokometa, ki poteka na
obeh litijskih osnovnih šolah.
Treningi v športni dvorani Litija potekajo ob
ponedeljkih in petkih, in sicer:
za šolarje 1. in 2.
razreda od 14. ure
do 14.45,
za 3. in 4. razred
od 14.45 do 15.45.
Na OŠ Gradec pa
se lahko šolarji od
1. do 5. razreda pridružijo treningom
ob ponedeljkih in
sreda od 14.30 do
15.15 ure v šolski telovadnici.
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.

Popoldne so staroste dolskega športa na proslavi z nami delili spomine na zametke športnega delovanja. Brez trdne volje in pridnih rok ne
bi šlo, zato smo jim mlajši hvaležni, da so vztrajali. Strelišče za
streljanje z zračno puško, travnato in asfaltno nogometno igrišče,
petindvajsetmetrska skakalnica,
narejena po načrtih bratov Gorišek, smučarska vlečnica, elektronsko merjenje časa, teptalnik,
snežni top, vodohram … Koliko
dela in koliko spominov, ki bi jih
človek ure poslušal! Nekaj foto-

grafij in dokumentov smo razstavili na razstavi Iz zgodovine društva. Za pomoč pri zbiranju
gradiva se toplo zahvaljujemo zakoncema Vertot ter gospodom Rudiju Božiču, Janezu Kobalu
in Dušanu Maku.
Najbolj zaslužnim za razvoj
športa je priznanja podelil
predsednik KS Branko Javoršek, za naklonjenost in podporo se je prijateljem društva zahvalil predsednik ŠD
Jože Jesenšek, za prizadevno
delo pa je priznanja članom
društva podelil slovenski košarkarski
ponos
Dušan Hauptman. Posebno
priznanje »Vzhajajoča zvezda« je članici ŠD, smučarski
skakalki Lari Logar, podelil
župan občine Litija gospod
Franci Rokavec, ki je zbrane
tudi nagovoril in nam čestital ob obletnici.
Dvodnevno
praznovanje
smo zaključili z druženjem
in zabavo. ŠD je ob tej priložnosti tudi podarilo 100 €
za defibrilator, za katerega zbiramo sredstva na
pobudo PGD Dole pri Litiji.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se nam tako ali
drugače pridružili v teh dveh dnevih. Kakor
smo si rekli ob slovesu, se vidimo ob naslednji
okrogli obletnici.
Brez velikodušnih prijateljev, ki ste nas pripravljeni podpreti, seveda ne
gre. Prostovoljci z veseljem
prispevamo svoj čas in delo,
težko pa zagotovimo materialna in finančna sredstva.
Zato vas prosimo, če nam
morda lahko pomagate s kakšnim dobitkom za srečelov.
To ne bo le podpora, ampak
tudi priložnost za vašo promocijo.
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NEPREM IČNINE
Na enkratni lokaciji k.o. Dobrnič v
občini Trebnje prodamo kmetijsko zemljišče (travnik - pašnik) v izmeri 8.939,00 m2 po
ceni 2,40 eur/m2 oziroma po dogovoru. Na
zemljiščih je možna postavitev nezahtevnih
objektov v skladu s prostorskimi akti občine.
Kontakt - gsm: 041 345 920

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

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

Gozdarstvo Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače,
gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

na liniji za
izdelavo lesenih
konstrukcij.
Lokacija zaposlitve:
Selo pri Ihanu.
Tesarstvo Kregar,
Martin Kregar s.p.,
tel.: 041 332 088

Vabilo na treninge košarke

sproščenem športnem okolju. Za lažjo odločitev objavljamo razpored treningov v treh športnih objektih v Litiji:
- Športna dvorana Litija v Litiji (ŠD Litija),
- telovadnica v OŠ Gradec v Litiji (OŠ Gradec),
- telovadnica v Gimnazija Litija (G Litija);
Za vse dodatne informacije se obrnite na:
- treningi deklet: go Dragica Žontar (GSM 040
364 432, E-pošta: dragi.zontar@siol.net)
- treningi fantje: g. Džema Ibišija (GSM 041 747
767, E-pošta: dzemo.ibisi@gmail.com)
Dobrodošli in športni pozdrav
Košarkarski klub Litija«

TRENINGI SELEKCIJ (STAROSTNA SKUPINA) KOŠARKARSKEGA KLUBA LITIJA
SEZONA 2018/2019
DEKLETA/SELEKCIJA
ŠPORTNI OBJEKT
DAN V TEDNU
URA
Začetnice (1. - 3. razred) U-9
ŠD Litija
ponedeljek
14.05-15.00
ŠD Litija
sreda
14.05-15.00
Začetnice (1. - 4. razred) U-9, 11
OŠ Gradec
petek
16:30-17:30
Začetnice (4. -5. razred) U-11
ŠD Litija
ponedeljek
15.00-16.00
ŠD Litija
sreda
15.00-16.00
Pionirke U-13 in U-15
ŠD Litija
ponedeljek
16.00-17.00
ŠD Litija
sreda
15.45-16.45
G Litija
četrtek
16.00-17.00

Začetniki (3. in 4. razred)
Začetniki (1. do 4. razred)
Pionirji U-13

Pionirji U-15
Kadeti

Mladinci

ŠPORTNI OBJEKT
ŠD Litija
ŠD Litija
ŠD Litija
ŠD Litija
ŠD Litija
OŠ Gradec
OŠ Gradec
ŠD Litija
OŠ Litija
ŠD Litija
ŠD Litija
OŠ Litija
ŠD Litija
G Litija
ŠD Litija
ŠD Litija
G Litija
ŠD Litija
ŠD Litija
ŠD Litija
ŠD Litija
ŠD Litija

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
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.

DAN V TEDNU
torek
četrtek
ponedeljek
torek
četrtek
sreda
petek
ponedeljek
torek
sreda
petek
torek
sreda
četrtek
ponedeljek
torek
četrtek
petek
torek
sreda
četrtek
petek

URA
13.45-15.00
13.45-15.00
14.00-15.30
15.00-16.00
15.00-16.00
17:00-18:00
15:30-16:30
15.30-17.00
17.30-19.00
14.00-15.30
14.00-15.30
17.30-19.00
15.30-16.45
16.00-17.30
17.00-18.30
19.00-20.30
17.30-19.00
17.45-19.15
19.00-20.30
20.30-22.00
19.00-20.30
17.45-19.15

ČLOVEK,
KI JAMČI Z
ŽIVLJENJEM

Jože Vizlar številka: 214

BRITANSKI
GLASBENIK
(BRYAN)

TVEGANJE

EVROPSKA
LUNARNA
SONDA

VELIKA
AZIJSKA
DRŽAVA

NADALJE
VANJE
GESLA

SREDIŠČE
MOLDAVIJE

VRSTA
MORSKE
RIBE

KARLI
ARHAR

ORANJE

SLOVENSKI
HARMONI
KAR (DENIS)
ARALSKO
JEZERO

AVTO
OZNAKA
ŠPANIJE

VIJAK
STISKALNICE

OCVRTA
JAJČNA JED

DEL
KUHINJSKE
OPREME
DEL
KOLESARSKE
DIRKE

JANEZ
SEVER

Zaposlimo
CNC
operaterja

sestavil:

SLABOKRVNEŽ

PRODAM rabljen Power Bank, prenosno mobilno baterijo za polnjenje
mobitela med potjo. Cena je 20 eur.
Klemen Zidar, Gobnik 47. Informacije
na mobi: 070 828 678.

Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.
Les tudi odkupujemo in izdelujemo
gozdne poti. Po dogovoru možen
tudi odkup na panju.

FANTJE/SELEKCIJA
Začetniki (1. in 2. razred)

KEMIJSKI
ZNAK ZA
ŽVEPLO

PRODAM - ugodno, kotno sedežno
garnituro z izvlekom v posteljo, dob
ro ohranjeno. GSM: 031 710 842

SEČNJA IN
SPRAVILO LESA

»17. septembra 2017 je Slovenska košarkarska reprezentanca
postala Evropski prvak. Vsi igralci
reprezentance so začeli spoznavati čare košarkarske igre že v mladih letih. Volja, talent,
vztrajnost in delavnost so jih pripeljali na sam
košarkarski vrh. Tudi Košarkarski klub Litija veliko vlaga v svoje najmlajše člane, zato vabi v
svoje vrste vse otroke - košarkarice in košarkarje, ki želijo spoznati košarkarsko igro. Spoznavanje in treniranje košarka je pod budnim
in strokovnim vodstrvom trenerjev KK Litija.
Spoznavali boste svoje vrstnike v prijetnem,

nagradna križanka

MALI OGLASI

BELORUSKI
PISATELJ
(MAKSIM
IVANOVIČ)

SLAVKO
DOVŽAN

VRSTA
GEOMETRIJ
SKEGA LIKA

GORA V
SRBIJI

MOTORNI
VLAK
POGOVORNO
FILMSKA ZVEZDA

RUSKO
MOŠKO
IME

IVAN
VIDAU

KULTURNA
RASTLINA
S KLASOM

SLOVENSKA
IGRALKA
(INJA)

SLOVENSKI
ALPINIST
(FRANC)

SLOVENSKI
SKLADATELJ
(JOSIP)

DEL RIMSKE
LEGIJE

MESTO V
JUŽNI SRBIJI

AM. IGRALEC
CESAR

MAKEDONSKI
PISATELJ

IZDELOVALEC
MAP

HLEV ZA
OVCE
IGRALKA RINA

MUZA
LIRSKEGA
PESNIŠTVA

8. ČRKA
ABECEDE

VEZNIK

STANKO
ARNOLD

STARA
POVRŠINSKA
MERA
ČEŠKA
PRITRDIL
NICA

IRIDIJ

KOŠARKAR
(MATJAŽ)

PREGOVOR,
REKLO

SLUŽBA DRUŽB.
KNJIGOVODSTVA

NEMŠKI
ŠAHIST
SV. PRVAK
(EMANUEL)

DOMAČA
ZABAVA

INDIJSKA
POLITIČARKA
(GANDI)

OPERA SKLA
DATELJA
RAHMANI
NOVA

SLOVENSKA
POLITIČARKA
(LUCIJA)

STAROSLOVANSKO
PIVO

SLOVENSKI
METALURG
(CIRIL)

Težje besede: LOVATO, GORETSKI, ROMERO,
OVALOID, REKAR, ČAŠULE
Izžrebanci križanke iz meseca avgusta 2018, ki bodo pre
jeli stenski koledar akademskega slikarja Joža Megliča.
Stenski koledar bodo prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Anica Pančur, Maistrova 16, Litija
2. Henrik Razpotnik, Kresnice 1A, Kresnice
3. Tjaž Zidar, Gobnik 27, Gabrovka

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.10.2018 na naslov ured
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli stenski
koledar akademskega slikarja Joža Megliča. Stenski
koledar bodo prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

Otroška Nogometna Šola

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.

URNIK VADBE

OŠ GRADEC:
torek 14.30 – 15.15
petek 14.30-15.15
OŠ LITIJA:
ponedeljek 14.15-15.00
petek 14.15.-15.00
OŠ ŠMARTNO:
sreda 14.15 -15.00
petek 14.15-15.15
Vadba je namenjena otrokom od 1. do 4. razreda.
KAJ NUDIMO: Strokovno vodeno nogometno vadbo (trener oz. mentor s predpisano izobrazbo),
opremo in rekvizite, srečanja med osnovnimi šolami v klubih, 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

Pričetek vadbe v tednu od 17. – 21. 09. 2018

Vsakega, ki se nam pridruži, smo veseli. Naj ti ne zmanjka poguma!

PRIJAVNICA
IME IN PRIIMEK :

________________________________________________________________________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: _______________________________________
RAZRED, ŠOLA: ________________________________________________________________
PODATKI STARŠA oz. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
IME IN PRIIMEK: ________________________________________________________________
NASLOV: ___________________________________________________________________________
TELEFON: ________________________________
ELEKTRONSKI NASLOV: ____________________________________________________
Datum in Podpis:
___________________________________________________________________________________________

Nedelja, 23. 9. 2018, 10.00
SAVSKI TEK (ob 10.00), USTVARJALNE DELAVNICE (11.00),
PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS SAVA (14.00). Sava pri
Litiji.
Ponedeljek, 24. 9. 2018, 19.00
ODPRTJE
LIKOVNE RAZSTAVE JANEZA PRAŠNIKARJA IN ANICE
NAPOVEDNIK
DOGODKOV
ŠKODA. Kulturni center Litija.
Torek,
Petek,25.
21.9.9.2018,
2018,19.00
19.00
PREDAVANJE
KER HOČEM
(ZA)DIHATI.
Predavanje
mag.
Violete Irgl,
TURNIR V NAMIZNEM
TENISU.
Športno igrišče,
Sava pri
Litiji.
ustanoviteljice
Inštituta
za
okrevanje
po
travmi,
psihoterapijo
in
svetovanje
Sobota, 22. 9. 2018, 9.00
Rahločutnost.
Knjižnica Litija.
POHOD NA ZASAVSKO
GORO. Športno igrišče, Sava pri Litiji.
Četrtek,
Sobota,27.
22.9.9.2018,
2018,18.00
10.00
DNEVI
EVROPSKE
KULTURNE
DEDIŠČINE
- OTVORITEV
RAZSTAVE
KOLESARSKI
VZPON
NA ZASAVSKO
GORO.
Športno igrišče,
Sava pri
Ljubljana
pred
100
leti.
Mestni
muzej
Litija.
Litiji.
Sobota,
Nedelja,29.
23.9.9.2018,
2018,10.00
10.00
SAVSKI
TEK (ob 10.00),
USTVARJALNE
DELAVNICE
(11.00),
DNEVI
EVROPSKE
KULTURNE
DEDIŠČINE:
Prikaz taljenja
in vlivanja rude
KRAJEVNEGA
PRAZNIKA
KS SAVA
v PRAZNOVANJE
prazgodovini. Ploščad
pred Rudnikom
Sitarjevec
Litija. (14.00). Sava pri
Litiji.
Sobota, 29.
9. 2018, 10.00
Ponedeljek,
24. 9. 2018,
19.00 ZALJUBLJENI PETRČEK. Gledališče Kolenc.
OTROŠKA
MATINEJA:
ODPRTJE
LIKOVNE
Kulturni center Litija. RAZSTAVE JANEZA PRAŠNIKARJA IN ANICE
ŠKODA. Kulturni center Litija.
Nedelja, 30.
9. 2018, 10.00
Torek, 25. 9. 2018, 19.00
ARHEOLOŠKI
POHOD. Vače.
PREDAVANJE KER HOČEM (ZA)DIHATI. Predavanje mag. Violete Irgl,
Nedelja, 30.
9. 2018, 16.00
ustanoviteljice
Inštituta za okrevanje po travmi, psihoterapijo in svetovanje
KONCERT
OKTETA
VALVASOR
Z GOSTI. Grad Bogenšperk.
Rahločutnost.
Knjižnica
Litija.
Četrtek, 27.1.9.10.
2018,
18.00
Ponedeljek,
2018,
18.00
DNEVI
EVROPSKE
KULTURNE
URA
PRAVLJIC.
Knjižnica
Vače. DEDIŠČINE - OTVORITEV RAZSTAVE
Ljubljana pred 100 leti. Mestni muzej Litija.
Torek,
2. 10.
2018,
19.00
Sobota,
29. 9.
2018,
10.00
ZDNEVI
MORJEM
NA TI: literarno
- potopisni
večer z Prikaz
morjeplovcem,
EVROPSKE
KULTURNE
DEDIŠČINE:
taljenja inzaložnikom,
vlivanja rude
pisateljem,
pesnikom
in urednikom
mesečnika
eMORJE.com,
Mitjo
v prazgodovini.
Ploščad
pred Rudnikom
Sitarjevec
Litija.
Knjižnica Litija.
Sobota,Zupančičem.
29. 9. 2018, 10.00
Torek, 2. 10.
2018, 18.00
OTROŠKA
MATINEJA: ZALJUBLJENI PETRČEK. Gledališče Kolenc.
Kulturni
center Litija.
URA
PRAVLJIC.
Knjižnica Litija.
Nedelja,4.30.
2018,16.00
10.00
Četrtek,
10.9.2018,
ARHEOLOŠKI
Vače.
URA
PRAVLJIC.POHOD.
Knjižnica
Gabrovka.
Nedelja, 30. 9. 2018, 16.00
Sobota, 13. 10. 2018, 10.00
KONCERT OKTETA VALVASOR Z GOSTI. Grad Bogenšperk.
OTROŠKA MATINEJA: DINO IN ČAROBNI TONI. Gledališče KU KUC.
Ponedeljek, 1. 10. 2018, 18.00
Kulturni center Litija.
URA PRAVLJIC. Knjižnica Vače.
Torek, 16. 10. 2018, 18.00
Torek, 2. 10. 2018, 19.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Litija.
Z MORJEM NA TI: literarno - potopisni večer z morjeplovcem, založnikom,
Sobota, 20.
10. 2018,pesnikom
19.00 in urednikom mesečnika eMORJE.com, Mitjo
pisateljem,
GLEDALIŠČNA
PREDSTAVA:
NAJ GRE VSE V »PI«. Avtorska
Zupančičem. Knjižnica
Litija.
monokomedija,
Nik Škrlec, Kliše. Kulturni center Litija.
Torek, 2.
10. 2018, 18.00
PRAVLJIC.
Torek, 23.URA
10. 2018,
19.00 Knjižnica Litija.
Četrtek,POTOPISNO
4. 10. 2018, 16.00
PREDAVANJE: APALAŠKA POT, 3500 KM PEŠ SKOZI 14
URA PRAVLJIC.
Knjižnica
AMERIŠKIH
DRŽAV.
JakobGabrovka.
J. Kenda. Knjižnica Litija.
Sobota,27.
13.10.
10.2018,
2018,10.00
10.00
Sobota,
OTROŠKAMATINEJA:
MATINEJA: BONTON
DINO IN ČAROBNI
Gledališče
KU KUC.
OTROŠKA
ZA MALETONI.
LUMPE.
Gledališče
Bičikleta.
Kulturnicenter
centerLitija.
Litija.
Kulturni
Torek, 16.
Nedelja,
28.10.
10.2018,
2018,18.00
10.00
URA PRAVLJIC. Knjižnica Litija.
ARHEOLOŠKI POHOD. Vače.
Sobota, 20. 10. 2018, 19.00
GLEDALIŠČNA PREDSTAVA: NAJ GRE VSE V »PI«. Avtorska
Podatke zbira:
Občina Litija,
14, Litija,
01center
8963 458,
monokomedija,
NikJerebova
Škrlec, Kliše.
Kulturni
Litija.obcina.litija@litija.si

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

SIR GAUDA
4,99 €/kg

TUNA RIO MARE 4/1
4,69 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

KIS RENŠKI 3 L
2,99 €

SLADKOR 1 kg
0,69 €

ČISTILO AJAX 1 L
1,69 €

ČISTILO PRIL 900 ml
1,59 €

DASH - tekoči 1,75 L
5,99 €

LENOR 930 ml
1,99 €

FINISH 63 tablet
8,99 €

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

UMETNO GNOJILO
AKCIJA!

OZIMNA ŽITA - AKCIJA!

KOLIČINSKI POPUSTI!

Tel.: 01 896 32 41

LESNI PELETI; razred A1 in A2
AKCIJA!

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

Podatke zbira: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 458, obcina.litija@litija.si

BUČA VELIKANKA TUDI V LITIJSKI OBČINI
Torek, 23. 10. 2018, 19.00
POTOPISNO PREDAVANJE: APALAŠKA POT, 3500 KM PEŠ SKOZI 14
AMERIŠKIH DRŽAV. Jakob J. Kenda. Knjižnica Litija.
Sobota, 27. 10. 2018, 10.00
OTROŠKA MATINEJA: BONTON ZA MALE LUMPE. Gledališče Bičikleta.
Kulturni center Litija.
Nedelja, 28. 10. 2018, 10.00
ARHEOLOŠKI POHOD. Vače.
Podatke zbira: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 458, obcina.litija@litija.si

Tako veliko bučo, ki je težka kar 250 kg je pridelal
11-letni Erik Rink Perme iz
Velikega Vrha. Povedal mi
je, da je pri tem delu potrebno imeti veliko veselja
ter vložiti veliko truda.
Dodal je še, da če želiš doseči takšno velikost buče,
jo moraš neprestano božati in se z njo pogovarjati.
To je njegov prvi pridelek
in za drugo leto načrtuje
pridelati še enkrat večjo
in težjo. Buča velikanka
je razstavljena pred Agromarketom v Litiji. Ogledate si jo lahko do konca
meseca septembra.
Vse čestitke mlademu Eriku tudi iz našega uredništva za njegov trud in voljo, ki jo ima kljub negovi
starosti.



Foto in tekst:
Aco Jovanovič

ZAPOSLIMO TERENSKEGA SERVISERJA
za prezračevalno, ogrevalno
in hladilno tehniko

 z vozniškim izpitom B-kategorije,
 ak�vnim znanjem slovenskega in angleškega
jezika,
 najmanj IV. ali V. stopnjo izobrazbe tehnične
smeri
Nudimo:
 zaposlitev za določen čas s preizkusno dobo
treh mesecev oz. nedoločen čas,
 urejeno delovno okolje,
 strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje,
 s�mula�vno plačilo
Kandidate, ki vas delovno mesto zanima in
ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam
svojo predstavitev pošljete po e-poš� na mail
info@t3-tech.si.

