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2 0.0 0 | P LO Š Č A D P R E D
Š P O RT N O DVO R A N O L I T I J A
Četrtek | Dalmatinski večer

27. 8. | ĐANI STIPANIČEV
KLAPA MALI GRAD
Petek | Različnost povezuje - irska in rock glasba

28. 8. | NOREIA | MAGRATEJA
PLESALKE IN PIHALNI ORKESTER LITIJA

Prispevke pošljite do 08.09.2015 po e-pošti:
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, C.D.K. 39,
1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

Spoštovani vozniki. Bliža se PRVI ŠOLSKI DAN, zato vas
prosimo, da bodite ob tem na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni!
Nekateri izmed njih bodo prvič samostojni udeleženci v prometu. Kljub
temu da jim na njihovi poti v šolo vsako leto pomaga veliko prostovoljcev,
je potrebna še dodatna previdnost.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Litija bo v Sodelovanju s Policijo Litija, Društvom
upokojencev Litija ter prostovoljci
krajevnih skupnosti, v prvih šolskih
dneh poskrbel za dodatno večjo varnost naših najmlajših.
Vsi prostovoljci bodo oblečeni v odsevne jopiče, da jih boste
vozniki hitreje opazili in prilagodili vožnjo na šolskih poteh.

MATETOVA
DRUŽBA D.D.

KULTURNI CENTER
CENTER LITIJA
KULTURNI
LITIJA
Center of Culture Litija

V sredo, 12.8.2015 sta direktorici SVC d.o.o., gospa
Tatjana Kržišnik in Doma Tisje, gospa Vida Lukač,
po dolgotrajnih intenzivnih pogajanjih podpisali najemno pogodbo za opravljanje domske dejavnosti v
enoti Litija, v Medgeneracijskem središču Šmelc.
Dom Tisje bo začel z izvajanjem dejavnosti predvidoma v
drugi polovici septembra.
Dom Tisje za enoto Litija že sprejema vloge za namestitev.
Vsi zainteresirani občani lahko pokličete v dom socialno
delavko, na telefon 01/890-01-06, kjer boste dobili vse
potrebne informacije. Potrebne obrazce za sprejem najdete na spletni strani doma: www.dom-tisje.com oziroma
lahko obrazce dobite v socialni službi doma.

Občanke in občani občine Litija lovimo še zadnje počitniške
dni. Nekateri že komaj čakajo sošolce, drugi srečanja s sovrstniki, starejši pa s sodelavci. Od poletja se bomo poslovili
s tradicionalnimi koncerti in dogodki. Ne zamudite jih in izkoristite preostanek poletnih dni maksimalno.
Uredništvo Občana

VOZNIKI POZOR BLIŽA SE
PRVI SEPTEMBER

V PRIMERU DEŽJA BO PRIREDITEV V ŠPORTNI DVORANI LITIJA.

SVC d.o.o. in Dom Tisje sta
podpisala najemno pogodbo sredi septembra že prvi
sprejemi v novo enoto v Litiji

iz uredništva

Društvo oglarjev Oglarske dežele – Dole pri Litiji in
Krajevna skupnost Dole pri Litiji v sodelovanju z
Občino Litija, ŠD Dole pri Litiji, KUD-om Dole pri Litiji,
DPŽD Dole pri Litiji, PGD Dole pri Litiji in Zavodom za
gozdove Republike Slovenije vabijo na prireditev

ŠPORTNO DRUŠTVO
DOLE PRI LITIJI

OGLARSKA DEŽELA 2015,

POVABILO NA

KOLESARSKI VZPON V OGLARSKO
DEŽELO NA DOLE PRI LITIJI

Start: 12.09.2015 med 9. in 10. uro (posamičen start) s parkirišča pri AS v Litiji
Cilj: Športno igrišče pri OŠ Dole pri Litiji.
Proga: Dolžina proge 27 km, višinska razlika 430 m. Kolesarji
vozijo posamično.
Nagrade: Vsak prijavljen udeleženec bo prejel spominski artikl,
topli obrok in napitek.

ki bo v soboto, 12.9.2015, na Dolah pri Litiji.
Ljubiteljem kolesarjenja priporočamo udeležbo na
dopoldanskem kolesarskem vzponu v Oglarsko deželo,
ki ga organizira ŠD Dole pri Litiji. Prireditev s predstavitvijo
ponudbe Oglarske dežele bo potekala med 14.00 in 18.00
uro na igrišču pri Podružnični osnovni šoli Dole pri Litiji!

Vabljeni na Dole pri Litiji – kraj,
kjer še živi oglarstvo!

Prireditev bo potekala ob vsakem vremenu.
Kolesarji vozijo na lastno odgovornost in z upoštevanjem
cestnoprometnih pravil.
Otroci samo v spremstvu staršev ali skrbnikov in z obvezno
uporabo zaščitne čelade!

Organizator: Športno društvo Dole pri Litiji
Informacije: Janez 051 609 676
Športno društvo Dole

www.dole.si

Javni zavod za kulturo, mladino in šport

ODDAJA V NAJEM DVA POSLOVNA PROSTORA
V stavbi Kulturnega centra na naslovu Trg na Stavbah 8a. Prostora sta
v drugem nadstropju, eden v izmeri
10m2, drugi v izmeri 23m2. Najemni2
na znaša 11€/m in vključuje stroške ogrevanja, elektrike in komunalnih storitev. Več informacij na kulturnicenter@zkms-litija.si
ali po telefonu 01/890-02-00 in 031/689-160.

DOBRA VILA ponuja:
WELLNESS, PRENOČIŠČA, DRUŽINSKI TURIZEM, POSLOVNA SREČANJA,
TEAM BUILDING, MASAŽE…..
www.dobra-vila.si
info@dobra-vila.si

Šumnik 9, 1272 Polšnik
Tel.: 01/8973-907
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O DELU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČINSKERUBRIKA
UPRAV E

POROČILO 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LITIJA
IZ DNE 27.7.2015
Na začetku je župan Franci Rokavec pojasnil, da se je
odločil za sklic redne seje občinskega sveta zaradi obljube, da bo svetnikom predstavil realizacijo izvajanja občinskega proračuna do konca meseca julija, da se na
podlagi tega lahko pripravi rebalans proračuna za leto
2015.

pri gradnji komunalne infrastrukture, s čimer bi investitor uspel odpraviti probleme in posledično pridobil vsa
potrebna upravna dovoljenja in končno uspešno izvedel
predajo komunalne infrastrukture občini v skladu z urbanistično pogodbo. Odlok je bil potrjen z večino glasov
svetnikov.

Na sejo je uvrstil še nekaj nujnih točk in se zahvalil vsem
svetnikom za skoraj popolno udeležbo – odsoten je bil
le en svetnik.

Pri 4. točki dnevnega reda so svetniki obravnavali Akt
o ustanovitvi izobraževalnega centra Geoss d.o.o.
Razloge za sprejem novega akta je podal svetovalec za
pravne zadeve Matija Habe, ki so posledica neposrednega pregleda s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izpolnjevanju pogojev družbe za izvajanje
višješolskih programov. Ugotovljena so bila določena
neskladja vsebine ustanovitvenega akta družbe GEOSS
d.o.o z veljavno zakonodajo izvajanja višješolskega študija in zato se v novem aktu spreminja sedež družbe,
vsebina in oblika pečatov, korigira se tudi dejavnost
družbe, po novem lahko župan izvršuje le ustanoviteljske
pravice, ne pa tudi upravljavske in nadzorne, mandat direktorja se spreminja iz štirih na pet let, zaostrijo se tudi
pogoji glede zahtevanih izkušenj kandidata za direktorja,
po novem se določita tudi novi organizacijski enoti; Višja
strokovna šola in organizacijska enota za izobraževanje
odraslih. Razprave svetnikov ni bilo in Akt je bil potrjen
z 19 glasovi za.

Pri prvi točki dnevnega reda so svetniki obravnavali Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve v letu
2015 – hitri postopek, ki ga je predstavil višji svetovalec za pravne zadeve na občini Litija Matija Habe, ki je
poudaril, da se Odlok o porabi sredstev iz proračunske
rezerve sprejema iz razloga vzpostaviti pravno podlago
za razdelitev sredstev proračunske rezerve nad skupno
višino 20.000,00 eur. Svetniki so sprejeli Odlok o porabi
sredstev iz proračunske rezerve v letu 2015 v katerem
so sredstva namenili za odpravo posledic žledoloma iz
februarja meseca 2014, za sanacijo plazu Trinkavs, za
sanacijo ceste v Ameriko, za intervencije gasilcev ob naravnih nesrečah v letu 2014, za sanacijo plazu na Vačah,
za sanacijo cest z namenom odprave posledic neurja
dne 23.6.2015 in za sanacijo gospodarskih poslopji na
dveh kmetijah, ki sta utrpeli škodo zaradi udara strele v
mesecu juliju 2015.
Pri drugi točki dnevnega reda so svetnice in svetniki
obravnavali Projekt javno zasebnega partnerstva za
energetsko sanacijo kotlovnice OŠ Gradec in toplotne podpostaje Vrtca Medvedek za oskrbo javnih
objektov s toploto – hitri postopek. Kot je že znano se
morajo na podlagi sprejetega Odloka o koncesiji sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Litija vsi javni in tudi večji
objekti kjer so inštalirani kotli nad 40 kW toplotne moči,
v treh letih od prihoda zemeljskega plina v Litijo, priključiti na ta energent. Družba Energo – Jug je v letošnjem
aprilu in maju energetsko pregledala toplotne naprave, z
namenom, da se ugotovi ustreznost in racionalnost porabe energije v občinskih javnih objektih. Ugotovljeno je
bilo, da sta med večjimi objekti v najslabšem stanju prav
OŠ Gradec in Vrtec Medvedek, kjer dograditev opreme
in naprav za prehod na zemeljski plin zaradi zastarelosti
in iztrošenosti obstoječih kotlovnic ni možna in so predhodno potrebne večje investicije. Ker bi Občina Litija
morala takoj investirati okrog 100.000,00 EUR v prenovo kotlovnic in podpostaje, pa zato nima zagotovljenih
sredstev v proračunu, niti jih ne more dobiti z dodatno
zadolžitvijo, je zato izvedba investicije časovno vprašljiva. Občina lahko izvede projekt preko javno zasebnega
partnerstva, pri čemer občina Litija v 15 letih s fiksnim
delom zaključi odplačilo investicije in postane lastnica
opreme in naprav. Svetniki so sprejeli tako Dokument
identifikacije investicijskega projekta za energetsko sanacijo kotlovnice v OŠ Gradec in podpostaje vrtca Medvedek kot tudi koncesijski akt o organizaciji in načinu
izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za OŠ Gradec in vrtec Medvedek.
Pri tretji točki dnevnega reda so občinski svetniki obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o lokacijskem načrtu za območje Grbin v drugem
branju. Območje urejanja LN Grbin se ureja na podlagi
Odlokov, ki sta bila sprejeta v letu 2005 in v letu 2012.
Investitor je predložil pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka, ki se nanašajo na tolerance

Peta točka je obravnavala Poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Litija za leto 2015. Realizacija
proračuna občine Litija je povezana z Dokapitalizacijo
družbe SVC, ki se izvaja po dvanajstinah in je z mesecem julijem izvršena v višini 50 %. Župan je svetnike obvestil, da je občina Litija pridobila pomembno mnenje
direktorata za državne pomoči na Ministrstvu za finance,
da vse dosedanje dokapitalizacije ne predstavljajo nedovoljene državne pomoči kakor tudi eventuelni nakup
dela medgeneracijskega središča ne pomeni nedovoljene državne pomoči. Župan je v nadaljevanju poudaril, da
je realizacija 36,5 % v prvem polletju dejansko prenizka
in bo zahtevala takojšnje aktivnosti s ciljem pospešiti
pridobivanje prihodkov. Za mesec september se predvideva priprava in sprejem rebalansa proračuna za leto
2015, ki bo uravnotežil prihodke z odhodki. Pri Postavki
Davki na premoženje je realizacija tako nizka, ker so bile
položnice za odmero nadomestila za uporabo stavnega
zemljišča poslane šele v mesecu juliju in bodo sredstva
prišla šele v drugi polovici leta, prav tako bodo v drugi
polovici leta realizirana sredstva iz naslova komunalnega
prispevka za nove priključke na centralno čistilno napravo. Prav gotovo pa v planirani višini ne bodo realizirani
kapitalski prihodki, občina Litija pa pričakuje višje transferne prihodke, ki jih je MOP odobrilo za izgradnjo Ponoviškega kanala pri izgradnji CČN. Na strani odhodkov
se bodo zmanjšale obveznosti Občine Litija na postavki
Deponija odpadkov, kjer se bo zmanjšal delež sofinanciranja občine Litija pri projektu Ceroz 2 za približno 250
000,00 EUR.
Pri tej točki je svoje poročilo podal tudi predsednik NO
Občine Litija dr. Klemen Grošelj. Po razpravi svetnikov
so le ti sprejeli sklep, da sprejemajo Poročilo o realizaciji
proračuna občine Litija za leto 2015 in predlagajo županu, da pripravi rebalans proračuna za leto 2015, ki bo
uravnotežil prihodke in odhodke.

NOVA SIGNALIZACIJA NA MOSTU
V JEVNICI
Zaradi dotrajanosti lesenega mostu čez reko Savo v Jevnici
sta občini Dol pri Ljubljani in Litija naročili strokovni pregled,
na katerem je bilo ugotovljeno, da so posamezni deli lesenih
nosilnih delov konstrukcije dotrajani oziroma poškodovani.
Glede na statične analize in stanje lesa je potrebno na mostu
čez reko Savo v Jevnici, obstoječo vertikalno signalizacijo II22 (3,5 t), ki prepoveduje vožnjo vozilom, pri katerih skupna
masa presega določeno maso, zamenjati z novo prometno
signalizacijo - Prometni znak II-22 (2,0 t- dovoljena skupna
teža)

Prometna signalizacija bo nameščena do končne sanacije,
oziroma zamenjave kritičnih lesenih delov na mostu.
Prosimo vse voznike za razumevanje in upoštevanje nove
prometne signalizacije!

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA
LITIJA ŠMARTNO USPEŠNO
POSKUSNO OBRATUJE
Centralna čistilna naprava Litija Šmartno že nekaj mesecev
uspešno poskusno obratuje. Vzpostavljajo se pogoji, ki zagotavljajo ustrezno čiščenje odpadne vode iz območja Litije in
Šmartna pri Litiji.
Na čistilno napravo priteka odpadna voda iz desnega brega
mesta Litija. V teh dneh je bilo izdano uporabno dovoljenje za vso kanalizacijo v mestu Litija, zato bomo v prihodnjih
dneh pričeli z obratovanjem črpališč, ki bodo na čistilno napravo dovajala odpadno vodo tudi z levega brega reke Save.
Glavno črpališče za odpadno vodo za levi breg je locirano ob
Ponoviški cesti, kjer je hkrati tudi večji zadrževalni bazen in
razbremenilnik visokih voda. Odpadna voda se po tlačnem
vodu črpa na desni breg Save in se ob objektu OMW priključi
na glavni dovodni kanal do čistilne naprave.

V nadaljevanju sta sledili točka 6 – informacija o sprejetih sklepih in realizaciji projektov in točka 7 – vprašanje in pobude svetnikov, v okviru katerih pa ni bilo
razprave.

DOKONČANJE
VEČNAMENSKEGA IGRIŠČA
PRI OŠ LITIJA
Med poletnimi počitnicami se je pri
novi litijski šoli pričela gradnja večnamenskega športnega igrišča in dokončanje zunanje ureditve med osnovno
šolo in ulico CKS, ki predstavlja še
drugo fazo del kompleksnega projekta ob izgradnji nove OŠ Litija. Športno
igrišče bo namenjeno predvsem šolskim potrebam (za košarko, odbojko,
rokomet oz. mali nogomet), imelo bo
manjše tribune, bo ograjeno in imelo
bo razsvetljavo za eventuelne druge
prireditve na prostem.
V sklopu zunanje ureditve se bo do
začetka pouka pridobilo tudi še nekaj
novih mest za parkiranje, v nadaljevanju pa je predvidena še tudi obnova
oz. rekonstrukcija ceste CKS.

Na čistilni napravi sta v funkciji že oba SBR bazena, v katerih
se izvaja biološko čiščenje odpadne vode. Čiščenje poteka
po načrtih, k ustreznemu delovanju pa pripomorejo tudi poletne temperature. Količina odpadnega blata se povečuje,
tako da bo z delovanjem začela tudi naprava za strojno zgoščevanje blata. Pričeli bomo tudi s poskusnim dovozom gošč
iz greznic in malih čistilnih naprav.
V mesecu septembru načrtujemo dan odprtih vrat na čistilni
napravi, kjer vam bomo prestavili objekt in njegov namen.
Vse zainteresirane bomo popeljali po objektu in povedali vse
o novi pridobitvi Litije in Šmartna pri Litiji.

A K TUA L N O / ZANIMI VO ST I

Avgust 2015

3

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

JESEN JE ČAS ZA NOVE IZZIVE!
Si želite pridobiti višjo stopnjo izobrazbe? Razmišljate o menjavi kariere ali želite zgolj dokončati šolanje, katerega vam ni uspelo zaključiti? Za vas smo tudi to šolsko leto pripravili pestro paleto izobraževalnih programov,
ki vam bodo odprli široke možnosti za zaposlitev:
Srednješolski izobraževalni programi:

•
•
•
•
•
•

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

Možnost štipendiranja za
poklica računalnikar in
strojni tehnik - 100  mesečno

Višješolski izobraževalni programi:

•
•
•
•
-

Ekonomist,
Organizator socialne mreže,
Strojništvo,
Logistično inženirstvo (v pripravi za
šolsko leto 2016/2017)

Tečaji:

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

Novo v šolskem letu 2015/2016!!
NPK VARUH PREDŠOLSKIH OTROK

Obožujete delo z otroki in se želite podati v svet podjetništva, vendar
vam primanjkuje časa za pridobitev ustrezne izobrazbe? Rešitev je sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, kjer vam v kratkem časovnem
obdobju omogočamo pridobitev javno veljavnega certifikata, s katerim
boste lahko registrirali dejavnost varovanja otrok na domu.

Več informacij o naši ponudbi dobite na: www.ic-geoss.si, info@ic-geoss.si ali telefonski številki 01 8980 570.

Veselimo se sodelovanja z vami!
CIVILNA INICIATIVA LITIJA-ZDRUŽENJE
ZA BOLJŠO LITIJO

MESTNI PARKI V LITIJI IN
REKA SAVA
Pravzaprav v Litiji lahko govorimo le o enem samem parku, to je
park na Stavbah oz. tisto, kar se je od prvotnega parka iz 20.let 20.
stoletja še ohranilo. V senci mogočnih kostanjev se v poletnih dneh
hladijo stanovalci Stavb… Verjetno bi se dalo omenjeni park uporabiti tudi v kakšne druge namene, kot so to počeli pred desetletji,
npr. mirne kulturne prireditve, pevske prireditve, bralne urice, letni
kino na prostem… Del prireditev Tačkovega festivala že četrto leto
poteka prav v tem parku in okoliški stanovalci so prireditev večinoma lepo sprejeli ter si jo pridejo z veseljem ogledat.
Drugi park, ki ga skoraj ne moremo imenovati s to besedo, je
»park« pri SVC. Prostor je poleti brez sence, pozimi pa tam sonca
skoraj ni, z neprimerno kovinsko ograjo je praktično neuporaben,
neprimeren in neopazen.
V Litiji se torej res ne moremo pohvaliti s parki oz. prostori , kjer
bi se občani družili med seboj, se pogovarjali, se sprehajali ali se
hladili v vročih poletnih dneh.
V samem mestnem jedru imamo zeleno parcelo, ki je po spletu
okoliščin pristala v lasti Šporne unije Slovenije. Gre za zelenico
med reko Savo in Zasavsko cesto, od mostu do križišča pri Športni dvorani. Žal se ta lepi prostor trenutno uporablja predvsem za
opravljanje fizioloških potreb psov, saj zaradi neurejenosti oz. pomanjkanja urejenih poti, klopi, ograje itd. ni uporaben za človeške
obiskovalce. Ob zadnjem vročinskem valu smo lahko mimoidoči
opazovali kar nekaj občanov, ki so na klopcah v senci košatih vrb iskali ohladitev. Številne (lahko rečemo VSE) svetovne prestolnice in
tudi večina slovenskih mest, ki ležijo ob rekah, imajo rečne bregove
preurejene v parke, dostopne sprehajalne in rekreacijske površine,
ponekod celo prave mestne plaže. Verjetno se starejši občani še
spomnijo, da so bila v Litiji številna priljubljena kopališča na Savi,
saj so v Litijo vozili celo kopalni vlaki. Zaradi naravnih danosti in
savskih plaž je bila Litija pred 2. sv. vojno uvrščena na seznam
turističnih krajev.
V zadnjem desetletju je bilo s strani različnih predlagateljev izpostavljenih kar nekaj pobud za ureditev savskih bregov v mestu, a
vse brez kakršnegakoli učinka. Zato v CI LITIJA PONOVNO predlagamo županu, da se že končno dogovori z lastniki zemljišč neposredno ob Savi ter pridobi njihova soglasja za pričetek urejanja brežin.
Prvenstveno pa naj se dogovori s Športno unijo glede statusa prej
omenjene zelenice (odkup, najem ali drugo pravno veljavno obliko
uporabe te parcele) za namen ureditve mestnega parka. Postavitev ograje na obstoječi škarpi ob Savi, postavitev klopic, zasaditev
nekaj cvetličnih gred in ureditev sprehajalne poti verjetno za občino
ne bi bil tako velik strošek, kot so drugi (pre)dragi projekti. V tem
parku bi se omejilo tudi gibanje psov, saj je zanje namenjeno pasje
igrišče dobrih sto metrov nižje. Tak park bi bil po našem mnenju ve-

lika pridobitev za meščane, saj se je v Litiji v zadnjih letih drastično
zmanjšalo število zelenih in ocvetličenih površin. To zelenico bi bilo
nujno potrebno nameniti zgolj v parkovno površino in jo kot
tako zaščititi, preden se kak litijski pomembnež z omejenim pogledom odloči, da ga zabetonira ali asfaltira in spremeni v parkirišče.
V skladu s veljavnimi okoljevarstvenimi zahtevami, bi bilo potrebno
očistiti tudi strugo reke Save. To idejo smo v CI že pred leti predstavili županu, direktorju KSP in širši javnosti. Žal takrat naša pobuda
ni padla na plodna tla. Glede na redna poročila pristojnih institucij,
ki opravljajo analize kopalnih voda, je tudi kvaliteta vode reke Save
dokaj primerna za kopanje. To potrjujejo tudi številni kopalci v zadnjih vročih dneh, ki se hladijo v Savi. Reka, ki teče skozi mesto, je
lahko velika dodana vrednost in razvojna priložnost, če je lokalna
oblast zmožna razmišljati malo dlje v prihodnost in ne samo do naslednjih volitev. Litija je mesto od leta 1952, v občini ima drugačen
status kot Krajevne skupnosti, a žal še nobeno občinsko vodstvo
do sedaj ni dojelo, da imajo mesta svoje potrebe in karakteristike,
ki jih ločujejo od podeželja.
Je morda v Litiji preveč utopično (ali celo za koga bogokletno) razmišljati, da bi v mestu zopet imeli svojo plažo kot nekoč? Mogoče bi
Litija takrat spet lahko zavzela svoje mesto na turističnem zemljevidu Slovenije? Bazena najbrž ne bomo nikoli dobili, Savo pa imamo
pred nosom, samo izkoristiti je do sedaj nismo znali.
Mateja Šteferl

ZAKAJ MEDIACIJA

Obstaja več razlogov, zakaj reševati spore z uporabo mediacije,
vendar so najpomembnejši naslednji:
- da je mediacija nekaj odličnega, kar se nam je zgodilo v novi državi, ki je iz leta v leto postajala z nepregledno množico predpisov
en velik kaos.
- da mora mediacija zaživeti kot nov način reševanja sporov, ki ga
bodo ljudje sprejeli kot način, da spor rešijo sami, ker si ga želijo
rešiti , da lahko grejo v življenju naprej. Gre za to, da ljudje razumejo, da je v mediaciji zadeva prepuščena njim, da jo oblikujejo in
zmodelirajo po svojih interesih in vrednotah, pri čemer bo zadeva
rešena veliko hitreje kot po sodni poti, ceneje in s krajšimi psihičnimi obremenitvami. Seveda pa ne v nasprotju s kogentnimi predpisi.
- Da ko se obe strani odločita, da bosta spor rešili z medsebojnim
popuščanjem, se v istem trenutku odločite, da bosta začeli aktivno
komunicirati.
- da je mediacija drugačen postopek kot sojenje. Ne glede, da mediacija na prvi pogled izgleda preprosta, pa v resnici ni. Zajema
veliko veščin, znanja, časa in izkušenj, predvsem pa poznavanje
sebe. Gre preprosto za hudo specializacijo.
- da je nujno nameniti kar nekaj časa, prostora ter denarja seznanjanju fizičnih in pravnih oseb z možnostmi mediacije /ki ni samo
reševanje spora, ampak še izobraževanje, prevencija, opazovanje
odnosov etc./.
- mediacija, kot način reševanja sporov, lahko ostane bodisi pri sodiščih, bodisi jo ministrstvo za pravosodje s koncesijo podeli za to
specilaziranim ustanovam./ kot jo npr. ministrstvo za delo podeljuje preko javnih razpisov v zadevah družinske mediacije, pri centrih
za socialno delo/.
- da je zelo pomembno, da se mediacija razvije do takšnega obsega, da se jo sprejme kot resen in nujen del pravosodnega sistema, saj navsezadnje to pomeni znižanje stroškov postopka tako za
državo kot za državljane in pravne osebe in skrajšanje časa, ki bi
bil sicer potreben za dokončno rešitev spora/pravna sredstva in
izvršbe/.
Jolanda Pavliha, univ. dipl. prav., DPI, mediatorka,
Pavliha R & R d.o.o., Litija
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PRIJATELJSTVO IN RAZUMEVANJE
JE LAHKO ZA VZGLED
NOVA TERAPEVTSKA SOBA
Ob selitvi v novo šolo je bil prostor, ki je bil namenjen terapiji opremljen kot običajen razred.
Terapevtsko sobo – snoezelen so imeli učenci na
razpolago že v stari šoli. Izdelali so jo leta 1998, ko
so sredstva za celotno
opremo zbrali s sponzorskimi sredstvi. Takšno terapijo so redno
uporabljali za otroke
z različnimi težavami.
Zaradi uspešnosti terapije so v novi šoli začeli
takoj razmišljati, kako
ustrezno opremiti prostor.
Za opremo so uporabili
vse stare elemente za
terapijo, ki so bili še
uporabni in sicer posebna ogledala, vodni
stolp, žogice za bazen,
pano s trakovi, mehek
stol in krogla z ogledalci. Zbrali so tudi sredstva sponzorjev in tako
jim je uspelo v mesecu
juliju dokončno opremiti terapevtsko sobo.
Prostor je veliko večji
kot v stari šoli, zato
je bilo potrebno veliko sredstev za obloge sten. V terapijo so
vključili še dva nova
elementa in sicer večji
bazen z žogicami in vodno posteljo.
Zahvaljujemo se Obrtni zbornici Litija, NLB poslovalnici Litija, Kmetijsko gozdarski zadrugi Litija in g. Luki Omrčanu.
Marjeta Mlakar-Agrež

POLETJE V VRTCU
V vrtcu Medvedek je bilo v preteklem mesecu kar
pestro. Pri nas so gostovali otroci iz vrtca Najdihojca, tako so otroci imeli možnost spoznati druge
otroke in stkati nove prijateljske vezi. Skupaj smo
v poletnih dneh preganjali vročino.
Otroci so se najbolj zabavali ob vodnih igrah, kjer so pretakali vodo,
polnili vodne balončke in se škropili med seboj.
Pravzaprav poleti otroci
radi počnejo vse, kar
spominja na morje. Nekateri ob tem obujajo
spomine na že doživele
počitnice, spet drugi
jih še bolj nestrpno pričakujejo. Za prijetnejši
morski vtis smo izdelali
nekaj likovnih izdelkov z
morjem, školjkami, ribicami in ladjicami, prepevali poletne pesmi in se igrali v mivki, kot na pravi plaži.
V vročih dneh pa so dobrodošli tudi pikniki pod senco dreves in
seveda sladkanje s sladoledom.
Poletno delo v vrtcu poteka
nekoliko drugače kot preko
leta. Najbolj ga zaznamujejo menjavanje vzgojiteljev
in otrok. Iz tedna v teden
se vrtčevska družba spreminja. Kar je lahko prav
dobra in zaželena izkušnja,
saj tako vzgojitelji bolje
spoznajo ostale otroke, otroci pa vzgojitelje. Pestrost vedno bogati
naše življenje.
Lep poletni pozdrav iz vrtca Medvedek. 
Lili Plaskan

ZARJAVELE TROBENTE
Že tradicionalne Zarjavele trobente, letošnja
izvedba bo že 22. po vrsti, se obetajo v soboto, 12. septembra ob 20. uri pred MC Litija. Poudarek bo zopet
na medgeneracijskem sodelovanju. Mlade, neuveljavljene skupine
bodo črpale znanje in navdih od že uveljavljenih glasbenih skupin.
Obiskovalci pa bomo uživali ob glasbi mladih in manj mladih skupin, ki barvajo litijsko glasbeno sceno že dolga leta. Za prazne želodčke bodo poskrbeli najboljši kuharji ta hip – fantje iz projekta
FER FUD. Več o samem projektu si lahko preberete na spletnem
naslovu www.ferfud.si.

BOBNARSKA DELAVNICA ZAKLJUČUJE POČITNIŠKI
PROGRAM MLADINSKEGA CENTRA
Domen Malis, mlad in nadarjen glasbenik s Ponovič nam bo od ponedeljka do srede, 24. - 26. avgusta, na bobnarski delavnici predstavil osnovne ritme in tehnike bobnanja. Delavnica bo potekala od
17.00 do 20.00 v Mladinskem centru Litija.
Vsi počitniški programi so bili dobro obiskani, udeleženci so bili
z izvedbo različnih delavnic zelo zadovoljni in skupaj komaj čakamo na naslednje poletje, ko se bomo spet lahko predajali toplim
sončnim žarkom in se družili ob različnih dejavnostih Mladinskega
centra Litija.

OTVORITEV FOTOGRAFSKE DELAVNICE EVS
PROSTOVOLJKE OIHANE AMOEDO
Oihane Amoedo je prostovoljka Evropske prostovoljne službe, ki
svoje prostovoljsko delo v MC Litija opravlja že 11 mesecev. Ob
koncu njenega bivanja v Sloveniji bo v Mladinskem centru Litija
skozi fotografije predstavila svoje prostovoljsko delo po svetu.
Otvoritev razstave bo v petek, 28. avgusta ob 19. uri.

V Litiji imamo Loško ulico /včasih v začetku del Badjurove/, ni
znana po kakih dosežkih oseb, znana je po medsebojnih odnosih
in prijateljstvu. Vsako leto se za Dan državnosti se praznuje "Loški
dan". Tudi letos je bilo tako. To je bilo že 4. srečanje, in sicer vsako
leto pri drugi hiši. Letos je bilo to pri hiši RUTAR HOFER. Čeprav prvim stanovalcem že pešajo moči nekateri so se od nas že poslovili,
naslednikom že krepko sivijo glave rastejo že tretji rodovi, je ostal
ta običaj, odnosno zaveza od leta 1976 na prvem srečanju drži. Organizacijo se prevzeli mladi in tako
je vsako leto. Letos je bil to pri hiši
družine Rutar. Peter Rutar mlajši Iztok Seručar in Rutarjev zet so bili na
vrsti organizacijo
srečanja. Prejeli
smo vabila datum
ura in praznovanje
s srečanjem se je
začelo. Gospodinje so napekle dobrote, da se je šibila miza raznega
peciva in dobrega kruha. Organizatorji pa so poskrbeli za res dober
golaž in druge dobrote seveda brez dobre kapljice ne gre. Letos je
bila udeležba sto odstotna od vsake hiše. Še tisti ki so se odselili
se radi vračajo na to praznovanje. Ob prijetnih pogovorih, obujanju
spominov, pesmi, seveda brez "Loške himne" na začetku ni srečanja, se je praznovanje zavleklo pozno v noč. Leta tečejo a sloga
in prijateljstva ostanejo. Saj še slovenska himna ki jo je spesnil F.
Prešeren poje »NE VRAG LE SOSED BO MEJAK«.
Dragi prebivalci Loške ulice ostanimo še naprej taki in naj mladi
prenašajo to tradicijo na kasnejše rodove, da bomo ostali še v bodoče zgled ostalim ulicam da bo še vedno LOŠKA JE V LITIJI samo
ena. 
Joža GOMBAČ

VETER V LASEH
»Veter v laseh – s športom proti odvisnosti« je športno zabavna
prireditev, ki jo DPM Litija v sodelovanju z MC Litija že vrsto let organizira na igrišču NK Litija. Prireditev bo v torek, 25. avgusta od
9. – 15. ure na nogometnem igrišču. S prireditvijo bomo zaključili
športne torke, ki so se odvijali vsak torek med počitnicami, zato
bomo na prireditvi izbrali tudi naj udeleženca športnega počitniškega programa. Nagrada je brezplačni kopalni izlet v Atlantis. Obiskovalci prireditve Veter v laseh lahko sodelujejo v raznih športno
družabnih igrah kot so badminton, odbojka, nogomet, vlečenje vrvi,
igre brez meja,… Že tradicionalno pa bo tudi letos za malico poskrbela naša Majdi.
Mladinska izmenjava

OUTDOOR SKILLS FOR URBAN KIDS

Mladinski center Litija je od 9. do 16. julija gostil mednarodno
mladinsko izmenjavo z naslovom Outdoor skills for uban kids. V
okolici Litije so mladi iz 4 držav, Slovenije, Madžarske, Romunije
in Estonije, odkrivali skrivnosti preživetja v naravi. Postavljanje in
pospravljanje šotorišča, spanje v šotorih, taborni ogenj, osnove orientacije in pohodništva, orientacijski pohod, nabiranje užitnih gozdnih plodov… so bile glavne aktivnosti izmenjave. Mladi so se pri
tem naučili nekaj že pozabljenih veščin, se spoznali s kmetijstvom,
glavna pa so tu doživetja, ki jih lahko ponudijo samo dolgi poletni
dnevi, preživeti v neokrnjeni naravi.

TOREK, 8.9.2015, ob 16.uri

SKRIVNOST STARE FOTOGRAFIJE

Na podstrešju si našel staro fotografijo. Nenavadno oblečena lepotica se ti nasmiha z nje in v njenih očeh piše: »Morda sem tvoja
pra-pra-pra … in v tvojem dednem zapisu so moji geni!? Morda sem
del tebe?«
Kaj za vraga naj naredim? Kdo si? Kako naj izvem tvojo skrivnost!?
Če bom to izvedel, bo moje srce mirnejše. Potem bom vedel, kdo
sem! Potem bomo vedeli, kdo smo … To je pretežka naloga!!!
Na Vačah smo rekli: »Naj bo še tako težko, mi bomo izvedeli!«
Z Društvom žena in deklet z Vač zbiramo stare fotografije, jih skeniramo
in vrnemo lastniku. Potem naredimo
delavne albume (za vsakega lastnika
fotografij) in na Vaškem dnevu bo
vsak imel možnost, da v albume dopiše, kar morda ve samo on in potem
bomo vedeli še ostali.
Fotografij se je nabralo zelo veliko
in ugotovili smo, da bomo iztrgali iz
pozabe velik del svoje zgodovine in
etnologije. Premalo bo en sam Vaški
dan. Najbrž smo se bomo odločili, da
bo raziskovanje fotografij naša stalna
aktivnost. Letos bomo predstavili stare razglednice. Tako veliko razglednic so imeli samo pomembni kraji.
In Vače so zelo pomemben zgodovinski kraj v samem jedru Slovenije.
Poleg tega bomo predstavili še nekaj
skupinskih – gasilskih fotografij z naših ohceti (Ker se jih je slučajno največ nabralo). Etnologinja in
kulturna antropologinja Anka Kolenc bo s pomočjo Dr. Vita Hazlerja (predstojnika Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo
na naši univerzi) pripravila brošuro (kot vsako leto) s strokovnim
komentarjem. Naše Žene in Dekleta pa bodo pripravile svatovske
jedi. Morda bomo opremili kakšno nevestino skrinjo z doto, pripravili pogrinjek za mladoporočenca, … Kdo bi vedel? Pridite in se
prepričajte! V nedeljo, 23. avgusta 2015, bo namreč 23. Vaški dan.
Razstava bo odprta že ob 9.00 uri, ob 14.00 bo kulturni program
s predstavitvijo letošnje teme, zvečer pa nas bo zabaval ansambel
Viža.
Ni še prepozno! Kar pobrskajmo po predalih! Letos je samo uvod
v zgodovinsko fotografijo. Kdo ve, kaj vse se nam bo razkrilo v naslednjih letih!
Rad nas imam!
Zvonček Norček

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

DRUŠ T VA
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15. Kmečki dan Društva
podeželskih žena in
deklet Polšnik
je potekal 18. julija 2015 v vasici Koprivnik pri Polšniku. Kmečki dan je že tradicionalna prireditev DPŽD Polšnik in vsako
leto si izberemo oziroma se dogovorimo za lokacijo prireditve v izbrani vasi KS Polšnik, vsako leto v drugi vasi in
na drugi kmetiji s prikazom starega kmečkega opravila ali
običaja. Letos pa je 15. obletnica delovanja DPŽD POLŠNIK
in tako smo se članice društva odločile, da ta kmečki dan
pripravimo malo drugače.
Prireditev se je pričela z nagovorom predsednice društva,
Marinke Bevc, ki društvo uspešno vodi že vseh 15 let. Njena
velika zasluga je tudi izid knjižice z recepti DOBROTE PODEŽELJA, ki je nastala v okviru projekta Dobrote iz srca z namenom
prenosa kulinaričnega znanja. Projekt sta izvajali Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik in Društvo za razvoj podeželja
LAZ. Izdelava knjižice je bila sofinancirana s sredstvi LAS Srce
Slovenije. V krajšem kulturnem programu smo prebrali pesem
članice društva, ga. Vide Sladič, ki jo je ob jubileju posvetila društvu, trudu in uspešnosti članic, ki delujejo v društvu. Da se ne
bi na takšni prireditvi kot je kmečki dan slišalo ljudsko petje, si
pa res ne moremo predstavljati. Zato smo resnično z veseljem
prisluhnili Ljudskim pevkam in godcem iz Polšnika. Kanček hudomušnosti, ubrani glasovi ljudskih pevk ter glasbena spremljava na
izvirne, doma narejene instrumente, so prispevali k pristni ljudski
domačnosti. Bili so prijetni za slišat`in zanimivi za pogledat`. Ob
koncu kulturnega programa pa smo se še kaj naučili o zeliščih,
vsestranski uporabi borovnic in malin ter materine dušice in potolažili obupanega pastirčka, ki je izgubil čredico ovčk. Takole na
hitro bi lahko opisali dogajanje, ki je vse spravilo v dobro voljo.
Zelo dobro naštudiran in poučen skeč sta pripravili članici našega
društva, Amalija Razpotnik in Marija Kotar ter njen vnuk Gašper.
Tudi na ta način se da prenašati izkušnje iz generacije v generacijo. Kaj naj rečemo drugega kot –uživali smo.
V DPŽD POLŠNIK je vključenih 57 članic. So dobre gospodinje, si
vzamejo čas za peko, pomagajo pri pripravah prireditve, uspešno
pobirajo najvišja priznanja na raznih kulinaričnih natečajih, ptujskih dobrotah, poticijadi in še kje. Razstavo domačih dobrot,
ki smo jo tokrat postavile v prostorni sobi LD Polšnik je bila prav
gotovo paša za oči. Mize okrašene z rožami iz domačih vrtov naših članic, so se kar šibile od domačih dobrot. »Ni da ni,« je rekel
nekdo izmed obiskovalcev in imel je prav! Ob vstopu v razstavni
prostor so se mešale vonjave mete, koprca, melise, rožmarina,
sivke z vonjavami sveže pečenega kruha, raznovrstnih piškotov,
potic, rezancev, kompotov, domačega sira, kolačev in mnogih
drugih dobrot.

Na 15. Kmečki dan, z naslovom »Družabnost ne pozna meja«,
smo povabili sorodna društva iz Občine Litija in okolice z namenom, da se tekmovalne ekipe pomerijo v šaljivih kmečkih igrah,
kot so prenašanje vode z gobo in prenašanje zrn pšenice z žličko, prevažanje balonov v samokolnici čez ovire, lovljenje krompirja v pehar in druge. Prijetno druženje, smeh in razvedrilo so
bili prava kombinacija, da smo skupaj preživeli to lepo julijsko
popoldne, se nadihali svežega zraka ter si popestrili prihajajoče
sončne dni. V pravem poletnem vremenu so se na prireditvenem
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ŽVS Lipa na Omišljanski
rozeti

prostoru pri Lovskem domu Polšnik na Koprivniku v šestih šaljivih
kmečkih igrah pomerile članice: Društvo žena in deklet Vače,
Društvo podeželskih žena in deklet Dole, Društvo kmetic Litija in Šmartno pri Litiji, Društvo podeželskih žena in deklet
Polšnik. Preizkusile so se v naslednjih igrah: prenašanje vode z
gobo, prenos zrn pšenice z žličko, lovljenje krompirja v pehar, jabolko na vrvici, s polno samokolnico balonov preko ovir, prebiranje fižola s pokritimi očmi, Pripeljati sotekmovalko v samokolnici
čez ovire do cilja. Komisija je bila zelo stroga, tekmovalke pa zelo
hitre in vztrajne. Zmago je slavila tekmovalna ekipa z Vač. Čestitke pa veljajo prav vsem tekmovalnim ekipam, ki so s svojimi
»inovativnimi pristopi« in iznajdljivostjo zelo nasmejale vse obiskovalce. Med obiskovalci so bili tudi povabljeni gostje: podžupanja Občine Litija, ga. Lijana Lovše, ga. Irena Ule, predsednica
Zveze kmetic Slovenije, ga. Sonja Urbanija iz Kmetijsko svetovalne službe Litija, ga. Marija Zajc iz Litije –kmetica leta
2006, ga. Jožica Lokošek iz Izlak- kmetica leta 2012, Marjan
Mušič, podpredsednik KS Polšnik.

Medtem, ko vročina neusmiljeno sili ljudi v vsaj
malo lenarjenja, so bila dekleta ŽVS Lipa delavne,
saj so se 4. avgusta 2015 udeležile 1. festivala ženskih klap „Omišljanska rozeta“ na Krku. Festival je tekmovalnega
značaja in dekleta so se nanj uvrstile po predhodnem izboru žirije,
ki je za nastop izbrala 16 ženskih
klap.
Ozke ulice mesteca Omišalj so več
kot dve uri poslušale pesmi, ki so
zaživele na osrednjem trgu pred
cerkvico, ki jo
krasi rozeta iz 15.
stoletja. Lipke so
na oder stopile
kot predzadnje in
poslušalce navdušile s pesmima
Nemoj šiti stara
majko ter Rusulica. Občinstvo je
ŽVS Lipa dodelilo
3. mesto, točke
petčlanske strokovne žirije pa
so pevkam prav
tako prinesle 3.
mesto in prelepo
stekleno rozeto.
Predsednik žirije g. Bojan Pogrmilović je posebej pohvalil intonacijo, članico žirije go. Ano-Marijo Ilić pa je navdušila homogenost
glasov, kar ŽVS Lipa loči od drugih slovenskih klap, ki jih je slišala.
Vsekakor lepa spodbuda za nadaljnje prepevanje klapskih pesmi.
Ana Tori
PD Lipa Litija

ALF AVTO d.o.o.
Trgovina z avto deli

Brodarska ul. 7,
1270 Litija
Jubilejna prireditev je povezana s precejšnjimi stroški , zato smo
vesele, da je bil velik odziv na prošnjo DPŽD Polšnik za finančni
prispevek za izvedbo prireditve in se ob tej priložnosti prav lepo
in iskreno zahvaljujemo naslednjim sponzorjem:
ZELENI RAJ, Miha Kos S.P., Mamolj 18b, Polšnik; Metka Končar S.P., Stranski vrh 15, Polšnik; ZOLON, Polona Zupančič
S.P., Mamolj 20, Polšnik; TESARSTVO, KROVSTVO, Anton Bučar S.P., Tepe 12, Polšnik; MIZARSTVO KOS, Kos Jože S.P.,
Velika Preska 1, Polšnik; KOMBI VOZ, Sedevčič Srečko S.P.,
Velika Preska 9, Polšnik; OMAHEN –TRANSPORT, D.O.O.,
Gradiške Laze 19, Šmartno pri Litiji; Krajevna skupnost
Polšnik, Polšnik 25 B, Polšnik; MIZARSTVO OTMAR, Tatjana
Mušič S.P., Mamolj 8A, Polšnik; ELEKTROMONTAŽA, Repovž
Drago, S.P., Polšnik 26A, Polšnik; Prostovoljno gasilsko društvo Polšnik, Polšnik 25; Lovska družina Polšnik, Polšnik 35
Brez tako velikega truda, požrtvovalnosti, peke v zelo vročih dneh
in nočeh, dobre volje in izkazane podpore društvu pa kmečki dnevi nikoli ne bi bili to, kar so. Zato gre največja in iskrena zahvala
vsem članicam DPŽD Polšnik.
Luštno je b`lo in ob zvokih ansambla TRIO M je veselje trajalo
dolgo v noč. Lep preostanek poletja vam želi Društvo podeželskih
žena in deklet Polšnik.
Za DPŽD Polšnik: Amalija Kadunc

Tel: 01/898 01 88
Fax: 01/898 01 99
GSM: 041 312 750
E-mail: alf.avto@siol.net

Delovni čas:

PON – PET od 8.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00
SOBOTA od 8.00 do 12.00

NOVO NOVO NOVO
• demontaža in montaža gum
• prodaja vseh vrst pnevmatik
• poseben popust za redne
stranke!
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Četrtkov dalmatinski večer bodo soblikovali Đani Stipaničev in Klapa Mali grad.
ĐANI STIPANIČEV je bil več kot deset let član klape Dalmati. Skozi
bogato glasbeno pot je prejel več nagrad na splitskem in šibeniškem festivalu. Večkrat je nastopal v muziklih v Zagrebu. 2004 je
osvojil nagrado za najboljšo glavno moško vlogo v muziklu Zgodba
z zahodne strani, ki je bila izvedena v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu. Na svoji samostojni glasbeni poti je posnel več albumov (‘Kartolina iz Dalmacije’(zlata plošča), 'Live in Komedija', 'Ti
si moje sve', 'Kajkavske popevke' in 'Dalmacijo od kamena' (album
nominiran v kategoriji popularne glasbe za diskografsko nagrado
Porin 2012) . S svojim žametnim glasom bo litijsko publiko ponesel
med dalmatinske valove in glasbene uspešnice.
Pred dvanajstimi leti so se v Kamniku sestali pevci in glasbeniki
različnih zvrsti in za svojo dušo ustanovili KLAPO MALI GRAD, z
namenom, da prepevajo samo dalmatinsko klapsko pesem. Kot
pionirjem te glasbene zvrsti v Sloveniji se je‚‘stvar hitro prijela‘‘ in
nastopi in koncerti so se kar vrstili- tudi po 90 na leto. Nastopali so
tako rekoč po vsej Sloveniji, kot tudi izven meja - v Avstriji, v Italiji,
kjer so bili nedavno tega tudi na njenem jugu, na turneji pri manjšini Moliških Hrvatov. Njihovemu koncertu so prisluhnili v Londonu,
redni gosti pa so tudi na Hrvaškem. Skupaj z najbolj znanimi klapami so si delili odre v Tivoliju, Stožicah, Avditoriju Portorož in dvorani
Tabor, že deset let pa so organizatorji srečanja klap v Kamniku.
Umetniški vodja klape je Primož Leskovec.
Petkov večer smo poimenovali Različnost povezuje. V prvem
delu se nam bo predstavila odlična skupina NOREIA, štiričlanska
zasedba izkušenih mladih glasbenikov, ki preigravajo tradi
cionalne irske, škotske in bretonske pesmi, a ne vedno na
povsem tradicionalen način! Repertoar zasedbe predstavljajo
tako živahne instrumentalne skladbe kot tudi umirjene in romantične balade, nikakor pa seveda ne gre brez standardnih pivsko-veseljaških pesmi. Kombinacija irske živahnosti in keltske zasanjanosti
vas zagotovo ne bo pustila hladnih! V zadnjih treh letih delovanja
je skupina Noreia zabeležila preko 200 nastopov. Poleg stalnega
koncertiranja v pubih, kavarnah in pivnicah se zasedba vedno pogosteje pojavlja tudi na festivalskih odrih doma in v tujini. Za njimi
je uspešna turneja po Irski (2012) ter gostovanja na Hrvaškem in v
Italiji (2014). V letu 2014 je skupina posnela svoj prvi album z naslovom »Step it out!«, na katerem lahko slišimo tradicionalno irsko
glasbo v avtorskih preoblekah. Zasedbo Noreia sestavljajo: Anej
Ivanuša: irske piščali, galičanske dude, lesena flavta, vokal, Ana
Novak: violina, vokal, Gašper Šinkovec: akustična kitara, harmonika, vokal, Staš Milovanovič: bodhran, tolkala, vokal in gost Stanči
Škarja: kontrabas. Večer z izvrstno irsko glasbo bodo popestrile
tudi PLESALKE, zato bo večer gotovo paša za oči in ušesa..
Drugi del večera bodo sestavljali rock, jazz in funk, ki gradijo raznolikost skladb litijske skupine MAGRATEJA. Ustanovljena je bila
leta 2005 v želji igrati glasbo, ki je članom v veselje in pred katero
se na koncertih obiskovalci ne bi razbežali že po prvih nekaj taktih. Prvenec, album Kričim, so izdali leta 2012 in je hkrati pregled
njihove dosedanje poti. Vsebuje dvanajst avtorskih skladb, ki se
redno vrtijo na radijskih valovih. Za skladbe Kričim, Tihi ocean in
Pot v neznano so posneli tudi videospote. Zasedba: vokal Tina Kic,
klaviature Evgen Malis, kitara Sašo Prijatelj, bas Dejan Baš in bobni
Damjan Štritof.
Magrateja bo zaigrala tudi nekaj skladb skupaj s PIHALNIM ORKESTROM LITIJA, ki se bo tudi letos predstavil s programom znanih
glasbenih poslastic. Kapelnik orkestra je prof. Vasja Namestnik.
Orkester ima dolgoletno tradicijo in vsako leto s svojimi nastopi
razveseljuje svoje zveste poslušalce.

VABILO K VPISU - 18. ABONMAJSKA SEZONA
2015-2016
V oktobru bomo v Kulturnem centru Litija pričeli z novo gledališko
abonmajsko sezono. Izbrali smo predstave, ki bodo zopet polne
smeha in zabave. Znanstveno je dokazano, da ljudje, ki se veliko
smejijo, živijo dlje, vsekakor pa živijo bolj zdravo in imajo boljše
družabne stike.
Vsi lanski abonenti so predstavitveno knjižico že prejeli po pošti in
njihov odgovor pričakujemo najkasneje do 4.9.2015. Če bi želeli
postati naš abonent nam pišite na naslov kulturnicenter@zkmslitija.si , da vas zabeležimo ter postavimo v čakalno vrsto za prost
sedež (v primeru, da kdo od abonentov odpove rezervacijo).
Letošnje abonmajske gledališke predstave:
Špas teater: KO KO KOMEDIJA, avtorja: Gašper Tič in Jure Karas,
režija: Lado Bizovičar, igrata: Katarina Čas in Ana Marija Mitić.
Špas teater: MOŠKA COPATA, prava komedija za prave moške,
igra: Ranko Babić
Cityteater: MAME, avtorski projekt priznanih mam in igralk: Vesna
Pernarčič, Tijana Zinajić, Barbara Medvešek, Vesna Slapar, Ana Urbanc (žlahtna komedijantka na Dnevih komedije 2015)
Valič teater: SREČNO LOČENA, režija: Jaša Jamnik, igrata: Violeta
Tomič in Iztok Valič
SNG Nova gorica in Gledališče Koper: PAŠJON, avtor: Iztok Mlakar,
režija: Vito Taufer, igrajo: Iztok Mlakar, Žiga Udrih, Rodoš Bolčina,
Gorazd Žilavec, Rok Matek, Tjaša Horvat, Matija Rupel in instrumentalni trio
Podrobnosti o predstavah si lahko preberete na naši spletni strani:
www.jzk.si, kjer najdete tudi elektronsko prijavnico.

RAZSTAVA ŽIVE AGREŽ
V ponedeljek, 14. septembra, ob 19.00, bomo v avli Kulturnega
centra otvorili razstavo slikarke Žive Agrež iz Ljubljane. Živa Agrež,
rojena leta 1948, je bila po diplomi iz primerjalne književnosti in
umetnostne zgodovine novinarka na Radiu Ljubljana, pri časopisu

Delo in reviji Jana. Po upokojitvi leta 2004 se je posvetila slikarstvu,
svoji drugi ljubezni. Obiskovati je začela Likovni atelje Lapajne, kjer
slika pod mentorstvom akademskih slikark Nuše Lapajne in Sladžane Mitrović. Leta 2009 se je pridružila likovni skupini Želve , ki jo
vodi akademski slikar Miran Erič in likovnemu društvu Senožeti Radomlje, kjer je obiskovala likovni tečaj pod vodstvom akademskega
slikarja Janeza Zalaznika.
»Tisto, kar me vedno znova očara, je igra svetlobe in barv, ki vsak
trenutek spreminjata svet okoli nas.« Živa Agrež

»DREVO« - Slovenska
celovečerna
uspešnica v Litiji
V torek, 25. avgusta 2015, ob 21h,
bo v prostorih Mestnega muzeja Litija na lokaciji stare sodnije potekala projekcija slovenskega celovečerca z naslovom Drevo. Prvenec
mlade režiserke Sonje Prosenc je takoj po prvih projekcijah prejel
številne pohvale in nagrade tako doma kot v tujini, sedaj pa bo prvič
predstavljen tudi v Litiji. »Drevo« je film, ki se dotakne slehernega
gledalca. Vabljeni, vstop je prost!

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

Muzej – prostor le za profesionalne
poklice ali……?
V junijski izdaji Občana ste lahko prebrali poziv Mestnega muzeja
Litija, ki naproša občane, da s prostovoljnim delom in darovanim
materialom pomagajo obnoviti nove pridobljene muzejske prostore
na CKS 2 v Litiji. Glede na to, da muzej, kot del ZKMŠ, financira občina Litija, se je marsikdo vprašal, zakaj potrebuje dodatno pomoč.
V razvitem svetu so donacije in prostovoljstvo v muzejih nekaj povsem običajnega. V Moskvi je npr. v 80. letih 20. stol. 15.000 prostovoljcev pomagalo obnoviti in preurediti nacionalni Muzej dekorativnih umetnosti. V Angliji je dediščina postala tako pomembna
kot nogomet in si muzeja brez prostovoljnega dela ni več mogoče
predstavljati. Prostovoljci opravljajo čiščenje, redna vzdrževalna
dela, vodenje po razstavah, pomagajo pri zbiranju in katalogiziranju
gradiva itd. Mednarodna avtoriteta na področju varstva dediščine
dr. Tomislav Šola pravi, da je prostovoljstvo v muzejih znak občutka
za državljansko odgovornost in demokratsko zrelost državljanov.
Muzeji hranijo celotno popotnico človeštva, za sedanjost in bodočnost, zato je skrb in odgovornost zanje dolžnost slehernega državljana, občana, meščana….
Tudi v Sloveniji se vedno bolj uveljavlja prostovoljska praksa na
vseh ravneh delovanja muzejev. Celo v največjih državnih muzejih
postaja to običajna praksa. V Narodni galeriji v Ljubljani ravno v teh
dneh iščejo dobrotnika, ki bi jim pomagal odkupiti slikarsko delo
»Perice« Jožefa Petkovška.
Prostovoljski prispevek občanov je izrednega pomena tudi v Mestnem muzeju Litija, ne samo zaradi slabega finančnega stanja,
temveč zaradi občutka pripadnosti temu prostoru in udeležbe pri
ohranjanju naše skupne dediščine. Naš poziv ni naletel na gluha
ušesa, saj smo s pomočjo donacij in prostovoljcev v stari sodniji
že uredili dodatne razstavne prostore, zgradili prehode med njimi
in postavili nove razstave. Do konca leta imamo še nekaj načrtov, o
katerih vas bomo sproti obveščali v medijih. V tem trenutku pa naj
izrazimo le globoko zahvalo tistim, ki so s svojim delom ali donacijami v materialu pripomogli k oživitvi muzejskih prostorov v stari
sodniji: Gvido Kres, Zg. Log pri Litiji; Dušan Hauptman, Litija
Demiri Zaim, Kresnice; Roman Prašnikar, Litija; Vinko Praprotnik, Zg. Log pri Litiji; Milan Klinc, JP KSP d.o.o Litija; ELIN,
Vinko Bevc s.p. Litija; Rok Zupančič, Mizarstvo Lojze Zupančič,
Veliki vrh pri Litiji; Svežina d.o.o., Smlednik; Franc Zavrl s.p.
Gabrovka; Žiga Rozina, Mamolj pri Litiji

DATUM

URA

Poletavci, poletni bralci

Projekt počitniškega branja, pol ure na dan, 30 počitniških dni, se je tudi v Knjižnici Litija dobro prijel.
Otroci so vzeli zloženke, ki so bile v obeh knjižnicah, obrazec pa je na voljo tudi na naši spletni strani. Nekaj najbolj pridnih bralcev je izpolnjene zloženke že oddalo,
drugi jih lahko oddajo do 10. 9. 2015. Zaključna prireditev bo 22.
9. 2015, pred Knjižnico Litija, v primeru dežja pa v galeriji knjižnice.
Poletavce, ki bi se radi predstavili s kakšno spretnostjo, talentom
vabimo, da se pripravijo na nastop (Poletavci imajo talent). Vsi poletavci bodo prejeli majico, izžrebali bomo nekaj praktičnih nagrad,
glavna nagrada pa bo rolka. Vabljeni k druženju s knjigo, še naprej
lepe počitnice!

Knjižnica Litija zaprta v ponedeljek,
7. septembra

Litijski knjižničarji bodo imeli v ponedeljek, 7. septembra 2015 strokovno ekskurzijo. Ogledali si bodo novo vrhniško knjižnico, ki jo je
občina s pomočjo evropskih sredstev domiselno postavila v prostorih nekdanje šivalnice IUV. Gre za izvirno ohranitev industrijske
dediščine pri nas, hkrati pa za imenitno sodobno novo knjižnico.
Dan bodo litijski knjižničarji posvetili naši industrijski in kulturni
dediščini.
Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

KULTURNA DEJAVNOST
JESENSKA EKSKURZIJA: Marko Dernovšek je
tudi tokrat pripravil jesensko ekskurzijo v smeri
Notranjske. Ekskurzija bo 18. septembra, odhod bo izpred društva
ob 7. uri. Ogledali si bomo tehnični muzej Bistra pri Vrhniki, ter muzej vojaške zgodovine v Pivki. Potem se bomo odpeljali proti Narinu
(vas pri Pivki) na turistično kmetijo pri Andrejevih, kjer bomo imeli
kosilo. Povratek v Litijo je predviden med 19. in 20. uro.
Cena ekskurzije za člane je 30 EUR, za nečlane 35 EUR.
Prijavite se v društveni pisarni – število mest je omejeno.
Zaradi uveljavljanja popusta pri plačilu vstopnine imejte pri sebi
članske izkaznice.
GLEDALIŠKI ABONMA: Za oglede gledaliških predstav v Litiji se
lahko prijavite v pisarni društva, kjer sestavljamo vrstni red za brezplačno abonmajsko predstavo.

PROGRAMI ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGI
REHABILITACIJSKI PROGRAMI
KOPALNE KARTE: Še vedno lahko vsi invalidi z odločbo in plačano
članarino za leto 2015 po znižani ceni kupijo 10 kart za 3-urno kopanje v Laškem (cena 5,5 EUR) in 10 kart za 3-urno kopanje v Rimskih termah (cena 5 EUR). Karte veljajo od ponedeljka do petka.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO: Skupaj z Društvom
diabetikov bomo ponovno pričeli z vodenim plavanjem in telovadbo
v bazenu v Šmartnem, v sredo, 9. septembra. Kot doslej, bo plavanje potekalo vsako sredo od 16. do 17. ure.

DNEVNI CENTRI, KLUBI

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

REKREACIJA IN ŠPORT

REKREATIVNA VADBA: Redna vadba je nujno potrebna za zdravje
in vitalnost v vseh življenjskih obdobjih, zato vas vabimo na vodeno
vadbo, ki bo potekala ob ponedeljkih od 10. do 11. ure v telovadnici
na Tenis parku As. Z vadbo bomo pričeli v ponedeljek, 7. septembra. V prijetnem vzdušju in pod strokovnim vodstvom skrbimo za
ohranjanje in pridobivanje moči ter kondicije celega telesa.
ZASAVSKE ŠPORTNE IGRE: Invalidska društva iz Zasavja so se v
tem letu odločila povabiti na tradicionalno srečanje tudi društva
iz Posavja. Letošnji gostitelj bo naše društvo, srečanje bo potekalo 26. septembra. Udeleženci bodo tekmovali v balinanju, pikadu
(ženske in moške ekipe) in ribolovu. Po predvidevanjih se bo tekmovanja udeležilo približno 150 športnikov – invalidov. Organizacija
tega tekmovanja bo zahtevala širok in resen pristop domačinov, ki
jim izkušenj na tem področju ne manjka.
Mojca Bajc

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

14.00
20.00
19.00

BOBNARSKA DELAVNICA – 3 DNEVNA DELAVNICA
FESTIVAL SLOVO POLETJU – DALMATINSKI VEČER ĐANI STIPANIČEV S SPREMLJEVALNO
SKUPINO IN KLAPA MALI GRAD
OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE, OIHANE AMOEDO
FESTIVAL SLOVO POLETJU – RAZLIČNOST GLASBE POVEZUJE – IRSKA GLASBA Z SKUPINO
NOREIA IN PLESALKAMI, ROCK S SKUPINO MAGRATEJA IN PIHALNIM ORKESTROM LITIJA
VRANOV LET
ZARJAVELE TROBENTE
OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE ŽIVE AGREŽ (REKA KRKA)

MC LITIJA
PLOŠČAD PRED ŠPORTNO
DVORANO V LITIJI
MC LITIJA
PLOŠČAD PRED ŠPORTNO
DVORANO V LITIJI
GEOSS
MC LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
PRED KNJUŽNICO LITIJA (V
PRIMERU DEŽJA V GALERIJI)
KULTURNI CENTER LITIJA
VAČE

PON

24.8.

17.00

ČET

27.8.

20.00

PET

28.8.

SOB

12.9.

PON

14.9.

19.00
20.00

TOR

22.9.

18.00

ZAKLJUČNA PRIREDITEV POLETNIH BRALCEV POLETAVCEV – POLETAVCI IMAJO TALENT

SOB
NED

26.9.
27.9.

10.00
8.00

PON

28.9.

19.00

TOR

29.9.

18.00

SRE

30.9.

19.00

ČET

1.10.

19.00

ZAČETEK SEZONE OTROŠKIH MATINEJ: MARTIN KRPAN – GLEDALIŠČE KOLENC
7. ARHEOLOŠKI POHOD
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE:
2015 – LETO LITIJSKIH OBLETNIC – PREDAVANJE Z VIDEOPROJEKCIJO
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE: OTVORITEV JAVNEGA KIPA (AVTORICA METODA MAJ)
POD POKROVITELJSTVOM ISTRABENZ PLINI D.O.O.
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE:
ZGODOVINA RUDNIKA SITARJEVEC – 50 LET OD ZAPRTJA (OTVORITEV RAZSTAVE)
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE:
JOŽE PLEČNIK – SPOMENIK NOB V LITJII IN EGIPT (PREDAVANJE Z VIDEOPROJEKCIJO)

MESTNI MUZEJ LITIJA
MESTNI MUZEJ LITIJA
(PARK)
MESTNI MUZEJ LITIJA
MESTNI MUZEJ LITIJA

Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: kulturnicenter@zkms-litija.si; www.zkms.si
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dom tisje

Regijske in državne
kmečke igre 2015

DIŠEČE DELAVNICE
V Domu Tisje smo z obnovo prizidka, ki je bila končana konec preteklega leta, prišli do nove pridobitve – prijetne pokrite terase s sodobnimi vrtnimi
garniturami in gredice primerne za zasaditev zelišč-

nega vrta.
Že spomladi smo se lotili zasaditve. Na pomoč smo poklicali Društvo za zdravilne rastline Zasavje, gospa Cvetka Drnovšek, nam je
pomagala pri načrtovanju, pripravila delavnico sajenja ter čajanko
in klepet o uporabi
zelišč… Do poletja
smo pridno skrbeli za
mlade zeli, jih zalivali
in odstranjevali plevel.
V začetku poletja nas
je obiskala še gospa
Jožica Bajc Pivec s
Kmetije Pivec. Pripravila nam je odličen
zeliščni čaj in nas naučila marsikaj novega o
zdravilnih rastlinah, predstavila je tudi svojo kolekcijo krem, tinktur,
čajnih mešanic ter našo gredico obogatila z nekaj novimi sadikami.
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FESTIVAL SKUPNOSTI
Ohranjajmo tradicijo – gradimo skupnost
Na sončno soboto, 13. junija 2015, je naše društvo sodelovalo na Festivalu skupnosti, v okviru
Litijske društvene promenade. To pomeni, da
smo se predstavili na skupnih stojnicah še s petimi društvi. Vsako od društev je predstavilo svoje delovanje, vse
skupaj pa je povezovala nit sodelovanja. Tako je Društvo Univerza
za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, ki je bila tudi pobudnica za sodelovanje društev, poleg izdelkov iz gline in vizitk,
pripravila še lepo razstavo z naslovom Keramika na platno. Društvo diabetikov je opravilo preko 100 meritev krvnega sladkorja,
Društvo invalidov je poleg razstave svojih izdelkov (nakit, ogrlice,
vizitke), izvedlo še delavnico izdelovanja ličnih papirnatih košaric,
članice Turističnega društva pa so pekle palačinke. Naše društvo,
DU Litija, je prav tako pripravilo razstavo . Na ogled so bile naše
izdane knjige, CD citrarskega orkestra Srebrne strune ,vizitke, rože
iz papirja in vezene slike. Rože in slike izdelujeta zakonca Blažič z
Vač, ki sta bila ves čas tudi prisotna. Kulturna skupina DU Litija
pa je sodelovala v kulturnem programu, kjer je zapel MePZ, recitatorke Mila Grošelj, Slavi Borišek in Slavka Matoz pa so prebrale
svoje lastne pesmi.
Litijsko mestno jedro je bilo to dopoldne zelo živo, saj je bilo poleg
naših, še veliko stojnic ostalih društev iz naših krajevnih skupnosti,
tako, da je bilo časa in priložnosti za medsebojno spoznavanje več
kot dovolj.
Sočasno je potekal tudi 13. litijski tek, kjer je bilo prav tako veliko
udeležencev, DU Litija pa je zastopal naš predsednik Dušan Jovanovič in bil tudi zelo uspešen.
Lepo sobotno dopoldne je bilo dokaz, da združeni zmoremo več.

Društvo podeželske mladine Litija in Šmart
no smo prvo junijsko nedeljo organizirali regijske kmečke igre regije Ljubljana z Zasavjem. Igre so potekale na športnem igrišču v Lupinici. Letos se je
v kmečkih igrah pomerilo 5 ekip in sicer ekipa DPM Hribci, DPM
Bobri, DPM Velike Lašče, DPM LIŠ in DPM LIŠ VETERANI. Kot je že
v navadi so svoje spretnosti in znanje najprej pokazali kosci ter grabljice. Ostali tekmovalci so, skupaj z navijači, stiskali pesti za svoje
sotekmovalce. Nato
so sledile spretnostne
igre, kjer so morali
tekmovalci pokazati
vse svoje znanje in
sposobnost skupnega
dela. Pri prvi spretnostni igri sta morala po
dva in dva tekmovalca prenašati jabolka
čez ovire. Jabolka sta
morala tekmovalca
držati s čeli, brez pomoči rok, saj so drugače dobili kazenski odbitek točk. V naslednji igri so morali vsi tekmovalci na sodnikov
žvižg steči do velike vreče. Dva tekmovalca sta morala prej opraviti
5 obratov okoli palice ter se šele nato lahko pridružila ostalim tekmovalcem v vreči. Ko so bili vsi tekmovalci v vreči so morali s skakanjem prečkati ciljno črto v manj kot dveh minutah. Marsikateri

KONCERT MePZ DU LITIJA V ZDRAVILIŠČU RADIN
Na našem zeliščnem vrtu letos rastejo: sivka, rožmarin, meta, melisa, ameriški slamnik, timijan, šetraj, ognjič, drobnjak, hermelika,
bazilika, netresk, kozmeja, kamilica, vrbovec, lučnik, pehtran, pelin,
žajbelj… vrt pa smo posladkali z aronijo, rabarbaro, breskvijo in
gozdnimi jagodami ter pobarvali s trobenticami, marjeticami, vrtnicami, kapucinkami in astrami. Vse rastline smo opremili z oznakami, tako da lahko vsi prepoznajo rastline.
Zeliščni vrt s svojim čarobnim vonjem privabi stanovalce in obiskovalce, da posedajo okrog prijetno dišečih rastlin, se pogovarjajo
ter obujajo spomine. Stanovalci zelo radi sodelujejo pri nabiranju,
sušenju in uporabi zelišč. Zato zelišča tudi pridno uporabljamo in
jih v okviru delovne terapije vključujemo v terapevtske programe:
pripravljamo aromatične delavnice obiranja in sušenja zelišč, v
okviru gospodinjskih skupin jih uporabljamo pri kuhi, spekli smo
pehtranovo potico, večkrat pripravimo čaj iz svežih zelišč ali osvežilni metin napitek. V preteklem tednu pa smo pripravili nekaj povsem posebnega – žajbljeve lizike in bombone. Prilagamo recept
za ta preprost, zanimiv in zdrav posladek. Namesto žajblja lahko
dodamo tudi druga zelišča. Lizika je lahko tudi lepo darilo!

RECEPT ZA ŽAJBLJEVE LIZIKE ali BOMBONE
Sestavine: 100 g sladkorja, 10 g fino zmletih posušenih žajbljevih listov, sladkor v prahu, peki papir
V teflonski ponvi do zlato rumene barve stopimo (karameliziramo) sladkor, nato na hitro vmešamo zmleti
žajbelj. Mešamo toliko časa, da zmes postane gladka. Zatem na peki papir (previdno in hitro) vlivamo
manjše krogce ter nanje položimo lesene palčke (če
želimo lizike). Ko so se masa ohladi, lizike oz. bombone pomočimo še v sladkor v prahu.

Stanovalci so nas z zanimanjem opazovali in nam pri delu tudi pomagali - predvsem pri pokušini. Večini so bile lizike všeč, med okušanjem smo izvedeli, da
žajbelj velja za rastlino,
ki lahko človeku povrne nesmrtnost. Nekoč
so verjeli, da se ljudje,
ki v svojem vrtu gojijo
žajbelj, ne morejo postarati.
Za naš zeliščni vrtiček
bomo z veseljem skrbeli
tudi naprej in se trudili
najti še kakšen zanimiv
način uporabe pridelkov.
Zeliščni vrt ob zasaditvi v mesecu aprilu
in zeliščni vrt julija v polnem poletnem razcvetu.
Pripravile: RENATA OZIMEK, dipl. delovna terapevtka
KAJA MLAKAR AGREŽ, program javnih del - družabništvo in spremljanje
VERICA SANDEVSKA, program javnih del - družabništvo in spremljanje
JANJA FLISEK, program javnih del - družabništvo in spremljanje

MePZ DU Litija je v novembru 2014 obeležil 30 letnico delovanja s
slavnostim koncertom v KC Litija. Pol leta kasneje, natančneje 17.
junija 2015 pa je zbor za zaključek spomladanske pevske sezone
združil prijeten izlet na Štajersko in Pomurje, s ponovitvenim koncertom v hotelski dvorani Zdravilišča Radin v Gornji Radgoni.
Čeprav je bil dan pred večernim koncertom sorazmerno dolg, poln
prijetnih dogodkov, degustacij vin in dobrot s tega predela Slovenije, so bili pevci na nastopu resni, zbrani, pa vendar sproščeni. Že v
jedilnici hotela so pred koncertom zapeli nekaj pesmi in tako povabili goste na lep pevski večer. Tudi sam koncert je potekal sproščeno in ubrano. Zapete pesmi so bile pri poslušalcih toplo sprejete in
nagrada je bil velik aplavz. Koncert je minil v splošno zadovoljstvo
nastopajočih, naših domačih spremljevalcev, hotelskih gostov in
gostiteljev. Le ti so se izkazali v pravem pomenu besede, saj so
nas sprejeli prisrčno, nas pogostili kot svoje goste in nas obdarili z
drobnim spominskim darilcem.

KRALJ GORA IN LJUDOMRZNIK
V času, ko so naše vrednote v veliki meri izgubile svoj pomen, ko se
v ospredje postavlja posameznik in njegov denar, ko je vedno prava
le ena resnica in to tvoja lastna, so v poletnem gledališču Studenec
postavili na oder romantično – komično igro s petjem, KRALJ GORA
IN LJUDOMRZNIK, katere avtor je Ferdinand Raimund.
Glavni lik, Trapež, je imel vse lastnosti današnjega časa in bil hkrati
sumničav in sovražen ne le do svoje širše okolice, temveč tudi do
svoje lastne družine. Razočaran nad celim svetom se je zatekel v
samotno kočo, iz katere je, z denarjem seveda, pregnal revno oglarsko družino. Takrat pa mu narava, ki jo pooseblja dobri duh, kralj
gora, pomaga k ozdravitvi tako, da se sam spremeni v Trapeža in
mu uprizori vse njegovo ljudomrzništvo. Na ta način mu odpre oči
in mu pomaga, da spet postane strpen, plemenit človek.
Kralj gora in ljudomrznik je sicer res čarobna igra in ena sama zabava, polna prelepih pevskih vložkov, v kateri pa se skriva veliko
resnic o človekovi naravi, ki nehote sprožajo v obiskovalcu vrsto
globljih premislekov in spoznanj.
Vedno poln avditorij na poletnem festivalu, tokrat že 15. po vrsti,
posebno pa še na domačih predstavah, v katero so v veliki meri
vpeti tudi domačini, je veliko priznanje vsem sodelujočim, bodisi na
odru ali ob njem. 
Iva Slabe

NAPOVEDNIK

• Sobota, 12.9.2015 pohod – VRANOV LET
• Sobota, 19.9.2015 pohod PO SLEDEH JURIJA KOZJAKA – TREB.
• Trgatev v Vitovljah pri Šempasu predvidena v začetku septembra
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

ekipi je to predstavljalo zelo velik zalogaj zaradi pogostih padcev.
V zadnji igri, igri presenečenja, ki se je imenovala zalivanje rožic so
se tekmovalci preizkušali
v koordinaciji. Tekmovalci so morali z zavezanimi
očmi prenašati vodo preko glave v kozarcu in jo
poskušali čim več zbrati
v zato namenjeni posodi.
Zaradi toplega popoldneva je tekmovalcem zelo
ugajalo, če se je na njih
polilo nekaj hladne vode.
Prvo mesto na regijskih
kmečkih igrah so si priborili člani DPM Hribci, drugo DPM LIŠ in
tretje DPM LIŠ VETERANI. Za zabavo med in po igrah so poskrbeli člani skupine Orli. Ekipo
DPM LIŠ so zastopali kosec
Peter Dobravec, grabljica Petra Firm, Marko Firm, Miha
Biaggio, Jernej Knez in Mija
Tomšič. Ekipo DPM LIŠ VETERANI pa kosec Aleš Šinkovec,
grabljica Urška Vehovec, Peter Savšek, Franci Firm, Sašo
Goršek in Elizabeta Marn Lakosil. Člani DPM LIŠ se zahvaljujemo vsem, ki ste prispevali za boljšo izvedbo regijskih kmečkih iger.
Z drugim mestom na regijskih igrah smo si prislužili nastop na
državnih kmečkih igrah, ki so
letos potekale
4.7.2015 v Šmihelu nad Mozirjem. Naše društvo je zastopala
ekipa v postavi
kosec Peter Dobravec, grabljica
Petra Firm, Marko Firm, Miha Biaggio, Bernard Štrus in Mija Tomšič. Igre so bile
iste kot na regijskih kmečkih igrah rezen igra presenečenja, ki se
je imenovala Gozdar. V tej igri smo se oblačili v gozdarsko opremo
za sekače. Osvojili smo 7. mesto naša grabljica Petra Firm pa je v
grabljenju dosega 3 mesto. Po igrah je sledila zabava z ansamblom
Golte.
Tajnica DPM LIŠ
Mija Tomšič
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DRUŠT
RUBRIKA
VA

Avgust 2015
Aktivnosti projekta DEMOKRATIČNA
ODGOVORNOST IN DRŽAVLJANSKA
UDELEŽBA V EVROPI - DOCPIE so se
prevesile v drugo polovico.

Glavni cilj projekta DOCPIE je povečati stopnjo ozaveščenosti o
evropskem državljanstvu, evropski identiteti, o nujnosti sodelovanja v evropskih volilnih postopkih in potrebi razvoja omrežji in strategij delovanja, z namenom da bi se povečal vpliv Evropske unije.
Preko poletja se izvaja aktivnost zbiranja javnega mnenja. V ta
namen je Društvo LAZ, kot vodilni projektni partner razvil vprašalnik, s katerim želi pridobiti mnenja državljanov o temah, kot so
evropska identiteta, udeležba na volitvah in evropsko državljanstvo.
Vprašalnik je bil narejen v angleščini, vsi partnerji pa so ga nato
prevedli v svoj jezik z namenom, da svojim državljanom omogočijo lažji dostop. Vprašalnik je bil državljanom posredovan preko
spletnega orodja (1ka.si), mnenja in predlogi sodelujočih v anketi pa bodo v veliko pomoč nevladnim organizacijam in občinam v
projektu DOCPIE. Tudi bralci ste
vabljeni, da izrazite svoje mnenja
in nam pomagate pridobiti čim
več mnenj. Elektronsko obliko
ankete najdete na spletni strani www.laz.si, oziroma na povezavi
https://www.1ka.si/a/68449. Veseli bomo vašega odziva, saj
vsako mnenje šteje!
Nekaj članov društva LAZ se je letos že udeležilo projektnih dogodkov. Od 30. 6. – 1.7. 2015 smo se tako člani društva udeležili projektnega dogodka »Razvoj regij in mest preko državljanske
udeležbe v okviru EU« v mestu Serres v Grčiji. Dogodka, ki sta ga
organizirali občina Serres in Klub UNESCO Serres, se je udeležilo
183 udeležencev iz 13 držav.
Konferenco je odprl župan občine Serres, udeležilo pa se jo je 16
predavatelji iz različnih sektorjev, od ministrstva do visokega šolstva, občine, Evrope direct, NVO in Organov upravljanja evropskih
programov teritorialnega sodelovanja. Vsi predavatelji so predstavili multidisciplinarni pregled svojih tem, tako da smo bili udeleženci konference seznanjeni z odločitvenimi procesi EU, z novimi
idejami sodelovanja in povezovanja, izmenjevali smo dobre prakse,
obenem pa se čutili povezane z ostalimi mesti in regijami v EU. Izmenjali smo tudi ideje o tem kako lahko civilna udeležba spremeni
podobo mesta. Projektni partnerji smo v času dogodka izvedli tudi
partnerski sestanek, kjer smo pregledali dosedanje aktivnosti in
naredili pregled prihajajočih.

PRIDRUŽITE SE ŽENSKEMU PEVSKEMU
ZBORU DRUŠTVA LAZ
Po treh letih prijetnega druženja in prepevanja pevke Ženskega pevskega zbora LAZ vabimo medse nove članice, ki jim je
petje in glasbeno ustvarjanje v veselje in sprostitev.
Prvič smo se srečale v začetku septembra 2012, še v starem gasilskem domu v Jablanici. Pod taktirko zborovodje prof. Ane Tori smo
s počasnimi koraki, vendar vztrajno in uspešno napredovale v kvaliteti našega petja. Prepevamo pesmi resnega in zabavnega programa, katerih priredbe
so namenjene ženskim pevskim zasedbam. Srečujemo
se ob torkih v gasilskem domu v Jablanici od septembra,
pa do konca junija.
Dobro se spominjamo našega prvega
nastopa na tradicionalnem Štefanovem
srečanju v Jablanici, 26. decembra 2012: pesem »Ljuba vigred« in
veliko treme…., led pa je le bil prebit!
V teh treh letih smo imele 16 nastopov. Ti so čedalje pogostejši: v
zadnji sezoni od septembra 2014 do junija 2015 smo kar sedemkrat stale na prireditvenih odrih: štirikrat na prireditvah v domači
Jablaniški dolini, na prireditvi ob občinskem prazniku v Šmartnem,
na občinski reviji pevskih zborov v Litiji, v februarju pa tudi na Madžarskem, kjer smo med drugim prepevale našim porabskim Slovencem ob slovenskem kulturnem prazniku.
V septembru se bomo udeležile pevske delavnice ljudskega večglasja pri mojstrici slovenskega ljudskega izročila Ljobi Jenče, glasba nas bo v nadaljevanju pevske sezone popeljala v svetove zabavne glasbe, pripravile pa bomo tudi bolj resen program za nastop
na občinski pevski reviji. V zbor vabimo vsa dekleta in gospe, ki
se želijo redno družiti z nami na vajah in s ponosom obleči našo
vijolično obleko na nastopih.
Draga dekleta in žene,
lepo povabljene v našo sredino v gasilski dom v Jablanici na
prvo srečanje v sezoni 2015/2016 v torek, 1. septembra 2015
ob 19.30 uri!
Pridite, ne bo vam žal!
Imamo se fletno in uživamo!
Milena Srmljan

Društvo LILA bo septembra
vpisovalo naslednja srečanja
ljubiteljev likovne in besedne
umetnosti:

Pod krošnjami Kmetije Juvan
cvrčale črke, se prepletali
glasovi in umetnine
V tretjem tednu julija je Kmetija Juvan v Tepah oživela. Krošnje dreves so gostile pridne bralce, kozolec talentirane
ustvarjalce ter skedenj izvrstne glasbenike in poete. V okviru Zavoda Divja misel že več let po vsej Sloveniji poteka projekt Knjižnica
pod krošnjami in letos ga je v goste povabil tudi Boštjan Juvan.
Poleg branja v šelestenju dreves je kmetija v tem tednu nudila tudi
možnosti nadgradnje kulturnega in ustvarjalnega dogajanja.
Na otvoritvenem dogodku, v soboto, 18. julija 2015 sta prisotne
navdušila harmonikar Jure Tori in pevka Ester Adamlje, ki sta bila
očarana nad prijetnim ambientom ter publiko in sta se zato še enkrat predstavila v sredo, v sklopu predstavitve poezije Rudija Medveda (pesmi je predstavila Katarina Juvan). Obiskovalci so bili na
otvoritvi deležni ogleda razstave Natečaja Pilovega stripa, kjer so
nagrado prejeli tudi Gaj Juvan, Jan Novak in Jon Juvan. Ob njej pa
so si lahko ogledali še del razstave Boštjana Juvana, s katero je
opravil sprejemne izpite za vpis na Akademijo za likovno umetnost
in oblikovanje. Nedeljo so zaznamovali skavti iz Šmartna pri Litiji, ki
so presenečali s svojo iznajdljivostjo in preprostostjo. Ponedeljkov
večer sta obogatila multi-instrumentalista Danijela Jerković in Alojz
Studen - Luj. Skozi melodije smo lahko začutili mogočnost glasbe
in se povezali s celim svetom. Poezija Laure Horvat (pesmi je predstavila Mateja Vozelj) je bila v torek nadgrajena z odlično glasbo
kitarista Mateja Feleta, kontrabasista Saša Piskarja ter pevke Ester
Adamlje, ki nas je zopet popolnoma očarala s svojim čudovitim glasom. Četrtkov večer je popestrila knjižničarka OŠ Litija in domačinka Nevenka Mandelj, ki zna na poseben način približati branje
poezije, ki je mnogim tuj. Naučili smo se poslušati in razmišljati ob
branju pesmi Toneta Pavčka, Bine Štampe Žmavc, Ivana Minattija,
Otona Župančiča, Cirila Zlobca, Pavle Voje in drugih. Duhovite in
aktualne pesmice je v petek predstavila Vida Sladič in nasmejala
številno občinstvo. Marinka Bevc pa je s seboj prinesla domače
dobrote, ki so nastale po receptih knjižice, ki jo je lansko leto izdalo
Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik in delovanje društva tudi
predstavila. Vsak dan pa so v dopoldanskem času potekale ustvarjalne delavnice za otroke. Risali so stripe, potekala je lego delavnica, ni manjkalo iger z vodo ter ustvarjanje akvarijev ter hobotnic. In
ker je na Polšniku tudi veliko nogometašev, so mladi talenti naredili
prava namizna nogometna igrišča. V četrtek sta jih na delavnicah
obiskali umetnica Nika Zore, ki je otrokom dan popestrila s poslikavo obraza in različnih detajlov po telesu, frizerka Urša Majcen pa je
skrbela za primerne pričeske. Knjižnica pod krošnjami se je sicer
zaključila v soboto dopoldan, vendar sta nedeljski večer popestrila
še Ema in Uroš Lamovšek, ki sta nas skozi fotografijo in zanimivo
pripovedovanje popeljala na Norveško, ki sta jo z družino obiskala
lani. Veliko novega in zanimivega smo izvedeli o tej severni deželi in
v marsičem bi jih bilo vredno posnemati tudi pri nas.

- FOTO LILA
- LILA - odrasli (risanje, slikanje, kiparstvo)
- CICI LILA za otroke od 4 do 8. leta
- MALA LILA za otroke od 9. do 15. leta
NOVO:

V mesecu avgustu smo v Društvo LAZ že začeli z aktivno organizacijo mednarodne projektne konference z naslovom »DRŽAVLJANSKA
PARTICIPACIJA V ČASU NEZAUPANJA (V EU)«, ki bo potekal 24.
Septembra 2015, v sejni sobi Ministrstva za kulturo, Majstrova 10, od 09.00 dalje.
Na konferenci bomo izpostavili problemski vidik demokratične odgovornosti in državljanske udeležbe v Evropi, saj ima nezaupanje v
elite in institucije močan emocionalni - čustven naboj in je o tem
nujno diskutirati. Govorili bomo o načinih in metodah, s katerimi bi
spodbudili ljudi, da bi se bolj vključevali v reševanje lokalnih problemov. Na delavnici, ki bo potekala v okviru konference bomo z
načeli in načini praktično preizkusili metodologijo za usmerjanje
dialoga o aktualnih evropskih temah (evropska Ekonomska in monetarna unija, delovna mesta, enotni digitalni trg, podnebni ukrepi,
energijska unija…).
V popoldanskem času bo potekala delavnica za pripravo novih projektov, ki jih financira Evropska unija iz programa Evropa za državljane, preko celega dne pa bomo s stojnico prisotni na festivalu
LUPA na Prešernovem trgu.
Zaradi lažje organizacije konference vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na spletni strani društva www.laz.si, kjer najdete prijavnico na konferenco.
Projekt financira
Evropska unija iz
programa Evropa za državljane.
Društvo LAZ

- NAJ LILA za mlade od 16. leta naprej
- LILA PIŠE za vse ljubitelje pisane besede
Srečanja bodo potekala:
- ponedeljek 16.30-18.00 - CICI LILA
- torek 18.00-19.30 ali po dogovoru - FOTO LILA
- sreda 18.00 - 20.00 -LILA - odrasli
- sreda 17.00-19.00 - NAJ LILA
- četrtek 17.30-19.00 - MALA LILA
- četrtek 19.00-20.30 - LILA PIŠE
Vpis v MEGLIČEVEM ATELJEJU v Šmartnem
v septembru 2015 - vsako sredo od 17.00 do 18.00 ure
ali po e-pošti: lilaatelje@gmail.com

Informacije: Joža Ocepek 041 443 555
ZAČETEK TEČAJEV V OKTOBRU 2015!

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
• VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
• ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA
IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC

Čudovit kulturni teden je potekal pod krošnjami in sencami obnavljajočih se objektov Kmetije Juvan. Stari objekti so zaživeli in nekako postali kar poosebljeni člani bogatega dogajanja. Nudili so senco pred soncem, zavetje pred mogočnimi žarki in zadnji dan tudi
pred dežjem. Hkrati pa so s svojo enostavnostjo in dediščinskim
pridihom delili bogate in nepozabne trenutke z odličnimi kulturnimi
ustvarjalci, ki med ljudi prinašajo veliko iskrenosti, spontanosti in
talentov, z vsem spoštovanjem do njihovega dela, vztrajnosti in ljubezni, ki jo izražajo skozi umetnost.
Boštjan je pričel uresničevati svoje ideje in želje, za katere verjamem, da so že nekaj časa tleli v njem. Pravi trenutek, pravi ljudje, delo, volja in pomoč prijateljev so sestavili celoto, ki nam je
obogatila vroče poletne večere. Hvala za prijetno enostavnost in
bogato veličino vsega dogajanja. Hvala Boštjanu za nekaj novega
in lepega. Nekaj, kar je v naš kraj prineslo drobne, a pomembne
premike. Hvala Katarini za trud in predanost ter soustvarjanje z
otroki, ki so pridobili nova znanja in izkušnje ob druženju tudi v
počitniškem času.
Fotografije veliko povedo o odličnem vzdušju in si jih lahko ogledate na www.polsnik.si.
Se že veselim, ko bodo krošnje, kozolec in skedenj zopet gostili
zanimive in iskrene kulturne ljudi, ki prinašajo iskrice radosti.
Mateja Sladič-Vozelj

Obrezovanje okrasnih in sadnih rastlin

ŠPO RT

Avgust 2015

NK Litija pred novo
tekmovalno sezono
POGLED NA ČLANSKO EKIPO
Članska ekipa je osvojila sredino lestvico in cilj
nove sezone je zagotovo več. Pred novo sezono smo izgubili mladega talentiranega igralca
Zdravka Radonjića, ki se je odločil za drug klub
v tujini. Ob tem se mu zahvaljujemo za vse dano NK Litiji. Na prehodu iz mladincev v člane je odšel zaradi bližine doma tudi Domen
Vehovec v sosednji klub NK Kresnice. Veseli pa nas dejstvo, da se
bodo zagotovo prvo leto pri članih kalili Andraž Škrinjar, Marcel
Grah, Robi Milojica Davidović. Računa se tudi na Kevina Cvetežarja in po enoletnem premoru tudi na Miho Štrusa. V vrste nam je
uspelo pripeljati Danijela Pantića, ki je igral v Avstriji in Martina
Gradiška. V ekipi je tudi nekaj povratnikov. Kakšna bo končna
sestava ekipe pa bo več znano v naslednjem mesecu. V zadnjem
trenutku in že v fazi priprav smo se odločili tudi za sporazumno
prekinitev pogodbe s trenerjem Zlatkom Ratajcem in se uspešno
dogovorili z Rokom Cirarjem, trenerjem iz Litije, ki je uspešno vodil
v zadnjih dveh sezonah ekipi Ivančno Gorico in Zagorje. Predstavnik kluba za pomoč pri samih tekmah še naprej ostaja Aleksander
Jovanovič.

PRIJAVA EKIP ZA NOVO TEKMOVALNO SEZONO
V NK Litija smo takoj po koncu sezone zavihali rokave in se začeli
pripravljati na novo sezono. Zaradi pomanjkanja igralcev letnik 98
in 97 in dobre generacije 99, slabših infrastrukturnih pogojev (ni
umetne trave) in želje selekcije U-15 po vrhu in napredovanju v 1.
Državno ligo smo se odločili, da pri selekcijah U-15, U-17 in U-19
sodelujemo z NK Rudar Trbovlje. Sodelovanje bo sledilo na način,
da Trbovlje posodi Litiji fante letnik 01 in tako Litija pri selekciji
U-15 poskuša osvojiti 1. Mesto. Litijski fantje letnik 02 pa bodo
igrali za ekipo Trbovlje. Litija pomaga Trbovljam pri selekciji U-17 in
U-19 na način, da jim posodimo določene igralce letnik 00, 99, 98,
97 in da fantje igrajo nivo višje, v 2. Državni ligi. Ker pa imamo igralcev teh dveh selekcij veliko, smo prijavili tudi združeno mladinsko
ekipo Litija. V sodelovanju vidimo možnost napredka igralcev, saj
bodo tekme težje in predvsem boljše vadbene pogoje, saj nam bo
Trbovlje nudilo igrišče z umetno travo v slabih vremenskih pogojih.
V NK Litija smo se poleg U-15, združenih ekip U-17 in U-19 s Trbovljami in mladinsko ekipo odločili, da v tekmovanja prijavimo še
ekipe U-8, U-9, U-10, U-11, U-13 in člane. To praktično pomeni, da
NK Litija v tekmovanja prijavlja 10 ekip, kar je največ v zgodovini
kluba in pokazatelj dobrega dela z mladimi.

NOVA TEKMOVALNA PRAVILA ZA SELEKCIJI
U-8 in U-9

Ker se sezona 2015/2016 začenja že v avgustu, so ekipe začele s treningi konec julija in v začetku avgusta. Ekipe se oblikujejo,
saj je predvsem v članskih ekipah prišlo do
sprememb igralcev, ki bodo nastopali v ligi.
Trenerji sestavljajo začetne enajsterice in jih
preizkušajo na pripravljalnih tekmah. Zato
so nogometne površine vsako popoldne zasedene, saj vse ekipe
trenirajo po vsaj štirikrat tedensko. Ker je v letošnjem letu veliko
število ekip, ki bodo tekmovale je problem v garderobah, saj se v
eni preoblečejo tudi tri selekcije naenkrat. Še vedno pa upamo, da
bomo od občine dobili gradbene dokumente in če bo potrebno s
prostovoljnim delom zgradili nam tako potreben objekt.
Ekipe, ki bodo letos nastopale v različnih starostnih skupinah imajo
tudi različne sisteme tekmovanj, zato se na treningih pripravljajo
in prilagajajo na nov način igranja, kar posledično pomeni večjo
zasedenost igralnih površin.
V Jevnici bodo tudi letos igrale ekipe od mlajših dečkov in deklic pa
vse do članskih enajsteric, zato bodo vsak konec tedna na sporedu
prvenstvene tekme.
Tudi mlajše selekcije se pripravljajo na začetek nove sezone, zato
vabimo še vse tiste otroke, ki bi si želeli igrati nogomet, da se pridružijo našim vadbam na igriščih. Informacije lahko dobite vsak
dan po 17 uri v športnem domu Jevnica.
Vse, ki vas zanima nogomet vabimo, da si ogledate nogometne tekme nogometašev v prihajajočem jesenskem delu in jih spodbujate
k uspešnim rezultatom. Obvestila kdaj so tekme bodo na oglasnih
prostorih v Jevnici in okoliških krajih.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

ŽRD Litija pred novo sezono
2015/16
Po poletnem oddihu so rokometašice v kategorijah starejših deklic, kadetinj in članic že začele
s treningi. V avgustu poteka vadba na zunanjih
površinah, izven športne dvorane, kjer dekleta
pridno delajo na vzdržljivosti. Mlajše deklice začnejo s treningi
24.8.2015. Naši najmlajši športniki in športnice pa začnejo s treningi v začetku šolskega leta. S treningi mini rokometa bomo
pričeli drugi teden septembra. Vabljeni, vsi, tako deklice kot
dečki, stari od 6 do 11 let (1. do 5. razred OŠ), ki si želite spoznati atraktivno igro z žogo, da se priključite treningom. Vadba
bo potekala dvakrat tedensko v Športni dvorani Litija. Otroci na
treningih spoznavajo osnove igre in rokovanja z rokometno žogo,
ob tem pa tudi stkejo nova prijateljstva.

Z novo sezono prihajajo tudi nova pravila za selekciji U-8 in U-9,
kjer bodo po novem igralne površine bistveno manjše, goli 2m x
1m in v ekipi samo 4 igralci. Z novimi goli pa prihaja tudi do dodatnih stroškov, saj 8 golov stane 1.410 € pri najugodnejšem ponudniku ter celoten strošek nosi klub sam.

DELO Z MLADIMI
Še naprej se bomo trudili povečati bazo najmlajših in tako omogočiti vsem mladim v Litiji zdrav način odraščanja in privajanje na
timsko delo, druženje in veselje ob zadetkih in dobrih predstavah.
Zato še sedaj vabimo vse, ki bodo začeli hoditi v osnovno šolo in
vse tiste, ki že hodite, da se oglasite v NK Litija ali pa povežete s
sošolci, ki so že aktivni in pridete na treninge v NK Litija. Še naprej
se bomo trudili sodelovati z OŠ Litija, OŠ Gradec in OŠ Šmartno
ter tam organizirali nogometne šole. Cilj je tudi sodelovanje z OŠ
Gabrovka-Dole, katerega nam ni uspelo vzpostaviti, da bi tudi najmlajši iz tega dela občine imeli možnost sodelovanja v nogometni
šoli NK Litija.

IGRIŠČI NK LITIJA IN ŽELJA PO UMETNI TRAVI
Še vedno pa vemo, da je edina rešitev na pomožnem igrišču umetna trava in razsvetljava, kar bi omogočilo nemotene treninge v zimskem delu. Seveda pa že vse zgoraj naštete opravljene stvari, klub
težko opravlja s sredstvi, ki jih pridobi od občine in sponzorjev ter
donatorjev. To so ogromne površine in ogromni stroški, zato je iz
dneva v dan težje, ker se vsepovsod finančne situacije zaostrujejo,
a vseeno sta v vodstvu NK Litija volja in želja močnejši ter tako
premagujemo tudi najtežje ovire.

Vabljene tudi nove članice v našo športno družbo. Spremljajte našo
spletno stran www.srce-me-povezuje.si/litija-zrd in FB strani.
Športni pozdrav!

9. poletni kamp
tradicionalnega karateja
Tudi v letošnjem letu je od 29. junija do 5. julija
v turističnem letovišču Pineta (HR) potekal 9. poletni kamp tradicionalnega karateja v organizaciji
klubov KK Kensei iz Litije, KK Goryu iz Tolmina in KK Huda mravljica
iz Jesenic. Letošnjega poletnega kampa se je udeležilo preko 50
oseb iz vseh treh klubov.
Na treningih, ki so vsako jutro in večer potekali v senci borovega
gozdička, so udeleženci pod strokovnim vodstvom klubskih trenerjev vadili tehnike Kihona (položaji in premikanje telesa, ročne in
nožne tehnike), Kat (Basai Dai in Sochin z ustreznimi bunkai izvedbami) in Kumiteja (borba).

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
Že v pred prejšnji številki smo objavili, da smo prišli do nove podobe,
logotipa. Sedaj je naš cilj, da do sezone pripravimo še članske izkaznice, plakate za tekme in zastave pred
klubom, ki bodo krasile športni park.
Vse pa je močno povezano s finančnimi sredstvi, zato vse poteka počasneje, čeprav bi si želeli vse izvršiti
čim prej.

FINANCIRANJE
MLADINSKEGA POGONA
Še naprej bomo sodelovali z opremljevalcem športne opreme Joma.
Komlete opreme bomo ponudili
vsem igralcem NK Litija.

SPONZORJI IN DONATORJI
Redni donatorji in sponzorji: Projektiranje, svetovanje Ivan Matijević, studio IM s.p., Zavarovalnica Maribor d.d., Ostrešje
d.o.o., Predilnica Litija d.o.o., Foto format d.o.o, PE Litija, Mollier d.o.o. Celje, JUB d.o.o., MONT – VAR d.o.o.
UO NK Litija
Gregor Zavrl, predsednik

Kot vsako leto je poleg programa karateja poletna šola vsebovala
tudi aktivno preživljanje časa - plavanje in igranje odbojke na mivki,
balinčkanje, hojo po vrvi in ostale športne igre. Posebnost letošnje
šole je bil tečaj nemškega jezika, ki sta ga vodila Toni in Tamara.
Obilica zabave, treninga in veliko prijateljstva - Gasshuku Pineta je
vedno zakon! Se vidimo prihodnje leto!
KK Kensei
P.S. Bi tudi vi radi spoznali karate in aktivno preživljali prosti čas v
prijetni družbi? Postanite naš član in se nam pridružite na treningih, ki bodo tudi v letošnjem šolskem letu 2015/2016 potekali v
veliki telovadnici OŠ Gradec ob ponedeljkih in četrtkih ob 17.00.
Vabljeni!
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tenis klub AS
PIA ČUK OSVOJILA SVOJ PRVI
PROFESIONALNI TURNIR
Pretekli dnevi so bili za tekmovalce Tenis kluba AS Litija v znamenju mednarodnih tekmovanj, na katerih pa so dosegli
izvrstne rezultate.
Na 10.000$ vrednem ITF turnirju v sosednjem Trbižu (rdeči pesek) je 19 letna Pia Čuk,
ki je trenutno na 701. mestu
WTA, tekmovanje zaključila z veliko zmago! To je prva
zmaga Pie na profesionalnem
turnirju, za nameček pa je Pia
zmagala tudi v igri dvojic skupaj s Tamaro Zidanšek. Tako je tokrat kar dvakrat dvignila zmagovalni pokal. BRAVO!!!! Pia je ves teden igrala fenomenalno in tako
je bilo tudi v finalnem obračunu, kjer se ni prestrašila 1. nosilke, vrstnice iz Italije Georgije Brescije (399. WTA). Pia je bila v obeh nizih boljša in se je na koncu zasluženo veselila pomembne zmage!g
21 letna Nastja Kolar (255. WTA) je na 25.000$ vrednem ITF turnirju v Nemčiji (rdeči pesek) dosegla 3 zaporedne zmage in se uvrstila v polfinale, kjer ni imela možnosti proti leto starejši Romunki
Cristini Dinu, ki je do sedaj osvojila že 13 ITF turnirjev. Po izenačenem 1. nizu, ki ga je Nastja izgubila s 4:6, je naša tekmovalka
precej popustila in zmaga je šla v roke romunke.
Tina Kristina Godec se je odpravila na mednarodni mladinski ITF
v Stobreč, kjer je v kvalifikacijah enkrat zmagala, nato pa v drugem
krogu izgubila in se ji ni uspelo uvrstiti v glavni turnir. Tina bo od
24.8.2015 nastopala na turnirju s nagradnim skladom 10.000$ v
Kopru. Za nastop v glavnem turnirju je kot mladinska državna prvakinja prejela posebno povabilo selektorja reprezentance.
Na mednarodnem mladinskem ITF turnirju v Domžalah je v kvalifikaciji nastopil Mark Mesarič. Mark je odigral odlično in v drugem
krogu dal pravo lekcijo hrvatu Mateu Bubalo in ga premagal 6:1
6:1. V zadnjem krogu pa se je pomeril z nemcem Fabianom Knuettelom, ki je za zmago nad Markom potreboval 3 nize. Mark mu
je v 2. nizu celo zavezal »kravato«, saj ga je prepričljivo dobil s 6:0,
v tretjem, odločilnem nizu pa je več izkušenj pokazal nasprotnik
in dosegel končno zmago. Vsekakor pa je to obetaven začetek na
turnirjih v starejši kategoriji do 18 let.
Odlično pa so nastopili naši najmlajši aduti na teniškem festivalu
v Portorožu,na turnirjih do 10 in do 11 let, saj so osvojili cel kup
pokalov. V kategoriji do 11 let sta šli obe zmagi v Tenis klub AS
Litija. Pri dečki je slavil Bor Artnak, pri deklicah pa Rina Grošelj.
V konkurenci do 10 let pa smo osvojili dve drugi mesti in sicer je
znova držala pokal v svojih rokah Rina Grošelj, pri fantih pa je
drugo mesto osvojil Jaka Tomažin.
Na turnirju do 14 let v Portorožu je znova odlično nastopila Pia
Poglajen. Pia je nastopila v glavnem turnirju in je v prvem krogu
premagala mariborčanko Zalo Ano Volk s 6:3 6:4 in se uvrstila med
16 najboljših. Preboj v četrtfinale ji je preprečila 8. nosilka Stefanovič Lana iz Velenja, ki je bila boljša s 7:5 6:1.
Odlično je na turnirju z nagradnim skladom 25.000$ v Švici nastopila tudi Nastja Kolar, ki je klonila šele v finalu. Kljub 2. mestu je
Nastja po WTA lestvici zdrsnila iz 225. na 243. mesto, saj finale ni
bil zadosti za ubranitev lanskoletne zmage s Švedske. Nastja Kolar,
ki je pred mesecem dni obnovila sodelovanje s trenerjem iz mladinskih časov, Matjažem Pogačnikom, kljub temu ostaja optimistična
in njen cilj še vedno ostaja top 150 do konca leta.
Z velikimi koraki po stopinjah najboljših koraka 11-letni Bor Art
nak. Na turnirju do 12 let v Mariboru je suvereno opravil s skoraj
vso konkurenco, med drugim premagal tudi 1. nosilca turnirja in
se prebil vse do finala, kjer pa mu je malo zmanjkalo. Osvojeno
drugo mesto do 12 let (Bor lahko nastopa še v kategoriji do 11 let)
je odličen uspeh in da to ni bilo zgolj naključje, je Bor dokazal že
teden dni kasneje, ko se je na svojem prvem mednarodnem turnirju Tennis Europe do 12 let na Otočcu, prebil vse do četrtfinala in je
bil drugi najvišje uvrščeni slovenski tekmovalec. Bor je za nastop v
glavnem turnirju prejel posebno povabilo selektorja in je dodelitev
povsem upravičil. Bravo Bor !
Na Begantovem memorilau v Mariboru je
v kvalifikacijskih Round Robbin dvobojih
odločno nastopila tudi Rina Grošelj, ki
se je suvereno uvrstila v A finale, a je
nato v 1. krogu glavnega turnirja izgubila. Vendar ima Rina v tej kategoriji še
ogromno časa, saj je še dve leti mlajša
in lahko nastopa še v kategoriji do 10 let.
Na dveh mednarodnih turnirjih Tennis
Europe 16 je nastopil Mark Mesarič. Na
Lošinju je bil direktno v glavnem turnirju,
a je v prvem krogu po hudi borbi izgubil
v tretjem nizu. V Čakovcu je bila konkurenca še močnejša, pa je moral najprej v
kvalifikacije, ki pa jih je opravil odlično,
so mu pa žal vzele nekoliko preveč moči,
da bi takšen tempo lahko nadaljeval tudi
v glavnem turnirju. Vsekakor si nabira s tem zelo bogate izkušnje in
spoznava konkurenco v tujini, saj ga naslednje leto čakajo nastopi
za mladinsko ITF lestvico.
Tina Godec je nadaljuje z odličnimi nastopi. Potem, ko je postala
državna prvakinja do 18 let, je Tina odlično nastopila tudi na Državnem članskem prvenstvu in osvojila 3. Mesto posamezno ter naslov državne podprvakinje v dvojicah. V svoji kategoriji, to je do 18
let, pa je v Rogaški samo potrdilo svojo dominanco in znova zmagala turnir. V finalu je premagala Nino Kolar iz Maribora 6:4 6:3.
Bravo Tina! Tina bo v avgustu nastopila na mednarodnem turnirju
do 18 let za ITF lestvico v Stobreču pri Splitu, potem pa jo čaka še
nastopa na turnirju z nagradnim skladom 10.000$ v Kopru, kjer bo
nastopila s posebnim povabilom, ki jih ga kot državni prvakinji do
18 let podeljuje Teniška zveza Slovenije.
Na Odprtem prvenstvu Zala Open do 16 let v Ljubljani je znova
odlično nastopil petnajstletni Tom Ašič, ki se je uvrstil v četrtfinale. Zaradi poškodbe hrbta je moral v prvem krogu predati svoj
dvoboj Mark Mesarič in to potem, ko je zmagal v prvem nizu s 7:5.
Tenis AS

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

Z A H VA L A

Naj lučka nikoli ne ugasne,
ki za tebe gori,
ker v naših srcih živel
za vedno boš ti.

Zapustila nas je naša draga mama, babica in prababica

Mnogo prezgodaj in nenadoma, brez slovesa, nas je zapustil
naš dragi mož, ati, dedi, brat in stric

ANICA BRIC

IVAN KRALJ

5.3.1925 – 22.7.2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo
se Domu Tisje za skrb in nego, g. župniku za opravljen obred, DU Litija,
pevcem, trobentaču, pogrebcem ter vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Zapustila nas je draga mama, babica in prababica

ANA LAPORNIK
5.10.1922 – 6.7.2015
iz Litije

26.6.1955 – 12.7.2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom za vso pomoč,
prijateljem in znancem za cvetje, sveče in izrečena sožalja. Posebna
zahvala g. Tonetu Lokarju in Bojani Lemut za ganljiva govora. Hvala g.
župniku za lepo opravljen obred, pogrebcem, pevcem ter vsem, ki ste
se nam pridružili ob zadnjem slovesu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, maše in pomoč.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen
obred, pogrebni službi KSP Litija, pevcem Lipe in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsem še enkrat HVALA.

Žalujoči: vsi njeni

Pogrešamo te: žena Štefka, sin Miloš z družino, hčerka Tatjana
z družino, oče Ivan ter ostali sorodniki

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

Angeli
…a sreča kot sonce zahaja
in z njo odidejo mnogi,
le mama vztraja do kraja
v svoji angelski vlogi…
(Pavček)

Z A H VA L A
V 88. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce ljube mame

V SPOMIN

Z A H VA L A

MARIJE SMRKOLJ

5. avgusta je minilo žalostnih 11 let odkar nas je zapustil
naš dragi oče, tast in dedek

ob boleči izgubi dragega

rojene Kraševec
Cetretove mame iz Ribč

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in darove za
sv. maše ter vsem, ki ste našo mamo tako številčno pospremili na njeni zadnji poti. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, Gasilskemu
društvu Ribče, ge. Adriani Cividini za govor in vodenje pogreba ter
društvom za prisotnost s prapori. Posebna zahvala g. Franciju Rokavcu
za čuteč govor slovesa. Hvala ZD Litija, posebej zdravnici ge. Kokotovi
in patronažni službi. Hvala Domu Tisje – nega na domu, za nego in
pomoč, vsem in vsaki negovalki posebej.

IVAN RENKO

Nasmeh tvoj nikoli v nas
ne bo zbledel,
tvoj obraz v spominu nam
večno bo živel.

30.6.1929 – 4.7.2015
iz Brega pri Litiji 1

iz Litije, CDK 1

Ostal je v naših srcih in nikoli ne bo pozabljen,
saj smo v mislih z njim in žalujemo za njim.

Mama, zahvaljujemo se Ti za vso Tvojo skrb za nas in za dom,
ki si jo dajala vse življenje.
Hčerke Sonja, Jelka in Mari z družinami

IVANA POTISKA
Rad si imel sonce in v sončnem dnevu smo te pospremili k večnemu
počitku. Zahvaljujemo se vsem, ki ste prišli, ga imeli radi in spoštovali,
ter mu darovali cvetje in sveče. Hvala vsem za iskreno izrečena sožalja
in besede tolažbe. Hvala vsem vam, ki ste sodelovali ob slovesu, mu
izkazali spoštovanje in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Iskreno hvala vsem, ki ga boste ohranjali v lepem spominu.
Žalujoči: vsi, ki te imamo radi

Vsi njegovi, ki ga imamo radi
Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo:
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
(T. Pavček)

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T.Pavček)

Z A H VA L A
V SPOMIN
Minilo je pet let, odkar nas je zapustil naš dragi mož,
oče in dedek

ŠTEFAN SITAR
3.3.1957 – 3.8.2010
iz Sp. Hotiča

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

Vsi njegovi
V najinih srcih
boš ostala do
snidenja.

V 72. letu se je od nas tiho poslovila naša draga žena,
mama, babica

V SPOMIN

ANTONIJA (ZVONKA) MALIS

9. junija 2015, je minilo eno leto odkar se je od nas poslovil
naš dragi mož,ati in ata

rojena Krafogel
iz Ponovič
16.9.1943 – 10.8.2015

Lepa hvala vsem, ki se ga spominjate
in obiskujete njegov grob.

Mož Jani, sinova Evgen in Rok z družinama

Žena Lojzka in otroci z družinami

Z A H VA L A
4.8.2015 nas je zapustila

FRANČIŠKA OKORN

ob nepričakovanem in bolečem slovesu od našega

ROMANA PLANINŠKA
22.2.1954 – 8.8.2015

rojena Belko

Zahvaljujeva se sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena so
žalja, darovano cvetje, sveče in vsem, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti. Iskrena hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred,
pevcem, pogrebni službi Litija, Predilnici Litija, DU Litija, MDI – Litija,
dr. Moniki Agrež, sestri Tini in patronažni sestri Sandri.

Žalujoči vsi njeni

iz Slivne 4, Vače

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in krajanom za izrečena
sožalja, darovano cvetje in sveče, in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji
poti. Hvala osebju UKC Ljubljana-Institutu za nevrofiziologijo, posebno
prof. dr. Janezu Zidarju, osebju ZD Litija, dr. Sabini Kokot, patronažnim medicinskim sestram, še posebno ge. Karmen in Domu Tisje za
pomoč pri oskrbi na domu in negi. Hvala govorniku g. Marjanu Maliju
za izrečene poslovilne besede, hvala trobentaču Gašperju Namestniku,
pevskemu zboru Lipa za zadnje pesmi in župniku g. Tomšiču za opravljen obred.
Pogrešali te bomo!

Spomin…
Edini, ki ostane močan nad vsem,
edini cvet, ki ne uvene,
edini val, ki se ne razbije,
edina luč, ki ne ugasne. Spomin …

Z A H VA L A

PETER JUVAN

se želimo zahvaliti vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem ter znancem, ki ste nam izrekali ustna in pisna sožalja, podarili cvetje in sveče
ter ostale darove, darovali za maše, nam nudili moralno podporo, z
nami delili objeme bolečine in žalosti. Zahvaljujemo se gospodu Marjanu Lampretu za opravljen pogrebni obred z mašo, pevcem za lep
izbor pesmi, trobentaču za zaigrano Tišino, prijatelju za besede slovesa
in KSP Litija. Še posebej hvala Romanovim in Blaževim prijateljem ter
sosedom. Iskrena hvala vsem in vsakomur, ki ste s svojim prispevkom
pomagali in ga pospremili na zadnjo pot.
Žalujoči: mama, žena Boža, sin Blaž, hči Irena ter ostalo sorodstvo

Litijska Lipa za Litijane
Spoštovane občanke in občani!
Vokalna skupina Lipa je vselej bila eden izmed
prepoznavnih “atributov” mesta Litija. Prebivalci mesta ob Savi smo lahko ponosni na izredno glasbeno-vokalno dediščino, ki nam jo nekaj aktivnih in vrhunsko kulturno in humanistično izobraženih posameznikov vsakdanje
prinaša bližje v naša življenja. Glasba je tako močna razsežnost v Človekovem bivanju, da se na poseben način, tako ali
drugače, dotika vsakogar izmed nas. Vzbuja nešteto občutij,
ki nam vsem ponujajo smisel v življenju ...
Pevci moške zasedbe vokalne skupine Lipa smo v duhu
zapisanega tako počaščeni, da smemo s svojim petjem sodelovati tudi ob slovesih od vaših in naših bližnjih. Z glasbo,
ki jo vpletamo v najbolj življenjske dogodke (med katere spada tudi smrt), se širimo prek meja koncertnih dvoran, s tem
pa rasemo tudi v sebi in za Druge ...
Litijska Lipa bo ob vaši podpori še naprej poskušala peti in
živeti ta duh ...

PETJE NA POGREBNIH SLOVESNOSTIH
Pevsko društvo Lipa Litija,
kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160

OBV E ST I L A / K R IŽAN K A
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NE P R EM IČNINE
PRODAM zazidljivo parcelo

v izmeri 1.500 m2 v Šmartnem pri Litiji
(Možna delitev parcele).
Informacije: 031/794 473, 031/630 931.

nagradna križanka

sestavil:

podarite odvečne knjige,
priročnike. Pokličite, pri
dem z veseljem, jih odpeljem in ohranim.
Tel.: 030 996 225
KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, medalje,
značke, bajonete, čelade,
sablje, uniforme, stare razglednice, kipce, slike, nakit,
kovance, knjige in druge
starejše drobnarije, ki jih
morda ne potrebujete več.
Tel.: 051 740 430.
PRODAM mešana drva,
30,00 EUR 1m3.
GSM: 031 604 753

ODDAM enosobno stanoPOLICIJA SVETUJE
vanje 30 m2 z vrtom v PoOb začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko razigranih otrok, novičah. Polde Baloh, Ulica
ki še ne poznajo nevarnosti v prometu. Zato je zagotavljanje varnosti solidarnosti 4, 1270 Litija.
otrok v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije.
Tel.: 041 872 784
Vozniki, poskrbimo, da bodo naši otroci na svoji šolski poti varni!
Na cestah veliko pogosteje kot med počitnicami srečujemo otroke, med njimi se jih mnogo poda v šolo prvič. Skrb za tiste, ki prvič
stopajo na šolske poti in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko
srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izredno pomembna.
Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na učence, ki se po dolgih
počitnicah vračajo v šole in so še razigrani.
Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise
si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti
bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu.
V okolici šol policisti v prvih šolskih dneh policija izvaja poostren nadzor
prometa, še posebej med prihodom učencev v šolo in odhodom domov.
Policija preverja varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi za večjo varnost ob
zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in
koles z motorjem. Redno preverjamo tudi pravilno uporabo varnostne
čelade. Policisti v začetku šolskega leta tudi poostreno nadziramo tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok, ter uporabo varnostnih pasov
in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo.
Vsi skupaj poskrbimo, da bodo vsi otroci varni na cesti! Vozniki!
Ko opazite otroke ob cesti, zmanjšajte hitrost, bodite pozorni na
njih, saj se nikoli ne ve, kaj se plete v mladi glavi. Otrok lahko
nenadoma skoči na cesto!
Danijel Stanojevič
pomočnik komandirja PP Litija

Jože Vizlar številka: 177
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Težje besede: OMAGRA, HOR, IPIN, NARAT,
ATENAGORA, AJKA
Izžrebanci križanke iz meseca JULIJA 2015 prejmejo
reklamno majico časopisa Občan. Nagrado prejmejo
v Tiskarni ACO, CDK 39, Litija. Nagrade prispeva
Tiskarna ACO.

1. Rudi Višnikar, Moravska gora 6, Gabrovka
2. Bernarda Vukosavljevič. Luke Svetca 5, Litija
3. Ivan Ferme, Jelenski reber 16, Dole pri Litiji

SALSA CUBANA

Prava kubanska SALSA, oziroma kot ji pravijo
na Kubi Casino s kubancem Erasmom bo
potekala ob sobotah, ob 19.00 uri, od začetka
meseca septembra dalje v dvorani Steko.
Na urah kubanske Salse boste
spoznali plesne ritme iz vroče,
temperamentne Kube.
Plesne ure bodo potekale
v paru.

Vabljeni!

SLOVENSKI
ŠOLNIK
(MIHA)

MAMA

POZDRAV
LJANJE
Z ROKO

Dan odprtih vrat bo
v soboto 12.9.2015.

PROTIN
V
RAMI

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.9.2015 na naslov ured
ništva.
Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli veliko pizzo
Mona Lisa. Bon za pizzo prejmejo v Tiskarni ACO, CDK
39, Litija.

ZUMBA SPET V LITIJI

Zopet Zumba v Litiji z licenčnim
inštruktorjem Zumbe Erasmom.
Ure Zumbe bodo potekale
ob nedeljah, ob 19.00 uri
in vsako sredo ob 20.30
v dvorani Steko,
od začetka meseca
septembra dalje.

Dan odprtih vrat bo v nedeljo, 6.9.2015,
kjer boste spoznali latino-ameriške ritme.
Vabljeni!

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

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada 5650 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

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

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

velika = 6,00 €

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

NOVO! NOVO!
NA GRAŠKI
DOBRAVI!!!

Ugodno prodam zazidljivo parcelo z gradbenim dovoljenjem v Litiji (Praprošče) na sončni legi. Možnost takojš
njega pričetka gradnje. Za več info pokličite na:
041 651 802 ali 031 693 330.

( pri trgovini
Mercator )

Frizerstvo Meta
Marjetka Groboljšek s. p.
Prvomajska ulica 1
1270 litija

041 827 362
Ponedeljek, petek: 8. do 12. ure
in 16. do 20. ure
Torek, četrtek: 8. do 14. ure
Sreda: 14. do 20. ure
Sobota po dogovoru.

PRAVNO SVETOVANJE – VODENJE POSLOVNIH KNJIG
GOLOBINEK d.o.o.
Nudimo celovit in strokovni servis na vseh področjih poslovanja podjetij, vseh statusnih oblik in
fizičnih oseb z dejavnostjo. Velik poudarek dajemo strokovnemu znanju z 30-letnimi izkušnjami.
www.dobra-vila.si
racunovodstvo@dobra-vila.si
Šumnik 9, 1272 Polšnik

Tel.: 01/8973-907

Novice iz FC Litija

Članska ekipa Futsal kluba Litija je začela priprave na sezono 2015/16
pod vodstvom trenerja Tomislava Horvata. Igralska zasedba je glede na
prejšnjo sezono kar precej spremenjena. Od reprezentančne trojke je v
klubu ostal Gašper Vrhovec, v mariborski REMAX sta odšla vratar Damir
Puškar in napadalec Denis Totoškovič. Poslovil se je tudi Damir Pertič, ki je prišel na
pomoč v zaključku pretekle sezone. Novinci so mladi igralci Teo Turk – reprezentant
U-21, Matej Gregorič – tudi že vpoklican v člansko reprezentanco, Nikola Jelić in Vid
Sever iz Ribnice ter Tine Šturm iz Škofje Loke. Zasedbo dopolnjujejo še Nermin Hasanbegović, Borut Ručna, Primož Reljič, Jasmin Begič, Borut Bučar, Klemen Duščak ter
Nejc Vrhovec in Max Dimec, ki sta se ekipi pridružila iz mladinskih vrst.
Cilji ekipe v prihajajoči sezoni so visoki, kljub spremembam. V prvi vrsti je to uspešno
uigravanje, nato pa konkurenčen boj za vrh prvenstvene lestvice. Prva prvenstvena
tekma in pravi test za ekipo bo na sporedu že v petek 11.09.2015, ko v Litijo prihaja
aktualni državni prvak Dobovec.
V drugi polovici septembra bodo s treningi začele tudi mlajše selekcije, od U-13 do
U-19, ki se jim bo tekmovalna sezona pričela v sredini oktobra.
Vabimo vse osnovnošolce in srednješolce, letnik 2006 in starejše, da se nam pridružijo. Več informacij o treningih in delovanju selekcij bo na voljo na spletni strani kluba
http://www.fclitija.si in Facebook strani FC Litija. 
Marko Jurjevec

VABLJENI V NOVO PLESNO
SEZONO s Plesno športnim
društvom NLP

Za nami je še ena uspešna plesna in tekmovalna sezona 2014. Pod okriljem Nataše
Lovše Pepelnak, Tadeja in Katjuše Premk, Maše Mesarič, Tjaše Dražumerič, Mojce
Sečkar, Dejana Benedika in zunanjih sodelavcev, smo se čez celo leto vrteli v ritmih
hip- hopa, jazza, plesne joge, baleta, otroških plesov, ŠPF- ja (Šolski plesni festival), breaka ter country line plesa. V pretekli sezoni smo imeli, sedaj že tradicionalno, novoletno prireditev, prav
tako pa smo sodelovali na pustovanju ter se udeležili Litijskega teka. V naši plesni dvorani sta nas obiskala trenerja
Žan in Tilen iz skupine Artifex,
še posebej pa smo ponosni,
da smo gostili naš prvi pravi
»workshop« z ameriško koreografinjo MISS ANDYE J. S
plesnimi miniaturami smo sodelovali na plesni reviji, s tekmovalnimi koreografijami na
pokalnih plesnih turnirjih in državnih tekmovanjih pod okriljem PZS (Plesna zveza
Slovenije). Naši tekmovalci pa so zastopali Slovenijo tudi na evropskih in svetovnih
plesnih prvenstvih pod okriljem IDO (International Dance
Organization). Rezultate naših plesalcev lahko spremljate
na naši FB strani NLP Litija, kjer objavljamo podrobnosti
in informacije o vseh naših aktivnostih. Občina Litija je z
NLP-jem res mala plesna velesila, kar potrjujejo kar štiri
formacije v street show plesih, dva pokalna prvaka v street show solo plesu (Aljaž Strmljan) in jazzu (Živa Rovšek
in Ela Kasli), drugouvrščeni v jazzu med mladinkami (Aja
Topolnik in Lana Vehovec), peto uvrščeno v street show
plesih (Sara Bendra) in ostali solisti in dvojice v hip- hopu.
V septembru bo članska formacija »Let there be light«,
ki je dosegla odlično 3.mesto na državnem prvenstvu,
potovala na svetovno prvenstvo v street show plesih, v
Ostravo (Češka). V slovenski reprezentanci pa bo tudi solist Aljaž Strmljan in mini
produkcija »Inside the box«.

Zahvaljujem se vsem TRENERJEM, PLESALCEM, PLESALKAM in STARŠEM, ki
ste snovali to plesno pravljico v sezoni 2014/15 ter našim podpornikom:
Cestnik Jože s.p., Šuštar trans d.o.o., KSP Litija d.o.o., Predilnica Litija d.o.o.,
Borišek Natalija s.p., Bona J d.o.o., Rudi Turs d.o.o., Forum d.o.o., Haris d.o.o.,
RSH d.o.o.

Vabljeni, da se nam pridružite in zaplešete z nami v novi sezoni 2015/2016. Vse o
naših plesnih dogajanjih in plesnih dosežkih najdete na Facebook strani NLP Litija
in spletni strani www.psdnlp.com
Info: mob.: 041418343, 040244842; e- mail: psd.nlp@gmail.com; fb: NLP Litija

