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iz uredništva

SLOVO POLETJU
Tudi letos smo uspešno spravili pod
streho sedaj že tradicionalni festival
Slovo poletju, ki postaja pravi litijski
praznik, saj ga je obiskalo več tisoč
ljudi, prejeli pa smo ogromno izrazov
zadovoljstva in pohval obiskovalcev.
Javni zavod za kulturo Litija se zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pripomogli k
uspešni izvedbi, predvsem pa velja najtoplejša zahvala sponzorjem in donatorjem, brez katerih takšnega projekta ni
mogoče izvesti.
In še nekaj foto utrinkov za lepši vstop v jesen in novo delovno sezono.

Septembrska številka je v znaku začetka
šolskega leta in številnih prireditev, ki so se
zvrstile v zadnjem mesecu. Tudi športniki
so s polno paro zakorakali v novo sezono in
zagotovo se bomo spet lahko z njimi veselili
novih uspehov.
Marko Djukić

08.10.2011

Prispevke pošljite do
v elektronski
obliki na naslov: Tiskarna Aco, C.D.K. 39, 1270 Litija
ali po e-pošti: obcan@siol.net • tiskarna.aco@siol.net

Naj vas nedokončana osnovna šola
ne ovira na vaši življenjski poti. Za
vpis in dokončanje ni nikoli prepozno!

OSNOVNA ŠOLA
ZA ODRASLE
v Litiji - brezplačno!!!
Pokličite: 01/89-80-570
PREDSEDSTVO ZDUŽENJA OBČIN IN
SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SKUPAJ Z MINISTROM ŽIDANOM NA GEOSS-u.
V Spodnji Slivni na GEOSSU je
potekala skupna seja predsedstev Združenja občin Slovenije
in Skupnosti občin Slovenije.
Prisotni župani in ostali predstavniki občin so se osredotočili
na problematiko povprečnin za
leti 2012 in 2013. Država predlaga nižjo povprečnino, kot bi občinam pripadala na podlagi ZFO
v zameno pa sedaj potekajo pogajanja, katere naloge po posameznih vsebinah
občine zaradi znižanja povprečnine naj ne bi več opravljale.
(Nadaljevanje na 2. strani)

RAFTING KLUB VIDRA
- DRŽAVNI PRVAKI V
RAFTINGU R4 2011

NARIŠI NOV DAN
Občina Litija skupaj z osnovnimi šolami Gradec, Litija, Gabrovka - Dole in
Gimnazijo Litija pripravlja veliki dogodek NARIŠI NOV DAN, ki bo združil
strokovnost in ljudskost. Namen dogodka je otroke, mladostnike in starše
ozaveščati o različnih pasteh zasvojenosti (od drog, cigaret, čezmerne uporabe interneta in iger na srečo). Znani
strokovnjaki se bodo ves dopoldan posvetili učencem in dijakom, na večerni
dogodek ob 19.00 uri v Gimnaziji Litija, pa ste vabljeni tudi vsi ostali, saj je
namenjen odraslim.

V soboto 17.9. 2011 je tolkalna skupina Perkakšns praznovala
10-letnico, ki so jo obeležili z jubilejnim koncertom v športni
dvorani Gimanzije Litija. V večeru namenjenem obujanju
spominov in predstavitvi novih izzivov so si obiskovalci
ogledali fotografsko razstavo, ogledali tri kratke filme o
zgodovini skupine, poslušali afro, elektro in kubanske
skladbe ter kupovali majice z motivi skupine Perkakšns.

(Nadaljevanje na 7. strani)

(Nadaljevanje na 14. strani)

FOTO: Ines Ćosić

Rafting klub Vidra iz Litije
je po treh naslovih državnih
podprvakov letos osvojil naslov
državnih prvakov v raftingu R4.
S tem odličnim rezultatom si
je ekipa Seaeagle team Vidra
1 priborila vozovnico za udeležbo na evropskem
in svetovnem prvenstvu v raftingu R4 leta 2012, ki
bo na Češkem. To bo že tretje zaporedno evropsko
in drugo svetovno prvenstvo, na katerem zastopa
barve Slovenije ekipa iz Rafting kluba Vidra.
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(Nadaljevanje iz 1. strani)

SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZDRUŽENJA
OBČIN SLOVENIJE in SKUPNOSTI OBČIN
SLOVENIJE
Prisotni so poudarili, da se višina povprečnine lahko zniža le
ob predpostavki, da se znižajo obveznosti naložene s posameznimi zakoni in podzakonskimi akti. Znižanje obveznosti mora
biti ovrednoteno v višini stroškov in določeno v interventnem
zakonu. Investicije pa ostanejo na enaki ravni kot je določeno
v interventnem zakonu (4%). Drugi del seje pa je bil namenjen
predstavitvi predloga aktivnosti za širitev lokalne samooskrbe
s hrano v javnih institucijah, katerega je predstavil minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dejan Židan.

Poudaril je, da sta lokalna proizvodnja in lokalna poraba hrane
izjemno pomembni za regionalni razvoj, saj povečujeta ekonomsko moč območja, odpirata nove možnosti zaposlovanja na podeželju in prinašata nove tržne priložnosti za lokalne pridelovalce. Ekonomska uspešnost pa ohranja poseljenost na podeželju
s tem pa vpliva tudi na ohranjanje.
Prav tako je bil sklenjen dogovor med reprezentativnima združenjema in ministrstvom, da se bodo v prihodnosti organizirale
delavnice, na katerih bo predlog aktivnosti za širitev samooskrbe hrane podrobneje predstavljen, nanje pa bodo povabljeni
tako župani občin, kot tudi pridelovalci. V nadaljevanju sta projekt lokalne samooskrbe s hrano na območju Srce Slovenije,
ki je dobro zasnovan in ima že konkretne rezultate predstavila
župan Franci Rokavec in direktorica CRL Aleksandra Gradišek.

O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKE UPRAV E
OBNOVA KURILNICE IN ZAMENJAVA
ENERGENTA V KULTURNEM
CENTRU V LITIJI
V objektu Kulturnega Centra, Trg na stavbah se izvaja sanacija
kotlovnice s katero se bo preprečila nadalnja škoda zaradi defekta strojnih instalacij in ogrevanja, obenem pa se bo prešlo na
ogrevanje z drugim energentom.

Občina Litija na podlagi 87. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES,
47/06- ZEN, 45/08- ZVEtL, 57/08), 2. odstavka 23.
člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06,
11/09), v zadevi javnega razpisa št. 2463/2010-6, z
dne 04.05.2010, za oddajo neprofitnega stanovanja
v najem, objavlja

prednostno listo upravičencev
za najem neprofitnih stanovanj
sproščenih v letu 2011

UREDITEV OKOLICE VHODA V RUDNIK
SITARJEVEC
Društvo za razvoj in varovanje Sitarjevca je v mesecu septembru
uredilo prireditveno ploščad pri vhodu v rudnik na Sitarjevcu.
Izvedeno je bilo rušenje obstoječih objektov, sečnja dreves, izgradnja protipoplavne brane, planiranje okolice vhoda v rudnik,
ureditev prireditvenega platoja z ustreznim odvodnjavanjem .
Obenem se je uredila tudi dostopna pot. Za navedeni projekt
je društvo pridobilo sredstva, ki jih razpisuje LAS SRCE SLOVENIJE, delno je bila investicija podprta s strani proračuna občine
Litija in lastnimi sredstvi društva.

UREDITEV OKOLICE PRI POŠ KRESNICE
Pred začetkom novega šolskega leta je JP KSP Litija saniralo
dovozno pot pri vhodu v POŠ Kresnice. Izvedla se je zamenjava
neustreznih tlakovcev z novo asfaltno prevleko, uredilo pa se je
tudi ustrezno odvodnjavanje.

Stanovanja se bodo dodeljevala postopoma v letu 2011 po vrstnem
redu glede na mesto uvrstitve, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti sproščenih stanovanj.
Župan 		
				
				
Franci ROKAVEC

UREDITEV PROSTOROV ZA
MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V
GABROVKI IN NA DOLAH

Vodovod Ribče obratuje
Vodovod Ribče že v celoti obratuje. Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., kot upravljavec sistema javne oskrbe s pitno vodo, je v preteklem mesecu zgradilo večino
novih priključkov na vodovod, izpirali so cevovode, odpravljali
zadnje pomanjkljivosti... Pridobitev uporabnega dovoljenja in
prevzem vodovoda v upravljanje s strani JP KSP Litija bo odpravilo vsakoletne hude stiske ob preskrbi s pitno v Ribčah,
Verneku, Jesenjah in Zapodju.

Občina Litija pripravlja dva projekta za pridobitev večnamenskih
površin za medgeneracijsko druženje v KS Gabrovka in KS Dole.
Za oba projekta je že pridobljena dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja. V KS Gabrovka se bo preuredilo prostore bivše zdravstvene ambulante, v KS Dole projekt predvideva
izgradnjo večnamenske dvorane, ki bo namenjena kulturnim,
športnim in ostalim družabnim dogodkom. Dvorana bo zgrajena
na vzhodni strani obstoječe zgradbe POŠ Dole. Občina Litija bo
z navedenima projektoma kandidirala na razpisu PRP za ukrep
OBNOVA VASI in pričela z izgradnjo le v primeru pozitivne odločbe o pridobitvi EU sredstev iz navedenega programa.

SANACIJA LESENEGA JEVNIŠKEGA
MOSTU

Na lesenem mostu čez reko Savo v Jevnici so se v dneh od
22.8.2011 do 27.8.2011 izvajala sanacijska dela. Sanacijska
dela je za Občino Litija in Občino Dol pri Ljubljani izvajalo podjetje JP KSP Litija d.o.o..

Prvotno je bila predvidena zamenjava zgornje plasti hrastovih
desk in pločevine. Pri izvajanju del pa se je izkazalo, da je na
začetnem delu mostu na strani Jevnice potrebno zamenjati tudi
4 nosilne lege ter spodnjo in srednjo plast hrastovih plohov.
Poleg tega se je izvedlo popravilo poškodovanih ali odvijačenih
veznih diagonal in bočne ograje.

AK TUA L N O / O BVE ST I LA

September 2011

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
IZ GOSPODINJSTEV V LETU 2011
S PREMIČNO ZBIRALNICO

Premična zbiralnica nevarnih odpadkov

Kaj so nevarni odpadki iz gospodinjstev?
•B
 ARVE in barvam sorodne snovi: premazi za les in kovine, lepila,
črnila, kartuše, tonerji…
• ČISTILA: jedka čistila, odstranjevalci madežev…
• ZDRAVILA: tablete, sirupi, mazila, kapsule…
• JEDILNA OLJA IN MAŠČOBE: jedilna olja, masti…
• KEMIKALIJE: organska topila, kisline, baze, fotokemikalije…
•P
 ESTICIDI: herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva proti zajedavcem…
•K
 OZMETIKA: laki, barve za lase, spreji (prazne in polne tlačne posode), odstranjevalci laka…
•B
 ATERIJE in AKUMULATORJI: gumbne, navadne, alkalne, Ni-Cd…
•F
 LUORESCENTNE CEVI IN ODPADKI, KI VSEBUJEJEO ŽIVO SREBRO: varčne žarnice, toplomeri…
•E
 MBALAŽA ki vsebuje ostanke nevarnih snovi: plastična, kovinska, lesena, steklena.

Kako prepoznamo nevaren odpadek?
Nevarni odpadek ima eno ali več lastnosti nevarnih snovi. Znaki za
nevarnost, ki označujejo nevarnost posameznih snovi ali odpadkov pa
so naslednji:

Z izdelkom, ki ima na embalaži eno ali več oznak, ki pove nevarnost, je
potrebno po uporabi ravnati skladno z določili o ravnanju z nevarnimi
odpadki. Ne smemo ga odložiti v zabojnik za preostanek komunalnih
odpadkov ampak ga moramo oddati ločeno.
Čas zbiranja in razpored lokacij, na katerih bomo v letu 2011 lahko
oddajali nevarne odpadke nastale v gospodinjstvih, je naslednji:
Datum

Lokacija

Torek,
LITIJA – Graška Dobrava; parkirišče
27.09.2011 Mercator

Čas zbiranja
12.00 – 13.30

SPODNJI LOG – parkirišče Dornik

14.00 – 15.00

POLŠNIK – parkirišče pri trgovini

15.30 – 16.30

LITIJA – Rozmanov trg; poleg otroškega
igrišča

17.00 – 18.00

Sreda,
DOLE – parkirišče pri trgovini
28.09.2011

8.00 – 9.00

GABROVKA – parkirišče med trgovino in
gasilskim domom

9.30 – 10.30

JABLANICA – parkirišče pri gasilskem domu

11.00 – 12.00

PRIMSKOVO – Gradišče – na Kopačiji

12.30 – 13.30

KOSTREVNICA – parkirišče pri gasilskem
domu

14.00 – 15.00

ŠMARTNO – parkirišče pri Osnovni šoli

15.30 – 16.30

ŠTANGARSKE POLJANE – parkirišče pri
gasilskem domu

17.00 – 18.00

Četrtek,
HOTIČ – parkirišče pri gasilskem domu
29.09.2011

9.00 – 10.00

VAČE – parkirišče pri gasilskem domu

10.30 – 11.30

RIBČE – parkirišče pri stavbi KS

12.00 – 13.00

KRESNICE – parkirišče pri trgovini M-KGZ

13.30 – 14.30

JEVNICA – parkirišče pri trgovini M-KGZ.

15.00 – 16.00

V primeru, da nevarnih odpadkov, ki nastanejo v vašem gospodinjstvu,
ne morete oddati v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov, jih lahko
vsak delovni dan, med 7.00 in 15.00 uro, oddate na sedežu javnega
podjetja na Ponoviški cesti 15 v Litiji, kjer imamo za zbiranje nevarnih
odpadkov nameščene posebne zabojnike.

ZBIRALNICA NEVARNIH ODPADKOV na Ponoviški 15 v Litiji
Javno podjetje - KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.

V SPOMIN

V nedeljskem septembrskem jutru, ko smo se pripravljali na Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu –
Vranov let v svobodo - in na srečanje vseh prijateljev,
med katerimi je bil Peter Svetik prvi – nas je doletela
pretresljiva vest, da Petra ni več z nami. Po tridesetih
letih tesnega sodelovanja pri uresničevanju njegovih
domoljubnih in plemenitih idej pri rojstvu in uresničevanju projekta GEOSS – je bilo to novico nemogoče sprejeti. Izguba
očeta GEOSS-a, prijatelja in plemenitega sočloveka, kakršnih je malo – je
nenadomestljiva. V Društvu GEOSS je ne bomo sprejeli nikoli. Peter bo z
nami, dokler bo utripalo središče srca Slovenije!
Peter SVETIK, diplomirani ekonomist in inženir geodezije, se je rodil 5.
avgusta 1933 v Plužnjah.
Na svoji poklicni poti, ki jo je začel 15. 9. 1954, je Peter 17 let deloval
na Geodetskem zavodu v Ljubljani, nato na Republiškem sekretariatu za
urbanizem, na Zavodu SRS za družbeno planiranje, na Geodetski upravi
RS in na Centru za družbeni sistem informiranja.
Leta 1983 je bil izvoljen za sekretarja Medobčinske gospodarske zbornice. Po izteku mandata je bil 4 leta namestnik direktorja Republiške
geodetske uprave. Svojo delovno pot je nadaljeval pri Komercialni in hipotekarni banki in jo v začetku devetdesetih let zaključil kot samostojni
novinar pri dnevniku Slovenec.
Njegovo neizmerno ustvarjalnost na poklicnem področju bo gotovo opisal
kdo, ki je za to bolj poklican od nas, ki smo bili njegovi sodelavci v Društvu
GEOSS. Toda - četudi ga ne bi poznali, bi že ob njegovi bogati bibliografiji
začutili, da je bil Peter Svetik človek z veliko začetnico, človek, ki je ves
čas ustvarjal, da bi dajal, pomagal, ozaveščal …
Pripravil je več turističnih priročnikov in napisal nekaj knjig s področja
informatike, urejanja prostora, kulture in turizma. S svojimi prispevki je
sodeloval v raznih publikacijah Mladinske knjige, Prešernove družbe, Slovenske matice in podobno. Za dnevno časopisje in revije je napisal nekaj
sto prispevkov: poročil, recenzij, komentarjev in podobno. Na raznih posvetih, tudi mednarodnih, je imel okoli 50 strokovnih referatov.
Na področju raziskovalnega dela je sodeloval pri več strokovnih raziskavah, nekaj jih je izvedel samostojno. Najodmevnejši so njegovi projekti,
ki zadevajo celoten slovenski prostor: Register območij teritorialnih enot
(ROTE) in Evidenca hišnih številk (EHIŠ) ter projekti kulturno-turističnega
značaja: Slovenska geodetska zbirka na gradu Bogenšperk, Geometrično
središče Slovenije (GEOSS), Tristoletnica Valvasorjeve Slave in drugi.
V letih po upokojitvi se je ljubiteljsko posvečal turizmu in kulturi. Bil je
redni dopisnik turistične revije Lipov list in nekaterih drugih revij. 30 let
je Vodil projekt GEOSS, veliko svoje energije pa je namenil tudi razvoju
območja občine Kostel.
Društveno delo - Peter Svetik je bil od začetka leta 1981 vodja projekta
»Vače 81«, ki ga je tudi osnoval. To je projekt, s katerim je bilo zgrajeno
srce naše države. Prvi gradbenik in nato tudi gonilna sila tega srca je bil
– vseh 30 let - od začetnega elaborata integralnega projekta, ki obsega
podrobnejše idejne rešitve postavitve obeležij, kažipotov in revitalizacije
območja od Zagorice do Zasavske gore, do njegove uresničitve in dolgoletnega dograjevanja.
Peter Svetik je organiziral številne aktivnosti, s pomočjo katerih je bila
uresničena večina idej iz začetnega elaborata.
Projekt GEOSS je zasnoval s podrobno opredelitvijo vloge in pomena,
mrežnim časovnim planom izvedbe programiranih del in natančno vsebinsko zasnovo.
Prvi rezultat projekta je bil že leta 1982 odkrit pomnik GEOSS – geometrično središče RS, za kar so bile natančno izračunane koordinate in
izdelan projekt pomnika.
Vsako naslednje leto so se - ob nenehnih prizadevanjih Petra Svetika dotedanjim dosežkom prištevali novi. V vseh je bil Peter duša, gonilna sila
in vzor prostovoljstva.
Navajam samo najpomembnejša dela, povezana s tem vseslovenskim
projektom, saj pomnik GEOSS simbolizira večstoletna prizadevanja naših
prednikov za obstoj in razvoj, ponazarja vrsto državotvornih elementov,
je stičišče duhovne in gmotne ustvarjalnosti Slovencev ne glede na kakršno koli pripadnost. Na pobudo in pod vodstvom Petra Svetika smo člani
Društva GEOSS:
- na Kleniku postavili povečano kopijo znamenite situle z Vač,
- k pomniku GEOSS dodali oba slovenska grba, plošči z napisom Živimo in
gospodarimo na svoji zemlji ter datumom osamosvojitve in sprejetja v ZN,
- odkupili rojstno hišo Matevža Ravnikarja in Antona Lajovca, jo preuredili
v Dom GEOSS in v njej postavili 4 zbirke: arheološko, geološko, zbirko o
pomembnih Slovencih z Vač in zbirko listin projekta ter razstavili podarjene slike likovnih kolonij,
- obnovili sušilnico lanu ob Aleji ustvarjalnosti na prazgodovinskih tleh –
ob vrsti skulptur v masivnem hrastovem lesu ob poti z Vač na Klenik,
- postavili spominski plošči najplodovitejšemu raziskovalcu prazgodovinske naselbine, Francetu Staretu, in najditelju situle, Ivanu Grilcu,
- zasadili macesnov drevored ob poti iz Sp. Slivne v GEOSS,
- postavili vrsto informacijskih tabel,
- tradicionalno organizirali ali sodelovali pri organizaciji več kulturnih prireditev (slovenski kulturni praznik, Dan zastave, Glasbeni
popoldan z Antonom Lajovcem), sprejemov, obiskov uglednih oseb ter
športno-rekreacijskih prireditev (najbolj znana sta planinski pohod na
GEOSS in turistični avto rally GEOSS)
- izdali več razglednic, prospektov, zgibank, že dva vodnika, že 2. ponatis knjige »V srcu Slovenije«, video kaseto, 2. ponatis zbirke govorov na
GEOSS-u »Edinost, sreča, sprava« in še marsikaj.
Delo Petra Svetika pa ni temeljilo le na dejavnostih za ponovno oživitev širšega območja Vač od Zagorice do Zasavske gore, s čimer je postal obisk
Vač in GEOSS-a čedalje večji, ampak je opredelil tudi pomen GEOSS-a kot
pomembno zgodovinsko, strokovno znanstveno, kulturno, rekreacijsko in
državotvorno točko, ki z vseh teh vidikov za zavedanje slovenske nacionalnosti opravlja in bo opravljal pomembno poslanstvo.
S svojimi deli je dosegel, da se je GEOSS zasidral v duševnosti Slovencev
kot simbol, ki predstavlja večstoletna prizadevanja za združitev – kot srce,
ki nas, Slovence, združuje, ne glede na ideološke, verske in druge razlike.
Njegova zamisel so naštete – danes tradicionalne – kulturne in športne
prireditve v GEOSS-u, ki prebujajo narodno zavest, plemenitost in medsebojno povezanost (npr. Kulturni praznik v GEOSS-u, Dan GEOSS, Pohod
na GEOSS, itd.).
S svojimi ljubiteljskimi aktivnostmi – in s tem je mišljeno ljubiteljstvo v
najžlahtnejšem pomenu te besede – je bil tako med najpomembnejšimi
graditelji slovenske samozavesti in ustanovitelji ter vodji turistične misli
na širšem območju GEOSS-a, kakor tudi občine Kostel.
Za svoje delo je Peter Svetik prejel številna priznanja, med drugim častni
znak svobode, odlikovanje predsednika države za dosežke v geodeziji, pri
projektu GEOSS, za dejanja kulturno turističnega pomena (2003), priznanje župana občine Litija (2011) in številna druga.
Življenja brez Petra si ni mogoče zamisliti. Prijateljstvo in sodelovanje
z njim nas zavezuje k nadaljevanju in nadgrajevanju natančno začrtane
poti. V svojih številnih delih, dejanjih in razmišljanjih bo z nami, ki bomo
nadaljevali njegovo delo, živel še naprej. Iz njegove klene preprostosti, neusahljivega vira idej, ustvarjalnosti, domoljubnosti, srčnosti, poštenosti…
pa se bodo učili še številni rodovi.
Vsi, ki smo ga poznali, bomo najbolj pogrešali njegovo živo prisotnost:
iskrivo ustvarjalnost in toplo prijateljsko besedo. Danes, ko stojimo ob
njegovem odprtem grobu pri Fari, v Kostelu, to še ni mogoče. Nekoč pa
bo to nenadomestljivost treba sprejeti, kot našo skupno pot. Zgradili si
bomo vsak svojo živost, vsak svojo tolažbo in hvaležnost, da smo lahko
živeli in delali z velikim in preprostim človekom. Zato s to preprostostjo in
srčnostjo utripa danes in bo utripal naš in njegov GEOSS tudi v prihodnje:
Hvala, Peter. 
Anka Kolenc
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Diagnostični laboratorij pridobil dovoljenje za delo
Laboratorijska medicina je dejavnost v okviru katere izvajamo preiskave biološkega materiala, ki izhajajo iz človeškega telesa. Namen in cilj
testiranja teh snovi je pridobiti rezultate, ki so v pomoč zdravniku pri
postavljanju diagnoze in spremljanju poteka bolezni. Razumljivo je, da
morajo biti zato rezultati pravilni. Delo v laboratoriju se zdi enostavno,
imamo moderne aparature v katere vstavljamo vzorce in v kratkem
času dobimo rezultate. Vendar ni tako. Delo v laboratoriju predstavlja
niz zaporednih postopkov, od katerih je lahko vsak potencialni vir napak. Zato se smiselno postavlja vprašanje, kako lahko laboratorij doseže predpisano raven kakovosti.
Leta 2004 je prav z namenom doseganja večje kakovosti dela v laboratoriju izšel v Uradnem listu Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
laboratoriji, ki delujejo v javnem zdravstvu, na področju laboratorijske
medicine. Pravilnik je zasnovan na zahtevah mednarodnega standarda
ISO 15189 za medicinske laboratorije.
Na podlagi tega pravilnika je bilo v laboratoriju potrebno vzpostaviti
nadzor nad celotnim procesom dela, s standardizacijo vseh postopkov
v predanalitiki, analitiki in poanalitiki. Na tako zasnovanem delu smo
dosegli tudi zahtevano sledljivost vzorcev v medicinskem laboratoriju.
Celoten proces dela v laboratoriju je zdaj tudi administrativno urejen in
dokumentiran v Laboratorijskem priročniku.
Izpolnjevanje zahtev Pravilnika pa je morala preveriti komisija, ki jo
je določilo Ministrstvo za zdravje in je bila sestavljena iz treh članov.
Komisija, ki je bila v našem laboratoriju je preverjala organizacijo laboratorija, prostore, opremo, strokovno usposobljenost osebja, odgovornosti zaposlenih, dokazila o stalnem izobraževanju, standardne postopke za delo, izvajanje notranje kontrole, rezultate zunanje kontrole,
ravnanje z vzorci pred analizo, sledljivost vzorcev, hranjenje vzorcev,
odpošiljanje, arhiviranje, celotno dokumentacijo, skratka celoten proces dela v laboratoriju.
Veliko, predvsem administrativnega dela, je bilo potrebnega za pripravo laboratorija na pregled. Zato smo bili zelo veseli pohval na zaključnem sestanku in prejetega dovoljenja za delo. Prejeto dovoljenje velja
5 let. Številka dovoljenja za delo je vidna tudi na našem izvidu, kar
pomeni, da delo v našem laboratoriju teče po zahtevanih standardih in
da so naši rezultati zato vredni zaupanja. 
Nada Podkrajšek

TEGA ŠE NE
VESTE!
Da se je Litijanom in Šmarčanom življenje obrnilo
na glavo in na bolje pred 90 leti. Za vas so to storili
litijski čebelarji!
Zato praznujmo skupaj s čebelarji na čebelarskih dnevih pod
pokroviteljstvom čebelarske svetovalne službe od 27. 09. 2011
do 30. 09. 2011 z naslednjim programom:
Torek 27. 09. 2011 ob 19.00. v knjižnici Litija
Predstavitev knjige Čebelarska pravda, avtorja Francija Grošlja.
Knjiga rekonstruira delovanje topilnice, najde vzroke za zastrupitve in druge dogodke izpred 90 let, znamenito čebelarsko pravdo s topilnico svinca in njen neslaven konec. Te stvari so prvič
zapisane in ugotovljene. Knjigo bo možno tudi kupiti. Izkupiček
gre na račun razvoja čebelarstva v litijski dolini. Po razgovoru
degustacija medenih dobrot.
Sreda 28. 09. 2011 ob 8.30. v avli občine Litija
- Razstava čebelarstva z naslovom iz preteklosti v sedanjost,
- medena tržnica na ploščadi pred občino, s ponudbo medenih
proizvodov in kulinarike iz medu in svetovanje, odprto bo do petka 30.09.2011 do 13 ure.
Četrtek 28. 09. 2011 ob 18.00., sejna soba občine litija
Zdravljenje z medom, predavanja strokovnjaka za apiterapijo, dr.
Franca Grošlja, apiterapevta in akupunkturnega strokovnjaka.
Po tem predavanju sledi predavanje Slavi Lenart na temo medena kuhinja.
Petek 30. 09. 2011, Kulturna dvorana na Stavbah, Litija
Slavnostna akademija ob 90. letnici čebelarskega društva Litija
in zmagi litijskih čebelarjev v čebelarski pravdi.
Pričetek ob 18.00 uri. Ob tej priliki bo prvič:
- zaigrana čebelarska himna na rogove ob spremljavi vokalne
skupine Lipa,
- v kratki drami bo prikazana rekonstrukcija takratne Litije in
dogodki povezani s čebelarsko pravdo,
- tudi otroci znajo čebelarske pesmi,
- zaigral bo citrarski ansambel,
- zapel ženski pevski zbor dpu litija,
- razvili bomo nov prapror društva,
- v modri sobi boste preizkusili kulinariko iz medu.
Prireditev bo povezoval dramski igralec Jože Mraz.
Veselimo se skupaj vsi občani Litije in Šmartna, Vabljeni vsi !
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MLADINSKI CENTER
LITIJA
KLUBSKA SCENA - KONCERT NIRVANA
TRIBUTE
Neformalna skupina mladih Jara gospoda vas vabi na Klubsko sceno
v petek, 30.9.2011 ob 19.00, ki bo v celoti posvečena 20. obletnici
izida albuma Nevermind, kultne grunge zasedbe Nirvana. Dogodek bo
potekal na dvorišču pred domovanjem MC Litija, na Ponoviški 12. V
primeru slabega vremena klubska scena ne bo odpadla, ampak se bo
preselila v notranje prostore mladinskega centra.
Posebej za to priložnost so štirje nadobudni mladci ustvarili skupen
projekt Nirvana Tribute band, ki se je debitantsko predstavil že na Zarjavelih trobentah in požel velik aplavz množice. Igrali bodo pesmi iz že
omenjenega albuma in še 26 drugih iz ostalih albumov. Za poezijo bo
poskrbel Žiga Rappl, prebral bo tudi poslovilno pismo Kurta Cobaina,
sledila pa bo debata o sumljivih okoliščinah njegove smrti.
Vabljeni vsi mladi in mladi po srcu, ki bi radi še enkrat podoživeli Nirvanin duh!

INFORMATIVNO-SVETOVALNA PISARNA DRUŠTVA UP
V Mladinskem centru Litija znova odpira svoja vrata pisarna Društva
UP, ki vam je na voljo za vsa vprašanja v zvezi z odvisnostjo od drog.
Nudi prostor, kjer se lahko odkrito pogovorite o tej tematiki ter vse
informacije o tem, kje lahko najdete pomoč, če se sami ali pa kdo od
vaših bližnjih znajde v težki situaciji.
Obiščete jo lahko v ponedeljek, 3. 10. 2011 od 18.00 do 19.00, v
prostorih Mladinskega centra Litija, v drugem nadstropju stavbe na
Ponoviški cesti 12. Svetovalke Društva UP lahko v tem terminu tudi
pokličete na telefon 01/898 01 19.

JESENSKA STOJNICA »VSE ZASTONJ«
Vsi, ki potrebujete obleke ali igrače za otroke, lepo vabljeni na stojnico na
tržnici Litija pred športno dvorano. Vabljeni tudi tisti, ki bi radi lepo ohranjene obleke in igrače podarili ljudem, ki so se znašli v socialni stiski.
Vidimo se 15. oktobra na tržnici v Litiji od 8.00 do 11.30.

VRTNARSKI KOTIČEK
Franc Grošelj

NA VRTU
Poletna vročina, čeprav ne tako huda in dolga je s svojimi
kratkimi skoki dodobra zmešala štrene. Ljudjem s tem, da
so pričeli govoriti o vremenskih katastrofah in bližajočih se
klimatskih spremembah in rastlinam na vrtu, ki so pričele
zaostajati v rasti, cvetenje se je zmanjšalo, listi so se zavihali in mnogokatere rastline so izgubile privlačen videz.
Marsikdo je pripisoval te anomalije slabemu gnojilu, nepravilnemu zalivanju, slabi zemlji itd. No pogosto vzrok v takih
razmerah leži drugje. In danes, ga bom poizkusil odstrniti.

Mineva natanko leto dni od prve stojnice »Vse zastonj«, saj smo jo lani
prvič postavili 17. oktobra - ob svetovnem dnevu boja proti revščini. Od
tedaj ste nas lahko obiskali na 12 stojnicah. Na njih je lastnike zamenjalo več kot 100 škatel oblek in obutve. Pomislite koliko hlač, puloverjev in pajacev je to. Darežljivost Litijanov so občutili tudi sirotišnica v
Bosni in vaščani zaselka v Makedoniji.

POLJUBNOZNANSTVENI EKSPERIMENTI
Če bi morali predmete na vašem šolskem urniku razvrstiti po priljubljenosti, bi se pri večini kemija in fizika najverjetneje znašli na dnu
lestvice. Vendar pa ravno ta dva predmeta ponujata množico zanimivih
eksperimentov, ob izvajanju katerih se lahko za kakšno urico spremenimo v čisto prave znanstvenike. Tako bomo enkrat mesečno izvedli
znanstveno obarvano sobotno popoldne in spoznali bolj vizualno atraktivno stran naravoslovnih znanosti.
Prvič se dobimo v soboto, 22. oktobra ob 16.00.

BROŠURA O ŠPORTNIH DRUŠTVIH
MC Litija je izdal brošuro o športnih društvih v litijski občini, z naslovom
ŠPORT x MLADI = ZDRAVJE2. V njej najdete podatke o 25-ih lokalnih
športnih društvih in društvih, ki v svoje delovanje vključujejo športne
aktivnosti za mlade. Poleg kontaktnih podatkov in opisov društev so
v brošuri predstavljeni tudi termini in kraji treningov oziroma vadb,
uspehi posameznega društva na lokalnih, regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih, stroški članarine. Brošuro smo izdali z namenom,
da mladi izvedo za možnosti, ki se jim ponujajo v domačem okolju in
jih izkoristijo.
Brošura je dostopna na naši spletni strani: http://www.mc-litija.si/
sport.html, v tiskani obliki pa jo dobite v prostorih MC Litija.

PROSTOVOLJSTVO IN MLADI
V MC Litija je vključenih veliko število prostovoljcev. Skoraj vse aktivnosti pripravimo in izvedemo s pomočjo prostovoljcev. Nekatere prostovoljci naredijo popolnoma sami. Pridobijo si izkušnje na različnih
področjih, ali pa si jih izmenjujejo. Poleg izkušenj na različnih usposabljanjih pridobivajo tudi nova znanja. Letos smo se usposabljali za
mentorje prostovoljstva, za svetovanje in informiranje mladih, imeli
smo novinarsko delavnico in še druge.
Radi tudi pohvalimo prostovoljce. Tako kot številna mladinska in druga
društva v občini, ne bi mogli brez njih. Za naj prostovoljce občine smo
letos prvič pripravili občinski razpis. Devet organizacij je pripravilo devet predlogov za »Naj mladega prostovoljca občine Litija v letu 2010«.
Najboljša med najboljšimi je bila Nina Kotar z Dol. Plakete so prejeli
Mojca Mikac, Tjaša Brinovec, Manja Logar, Nejc Venta, Alan Hajrić,
Alen Ičanović, Sara Jakopič in Adela Delič.
V MC-ju poskrbimo tudi za izmenjave prostovoljcev. Sodelujemo z mladimi iz Ljubljane, Zasavja in drugih krajev po Sloveniji. Letos smo za
eno leto prvič gostili prostovoljko iz tujine – Martino iz Češke. Z oktobrom pričakujemo novega gosta. Javier bo prišel iz Španije.
Če bi se rad/-a tudi ti pridružil-a pestri druščini MCfrikov, to lahko
narediš na jesenskem srečanju v soboto 8.9. zvečer ali pa vsak dan v
dnevnem centru MC Litija od 14.00 do 20.00.

javu močne svetlobe se rastlina pred njo zaščiti tako, da
povesi liste. Takšne rastline so naprimer zajčja deteljica,
robinja itd. Ko svetloba pojenja te rastline zopet razprejo svoje liste. Torej tudi v tem primeru rastlina giblje. To
gibanje učeno imenujemo turgorsko gibanje. To gibanje
nastane kot posledica različnih pritiskov v notranjosti celic na obeh straneh listov.
Skica deteljice pri različni jakosti svetlobe:

Skica fototropije:

Zanimivo je tudi reagiranje nekaterih rastlin, ki imajo pri
šibki svetlobi lističe deljenega lista široko razprte, ob po-

4.700,00 EUR

Letnik: 1993, veljavnost nalepke:/, prev.
224960 km, bordo rdeča barva, bencinski
motor, 1391 ccm, 40 kW, ročni menjalnik
(5 pr.)

Seat Cordoba Stella 1.4 16V Frio

Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 04/2012,
prev. 123950 km, siva barva (kovinska),
bencinski motor, 1390 ccm, 55 kW, ročni
menjalnik (5 pr.), KLIMA

2.640,00 EUR

680,00 EUR

Renault Megane Air 1.6 16V

Letnik: 2002, veljavnost nalepke: 01/2012,
prev. 174590 km, srebrna barva (kovinska), bencinski motor, 1598 ccm, 79 kW,
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

Peugeot 405 GR LUX

Letnik: 1994, veljavnost nalepke: 07/2012,
prev. 222000 km, srebrna barva (kovinska), bencinski motor, 1762 ccm, 74 kW,
ročni menjalnik (5 pr.)

980,00 EUR

5.440,00 EUR
Opel Vectra Elegance 2.2 DTI

Letnik: 2003, veljavnost nalepke: 05/2012,
prev. 173700 km, temno siva barva (kovinska), diesel motor, 2172 ccm, 92 kW, ročni
menjalnik (5 pr.), KLIMA

Citroen Saxo 1.1i SX

Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 08/2012,
prev. 171012 km, bela barva, bencinski
motor, 1124 ccm, 44 kW, ročni menjalnik
(5 pr.)

NA ZALOGI TUDI: Daewoo Lanos 1.5 SE servo, letnik 1998, cena 680,00 EUR;
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2007, cena 7.700,00 EUR; Opel Corsa
Club 1.0 12V, letnik 2002, cena 2.480,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

strani vitice, ki se zato podaljša, konec vitice pa se ovije
okli opore. Pri nekaterih ovijalkah se lahko dražljaj prenese tudi po steblu navzdol. Zato se spiralno zvije celotna
vitica. S tem se vitica skrajša, rastlino pa potegne k opori.
To usmerjeno rast, ki temelji na dražljaju dotika imenujemo haptotropizem.
Vse zgoraj opisano lahko prevedemo v praktične dogodke na vrtu in pri negi okrasnega cvetja. Opazujmo, razmišljajmo in uživajmo. Sedaj marsikaj vemo zakaj delamo
tako in nič drugače.
Skica kemotropizma:

VZDRAŽNOST RASTLIN:
RASTNO GIBANJE RASTLIN
Tudi rastline reagirajo na dražljaje vendar precej drugače
kot živali. Te se lahko prosto in hitro gibljejo. Rastlinska
gibanja pa so običajno zelo počasna. Z rastnimi gibanji ter
z gibanjem citoplazme rastline reagirajo na spremembe
svetlobe, temperature, vlažnosti in mehanske poškodbe.
Odgovarjanje rastlin na svetlobne dražljaje je življenjsko
pomembno za njihov razvoj, saj potrebujejo rastline svetlobo za fotosintezo. To je za procese presnavljanja hrane, ki
jo mi imenujemo gnojila. To pa seveda vpliva na rast.
Samo z ene strani padajoča svetloba sproži spremembo
smeri rasti zaradi svetlobe. To ste prav gotovo že opazili.
Imenujemo jo tudi fototropija. Opazili ste kako mlad poganjek raste proti svetlobi. Ta je torej pozitivno fototropičen.
Korenine pa so negativno fototropične, kar se lepo vidi pri
zračnih koreninah, saj vedno rastejo stran od svetlobe, oziroma proti zemlji. Rast cvetnega peclja nekaterih rastlin je
odvisna od oprašitve. Če ni oprašen je pozitivno fototropičen torej je obrnjen proti svetlobi. Po oprašitvi pa postane
negativno fototropičen in se obrne stran od svetlobe.

Skica geotropizma:

650,00 EUR
Volkswagen Golf CL

Zgornja skica kaže na neusmerjeno gibanje saj se deteljni
listi povesijo v različnih smereh. To gibanje je neodvisno
od smeri dražljaja. V primeru deteljice je bil to svetlobni
dražljaj močnega sonca.
Občutljivost rastlin na svetlobo je zelo velika. Kratki svetlobni bliski ki trajajo samo 1 tisočinko do 2 tisočinke
sekunde zadostujejo, da bodo rastline odgovorile na te
dražljaje.
Malo pobrskajte po spominu in na Vašem vrtu boste našli
nešteto opisanih primerov. Opazujte, prav zanimivo je!
S podobnim oziroma enakim pojavom imamo opraviti
tudi pri cvetovih, ki se odpirajo in zapirajo v odvisnosti
od moči svetlobe.
S svetlobo je lahko pogojeno tudi termogibanje. To je gibanje, ki ga povzroči povečana toplota.. Takšno gibanje
imenujemo termotropizem. Primerna temperatura povzroči, da rastlina raste proti viru toplote. Previsoka ali pa
prenizka temperatura seveda lahko povzroči odklon.
Na to oziroma takšno gibanje pa vpliva lahko tudi količina
vlage v zraku.. Prav gotovo ste že slišali za bodečo nežo,
ki napoveduje dež. Res je. Cvetovi se odpirajo v odvisnosti od relativne vlage. To pa prav gotovo vpliva na deževne
padavine.
Naslednje gibanje, ki ga je moč opaziti pri rastlinah in
okrasnih rastlinah je tudi
dnevno nočno gibanje, ki ga imenujemo tudi niktinastija
in je pogojeno z ritmičnimi dražljaji.
To lahko opazujemo pri laškem fižolu pri katerem se listni
peclji ob mraku nekoliko bolj postavijo pokonci. Lističi
pernato sestavljenega lista pa se povesijo. To gibanje najdemo tudi pri štiriperesni deteljici.
Pri rastlinah najdemo še gibanje ki ga povzroči težnost.
Reagiranje na težnost zemlje imenujemo geotropizem.
Zanimivo je, da je glavna korenina vedno pozitivno geotropična. Zaradi tega gibanja se bodo polomljene žitne
bilke vzravnale in zopet rasle navpično.

Ozrimo se v naravo. Opazili bomo, da bodo tudi drevesa
na strmih pobočjih rasla navpično. Vendar pa to velja za
glavne poganjke, stranski poganjki bodo rasli transverzalno geotropično. In to v odvisnosti od zgradbe rastline. Ne
glede na to pa se lahko tudi stranski poganjek vzvravna in
postane glavni poganjek, ter prične rasti navpično, če rastlina iz kakršnihkoli
razlogov izgubi glavni poganjek (lomi,
snegolomi, veter ipd). npr. smreka.
Gibanje celotne rastline ali pa njenega koreninskega dela lahko povzročijo
tudi kemične snovi v zemlji z ozirom na
njihovo koncentracijo. Ta pojav imenuProizvodnja in trgovina d.o.o.
jemo kemotropizem. Naprimer če doLjubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA
damo gnojilo na eno mesto v zemlji se
bo koreninski sistem rastline raztezal
v smeri večje koncentracije gnojila. gl.
skico. Praktično je torej zelo pomembno, da gnojilo dodajamo enakomerno
SPECIALIZIRANA PRODAJALNA
v vseh smereh. To seveda velja za
granulirana in trdna gnojila. Tekoča
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE
gnojila se vedno v zemlji enakomerno
porazdelijo in ta pojav odpade.
IN KMETE.
Za nas je zanimivo tudi hidrotropno
gibanje. Torej gibanje koreninskega
sistema v smeri povečane vlage. Tudi
tukaj je pomembno, da zalivamo enakomerno in ne enostransko. Korenine
se bodo razraščale za vlago. Lahko bi
trdil tudi, da je hidrotropno gibanje del
kemotropije ali gibanja zaradi kemičnih dražljajev. Saj je tudi voda kemična snov. Mar ne?
In na koncu se srečamo še z mehanskimi dražljaji, ki vplivajo na rast.
Spomnimo se samo fižola, bučk, kumaric, vinske trte, raznih srbotov ipd.
Na smer rasti teh rastlin vpliva opora
(fižolovka, mreža, kol, lesena brajda,
žica, ipd) Rastlina z vršičkom in viticami kroži v prostoru po zraku. Ko
občuti oporo, kar ni nič drugega kot
mehanski dražljaj, ta sproži pospešeno rast celic povrhnjice na nasprotni

Tel.: 01/8980-181

VAŠ USPEH
SKUPNO VESELJE !
S solidnimi cenami
naprej!

VSE ZA VAŠ DOM, VRT, NJIVO
IN VINOGRAD
www.agrolit.si
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Srce Slovenije z lokalno samooskrbo
na sejmu AGRA
Na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni je zadruga Jarina skupaj s Centrom za razvoj Litija v skladu s
sloganom sejma »Naravnost na mizo«, predstavila lokalno trajnostno oskrbo s hrano na območju Srce Slovenije.
Ponudniki z območja so bili na razstavnem prostoru v parku sejmišča
prisotni v soboto, 20. avgusta in nedeljo, 21. avgusta, in sicer skupaj z
Zavodom za gozdove. Veliko zanimanja obiskovalcev je vzbudila mreža za samooskrbo s hrano, ki se uspešno uveljavlja na območju, za
njeno delovanje pa skrbi zadruga Jarina. Poleg lokalne samooskrbe
s hrano so se obiskovalci seznanili z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi območja. Program z rdečo nitjo »Zdravje letos cveti v Srcu
Slovenije«, je bil obogaten s ponudbo lokalnih posebnosti območja.
Razstavni prostor Srca Slovenije sta med drugim obiskala predsednik
države, Danilo Türk in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
mag. Dejan Židan.

Projekt Oglarjenje v Oglarski deželi je sofinanciran s strani LAS
Srce Slovenije

Brezplačne jesenske delavnice za podjetnike

Območje Srce Slovenije se je obiskovalcem predstavilo pod sloganom Zdavje letos cveti v Srcu Slovenije

Preko LAS Srce Slovenije letos na območje
preko 400.000 EUR nepovratnih sredstev
Razvojni svet Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije je potrdil
dvanajst razvojnih projektov, uvrščenih v prvi izvedbeni načrt
LAS »Srce Slovenije« za leto 2011.
Na podlagi prvega javnega poziva LAS Srce Slovenije za leto 2011 je
bilo na seji razvojnega sveta in skupščine LAS potrjenih 12 projektnih
predlogov, katerim je bilo odobreno sofinanciranje projektov v višini
do 85 % upravičenih stroškov. Skupna vrednost vseh projektov znaša
243.443,92 EUR, od tega je odobrenih 157.715,32 EUR nepovratnih
LEADER sredstev.
Na drugem javnem pozivu za leto 2011 je bilo izbranih osem projektov
v skupni vrednosti sofinanciranja 253.000 EUR, ki pa še čakajo na potrditev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Center za razvoj Litija upravlja VEM točke za podjetnike v Litiji, Domžalah in v Grosupljem. Za šolajoče, potencialne podjetnike in rastoča
podjetja bomo jeseni izvedli preko 10 podjetniških delavnic.
Svet podjetništva bomo predstavili mladim, s katerimi bomo razvijali
podjetniške ideje in jih postavili v vlogo podjetnika. Center za razvoj
Litija s šolami sodeluje že od ustanovitve leta 2000, saj smo prepričani, da se podjetniška moč območja dviguje, če mlade v podjetniškem
duhu vzgajamo že od malih nog.
Na območju Srca Slovenije je veliko posameznikov s podjetniškimi
idejami, vendar nimajo poguma za realizacijo in ustanovitev svojega
podjetja. Postopek ustanovitve in osnovni pregled stroškov podjetja bomo za njih predstavili na delavnicah v Litiji in Domžalah. Konec
leta bodo za podjetnike v začetni fazi potekale delavnice o pripravi zaključnih računov, ki bodo v pomoč predvsem tistim, ki si sami vodijo
računovodstvo.
Gospodarska kriza je obdobje, ko se podjetniki pričnejo spraševati
kako naprej. V svoje predavalnice bomo povabili mednarodno priznane
predavatelje, ki spodbujajo inovativno podjetništvo. V seriji dveh delavnic bodo podjetniki lahko slišali primere dobrih praks in se seznanili
z najnovejšimi metodami vodenja in razvoja podjetij.
Pripravljamo tudi delavnice na temo internacionalizacije, v kateri
bodo podjetniki, ki razmišljajo o vstopu na tuje trge, dobili informacije
iz prve roke. Predavala bo izkušena podjetnica, ki je podjetje preselila
v tujino, sedaj pa nudi podporo in svetovanje internacionalizaciji slovenskih podjetij v tujino.
Če se nameravate samozaposliti (registrirati s.p.) ali ustanoviti svoje
lastno podjetje (družbo z omejeno odgovornostjo – d.o.o.), lahko postopek brezplačno opravite na naši vstopni točki VEM (»Vse na enem
mestu«) v Litiji na Kidričevi cesti 1. Uradne ure točke VEM: torek 8h
- 16h, četrtek 8h - 16h, petek 8h - 13h. Dodatne informacije: telefon:
01 8962 714 ali e-pošta: info@razvoj.si.

P R E D S TAVLJA M O U S P E Š NE LITIJ S K E P O DJETNI K E

ANTON KLINC, vrtnar
V podjetniškem intervjuju predstavljamo Antona Klinca iz Moravč
pri Gabrovki, ki že dvajset let vodi podjetje Klinc KPE, vrtnarstvo
in turizem d.o.o.. Med litijani priljubljena vrtnarija na Bregu je zrasla iz ljubezni do narave in rastlin, ki je njegovo najpomembnejše
vodilo v življenju.
Z ženo sta pred dvajsetimi leti pričela tako rekoč iz nič, s toplimi
gredami, v katerih sta gojila bršljanke in krizanteme. Danes ime
podjetje tri redno zaposlene, ob glavni spomladanski sezoni pa
kot dodatno moč pogodbeno zaposlijo še sezonske delavce.
V veliko podporo pri poslu so mu žena in trije otroci, ki sodelujejo in pomagajo pri delu v vrtnariji. Družina Klinc se ukvarja
tudi s konjeništvom. V Moravčah razvijajo konjeniški turizem, ki
je namenjen individualnim obiskovalcem ter skupinam za jahanje
v naravi.
Anton nam je v intervjuju odgovoril na vprašanja o izkušnjah v
poslovnem svetu.
Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?
Navdihnila me je predvsem ljubezen do narave in rastlin. Sprva
sem obiskoval šolo za strojnega mehanika, vendar sem se kasneje
ob delu prekvalificiral v vrtnarski šoli v Celju. Odločitev za lasten
posel je bila povezana z željo po samostojnosti, neodvisnosti in
ustvarjalnosti. Vedno sem želel nekaj posebnega. Z ženo sva leta
1991 začela z rastlinjaki in toplimi gredami na Vačah. V tistem času
je bilo v Slovenije vrtnarjev še zelo malo. Ko je prvotni prostor postal premajhen, sva s proizvodnjo pričela v Moravčah pri Gabrovki.
Tako imamo na Bregu že 10 let prodajni rastlinjak, v Moravčah pa
se odvija proizvodnja.
Kakšno vlogo je imela podjetniška VEM točka v Litiji (oziroma
Center za razvoj Litija) ob začetku vaše poslovne poti?
Pred dvajsetimi leti, ko smo podjetje ustanovili, tovrstnih svetovanj
za podjetnike še ni bilo na voljo. Smo pa bili preko projekta Posavsko hribovje, v okviru katerega je Center za razvoj razvijal konje-

niške poti na območju,
leta 2005 ocenjeni kot
najboljša točka, v nadaljevanju pa so nas
vključevali v turistične
programe zadruge Jarina in nas promovirali
na raznih sejmih in prireditvah. V zadnjih letih smo se s Centrom
za razvoj Litija ponovno povezali z namenom prijave projekta,
ki bi pomagal razvijati
konjeniški turizem.
Katera izkušnja v poslovnem svetu vas je
največ naučila oziroma najbolj obogatila?
Z velikim izzivom smo
se srečali pred sedmimi ali osmimi leti, ko smo ogromne količine
rastlin prodajali v trgovine, vendar nam je to na dolgi rok povzročalo izgubo. Takrat smo se bili primorani odločiti, da ukinemo zalaganje trgovin in močno zmanjšamo proizvodnjo. Odločitev je bila zelo
težka, saj smo morali odpustiti tudi nekaj zaposlenih, vendar se je
sčasoma izkazala za pravilno potezo. Naše edino prodajno mesto
je od takrat naprej v rastlinjaku na Bregu.
Kakšna je vaša formula za uspeh in kakšno je vaše poslovno
vodilo?
Vsekakor ljubezen do tistega kar delaš in vztrajnost. V družinskem
podjetju, kakršno je naše tudi ne gre brez podpore in sodelovanja vseh družinskih članov. Bistvenega pomena pa je seveda tudi
kvaliteta. V naši vrtnariji uporabljamo semena in sadike najvišje
kakovosti, ki jih dobavljamo iz tujine.
S čim se razvijate, kako skrbite za lasten razvojni proces?
Vseskozi spremljam svetovne trende vrtnarstva, proizvodnje in prodaje, saj se zavedam, kako pomembna pri poslu je inovativnost.
Vedno so nas prepoznavali po tem, da orjemo ledino in vnašamo
novosti. Kot zanimivost naj povem, da smo na Bregu naredili prvi
samopostrežni prodajni rastlinjak v Sloveniji. V začetku so bili mnogi drugi vrtnarji skeptični, nato pa so nas pričeli v tem posnemati.

Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za družbo?
Podjetniki v okolje vnašajo inovativne ideje in s tem napredek. Posebno družinske firme so po mojem mnenju zelo pomembne za
razvoj, zato na njih gledam kot na gonilo gospodarstva.
Je pa v Sloveniji težko biti vrtnar, saj moraš biti strokovnjak za 50
ali več rastlin. V tujini so rastlinjaki specializirani za določeno rastlino, ki jo gojijo v milijonskih nasadih. Pri nas pa je v rastlinjaku
ponavadi 50 različnih rastlin, zato mora biti slovenski vrtnar vse v
enem: vrtnar, zdravnik za rastline in tudi trgovec.
Kako razumete povezavo podjetnika z lokalnim okoljem - se čutite vpeti vanj in na kakšen način ste aktivni na področju družbene odgovornosti?
Ljubezen do rastlin in živali mi vzame večino mojega prostega časa,
zato ji poleg družine namenjam celotno svojo pozornost. Za ostale
stvari žal pogosto zmanjka časa.
Kaj bi svetovali nadebudnim podjetnikom, ki začenjajo svoje
prve podjetniške korake?
Odločno začeti, zagristi, vztrajati in se pobrati, ko padeš. Brez padcev ni napredka.
Kakšen je vaš pogled za naprej – kakšna bo vaša smer razvoja
in rasti?
Razvijali se bomo po možnostih, ki nam jih okolje nudi. Vodilo nam
je oskrbovanje domačega okolja, torej lokalnih prebivalcev.
Pripravila: Ana Savšek, RCL
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knjižnica litija
Projekt Odraščanje s knjigo
Začelo se je novo šolsko leto za vse šolarje, v litijski
knjižnici pa nadaljujemo s projektom »Odraščanje s
knjigo«. Na OŠ Gradec smo izvedli tretjo bralno delavnico o drugačnosti. Mladim smo približali literaturo
(leposlovno in poučno) na to temo, kot so to storili že znani pisatelji v
svojih delih: Oscar Wilde, Cervantes, Richard Bach, Lucien-AiméDuval,
Antoine de Saint-Exupery, Karel Destovnik Kajuh, Prežihov Voranc, Fran
Milčinski-Ježek, A.A. Milne, Ivan Cankar, Ciril Kosmač ter mnogi drugi.
Tema drugačnost se pojavlja že v pravljicah za najmlajše sodobnih slovenskih pisateljev kot so: Svetlana Makarovič, Desa Muck, Mojiceja
Podgoršek, Bina Štampe Žmavc… in še bi lahko naštevali. Na srečanju
smo predstavili literarna dela naših avtorjev (Janja Vidmar, Aksinija
Kermauner, Neli Kodrič, Mojca Rudolf, Nejka Omahen, Marinka FritzKunc...) ter dela tujih mladinski pisateljev, ki se dotaknejo te teme.
V prihodnjem mesecu nameravamo izpeljati še srečanje z učenci, kjer
bo gostja psihologinja, ki se bo z mladimi pogovorila o temah kot so
ljubezen, droge, nasilje in drugačnost. V novembru pa bo ob zaključku projekta »Odraščanje s knjigo« še srečanje na OŠ Gradec, gost bo
Slavko Pregl, mladinski pisatelj. 
Tatjana Renčelj

8. september – mednarodni dan pismenosti
Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo je določila 8. september za mednarodni dan pismenosti. Ob letošnjem mednarodnem
dnevu pismenosti je Unesco opozoril na stanje pismenosti in učenja
odraslih po vsem svetu. Danes je na svetu še vedno eden od šestih
odraslih nepismen (dve tretjini od teh je žensk), 67.400.000 otrok pa
ni vključenih v šole, obiskujejo jo neredno ali so s šolanjem prekinili. V
Evropi, svetu in Sloveniji trend bralne pismenosti strmo pada.
Bralno društvo Slovenije je ta dan obeležilo s strokovnim posvetovanjem v Cankarjevem domu, ki je bilo že 9. po vrsti in smo se ga udeležili tudi iz Knjižnice Litija. Naslovili so ga »Vloga slikovnih sestavin
pri sporazumevanju«. Dr. Sonja Pečjak je predstavila rezultate mednarodne raziskave PISA 2009, ki so pokazali slabšo bralno zmožnost
slovenskih petnajstletnikov. Dr. Meta Grosman, predsednica Bralnega
društva Slovenije, je opozorila na to stanje v Sloveniji. Zanimivo je bilo
predavanje o pomenu ilustracij v knjigah za razumevanje njihovih besedil. Tudi Knjižnica Litija z različnimi projekti spodbuja bralno kulturo in
s tem pismenost: domači projekt »Odraščanje s knjigo«, vseslovenski
projekt za OŠ in SŠ Rastem s knjigo, bralna značka, biblio pedagoške
ure, literarni večeri… S skupnimi močmi se borimo, da knjigi ostane
mesto, ki ji pripada, kljub velikemu vplivu sodobnih tehnologij, ki jo
potiskajo na stranski tir. 
Majda Jurič Sirk

Simbioz@
Simbioz@, e-pismena Slovenija je prvi vseslovenski prostovoljski
projekt, ki bo povezal dve generaciji. Namen projekta je preko medgeneracijskega sodelovanja dvigniti računalniško pismenost starejših. V
tednu od 17. do 21. oktobra 2011 bodo mladi prostovoljci predstavnike generacije svojih dedkov in babic navdušili za rabo računalnika.  Izobraževanja bodo potekala po knjižnicah, šolah in domovih za starejše
po vsej Sloveniji. Takšno medgeneracijsko sodelovanje bo priložnost,
vredna doživetja, izkušnja, vredna spomina. Dejstvo je, da so starostniki
vedno pogosteje odrinjeni na rob družbenega dogajanja, ker za razliko
od mladih ne morejo oziroma ne znajo slediti vsem spremembam okoli
sebe. Evropska komisija je leto 2011 razglasila za evropsko leto prostovoljstva, leto 2012 pa za leto aktivnega staranja in medgeneracijske
solidarnosti. V tem duhu smo se odločili, da prepletemo dve evropski
leti in s tem naslovimo dve družbeno pomembni tematiki, kamor smo
vključili tudi problematiko računalniške nepismenosti starejše populacije. S projektom želimo nagovoriti več kot 200.000 mladih in več kot
300.000 starejših ter s tem mlade pozvati k prostovoljstvu, starejše
pa spodbuditi, da se vključijo v vseživljenjsko učenje in s tem dvignejo
raven kakovosti svojega življenja. Brezplačne delavnice bodo v tednu
akcije potekale po knjižnicah, šolah in drugih lokacijah po Sloveniji.
Starejši bodo v okviru modulov spoznali osnovne funkcije računalnika,
naučili se bodo iskanja informacij na internetu in uporabe drugih brezplačnih komunikacijskih orodij, predvsem elektronske pošte. Prijave
tako prostovoljcev kot starostnikov bodo potekale preko spletne strani
www.simbioza.eu, za več informacij in pomoč pri prijavah pa bodo na
voljo tudi info točke in vpisna mesta po vsej Sloveniji. K projektu je
pristopila tudi Knjižnica Litija, več informacij pa na telefonski številki
080 47 47 in 8980 580. 
Mateja Premk

Likovno literarni večer v oktobru
Ko se jesensko listje igra z vetrom, se večeri umirijo, več je priložnosti
za druženje in obiskovanje prireditev. V oktobru vas vabimo na likovno
literarni večer, kjer bomo predstavili likovna dela Darje Bernik in pesniško zbirko Ptica v kletki, Laure Horvat. Dve različni umetnosti bomo
predstavili v torek, 11. oktobra 2011, v Knjižnici Litija.

Razstava Daše Fajfar v Knjižnici Šmartno:
Daša Fajfar se je rodila v Trbovljah. Po končani Srednji pedagoški šoli je
šolanje nadaljevala na Pedagoški akademiji v Mariboru iz smeri likovna
pedagogika in tudi diplomirala. Leta 1988 se je zaposlila v Trbovljah na
OŠ Tončke Čeč, kjer svoje znanje prenaša na mlajše.
Pred petimi leti se je odločila za nadaljevanje študija
ter se vpisala na visokošolski program likovne pedagogike na Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Vzporedno se
izobražuje skozi različne seminarje in ima opravljena
tudi začetni in nadaljevalni tečaj iz risanja na Akademiji za likovno umetnost. Ustvarja v različnih tehnikah
in materialih - od risane človeške figure do barvitih
slik z akrilom, ki so ji tudi najljubše. Motivi so polni
živih barv, s katerimi izraža svoj temperament.
Trenutno oblikuje reliefne slike rož in pokrajin.
Slike prebarva z akrilnimi barvami. Najraje
oblikuje cvetje, človeške figure ter pokrajine.
Je članica skupine LIKI iz Kisovca. S svojimi
slikami se nam bo predstavila v torek, 27. 10.
2011 ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno.

110-letnica smrti T.-Lautreca, aktualna
razstava v knjižnici Šmartno
V letošnjem jubilejnem letu so si ljubitelji umetnosti, predvsem plakata
lahko ogledali razstavo izvirnih plakatov Toulousa - Lautreca v Cankar-

jevem domu. Mnogi smo razstavo zamudili, ob obilici opravkov je šla
mimo nas. Vendar ste ob ogledu reprodukcij Francija Savška lahko deležni utripa radoživega nočnega življenja Pariza. Veliko truda in časa je
vložil v to razstavo, ob reprodukcijah so tudi opisi del. Razstava je lepo
pripravljena in ker je zelo poučna jo priporočamo tudi šolam in vsem, ki
občudujete T.- Lautrecova dela. Na ogled bo do 25. 10. 2011. Z odprtja
razstave nekaj foto utrinkov:
Srednje poklicno in strokovno izobraževanje
Trg na Stavbah 8a, Litija

Obogatite ali osvežite svoj besedni zaklad in
postanite samozavestnejši v pogovoru s tujci!
V oktobru začnemo s tečaji:

-

Aleksandra Mavretič

javni zavod za kulturo litija
»Vedno bo nekaj, česar ne boš mogel obvladati, a resnično ti bo spodletelo le, če boš dovolil, da te odvrne
od namere, da bi sploh poskusil. Če ničesar ne tvegaš, ničesar ne dobiš. Bolje je poskusiti in ne uspeti,
kot živeti z zavedanjem, da si se bal poskusiti.
So ljudje, ki vse življenje ničesar ne poskusijo, ker se
bojijo, da bi jim spodletelo. Ne sprevidijo, da pogumni sicer res ne živijo večno, oprezneži pa sploh ne živijo.«
V Javnem zavodu za kulturo želimo v novi sezoni marsikaj poskusiti in
pripraviti dogodke, kot jih v Litiji še ni bilo. Naše vodilo je: »Vsaka stvar
ni nikoli tako dobra, da bi ne mogla biti še boljša.« Trudili se bomo izboljšati našo ponudbo in kulturno dogajanje v našem mestu.

OTROŠKE MATINEJE:

ANGLEŠČINE
NEMŠČINE
ITALIJANŠČINE
ŠPANŠČINE

Ker pa za ZNANJE NI NIKOLI
PREPOZNO za Vas organiziramo
tudi naslednje tečaje:

-

KALIGRAFIJA (Umetnost pisanja)
TEČAJ RISANJA IN SLIKANJA
TEČAJ IZDELAVE MOZAIKA
TEČAJ ŠIVANJA

Pokličite nas na: 01/8980-570
ali pa nam pišite na info@ic-geoss.si
Več o programih najdete na: www.ic-geoss.si

Pričnemo 24. septembra ob 10. uri!
Gledališče Kolenc bo novo sezono otvorilo s predstavo PIKI JE SAM
DOMA.
V mesecu oktobru bosta na sporedu še dve predstavi:
8. oktober – PALČKOVA NEDELJA (Skupina Sonček)
22. oktober – ČEBELICA DEBELICA (Gledališče Ku-kuc)
Cena vstopnice ostaja enaka, 3,5 € na gledalca, in je zagotovo med
najnižjimi v Sloveniji.

DOGAJALO SE JE MED POLETJEM

– na Izobraževalnem centru Geoss, Litija
•
Čeprav
je
bilo
letošnje poletje izjemno vroče, se je pri nas marsikaj
Z veseljem in hkrati z obžalovanjem ugotavljamo, da je litijska kulturna
dogajalo
tudi
v
tem
času.
dvorana tudi letos premajhna za vse, ki bi želeli obiskovati gledališke
predstave. Sedeži so razprodani do zadnjega, zato v letošnji sezoni po- • V maju in juniju so udeleženci srednješolskih programov opravljali zaključne izpite in poklicno maturo. Zaključne izpite v obeh rokih so uspenovno ne bo možnosti kupiti kart za izven za posamezne predstave.
šno opravili vsi kandidati. K poklicni maturi po programih ekonomski in
Novo gledališko sezono pričenjamo 13. oktobra ob 19.30 z razvpistrojni tehnik je na spomladanski rok pristopilo 17 kandidatov, od tega
to novostjo pretekle sezone SLOVENIJA IMA AVDICIJO!
jo je uspešno opravilo 15 kandidatov. To predstavlja 88,2 %, kar je bolje
Vsi abonenti bodo obvestila in nove sezonske karte prejeli po pošti.
od slovenskega povprečja, ki je bilo 86,4 %. K poklicni maturi na jesenski rok (avgust) je pristopilo 19 kandidatov in vsi so poklicno maturo
PRIBLIŽEVANJA:
uspešno opravili. Ker naša država vzpodbuja dvig izobrazbene ravni preSpomladi smo v sodelovanju s Knjižnico Litija pričeli organizirati po- bivalstva, omogoča 90 % sofinanciranje oziroma povračilo stroškov izogovorne večere z znanimi Slovenci, ki naj bi v naše mesto prinesli dru- braževanja odraslim, ki so zaključili srednješolski program. Vsem našim
gačne ideje, razmišljanja, mnenja…. Za uvod v novo sezono bomo v maturantom iskreno čestitamo in želimo veliko poguma za nove izzive!
Litijo povabili očeta in sina – Mira Cerarja starejšega in Mira Cerarja • V mesecu juniju smo izpolnili vse potrebne kadrovske in materialne
mlajšega, osebnosti, ki sta vsaka na svoj način zaznamovali preteklo pogoje, zato nas je Ministrstvo za šolstvo in šport vpisalo v razvid za
in sedanje obdobje Slovenije. Priložnosti za srečanje z njima ne kaže izvajanje programa srednješolskega strokovnega izobraževanja Predšolska vzgoja, za naziv vzgojitelj/
zamuditi, zato vabljeni v četrtek, 6. oktobra ob 20. uri, v modro sobo
vzgojiteljica predšolskih otrok.
Kulturnega centra v Litiji.
Zanimanja za ta program je veDRUGI DOGODKI:
liko, vpisi že potekajo. Začetek
izobraževanja bo konec mese•10. oktober ob 19h, avla občine Litija – otvoritev razstave o celoca septembra 2011.
stnem načrtu vsebinske in programske prenove gradu Bogenšperk z
• Študenti, vpisani v višješolvzpostavitvijo Valvasorjevega središča
ska programa Organizator so• 22. oktober ob 19h, Kulturni center Litija – letni koncert Moške
cialne mreže in Strojništvo so
vokalne skupine Lipa
s koncem junija zaključili izobraževanje, v poletnem času pa so mnogi
med njimi opravljali še praktično izobraževanje v podjetjih. Študenti
LETNI KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI LITIJA:
drugih letnikov programa Organizator socialne mreže že pripravljajo
Pred kratkim smo na naši spletni vzpostavili letni koledar prireditev v diplomske naloge. Razveseljivo je, da mnogi izbirajo teme, ki bodo doobčini Litija, kjer si lahko ogledate napovedane prireditve, hkrati pa prinesle tudi k razvoju lokalnega okolja, še bolj pa to, da so se mnogi
naj bi bil koledar v pomoč organizatorjem, da se dogodki ne bi dogajali izmed njih vključili v različne oblike prostovoljnega dela. Drugi letniki
istočasno.
bodo nadaljevali s programom že v mesecu septembru, 1. letniki pa po
Ob tej priložnosti ponovno pozivamo vse organizatorje prireditev, da 20. oktobru. V študijskem letu 2011/2012 se bodo odrasli lahko vpisali
nam pošiljajo podatke za objavo, saj bomo le tako lahko stopili korak tudi v višješolski študijski program Ekonomist. Za višješolski program
naprej in končno prišli do spoznanja, da so prireditve namenjene vsem Strojništvo imajo študenti 2. letnika v septembru na urniku le še preljudem in ne le ozkemu krogu domačinov in prijateljev, predvsem pa z davanja iz predmeta Energetika, sledi le še diplomsko delo. Vpisi v 1.
letnik programa za pridobitev poklica inženir strojništva so mogoči še
namenom čimvečjega obiska tudi iz drugih krajev občine.
do 1. oktobra.
• Uspešno smo zaključili prvo
leto izvajanja projekta Dvig ravni
DATUM
URA
DOGODEK
LOKACIJA
pismenosti, katerega financirata
SOB 24.9.
10.00
OTROŠKA MATINEJA: PIKI JE SAM DOMA – Gledališče Kolenc
Kulturni center Litija
Ministrstvo za šolstvo in šport in
PON 26.9.
19.00
Otvoritev razstave ob 90-letnici Čebelarskega društva Litija
Avla Občine Litija
Evropski socialni sklad. BrezplačTOR 27.9.
19.00
Čebelarska pravda ob 90-letnici Čebelarskega društva Litija
Knjižnica Litija
ni program Računalniške pisme19.00
SLOVESNOST OB 90-LETNICI ČEBELARSKEGA DRUŠTVA LITIJA
Kulturni center Litija
PET 30.9.
nosti za odrasle je opravilo 95
20.00
Klubska scena - Koncert Nirvana Tribute
MC Litija
udeležencev, 12 udeležencev pa
SOB 1.10.
16.00
Kuharska delavnica ob svetovnem dnevu vegetarijanstva
MC Litija
120-urni program Usposabljanja
ČET 6.10.
19.00
PRIBLIŽEVANJA: gosta g. Miro Cerar st. in g. Miro Cerar ml.
Kulturni center Litija
za življenjsko uspešnost - Izzivi poPET 7. 10.
19.00
Otvoritev razstave fotografij ob tednu otroka
MC Litija
deželja. Oba omenjena programa
SOB 8.10.
10.00
Otroška matineja: PALČKOVA NEDELJA – Skupina Sonček
Kulturni center Litija
in program Razgibajmo življenje z
PON 10.10.
19.00
RAZSTAVA - predstavitev načrtov za obnovo gradu Bogenšperk, gost dr. Orest Jarh
Avla občine Litija
18.00
Ura pravljic
Knjižnica Litija
učenjem, bomo izvajali tudi v noTOR 11.10.
Literarno –likovni večer: umetniška dela Darje Bernik, pesniška zbirka Ptica v kletki –
vem šolskem letu. Za vse progra19.00
Knjižnica
Litija
Laura Horvat
me je zanimanje tudi letos veliko,
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
zato pohitite s prijavami.
18.00
ČET 13.10.
Potopis – Japonska
MC Litija
• V mesecu avgustu smo s strani
19.30
Abonma: SLOVENIJA IMA AVDICIJO – Cafe teater
Kulturni center Litija
Nedeljskega dnevnika prejeli cerSOB 15.10. 8.00 – 11.30
Stojnica »Vse zastonj«
Tržnica
tifikat »Zaupanja vredno izobražeTOR 18.10.
19.00
Potopisno predavanje: Nuša Poglajen- Izrael
Knjižnica Litija
valno podjetje«. Certifikat nedvo10.00
Otroška matineja: ČEBELICA DEBELICA – Gledališče Ku-kuc
Kulturni center Litija
mno pomeni priznanje za dobro
SOB 22.10.
16.00
Poljubnoznanstveni eksperimenti
MC Litija
opravljeno delo, hkrati pa nas za19.00
Letni koncert Moške vokalne skupine Lipa Litija
Kulturni center Litija
vezuje in daje poguma in volje, za
TOR 25.10.
18.00
Ura pravljic
Knjižnica Litija
18.00
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
profesionalno in odgovorno delo
ČET 27.10.
19.00
Likovna rastava likovne pedagoginje Daše Fajfar, članice LIKI iz Kisovca
Knjižnica Šmartno
tudi v bodoče.
SOB 29.10.
18.00
ART FILM FEST
Kulturni center Litija
Ivana Šinkovec,
Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si
direktorica in ravnateljica VSŠ

GLEDALIŠKI ABONMA

KULTURNI KOLEDAR

ZAN IMIVO ST I / DO G O DK I
(nadaljevanje s 1. strani)
Vsaka zgodba mora imeti svoj
začetek. Našega korenine segajo
v Krakov, v sredino zadnjega
desetletja prejšnjega tisočletja.
Takrat je Anže kupil prvi boben.
Nekaj let kasneje, ko je Anže že pošteno vihtel palice in so Zarjavele
trobente potrebovale nov šajn smo pred prekaljenimi starostami litijske
glasbene scene nastopili Tolkalci, kar je bilo naše “delovno ime”. To
so bili časi, ko v Litiji še ni
bilo splošno znano, je pa tisti
večer pred desetimi leti začelo
postajati, da lahko plešeš le na
ritem bobnov. V tistih časih, ko
smo bili Perkakšns še grajski
bend, smo počasi začeli nabirati
koncertno letino, nastopili smo
na nekaj Škisovih tržnicah,
predstavljali Litijo po bližinji
in daljni okolici, ter popestrili veliko število lokalnih kulturno-zabavnih
prireditev od otvoritev razstav, predstavitev knjižnjih zbirk do karnevalov
in novoletnih rajanj.
Nekaj let in obilo nastopov kasneje smo postali šolski bend - za to se
lahko le globoko zahvalimo Litijski godbi, ki nas je nekaj let gostila v
svojih prostorih v OŠ Litija. V tistem času smo se prvič predstavili v
Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer smo zastopali “barve” Litije na
prireditvi Zasavje se predstavi, potovali smo
v Bosno, Avstrijo, Nemčijo in Hrvaško. Del
tega časa so naš korak delile tudi plesalke
Kike, ki so nam pomagale še pristneje
predstavljati afriške zgodbe. Tiste čase smo
našteli okoli 40 nastopov na leto!
Skupino Perkakšns je skupaj zbobnal Anže
Kristan - Kiki, ki jo tudi vodi. Strast za tolkala
je našel na potovanju po Poljski, danes pa
je diplomant tolkalske šole Zlakta Kaučiča,
vodja Male šole za tolkala v Litiji in mentor mladi kombo skupini Takes
Time, ter član številnih glasbenih skupin od Brežic do Gorice.
Po šolskem obdobju smo prestopili v fazo, ki jo večina skupin doživi
najprej - postali smo garažni
bend. Dve leti smo iskali
streho nad glavo, ker pa je
bila strast premočna smo se
redno sestajali na Grbin’ - pri
Mačkovih. Tudi v tem času
smo redno nastopali, potovali
in predstavljali sebe in Litijo
po Sloveniji in zunaj nje.
Danes, ko je skupina Perkakšns stara 10 let smo postali terasni bend oz. gostujoči glasbeniki Okrepčevalnice Pri Kozolcu na Bregu pri Litiji.
Tu smo naredili nekaj največjih glasbenih korakov v zadnjih letih, kar
so poslušalci na koncertu v soboto 17.9.2011 tudi opazili. Na koncertu
je bilo moč videti fotografsko razstavo, filme iz preteklih let, slišati pa
predvsem skupino Perkakšns v stari in novi podobi.
Začetek koncerta je bil
tak kot se za tolkano
skupino spodobi - djembe
in dunnun set v prvem
planu in vonj po Afriki. Tri
skladbe so minile skoraj
prehitro. V drugem delu
smo predstavili avtorski
projekt Elektro, kjer so se nam na odru pridružili prijatelji s katerimi je v
planu še dolgo sodelovanje!
Tretji del so otvorili naši mladi upi Takes Time s komadom, zaradi
katerega je Sanana Puenteju dolžan lep del svoje slave. Na tolkalih smo
jim pomagali Perkakšns. Naslednjo skladbo je verjetno poznala cela
dvorana, saj ponarodelo Guantanamera iz latin repertoarja že kar težko
izpustiš. Enako velja tudi za Comparso in Ran Kan Kan in Watermallon
Man, vse skladbe kjer je oder poleg Perkakšns s prijatelji delila tudi
skupina Pavza. Ob zvokih glasbe je
zaplesala čudovita plesna skupina
iz Ljubljane EL FUEGO LOCO.
V skladbi Afro Blue je mikrofon
prevzela Sandra Rihter...in to kako!
Uau. Večer smo zaključili s Ti
Mon Bo in obvezno predstavitvijo
nastopajočih. Člani skupine Perkakšns
smo
nato za svoje delovanje v kulturi prejeli bronaste
Gallusove značke, ker pa se koncert mora zaključiti
z ritmom in ne govoranco, smo zaropotali še Zaouli.
Po koncertu pa...ah to je zgodba za drug časopis :)
Za pomoč pri organizaciji in izvedbi koncerta se
ZAHVALJUJEMO: Radiu Geoss in Radiu1, Europlakat-u,
Dajmox d.o.o., Utrip d.o.o., Časopisu Občan, JSKD
Litija, Občini Litija, Cvetličarni Ciklama, Mladinskemu
centru Litija, Gimnaziji Litija ter Robertu Kalmu za dobro
scensko grafitno poslikavo. 
Max (FOTO: Ines Ćosić)
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HEROJ ZA VSE ČASE

Mitja Hojak, Litijski čevljar je pred časom prejel prav posebno
priznanje. V okviru akcije heroji za vse čase pod taktirko prekaljenega
televizica in radica Saša Hribarja, je postal heroj za vse čase med
slovenskimi čevljarji. Častni pokrovitelj prireditve je bil predcednik
RS dr. Danilo Turk. »Ko sva
malce poklepetala. Mi je
pred drugim zaupal da ga
je nekoč eden od čevljarjev
tudi rešil. Na enem od
obiskov v tujini se mu je
na čevljih odlepil podplat,
eden od čevljarjev pa se
je hitro odzval in popravil
čevlje« je povedal Mitja in
dodal da je ponosen, ker je
spoznal predsednika in z največjim veseljem pa bo zanj, če si bo to
želel, izdelal tudi unikatne moške čevlje.				

Po 6. letih Zarjavele trobente
zopet z nami
V petek, 9.9.2011, je bil dan namenjen nostalgiji. Ponovno je zaživela prireditev Zarjavele trobente in to na
svojem prvotnem prizorišču, na tenis parku As, kjer je
že leta 1994 prvič predstavila glavne akterje domače
glasbene scene. V prvi vrsti je bila namenjena alternativnemu predvsem rock gibanju, ki zadnje čase nima
veliko možnosti predstaviti se širšim množicam. Z namenom, da jim to
ponovno omogočijo je padla ideja o zagonu Zarjavelih trobent.
Prireditev se je začela z budnico Žige Rappla, ki jo je zaigral na zarjavelo trobento. Po večletnem premoru so ponovno »zažgali« Pravkar prišli
in pa seveda vsem znani Pointless. Navdušili so nas mladi in nadebudni
Takes time ter vzhajajoče zvezde Pink panker in Magrateja. Svoj prvi
nastop sta zabeležili skupina Nirvana tribute s preigravanjem Nirvaninih uspešnic in Artenigma, ki je svojo glasbeno pot ravno dobro začela.
Za malce drugačnosti je poskrbel Tamburaški orkester Šmartno s priredbami največjih glasbenih hitov.
Dogodek je nastal s pomočjo sponzorskih sredstev, skupine pa so se
organizirale na lastne stroške. Prodaji so bile namenjene tudi majice z
logotipom prireditve.
Še enkrat se organizatorji Evgen Malis, Neža Palčič, Žiga Rappl in Jan
Merčon zahvaljujejo vsem sponzorjem, ki so radodarno pomagali s
svojimi sredstvi, prostovoljcem za njihovo pomoč na dogodku, vsem
bendom za njihovo sodelovanje in pa seveda vsem obiskovalcem za
podporo. Pozdravljamo takšne ideje v naši občini in upamo, da se naslednje leto spet vidimo.
Na veliko razočaranje mnogih je na zadnji dan dogodka svoj nastop odpovedala skupina Iskre, g. Kristan se organizatorjem in obiskovalcem
še enkrat iskreno opravičuje.

Ogled sejma v Gornji Radgoni
Kot vsako leto je tudi letos KSS Litija v sodelovanju
z Govedorejskim društvom Litija organizirala ogled
kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni in sicer
v ponedeljek, 22. avgusta. Poleg
članov govedorejskega društva
so bili letos povabljeni na izlet
tudi mladi prevzemniki kmetij in
člani Društva podeželske mladine Litija in Šmartno.
Program je bil prilagojen ciljni
skupini, tako da smo si poleg Radgonskega sejma ogledali še dobre prakse na kmetijah, ki jih
vodijo mladi
prevzemniki. Zjutraj smo se najprej ustavili na posestvu Slom na
Ponikvi, kjer se ukvarjajo s pridelavo sadja. Ker je na tej lokaciji
Slomškova rojstna hiša, smo si za
začetek ogledali to. Najprej smo
si ogledali kratek film o Slomškovem življenju, nato pa nam je vodič
razkazal prostore njegove rojstne
hiše. Nato nam je vodja pridelave Meja d.o.o. Šentjur predstavil posestvo, hladilnico in tehnologijo pridelave
sadja, zlasti jabolk in lupinarjev (orehi,
lešniki). Naprej nas je pot peljala na
kmetijo Mastnakovih, ki je že dolga leta
mojstrska kmetija. Na prakso sprejemajo dijake iz Šolskega centra Šentjur.
Ukvarjajo se z rejo krav molznic, v zadnjih letih pa so na kmetiji registrirali
še dopolnilno dejavnost (sončna elektrarna). Nosilec kmetije je tudi mladi prevzemnik. Od Mastnakovih nas
je pot vodila proti Dramljam na
Kmečki turizem Zgonc, kjer nam
je pravo kmečko malico pripravila mlada prevzemnica kmetije.
Kmetija se ukvarja s prirejo mleka, dopolnilna dejavnost izletniške
kmetije pa mladi družinici prinaša
še dodaten vir prihodka.
Iz Razborja pri Dramljah smo se odpeljali na sejem v Gornjo Radgono,
kjer smo imeli dobre 4 ure časa za ogled sejma. Nato smo se podali še
v Dolnjo Počehovo na pozno kosilo. Ko smo se spet dobro okrepčali,
so nas taksiji odpeljali na degustacijo v najsodobnejšo vinsko klet v
Sloveniji. Zgradila jo je mlada prevzemnica in Štajerska vinska kraljica
iz leta 1995. Celotno pot nas je spremljal ansambel Naš tamlad, ki je z
dobro glasbo popestril naš izlet in poskrbel za pravi zaključek izleta v
degustacijski dvorani vinske kleti. 
Petra Firm
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RADIO 1 GEOSS – NAJBOLJ POSLUŠAN
RADIO V OSREDNJI SLOVENIJI
Odločitev je bila prava, ko se je pred dvema letoma Radio Geoss priključil
radijski mreži Radia 1. Poslušanost je velika, zakup oglasnega prostora pa
žal še vedno ni v sorazmerju s poslušanostjo. Radio 1 je zdaj najbolj poslušana
radijska postaja v Sloveniji s kar 162.000
poslušalci, kar je pokazala nacionalna raziskava, ki jo opravlja podjetje Valicon in
zajema obdobje enega leta od julija 2010
do julija 2011. Tudi delež na našem območju poslušanja je kar 26,1%, sledi z 12,8%
deležem Radio Slovenija 1. program in
nato z 11, 2 % Val 202; sledijo Veseljak,
Hit, Antena, Salomon, Kum, Sraka…. In
kaj pravzaprav pomeni radijska mreža.
Enotni zabavni in splošni informativni
program za celotno območje Slovenije,
na lokalni frekvenci 89,7 MHz pa lokalne
informacije, lokalno oglaševanje in lokalne oddaje. Lokalne informacije lahko
slišite od ponedeljka do petka od 7.30 pa vse do 16.30 ure; od vremena,
temperatur, stanje na cestah in vsega tistega, kar se na območju treh
občin dogaja. Vsak dan od 5 do 10 lokalnih informacij iz različnih področij
in z izjavami posameznikov, ki krojijo naše življenje v tem prelepem koncu
naše domovine. V pozno popoldanskih urah, praviloma ob 18.30 uri pa
kratki 5 minutni pogovori z organizatorji prireditev, športniki ali kulturnimi
delavci iz vseh treh občin, naročenimi voščili, obvestili o izgubljenih in najdenih živalih ter osmrtnice.
Tudi lokalno oglaševanje je namenjeno tej naši populaciji, da bi izvedela, kje se kaj dogaja, kakšna
je ponudba lokalnih podjetnikov
in obrtnikov ter kulturno športnih
društev. Za sprejemljivo ceno, ki
je primerna tudi za manjše trgovine, obrtnike ali organizatorje prireditev na lokalnem območju.
Sodelovanje z aktualno lokalno
oblastjo v osrednji Sloveniji je
različno. Občina Litija odlično
sodeluje z radijsko postajo z obveščanjem javnosti redno, zakupljeno imajo mesečno oddajo o delu občinskega sveta in župana, uspešno sodelujemo na vseh področjih obveščanja tudi z občino Dol pri Ljubljani, z občino
Šmartno pri Litiji pa sodelovanja skoraj ni. Očitno se županu Šmartna pri
Litiji in občinskim svetnikom ne zdi vredno, da seznanjajo svoje krajane
o svojem delu tudi preko valovih lokalnega radia. Je pa zato odlično sodelovanje v vseh treh občinah z organizatorji kulturnih in športnih prireditev, pa tudi s posamezniki, ki nas obveščate o dogodkih znotraj krajevnih skupnostih. In takšno sodelovanje bi radi še razširili. Vabimo Vas, da
nas obvestite o vseh uspehih, težavah, novostih in različnih aktivnosti po
vaseh, naseljih, društvih; pa tudi o delu posameznikov. Če menite, da bi
zanimivost bila primerna za javnost, nam jo povejte. Po telefonu 041 682
146, kontaktna oseba sem Jože Mahkovec, napišite nam informacijo po
elektronski pošti radio.geoss@siol.net ali pa nas v času od 8. do 12. ure
obiščite na sedežu Radia 1 Geoss na Valvazorjevem trgu 3 v Litiji. Objavili
bomo vse, le da bodo imeli naši poslušalci od informacije kakšno korist
oziroma zadovoljstvo.
Vabimo Vas k sodelovanju in pa k poslušanju najboljšega programa v Sloveniji. Na frekvenci 89,7 MHz boste izvedeli vse in se ob poslušanju še
neizmerno zabavali. Ne verjamete? Poiščite pravo frekvenco, saj še vedno
velja »Iz središča Slovenije v vaše srce!« 89,7 MHz, Radio 1 Geoss.

PROJEKT SITULA
Ker sem bil za tri dni na težko pričakovanih počitnicah v Kliničnem centru, sem skozi okno osmega nadstropja, na severni strani fotografiral
dve gradbišči (sl. 1 ). Tisti ogromni
roštilj v ospredju bo pristajališče za
helikopterje nove urgence. S črko A
pa je označen PROJEKT SITULA, ki
ga gradijo na križišču Vilharjeve in Šmartinske ceste, malo stran od
železniške postaje, tik pred podvozom
(sl.2). To bo velika zgradba z najmodernejšimi stanovanji, trgovinami, pisarnami, garažami, saloni... – mesto v malem
(sl.3). Tu bodo v bližini vse pomembne
ustanove v mestu, najmodernejši internet - skratka, tu bo možno razvajanje do
skrajnosti in dana bo možnost hitrega in
učinkovitega, ustvarjalnega dela. Kogar
zanima nakup prostorov v tej zanimivi
stavbi, naj odtipka v iskalniku PROJEKT SITULA in srfa. Ta spletna stran
pa je imela NEKOČ tudi zelo zanimivo rubriko VAŠE MNENJE, kjer so
strokovnjaki odgovorili in pojasnili marsikaj. Tudi Norček sem, in sicer
aprila 2011, postavil svoje vprašanje:
»Projekt Situla je verjetno dobil ime po najpomembnejši arheološki najdbi na Slovenskem - situli z Vač, ki je dika Narodnega muzeja. Arheološka
najdba je toliko pomembna, kolikor je stara in kolikor nam pove. Relief
na plašču Situle je zelo zgovorna priča železne dobe o življenju plemstva.
S figurami, ki so upodobljene na Situli, so zaščiteni tudi slovenski osebni
dokumenti.
Prosim za odgovor na vprašanje: Kako se bo manifestiralo zgoraj navedeno dejstvo v Projektu Situla!? Zvonček Norček«
Junija je nekdo dodal: »Potrebujejo čas za razmislek - ;-) «
Rubriko so ukinili in nimam pojma zakaj – pa tako me je zanimalo, kaj
bodo odgovorili. Ko bo stavba zgrajena
(sl. 3), bom sam poiskal odgovor.
Kar poskusite sami v Googlu odtipkati:
http://www.situla.eu/ai/sl/12-vasemnenje in se prepričajte.
Arhitekta Matija Bevk in Vasa Perović
sta dobila veliko odličij za svoje podvige. Dobila sta celo Plečnikovo nagrado
(2002 in 2007), tako kot naš pokojni rojak Mirko Mrva (1978).
Učiteljev v novi osnovni šoli Ob Rinži, v Kočevju, pa o teh stvareh nič ne
sprašujte, ker postanejo nervozni. Tam včasih gostujemo in vem.
Rad nas imam! Zvonček Norček
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Osnovna šola Litija
PRVI ŠOLSKI DAN za prvošolce
NA OSNOVNI ŠOLI LITIJA
Prvega septembra je vstopilo v prvi razred OŠ Litija
41 otrok. Spremljali so jih starši. Mali radovedneži so
zvedavo posedli za mize in prejeli vsak svojo torbico.
Ponosno so jo ogledovali, ko smo predstavljali njeno
vsebino.
Ob začetku novega šolskega leta je gospod ravnatelj Peter Strle za
uvod vsem navzočim prebral poslanico predsednika države. Pridružil
se nam je tudi policist, ki je učencem povedal, zakaj morajo imeti za
vratom rumeno rutico in starše spomnil na uvajanje otrok
v promet. V knjižnici jih je
pričakal šaljivi Kljukec in jih
zabaval s svojo prigodo.
Učenci gledališke skupine OŠ
Litija so pripravili lutkovno
igrico, za katero je besedilo
napisala učiteljica Jana Štojs,
mlade lutkarje pa je pripravila
učiteljica Polona Gole.
Na koncu so se prvošolci v
šolski jedilnici posladkali še s tortico in veseli odšli domov. Vsi so se
veselili naslednjega dne. Da bi le bilo tako vseh devet let.

UČENJE UČENJA NA OŠ LITIJA
Da je zavedanje o tem, kako pomembno je uspešno učenje za vsakega
posameznika v današnji družbi, se zavedajo tudi na Osnovni šoli Litija.
V ta namen so že drugo leto zapored za vse učence od 6. do 9. razreda
kar prvi šolski dan pripravili triurne delavnice Učenje učenja, kjer so
spoznavali uspešne metode, oblike in tehnike uspešnega učenja.
Vodile so jih učiteljice dodatne strokovne pomoči - pedagoginje, socialne pedagoginje, defektologinje, psihologinja. Delavnice so potekale s
pomočjo različno pripravljenih materialov, ki so omogočali interaktivno
delo v skupinah. Aktivnosti so se prepletale z dodatno razlago o tem,
kako pomembno je v današnjem času učenje za vsakega posameznika,
kajti vseživljenjsko učenje postaja ena izmed osnovnih aktivnosti vseh
nas.
Učenci so se preko igre ter ostalih aktivnih oblik dela seznanili s pomenom, ki ga ima ustrezna časovna ter prostorska prilagoditev prostora
za učenje, spoznali so, kako deluje naš spomin in zakaj je pomembno,
da postane učenje naša navada. Spoznali so tudi dejavnike, ki ovirajo
delovanje spomina in s tem uspešnejše učenje. Vsak izmed učencev je
s pomočjo pripravljene lestvice ugotovil, kakšen prevladujoči tip učenja je pri njem prisoten, kar se jim je zdelo zelo zabavno in poučno. Sodelovali so izrazito konstruktivno, z zanimanjem ter z željo, da osvojijo
nova spoznanja, ki jim bodo koristila v nadaljnjem življenju.
Ob zaključku delavnice so v evalvacijskem vprašalniku izrazili svoje
zadovoljstvo z delavnico, ki pa je bilo nedvomno pozitivno. Učenci so
izrazili potrebo po takšnih oblikah dela in po znanju o tem, kako se je
potrebno učiti, kar daje zaposlenim navdih in zavezo, da bodo v bodoče
s tem projektom nadaljevali in ga razvijali.
Kako prav so se na OŠ Litija odločili pa potrjuje tudi evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za spreminjajoči se svet do leta 2020,
le-te pa so: 1. sporazumevanje v maternem jeziku, 2. sporazumevanje
v tujih jezikih, 3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence
v znanosti in tehnologiji, 4. digitalna pismenost, 5. učenje učenja, 6.
socialne in državljanske kompetence, 7. samoiniciativnost in podjetnost ter 8. kulturna zavest in izražanje. Učenje učenja pa je ena izmed
njih. Vse te kompetence nakazujejo, da je potrebno gojiti spretnosti za
ustrezno uporabo znanja, najpomembneje pa je, da mladim ponujamo
ustvarjalen ter pozitiven odnos do učenja, da jih navdušujemo za odkrivanje novega. 
Gabrijela Hauptman

HUMANITARNA AKCIJA »RAD BI TI POMAGAL«
Na Osnovni šoli Litija so v Tednu rdečega križa, v mesecu maju, speljali
dobrodelno akcijo, ki jo vsako leto organizira RK. Namen je bil vzpodbujanje solidarnosti in sočutja med mladimi. Slogan je bil »RAD BI TI
POMAGAL«.
Otroke, ki živijo v boljših materialnih pogojih, so želeli vzpodbuditi, da
se v dobrobit svojih vrstnikov, ki živijo v pomanjkanju, odrečejo delu
žepnine in podarijo svinčnik ali dva, zvezek, radirko, ravnilo, barvice,
voščenke, barvni papir in druge šolske potrebščine ali 1 evro v sklad
za šolske potrebščine. Potrebščine so zbirali otroci od 1.- 9. razreda. Z
največjim veseljem so se udeležili akcije. Uspeli so zbrati veliko šolskih
potrebščin in nekaj denarja. Akcija je uspela. Vse kaže na to, da imajo
ljudje še vedno občutek do sočloveka in so pripravljeni pomagati.
V avgustu so opremili nove šolske torbe osmim učencem OŠ Litija.
Tudi v prihodnje želijo na OŠ Litija nadaljevati s takšnimi akcijami. Vodja dejavnosti je bila učiteljica Mojca Rakovec.

OTROCI Z AVTIZMOM
V četrtek, 26. 8. 2011, je na Osnovni šoli Litija potekalo izobraževanje Otroci z avtizmom za učiteljski zbor. Zdravnica dr. Marta Macedoni
Lukšič je v prvem delu izobraževanja predstavila značilnosti otrok z
avtizmom, v drugem delu pa je opredelila prilagoditve, ki jih ti otroci s
posebnimi potrebami potrebujejo v šoli.
Dr. Marta Macedoni Lukšič, vodja Centra za avtizem, s katerim šola
redno sodeluje, je ob koncu izobraževanja odgovarjala na vprašanja
pedagoških delavcev. Izobraževanje je bilo zelo koristno, saj je predavateljica konkretno opisovala delo z otroki in obenem predstavila profesionalni odnos do vseh otrok s posebnimi potrebami in delo z njimi.
Marjeta Mlakar - Agrež
Zbrala in uredila Petra Pavlica

PRIPRAVE NA NOVO ŠOLSKO LETO
Hitro so minile počitnice. In seveda še malo hitreje, ker je počitniško
varstvo potekalo kar do 30. julija. V sredo, 24. avgusta, pa je bilo v prostorih šole že zelo živahno. Pričele so se intenzivne priprave učiteljev
in izobraževanje.
Tudi letošnje priprave na pouk so bile posvečene predvsem dobri predaji razredov. Zbrali so se pedagoški delavci, ki so se pripravljali na
poučevanje v šolskem letu 2011/2012 in učitelji, ki so razred poučevali
lansko šolsko leto. Pogovorili so se o posebnostih oddelka in o pomoči
otrokom s posebnimi potrebami, tako nadarjenimi kot tistimi, ki imajo
kakršnekoli težave. V času pred pričetkom pouka so potekali tudi strokovni aktivi.
Šola bo zagotavljala dodatno strokovno pomoč za 80 učencev v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo. Izvajalo jo bo 19 pedagoških delavcev (logoped, surdopeda-

gog, specialni pedagogi, psiholog, socialni pedagog, pedagogi in učitelji ustrezne strokovnosti). Pomoč bo potekala praviloma individualno
izven razreda. Ravnatelj bo imenoval strokovno skupino za pripravo individualiziranih načrtov, ki bodo s pomočjo učencev in staršev izdelani
do konca septembra.
Za gibalno ovirane učence, ki so vključeni v izobraževalni program s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, bosta skrbela
tudi dva spremljevalca v programu osnovne šole in varuhinji negovalki
v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Po potrebi bodo spremljali učence od doma do šole in pomagali pri premagovanju ovir med
poukom in odmori. 
Marjeta Mlakar-Agrež

Podružnica s prilagojenim programom
PRIČETEK LETA V OSNOVNI ŠOLI LITIJA, PODRUŽNICI
S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Delo v podružnici bo v šolskem letu 2011/2012 organizirano v sedmih
oddelkih in sicer v štirih z nižjim izobrazbenim standardom od katerih
bodo trije kombinirani (2./3./4.,5./6., 7./8.in 9.r.), v treh oddelkih posebnega programa, od tega z enim kombiniranim ( II. in III. stopnja).
Učenci obeh programov bodo vključeni v dva oddelka podaljšanega bivanja. Podružnica zagotavlja jutranje varstvo v dveh oddelkih in spremstvo za otroke s posebnimi potrebami od doma do šole.
Prvi šolski dan je bil zelo prijeten. Učenci so se zbrali v svojih učilnicah
in imeli dve uri pouka z razrednikom, razredni uri. Ob deseti uri so se
zbrali v prostoru, kjer jih je po zvokih himne, pozdravil ravnatelj Peter
Strle in predstavnica Policijske postaje Litija. Učitelji in učenci so sodelovali v kratkem kulturnem programu, ki ga je pripravila Sandra Rihter
in pozdravili novega učenca. Ob izhodu jih je čakal priboljšek.
Marjeta Mlakar-Agrež

OGLED MUZEJA BISTRA
V torek, 6. 9. 2011, so imeli učenci tehnični dan. Ob 8.uri so se z avtobusom odpravili v Bistro pri Vrhniki.
V tehničnem muzeju so si ogledali stare traktorje, avtomobile, motorje
in kolesa. Še posebej jih je navdušila zbirka avtomobilov maršala Tita
in razstava motorjev, ki dirkajo v svetovnih motorističnih prvenstvih in
uporabljajo izpuhe Akrapovič.
Po obisku delavnice, kjer so izdelali letalo so si ogledali še lesarski
oddelek. Tam so videli orodja, ki so jih nekoč uporabljali mizarji, tesarji
in suhorobarji. Na koncu so videli še nagačene divje živali, ki jih lahko
vidimo v naših gozdovih. Domov smo se vrnili zelo zadovoljni.
Matjaž Bizilj

Osnovna šola Gradec
Novo šolsko leto je napolnilo ceste in šole, kar ste več ali manj občutili
tudi krajani, kjer naše šole stojijo. Veseli smo, da smo šolsko leto začeli
varno in uspešno.
V delovnem načrtu šole letos najbolj izstopajo zgodnejše vpeljevanje
tujega jezika v 1.triado, športna oddelka za 3. in 4. razred matične šole
ter dva programa Zdravega življenjskega sloga po 850 ur letno: prvi
za matično šolo in drugi za podružnične šole Hotič, Kresnice, Jevnica
in Vače. Z obema programoma, z interesnimi dejavnostmi in izbirnimi
predmeti s področja športa želimo učencem ponuditi več možnosti za
gibanje, predvsem z
brezplačno udeležbo.
Prvošolcem ponujamo
učenje tujega jezika
tudi v okviru pouka,
kjer se bodo spontano
seznanjali z nemščino,
ki jo bodo nadgrajevali
pri interesni dejavnosti
in v okviru oddelka podaljšanega bivanja, seveda vse v sklopu učenja za življenje. Prav tako se lahko po ugodni ceni izpopolnijo v znanju
nemščine tudi starši naših učencev, ki bodo obiskovali tečaj v šoli.
OŠ Gradec s podružničnimi šolamo ostaja ZDRAVA ŠOLA. Elemente
ekologije in zdravega stila življenja vključujemo tudi v redni pouk, zato
nadaljujemo z izborom NAJ POZITIVEC oz. NAJ POZITIVKA, ohranjamo
pa tudi ločeno zbiranje odpadkov, kar učenci sami nadzorujejo z zelenimi stražami. Njihova naloga je svetovanje in opozarjanje na pravilno
ločevanje odpadkov, ki nastanejo v šoli.
Delo v šoli teče po ustaljenem redu. Kot je zapisano v viziji naše šole,
učencem želimo zagotoviti kakovosten pouk, varno okolje, prijetno
in ustvarjalno vzdušje, kar ob sodelovanju vseh udeležencev omogoča prepoznavnost šole in primerljivost v slovenskem in širšem
evropskem prostoru. Prizadevamo si, da je OŠ Gradec šola zadovoljnih učiteljev, učencev in staršev.
Ob začetku šolskega leta se zahvaljujemo policistom Policijske postaje
Litija in prostovoljcem Društva upokojencev Litija s krajevnimi organizacijami, ki so spremljali naše učence na poti v šolo in prispevali k
varnejšemu vključevanju v promet. 
Ravnateljica Tatjana Gombač

vili, ki je učiteljici Evi Divjak razkrila nekatere pomembne stvari o otrocih in darilih, ki bodo prispevala k večji varnosti naših najmlajših učencev, Švigazajček pa jim bo pomagal pri
učenju. Prvi šolski dan je tako minil v
prijetnem vzdušju. K temu je prispevala tudi kuharica, ga. Marjana, ki je
naše otroke razveselila s sladoledom.
Učiteljice prvošolcem in ostalim učencem želimo prijeten in uspešen začetek šolskega leta
Šolsko leto smo na POŠ Kresnice pričeli zelo pestro. V petek, 2. septembra, nas je že obiskala policistka,
ga. Mojca Rajšek. Spregovorila je o varnosti v prometu in izpostavila,
na kaj morajo biti učenci še posebej pozorni na poti v ali iz šole. V
drugem delu je na kratko predstavila kolo in varno vožnjo z njim ter
opozorila na pomen uporabe čelade. Učencev pa se je najbolj dotaknil
zaključni del, v katerem je policistka pokazala pripomočke, ki jih policisti potrebujejo pri svojem delu. Najbolj zanimiv je bil seveda merilec
alkohola, s katerim je policistka preizkusila učiteljico in nekaj učencev.

Vodja POŠ Kresnica Angelca Koprivnikar

Prvošolci v POŠ Vače
Prvega septembra 2011 je prag nove vaške šole prestopilo 9 novih
učencev in učenk. V prijetno slavnostno urejeni učilnici so njih in njihove starše sprejeli učenci razredne stopnje skupaj z učiteljicami in
vodjo podružnične šole. Kulturni program sta otvorili državna in šolska
himna. Vodja podružnične šole je prvošolcem zaželela prijetno bivanje
in veliko učnih uspehov, posladkali pa so se tudi s sladoledom. Vedoželjno so obljubili, da bodo z veseljem prihajali v šolske klopi in se
pridno učili. Učiteljica Petra Kobe

Prvi šolski dan na POŠ Jevnica
Prvi šolski dan je osem nadobudnežev v spremstvu svojih staršev
prestopilo šolski prag jevniške šole. Zbrali so se na šolskem igrišču,
kjer jih je najprej nagovorila ravnateljica, gospa Tatjana Gombač. Ob
spremstvu učiteljice Darje Rajšek,
starejših učencev in ob pesmici
Modrijan, so nato odšli v učilnico,
kjer jih je čakalo nekaj presenečenj. Nekje med knjigami sta se
skrivala modri in rdeči škratek,
otroci so prejeli rutke in kapice, ki
bodo poskrbele za boljšo vidnost
v prometu, na koncu pa še sladko
presenečenje – sladoled.
Vsem prvošolcem in njihovim staršem želimo, da bi v šoli doživeli veliko lepih trenutkov, dobre volje, da bi pridobili veliko novih prijateljev ter
obilo znanja. 
Vodja POŠ Jevnica Darja Rajšek

Sprejem prvošolčkov v POŠ Hotič
Tudi na POŠ Hotič smo na široko odprli svoja vrata prvošolčkom. Le-ti
so v spremstvu svojih staršev 1. septembra 2011 prvič prestopili šolski
prag s torbico na rami.
V igralnici prvega razreda so jih na mizi pričakali Švigazajčki, ki že skrbijo, da se bodo v šoli počutili prijetno in se tudi marsikaj naučili. Poleg
njih so prejeli tudi rumene rutice in kapico s šiltom za boljšo vidnost
v prometu ter ogrlico. Nato so se prvošolčki v učilnici prvič usedli v
šolske klopi in si ogledali kratek kulturni program, ki so ga za njih pripravili učenci višjih razredov. Ob zadnji pesmici, Abraham `ma sedem
sinov, so jih povabili tudi »na oder« in najmlajši so se jim pri petju in
plesu pogumno pridružili. Učiteljica Nataša je nato učence 1. razreda
odpeljala na šolsko igrišče, starši pa so imeli roditeljiski sestanek z
razredničarko. Učiteljica Maruša Bokal

Letna šola v naravi - Žusterna
69 petošolcev matične šole Gradec in podružničnih šol Jevnica, Kresnice, Hotič in Vače se je udeležilo tradicionalne letne šole v naravi v
hotelu Žusterna, v Kopru, od 4. 9. do 9. 9. 2011. Spremljalo jih je osem
učiteljev-vaditeljev plavanja.
Zlatega delfina je osvojilo osem učencev, vsi ostali pa srebrnega oz.
bronastega. Poleg plavanja smo realizirali tudi športni dan: igre z žogo
na znamenitem stadionu Bonifika, naravoslovni dan: ogled akvarija in
kulturno-zgodovinskih znamenitosti Pirana in Kopra ter tehniški dan:
izdelovanje plovil iz papirja in preizkušanje njihove plovnosti v morju.
Vreme nam je čudovito služilo, lepo pa se
je bilo udeležiti tudi nočnega kopanja.
Učenci so zadnji večer sodelovali na tekmovanju Žusterna ima talent, kjer so se
uvrstili na 2. mesto, potem pa je sledil
ples.
Iz letne šole v naravi so se vsi učenci
vrnili kot dobri plavalci, ki bodo tehnike
plavanja le še nadgrajevali.
Vodja LŠN Anita Kušar z učitelji

Pozdravljeni prvošolci!
Z začetkom septembra so se v Osnovni šoli Gradec ponovno na široko
odprla šolska vrata. V šolskem letu 2011/2012 se nam je pridružilo 36
prvošolcev. Da bi bil vstop v šolo prijetnejši, so se prvošolci v okviru
projekta »Mehkejši prehod iz vrtca v šolo« že preteklo šolsko leto družili in sklepali prijateljstva z učenci tretjega razreda. Slednji so jim stali
ob strani tudi prvi šolski dan, ko so se poslovili od svojih vzgojiteljic iz
vrtca Medvedek ter spoznali nove učiteljice, s katerimi bodo skupaj
stopali po poti novih spoznanj in izzivov. Na slavnostnem sprejemu je
prvošolčke in njihove starše pozdravila tudi ravnateljica Tatjana Gombač, ki jim je zaželela uspehov polno šolsko leto. Posebno skrb pa so
prvošolcem namenili še policisti, ki so v prvih dneh budno spremljali
korake najmlajših na poti v šolo, ter opozarjali vse ostale udeležence
na strpnost in previdnost. Učiteljica Mateja Gorše

Spet v šoli v Kresnicah
Prvega septembra je podružnična šola Kresnice odprla vrata enajstim
novim učencem – prvošolčkom. Nekateri obrazi so bili sprva prestrašeni, a topel sprejem učencev je negotovost hitro zamenjal s pričakovanjem. Starejši učenci so mlajšim prijateljem pripravili kratek program.
Zapeli so jim šolsko himno, nato pa v modni reviji prikazali barve in
kroje letošnjega šolskega leta. Ker je prehod iz vrtca v šolo velik korak,
je starše in učence sprejela in nagovorila tudi ravnateljica, ga. Tatjana
Gombač. Učenci si bodo prvi šolski dan zapomnili še po nečem – dobri
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Vrtec Litija
VRTEC TAČEK PRI JESENSKIH OPRAVILIH
Kot vsako leto smo se tudi letos zbrali na kmetiji
Sušnik, kjer smo obujali spomine na stare običaje,
kako so včasih ličkali koruzo. Pred desetletji je ličkanje koruze sodilo med najpomembnejša jesenska
kmečka opravila, pa tudi prava veselica za staro in
mlado. Prav tako smo si tudi mi privoščili veselo druženje, zličkali koruzo skoraj do dna, kjer so bili skriti zakladi, katere nam je pripravila
mama naših dveh varovancev, Nika
in Jana.
Otrokom je šlo ličkanje zelo dobro od
rok. Storže so dajali na kup, odrasli
pa smo jih zvezali, da so bili pripravljeni za obešanje v late. Med ličkanjem smo si privoščili malico in na
koncu smo si ogledali domače živali.
V kokošnjaku smo popestovali kokoške in gosi ter pujsom povedali kaj
lepega. V hlevu nas je čakal novorojeni teliček, katerega smo božali.
Prijetno in veselo druženje smo zaključili s slovesom, da se naslednje
leto spet vidimo. Vrnili smo se po nevarni poti do vrtca. Naslednji dan
smo za zajtrk zaužili polento in vsi smo vedeli, da je naš zajtrk skuhan
iz prav take koruze kot smo jo ličkali prejšnji dan.
Hvala mami Metki, da nam vsako leto pripravi prijetno druženje.
Vodja enote Darja Marzidovšek

KOZOLCI NEKOČ IN DANES
V mesecu juniju smo v enoti Sonček začeli s
projektom, katerega namen je bil otroke seznaniti in spodbuditi k opazovanju svoje okolice ter stavb, ki jih srečujemo na naših poteh a
jih nekako prezremo. Tokrat smo se osredotočili na kozolce, toplarje in vse bolj priljubljene
okrasne kozolčke. Idejo za naše raziskovanje
nam je dala predsednica Društva žena in deklet Vače, gospa Majda
Rebolj, saj je bila to tema letošnjega Vaškega dne. Obiskali in ogledali
smo si skoraj vse naštete objekte v naši bližnji in daljni okolici, se naučili pesmico, ki jo je prav za nas napisala Vida Sladič in opeva njihovo
uporabnost v preteklosti. Raziskovali smo, kaj se pod njimi shranjuje
danes in se pod njimi igrali.
Skupaj z Danico in Jurjevec Janezom smo organizirali tudi zajtrk in kosilo pod njihovim toplarjem. Prijazno sta nas sprejela, nam pripovedovala o zgodovini njihovega kozolca ter z nami pela.
Lepota in uporabnost nas je tako navdušila, da smo si želeli imeti enega tudi mi v naši neposredni bližini. Celoten projekt izdelave in postavitve majhnega toplarja, kritega s slamnato streho, je prevzela naša
sodelavka Silva Vrhovec. Ves potreben les pa je doniral gospod Igor
Cirar. Načrt in izdelavo je izvedel gospod Slavko Kos iz Tep. Gospod
Slavko je kozolček zelo strokovno pokril s
slamo, pri tem mu je dal nekaj nasvetov gospod Janez Firm, ki poučuje na Srednji šoli
Grm v Novem mestu.
Za zaključek našega projekta pa smo s pesmico o kozolcu v novih nošah nastopili na
Vaškem dnevu na Vačah, 28. avgusta 2011.
Strokovne delavke enote Sonček se iskreno
zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri tem projektu ter tako
omogočili, da naši otroci ne pozabijo preteklosti naših starih staršev.
Kolektiv vrtca Sonček

VRTEC NA GRIČKU PONOVNO ODPRL SVOJA VRATA
Zadnjega junija smo za dva meseca zaklenili vrata našega novega vrtca in se preselili v matično enoto Najdihojca. Tam smo
spoznavali nove prostore in okolico, druge
vzgojiteljice in otroke. Stkali smo nova prijateljstva in si nabirali nove izkušnje.
S prvim septembrom se je šestnajst otrok
vrnilo nazaj na Grbin, deset pa nam jih je
»pobegnilo« v druge enote. Srčno jih pozdravljamo in upamo, da se
bodo imeli tudi v novem okolju vsaj tako lepo, kot smo se imeli skupaj.
Pridružilo pa se nam je dvanajst novih nadebudnih malčkov, ki se uvajajo v skupino Marjetice.
Mi »taveliki« Zvončki pa uvajanja ne potrebujemo več in že veselo ustvarjamo in raziskujemo. In tako smo se v petek že odpravili na
sprehod po Grbinu. Odkrili smo veliko novih
zanimivih stvari: travnike, njive polne pridelkov in gozd takorekoč pred nosom. Vse našteto bomo še naprej s pridom uporabljali za
razvijanje naših spretnosti, domišljije in pridobivanje novih spoznanj.
Upamo, da se bomo tudi v novem vrtčevskem letu imeli lepo in se
srečevali zadovoljnih obrazov. Lep pozdrav z Grbina!
Polona Šinkovec, dipl. vzgojiteljica

NOVO VRTČEVSKO LETO
Vrata vseh enot našega vrtca so se na široko odprla. Kar 120 otrok
je prvič prestopilo vrtčevski prag, kjer si bodo nabirali nove izkušnje
s sovrstniki. Žal tudi letos v vrtec nismo uspeli sprejeti vseh otrok. V
oktobru bomo v enoti Jurček v Jevnici odprli še en oddelek in razveselili
še dvanajst staršev in njihovih otrok. Vrtec Litija bo tako v tem šolskem
letu obiskovalo skoraj 540 otrok. Vsem otrokom in njihovim staršem
želimo v vrtcu veliko prijetnih in zanimivih trenutkov.
Liljana Plaskan, ravnateljica
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BLAGOSLOV OBNOVLJENJE
CERKVICE V PODŠENTJURJU
Litijska župnija se je v nedeljo, 7. avgusta, veselila ob slovesni maši in blagoslovu obnovljene
podružnične cerkvice v Podšentjurju. S svojo
prisotnostjo nas je počastil upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran, ki je na začetku
svete maše tudi opravil slovesen blagoslov. S
svojim nagovorom je marsikomu spregovoril
na srce – osvetlil je besede evangelija in sporočilo, da je naš korak trden, dokler zremo v
Jezusa, ko pa pogledamo okoli in vidimo viharno morje vsakodnevnih težav in nevarnosti, se začnemo kakor Peter
potapljati. Govoril je tudi o brezmejni Božji ljubezni, ki se nam razodeva
v Jezusu Kristusu, in pa o čudežih, ki se še danes dogajajo; ob tem je
predstavil zgodbo mladega fanta, ki mu je vid dodobra opešal, pa je s
pomočjo molitve in goreče vere ozdravel. Sveto mašo je polepšalo sodelovanje župnijskih sodelavcev, ter otrok in animatorjev, ki smo tako
slovesno zaključili naš tedenski oratorij v Litiji, s svojim petjem in spremljavo Oratorij Bande pa smo sveti maši pustili oratorijski pečat.
Nekajletna obnova podšentjurske cerkvice se je tako sklenila s slovesno sveto mašo, po maši pa smo se poveselili tudi ob pogostitvi in
poskočni glasbi. Nebeški Oče nam je naklonil lepo vreme in nam tako
na nek način pokazal, da se veseli z nami. Veseli smo, da ima litijska
župnija tako lepo, obnovljeno podružnično cerkvico, ki so jo pomagali
z deli in darovi obnoviti številni dobrotniki. Prav in hvalevredno je, da je
med njimi tudi občina Litija. Cerkvica, lepa kot je, nas vabi, da jo odslej
pogosteje obiščemo in se priporočimo njenemu in našemu zavetniku
svetemu Juriju. 
Janja Babnik

KOLESARSKI VZPON V OGLARSKO
DEŽELO

Oglarska dežela Dole pri Litiji
Lep sončen dan z odličnimi klimatskimi pogoji za kolesarjenje, je bila prava nagrada za vse tiste, ki ste se v
soboto 10.9. 2011 podali s kolesom na izlet proti Dolam. Poleg omenjenega, pa smo organizatorji iz Športnega društva Dole pri Litiji pričakali udeležence še z nekaj novostmi v sami vsebini prireditve. Letošnji
vzpon je bil namreč organiziran iz treh izhodišč, tradicionalno že desetič iz Litije, iz Radeč drugič zapored in letos prvič tudi iz Trebnjega.
Zaradi obsežnosti organizacije, ki jih
prinašajo tri izhodišča, smo se povezali
z društvi iz sosednjih občin Radeče in
Trebnje. Z velikim veseljem in vnemo
so nam priskočili v so organizacijsko
pomoč Športno društvo Jelovo iz občine Radeče in Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve iz občine Trebnje. Vse tri
trase so bile označene in na izpostavljenih točkah varovane z redarji,
poskrbljeno je bilo za tehnično pomoč s strani kolesarskega servisa
Vidic in kolesarskega centra Zagorje, za morebitno prvo pomoč pa
sta skrbela Tanja in Janez. Servisne službe so udeležence spremljale z
avtomobili in motorji. Na vsaki trasi smo poskrbeli za okrepčila, tako
vmes, kot tudi na cilju. Vsak udeleženec vzpona je za plačano startnino
prejel spominsko majico, na cilju pa topli obrok z napitkom ter sodelovanje v žrebanju praktičnih nagrad, ki so jih prispevali podporniki prireditve. Prav tako je bila na vsaki trasi organizirana po ena okrepčevalna
postaja, kjer so si kolesarji malce oddahnili in povrnili nekaj moči, kajti
pot proti Dolam pelje v glavnem navzgor, tako da so nekateri morali na
slabih 30 prevoženih km premagati še po 600 višinskih metrov.
Ideja, ki se je porodila v ŠD Dole, o povezovanju in sodelovanju med
kolesarji iz sosednjih občin, je tokrat že obrodila prve sadove. Druženje, izmenjava izkušenj in nova prijateljstva, so tisto, česar so se udeleženci razveselili. Poleg tega pa smo na cilju s pomočjo kolesarskih
servisov pripravili razstavo in testiranje različnih koles ter predstavitev
Trenažerja.
Ob koncu letošnje kolesarske prireditve je bilo slišati kar nekaj pohval
glede same vsebine, saj si rekreativci na koncu sezone poleg obilo
rekreacije in vseh tekmovalnih preizkušenj zaželijo tudi druženja in izmenjave izkušenj, kakor tudi izobraževalnih vsebin. 
D. Mak

Oglarska dežela 2011
Obiskovalci tradicionalne etnološke prireditve
Oglarska dežela 2011 so 10. septembra na Dolah
pri Litiji uživali v spoznavanju tradicije oglarjenja
in prijetnem druženju z domačini. Kolesarskega
vzpona na Dole se je udeležilo skoraj 100 rekreativcev iz različnih koncev Slovenije.
Na Dolah so preko celega dne potekale zabavne igre med društvi, na
stojnicah so obiskovalci lahko okusili domače dobrote in kupili domače
oglje ter opazovali prižig prave oglarske kope. Za prijetno razpoloženje je v večernih urah poskrbel
ansambel Veseli Dolenjci. Prireditev Oglarska dežela 2011 je
organizirala Krajevna skupnost
Dole pri Litiji v sodelovanju z lokalnimi društvi, občino Litija, Zavodom za gozdove RS, zadrugo
Jarina in Centrom za razvoj Litija.
Dogodek je Center za razvoj Litija podprl v okviru evropskega
V okviru prireditve Oglarska dežela 2011 je
bila odprta nova turistično-informativna ta- projekta Listen to the voice of
bla (na fotografiji predstavniki občine Litija, villages, ki se ukvarja z razvojem
Centra za razvoj Litija in lokalne skupnosti)
turizma v odročnejših krajih.
V okviru prireditve Oglarska dežela 2011 je bila na Dolah v soboto odprta nova turistično-informativna tabla. Poleg informativnih tabel smo
v okviru projekta Listen to the voice of villages območje opremili tudi
z označevalnimi tablami, ki so postavljene na vseh dostopnih cestah.
Označene so bile tudi oglarske domačije in oglarske poti. Vzpostavljena je bila spletna stran www.dole.si kot osrednje spletno mesto za pretok informacij v zvezi z dogajanjem v Oglarski deželi. Narejena je bila
celostna grafična podoba, zgibanka s ponudniki z območja, informator
Oglarček, za ponudnike pa so bila organizirana izobraževanja, svetovanja ter ogledi dobrih praks. Projekt
Listen to the voice of villages, ki se
bo zaključil konec letošnjega leta, je
s svojimi aktivnostmi prinesel dobro
osnovo za nadaljnji razvoj Oglarske
dežele kot prepoznavnega turističnega območja.
Ana Savšek, Center za razvoj Litija

Kolesarskega vzpona na Dole se je
udeležilo skoraj 100 rekreativcev

9

19. VAŠKI DAN NA VAČAH
V nedeljo, 28. avgusta 2011, je bil na Vačah 19. Vaški dan. Društvo žena in deklet, ki ga vodi s kulturo
in kulturno dediščino močno povezana predsednica
Majda Rebolj, pa je temu dnevu letos dalo podnaslov
»Kozolci v KS Vače nekoč in danes«.
Dan je bil tokrat namenjen spominom in ohranitvi izvirne stavbne dediščine na Slovenskem, ki je v dokaj številnih tipoloških različicah močno
prisotna tudi v naši krajevni skupnosti. Za ogled kozolcev je bila določena
posebna komisija, ki je imela nalogo nagraditi lastnike najlepše ohranjenih kozolcev, kakor tudi najstarejših in najlepše ohranjenih hiš, ki so še naseljene. Da bi bilo delo na terenu lažje, končne odločitve uspešnejše in da
bi kot plod raziskave nastala tudi posebna brošura, v kateri bi bili vsi stari
leseni kozolci tudi opisani in predstavljeni, je član komisije, Zvone Kolenc,
vse kozolce fotografiral in iz razgovorov z informatorji – lastniki kozolcev –
pripravil tudi obsežne terenske zapiske, etnologinja, Anka Kolenc, pa sem
na podlagi tega izdelala brošuro o stanju, pomenu, namembnosti in zastopanosti posameznih tipov kozolcev v KS Vače. Brošuro je izdalo in založilo
Družinsko gledališče Kolenc in jo je na našem naslovu še možno kupiti.
Prireditev se je začela – kot navadno – kar zgodaj, ob 8.30 uri, z otvoritvijo
kulinarične razstave in razstave modelov kozolcev priznanih modelarjev,
in sicer v prostorih Osnovne šole Vače. Sočasno z razstavo, možnostmi
informacij pri bogatih stojnicah, kjer so poleg povabljenega Društva rokodelcev Moravške doline in Turističnega društva Moravške doline pokazale
tudi čudovite izdelke ročnih del članice Društva žena in deklet Vače, Betka Lovše pa nas je navduševala s prikazom skoraj pozabljene spretnosti
predenja na kolovratu, je potekal tudi del kulturnega programa, ki so ga
pripravili člani Gledališča Geoss (Helena in Irena Cvetežar, Vida Kristan
in Barbara Vrtačnik) in Družinskega gledališča Kolenc (Lovro Lah in Tina
Tavčar). Franca, Polda in Justa so razpredale o nesreči, ki se je zaradi varovanja vaškega kozolca zgodila ravno na ta dan. Kriva pa sta tega, seveda,
Štefan in Angelca, ki s svojim obnašanjem vznemirjata cele Vače …
Uradni del prireditve s kulturnim programom se je začel ob 14. uri. Navzoče je najprej nagovoril župan občine Litija, Franci Rokavec, ki je pohvalil
prizadevnost in domiselnost članic Društva žena in deklet Vače, potem pa
se je odvil bogat kulturni program, v katerem smo začutili kulturni utrip iz
vrtca Sonček Vače, prisluhnili Moškemu pevskemu zboru GEOSS z Vač, se
seznanili z delovanjem Društva rokodelcev Moravške doline, Turističnega
društva Moravče, slišali pa smo tudi dve čudoviti pesmi o kozolcih: Stari
kozolec in Kozolci. Obe pesmi je napisal Vlado Garantini. Prvo je recitiral
Janez Prestor, drugo pa Anka Kolenc, ki sem bila tudi voditeljica kulturnega programa. Prisotne je pozdravila tudi gospa Irena Ule, predsednica
Zveze kmetic Slovenije, ki je članicam Društva ob njihovem prizadevnem
in ustvarjalnem delu izrekla besede podpore, zahvale in navdušenosti.
Med kulturnim programom se je uspešno razpletla tudi zgodba Angelce in
Štefana, katerih srečanje pod kozolcem se je – ob zadovoljstvu poškodovane
Micke in podpornih klepetulj: France, Polde in Juste – končalo s poroko.
Komisija, ki jo je vodil etnolog, izredni prof. na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, dr. Vito Hazler, se je
po uspešnem terenskem delu odločila, da bo glede
na ohranjenost in skrb za stare lesene kozolce dala
priznanja vsem lastnikom lesenih kozolcev. Na kulturnem
delu prireditve je – po svoji
slavnostni besedi – nekaj
priznanj lastnikom javno izročil dr. Vito Hazler, in
sicer: lastniku najstarejšega lesenega kozolca (Jež,
1832), lastniku najlepšega kozolca (Rebršek), lastniku, ki ima največ lepo ohranjenih lesenih kozolcev (Brvar – 3), lastnici prve najlepše ohranjene in
najstarejše naseljene hiše v KS Vače (Udamc)
in lastnici druge najlepše ohranjene ter najstarejše naseljene hiše v KS Vače (Zemljak).
Dr. Hazler je poudaril
tudi pomen ohranitve
teh biserov slovenske
kulturne dediščine, za
bodoče gradnje kozolcev pa svetoval za gradivo
les, ki ne onesnažuje našega okolja in ki je značilen in bogato prisoten na našem območju. Ob
zaključku nam je zaželel še veliko potrpljenja in sreče pri ohranjanju in
obnovi svojih pomnikov preteklih gospodarskih in kulturnih prizadevanj,
čisto na koncu pa dodal: »Izogibajte se nepotrebnega posodabljanja in poskrbite, da bo Vaš toplar tudi v bodoče dokaz
izvirnosti in prvobitnosti.«
Kulturni del prireditve je zaključila predsednica Majda Rebolj, ki se je vsem zahvalila za
sodelovanje in za to, da ohranjamo in skrbimo
za kulturno dediščino, ki je nema priča tega,
koliko smo sposobni spoštovati to, kar smo.
Uspešno in nepozabno srečanje se je prevesilo v topel večer, v katerem smo se številni kar še nekaj časa veselo vrteli
ob zvokih Mladih Gamsov, naša predsednica pa je čas izkoristila za to,
da se je številnim krajanom, predstavnikom krajevne skupnosti Vače ter
članom in članicam vseh društev, ki so sodelovali na Vaškem dnevu, še
osebno zahvalila za sodelovanje. Prepričana je, da brez vseh nas, predvsem pa tudi članic Društva žena in deklet Vače – Vaški dan zagotovo ne bi
bil takšen kot je! Zato – še enkrat - ob spominu na ta čudovit dan – iskrena
hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali! 
Anka Kolenc

DRUŠT VA
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

BILI SMO NA ŠESTIH VRHOVIH
V soboto 20.08.2011 smo članice in člani planinske
sekcije DU Litija obiskali Storžičevo gorsko skupino.
Napotili smo se iz Bašlja mimo koče domačega turističnega društva (obvezna kava) in je po tisoč metrov
vzpona vseh 35 prisopihalo na Kališče.
Po krajšem počitku smo, razdeljeni na štiri skupine, začeli z uresničevanjem pohodniških načrtov. Prva skupina pod vodstvom Seada se je
odpravila na najvišji vrh Storžič, druga na čelu z Lojzetom je izvedla najdaljšo pot. Preko Bašeljskega vrha je zavzela Mali Grintovec, Srednji vrh,
Javorov vrh in Potoško goro ter se preko Jakoba spustila do Preddvora.
Tretja skupina je z Jožetom osvojila
Bašeljski vrh. Najpomembnejša je
bila ekipa, ki je ostala na Kališču
in nam čuvala našo bazo, da smo
lahko nemoteno planinarili.
Po uspešni izvedbi vseh nalog smo
vsi srečno sestopili v Preddvor in
se zbrali v prijazni gostilni Majč. V
topli senci gostilne smo proslavili rojstne dneve Darinke, Čače, Darje,
Marjana in Ludvika. Žeje nismo trpeli in se jim v imenu vseh zahvaljujem. Za protokol sta lepo poskrbeli Anica in Mila. V prijetnem razpoloženju nas je Tomaž varno dostavil do naših domov.				
			
Jože Dernovšek

BILI SMO NA TRGATVI V BRJAH
V torek, 30 avgusta 2011, smo se člani in članice Društva upokojencev
Litija odpeljali na trgatev grozdja na vinogradniško kmetijo Ličen v Brjah
(bilo nas je 25). Gospodar In drugi člani družine so nas prijazno sprejeli,
na mizi je že bila pripravljena okusna malica – domače mesnine, pecivo
in dobra kapljica. Po okrepčilu smo se odpravili v vinograd in začeli s
trgatvijo belega grozdja. Po dokaj napornem delu in vročini nas je gospodar povabil na kosilo. Po kosilu pa smo zopet odšli nazaj v vinograd,
kjer smo pridno še naprej polnili posode z grozdjem. Napolnili smo kar
nekaj prikolic z grozdjem, po gospodarjevi oceni smo nabrali več kot 8
ton grozdja. S strani gospodarja smo bili tudi zelo pohvaljeni.
Ob koncu dela smo bili vsi zadovoljni, ker smo opravili kar veliko delo,
malo smo bili utrujeni, ker pa so bili gospodar in ostali člani družine zelo
zadovoljni z našo pomočjo je bilo zadovoljstvo obojestransko. Po okusni
večerji in zaključku trgatve se nam je gospodar zahvalil in nas povabil na
trgatev tudi naslednje leto.
Obdarjeni in polni zadovoljstva smo se odpravili domov s polno gajbico
grozdja in s tremi litri vina, ki si ga je lahko izbral vsak sam.
Martina Plaznik

VARNA POT V ŠOLO
Varovanje šolarjev na križiščih na poti v šolo, prve šolske dni, je postala
že kar stalna aktivnost Društva upokojencev Litija. Organiziramo jo že
šesto leto, v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, litijsko Policijo, pa tudi v dogovoru s šolami. Po pripravljalnem
sestanku, so člani DU Litija sodelovali na dogovorjenih točkah v Litiji, Hotiču, Gabrovki,
na Dolah, Vačah, Polšniku, Kresnicah, na Savi
in v Jevnici. S tem je bilo letos prvič pokrito
varovanje šolarjev v celotni občini Litija.
Akcija je potekala v četrtek 1. septembra, v
petek 2. septembra in v ponedeljek 5. septembra, od 7. do 8. ure zjutraj in opoldan od
11.15 do 12.45 ure. Toliko, da so se, še predvsem prvošolčki, privadili poti v šolo in prečkanja cest. Želimo jim varno
pot v šolo vse šolske dni in SREČNO !
Martina Kralj

POHOD NA OBMOČJE KRVAVCA
Na lepo sončno soboto 3.9.2011, smo se pohodniki planinske sekcije
DU Litija podali na pohod na območje Krvavca. Popeljali smo se do
parkirišča pred Kriško planino. Tam nas je pogostila gospa Mila Grošelj
z dobrotami iz domače kuhinje. Potem pa se je začelo zares. Razdelili
smo se na tri skupine in sicer zelo hitri, potem hitri in polžki. Polžke je
vodil Stane Jerebič. Na Kriški planini so se malo okrepčali in se podali
na Krvavec ter naprej na vrh Zvoha (1971m). Drugo skupino je vodil
Marjan Jug. Ta skupina je bila tudi najštevilčnejša se je podala na planino Koren kjer je bila malica iz nahrbtnika. Naprej smo se podali na
Kompotelo (1989 m). Iz tega vrha
se je bilo treba podati malo proti
dolini in spet v naslednji vrh Koreno (1999 m), nato nazaj po grebenu na Zvoh in Krvavec ter Kriško
planino. Na tem delu smo imeli
malo težav, ker smo se morali spustiti po jeklenici v en žleb. Vse smo
premagali! Tretjo skupino, ki je bila na več vrhovih (4 osebe) pa je vodil
Lojze Hauptman. Bili so tako utrujeni, da niso mogli niti povedati kako
je bilo. Vseh udeležencev je bilo 26.
Ivanka Kofol

IZ 9. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DU LITIJA
V petek, 2. septembra 2011, je bila seja UO na kateri je kot vedno sodeloval tudi predstavnik nadzornega odbora društva. Po pregledu zapisnika prejšnje seje ter finančnega poročila za preteklo obdobje tega leta
in polletnega poročila o izvajanju programa javnih del je bila največja

pozornost namenjena srečanju društev upokojencev, ki so povezana v
Zvezo društev upokojencev Litija- Šmartno.
V letošnjem letu je organizator tega srečanja naše društvo. Srečanje bo
izvedeno v soboto 17. septembra 2011 pri Ribiškem domu v Litiji. Poleg
kulturnega in družabnega programa bo ob tej priliki Zveza društev upokojencev Litija- Šmartno podelila priznanja za športne dosežke upokojencev in njihovih društev v letu 2011. Za vse udeležence tega srečanja,
pričakuje se okoli 200 ljudi je preskrbljena prehrana in napitki.
Člani UO pa so sprejeli tudi odločitev, da bo srečanje vseh članov društva starih 80 let in več v mesecu oktobru.
Karlo Lemut
NAPOVEDNIK:
- v soboto, 24. septembra 2011 ob 6.00 uri - avtobus, pohod na RogloRibniško kočo- Kope,
- v četrtek, 29. septembra 2011 ob 13.00 uri, izlet na razstavo buč v
Mozirski gaj in ogled muzeja gozdarstva in lesarstva v Nazarjah,
- v soboto, 1. oktobra 2011 ob 6.00 uri- avtobus, pohod na Abram - Nanos-Predjamski grad,
- v petek, 7. oktobra 2011, kostanjev piknik v Dragovškem »pri Blaju«,
- v soboto, 15. oktobra 2011 ob 6.00 uri - avtobus, pohod na Veliki
Rogatec- Lepenatka,
- v soboto, 22. oktobra 2011, bo pohod »Ne vemo kam« in
- v torek, 18. oktobra 2011, izlet v »Neznano«
Kotiček ureja: Karlo Lemut

Kemična Čistilnica
Brodar Matjaž s.p.

V mesecu oktobru vam
nudimo 15% popust na globinsko čiščenje avtomobilov
in vseh vrst preprog!
Nudimo vam tudi globinsko čiščenje
oblazinjenega pohištva, sedežne garniture, stoli ...

Tel. 01/8985-223 (kontaktna oseba Rok)
Kemična čistilnica BRODAR Litija

Uspešno izvedena 8.tekma
za državno prvenstvo v
western jahanju
Ljubiteljski konjeniški klub Litija je v soboto, 10. septembra, ob Ponoviški cesti v Litiji
uspešno izvedel že 8. tradicionalno western tekmo LITIJA 2011.
V tekmovalnih diciplinah Horsemanshipu in Trailu, ki štejejo za SIQHA
državni pokal so se pomerili tekmovalci v disciplinah Horsemanship in
Trail. V najmlajši kategoriji HORSEMANSHIP WALK AND TROT so se
izkazale mlade tekmovalke: 1. Kim Janežič (Dry Midnight Badger, QH),
2. Tajda Marenk (Pretty Star Go Tari, QH), ki je prvič tekmovala, 3. Brina
Dacar (Pretty Star Go Tari, QH).
V kategoriji do 18 let HORSEMANSHIP YOUTH: 1. Špela Tič (Dry Midnight Badger, QH), 2. Aleksander Ržišnik (Buena O Lena, QH) in TRAIL
YOUTH: 1. Niki Janežič (Dry Midnight Badger, QH).
V kategoriji nad 18 let HORSEMANSHIP AMATEUR je bil vodilni moški
tekmovalec: 1. Gregor Godec (Suzi Last, QH), 2. Niki Janežič (Dry Midnight Badger, QH), 3. Sara Gombač (SM Taris Sunny Day, QH).
V kategoriji nad 18 let TRAIL AMATEUR: 1. Sara Gombač (SM Taris Sunny Day, QH), 2. Natja Griljc (Glo Brandy, QH), 3. Niki Janežič (Dry Midnight Badger, QH).
Dobri rezultati so odraz vloženega truda in
treninga mladih tekmovalcev, saj tekmovalke Niki Janežič in
Sara Gombač iz Litije
v teh disciplinah posegajo po najboljših
mestih na državnem
nivoju.
V letošnjem letu je konjeniški klub Litija uredil tudi tekmovalno površino »manežo« po standardih tekmovalne discipline REINING. Tako smo
lahko v Litiji prestavili tudi vse atraktivne manevre konjev, ki sodijo v to
disciplino. Kot noviteto pa smo prvič v Sloveniji predstavili disciplino REINING FREESTYLE, ki je še posebej zanimiva za gledalce. V tej disciplini
so se promocijsko predstavili trije preizkušeni tekmovalci in prikazali gledalcem elemente te hitre in zahtevne discipline. Konj in jezdec morata
biti uigran tim in morata izvajati elemente s čim manj dejstev rok in nog,
vzorec, ki se ga jaha mora teči kar se da gladko. Ljubiteljski konjeniški
klub Litija že pripravlja načrte za drugo leto, ker želimo imeti v Litiji tudi
tekmo v disciplini REINING, saj je na eni
od zadnjih tekem za državno prvenstvo
zmagal tudi naš predstavnik Sandi Gombač. Vsem uspešnim tekmovalcem sezone 2010/11 iskreno čestitamo, želimo
uspešne treninge in obilo športne sreče.
Člani Ljubiteljskega
konjeniškega kluba Litija

MESEC OKTOBER
AKCIJA
V URARSTVU BIG BEN
"GOTOVINSKI POPUSTI
+ DARILO"
IZKORISTITE UGODNOSTI
IN POPOLNO IZBIRO
KOLEKCIJE
UR
www.bigbenurarstvo@gmail.com
LETOVANJE V GRADCU
Že deseto leto zapored smo v MDI Litija-Šmartno organizirali letovanje. Tokrat se je letovanja udeležilo
119 članov in njihovih svojcev.
Pod budnim očesom vodičke Miše iz turistične agencije Relax, smo vsako jutro skrbeli za psihofizično
kondicijo. Uživali smo ob
dobri hrani in pijači ter se
naužili toplega sonca in
morja. V organizaciji naše
vodičke smo odšli tudi na
dva izleta. Najprej smo se
odpravili v Medžugorje in
Mostar. Z lokalno vodičko
smo si ogledali glavne znamenitosti obnovljenega mesta ter se sprehodili skozi Stari Most, ki je bil zgrajen v 16. stoletju in povezuje dva dela
mesta. Tam smo poskusili tudi prave bosanske jedi.
Na drugi izlet pa smo se odpravili na Bačinska jezera, katera ležijo v delti
reke Neretve, med morjem in gorami v bližini Ploč. Jezera so naravna,
voda v njih pa je rahlo slana. Skupaj z vodičem smo se popeljali po vseh
sedmih jezerih in izvedeli marsikaj zanimivega o nastanku jezer. Po končanem ogledu, so najpogumnejši tudi zaplavali v
enem izmed jezer.
Vožnja z ladjico po
Bačinskih jezerih.

USTVARJALNE DELAVNICE
Vsi, ki si želite druženja ponovno vabimo, da se pridružite ustvarjalnim
delavnicam (slikanje na steklo, pletenje, kvačkanje, izdelovanje vizitk,
izdelki iz das mase …), ki bodo potekale v društveni pisarni vsak torek
ob 16 uri, s pričetkom 4. oktobra.
Naše članice bodo prikazale, kaj so se naučile v delavnicah, ki jih organizira Zveza delovnih invalidov Slovenije – ZDIS, v katero smo vključeni.
Pričakujemo vas z novimi idejami in dobro voljo.

AKTIV DELOVNIH INVALIDOV
V mesecu oktobru bomo nadaljevali z izvajanjem Fiziofit vadbe. Prostih
je še nekaj mest. Prijave zbiramo v društvu ali po telefonu 01/ 8981 –
284 in GSM: 031- 676 -768 do 20. septembra 2011!
Mojca Bajc in Tina Cirar

DRUŠ
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TRIJE IMENITNO USPELI
PLANINSKI TABORI

CELODNEVNO DRUŽENJE VETERANOV
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno in njihovi družinski člani (bilo jih
je 58), so v soboto, 10.septembra 2011, preživeli na
prijetnem druženju z ogledom kulturnih znamenitosti
na širšem območju Ljubljane. Bil je lep sončen dan.
V Bistri pri Vrhniki smo si ogledali muzejske zbirke v Tehničnem muzeju Slovenije. Sedež
muzeja je v kartuzijanskem
samostanu Bistra. Muzejske
zbirke s področja kmetijstva,
prometa, gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva, tekstila,
tiskarstva in elektrotehnike pa
so zelo lepo urejene na razstavnih površinah več kot 6.000 m.
Poleg muzeja v Bistri se dislocirane enote nahajajo še v Polhovem Gradcu, kjer je urejen muzej pošte in telekomunikacij ter na gradu Bogenšperk, kjer se nahaja geodetska zbirka in Valvasorjeva grafična zbirka
ter v Soteski, kjer se nahaja deponirana zbirka vozil.
Verjetno ni obiskovalca, ki ga ne bi pritegnila tako bogata kulturna in
tehnična dediščina. Tudi nas je navdušila tako pestra in vsebinsko bogata muzejska zbirka na enem mestu. Svoje raziskovanje pa smo ta dan
nadaljevali z vožnjo z ladjico po reki Ljubljanici s kapitanom Tomom.
Ljubljanica je slovenska reka, ki teče po južnem delu ljubljanske kotline.
Izvira v Močilniku pri Vrhniki, preči ljubljansko barje, teče skozi mesto
Ljubljana in se pri naselju Podgrad pri Zalogu kot desni pritok izliva v
reko Savo. Njena dolžina je 41 km. Mi smo vstopili na ladjico pri prulskem mostu, se popeljali do zapornice in v povratku izstopili na pristanu
pod mesarskim mostom. Ob prijetni vožnji nas je kapitan seznanil z zgodovino nastanka Ljubljane, pomenom Ljubljanice, s pritoki, izgradnjo
Grubarjevega kanala, vlogo arhitekta Jožeta Plečnika in pomembnimi
zgradbami ob obrežju.
Tudi ta dan je bil na Ljubljanici živahen rečni promet, sam kapitan je
dejal, da je vse več zanimanja za vožnje tudi med tujci. Tokratno druženje pa smo povezali tudi z ogledom živalskega vrta, ki je bil ustanovljen
leta 1949. Skoraj neverjetno se sliši, da so bile prve kletke nameščene
v središču Ljubljane, blizu današnje RTV Slovenije. Leta 1951 pa se je
preselil na sedanje območje, v jugozahodni del Rožnika, kjer zavzema
19,6 ha površine. V ljubljanskem živalskem vrtu so zbrane živalske vrste
z vseh kontinentov, ponaša pa se predvsem z vrstami značilnimi za področje, kjer se stikajo alpski, panonski in sredozemski svet. Ljubljanski
živalski vrt je vključen v Evropsko združenje živalskih vrtov, živali ne
prodajajo, temveč jih izmenjujejo. V zadnjem obdobju je vidni napredek
pri urejanju in pestrosti dodatne ponudbe (mali živalski vrt za otroke in
drugo).
Druženje smo zaključili ob družabnih igrah, kjer je bilo obilo smeha in
zabave.
Karlo LEMUT

KOBACAJKO IN TELOVADKO ZOPET V AKCIJI
V mesecu septembru bodo otroci v Litiji zakorakali v čarobni svet športa. Vadba za predšolske otroke bo organizirana v dveh skupinah. Najmlajši (1-3 let) bodo v sklopu programa KOBACAJKO telovadili skupaj s
starši, skupina starejših (3-5 let) pa bo v sklopu programa TELOVADKO
telovadila brez staršev. Vadba bo potekala ob petkih v mali telovadnici
osnovne šole Gradec. Vadba se prične 30.9.2011, 23.9.2011 pa bomo
imeli uvodno-predstavitveno uro, kjer boste starši skupaj z otroci lahko
videli kako vadba poteka. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
Kontakt in
informacije:
Rok Mitić
031-449-711,
rokmitic@msn.com

V Sloveniji ni veliko planinskih društev, ki bi se lahko pohvalila s tem, da v eni sezoni organizirajo tri
planinske tabore. No, naše, litijsko društvo je že
tako. V času od 10. julija do 30. julija so se na travniku pri Šenkovi
domačiji v Zgornjem Jezerskem zvrstili 31. mladinski planinski tabor,
8. družinski planinski tabor in 2. študentski planinski tabor. Tokrat šotorov niso premikali, ampak so vseh 20 dni ostali na isti lokaciji. Nič
čudnega, saj okolica Jezerskega ponuja obilico imenitnih planinskih tur
od lagodnih sprehodov po dolini do zahtevnega plezanja. Sicer pa litijski planinci tokrat niso prvič taborili na Jezerskem, saj smo pred tem
šotore trikrat postavili pri Planšarskem jezeru.
Mladinskega planinskega tabora se je udeležilo 28
mladih planincev, zanje pa so skrbeli planinski vodniki: Janez Medved, Aljaž Zupan, Gašper Repina,
Jan Lajovic, Matej Krnc, mentorica Dani Repina in
gorski vodnik Jože Repina. Glavni kuhar je bil Denis
Adamlje, pomagali pa sta mu Nada Potisek in Mari
Medved, ki je bila tudi ekonom. Povzpeli so se na
Goli vrh, Ledine, Ledinski vrh, Češko kočo, Skuto in
Virnikov Grintovec. Ob popoldnevih so v prostem času igrali nogomet
in odbojko ter plavali v jezeru. Preizkušali so se v plezalnem vrtcu ter si
ogledali Jenkovo kasarno. Zakonca Pavel in Marija Smolej sta za udeleženca organizirala likovno kolonijo, izdelala kostume za krst in narisala
znak tabora z jezersko ovco. Tabor so zaključili s simboličnim krstom
novih udeležencev. Mladinski in družinski tabor je nadvse uspešno vodil Janez Medved.

Posebna zahvala gre tudi Janezu Skubicu za brezplačno opravljene prevoze opreme, pekarni Friškovec iz Spodnjega Loga za njihove dobrote
in območni organizaciji Rdečega križa Litija, ki je poskrbela za socialno
ogrožene.
Družinskega tabora se je udeležilo 11 družin, vseh udeležencev je bilo
44, k temu pa je potrebno prišteti še 11 članov vodstva. Ob že zgoraj
omenjeni kuharski ekipi in vodnikih Janezu, Aljažu, Mateju in Gašperju
so vodstvo sestavljali še vodniki Roman Ponebšek, Sašo Jovanovič in
Aleš Pregel. Program je krojilo vreme, zato so se povzpeli le do Če-

ške koče in na Virnikov Grintovec. Sončni dan so izkoristili za obisk
doživljajskega parka, v deževnih dneh pa so hodili na krajše sprehode po Jezerskem. Kljub slabemu vremenu so izvedli enak popoldanski
program kot njihovi predhodniki. Tudi oni so imeli orientacijsko tekmovanje, likovno kolonijo, plezali so po skalah, prisluhnili predavanju
alpinista Drejca Karničarja, si ogledali zanimivo zbirko v Jenkovi kasarni
in tabor zaključili s planinskim krstom.
Vsa planinska društva se pritožujejo, kako težko je mlade spraviti v hribe, zato smo še posebej ponosni na naš študentski planinski tabor. Udeležilo se ga je 12 mladih planincev in planink, za katere je skrbelo šest
članov vodstva (prav tako študentov). Vodja tabora je bil Gregor Podkrajšek, pomagali pa so mu Iztok Jurca, Aljaž Zupan, Jan Lajovic, Maja
Mohar in Martin Pirc. Kuhar
je bil Matjaž
Mohar. Osvojili
so Goli vrh, Virnikov Grintovec, Pristovški
Storžič in Češko kočo. Tudi
oni so bili v
Jenkovi kasarni
in si ogledali
izvir Jezerske
Slatine. V družbi glavnega igralca Gregorja Kresala so si ogledali nov slovenski film
Sfinga. Domačin Drejc Karničar pa jim je predaval o podvigih brata
Dava. Pod strokovnih vodstvom so si ogledali kamnolom lehnjaka in se
podali v plezališče Mlinarjeva peč. Seveda so tudi oni igrali odbojko in
ob spremljavi kitare prepevali ob tabornem ognju. Očitno je, da bo tudi
študentski tabor postal tradicionalen, zato že načrtujejo, kako ga bodo
izvedli v prihodnjem letu.
Planinski tabori so prav gotovo paradna disciplina našega društva, zato
je prav, da se tudi v Občanu še enkrat zahvalimo vsem, ki so s prizadevnim delom omogočili, da so mladi pod platneno streho šotorov
preživeli nepozabne dneve.			
Borut Vukovič
PLANINCI VABIJO

01. 10. 2011
Geoss - Evropohod 2011
02. 10. 2011
Pihavec - Po Tinetovi poti
02. 10.2011
Nanos
08. 10.2011	Krajinski park Lahinja
08. 10.2011
Hleviška planina
09. 10. 2011
Čezmejni pohod po Krasu
15. 10. 2011
Veliki Rogatec in Lepenatka
22. 10. 2011
Ne vemo kam

vse sekcije
sekcija Litija
Planinska sekcija DU
sekcija Sava
družinski izlet
sekcija Litija
Planinska sekcija DU
Planinska sekcija DU

Dobrodelne aktivnosti
Lions kluba Litija
Zadnja večja manifestacija litijskih lionov je bila v začetku
junija, ko so v Šmartnem organizirali obletnico Charter
nighta s sprejemom novih članov in dogodek povezali z dobrodelnimi
prvinami. Prireditev Letimo z lioni je bila na prostem, na gostoljubnem
Mačkovem vrtu, žal pa je ponagajalo vreme, tako da se nekaj atraktivnih dogodkov (dvig toplozračnega balona, pristanek helikopterja) ni
izvedlo. Vseeno pa ni zanemarljivo, da so k sodelovanju pritegnili pevko
Evo Černe, čarodeja Rada, Janija Slimška, ribniške mažoretke, skupino
Johna Jonnyja Križmana in druge ustvarjalce, ki so poleg dobrodelnega
bazarja (prodaja unikatnih keramičnih izdelkov, igrač, sladkarij) ustvarjali prijazen in sproščen program.
Poslanstvo lionizma ostaja v času nespremenjeno: pomagati slabovidnim, slepim in vsem drugim, pomoči potrebnim. Teh pa je vse več.
Pomaga pa lahko širši krog ljudi, zato Lions klub Litija poziva, da se
pridružite akciji Zbiramo rabljena, a nepoškodovana očala (s stekli!).
Preko zdravnikov in študentov medicine jih bomo posredovali v Zambijo, kjer bodo prizadetim ljudem znatno olajšala težave in s tem tudi
življenje. Očala zbiramo v Knjižnici Litija in v Gostilni Maček v Šmartnem.
Geslo lionizma je »Najprej vid«, vidimo težave drugih in skušamo pomagati!
a.š.
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ČLANSKA EKIPA SE PRIPRAVLJA NA
NOVO SEZONO V 1. NLB
LEASING LIGI
Deseta ekipa v sezoni 2010/2011 pred nekaj meseci končanega državnega prvenstva RD Šmartno HerzFactor banka je 1. avgusta začela
priprave na prihajajočo sezono. Šmartno bo drugo leto zapored igralo v
najelitnejšemu rokometnem tekmovanju, ki bo v novi sezoni nosilo novo
uradno ime: 1. NLB LEASING LIGA.
Ekipa je novo sezono začela v nekoliko spremenjeni zasedbi. Vodstvo
sicer ostaja enako. Trener Jaka Keše, ki je ekipo prevzel v začetku letošnjega leta, bo še naprej vodil rokometaše. Pri delu mu bo pomagal
Tone Ulčar, ki bo največ skrbel za trening vratarjev. Rokometaše je v
začetku meseca avgusta pričakal kondicijski del priprav. V prvem tednu
priprav je trener Jaka Keše poudaril; »Začeli bomo s fizičnim delom
priprav, že ta teden pa bomo vključili tudi delo z žogo. Upam, da
bomo čez šest tednov, ko se bo začelo prvenstvo, v optimalni formi.« Po nekaj letih pa na pripravah ni bilo Boštjana Kogovška. Lanskoletni kapetan se je odločil za konec igralske kariere, za podobno potezo
pa se je odločil tudi Aleš Krže. V društvu so se za sodelovanje zahvalili
Gorazdu Josiču, ki ne bo več igral za Šmartno in je prestopil v RK Grča
Kočevje. »Zagotovo se nam bo odsotnost teh igralcev zelo poznala,
zlasti na izkušnjah. Zgubili smo našega kapetana, kar je velik udarec. Tudi sicer se v naši sredini pozna odsotnost vsakega igralca,«
je povedal Keše.
Konec meseca avgusta je
ekipo okrepil 25 letni, 194
cm visoki zunanji igralec Anej
Jovanovič, sicer Celjan, ki je
lansko sezono nastopal za RK
Slovenj Gradec. Anej se je poleti preselil v Litijo in bo tako v
veliko pomoč članski ekipi. Na
začetku avgustovskih priprav
se je članski ekipi priključilo tudi pet mladincev, ki se bodo borili za
vsako minuto na parketu ter se že dokazujejo na prijateljskih tekmah.
RD Šmartno HerzFactor banka bo do začetka sezone odigrala šest prijateljskih tekem, do pisanja tega članka, pa je ekipa zabeležila dve zmagi
in en poraz. Še posebej zanimivi sta bili tekmi proti Rudarju iz Trbovelj
in proti Trimu iz Trebnjega. Tekma proti RD Rudar se je odigrala v torek,
23.08.2011, in se končala z zmago Šmarčanov 45:34. Igrala se je Trbovljah, proti novonastali članski ekipi, ki bo zopet začela tekmovanje,
seveda v zadnji, drugi ligi. Tako je dvorana Polaj po dolgem času spet
gostila prvoligaša na svojem parketu. V soboto, 27.08.2011, je ekipa RD
Šmartno HerzFactor banka gostovala v Mokronogu, kjer so ji stali nasproti rokometaši Trima iz Trebnjega. Tekma je bila višek tega dneva, saj
je bila to otvoritvena tekma nove Športne dvorane Mokronog. Tekma je
bila na trenutke zelo kvalitetna z lepimi potezami na obeh straneh, boljši
pa so bili sosedje iz Dolenjske, igralci Trima, ki so zmagali z rezultatom
36:30. Sezona v 1. NLB LEASING LIGI se začne 10. septembra, prvo
srečanje pa bodo Šmarčani igrali proti renomiranem nasprotniku, saj
potujejo v Velenje, kjer se bodo pomerili proti aktualnim podprvakom
RK Gorenje Velenje. Prva domača tekma je predvidena za sredo, 14.
septembra, nasprotnik pa bo MRK Krka.
Tudi v novi sezoni pričakujemo kvalitetne, zanimive in razburljive tekme
ter veliko glasnega navijanja s strani navijaške skupine Krokraji. V imenu društva vas vabim, da si ogledate vse tekme 1. NLB LEASING LIGE v
domači Dvorani Pungrt ter tudi kakšno v gosteh.
David Jakopič

MLADI ROKOMETAŠI POGUMNO
STOPAJO V NOVO SEZONO
Lanska sezona je bila ena izmed najuspešnejših v zgodovini rokometnega društva iz Šmartna. Članska ekipa
si je v končnici priborila obstanek v najmočnejši slovenski rokometni
ligi, mlajše selekcije pa so dokazale, da se za prihodnost rokometa v
Šmartnem ni bati.
Ker se na lovorikah ne more dolgo spati, smo v Šmartnem že zavihali
rokave in začeli priprave na novo sezono, v kateri se pričakuje da bo
vsaj tako uspešna kot je bila lanska. Poleg dobrih rezultatov v vseh
starostnih kategorijah, pa je največji uspeh šmarske rokometne šole
ta, da se iz leta v leto vse več otrok odloči za igranje rokometa. V lanski sezoni je Rokometno društvu Šmartno HerzFactor banka štelo 173
članov, od tega kar 124 osnovnošolcev. V lanskem šolskem letu smo
poleg treningov v Šmartnem prvič organizirali vadbo tudi na OŠ Gradec, kjer je v prvem letu delovanja treniralo 20 dečkov in deklic od 1.
do 5. razreda. Zaradi dobrega dela vseh trenerjev, dobre organizacije
in predvsem dobre vizije društva si obetamo, da se bo v letošnjem letu
število članov še povečalo. V Šmartnem z veliki koraki vstopamo na
veliko rokometno sceno. V tem trenutku smo že povsem blizu slovesu,
ki smo ga nekoč v Sloveniji že imeli, prepričani pa smo, da se tu naša
pot še ne bo končala. RD Šmartno HerzFactor banka velja za enega
izmed najbolj organiziranih športnih kolektivov v Sloveniji, iz napak v
preteklosti, pa smo se vsi veliko naučili. Vsi se zelo dobro zavedamo,
da je temelj za dolgoročno delovanje kluba vrhunsko delo z mladimi. In
v tem trenutku je rokometna šola v Šmartnem ena izmed najuspešnejših rokometnih šol v Sloveniji.
V novi sezoni 2011/2012 bodo poleg članov, ki tekmujejo v 1. NLB
Leasing ligi, v rokometna tekmovanja prijavljeni še dve ekipi mladincev
(1991-1996), starejši dečki A (1997), starejši dečki B (1998), mlajši
dečki A(1999), mlajši dečki B (2000) in ekipe mini rokometa. V lanskem letu smo v mini rokometu sodelovali s petimi ekipami, v letošnji
sezoni pa pričakujemo, da bo v tem tekmovanju sodelovala še kakšna
več.
Kljub temu, da je večina ekip že pričela s treningi, je še vedno možen
vpis v rokometno šolo. Izredno veseli bomo novih obrazov. Za vse informacije, ki se tičejo rokometa za osnovnošolce, lahko pokličete na
mobilno telefonsko številko 031-749-577 (Primož Cenkar).
Za konec zaželimo srečo vsem šmarskim rokometašem in rokometašicam in čim uspešnejšo novo sezono. Hvala vsem dečkom in deklicam,
da ste nam tudi v tej sezoni izkazali zaupanje in se udeležujete treningov in tekem. Posebno se zahvaljujemo vsem sponzorjem in donatorjem, vsem staršem naših otrok za zaupanje in dobro sodelovanje ter
vsem našim zvestim navijačem, ki nam stojijo ob strani in pa tudi vsem
ostalim, ki nas tako ali drugače spremljate. Obljubljamo, da se bomo
po najboljših močeh trudili, da bi bilo Rokometno društvo Šmartno HerzFactor banka še uspešnejše in predvsem v ponos našemu kraju.
Rokometno društvo Šmartno HerzFactor banka
Primož Cenkar
Vse fante, ki obiskujejo osnovno
šolo od 1. do 9. razreda in jih zanima
ROKOMET, VABIMO, da se vpišejo v
rokometno šolo. Prav tako imamo v
OŠ Šmartno vadbo za dekleta do 5.
razreda, za dekleta v Litiji in vsa starejša dekleta pa skrbi ŽRD Litija. Vsi zainteresirani, ki imate radi šport
in zabavo, se lahko v rokometno šolo vpišete vsak dan po razporedu
treningov v Dvorani Pungrt v Šmartnem in OŠ Gradec. Za več informacij
nas lahko pokličete na GSM številki 031-749-577 (Primož Cenkar) ali
031-375-260 (Tone Justin).
Vabljeni vsi mladi športniki in športnice!!!
Rokometno društvo Šmartno
HerzFactor banka

USPEL KOLESARSKI
IZLET ŠD ZGORNJI LOG
Člani in simpatizerji društva smo se tudi
letošnjega septembra odpravili na tradicionalni kolesarski izlet po obronkih bližnjih hribov. No, malo drugače pa je bilo, saj nas je na poti spremljalo toplo sonce in temperature okrog 30 st. Po res napornem vzponu
preko Bogenšperka na Vrata smo bili tu nagrajeni s sladkimi dobrotami, ki nam jih je pripravila Ani in čudovitim razgledom na bližnjo
in daljno okolico, predvsem z veličastnimi Kamniškimi alpami. Pot
nas je potem vodila le še navzdol po kostrevnišli dolini, seveda tudi
s postankom pri eni od udeleženk tega izleta ter nato mimo Šmartnega, Litije na Zgornji Log, kjer je sledil zaključek z obveznim pasuljem, ki ga pripravi Tomo. Vsi
udeleženci izleta se iskreno
zahvaljujemo Kres Tomu
in njegovi družini, ki vsako
leto poskrbijo za brezhibno
organizacijo in nam tako pripravijo čudovito, rekreativno
sobotno popoldne.

VABILO NA TRADICIONALNI POHOD
DOBRE VOLJE
ŠD ZGORNJI LOG VAS VABI, DA SE NAM PRIDRUŽITE NA TRADICIONALNEM JESENSKEM POHODU DOBRE VOLJE, ki bo v soboto,
15.10.2011. V primeru slabega vremena bo pohod teden dni kasneje.
Odhod ob 9.30 izpred KOFETEK BARA na ZG. LOGU in nadaljujemo
mimo Sp. Hotiča na Bitiče in Slivno. Postanek na Geossu in potem
mimo Vač, Ržišč, Konja ponovno na Zgornji Log, kjer bo zaključek,
predvidoma ob 15.00 uri. Prisrčno vabljeni!

DOMEN ZA LAS ZGREŠIL
MEDALJO
Domen Pirc se je v času naših dopustov, od 7. do 10.
julija, udeležil 4. evropskega kadetskega prvenstva
v borbah, ki se odvija vsake 2 leti. Tokrat je potekalo v kraju Tbilisi v
Gruziji. Domen je tja odšel še s tremi slovenskimi reprezentanti, med
katerimi je reprezentantka Maša Lemajič, iz kluba Dragon, osvojila 3.
mesto. Domen pa je za las zgrešil medaljo - med 18. borci je izpadel v
četrtfinalu. Prvo borbo je za zlato piko zmagal proti tekmovalcu iz Danske, drugo borbo pa je bil boljši borec iz sosednje Italije, ki je kasneje
osvojil 3. mesto. Tako da so reprezentančni trener Kristjan Kovačič kot
tudi pomočnik Tomaž Zakrajšek ter klubski trener Franci Šircelj zadovoljni z Domnovim nastopom, čeprav z malo grenkega priokusa, ker
je tako malo manjkalo, da bi osvojil
odličje.
Domen je bil po enomesečnem odmoru konec avgusta na Rogli na
kondicijskih pripravah, kjer se je še
z nekaterimi člani kluba Kang, pridružil odličnemu hrvaškemu klubu Fox,
ki slovi po uspešnih kadetih. S tem
hrvaškim klubom uspešno sodelujemo že dve leti ter jih v kratkem pričakujemo, da se nam pridružijo tudi
na kakšnem našem treningu. Taekwondo klub Šmartno - Litija čaka že
konec septembra tekmovanje v Zaprešiču, prav tako se nameravamo
udeležiti tekmovanja v Berlinu. V prihajajoči sezoni želimo našim tekmovalcem veliko uspehov z željo, da nas starši še naprej tako podpirajo ter
spremljajo na naših tekmovanjih. Hkrati vabimo vse, ki bi se nam želeli
pridružiti ter trenirati to plemenito borilno veščino.
Janja Repina

VABILO
Košarkarski klub Litija, vabi vse dečke in deklice
osnovne šole, da se udeležijo treningov košarke,
kjer se bodo učili osnov košarke, se družili z vrstniki in pridobljeno znanje skušali najbolje uporabiti
na tekmovanjih.
Vpis poteka na treningih v Športni dvorani Litija in sicer:
• 1 - 3 razred vsak torek in četrtek ob 14.00 uri
• 4 – 6 razred vsak ponedeljek, sreda in petek ob 14.00 uri
• 7 - 9 razred vsak ponedeljek in sredo ob 16.00 uri
Tudi v šolskem letu 2011/12 bo Košarkarski klub Litija pričel s treningi tudi na OŠ Gradec. Vsi zainteresirani se lahko priključijo treningom v
torek in petek s pričetkom ob 16.00 uri (telovadnica OŠ Gradec)
Športni pozdrav! 
Košarkarski klub LITIJA

Šola kegljanja
V klubu smo zelo uspešni v mlajših starostnih
kategorijah. Izpostavimo uspehe legendarne kadetske ekipe (do 18 leta), ki je bila v letih 1999 do
2001 trikrat zapored državni ekipni prvak. Potem
je tu sedanja generacija kadetinj, ki so aktualne državne ekipne prvakinje. V sezoni 2010/2011, so naše članice v kategoriji do 18 let osvojile 4
medalje na državnih tekmovanjih (ekipno, dvojice, posamezno in sprint).
Iz naših vrst prihaja tudi aktualni državni prvak med starejšimi dečki.
Poleg tega imamo državne reprezentante v vseh starostnih kategorijah.
Vsi ti uspehi so plod marljivega in strokovnega dela v klubu. Da bi bili
uspešni še naprej, organiziramo ZAČETNIŠKO ŠOLO KEGLJANJA ZA
MLAJŠE BODOČE ČLANE IN ČLANICE Kegljaškega kluba LITIJA
2001
• Vsi zainteresirani lahko pridobite informacije na telefon 040 845 789
(Milan), E-mail: kk.litija2001@gmail.com ali osebno na kegljišču
vsak ponedeljek od 15.00 do 17.00 ure.
• S seboj imejte športno opremo za kegljanje (čisti športni copati, majica, kratke hlače in brisača).
• Začetniški tečaj bo predvidoma trajal en mesec. Vadnina za to obdobje znaša 5 € na posameznika. Po opravljenem tečaju lahko postanete član našega kluba in tako lahko svoje pridobljeno znanje preverite
na državnih prvenstvih, ki jih organizira Kegljaška zveza Slovenije.
Če se želiš preizkusiti v kegljanju, tekmovati v našem športu in se družiti
z ostalimi ljubitelji kegljanja, le pokliči ali obišči v ponedeljek trenerjamentorja Milana in se dogovori z njim o nadaljnjem športnem udejstvovanju. Se vidimo na kegljišču nad trgovino Spar v Litiji!
Kegljaški klub Litija 2001
Obveščamo vse upokojenke in upokojence - ljubitelje kegljanja, da poteka prijava za II. odprto prvenstvo Litije v kegljanju. Informacije in prijave
sprejemamo na tel. št. 031/306-716 (Štefan Vidmar), do vključno 30.
septembra 2011. Prvenstvo bo potekalo od 17. oktobra do 18. novembra 2011. S 17. septembrom se je pričelo državno prvenstvo v kegljanju
za leto 2011/12. Kot že verjetno veste, igra moška prva ekipa Litije v
1. A slovenski ligi, druga ekipa pa igra v 2. slovenski ligi vzhod. Ženska
ekipa Litije začne v 2. slovenski ligi zahod 1. oktobra.
Vsem skupaj želimo veliko podrtih kegljev.

OTVORITEV PRENOVLJENEGA
IGRIŠČA V ŠRC REKA
September je najbolj nogometni mesec v jesenskem delu sezone, saj so v tekmovalnem in pokalnem ritmu vse ekipe. Enajsterice so že sestavljene in začenjajo tekme po trenerjevih navodilih.
Prihaja tudi že do prvih poškodb in kartonov, zato
je potrebno dopolnjevati ekipe. Vse selekcije so
kar številčne in ni težav z igralskim kadrom, le pri U-12, bi bil dobrodošel še kakšen igralec, da popestri tekmovalnost. Tudi tekme so s strani navijačev in gledalcev dobro obiskane. Izstopajo predvsem ženske
tekme, kjer je na tribuni že težko dobiti dobro mesto za ogled. Le tako
naprej naši zvesti navijači in gledalci.
Tako v klubu čedalje bolj pogrešamo dodatne garderobe saj je igralk in
igralcev v selekcijah veliko. Zato smo sedaj vse sile usmerili v izgradnjo
novih garderob, kar upamo, da nam bo s pomočjo občine in morebitnih donatorjev uspelo. Obveščamo vas, da bodo treningi deklic tudi v
Jevnici, zato vabimo vse, ki še razmišljate o igranju nogometa, da se
nam pridružite.
Marjan Medved - Medo

Vabljeni, 24. septembra 2011 od 14. ure dalje, v
Športno rekreacijski center Reka (Cerovica) na otvoritev
prenovljenega športnega parka.
Program:
- Od 14. do 17. ure otroške delavnice, športne igre, iskanje zaklada
- 17.00 otroška nogometna tekma
- 17.40 uradna otvoritev igrišča
- 18.30 ekshibicijska nogometna tekma veteranov pod žarometi
- 20.00 zabavni program z živo glasbo
Športno društvo Dolina pripravlja otvoritev ob zaključku projekta Ureditev otroškega igrišča v Cerovici, ki ga je pridobilo leta 2010 z uspešno
kandidaturo na javnem pozivu LAS »Srce Slovenije«.
Za več informacij si oglejte www.srce-me-povezuje.si/sddolina ali pokličite 041/356-395.
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tenis klub AS
TENIS KLUB AS PRENAVLJA
TENIŠKO HALO
Tenis klub AS Litija obvešča, da bo v mesecu septembru izvedena prenova teniške hale AS. Ljubitelji tenisa bodo zdaj svoje
moči lahko merili v prenovljeni hali, kjer bo po novem podlaga tepih z
granulatom na dveh igriščih ter hard podlaga na tretjem igrišču.
Zato vabijo vse ljubitelje tenisa, da se po 15.oktobru preizkusijo v prenovljeni hali, sprejemamo pa tudi še rezervacije za letne karte, vendar
je na voljo le še nekaj terminov. Za vse informacije se lahko obrnete na
Tenis park AS.
Obveščamo tudi, da je še nekaj prostih mest v teniški šoli AS in sicer
v pondeljek 18.-19. za otroke od 5.-7. leta starosti in v ponedeljek ter
sredo 16.-17. za otroke od 7.-11. leta starosti. Prijave bomo sprejemali
do zapolnitve mest.
In zdaj še k rezultatom:
Ekipa dečkov do 14 let se je po uvodnih tekmah po pričakovanju uspela uvrstiti v finale
državnega ekipnega prvenstva do 14 let, ki bo
konec meseca septembra in na katerem se
bodo štiri najboljše ekipe borile za naslov ekipnega državnega prvaka. Nastop v finalu so
za Tenis klub AS Litija priigrali : Grega Kokalj,
Nejc Lavrenčič, Nejc Šter, Mark Mesarič in
Nik Poglajen.
Pia Čuk in Blaž Bizjak sta nastopila v glavnem delu mednarodnega ITF turnirja za svetovno lestvico do 18 let, ki je bil v Kranju. Turnir je bil 4. kategorije,
konkurenca pa je bila izredno močna. Na turnirju je nastopilo kar nekaj
najboljših slovenskih tekmovalcev, vendar se je najdlje in sicer do četrtfinala uspelo uvrstiti prav naši Pii Čuk in Blažu Bizjaku, vsi ostali so
namreč izgubili že v uvodnih krogih. Oba se tako hitro vzpenjata po
mladinski ITF teniški lestvici in v prihodnjem letu računata na nastope
na mladinskih Grand Slam turnirjih.
Svojo zadnjo priložnost na mladinskem Grand Slam turnirju je imel Nik
Razboršek, ki se je skušal preko kvalifikacij prebiti v glavni del, a mu
to žal ni uspelo. Nik bo v kratkem dopolnil 18 let in se bo od mladinske kategorije poslovil. V zadnjem letu je bil vseskozi najvišje uvrščeni
slovenski tekmovalec na ITF lestvici do 18 let in seveda na 1.mestu
slovenske TZS do 18 let, svoj največji uspeh v mladinski kategoriji pa je
dosegel na nedavnem mladinskem evropskem prvenstvu, kjer je osvojil
kar dve medalji in sicer srebrno v dvojicah in bronasto posamezno. Niku
čestitamo za vse uspehe v mladinski kategoriji in mu želimo kar najbolj
uspešen preboj v profesionalni tenis.
Med profesionalkami pa se že kar nekaj časa
odlično znajde mlada 17-letna Nastja Kolar, ki
že nekaj časa ne nastopa več na mladinskih turnirjih. Izjema je bilo letošnje mladinsko evropsko
prvenstvo, na katerem je osvojila zlato medaljo
in naslov mladinske evropske prvakinje. Nastja
je že lansko leto osvojila svoj prvi profesionalni
turnir za lestvico WTA in sicer v Čakovcu z nagradim skladom 10.000 $, maja letos je sledila zmaga v Mariboru na turnirju z nagradnim skladom
25.000 $. Dvema zmagama je dodala še štiri
polfinala , še največ pa šteje uvrstitev preko kvalifikacij v 2. kolo turnirja z nagradnim skladom 220.000 $ v BadGasteinu. Vse to je Nastjo
popeljalo na 240. mesto svetovne WTA lestvice in ji omogočilo nastop
na članskem US OPEN turnirju. Nastja je na US OPEN žal izgubila v
1.kolu kvalifikacij tesno v treh nizih proti Grkinji Georgatau 4:6 6:4 in
4:6. Nastja ni bila preveč razočarana, je pa priznala, da bi za večji uspeh
potrebovala bistveno več treninga na trdi podlagi. To ji bo zdaj, v prenovljeni teniški hali AS tudi omogočeno, nove pridobitve pa se skupaj z
Nastjo veselijo tudi ostali mladi upi v klubu, saj bodo tako imeli možnost
treniranja kar na treh različnih podlagah: tepih in hard v dvorani, ter v
poletni sezoni še pesek, s takšnimi pogoji pa se lahko pohvali le malokateri klub v Sloveniji.

GOSTILNA IN PIZZERIJA

T R I O C VET

Lokacija: pri Borišku v centru Litije
Valvazorjev trg 16 • GSM: 041/831-013

nudimo vam:
malice, kosila, domača hrana,
pizze, kalamari ...
AKCIJA!

Od 6 –12 ure KAVA: 0,70 EUR,
z mlekom ali smetano: 0,90 EUR

Delovni čas
lokala:
Pon., Tor., Sre., Pet:
600–2200
Četrtek: 600–1700
Sobota: 800–2200
Nedelja in prazniki:
800–2000

V L J U D N O VA B L J E N I ! ! !

FC LITIJA
V FC Litija so bogatejši za dve povsem novi vozili
(kombija). To je velika pridobitev za klub, saj imajo odslej zagotovljene prevoze tekmovalcev na tekme, tako
da bodo na kraje prispeli bolj spočiti in se bodo lažje
skoncentrirali na dvoboje.

FUTSAL LIGA PRVAKOV PONOVNO V LITIJI
Po nekaj letih elitna futsal liga prvakov (uradno ime tekmovanja je UEFA FutsalCup) ponovno prihaja v Litijo. V času od 29. septembra do 2. oktobra se
bo v litijski športni dvorani odvijal futsal turnir 1. skupine lige prvakov UEFA,
ki bo določil ekipo, ki se bo uvrstila v nadaljnje tekmovanje. Na turnirju sodeluje tudi domača ekipa FC litija, ki si je z naslovom državnega prvaka pridobil
pravico v tem elitnem tekmovanju. Poleg slovenske ekipe FC Litija na turnirju sodelujejo še državni prvaki CF Eindhoven iz Nizozemske, MFK Dinamo
iz Rusije in Athina '90 iz Grčije. Dodajmo, da so zaradi prijaznosti in dobre
organizacije ta del tekmovanja zaupali Litiji tokrat že četrtič. Zanimivo, da so
se domači - tedaj še kot Svea Lesna Litija - z enim od letošnjih nasprotnikov
ruskim MFK Dinamo že srečali v sezoni 2003/2004, ko so slavili Moskovčani
s 3:2. V sezoni 2005/2006 so se Litijani na turnirju srečali tudi z grškim
prvakom Athina '90. Ekipe se torej med seboj že dobro poznajo, zato lahko
pričakujemo vrhunski futsal. Vabljeni gledalci v čim večjem številu. Vstopnice
lahko kupite v predprodaji v lokalu v Športni dvorani Litija ali v Pungi baru v
Šmartnem pri Litiji. Podrobnosti o pripravah na tekmovanje pa lahko spremljate na naslovu www.fclitija.si.

Aktualna ekipa FC Litija, ki bo želela v tej sezoni ne samo osvojitve domačega prvenstva, temveč tudi čim višje uvrstitve v ligi prvakov

Prvenstvo in priprave na futsal ligo prvakov hkrati

Uvodni tekmi v okviru priprav na futsal ligo prvakov je FC Litija odigrala s
češkim državnim prvakom, ki je v Litijo prišel kar s tremi brazilskimi igralci
in svojima največjima zvezdama, morda malce že v zatonu, ki slišita na ime
Mareš. Brata Mareš sta svoj čas igrala tudi v Rusiji, v takrat eni najboljši ekip
Dini iz Moskve. Prvo tekmo so zmagali domači s 3:1. Dva zadetka je dosegel
Pantič, enega Pertič. Za goste je po vodstvu domačih s 3 :0 zadel Petr.
Dan kasneje so drugo tekmo dobili gostje s 5:2. Rezultat je po videnem morda celo previsok, saj so si tako domači kot gostje priigrali številne priložnosti,
oboji so zadevali tudi vratnice, pohvaliti pa velja tudi oba vratarja. Je pa res,
da so litijski igralci naredili preveč napak v obrambi, ko so z nepotrebnimi
preigravanji izgubljali žoge, gostje pa so na krilih kapetana Petra in bratov
Mareš to znali kaznovati in zasluženo zmagali. Za Čehe je trikrat zadel že
omenjeni kapetan Petr, po en zadetek sta prispevala brata Roman in Michal
Mareš. Za Litijane sta zadela Pertič in Pantić.
9. septembra so v Litijo prišli srbski državni prvaki Ekonomac iz Kragujevca.
Naj zapišemo, da sta si obe ekipi letos že stali nasproti na enem močnejših
evropskih futsal turnirjev v srbskem Smederevu, kjer so jih Litijani močno
premagali in kasneje turnir tudi osvojili. Tokrat v Litiji ni šlo vse po načrtih in so prijateljsko tekmo domačini
izgubili z 2:3 (2:1). Tokrat so Litijani
začeli izredno napadalno in že v drugi
minuti povedli z 1:0 z golom Damirja
Pertiča. V peti minuti je vodstvo na
2:0 povišal Danijel Pantič. V 17. minuti
so gostje postavili končni rezultat prvega polčasa, ko je Slobodan Rajčević
zadel za 2:1. V drugem polčasu domači niso tako blesteli, tekmo pa so
odločili gostje v 34. minuti z golom
Mladena Kocića in minuto kasneje še
z golom Rudolfa da Coste in postavili
končnih 2:3. Lažje je šlo v domačem
prvenstvu. V 1. krogu 1. SFL so gladko s 6:1 (2:0) premagali Casino Safir
Sežana, čeprav bi lahko bil rezultat še
opaznejši v korist Predilničarjev, če se
kockarji ne bi tako srčno borili. Za to
jim gre vsa pohvala. Dva zadetka je
dosegel Borut Bučar, po enega so prispevali Damir Pertič, Alen Fetić, Dejan
Simič in Ševzet Mehič, svojega prvega
uradnega za naš klub. Litijski klub je
dobil tudi novega sponzorja članske
ekipe. Tako se bodo odslej osemkratni članski državni prvaki predstavljali
kot Predilnica Litija. Zaradi pravil mednarodne zveze pa bo litijska ekipa na
mednarodnih tekmah oziroma uradnih
mednarodnih tekmovanjih še vedno
nastopala kot FC Litija.

Navijači FC Litija na Facebooku

Navijači in pristaši FC Predilnica Litija!
Ker želijo navijaško skupino podpreti
tudi s strani kluba, vabijo vse zainteresirane, ki bi želeli aktivno navijati za
FC Predilnica Litija, da se jim javite na
e-naslov mediji@fclitija.si. V sporočilu
vpišite svoje ime in priimek, starost in
elektronski naslov. Zanimivo je tudi
dejstvo, da vsi, ki se tekme ne morete
udeležiti v dvorani, potek lahko v živo
spremljate prek njihove uradne Facebook strani na naslovu https://www.
facebook.com/pages/Futsal-clubLitija/165270776854663. Pridružite
se jim. Delo kluba lahko spremljate
tudi na njihovih uradnih straneh www.
fclitija.si.

Nič več težav s prevozi

V FC Litija so bogatejši za dve povsem
novi vozili (kombija). To je velika pridobitev za klub, saj imajo odslej zagotovljene prevoze tekmovalcev na tekme,
tako da bodo na kraje prispeli bolj
spočiti in se bodo lažje skoncentrirali
na dvoboje.

Nadaljevanje s 1. strani

RAFTING KLUB VIDRA
- DRŽAVNI PRVAKI V
RAFTINGU R4 2011
Letošnje prvo mesto v
končni skupni razvrstitvi raftinga R4 je ekipa
Seaeagle team Vidra
1 dosegla predvsem z
odličnimi predstavami na
zadnjih dveh tekmovalnih vikendih v jesenskem
delu državnega prvenstva.
Po spomladanskem delu
državnega prvenstva je
zasedla šele četrto mesto.
A ker upanje umre zadnje, so se fantje v jesenskem delu borili za vsako
točko. Zavedali so se da jim uspeh prinašajo le najboljše uvrstitve in
hkrati slabše uvrstitve tekmecev. V veliko pomoč je bila tudi druga
članska ekipa Seaeagle team Vidra 2, ki je zasedla končno četrto
mesto.
Prvo tekmo v jesenskem delu so Vidre dobro izkoristili, saj je potekala
v organizaciji matičnega kluba na reki Savi v Renkah. Tu so zmagali v
slalomu in sprintu ter zasedli drugo mesto v spustu. Lepše ne bi mogli
izkoristiti domačega terena.
Za naslov prvakov je odločila zadnja tekma na reki Dravi v Mariboru,
kjer so osvojili vsa tri prva mesta, druga ekipa pa vsa tri četrta mesta
med sedmimi nastopajočimi ekipami.
Tekmovalni vikend zajema vse discipline
raftinga: sprint, slalom
in spust. V slovenskem
državnem prvenstvu se
je tekmovalo na reki
Savi, Soči, Kolpi, Dravi
in v umetnem kanalu
Tacen.
Do takšnih uspehov
ne bi mogli priti brez
odlične navijaške skupine in maloštevilnih
sponzorjev, zato se jim
še posebej zahvaljujemo!
V mesecu oktobru bi
morali odpotovati na
svetovno rafting prvenstvo R6 v Costa Rico,
kjer bi ekipa Rafting
kluba Vidra branila
barve Slovenije v mladinski konkurenci. Naš odhod smo v zadnjem
hipu odpovedati zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Res škoda
za tako dobro pripravljeno ekipo. No, sedaj bomo vse sile usmerili na
prihajajoča prvenstva v letu 2012.		
Marko Adamovič
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dom tisje
V avgustu smo imeli organizirane
številne delavnice v okviru medgeneracijskih druženj o katerih sem
že pisala v pretekli številki Glasila občanov. Stanovalce smo kar dvakrat popeljali na Vače nabirati slive
iz katerih smo skuhali domačo, slivovo marmelado.
Na Vače nas je povabila družina Cvetežar, kateri se
zahvaljujemo za gostoljubje. V domu se trudimo, da
bi se stanovalci, kar najboljše počutili, zato uvajamo
aktivnosti, ki čimbolj posnemajo življenje, kot so ga
živeli doma. Nabiranje plodov, ki jih daje narava, priprava in kuhanje živil v okviru gospodinjskih skupin,
kjer posameznik sodeluje po svojih močeh in zanimanjih, daje ljudem potrditev, da navkljub starosti še
vedno veliko zmorejo. Litijski ljubiteljski režiser, gospod Boris Ulčar je skupaj s stanovalci posnel kratek
film, ki si ga bomo lahko ogledali v domu. Prve dni v
septembru pa smo se intenzivno ukvarjali z zaključnimi deli pred izdajo knjige z naslovom »Zgodbe in
recepti naših babic«, ki bo slavnostno predstavljena
na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, v Cankarjevem
domu v Ljubljani.
Leonida Razpotnik

nagradna križanka

NAPOVEDNIK PRIREDITEV:
• 27.9.2011 – predstavitev knjige »ZGODBE IN RECEPTI NAŠIH BABIC«, ki bo na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, Cankarjev dom, dvorana Lily Novy ob
13.30h.
• 30.9.2011- modna revija ob dnevu starejših. Stanovalke se bodo predstavile kot manekenke, ki bodo
predstavile modo za starejše ob 15h v jedilnici
doma Tisje.
• 1.10.2011 – »DAN ODPRTIH VRAT« doma Tisje (ob
mednarodnem dnevu starejših) program: ob 10h
čarodej Andrej; ob 15h predstavitev knjige »ZGODBE IN RECEPTI NAŠIH BABIC«-, nato druženje ob degustaciji hrane, pripravljene po receptih iz knjige.
• 6.10.2011 - društvo Diabetikov in DU Litija organizirata predavanje na temo »DEMENCA« ob 16h v veliki sejni sobi Občine Litija. Predavale bodo strokovne
delavke doma Tisje.
• 13.10. 2011 – srečanje skupine za samopomoč ROŽMARIN – za svojce obolelih za demenco ob 17.30
uri v prostorih fizioterapije. Vabljeni!
Za več informacij si oglejte našo spletno stran
www.dom-tisje.com.

Izlet v okolico Ptuja
Prebujalo se je lepo sredino jutro,
17.08.2011, ko smo se zbirali na avtobusni postaji člani Krajevnega odbora RK Hotič. Namenili smo se na izlet
v okolico Ptuja.
Že takoj, ko smo se odpeljali, je zavladalo na avtobusu prešerno razpoloženje. Ustavili smo se na Tepanju, da smo raztegnili naše noge in se okrepčali s
prepotrebno kavico. Pot smo nadaljevali do Ptujske
Gore, kjer nas je čakala topla malica, ki se nam je
zelo prilegla. Po okrepčitvi smo se namenili proti romarski cerkvi ''Marije zavetnice s plaščem'', kjer nas
je pričakal Frančiškov brat minorit – kateri upravljajo
to cerkev. Pozdravil nas je in povabil na ogled filma,
ki prikazuje zgodovino cerkve. Nato smo odšli v cerkev, kjer nam je drugi ''brat Frančiškan'' razložil še
zgodovino oziroma kako je nastala cerkev.
S Ptujske Gore smo se odpeljali napolnjeni duševno
in telesno. Naša naslednja postaja je bil ''Selekcijski center Semenarne na Ptuju'', kjer nas je njihova
uslužbenka popeljala po gredicah in izčrpno razložila
namen njihovega centra. Zaradi hude vročine smo
ogled nekoliko skrajšali.
Nadaljnja pot nas je vodila v občino Markovci. Tu
smo si ogledali mlin družine Košec. Njihova laborantka nam je razložila nastanek mlina vse do danes.
Sedaj so v mlinu zaposlene tri generacije te družine.
Po ogledu smo si v trgovini nakupili še njihove proizvode.
Zopet smo sedli v avtobus, kjer sta se nam pridružili
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še gospa Danica in Marija. Gospa Danica nekdanja
uslužbenka občine Markovci nas je povabila v poročno sobo in nas seznanila o nastanku občine in
nastanku pustnih likov kot so kurent – picek – orač
itd., katerih izvor je v tej občini. Povabila nas je, da
obiščemo njihov pustni praznik Fašenk, ki je največji praznik v občini Markovci. Ko smo zapuščali občinsko stavbo smo doživeli presenečenje saj so nas
postregli z ''županovim vinom'', sokom in pecivom,
katerega je spekla gospa Danica.
Naša zadnja postaja pa je bilo pozno kosilo v gostilni
''Rajh'' v Dražencih.
Z nami je bila tudi gospa Tončka, ki je v 87 letu, ter
gospa Mira in Vida, ki bosta v kratkem praznovali 80
let. Presenetili smo jih z darilom, ki upamo, da jim bo
ostal v trajnem spominu. Enako smo obdarili gospo
Pavlo, ki se je podala na pot z berglo.
Naše potepanje smo zaključili in se odpeljali proti
domu kamor smo prispeli že v mraku. Upamo da
nam bo ta izlet še dolgo ostal v lepem spominu.
KORK Hotič

ZLATA POROKA
V soboto 27. avgusta sta Cilka in Lojze Kralj iz Kanade praznovala 50 let poroke. Bila je prava Slovenska poroka s postavljanjem mlaja, praznovanje fantovščine in dekliščine ter ločeno
spanje. Cerkvena poroka pa je bila v litijski cerkvi kot pred 50
leti. Obred je opravil g. župnik Okoliš. Na poroki je bilo prisotnih
okoli 130 svatov med katerimi jih je bilo tudi 20 iz Kanade. Zbrale so se družine obeh poročencev. Poroko je popestrila Litijska
godba in nastop malčkov iz Svibna. Praznovanje se je nadaljevalo
v gostilni Kimovec, kjer je gostinec g. Zdenko postregel v pravem
času svežo in obilno hrano. Zabaval je Ansambel Orion kateri je
igral različno zvrst glasbe za mlado in staro ter vodil razne igre.
Zabava je trajala dolgo v noč in zlata poročenca ne bosta nikoli
pozabila tega slavja.
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Težje besede: ORDO, ARTI, KSILIT, RACINE, ARNOL
Izžrebanci AVGUSTOVSKE križanke prejmejo RAČUNALNIŠKE MIŠKE. Nagrade prispeva JOVIDAN d.o.o.
(www.jovidan.si). Nagrade prevzamete v Tiskarni Aco,
CDK 39, 1270 Litija.
1. Gregor BERDAJS - Leskovica pri Šmartnem 4
2. Metka ARH- Ul. Luke Svetca 5, Litija
3. Jure RAZPOTNIK - Kresnice 1a, Kresnice

TENIS CENTER AS LITIJA
išče za delo v strežbi študenta ali študentko (možna tudi zaposlitev za določen čas).
Za vse informacije pokličite 031-693-330
ali se oglasite osebno na Tenis centru AS
Litija. Nastop dela možen takoj.

ITALIJANSKO
ŽENSKO
IME

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.10.2011 na naslov
uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli
STENSKI KOLEDAR "60 LET MESTA LITIJA. Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Litija.

PRODAJAM STANOVANJSKO HIŠO Z
BAZENOM, SPODNJI LOG PRI LITIJI
CENA: 189.000€
TEL: 041 679 881 (ALOJZ ISKRA)
OPIS: 360m2, parcela 754m2, bazen, terasa, steklenjak, balkon, 2
pokriti parkirišči + parkirišče za
3 avtomobile, 3 nadstropja
VEČ NA:

http://www.aig-iskra.si/podrobnosti/8

NESIHA KERANOVIĆ s.p.

Valvazorjev trg 25, 1270 Litija
GSM: 040 654 785
• ŠIVANJE

IN POPRAVILA
VSEH VRST OBLAČIL
• ŠIVANJE PO MERI

PRODAM trosobno, opremljeno stanovanje na Maistrovi ulici 14, veliko
77,53 m2, drugo nadstropje. Pokličite
po 19.00 uri na GSM: 041 260 602.

mali oglasi
ODDAM moderno opremljeno trosobno stanovanje na CKS. Vseljivo
takoj. Informacije na: 031-318-288.

Delovni čas:
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota

800 – 1500
1300 – 2000
800 – 1500
1300 – 2000
800 – 1300
800 – 1300

Konkurenčne cene, pridite
v Centromerkur, drugo nadstropje
in se prepričajte.

Skrb, delo in trpljenje
vaše je bilo življenje,
sledi vaših rok
nas spremljajo vsepovsod.
Če bi solza vas lahko zbudila,
ne bi naša roka rožic vam sadila.

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v srcih naših ti živiš.

Lep in vroč poletni dan,
a tragično zaznamovan
je bil, ko utihnil je tvoj glas,
in si za vedno odšla od nas.

V SPOMIN
Z A H VA L A

Z A H VA L A

ob smrti naše drage mame, tašče, babice, prababice,
sestre in tete

Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustil naš
dragi mož, ati in ata

ANE MESARKO

FRANC POGLAJEN

Mineva žalostno leto, odkar nas je zapustila ljuba mama Fani,
in dvajset let, od kar nas je zapustil dragi ata Lojze.
Še vedno sta v naših srcih in neizmerno ju pogrešamo.
Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu in se ju spominjate.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena
sožalja, podarjeno cvetje in sveče, darovane maše in drugo pomoč.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Novak, gos. Heleni Perko, Patriciju Meserko in gospodu župniku iz Čateža
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji
poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred, upokojenski
sekciji PD Litija in DU Litija, gospe Dani Sveršina in OZRK Litija, članom
KORK Kostrevnica, društvu ŠTUC Šmartno, gospodu Toniju Dragarju za
poslovilni govor, pevcem in pogrebni službi KSP Litija. Hvala vsem, ki ste
ga v velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Vsi njuni

Žalujoči: vsi domači

Žena Marija, hči Marjeta z družino in vsi njegovi

FRANČIŠKA
KOPRIVNIKAR

ALOJZ
KOPRIVNIKAR

20.05.1922 - 23.10.1991

25.02.1932 – 18.09.2010

roj. Jeršin (20. 8. 1932 - 15. 8. 2011)
iz Čateške Gore

Ni besed več tvojih,
ni več stiska tvojih rok,
ostal le nate nam spomin je,
a ob spominu trpek jok.
Ne mine ura, dan in noč,
med nami vedno si navzoč,
v naših srcih ti živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer tihi dom le rože zdaj krasijo
in svečke ti v spomin gorijo.

21.04.1940 – 02.09.2011
iz Preske nad Kostrevnico

Ni besed, ki povedale bi,
kako srce trpi,
ker med nami vas več ni!
Leta res hitro bežijo,
že štiri leta v miru počivate vi,
a v naših srcih ste še vedno
živi vsi!

V SPOMIN
Pred štirimi leti so nas zapustili naši dragi

V SPOMIN
Pred tremi leti si od nas odšel

FRANC JERINA
27.09.1940 – 16.09.2008
Ribče 10

SPOMIN
Mineva tretje leto, odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil
naš dragi brat in stric

IVAN KOKALJ

(1962 – 2008)
Šmicov Ivan s Širmanskega hriba pri Litiji

TEREZIJA

STANE

1.10.1933-18.4.2007

29.4.1965-26.4.2007

KAZIMIR

15.11.1958-7.8.2007

TEKAVEC
Pogrešamo te vsi tvoji

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

(Dole pri Litiji)

Hvala vsem, ki jih ohranjate v lepem spominu, postojite ob
njihovem grobu in prižigate svečke.
Vaši najdražji

Vsi njegovi
Lep, vroč in dolg poletni dan,
a tragično zaznamovan
je bil, ko utihnil je tvoj glas,
in si za vedno odšla od nas.

Nevenka Bevc s.p.

Ponoviška cesta 12, LITIJA
Tel.: 01/8981-206  •  GSM: 031/535-147
DELOVNI ČAS:	PO, TO: 7.00 - 14.00

Z A H VA L A
ob boleči izgubi

MARIJE ŽNIDARŠIČ
(1933- 2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi, jo pospremili na njeni
zadnji poti, darovali cvetje, sveče in darovali za sv. maše. Posebna zahvala dr. Nikolaju Benedičiču za njegovo nesebično pomoč in g. župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen obred.

SR, ČE, PE: 13.00 - 19.00
Sobota: 7.00 - 12.00

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 - Jovanovič Aleksander s.p., CDK 39,
1270 Litija, TEL: 01/898-38-43• Glavni in odgovorni urednik:
Marko Djukić • Oblikovanje: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
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.

Vsi njeni

NOVO! NOVO! NOVO! NOVO!

CVETLIČARSTVO
Petra Planinšek Brčan s.p.

Ponudba vseh cvetličarskih
izdelkov, kvalitetna izdelava,
UGODNE CENE, fleksibilno
in enostavno naročanje
izdelkov.
PREDSTAVITEV KATALOGA ARANŽMAJEV
OSEBNO SVETOVANJE PRI IZBIRI PRI VAS DOMA
AŽURNA DOSTAVA IZBRANEGA CVETJA NA DOM ALI IZBRANI NASLOV

PONUDBA:
• POROČNI ARANŽMAJI IN DEKORACIJE
• ŽALNI ARANŽMAJI
• UREJANJE GROBOV IN VRTOV
• IZDELAVA ŠOPKOV
• ARANŽIRANJE
• SVETOVANJE
• DOSTAVA PO DOGOVORU

NAROČILA IN INFORMACIJE: 031 664-121, 041 512-095, 01 8987-214

UGODNA PONUDBA ARANŽMAJEV ZA 1. NOVEMBER

Kmetijsko gozdarska zadruga Litija
DELOVNI ČAS:

U G O DN O !

pon-pet: 7.30-20.00
sob: 7.30-19.00,
ned: 7.30-11.30

•V
 SAK TOREK – BOWLING TOREK: 1h bowlinga samo 2,00 eur +
najem čevljev (akcija velja do preklica)
• ZAKLJUČENE DRUŽBE (obletnice, valete, rojstni dnevi) : 25% popust za najem bowling stez (akcija velja do konca novembra 2011)

TEL: 01-8963-236

TC - M A R K E T

ŠOLSKE
E!
T
PO REBŠČIN

•N
 AJNIŽJE REDNE CENE
artiklov slovenskih blagovnih
znamk (Droga, Perutnina Ptuj,
Union...)

CENE
AKCIJSKE I
IC
N
S
E
VM

• 6 blagajniških mest
SADJE
ZELENJAVA

PIKNIK PONUDBA
ODNO!
AL
KV ITETNO IN UG

MERCATORJEVE
AKCIJE

A KC I

AGROMARKET

DELOVNI ČAS:

JA !

PIJAČA ALOE VERA 0,5 L = 0,89 €

PESTRA PONUDBA:
ČEBULNIC ZA
JESENSKO SADITEV

pon-pet: 7.00-19.30
sob: 7.00-13.00

TEL: 01-8963-241
BARVE

– LAKI
(JUB, BE
LINKA, H
ELIOS,
REGENER
ACIJA ...)

VRTNO
ORODJE

BOB BOWLING LITIJA
VAS RAZVAJA S
POSEBNIMI AKCIJAMI:

OB TRGATVI BOGATA PONUDBA:
• STISKALNIC
rozdje - sadje)
• MLINOV (g
V
• INOX SODO
i, brente ...)
ad
(k
DE
SO
• PO

UGODNA PONUDBA GRADBENEGA MATERIALA!

NOVO! ORGANIZIRAMO TUDI POROKE! Obveščamo Vas, da Vam lahko v naši restavraciji organiziramo tudi poroko (od 80 do 250 gostov) – v
tem primeru preuredimo celoten ambient primerno veselemu dogodku, na
voljo je tudi posebna soba za otroke z igrali, oder za ansambel, mešalna
miza, ozvočenje in seveda odlična kulinarična postrežba. Za več informacij
se obrnite na Jureta : 059 711 473 ali Melito 031-693-330.
*****************************************************
IN SEVEDA VEDNO JE ZA VAS NA VOLJO HALO BOB – DOSTAVA PIZZ
, MALIC IN OSTALE PONUDBE. Če Vam čas ne dopušča, lakota pa ne
popušča – ne oklevajte, pokličite HALO BOB na 059 711 473, vsak
dan od 10. do 23. ure, nedelja do 22.ure. Za vsakih 10 zbranih kuponov
z škatelj naših pizz pa Vam podarimo pizzo margerito ali uro bowlinga !
Več o ostali naši ponudbi na www.bob-bowling.si.

STENSKI KOLEDAR 2012
60 LET MESTA LITIJA
V Tiskarni ACO bodo, kot vsako leto, tudi letos izdali
stenski koledar, ki bo posvečen 60 – letnici mesta
Litija. Koledar prinaša zanimive arhivske fotografije in stare razglednice Litije, dopolnjene
s fotografijami sedanjega časa. Opremljen
bo tudi s tekstom o zanimivih dogodkih iz zgodovine Litije. Koledar je zaradi svoje vsebine
nadvse primerno darilo poslovnim partnerjem
in vsakomur, ki ceni našo skupno preteklost in
ohranjeno dediščino.
Koledar bo v prodaji že
sredi meseca oktobra 2011
v Tiskarni ACO, CDK 39,
Litija, tel.: (01) 8983 843.
V prodaji bo tudi v DZS
Litija ter v vseh trgovinah
Kmetijske zadruge Litija.
		

Helena H.

