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novice iz občine litija

Tokratna številka Občana nam prinaša številne vtise poletja, veliko je takšnih, kjer ste
bili tudi sami udeleženi ali pa celo pomagali
pri izvedbi dogodkov. Vedno je tako, da bolj
kot se bliža prvi šolski dan, bližje je konec
poletja in tudi odrasli po oddihu moramo
nazaj k rednemu delu in počasi pospraviti in
urediti še vse okoli stanovanja, hiše ter tudi
v prostorih in omarah lahko prezračimo in
kaj obnovimo. Imamo novega ravnatelja OŠ
Gradec, sedaj pa se bližajo oktobrske volit
ve za predsednika, morda nas tudi preseneti
kakšen novi. Vsem učenkam, učencem, delavcem v šolstvu pa želimo prijeten začetek
šolskega leta in čimveč uspehov.
Urednik
Sašo Jovanovič
Prispevke pošljite do 08.09.2017
po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco,
C.D.K. 39, 1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.
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KOLESARSKI VZPON V OGLARSKO
DEŽELO NA DOLAH PRI LITIJI

V mesecu septembru bodo na račun prišli vsi kolesarski
navdušenci, saj športno društvo Dole pri Litiji, v organizaciji z drugimi društvi, prireja
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„TAČKE IN REPKI“

Spodnji Hotič 40 a, 1270 Litija
SPOŠTOVANI! V SREDO, 30. 8. 2017, OB 18. URI
VABLJENI NA VPISE V JESENSKE TEČAJE ŠOLANJA PSOV.
VPISI BODO POTEKALI NA TAČKOVEM PASJEM IGRIŠČU,
MED DOMOM RIBIČEV IN TENIS PARKOM AS V LITIJI.
Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo po naši
e-pošti: tackeinrepki@gmail.com
ali pa na številki 040/978-032. Se vidimo!
Društvo Tačke in Repki - www.husse.si

STRAN 14

v soboto 09.09.2017, »Kolesarski vzpon« v Oglarsko deželo. (Posamičen štart
med 9.00 – 10.00 uro). Vzpon poteka iz treh občin, po treh različnih trasah, primerljivih dolžin (Vse so krajše od 30km). Gre za razgibano pot, polno zanimivih
razgledov. 
(Več na 7. strani)
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O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

VARNA POT V ŠOLO IN DOMOV

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

Otroci, preden prečkate cesto, najprej poglejte na levo, nato na desno
in še enkrat na levo!
Če ni nikogar, jo lahko prečkate.

Vstop v šolo naj bo sproščen in prijeten tako za otroka kot za starše, zato ga začnite načrtovati in se ga skupaj veseliti že vsaj nekaj dni prej. Občutke starša bodoče prvošolke
je zapisala Klavdija Mlakar.

ADIJO VRTEC, POZDRAVLJENA ŠOLA…

Letos so se končali brezskrbni dnevi v vrtcu moje prvorojenke Erike. Dan, ko sem jo prvič
držala v naročju, se mi ne zdi tako daleč. Čas, ko sem se srečevala z vprašanji kot so npr.
kdaj bo jedla prvo gosto hrano, kako se bo počutila v vrtcu, ipd. so mimo. Bliža se čas, ko
bo moj otrok prvič prestopil šolski prag. Mamice smo bolj sentimentalne ob tako pomembnih prelomnih trenutkih. Trenutek,
ko bo postala prvošolka, je le enkrat v življenju in že danes se
v mislih poigravam z idejami kako ji naj ta dan pričaram nepozaben. Najprej sprejem prvošolcev v šoli, nato pa zagotovo
kakšna tortica ali morebiti obisk kino predstave.
Za Eriko je bil dan, ko je zadnjič bila vrtičkarica v Vrtcu Litija,
enoti Medvedek, nekaj povsem vsakdanjega. Ko sem jo vprašala: »Ali boš pogrešala vrtec?«, mi je suvereno odgovorila, da gre
novim dogodivščinam naproti, da se veseli šole, kjer se bo veliko naučila in kjer bo lahko še naprej ustvarjala risbice. Sama
pa sem se ukvarjala z drugimi vprašanji, in sicer kdaj jo bomo
peljali v šolo (zaradi služb), kakšne copate in športno opremo
kupiti, predvsem pa kakšno torbo kupiti. Če bi Eriko vprašali, bi
vam glasno odgovorila: »Torba Poppi« Ker pa je vsem staršem
še kako jasno, da so junaki iz risanke za naše otroke aktualni
nekaj mesecev, sem morala najti način kako hčerki obrazložiti
zakaj ne more dobiti torbe, ki si jo želi, temveč, da je potrebno gledati na to, da ji bo torba
všeč celo leto. Vesela sem, da ji je bila torba, ki jo je po najinem pogovoru izbrala, zelo všeč.
Kot starš sem bila pri nakupu prve šolske pozorna, da ima anatomsko oblikovano hrbtišče,
da je lahka, da nima koleščkov in ročaja za vleko torbe (prebrala članke na spletnih straneh, ki odsvetujejo tovrstne torbe), da je prostorna ter da je cena dostopna. Dejstvo je, da
se povprečne cene gibljejo od 50 EUR naprej, kar pri nakupu še drugih šolskih potrebščin
predstavlja velik strošek za družinski proračun marsikatere družine. Res pa je, da je država
poskrbela, da letos staršem prvošolcev ni potrebno kupiti učbenikov in delovnih zvezkov, kar
je staršem omogočilo, da smo ta denar namenili za kakšno drugo dobrino ali pa za družinski izlet v živalski vrt. Prvi september je blizu in kmalu bova z Eriko pripravile šolsko torbo
z zvezki, katere bova pred tem ovile, peresnico, copati, itd. Kot starš se veselim dneva, ko
bova z možem prvič pospremila Eriko med šolske klopi in bo uradno postala prvošolka. Vtisi
prvošolke in mene kot starša pa sledijo v naslednji številki Litijskega občana.
Klavdija Mlakar

UREJENA DOSTOPNA
POT NA ZG. LOGU

Za večjo varnost otrok vam policisti svetujemo:
Starši!
• Te in prihodnje dni čim več časa namenite
prometno-varnostni vzgoji otrok!
• Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo,
ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu,
na kolesu ali v avtomobilu.
• Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem
dajete zgled svojim otrokom!
• Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z
varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte
zavarovane v ustreznih sedežih.
• Tudi sami se vedno pripnite!
• Med vožnjo ne uporabljajte mobilnih telefonov!

Z izgradnjo nadvoza na Zgornjem Logu se
je mnogim lastnikom parcel na loškem polju
spremenil način dostopanja do njihovih površin, predvsem pa se je podaljšala njihova
pot. Direkcija za ceste je končno uredila dostopno pot, ki omogoča skoraj neposredni
dostop iz magistralne ceste G2-108 na loško polje ter je hkrati navezava na klančino na nadvozu katero uporabljajo pešci, ki
dostopajo do obeh avtobusnih postajališč.

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

Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena pomembnejših nalog policije.
V skladu z usmeritvami na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa policisti ob
začetku vsakega šolskega leta izvajamo ustaljene aktivnosti. S stalno navzočnostjo ob šolah
in šolskih poteh prispevamo k umirjanju prometa. Policijsko preventivno in represivno delo
je usmerjeno predvsem v zagotavljanje varnosti otrok in mladoletnikov na šolskih poteh ter
v nadzor nad upoštevanjem prometnih predpisov voznikov na območjih, kjer se otroci najpogosteje zadržujejo.
Aktivnosti policije so razdeljene v tri sklope, in sicer:
• aktivnost policije pred začetkom šolskega leta:
	Policisti pregledamo cestno-prometno signalizacijo v okolici šol in o ugotovitvah obveščamo vzdrževalce cest. Vodstva šol opozarjamo na dolžnost varovanja otrok na šolski poti,
skupaj z vodstvom posamezne šole pripravimo načrte varnih poti v šolo in predlagamo
morebitne spremembe prometne ureditve. Za zagotovitev višje ravni prometne varnosti
naših najmlajših šolam predstavimo možnosti sodelovanja tudi z drugimi institucijami pri
varovanju otrok (npr. Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, avto moto
društva, ipd.). Prav tako pridobimo informacije o vsakodnevnih organiziranih prevozih
otrok v šolo in iz šole.
• aktivnosti policije v prvih šolskih dneh:
	V prvih šolskih dneh policisti v okolici šol izvajamo poostren nadzor prometa, predvsem
med prihodom v šolo in odhodom domov. Preverjamo varno hojo otrok in prečkanje ceste,
opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi za večjo varnost ob
zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, mopedov, koles z motorjem. Redno preverjamo
pravilno uporabo varnostne čelade. Prav tako poostreno nadziramo tehnično brezhibnost
vozil za organizirane prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za
privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo. Za starše prvošolčkov
pripravljamo predavanja o prometni varnosti, ki ga policisti izvedemo ob začetku šolskega
leta. Učencem predavamo o prometni vzgoji, jih spremljamo po šolskih poteh, jim svetujemo in jih učimo o pravilni udeležbi v prometu, ob tem pa jih opozarjamo na morebitne
nevarnosti.
•	aktivnosti policije med šolskim letom:
	Med šolskim letom policisti preverjamo brezhibnost avtobusov za prevoz otrok na izlete
ter kontroliramo njihove voznike (preverjamo npr. počitek med vožnjo, psihofizično stanje
voznika, kontroliramo dokumente. Pozornost posvečamo nadziranju organiziranih šolskih
prevozov otrok in prevozov otrok, ki jih opravljajo njihovi starši ali sorodniki. Pri izboljšanju
prometne varnosti sodelujemo z mentorji prometne vzgoje in vodstvom šole in pri izvedbi
kolesarskih izpitov.
Avtor članka: Klavdija Mlakar, pomočnica komandirja PP Litija
Foto: Tadej Trbovc, policist PP Litija

TLAKOVANA POVRŠINA
ZA POLICIJSKO
POSTAJO IN GASILSKIM
DOMOM

V soglasju s PGD Litija, je JP KSP Litija
s travnatimi rešetkami tlakovalo 450 m2
površine za stavbo v kateri poteka dejavnost Policijske postaje Litija in PGD
Litija. Urejena površina je namenjena
za potrebe parkiranja kot tudi izvajanju
določenih dejavnosti PGD Litiji (vaje in
urjenja).

Zavarujte se pred vlomi in bodite pozorni
na drzne tatvine!

Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš!
Bliža se čas letnih dopustov. Policisti in kriminalisti svetujemo, da ob odhodu od doma preverite,
ali so vsa vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena. Vrednejše predmete shranite na varno mesto.
Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas
ni (ne puščajte vidnih sporočil, da ste kam šli,
ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod
predpražnikom in podobno, ne zastirajte oken z
zavesami, polkni ali roletami. Že najmanjše samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata,
primerna osvetlitev, občasna prisotnost, alarmne
naprave) lahko odvrne morebitnega vlomilca od
vloma in prepreči drugo škodo.
Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj
pokličite telefonsko številko 113 ali najbližjo
policijsko postajo. Ne vstopajte, saj se storilec
lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki
so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega
dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajajte
po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite
policijo! Naj tudi vaše vozilo na parkiriščih ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih
predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte.

Še vedno se na terenu z različnimi vozili pojavljajo potencialni storilci kaznivih dejanj Velikih
tatvin, izvršenih na posebno predrzen način iz
stanovanjskih hiš. Pri takšnih kaznivih dejanjih so žrtve predvsem starejši občani, ki jih
osumljenci pod pretvezo (odkup odpadnega
materiala, zaprošajo za vodo, čisto »navaden«
pogovor o urejenosti okolice hiše, ponujajo prodajo raznih priročnih predmetov ipd), zvabijo
iz hiše, tako da oškodovanec nima več nadzora
nad objektom in preusmerijo njegovo pozornost
s pogovorom. Medtem drugi storilec ali več, vstopi/jo v notranjost, od koder v večini primerov
odtujijo denar, nakit ali druge vrednejše predmete. Da so bili okradeni opazijo šele več ur po
dogodku.
Občanom svetujemo, da naj poskušajo imeti pod
nadzorom osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, naj jih brez potrebe ne vabijo v prostore
in naj vedno zaklenejo hišo, objekt…. Ključ naj
vzamejo s seboj pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na izgled oseb,
znamko, barvo in reg. št. vozila, s katerim so se
pripeljali, ipd. V kolikor občan kljub temu postane
žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvesti policijo
na številko 113.
Danijel Stanojevič
Pomočnik komandirja PP Litija
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Vzpodbudni in obetajoči podatki AJPES-a za litijsko gospodarstvo
Podatki iz letnih poročil, ki so jih družbe iz Zasavske regije AJPES-u predložile za leto
2016, kažejo na ponovno izboljšanje rezultatov poslovanja. V letu 2014 so zasavske
družbe po nekajletnem negativnem trendu poslovanja poslovale z neto čistim dobičkom v znesku 26.922 tisoč evrov, v letu 2015 pa ponovno izkazale neto čisto izgubo v
višini 1.542 tisoč evrov. V letu 2016 so zasavske družbe izkazale neto čisti dobiček v
znesku 32.099 tisoč evrov, kar je največ v zadnjih 10 letih.
LITIJA DVIGUJE
POVPREČJE V
ZASAVSKI REGIJI
Družbe iz občine Litija, ki se je Zasavski
regiji pridružila v letu
2015, so pripomogle,
da so rezultati poslovanja družb Zasavske
regije boljši, kot smo
jih predstavljali v prejšnjih informacijah, ko
ta občina še ni bila del
Zasavske regije.
GOSPODARSKE
DRUŽBE V ZASAVJU
Največ
zasavskih
družb (364 oziroma
35,7 %), ki so predložile letno poročilo za
leto 2016, je imelo sedež v občini Trbovlje.
Te družbe so imele
22,9 % zaposlenih,
ustvarile pa so 30,9
% čistih prihodkov od
prodaje. Največ zaposlenih, 36,9 %, je imelo
256 družb s sedežem v
občini Zagorje ob Savi.
Te družbe so ustvarile
33,8 % vseh čistih prihodkov od prodaje in
kar 44,6 % vseh čistih
prihodkov od prodaje
na tujem trgu. V občini Litija so bile 303

družbe z 21,0 % vseh zaposlenih, ki so ustvarili 20,7 % čistih prihodkov od prodaje. 97
družb iz občine Hrastnik je imelo 19,2 % vseh zaposlenih in ustvarilo 14,6 % čistih prihodkov
od prodaje.
SAMOSTOJNI PODJETNIKI
S spremembo klasifikacije statističnih teritorialnih enot v letu 2015, ko se je zasavski statistični regiji priključila tudi občina Litija, se je število podjetnikov v Zasavski regiji povečalo
skoraj za tretjino.
Največ zasavskih
podjetnikov, ki so
predložili letna poročila za leto 2016,
je imelo sedež v
občini Litija, 464 ali
32,7 % vseh v Zasavju. Imeli so tudi
največ zaposlenih,
33,8 % in ustvarili
največ, 33,5 % vseh
prihodkov
Največ neto podjetnikovega dohodka, 37,7 %, so
ustvarili podjetniki iz občine Litija,
29,5 % podjetniki iz
občine Zagorje ob Savi, 21,7 % podjetniki iz občine Trbovlje, 11,1 % pa podjetniki iz občine
Hrastnik. Neto podjetnikov dohodek se je v primerjavi z letom 2015 povečal v vseh štirih
občinah, najbolj v občini Litija, za 36 %, in v občini Hrastnik, za 10 %.
Tudi neto dodano vrednost so ugotovili podjetniki iz vseh štirih občin, največ v občini Litija, 36,7 %, in Zagorje ob Savi, 31,7 %. V primerjavi z letom 2015 se je najbolj povečala
pri podjetnikih iz Litije, za 15 %.
ZADRUGE
V Zasavski regiji deluje le 8 zadrug, 2,0 % vseh slovenskih. Zasavske zadruge so imele v letu
2016 19.869.000 evrov prihodkov in 19.810.000 evrov odhodkov. Prihodki in odhodki so se
v primerjavi z letom 2015 povečali za 1 %. V zasavskih zadrugah je bilo 120 zaposlenih, 2
manj kakor v letu 2015. 6 zadrug je po velikosti sodilo med mikro zadruge, 1 med majhne in
1 med srednje zadruge.
3 zadruge so imele svoj sedež v občini Litija, 3 v občini Trbovlje in 2 v občini Zagorje ob
Savi. V zadrugah s sedežem v Litiji je bilo 87 zaposlenih, ki so ustvarili 14.651.000 evrov
prihodkov in 45 tisoč evrov neto čistega dobička.
Podžupan Občine Litija, Boris Doblekar
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ŠOLSTVO

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

GIMNAZIJA LITIJA

PODPIŠITE PETICIJO TUDI VI!

DOBRODELNOST, PROSTOVOLJSTVO
IN VZGOJA ZA MIR DRUŽINO IN NENASILJE
NA GIMNAZIJI LITIJA

V okviru Erasmus plus projekta Help the Earth: reduce, reuse, recycle
smo na OŠ Litija pripravili iniciativo, s katero želimo ljudi osveščati o škodljivosti mikroplastike in o njenem pogubnem vplivu na okolje ter doseči prepoved uporabe v EU. Zbrane podpise bomo poslali predsedniku EU. Plastika je s svojimi sestavinami škodljiva tako za okolje
kot tudi za ljudi in živali. Manjši kot so delci, bolj nevarni so. Tako imenovani mikro delci, ki
se uporabljajo predvsem v kozmetiki, zlahka vstopijo v prehransko verigo. Učinki na ljudi in
živali pa še vedno niso dovolj raziskani.
Mikro kroglice se v veliki večini nahajajo v pilingih, najdemo jih pa lahko tudi v gelih za prhanje, zobnih pastah,… Kroglice so tako majhne, da se ne ujamejo v nobenem situ in gredo
naravnost v morje, kjer se kopičijo. Ribe jih pogosto zamenjajo za hrano in tako spet končajo
na našem krožniku.

Na problem opozarjajo v številnih državah, med drugimi tudi v Sloveniji. Zaskrbljujoča je
ugotovitev, da lahko ti drobni plastični delci na soncu postanejo zelo nevarni za zdravje, saj
se pod vplivom ultravijolične svetlobe sposobnost plastike za vezavo onesnaževala bistveno
poveča. Označevanje teh delcev ni obvezno, zato potrošnik zelo težko ugotovi, če izdelek
vsebuje te snovi.
Poleg primarnih delcev, ki se uporabljajo v kozmetiki, obstajajo tudi sekundarni. Ti so v
glavnem posledica velikih otokov smeti v morju. Veliki plastični kosi pod vplivom vremenskih
procesov, valovanja in sončnih žarkov, razpadejo na manjše.
Razlik med tema oblikama mikro plastike ni. Obe ostaneta v morju stoletja. Plastika sama po
sebi vsebuje veliko ftalatov, potencialnih hormonskih motilcev, strupov in rakotvornih snovi.
Kot da to ne bi bilo dovolj, majhni plastični delci delujejo kot magnet za okoljske toksine. Na
svojo površino privlačijo številne druge snovi. Strupena koncentracija je lahko do 100krat
višja kot v okoliški vodi.
Mikro plastika postopoma prehaja v prehrano ljudi. Do sedaj so delce odkrili v mleku, medu,
pivu in celo v pitni vodi.
Na svetovni platformi za spremembe change.org poiščite in podpišite peticijo To forbid
microbeads in the EU. Širite našo iniciativo med prijatelji in znanci.
Nevenka Mandelj

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

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

Kot vsako leto smo bili na Gimnaziji Litija tudi
letos aktivni na področju dobrodelnosti.
V oktobru smo želeli skupaj z OŠ Gradec in
Vrtcem Litija kupiti defibrilator. Zbirali smo
prostovoljne prispevke dijakov in učiteljev ter
prejeli tudi donacijo. Akcijo smo uspešno zaključili tudi s pomočjo dijakov, ki so sredstva
zbirali na bencinskem servisu Petrol v Litiji.
Defibrilator je že nameščen pri glavnem vhodu v gimnazijo, na zunanjem delu stavbe, in
je namenjen javni uporabi na območju Graške Dobrave.
V mesecu decembru smo zbirali obleke, obutev, hrano, igrače in otroške knjige. Zbrane
obleke in hrano smo podarili CSD Litija ter
Župnijski karitas Litija. Z zbranimi igračami
smo razveselili učence OŠ Litija, Podružnice
s prilagojenim programom.
V okviru prostih izbirnih vsebin – Vzgoje za
mir, družino in nenasilje – smo v letošnjem
šolskem letu za dijake organizirali več dejavnosti.
V oktobru so nas obiskali učenci OŠ Slavka
Gruma iz Zagorja. Zanje smo organizirali
naravoslovni dan na temo Spoznavanje
snovi. Dijakinje drugega in tretjega letnika
so izvedle nekaj zanimivih poskusov, potem
pa so postale mentorice učencem. Skupaj
so se pozabavali z nevidno pisavo, magičnim
mlekom in barvnimi indikatorji.
Naši dijaki so se z učenci družili tudi ob sestavljanju sestavljank, ugankah, pantomimi
in plesu. Učenci so nas navdušili s pripravljenostjo za sodelovanje in svojo dobro voljo.
Dijaki 2. a razreda so učence naučili ples
pingvinov, ki smo ga nato skupaj zaplesali in
se zabavali.
V mesecu marcu smo delavnici ponovili tudi
za učence OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom.

V mesecu decembru smo se že tradicionalno
odzvali povabilu OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom. Učenci in njihovi
učitelji so pripravili prireditev ob koncu koledarskega leta. Ponovno so nas presenetili
z enkratno izvedbo, Božičku pa so dijaki pomagali pri darilih.
V juniju smo za dijake organizirali obisk Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana,
ki se je preimenoval v center IRIS – Center za
izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. Dijaki so bili zelo
zadovoljni s predstavitvijo zaposlenih v centru,
ki so se zelo potrudili, da bi dijakom čim bolj
približali življenje slepih in slabovidnih.
Tudi na področju prostovoljstva so se dijaki
zelo izkazali.
Naše dijakinje so bile prostovoljke za OŠ
Slavka Gruma iz Zagorja. V Delavskem domu
Zagorje so spremljale otroke s posebnimi
potrebami na 8. republiškem srečanju gledaliških skupin OŠ s prilagojenim programom.
Podjetje Petrol nam je v oktobru ponudilo
pomoč pri zbiranju sredstev za nakup defibrilatorja. Našim prostovoljcem so omogočili
postavitev stojnice na samem bencinskem
servisu v Litiji in dovolili deliti letake ter zbirati prispevke za defibrilator. Takšno sodelovanje z njimi se je izkazalo za zelo uspešno.
Letos so dijaki prostovoljci prvič sodelovali
z litijsko enoto Doma Tisje. Dijaki obiskujejo
oskrbovance doma, se z njimi pogovarjajo,
jim prebirajo časopise in z njimi igrajo družabne igre.
V decembru so pevci gimnazijskega zbora skupaj z recitatorji nastopili z novoletno
obarvanim kulturnim programom v obeh
enotah doma. Maja pa so sodelovali na izletih z vozički, ki ju organizirata obe enoti.
Kolektiv Gimnazije Litija

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

WIEBKE, PROSTOVOLJKA IZ NEMČIJE,
SE JE POSLOVILA

S končanim šolskim letom 2016/17 se je za našo letošnjo prostovoljko Wiebke Dehmel iz Radebeula (okolica Dresdna)
končala njena evropska
prostovoljna služba na
šoli. Na predzadnji šolski
dan je na matični šoli OŠ
Gradec pripravila kratko predstavitev svojega
dela. Tako smo lahko videli, da prostovoljne službe ni opravljala zgolj na
naši šoli, temveč tudi na
Mladinskem centru Litija,
kjer je med drugim pripravila Nemški večer ter
tudi druge delavnice. Svoj
prosti čas je preživela z
raziskovanjem lepot naše
dežele, skupaj z drugimi
prostovoljci pa je šla tudi
čez mejo, in sicer na Hrvaško, v Italijo, pa tudi v Avstrijo. Med trimesečnim delom je obiskala vse
podružnične šole OŠ Gradec: ponedeljke je preživela na POŠ Kresnice, učitelje pa je spremljala
tudi na POŠ Vače, POŠ Hotič ter na POŠ
Jevnica. Povsod so jo učenci zelo dobro
sprejeli. Ker rada peče, je na matični šoli,
kjer je preživela največ časa, organizirala malo pekarsko delavnico, kjer je pod
mentorstvom učiteljic OPB in nemščine,
s skupinico učencev vsak teden spekla
kakšno dobroto. Ob njeni prisotnosti so
imeli učenci možnost bolj spontanega
učenja tujega jezika, saj so bili neposredno v kontaktu z maternim govorcem.
Veliko je učenju jezika pripomogla tudi pri
obveznem in neobveznem izbirnem predmetu nemščini, kjer je z učenci stalno
komunicirala in jih spodbujala k pogovoru v nemščini in/ali v angleščini. Wiebke
ostaja v Litiji do konca julija, z avgustom
pa se vrača nazaj domov v Nemčijo, kjer
bo nadaljevala s študijem. V naslednjem
šolskem letu s projektom Evropski prostovoljci na OŠ Gradec nadaljujemo. Že
oktobra pričakujemo nekoga, ki nam
bo s svojo prisotnostjo popestril ure na
šoli.
Koordinatorica EVS prostovoljcev iz
nemško govorečih dežel na OŠ Gradec,
Barbara Toš
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OTROCI NIMAJO ZAVOR, IMAJO JIH PA
AVTOMOBILI

VRTEC LITIJA

GOSTOVALI SMO V VRTCU MEDVEDEK

Otroci iz vrtca
Najdihojca so v
mesecu juliju gostovali v vrtcu
Medvedek. Vsi, od najmlajših do
predšolskih otrok, so pogumno
prestopili prag njim manj znanega vrtca. Z njimi smo bile njihove vzgojiteljice. Zanimivo je bilo
spoznati novo počitniško okolje in
nove prijatelje.
»Oooo, poglej to igračo, takšne
nimamo v našem vrtcu«.
»Jaz si želim na tista plezala«.
»Kako imenitno in zanimivo je
na tem igrišču ...«, so ugotavljali
otroci.
Ni nam bilo dolgčas. Risali smo,
barvali, gubali ladjice, lepili in nizali zapestnice, spoznavali zdravil-

na zelišča, poslušali zgodbice,
prepevali, plesali ter se igrali z
vodo. Predvsem vodne igre so
nam bile ob visokih temperaturah v veliko veselje.
Zelo dobro smo se počutili v
hladnih prostorih igralnic vrtca
Medvedek. Zato si vsi močno
želimo, da bi vrtec Najdihojca
čim prej postal NOVI VRTEC,
kjer bi nam bilo omogočeno
prijetno in hladno bivanje v vročih poletnih dneh.

Brezskrbnih počitnic je konec, šolski razredi
bodo ponovno oživeli, otroci bodo še polni vtisov s počitnic, še nekaj časa bodo z mislimi na
morju ali kje drugje. Tega bi se morali zavedati
prav vsi od udeležencev v prometu do
odgovornih, ki bedijo
nad varnostjo otrok
in mladine. Od tako
ali drugače razposajenih otrok bi bilo v
prvih dneh novega
šolskega leta težko
pričakovati, da se
bodo na cestah vedli
posebno disciplinirano. Otroci so kot najšibkejši udeleženci v
vsakdanjem prometu, vsaj statistično
gledano, pri nas dobro zaščiteni, a prav
vsaka nesreča ali
celo smrtna žrtev je v takih primerih boleča. To
pa terja od odgovornih in posebno od voznikov,

Maja Cilenšek,
vzgojiteljica

LITIJA NAŠE MESTO

Litijski edini mestni park sameva! Edina poletna točka za srečevanje mladih iz Litije sameva, prav
tako tudi mladi, tisti, ki jim ni do lokalov. Kaj lahko naredimo za mlade v Litiji? Da bi se mladi
kreativno srečevali v tem mestnem parku ob reki Savi bi nujno potrebovali letni PAVILJON, leseni osemkotni z kritino, za
preigravanje in
druženje mladih v poletnem
času. Res bi si
želeli prostor

da so v okolici šol in na poteh, kjer se veliko na
cesti ravno otroci dodatno mero pozornosti in
pameti. Otroci namreč velikokrat na cesti rav-

2.990,00 EUR

450,00 EUR

CHEVROLET LACETTI Wagon 2.0 TCDI Elite DAEWOO LANOS 1.5 SE Letnik: 1998,

za srečevanje med poletnimi počitnicami, za branje knjig pod krošnjami vrb in
preigravanje instrumentov, v senci in ob večerih. Občino ne bi stalo veliko, mladim
bi pa pomenilo mnogo! Letošnje poletje je že mimo, upajmo na naslednje v letu
2018.
Zvone Vrtačnik

5

Letnik: 2009, teh. pregl. 07/2017, prev. 167677 km, prev. 177400 km, vijolična kovinska barva,
bordo rdeča kov. barva, diesel motor, 1991 ccm, bencinski motor, 1498 ccm, 63 kW (86 KM),
89 kW (121 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA. ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.770,00 EUR

9.870,00 EUR

OPEL CORSA Color Edition 1.4 16V Let- OPEL ASTRA Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy

nik: 2012, prev. 134202, svetlo zelena kovinska Letnik: 2014, teh. preg. 11/2018, prev. 118257,
barva, bencinski motor, 1398 ccm, 74 kW srebrna kov. barva, diesel motor, 1686 ccm, 81
kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
(101 KM), ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA.

7.440,00 EUR

16.800,00 EUR

OPEL CORSA ENJOY 1.3 CDTI Letnik: OPEL Crossland X 1.6 CDTI Innovation Le-

2013, prev. 80780 km, bela barva, diesel tnik: 2017, teh. pregled: 06/2021, prev. 2000 km,
motor, 1248 ccm, 55 kW (75 KM), ročni oranžna kovinska barva, diesel motor, 1560 ccm,
menjalnik (5 pr.), KLIMA.
73 kW (100 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy ECO, letnik 2009, teh.
pregled 01/2018, prev. 235358 km, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW (110
KM), temno modra kov. barva, cena 3.980 eur; Opel Astra Sports Tourer 1.7
CDTI Cosmo, letnik 2013, prev. 150316 km, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW
(110 KM), temno siva kov. barva, cena 8.980 eur; ter še nekaj testnih vozil.

najo vse prej kot racionalno, saj so vendarle le
otroci, kotaleča žoga na sredi ceste ali skupina
šolarjev na pločniku pa je menda dovolj jasno
znamenje za alarm v voznikovi glavi. Ob začet-

ku šolskega leta so posebne akcije, v katere so
vključeni policisti, upokojenci in drugi, ki opozarjajo, da je promet za
otroka zelo zahteven
svet, saj mu še odrasli velikokrat niso kos.
Otroci si praviloma ne
znajo pravilno razlagati
prometnih predpisov in
pravilno oceniti razdalje bližajočih se vozil.
Torej naj del te naloge
prevzamejo drugi udeleženci v prometu, kar
pa še ne pomeni, da
si otroci na cesti lahko privoščijo prav vse.
Zato je izobraževanje
vseh več kot le nuja in
izboljšav ne bi smelo
biti konec. Zanimivo
bi bilo slišati ali videti predstavitve, kaj na
tem področju naredijo osnovne šole in sveti
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri
Občini Litija.
Na tem področju veliko vlogo odigrajo ne le razne ustanove, šole ali država, posebno pa še
starši. Ti so po zakonu odgovorni za varnost
otrok. Policisti lahko pri tem pomagajo z nasveti, nadziranjem prometa, vendar ne morejo
nadomestiti staršev, ki morajo odigrati najpomembnejšo vlogo.
Otroci pogosteje umirajo kot potniki v avtomobilih, redkeje kot pešci. Otroci so le redko
povzročitelji nesreč, najpogosteje pa so žrtve
neupoštevanja predpisov in neprevidne vožnje
drugih.
Poleg vseh sodelujočih za varnost otrok v cestnem prometu, lahko veliko storijo Občine in
župani, saj morajo na mnogih krajih izboljšati
infrastrukturo, le ta pa mora biti narejena tako,
da ne ustvarja novih pasti za otroke in druge
udeležence v prometu. Žal se rešitve najdejo
zadnji trenutek, ki so nepremišljene, sad posameznih lokalnih zanesenjakov, ki problem iz
enega torišča prenesejo na drugi del in izpostavijo otroke še večji nevarnosti. Npr. postavljanje avtobusnih postajališč skoraj v samih
križiščih, z raznimi dodatki (visokimi robniki, z
ležečimi policaji narejenimi v nasprotju s predpisi) ki vnašajo odpor do takega omejevanja hitrosti. Največji zagovorniki take ureditve so posamezniki, predvsem pa stanovalci, ki vzratno
vozijo iz svojih dvorišč na cestišče ali imajo ob
izhodu iz dvorišč postavljene visoke žive meje,
ki jim zastirajo preglednost.
To so makro elementi, ki vplivajo na varnost v
prometu, predvsem otrok, ki hodijo mimo takšnih dvorišč in zasajenih živih mej in kašnih
primerov je nešteto na varni šolski poti, ki jo
tako imenujejo.
Spoštovani občani, začetek šole je čas, v katerem je skrb za prometno varnost v prvi vrsti,
skrb, da zagotovimo varnost naših najmlajših. Poleg teh skrbi pa je še posebna skrb
na starših kako zagotoviti finančna sredstva
za učbenike in druge potrebščine. Mnogo je
primerov, ko starši teh sredstev nimajo kje
vzeti, brezposelnost, tako nizki osebni dohodki, ki zadoščajo komaj za preživetje, naši
družbi pa je kaj malo mar za takšne situacije,
Psi lajajo, karavana ide dalje, vsako leto novi
in novi učbeniki, ki za brez plačno šolo in
obubožane starše niso več poceni za mnoge
tudi nedosegljivi ker kratko malo ni finančnih
sredstev.
Ciril GOLOUH
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KULTURA

KULTURNI CENTER LITIJA
CUCKI
Zmagovalna predstava festivala Dnevi
komedije - Žlahtna komedija po izboru
občinstva 2017
Produkcija Mestnega gledališča Ptuj
Režija Matjaž Latin
Igralci Gojmir Lešnjak Gojc, Klemen Slakonja, Nenad Nešo Tokalić

ČETRTEK, 24. avgust

Dalmatinski večer z
Goranom Karanom in
žensko ter moško vokalno
skupino Lipa Litija

Priznani hrvaški pevec Goran Karan je samostojno glasbeno pot pričel v letu 1997.
V svoji bogati karieri je sodeloval na številnih festivalih, prepeval v muzikalih ter na
samostojnih koncertih po svetu (Avstrija,
Nemčija, Francija, Turčija, ZDA…) in osvajal
srca ljubiteljev nepozabnih melodij. Izdal je
6 samostojnih albumov. Svoje uspešnice
bo predstavil s svojima instrumentalistoma,
skupno pesem pa bodo zapeli tudi skupaj
z domačimi pevci. Četrtkov večer bo sicer
dalmatinsko obarvan, za kar bodo poskrbeli
predvsem pevke in pevci Pevskega društva
Lipa z instrumentalisti in znane uspešnice
boste po dveh letih spet lahko slišali na našem poletnem festivalu.

Večer pop glasbe z
Alenko Godec in s
spremljevalnim bandom
ter Pihalnim orkestrom
Litija

Alenka Godec je priznana slovenska pevka
zabavne glasbe, ki z nepozabnimi nastopi
navdušuje številne odre. Prepeva na številnih
festivalih (Ema, Slovenska popevka, Melodije
morja in sonca…), na katerih prejema tako
nagrade strokovnih žirij kot tudi občinstva.
Kar devet albumov je ugledalo svet na njeni bogati glasbeni poti. Trenutno poleg vseh
nastopov prepeva tudi v muzikalu Mamma
Mia. V Litiji se bo s svojimi uspešnicami
predstavila spremljevalnim bandom in vse
ljubitelje pop glasbe čaka nepozaben večer v
družbi odlične glasbenice. Zapela pa bo tudi
z domačim pihalnim orkestom, ki bo pričel
petkov večer. PIHALNI ORKESTER LITIJA vodi
Vasja Namestnik. S svojo preko 100 letno
tradicijo z ubranostjo razveseljujejo domače občinstvo in tudi ta večer bodo popestrili
glasbeni zaključek letošnjega festivala.
Vabljeni vsak večer ob 20. uri na ploščad
pred Športno dvorano v Litiji (v primeru slabega dežja v Športni dvorani Litija)

MATILDA POČAK‘
Produkcija: Špas teater
Režija: Nataša Barbara Gračner
Igrajo: Ivo Ban, Alojz Svete, Mojca Fatur

(TOTALNO) KATASTROFALNA
VEČERJA
Produkcija: Gledališče Koper
Režija: Samo M. Strelec
Igrajo: Aleš Valič, Mojca Partljič, Igor Štamulak, Vanja Korenč, Anja Drnovšek, Gorazd
Žilavec

BUH POMAGEJ
Produkcija: Zavod Smejmo se / koproducent: Kosovelov dom Sežana
Režija: Danijel Malalan
Igrajo: Franko Korošec, Žan Papič, Boris Devetak

POŠTAR
Produkcija: Špas teater
Avtorja: Boris Kobal in Gašper Tič
Igra: Boris Kobal
Če bi želeli postati naš abonent, nam lahko
pišete na kulturnicenter@zkms-litija.si in vas
uvrstimo na čakalno listo. V primeru, da sedež odpove kdo od lanskih abonentov, vas
kontaktiramo in pošljemo prijavnico. ROK
PRIJAVE: PETEK, 8.9.2017!

- 2
 7.9. ob 19:00 – Predavanje - Reka Sava
nekoč in danes (izvedeli bomo, kako je
najdaljša slovenska reka v preteklosti krojila življenja okoliških prebivalcev in kakšen
pomen ima za ljudi danes).

sebne informacije, izdelavo seminarskih nalog ali diplom itd. Če hranimo gradivo, ki ga
želijo, jim z veseljem priskočimo na pomoč.
Hvala vsem že vnaprej za sodelovanje, naši
zanamci Vam bodo hvaležni!

- 2
 8.9. ob 19:00 – Predavanje - Grajske
stavbe na območju litijske občine (predavatelj Tim Šteferl nam bo predstavil nekaj
najzanimivejših zgodb gradov v naši občini,
ki jo skupaj z občino Šmartno krasi kar okoli
40 grajskih stavb).

»Ko Litija še ni bila
Litija«

Vstop je prost – vljudno vabljeni!

Arhivska prizadevanja
muzeja

Litija skozi zgodovino in predvsem po drugi
svetovni vojni ni imela posebne sreče z arhivi, saj je bila večina uničenih ali kako drugače izgubljenih, posledično pa je bilo izgubljenih tudi veliko zgodb iz lokalne zgodovine. V
muzeju si že leta prizadevamo za obnavljanje
in ohranjanje litijske preteklosti, zato vljudno
vabimo vse občane, da pobrskajo po domačih arhivih in nam prinesejo na vpogled stare fotografije, različne dokumente in druge
predmete povezane z litijsko bližnjo ali daljno preteklostjo. Nekatera društva in posamezniki so se že odzvali in določene vsebine
so že dobile mesto v našem depoju. Arhiv se
počasi širi. Mnogokrat se v muzeju oglasijo
občani, ki iščejo gradivo za raziskovanje, za-

V oktobru bomo pričeli z jubilejno, dvajseto
sezono, gledališkega abonmaja v Kulturnem
centru Litija. Druženje nas povezuje in obletnico bomo na primeren način tudi obeležili.
Skupaj z odličnimi gledališkimi ustvarjalci v
mesto prinašamo smeh. Že več let so razprodani vsi sedeži v naši dvorani in verjamemo,
da bo tudi letos tako, saj smo za vas izbrali
odlične predstave, ki navdušujejo po vsej
Sloveniji. Zato vas vabimo k vpisu od 21.8.
do 8.9.2017. Lanski abonenti boste prijavnico in predstavitev prejeli po pošti, vse pa bo
objavljeno tudi na naši spletni stranI www.
jzk.si. Kot že vsa leta je abonma v Litiji na
sporedu ob ČETRTKIH OB 19.30! Tudi letos si
bomo ogledali gratis predstavo domače gledališke skupine. Želimo, da z nami preživite
lepe in smeha polne večer, zato smo za vas
izbrali:

Poletni čas v muzeju:
v juliju in avgustu bo muzej odprt le
za predhodno najavljene
obiskovalce
Informacije in najave obiska:
gsm 031/689-160 ali e-pošta:
mestnimuzej@zkms-litija.si

KNJIŽNICA LITIJA

Poletje v knjižnici Litija

Poletne dni si veliko ljudi popestri z obiskom knjižnice. Litijska in šmarska knjižnica sta odprti po
poletnem urniku, kot vse splošne knjižnice. Ob ponedeljkih in četrtkih jih lahko obiščete od 1219. ure, druge dni pa od 8-14.30 ure. Tako bo še ves mesec avgust.
Bralni seznami so zelo raznovrstni, obiskovalci si seveda želijo najnovejših knjižnih izdaj – vsekakor pa se pustijo prepričati nasvetom knjižničarjev, ki svetujejo v branje preverjene naslove, ki
vas ne bodo pustili ravnodušnih…

Otroška matineja

z novo sezono otroških matinej bomo pričeli
v soboto, 23. septembra ob 10. uri! In sicer
si bomo ogledali predstavo Čebelica Maja in
pajek! Predstave so primerne za otroke od 3
let dalje. Cena vstopnice je 3,5€. Na predstavah je vedno zabavno zato dobrodošli v
našem otroškem kulturnem kotičku!

Razstava

V ponedeljek, 25. septembra ste ob 19h lepo
vabljeni na otvoritev likovne razstave Aleksandra Lavrenčiča, člana društva LILA, ki
se bo predstavljal z risbami, akrili, grafikami
in izdelki ready made. Lepo vabljeni.

Dnevi evropske
kulturne dediščine
2017

Vabilo k vpisu gledališkega
abonma za sezono
2017-2018

V papirnici Ma-ar (nasproti muzeja, v stavbi
Centromerkurja) in v Turistično-informacijskem centru Litija (Valvazorjev trg) lahko za
ceno 4€ kupite prvo knjižico iz nastajajoče
zbirke zgodb o litijskih hišah izpod peresa
naše someščanke in pisateljice Darinke Kobal. Zgodba o pra-Litiji pripoveduje o življenju na naših tleh več kot 4000 let nazaj, saj
naj bi Litija nastala točno na mestu nove OŠ
Litija in stavbe Mestnega muzeja Litija. V pripravi pa so že nove zgodbe iz litijske zgodovine.
knjižica »Ko Litija še ni bila Litija« – 4€

Namen Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) je spodbuditi zanimanje javnosti
za varstvo kulturne in naravne dediščine in
javnosti predstaviti idejo o skupni kulturni
dediščini, o bogastvu in kulturni raznolikosti Evrope; spodbujati k reakciji na socialne, politične in ekonomske izzive. DEKD
predstavljajo najprepoznavnejšo akcijo pod
okriljem Sveta Evrope in Evropske Unije
na področju kulture, saj sodeluje 50 držav,
6.000 mest, 30.000 kulturnih spomenikov,
obišče jih več kot 20 milijonov obiskovalcev.
Letošnja tema DEKD je Voda – od mita do
arhitekture. Pestremu dogajanju po Sloveniji in Evropi se pridružuje tudi Mestni muzej
Litija s tremi zanimivimi dogodki:
- 2
 6.9. ob 19:00 – Odprtje razstave - Himalajski vodja Aleš Kunaver (razstavo so
pripravili v Muzeju novejše zgodovine Slovenije ob 30. obletnici smrti tega slovenskega
alpinista in z barvnimi fotografijami prikazuje njegove gorske podvige).

v živo spoznajo – kot se je zgodilo z morskimi prašički naše pravljičarke Tatjane.
Za delavnice skrbijo knjižničarke Mateja,
Erna, Majda, Aleksandra in Tatjana, srečanj se udeležuje od 10-15 otrok. Doslej
pa so spoznali: lastovke, mačke, pingvine,
morske prašičke – pričakujemo pa še pse,
pande, ... Uro in pol dopoldanskega druženja popestrijo še sveže pečena pokovka,
sokovi in minutke ob družabnih igrah in
brezskrbnem klepetu. Knjižnica je hiša, ki
vas vedno prijazno sprejme, naj bo tako v
vseh letnih časih.
Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič

Z veseljem v knjižnici opažajo, da
osnovnošolci znova polnijo svoje
počitniške poletavske sezname,
saj je branje odlična navada,
majica pa dodatna nagrada. V
septembru bodo vse povabili na
zabavno in humorno druženje
pred knjižnico. Zato Poletavci in
Naj Poletavci, do septembra je še
dovolj časa, da napolnete bralne
sezname.
Otrokom so med počitnicami
znova ponudili zanimiva in poučna druženja ob sredah. Letos
jim predstavljajo živali: skupaj jih
spoznavajo, poslušajo zgodbe o
njih, izdelujejo izdelke in jih celo
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ZLATA POROKA

V cerkvi Sv. Nikolaja sta v soboto 29.7.2017
Darinka in Janez Krafogel iz Litije obnovila
svojo zakonsko zvezo z zlato poroko. V krogu svojih najbližjih in prijateljev je cerkveni
obred opravil gospod župnik Jože Tomšič.

Življenje vaju je pred 50 leti povezala v ljubezni veri in spoštovanju, naj bo tak vajin življenjski šopek še naprej, naj še dolgo cveti
in nanj dodajajta čim več lepih rožic in čim
manj trnja.

(Nadaljevanje s 1. strani)

MLADINSKI CENTER LITIJA
Počitnice se bližajo h koncu in
z njimi tudi naš poletni počitniški program. V predzadnjem in
zadnjem tednu se nam lahko
pridružiš še na:
BOBNARSKI DELAVNICI
21.8. – 23.8., od 17.00 do 20.00, MC Klub
Domen Malis si bo tudi letošnje poletje vzel
čas za poučevanje mladih bobnarjev. Skupaj
se boste lotili prvih zavihljajev s palčkami, ujeli
ritem na bobnih in se do srede naučili vsaj eno
skladbo.
Medgeneracijsko glasbeno društvo Litija
za zaključek poletja pripravlja glasen in tradicionalno poskočen glasbeni festival, ki bo zagotovo presegel 52 decibelov. Izbrana glasba
in pestro dogajanje čez dan, zagotavljajo nepozabne trenutke v duhu dolgih, poletnih noči.
Tudi MC Litija bo na GLASBENEM FESTIVALU
F52, v petek 1.9. in 2.9. na Gradu Ponoviče.
Pridi tudi ti.
Lahko pa prideš ujeti mednarodni ritem
že en teden prej. KLIŠE v okviru glasbenega festivala pripravlja MLADINSKO IZMENJAVO MIXOLOGY. Med 28.8. in 4.9.2017.
Mixology je miks vsega kar nas zabava, osrečuje in navdušuje. Življenje je pač tako, da združuje prijetno s koristnim, zato bomo skupaj z
mladimi iz Latvije, Madžarske, Španije in Portugalske soustvarjali program festivala F52.

Septembra pa se bomo počasi tudi mi vrnili v
ustaljeni ritem. Vabimo vas, da se nam pridružite na družabnih ponedeljkih. Čas si bomo
krajšali z igranjem družabnih iger. Vsak ponedeljek, od 4.9. dalje, popoldne v našem dnevnem centru.
Torke bomo posvetli gibanju – pridruži se nam
na Tekaških torkih. Zbor skupine na dvorišču
pred MCjem ob 17.00.
Kaj je bolj tipično španskega kot telenovele?
Naši EVS in lokalni prostovoljci so med poletjem posneli telenovelo z naslovom Resurreccion del amor in se tako na zanimiv način
spoznavali s španskim jezikom, njihovim temperamentom in se obenem še neskončno zabavali. Sedaj pa je čas za premiero. Na ogled
najboljše telenovele tega poletja te vabimo v
soboto, 9.9.2017 ob 18.00.
14.9.2017 pripravljamo debatni večer. Začnemo ob 18.00. Ogledali si bomo film o navijačih
in govorili o Splošni športni kulturi pri nas in
v tujini.
Za konec septembra pa se nam pridruži še na
otvoritvi razstave naše EVS prostovoljke Ane
Gonzalez, ki bo v petek 22.9.2017 ob 18.00 v
galeriji Mladinskega centra.
Ujemite še zadnje tedne počitniškega športnega programa, ki ga soustvarjamo s Klišejem, Fundacijo za šport in ostalimi partnerji.
Za zaključek poletnega športnega druženja pa
pripravljamo turnir
v ODBOJKI na mivki. V soboto, 26. 8.
2017 se bodo med
seboj pomerile mešane ekipe treh igralcev
(ena ženska in dva
moška ali en moški
in dve ženski). Prijave
zbiramo na telefonu
051/443 410 ali na
elektronskem naslovu
sport@zkms-litija.si
najkasneje do 24.8..
Za več informacij
obišči našo spletno
stran www.mclitija.si
in spremljaj naš profil
na Facebook-u.

KOLESARSKI VZPON
V OGLARSKO DEŽELO
NA DOLAH PRI LITIJI
Vse tri poti so privlačne, pot iz Litije
pa je posebna, ker bo
vsak kolesar moral
premagati tudi vzpon
na Presko (cca. 5 km
vzpona). Gre za idealen klanec, ki ni preveč strm, vožnja pa v
celoti poteka v senci,
tako, da ga je luštno
prepeljati tudi v vročini. Štartati je mogoče poleg Litije, tudi v
Trebnjem ali Radečah,
cilj vseh treh tras pa je
na igrišču OŠ Dole pri
Litiji. Na vzpon se lahko prijavi prav vsak kolesar, ker so trase primerne za vse tipe koles, obvezna pa je uporaba
zaščitne čelade. Štart je posamičen, sam
vzpon pa ni tekmovalne narave, ampak je
namenjen druženju kolesarjev.
Predhodne prijave so cenejše in so
možne do 4. 9. 2017. Predhodna prijava
znaša zgolj 11,00 € (odrasli) in pa 6,00 €
(otroci). Možna pa bo tudi prijava na dan
dogodka direktno pred štartom, ko bo prijava 15,00 € (odrasli) in pa 10,00 € (otroci).
Vsak udeleženec ob plačilu startnine prejme tudi majico s tematiko Oglarske dežele,
topel obrok na cilju in napitek. Prav tako,
pa je organizator poskrbel tudi za okrepčevalnice ob poti.
Prijavni obrazec najdete na spletni strani:
www.vzpon.dole.si, lahko pa se prijavite
tudi na mailu: info@dole.si ali po telefonu:
051 358 876 (Tomaž).
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ZAKAJ SEM POSTALA PROSTOVOLJKA
V DOMU ZA STAREJŠE OBČANE

Morda se bo kdo nasmehnil ob tem naslovu, češ, kaj
nimaš drugega dela? Med
malčki in starostniki, tudi devetdesetletniki, je
malo razlike.
»Si pa spet upa!« bo pripomnila kakšna učiteljica, ki me je svoje dni gledala postrani.
Najbrž ne boste verjeli, da mi je beseda VEM
tako ljuba, da mi odtehta vse pomisleke, vse
pripombe in se sploh ne menim zanje.
Zakaj torej?
Morda zato, ker sem bila pred nekaj leti, v dom
hodim zdaj že tri leta, na delavnicah za osebnostno rast. Na Hvaru, kjer je idealen kraj in
prostor za razmišljanje in zorenje. Organizirala
sta ga zakonca, meni tako ljuba gospa, ki se
ukvarja z zdravim načinom življenja, in mož, ki
je psiholog, predavatelj in poznavalec odnosov
med ljudmi. Z Rajkom so bili nepozabni večeri,

pogovori v krogu.
Nekega večera, ko smo tiho čakali na nov izziv,
je preprosto rekel: »Dom za starejše občane.
Kaj menite o njem? Kakšne izkušnje imate? So
še hiralnice ali so prijazni, ustvarjalni domovi?«
Presenetil nas je in nekaj časa je vladala tišina.
Potem so se začeli oglašati tisti, ki so imeli izkušnje z domom. Tisti, ki so v domu imeli koga
od staršev in so lahko začeli pogovor. Ta je bil
malce zadržan, dokler se ni oglasila gospa srednjih let in rekla:
»Mamo sem dala v dom, ker jaz nimam časa
zanjo. Tam je na varnem, tam je preskrbljena.
Tudi obiščem jo poredko, ker mi govori vedno
iste in same neumne stvari iz preteklosti. Midve sva vsaka na svojem tiru. Jaz nimam kaj početi z njo!«
Ko je utihnila, se je vidno zgrožen, resen, oglasil naš predavatelj:
»A, tako? Vidve sta na dveh, različnih tirih. Mi
lahko razložiš, kaj si mislila s tem, na dveh tirih?«
»Tako, kot sem rekla. Jaz imam službo, otroke,
delo. Jaz nimam časa, da bi poslušala njene
brezvezne zgodbe!«
»A, tako?« je rekel. »Mi lahko poveš, od kdaj sta
vidve na dveh tirih?«
»Že nekaj časa,« je odvrnila, ker ga še ni razumela. »Predenj sem jo dala v dom, si že nisem
mogla več pomagati z njo. Vse je naredila naro-

be, vse je pozabila, preprosto ničesar ji nisem
mogla zaupati.«
»Aha, tako je to,« je zaskrbljeno pokimal Rajko.
»Da te bom bolje razumel, pojdiva lepo počasi.«
Začel je tako preprosto, razumljivo nam vsem:
»Ko je zate kot majhno deklico skrbela, te ljubkovala, česala tvoje lepe dolge lase, sta bili na
istem tiru, kajne?«
Pokimala je.
»Ko te je šolala, da si dosegla visoko izobrazbo,
sta bili na istem tiru, kajne?«
Spet je pokimala.
»Ko si se poročila in te je z mladim možem vzela pod svojo streho, sta bili na istem tiru?«
Molčala je.
»Ko je čuvala tvoje otroke in skrbela za vse vas,
vam pomagala pri vzgoji in zidavi, sta bili na
istem tiru. Je tako?«
Zardela je in pokimala.
»Zdaj, ko je ostarela in onemogla,
zdaj sta naenkrat na dveh različnih
tirih. Je tako?« je rekel in utihnil.
Gospa je osramočena sklonila glavo, v prostoru pa je zavladala popolna tišina. Nenadoma jo je prekinil krčevit jok udeleženke, recimo
ji Malči, ki dolgo ni prišla k sebi,
potem je spregovorila:
»Tudi jaz sem svojo mamo dala v
dom. Redko, preredko sem jo obiskovala, čeprav me je bila neizmerno vesela, kadarkoli me je zagledala. Tako me je prosila, da bi prišla
večkrat, tako me je nagovarjala, da
bi jo kdaj vzela k sebi domov. Za en sam dan,
za vsaj Božični dan, a jaz nisem imela časa zanjo. Nisem si ga vzela! Zdaj je mrtva. Že tri leta,
jaz pa še vedno slišim njen žalostni glas in vidim njene solzne, proseče oči. Vse bi dala, da
bi zavrtela čas nazaj.«
Spet je nad nami zavladala tišina. Predavatelj
je zaključil tako:
»Tebi, draga Mojca (ime je izmišljeno!), in vsem
vam, bi rad povedal to:

zavedajte se, da nimate časa. Pomemben je
vsak trenutek, kajti solze, ko ostanete sami s
svojo vestjo, ne pomagajo prav nič. Ne zavedate se in pozabljate, kako dragoceni so starši in naši dragi, dokler jih imamo. Pozabljate,
koliko časa namenjamo resnično nepotrebnim,
puhlim pogovorom ali gledanju televizije. Koliko dragocenega časa, ki bi ga
lahko namenili obisku v domu
za starejše in mnogokrat razveselili tiste, ki so sami in onemogli. Ne pozabite, da so delali za vas in vaše otroke, vse
dokler so bili pri moči.«
Razšli smo se globoko zamišljeni in tista noč ni bila za
nikogar lahka. Vsak zase je
razmišljal o svojih starših.
Jaz osebno sem se z ljubeznijo in hvaležnostjo, saj sta mi
prav v starosti dala veliko lepega. Bila sta prava zakladnica znanja in vedenj, mnogih
življenjskih zgodb, ki tonejo v
pozabo. Z leti sta pridobivala
žlahtnost, umirjenost, potrpežljivost, sočutje in toplino
do vseh in vsega. Naučila sta
me odpuščati sebi in drugim
ter mi dopovedala, da kljub
vsemu vedno znova pride pomlad. Bila sta mi svetal vzgled
za leta, ki se tudi meni bliskovito približujejo.
Bi me zdaj, ko sem zapisala, zakaj sem prostovoljka v
domu za starejše občane še
kdo upal vprašati, zakaj me
navdušujejo njihove zgodbe,
zakaj jim prinašam sonce in
mi obisk vračajo s toplino nasmeha?
Kakorkoli: neskončno sem jim
hvaležna za vse in trudili si
bomo graditi most povezovanja tudi v prihodnje - prinašati
sonce in ljubezen, nauk življenja mlajšim rodovom.

PONEDELJEK, 4.9.2017, ob 16.uri

Darinka KOBAL

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

DELO DU LITIJA V PRVEM POLLETJU 2017
je bilo pestro in zanimivo, saj smo
delovali na številnih področjih, kot so: kultura, sociala, izletništvo in srečanja, šport, pohodništvo
in ustvarjalne delavnice. Svojim članom smo
tako omogočili kvalitetnejše življenje.
Kulturna sekcija je delovala na pevskem, literarnem in citrarskem področju.
Letos smo organizirali že 19. srečanje upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja na
Vačah, oba zbora pa sta sodelovala tudi na
števih društvenih in občinskih prireditvah.
Literarna skupina je gostovala v domu Tisje,
Kulturnem centru s prireditvijo Moja najljubša
in ob obeh praznikih žensk v marcu s prireditvijo Pustile so sledi, v spomin na ženske v naši
okolici s katerimi smo živeli in se srečujemo
z njihovo dediščino. Skupaj s knjižnico Litija
smo izpeljali tudi bralno značko. Na zaključku
so nam pripravili v knjižnici prijetno srečanje
s prevajalko Tino Mahkoto in mladimi litijskimi
ustvarjalci iz skupine Karte. Zaključek spomladanskega delovnja pa je bila ekskurzija skupaj s planinci v Belo krajino, po poteh in sledeh
Otona Župančiča
Citrarski orkester Srebrne strune je razveselil s koncertom, ki so ga popestrili pevski
solisti in gostje, citrarska skupina Notice ter
plesna skupina Češminke iz Domžal.

si jih zadali s programom, predstavljenim na
naši zloženki, ena pomembnejših naloga to
jesen pa je organizacija državnega prvenstva upokojencev v šahu.
Še naprej se bomo trudili za vas, drage članice
in člani društva, da bomo lažje in lepše skupaj
preživljali jesen življenja. Nove upokojence
pa še vedno vabimo k včlanitvi v društvo,
saj vam bo v družbi vrstnikov življenje bolj
pestro in prijetno.
Želim vam prijeten preostanek poletja, dolgo,
toplo jesen in ne mislimo še na zimo.
Irena Kramar, predsednica DU

Sem in tja po Spodnji
Savinjski dolini

Bil je eden od tistih julijskih dni, ko sonce ni
tako suvereno soliralo po nebu. Družbo so mu
delali koprenasti oblaki, kar je bilo nam, litijskim upokojencem, prav všeč. Vedeli smo, da
bo vročina malo popustila. Tega dne, osmega
julija, smo se podali na izlet v Spodnjo Savinjsko dolino.
Po dobri uri vožnje smo se ustavili v Mozirskem
gaju. Sprejela nas je prijazna vodička, nas popeljala po Gaju in nam predstavila dogajanje v
njem od njegovega nastanka do danes. Kljub

Naša socialna sekcija je učinkovito reševala temu, da je v tem času malo manj cvetja, ga
socialna vprašanja za dvig kvalitete življenja je bilo za doživljanje lepega še vedno dovolj.
naših članov. Veliko težo je imel tudi projekt Navdušile so nas kombinacije okrasnih trav in
ZDUS Starejši za starejše. Naše prostovoljke cvetja, očarali pa so nas beli cvetovi lokvanja,
so obiskovale starejše od 69 let, jim pomagali ki se v velikem številu bohotijo na gladini tamin jim z različnimi aktivnostmi krajšali čas.
kajšnjega jezera. Etnografski objekti pa so poV sodelovanju z RK je medicinska sestra nudili zanimivosti o življenju ljudi na območju
merila holesterol, sladkor v krvi in krvni tlak. Spodnje Savinjske doline.
Člani skupin Optimisti in Čaj ob petih so Ostalo nam je še nekaj časa. Lahko smo se
se zbirali v društvenih prostorih vsak teden, podali na samostojno pot po parku ali pa med
poklepetali o vsakdanjih stvareh, poskrbeli so cvetjem popili kavo.
tudi za peko peciva za društvene namene.
Kam pa zdaj? Namenili smo se k ŠmartinskeUstvarjalne delavnice so pomembna oblika mu jezeru. Ko smo za seboj pustili Celje, se je
druženja. V tem času so člani za društvene cesta začela dvigovati in pred nami se je odprl
potrebe izdelovali čestitke in različne izdelke, ki pogled na razčlenjeno obalo jezera. Večina ni
so jih razstavljali na raznih prireditvah v občini pričakovala, da je jezero tako veliko, in tudi ne,
in izven nje. Potekalo je tudi medgeneracijsko da je tako lepo urejeno. K njegovi obali smo se
sodelovanje s predšolsko in šolsko mladino.
spustili pri čolnarni Muzelj, nato pa ga prečili
Delovanje športne sekcije je bilo zelo pestro po lesenem pontonskem mostu. Ker se most
in uspešno. V okviru društev Zasavske pokra- nadaljuje in se vije po bregu jezera, smo se po
jinske zveze, so se naši športniki uvrstili na njem podali tudi mi, vse do kavarnice Brkati
državno prvenstvo kar v treh panogah, v bali- som. Lepa, skrbno urejena obala ponuja različnanju ženske in moški in kegljanje ženske.
ne možnosti rekreacije. Jezerska voda je topla,
Zelo pestra je že utečena dejavnost planin- zato v vročih dneh tudi kopalcev ne manjka.
sko pohodniško sekcije, ki s prenovljenim Mikavno preživljanje dopustniških dni.
programom ponuja tudi lažje pohode za širši Pred nami je bila še zadnja načrtovana točka
krog članov in je v prvem polletju izvedla že našega izleta: pivska fontana Zeleno zlato v
enajst pohodov.
Žalcu. Najprej smo se okrepčali s kosilom v
Sekcija za organiziranje izletov in srečanj je Gostilni Čas, nato pa je sledilo pivo iz fontane.
pripravila zanimive izlete in različna druženja.
Kupili smo kozarec, ki je dovoljeval, da ga pod
Tudi letos smo pripravili aktivnosti za Teden pivsko pipo postavimo šest-krat. Na izbiro smo
upokojencev, ki se je odvijal od ponedeljka imeli šest različnih piv z različno vsebnostjo aldo ponedeljka ob koncu maja in v začetku kohola. Vsako ima svoje ime. Med njimi so vejunija. Pripravili smo pester in zanimiv pro- like razlike v barvi, vonju in seveda tudi okusu.
gram. V društvenih prostorih smo se srečali Nekaterim je bilo bolj všeč sladkasto medeno
predsedniki društev litijske in šmarske občine, pivo, drugim pa temno z veliko grenčine. Nekaj
našemu vabilu se je odzval tudi župan Občine posebnega je tudi zeleno pivo.
Litija Franci Rokavec. Športniki so se pomerili Fontana stoji sredi parka. Obkrožajo jo visoka
v različnih športih. Pohodniki so se odpravili po drevesa s košatimi krošnjami. V njihovi senci si
bližnji okolici Litije, citrarski orkester Srebrne lahko od pokušanja oddahnemo in si privoščistrune je s svojim nežnimi zvoki v KC Litija os- mo celo lenarjenje na ležalnikih. Vse skupaj je
vojil srca poslušalcev. Obiskali so nas otroci iz res zelo vabljivo, zato v Žalcu letos pričakujejo
vrtca, kjer smo združili pisavo predsednikov kar 100.000 obiskovalcev. Nekaj malega smo k
društev z risbicami teh otrok. Naredili smo tej številki dodali tudi mi.
papirnate ladjice, ki so jih ob rojstnem dnevu 
Milka Rogelj
reke Save spustili v reko. Teden
upokojencev smo zaključili z
družabnim srečanjem in bogatim
srečelovom. Vse te dogodke je
ovekovečil naš strastni fotograf
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
Milan Amon.
GSM: 031 639 178
Komisija za kadrovska vpra
šanja se je trudila za pridobivanje novih članov, skrbela za
obveščanje o delu društva, urejanje spletne strani in pisanje
kronike društva ter pripravila
predloge za priznanja zaslužim
članom našega društva.
Pol leta je hitro minilo in že gledamo naprej, z dobro voljo bomo
zmogli uresničiti naloge, ki smo

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez
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Nekaj športnih utrinkov
iz KŠD Velika Štanga

V lanskem in letošnjem letu smo člani KŠD Velika Štanga igrali oziroma balinali v OBRL, kjer je
nastopilo 8 ekip (dve domači, tri iz Litije, ena iz Jevnice in dve ekipi iz Golišč). Po koncu sezone
2016/2017 je prvo mesto osvojila ekipa športnega društva Golišče, sledi KŠD Velika Štanga
I., Jevnica, Predilec I., KŠD Velika Štanga II., MDI, Predilec II. in DU Sloga. Tako kot vsako leto,
smo tudi letos člani KŠD Velika Štanga organizirali zaključni turnir lige OBRL, kjer so sodelovale
vse ekipe. V finalu sta se pomerili ekipi Jevnice in MDI, katera je tudi osvojila prvo mesto. Sledi
ji Jevnica, Štanga I., Golišče, Predilec II., Sloga, Predilec I. in Štanga II.. Pokal za naj bližalca je
pripadel Ani Obolnar iz ŠD Golišče. In tako smo ob vedrem vzdušju pripeljali litijsko tekmovanje
2016/2017 do konca. Jesenski del tekmovanja 2017/2018 bi pričeli konec avgusta oziroma v
začetku septembra. In ker vemo, da je v naši in sosednji občini ljubiteljev balinanja veliko, vabimo
vse, da se nam pridružite h katerikoli ekipi v občini Litija oziroma Šmartno pri Litiji.

Tudi ekipa nogometašev je igrala mali nogomet na travi in sicer v OLMN. V sezoni 2016/2017 so
nogometaši Velike Štange med 11 ekipami osvojili odlično peto mesto, za kar jim izrekamo vse
čestitke, hkrati pa jim člani društva želimo v prihajajoči sezoni 2017/2018 še boljših uspehov in
rezultatov. Na koncu tekmovanja OLMN lige je vodstvo le-te KŠD Veliki Štangi dodelilo izvedbo
zaključnega turnirja obeh lig ter veteranov. Vendar se je na veliko presenečenje organizatorjev
na sam turnir prijavilo zgolj 9 ekip (od vseh 30). Omenjeno je za naslednje leto skrb vzbujajoče.
O tem naj razmisli predvsem vodstvo OLMN lige, kajti v nasprotnem primeru bo zaključni turnir
končal na smetišču zgodovine, za kar bi bila, predvsem za ljubitelje nogometa, izredno velika škoda. Prav tako je izredno žalostno dejstvo, da si vodja OLMN lige enkrat letno ne vzame niti toliko
časa, da bi prišel na zaključni turnir podelit pokale, kar je pravzaprav tudi njegova obveznost in
dolžnost.
Na koncu vse čestitke zmagovalcu zaključnega turnirja OLMN lige – ŠD Sava, kakor tudi vsem
nastopajočim ekipam turnirja. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi
turnirja, še posebna zahvala pa gre Jug Mateju ter nogometašem KŠD Velika Štanga.
Predsednik KŠD Velika Štanga,
Marjan Lukančič

Tudi čas počitnic je za društvo LILA vedno aktiven.
SLIKARSKA POT društva LILA je še odprta do 15. septembra 2017. Poteka iz Mestnega muzeja Litija, mimo izložb v starem mestnem jedru do
galerija Art Caffe. Razstavljenih je več kot 100 del.
V avgustu in septembru se bo veliko dogajalo!
Sreda, 23. avgust: začetek TEČAJA za tehniko AKVAREL ob 18. uri v ateljeju LILA. Tečaj
bo potekal šest tednov zapored. Primeren je tudi za začetnike. Mentor Brane PRAZNIK iz
Trebnjega bo tečajnike naučil o akvarelu vse od A do Ž. Poleg predavanj bo potekalo praktično delo v ateljeju in na terenu.
Petek, 1. in sobota 2. september: LILA razstavlja in ustvarja na Festivalu F52, ki ga organizira Medgeneracijsko glasbeno društvo Litija na GRADU PONOVIČE.
Sreda, 6. september: oddaja del za Zlato paleto - ISKANJA in projekt JSKD VELIKA ČRTA.
Ponedeljek, 25. september: Likovna razstava Aleksandra LAVRENČIČA v KC Litija.
Predsednica: Joža Ocepek

VPIS v MALO LILO in CICI LILO bo potekal
v sredo, 6. septembra, od 16,30. do 17,30 v učilnici
LILA, (Kulturni center, Trg na Stavbah 8a). Informacije
Danijela Kunc 070 771 820, lilaatelje@gmail.com

Tečaji bodo potekali:
CICI LILA: ponedeljek od 16,30 do 18,00
MALA LILA: četrtek od 17,30 do 19,00
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EN DOGODEK – DVA FILMA

Največji uspeli skupinski pobeg zavezniških vojakov, ki so jih Nemci ujeli in zaprli v
taborišče, iz Tretjega rajha v svobodo se je zgodil avgusta in septembra leta 1944. Pobeg se je začel na železniški postaji Ožbalt in končal v Beli krajini, od koder so se srečneži odpeljali z letalom.
Dogodek opisuje avstralski vojak Ralph Churches v knjigi Vranov let v svobodo. Najnevarnejši del
poti je bila meja Tretjega rajha z reko Savo, dvema cestama in železniško progo v Hotiču. Vsako
leto v začetku septembra na GEOSS-u proslavljamo v spomin na ta dogodek »Dan prijateljstva v
zavezništvu«, in prehodimo del te poti.
Prvi igrano dokumentaren film o vsem tem je bil posnet
leta 1985 z naslovom »Pot k svobodi« Posneli sta ga skupaj SBS Sydney – Avstralia in TV Ljubljana – Jugoslavija.
Igrane vložke spremlja pričevanje takrat še živečih udeležencev te zgodbe. (več na: http://www.vace.si/vranovfilm.htm ) Za posnetek celotnega filma sem zaprosil na
RTV in ga dobil.
Drugi dokumentarno igrani film pa je bil posnet pred kratkim - tudi na mestu prehoda čez reko Savo in je v zaključni fazi. Me kar razganja od radovednosti, kakšen film je
naredila Liberty Smith z ekipo za popularen Channel 4.
Pri filmu smo navdušeno sodelovali tudi domačini. Morda ga bomo lahko videli že septembra. Vam sporočim na
zgornjem spletnem mestu ali pa pokličite. Krivec za vse,
kar se dogaja je Eduard Vedernjak, ker nas je vse navdušil, tudi Angleže in druge narode.
Veteran Vili Kos – borec in človek,
Za vse tiste, ki smo ponosni na te dogodke leta 44 pa sle- ki nam je prvih 10 let kazal pot.
deče obvestilo: Letošnje praznovanje Mednarodnega dne
prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u se bo začelo s pohodom iz Mirne, predvidoma ob 8. uri,
čez Tihaboj in Gabrovko do Gobnika. Od tam se bomo pohodniki z avtobusom pripeljali ob 11,30
na kratko svečanost v Hotiču. Ob 12. uri pa bomo peš krenili na GEOSS, kjer bo glavna prireditev,
namenjena mednarodnemu prijateljstvu, ob 14.uri. Še datum sem pozabil: sobota, 9. september,
2017. 
Se vidimo!

Kako vzgojiti zdrave, srečne
in odgovorne otroke?
piše: Andrej Pešec

Vzgoja otrok je najplemenitejši poklic na
svetu in prava znanost, ki pa ji posvečamo vse premalo pozornosti. Ker ekonomiji
ni v interesu, da bi bil človek srečen in miseln, nekaterih bistvenih življenjskih znanj ne
poznamo, kar se kaže v skrb vzbujajoči stopnji slabih navad, nezadovoljstva in depresije. Če želimo imeti v življenju rešitve, in ne
izgovorov, smo dolžni sami poskrbeti za to,
da zgradimo močan osebni temelj, ki vsem
omogoča razvoj v zdrave, srečne in odgovorne posameznike, iz doma pa ustvarimo ambasado miru, učenja in razvoja, ne pa fronte
sprtih sorodnikov, kot je vse pogosteje v praksi danes.
Prva leta so odločilna za razvoj zdrave
osebnosti otroka
Zelo pomembno je, da je mati v času nosečnosti mirna in preskrbljena, saj vse njene emocije dobesedno gradijo telo otroka,
njegova zavest pa je skladno s starodavno
modrostjo ustrezna zavesti staršev v trenutku spočetja. Če otrok že v prvih mesecih ali
celo v maternici čuti strah prek maminih misli ali očitkov okolice: »Ali je treba tega? Kdo
ga bo pa hranil? Čigav pa sploh je?«, dečka
ali deklice ne čaka nič dobrega, saj bodo negativni vplivi gotovo vidni na psihofizičnem
zdravju otroka.
Kakovost odnosov v družini lahko ugotovite
ob pogledu na zdravstveno stanje otroka,
zreli starši pa najbolj trpijo,
ko trpijo otroci. Moški, ki
se zaveda, kako pomembno je za razvoj in srečo
otroka, da je mati vedno
zadovoljna in preskrbljena, bo z njo ravnal zelo
nežno in odgovorno.
Čustvena inteligenca ot
roka se razvija predvsem
v obdobju od njegovega
spočetja pa do okoli sedmega leta starosti
Razum majhnega otroka tedaj še ni močno aktiven, saj
njegov um kot goba vpija
vse iz okolja, zato je ključno, da ga zaščitimo pred
vsemi neugodnimi vplivi, ki
mu utegnejo kasneje greniti
življenje v podobi neželenih
strahov in travm. Mama je
naš prvi in večni učitelj, ki
v izjemni meri vpliva na samopodobo in značaj otroka.
Z otroki ravnajte, kot da
so vam jih v nekajletno
varstvo posodili daljni sorodniki iz Amerike; tako
boste še precej bolj dosledni, potrpežljivi in skrbni do

njih. Od približno petega leta je treba otroka vzgajati zelo dosledno, disciplinirano in v
njem s primerom vzbujati ljubezen do dela in
truda v duhu odrekanja, saj se le tako lahko
nauči marljivosti in nesebičnosti, ki mu bosta kasneje prišli še kako prav.
Odgovornost je veščina, ki se razvija posebej med 5. in 15. letom, zato je nujno,
da tedaj v vzgoji nismo preveč popustljivi. V tem času mu omogočite čim več hobijev in interesnih dejavnosti, da lahko s pomočjo tega preusmeri in smiselno uporabi
tok energije in ob tem odkrije, kaj ga zares
veseli.
Danes otroke vzgajamo pretežno permisivno, ko pa kasneje vidimo, kako nepripravljen
je otrok na življenje, pri njegovih/njenih 16.
ali 20. letih postanemo zelo strogi do njega/
nje, kar pa je povod za še več težav in prepirov. Starši v vzgojo vedno vlagajo ves svoj
trud in zmožnosti, sam pa sem bil celo zelo
jezen sprva na starše, kasneje pa nase, ko
sem pri 25. letih spoznal, kako slabo sem pripravljen na življenje, saj sem rasel v velikem
razkošju, kjer sem zlahka dobil vse, kar sem
si zaželel, kar pa ni vselej dobro. Strogost
(a ne grobost) je izraz ljubezni, meja med
naivnostjo in dobroto pa je modrost, pravo
znanje.
(Nadaljevanje v prihodnji številki)
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Novice iz Planinskega društva Litija

Od 2.7.2017 do 8.7.2017 je v Kamniški Bistrici potekal 37. mladinski planinski tabor. Tabora se je
udeležilo 36 udeležencev in članov vodstva. Osvojili so Kamniško sedlo in Brano, Kokrško sedlo in Grintovec
ter Veliko planino. Tabor je vodil Gašper Repina. Pohoda na Blegoš se je v lepem vremenu
8.7.2017 udeležilo 24 »Sokolov«. Od 9.7.2017
do 15.7.2017 je v Kamniški Bistrici potekal 12.
družinski planinski tabor. Tabora se je udeležilo
60 udeležencev. Vodniki Alma Jere, Jurij Jere,
Aleš Pregel, Sašo Jovanovič in Roman Ponebšek so poskrbeli za zanimive izlete na Sv. Primoža, Kamniško sedlo in Brano, Kokrško sedlo
in Grintovec, Lepi Kamen in po Koželjevi poti.
Preskusili so se v »paintball-u«. Gorski reševalci so jim demonstrirali prehod preko reke
s pomočjo žičnice. Pavel in Marija Smolej sta
poskrbela za slikarsko kolonijo, logotip tabora
in za like pri krstu. Obiskal jih je planinski publicist Dušan Škodič. Nada Potisek, Urh Grošelj in Urška Širok pa so z odlično pripravljeno
hrano dvigovali razpoloženje v taboru. Planinska sekcija »Sokol« je 22.7.2017 izvedla pohod
na Korošico in Ojstrico. Od 24 pohodnikov jih

je vrh Ojstrice osvojilo 9. 22.7.2017 je planinska sekcija Sava - Kojoti organizirala izlet na
Peč, 1508 m visok hrib na tromeji Slovenije,
Avstrije in Italije. Pot so pričeli na Korenskem
sedlu, sestopili pa so v Rateče. Dvodnevnega
pohoda 31.7.2017 in 1.8.2017 na Kriške pode
se je udeležilo 17 pohodnikov. Po prihodu na
Pogačnikov dom se jih je 11 odpravilo še na
Razor. Naslednji dan pa so štirje pohodniki
osvojili še Stenar. Člani Alpinističnega odseka
so v juliju dobro izkoristili ugodne razmere za
plazenje. Dare Juhant in Jože Vozelj sta plezala
v Turnu Gamsove matere in sicer smer Deye-Peters. Jernej Groboljšek, Rok Hostnik, Gorazd Šantej in Niko Škrabanja so plezali v Košutnikovem turnu in sicer smer Nordkante ter
Jenny_ris. Sašo Borišek je dvakrat plezal Slovensko smer v Steni. Tomaž Groboljšek, Dare
Juhant in Beno Hostnik so opravili prečenje
Ortlerja - najvišjega vrha nekdanje Avstro-Ogrske monarhije. Gorazd Šantej in Rok Prelogar
sta plezala v steni Nad Šitom glave in v Veliki
Mojstrovki, Rok pa je s Sašom Boriškom plezal
Kamniško smer v Celovški špici. Podrobne opise plezalnih dogodivščin pa lahko najdete na
http://www.ao-litija.si/.

Načrtovani izleti in akcije v avgustu in septembru 2017:
23. 9. 2017 – Smerkovec (sekcija Sava).
26. 8. 2017 – Velika Raduha (sekcija Sokol);
Program je okviren, več informacija o izletih
26. 8. 2017 – Zelenica (družinska sekcija);
pa dobite na društvu in na spletu http://www.
2. 9. 2017 – Uskovnica (sekcija Sokol);
9. 9. 2017 – pohod Vranov let (sekcija Sokol); pdrustvo-litija.si/
16. 9. 2017 – Koča Fratelli Grego (sekcija Sokol);
23. 9. 2017 – Hleviška planina (sekcija Sokol);  Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš Pregel

Oddamo poslovne prostore v 1. nastropju v velikosti cca. 240m2
na Bregu pri Litiji 53, 1270 Litija, (bivša Lesna ind. Litija).
Informacije: Lesokras d.o.o., 041-721-295 (Simon Lokar), 041-523-551 (Matevž L.)

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET POLŠNIK

17. Kmečki dan Društva podeželskih
žena in deklet Polšnik
Naša že tradicionalna prireditev Kmečki dan je bila v soboto, 22. julija 2017 pri
Lovskem domu na Polšniku. Letos smo se
odločile, da je naša prireditev kulinarično
prikazana, zato smo se obrnile na Lovsko
družino Polšnik, ki nas je z veseljem sprejela na ta čudoviti prostor v prijetnem podeželskem okolju in to že drugič.
Bila je res lepa in vroča sobota a vreme nas
ni ustavilo pri pripravah na prireditev. Vsak je
poprijel za svoje delo in dopoldan je bilo vse
pripravljeno za 17. Kmečki dan z
naslovom »Dobra jed se sama
ponuja, jedi iz Polšniških zaselkov!« Najbrž vas zanima kaj smo
tokrat pripravile za obiskovalce
prireditve, malo smo namignile že
na vabilu, plakatih, obvestilih in
medijih. Najprej so nas pozdravili in zaigrali kar nekaj skladb Ansambel Smer, ki so nam popestrili
program in igrali pozno v noč. Med
tem časom so obiskovalci lepo zapolnili mize. Potem sem vse obiskovalce in povabljene goste, ki
so se udeležili prireditve lepo pozdravila ter zaželela lepo popoldne
in večer in se prvič preizkusila v povezovanju
programa. Ta dan je prijetno dišalo po domačih
jedeh in to takih, ki jih pripravljajo naše gospodinje, članice društva. Za nekatere od njih bi se
lahko reklo, da so jedi naših babic, po nenapisanih receptih, a z iznajdljivostjo in dobrim poznavanjem zelišč in začimb tako okusne, da teknejo že iz generacije v generacijo. Kuhali smo
na različne načine: na elektriko, plin in drva v
kotlih ter štedilniku na drva. Prav lepo je gorelo
in dobro se je kuhalo. Naše kuharice so prestajale dvojno vročino pa nič se niso pritoževale in
odlično skuhale. Na prvi postaji sta Janja Bolta
in Fani Jelenc kuhali odlični golaž iz govejega in

svinjskega mesa v kotličku na odprtem ognju
na drva. Bil je zelo dober, res same pohvale.
Pri drugi mizi je Romana Repovž pekla zelo velike in dobre palačinke na električnem pekaču.
Potem je stal prosto stoječi štedilnik na drva,
kjer sta Danica Juvan in Mimi Kuhelj pripravljali
odličen pražen krompir. Na istem štedilniku sta
Anica Sirk in Marija Kotar kuhali ajdove žgance
z domačimi ocvirki. Na zadnji postaji pa je Cilka Verbajs kuhala zelo okusen ajmoht (obaro)
iz kunčjega mesa v kotlu na plin. Res ena velika pohvala kuharicam pri odlični pripravi jedi v
tej vročini. Sledila so nagradna vprašanja. ki je
vsak nagrajenec povedal številko in prejel darilo, vse je bilo odvisno od sreče. Ves čas je
bila odprta zelo bogata razstava domačih izdelkov iz pod pridnih rok članic
društva, ki so se res potrudile. Prev tako je lepo dišalo iz
žara po čevapčičih in kotletih
za katerega so poskrbeli Frtica d.o.o., iz Litije. Prebranih
je bilo kar nekaj vicev o hrani.
Na stojnicah so se predsta-

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

vljale: Pavla Rozina, Zeliščarska kmetija pr`
Janez z izdelki in odličnim čajem. Domačija Pivec, Zeliščarstvo, Jožica Bajec Pivec s svojimi
izdelki in Branka Bizjan iz Društva rokodelcev
Moravške doline z izdelki, ki letos praznujejo
20 let delovanja. Saj veste vedno se vprašamo,
ali gremo v pravo smer, no me mislimo,da ja.
Zato smo letos povabile med nas Ansambel
Smer. Sledile so besede povabljenih gostov:
župan Občine Litija g. Franci Rokavec, iz
Kmetijsko svetovalne službe Litija ga. Sonja

Zidar Urbanija, aktualna Kmetica leta 2016,
ga. Jelka Krivec iz Mirne Peči, Predsednica
Zveze kmetic Slovenije ga. Irena Ule, predstavnik Krajevne skupnosti Polšnik g. Janez
Kotar, podpredsednik Turističnega društva
Polšnik g. Jože Kos. Vsi gosti so bili zadovoljni
in prejele smo lepe pohvale in zahvale ter zelo
lepo napisali v knjigi vtisov. Hvala vam za obisk
in želimo si še takšnega sodelovanja naprej. Ob
koncu programa pa so nas s prepevanjem razveselile pevska skupina Klasek iz Društva kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake – Mlinše
– Kolovrat. Podelili smo nagrado za najlepšo
risbo lanskega Kmečkega dne na Mamolju. Se
zahvalile in podelile zahvalo
Lovski družini Polšnik za izkazano gostoljubje in pomoč pri
izvedbi prireditve. Hvala vam
dragi obiskovalci za: obisk,
pohvale, lepe želje, pozornost
in spodbude za naprej. Hvala
Amaliji Kadunc za pomoč pri
programu prireditve in velika
zahvala vsem članicam DPŽD
Polšnik za pomoč in delo na
prireditvi. Na koncu še velika
zahvala:
Lovski družini Polšnik za vsestransko pomoč, uporabo
prostorov in miz, Mizarstvo
Otmar, Mušič Tatjana s.p.,
tovornjak, Gasilskemu društvu Polšnik mize in
redarstvo, Elektromontaža Drago Repovž s.p.
Polšnik, Mirku Kotar, Toniju Bučar, Janiju Juvan
in vsem, ki ste nam pomagali pred, na in po
prireditvi.
Hvala našim zvestim sponzorjem: OBČINA LITIJA; OMAHEN - TRANSPORT, D.O.O., GRADIŠKE
LAZE 19, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI; METKA
KONČAR S.P., STRANSKI VRH 15, 1272 POLŠNIK; CENTER ZA ZUN. UR. D.O.O., VELIKA
PRESKA 1, POLŠNIK; ZOLON, POLONA ZUPANČIČ S.P., MAMOLJ 20, POLŠNIK; TESARSTVO,
KROVSTVO ANTON BUČAR S.P. TEPE 12, POLŠNIK; KOMBI VOZ SEDEVČIČ SREČKO S.P.,
VELIKA PRESKA 9, 1272 POLŠNIK; ZELENI RAJ
MIHA KOS S.P., MAMOLJ 18B, 1272 POLŠNIK;
RADIO GEOSS LITIJA
Želim vam še lepo poletje naprej in se vidimo
v letu 2018, kdaj in kje pa boste pravočasno
izvedeli.
Predsednica Društva podeželskih žena
in deklet Polšnik:
Marinka Bevc
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DRUŠTVO IZGNANCEV LITIJA

IZGNANCI LITIJSKEGA DRUŠTVA
SMO ZOPET POTOVALI
Prvi enodnevni izlet smo opravili že v aprilu.
Podali smo se na Hrvaško v zloglasno taborišče Jasenovac, kjer smo bili v muzeju priča
strahotam, ki so jih zagrešili ustaši in Nemci
nad Srbi, Romi, tudi Slovenci in partizani vseh
narodnosti. Preko 300 tisoč mučenih ljudi je
tam pustilo svoja življenja. Nad krvoločnostjo
ustašev so bili začudeni celo Nemci.
Na povratku smo se usmerili v Belo Krajino, ker
smo morali strašne vtise iz Jasenovca nekoliko
omiliti.
Ustavili smo se v Radovici pri Metliki in obiskali
šolo Brihtna glava s strogo učiteljico iz 50. let.
Treba je bilo kaj znati, na koncu smo dobili »izpričevalo«. Nekateri so razred izdelali, drugim
pa bo treba v jeseni priti na popravni izpit.
Po dobri večerji in veseli glasbi v gostilni Bajuk
smo se odpravili domov.
Drugo tridnevno vandranje pa je bilo v maju po
Madžarski. Ustavili smo se v Šarvarju, kjer je
bilo zlasti judovsko taborišče, pa tudi drugi narodi niso bili izjeme.
Ustalili smo se v Budimpešti in si ogledovali
znamenitosti tega mesta in okolice. Zelo nas

je pritegnila žrebčarna z vzgojo in dresuro konj,
ki jo izvajajo t.i. čikoši. Krona vsega pa je bila
vožnja z ladjo po Donavi pod čudovitimi mostovi v krasnem sončnem vremenu in z razgledom
na vse najpomembnejše zgradbe Budimpešte.
Domov smo se vrača ob Blatnem jezeru in si
ogledali znamenito turistično središče Tihany.
Oba izleta sta bila skrbno in bogato pripravljena
ter poučna zlasti zato, da se ne bodo pozabila
grozodejstva, ki smo jih izkusili tudi mi, čeprav
smo bili takrat otroci. Pa tudi zato, da se vé, kaj
so počeli okupatorji in njihovi domači sodelavci
nad nedolžnim prebivalstvom, saj nekateri širijo
laži, da taborišč in pobijanja sploh ni bilo.
Sedaj pa še zahvala naši predsednici Mariji
Zajc in njeni snahi Piki Zajc ( ki prostovoljno
opravlja tajniška dela), za domiseln in skrbno
načrtovan program z odličnimi vodiči; za prvo
jutranjo kavico, za pripravo malic in pijače za
vse dni potovanja.
V imenu vseh udeležencev gre zahvala vsem,
ki sodelujejo pri pripravah in izvedbi izletov, pa
tudi članicam, ki pripravijo sladke dobrote.
Mojca Maček, članica UO DIS

Dragi izgnanec in izgnanka ter podporni člani društva
DIS-KO LITIJA IN ŠMARTNO

VABLJENI NA ODDIH NA MORJU
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Letovanje – Biograd na Moru

Prostih imamo še nekaj mest za letovanje v hotelu Adria od 2.9. – 9.9. 2017.
CENA NA OSEBO: 420 EUR.
Vse sobe so klimatizirane in imajo balkon. Cena po osebi vključuje: 7 x ALL INCLUSIVE:
samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostrežno večerjo s solatnim bifejem, popoldanski prigrizek (čaj, kava, pecivo), domače brezalkoholne in alkoholne pijače, kavo, čaj v All
inclusive baru (od 10:00 do 22:00 ure) in v restavraciji ob obrokih, Coris zavarovanje, 6 x živa
glasba oziroma animacije, predstavnika, ki bo skrbel za jutranjo telovadbo, animacijo, športne
aktivnosti…, avtobusni prevoz do hotela, voden ogled mesta Biograd.
1 avtobus ostane z nami v Biogradu in nam bo na razpolago za izlete.
V hotelu je dvigalo. Možno je bivanje v enoposteljnih (doplačilo), dvoposteljnih ter troposteljnih
sobah. Prosimo, da ob prijavi sporočite s kom boste bivali v sobi.
Osebne prijave sprejemamo v društveni pisarni do zasedbe mest.
MDI Litija-Šmartno, so.p.

MDI Litija-Šmartno, socialno podjetje v okviru
društva izvaja svojo dejavnost in se priporoča
pravnim in fizičnim osebam za izvajanje naslednjih
storitev:
• č iščenje poslovnih in stanovanjskih objektov,
dvorišč, parkirišč, otroških igrišč, spomenikov in
obeležij,
• urejanje zelenih površin, parkov, zelenic,
rekreacijskih površin.
Zagotavljamo kakovostno izvedbo del.
E-naslov: drustvo.inv.litija@siol.net
Telefon: 01/ 8981 – 284
Mobitel: 031 – 676 - 768

od 12.10.-15.10.2017
V Portorož Hotel Neptun 4* LifeClass.

Še enkrat lepo vabljeni z nami na oddih v Portorož. Bodite pozorni na datum oddiha, ki je
iz septembra prestavljen na mesec oktober. Nekateri ste se že prijavili in vas prosimo, da
svojo rezervacijo še enkrat potrdite, do datuma,ki je naveden spodaj. Cena za oddih na
morju ostaja nespremenjena in je taka kot prejšnja leta.

CENA IN PLAČILO

Redna cena je 205 EUR
Cena za izgnance/ke DIS KO- Litija-Šmartno in njihove podporne člane: 150 EUR
1. obrok – plačilo 5.9.2017 – 75 eur; 2. obrok – plačilo 5.10.2017 – 75 eur
Cena vključuje: avtobusni prevoz, 3x polpenzion v hotelu 4*, nezgodno zavarovanje, turistično takso, DDV in stroške organizacije.
Možna doplačila: zavarovanje CORIS in zavarovanje RIZIKO ODPOVEDI (plača se ob prijavi)
Zaradi potrditve rezervacije v hotelu vas prosimo, da se držite datuma prijave in plačila
5.9.2017
Za prijave pokličite na tel. številko: 041 834 203 Marija Zajc, 070 332 332 Pika (Marjetka)
VSE DOBRO, POLNO ZDRAVJA VAM ŽELI UPRAVNI ODBOR DIS-KO LITIJA
Predsednica Marija Zajc

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

Še vedno se lahko prijavite na okrevanje
v Dolenjskih Toplicah

"Šola zdravega načina življenja od 5.11. do 12.11.2017",

Ponudba vključuje:
• tri dnevne aktivnosti vodene in diabetikom primerne telesne vadbe /hidro gimnastika, vodna
aerobika, vodna kardiovadba v telovadnici, nordijska hoja ali vodeni sprehodi/,
• vsakodnevno kontrolo krvnega sladkorja, edukacijo vodenja dnevnikov KS, dvakrat tedensko
parno merjenje krvnega sladkorja ali šest točkovni profil- po odločitvi vodstva društva,
• učno delavnico Zdrava prehrana za diabetike,
• dodatno še dve predavanji zdravnika oz. med. s. na temo preventive kardiovaskularnih
obolenj.
7 pol penzionov v dvoposteljni sobi,+ ena malica dnevno
296,80 EUR
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi,+ dve malici dnevno
352,80 EUR
Ob prijavi za okrevanje je potrebno plačati 10 EUR akontacije odpovednega rizika. Prijave
zbiramo do 14.10.2017.

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka, holesterola

V društvu bo merjenje v sredo 4.10.2017 od 8.00 do 10.00 ure
KGZ Litija bo merjenje v četrtek 12.10.2017 od 8.00 do 12. ure
KGZ Šmartno bo merjenje v četrtek 19.10.2016 od 8. do 12. ure

Pohodi
5.10.2017 Litija- Martuljski slapovi (avtobus)
ob 6.00 uri
Groboljšek Jože
12.10.2017 Litija- Lipa- Čreta- Vransko (avtobus)
ob 6.00 uri
Hauptman Lojze
19.10.2017 Litija- Renke- Žamboh (avto)
ob 7.00 uri
Lamovšek Ivan
26.10.2017 Ne vemo kam
ob 7.00 uri
Pavli Jože
Zbor je po objavljenih urah, pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno
odgovornost v primerni
obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se
obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode kot na
primer Martuljski slapovi, Lipa- Čreta- Vransko, Renke- Žamboh,
kjer je zanimanje večje
bo organiziran avtobusni prevoz, zato se prijavite teden dni pred
odhodom z obveznim
plačilom akontacije.

Akcija »NVO gre v šolo« letos na OŠ Gradec
Društva sodelujte, naj vas osnovnošolci
spoznajo
V prvem tednu oktobra bo OŠ Gradec v dopoldanskem času odprla vrata tudi za društva in druge nevladne organizacije. Na šoli
se boste na sejemski način s svojimi programi, dejavnostmi ali aktivnostmi predstavili osnovnošolcem, ki so vaši potencialni člani oz. uporabniki vaših storitev.
»NVO gre v šolo« je akcija kjer šole za en dan odprejo vrata nevladnim organizacijam (društvom,
zavodom in ustanovam) in vam omogočijo, da
se predstavite učencem. Otroci bodo v času pouka spoznali vaše aktivnosti in dejavnost, ki jih
izvajate. Akcija se letos izvaja na šolah zasavske
in osrednjeslovenske regije. V Litiji bo letos na
OŠ Gradec, v prvem tednu oktobra.
Društva ste pomemben akter v družbi saj s svojim delom na področju kulture, izobraževanja,
športa, varstva okolja, pomoči sočloveku in
številnih ostalih področjih bogatite vsakdan v
občini, spodbujate prostovoljstvo, medgeneracijsko učenje in prispevate k bolj kakovostnemu življenju v družbi. Pomembno je, da vaše
aktivnosti in pomen delovanja spozna čim širši
krog ljudi že v zgodnjih letih odraščanja, kar je

tudi namen akcije »NVO gre v
šolo«.
Vsa zainteresirana društva
in druge nevladne organizacije iz občine Litija vabimo, da se za sodelovanje
v akciji prijavite preko spletnega obrazca, ki
ga najdete na spletni strani www.consulta.si/
dejavnosti/nvo-gre-v-solo/. Prijave zbiramo
do konca avgusta.
Z zanimivo in interaktivno predstavitvijo boste pri mladih vzbudili zanimanje za članstvo
in spodbudili praktično učenje med mladimi,
okrepilo pa se bo tudi sodelovanje osnovnih
šol z lokalnim okoljem.
Koordinator akcije je ZLHT – Regionalni center
NVO. Za vse dodatne informacije smo vam na
voljo preko elektronske pošte tjasa.bajc@consulta.si oziroma po telefonu: 059 927 619.
Izkoristite možnost in se v tednu otroka predstavite na OŠ Gradec, naj vas osnovnošolci
spoznajo.

Imamo mi, če nimate vi
Knjižnica stvari organizacij je odprta in k sodelovanju vabi vse neprofitne organizacije iz
zasavske
regije.
Knjižnica stvari organizacij je skupnost organizacij, ki
si med seboj brezplačno posojajo ali
bolje rečeno souporabljajo stvari, operemo in najrazličnejše pripomočke,
ki jih potrebujejo pri
svojem delovanju.
V Knjižnici stvari organizacije se že nahajajo klasični projektor,
mini projektor, zložljive mize, stoli, namizne zastavice, zvočnik
z mikrofonom, flipchart tabla, A tabla,
več računalnikov, ki
so na voljo v prostorih
pri posojevalcu, rezalnik papirja in druga
oprema, ki je na voljo
za souporabo.
Povezani v skupnost
Knjižnica stvari organizacij prihranimo denar, prostor in čas.
Pogoj za vključitev v skupnost je prispevek v so-

uporabo in izpolnjena pristopna izjava. Minimalni
prispevek je en predmet večje vrednosti ali pet
predmetov manjših vrednosti. Če organizacija
ne razpolaga s primerno
opremo ali pripomočki, ki
bi jih lahko prispevala v
Knjižnico stvari organizacij
pa lahko sodeluje s petnajstimi prostovoljnimi urami.
Knjižnica stvari je bila prepoznana kot lokalna potreba s strani nevladnih organizacij iz Zagorja ob Savi.
Z namenom razvoja ideje
se je v začetku letošnjega leta oblikovala delovna
skupina NVO, ki jo koordinira ZLHT - Regionalni
center NVO.
Vsi zainteresirani nam
lahko pišete na knjiznica.
stvari@gmail.com ali pokličite na 059 927 619
(ZLHT - Regionalni center
NVO) ali na 040 720 947
(ŠKLAB – klub zasavskih
študentov), povprašajte za
pristopno izjavo in se pridružite skupnosti. Dobra
raba je souporaba.
Dobrodošli v Knjižnico stvari organizacij.
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Pričarajmo nasmeh

Tudi letos s podjetjem TUŠ nadaljujemo z akcijo letovanja otrok »Pričarajmo nasmeh« v MZL
RKS Debeli rtič. Tako kot že nekaj let, bo tudi
letos v program brezplačnega letovanja vključenih 500 otrok iz vse Slovenije. Strokovne
službe so za otroke na tedenskem preživljanju
počitnic pripravile pester animacijski program,
ki spodbuja nova spoznanja, smeh in sprostitev, številne delavnice in različne športne igre.
Otroci so spoznali tudi bližnjo okolico, večeri
so bili popestreni s plesom, kino predstavami
ter različnimi družabnimi dogodki .
Prispevek udeleženke letovanja Brine Brinovec
:V soboto 24.6.2017 smo otroci iz občine Litija, odšli na letovanje na Debeli Rtič. Vožnja je
bila dolga in vsi smo komaj čakali, da vidimo
morje in se gremo kopat. Prispeli smo v letovišče in razdelili so nas v skupine in počitnice so se začele. Družili smo se še z vrstniki iz
Dolenjske in Gorenjske. Spletli smo vezi, ki jih
ne bomo pozabili. Vsak dan smo se kopali v
bazenu ali v morju. Skupaj smo igrali odbojko
in košarko, kartali in preprosto uživali. Ob večerih smo imeli plese, lutkovno predstavo, nočno
plavanje, ogled filma ali kakšno drugo večerno
animacijo, ki pa je bila pika na i v dnevu. Dnevi
so minevali in prehitro je prišla sobota, ko smo
morali oditi domov. Bilo je odlično in z veseljem
bi ponovila to doživetje.

Krvodajalska akcija v Litiji
in na Dolah pri Litiji

alizacija, ki jo ta dobi v času letovanja. To
pomeni, da se otrok začne srečevati z različnimi vrstniki in njihovimi interesi. S tem
se uči usklajevanja in sprejemanj kompromisov s skupino. Postavljene so omejitve in
dobro je, da se nauči upoštevati določenih
pravil in počasi izoblikuje način vedenja v
družbi. To je ena od oblik procesa posameznika prilagajanja družbi ter spoznavanje
novih oblik vedenj, ki so primerna ali manj
primerna in jih zna sam opredeliti. Na letovanju pri večji skupni otrok je tako pomemben tudi red in poslušnost z namenom,
da preprečimo nezgode in poskrbimo za
varnost vseh udeležencev.
V okviru Rdečega križa imamo eno od oblik
brezplačnega letovanja otrok. Za družine v socialni stiski so namenjena sredstva za približno
20 otrok letno. To so 7 dnevna letovanja na
Debelem rtiču v času poletnih in drugih počitnic
(prvomajske, jesenske in zimske).
Posebno pozornost namenjamo razvoju in širitvi
programov organizacije letovanja otrok. Otroci
so tudi letos letovali v MZL RKS Debeli Rtič in v
MPD Frankopan v Punatu na otoku Krku.
Število otrok, ki so potrebni takšnega letovanja
se iz dneva v dan povečuje, vendar starši
velikokrat ne zmorejo niti najnižjega prispevka
za letovanje. Letovanje subvencionira zdravstvo,
ki žal zaostruje pogoje ter s tem omejuje sredstva namenjena letovanju otrok in Občina Litija,
zato lahko starši prispevajo najnižji znesek.

Nekaj utrinkov iz Punata

RKS - OZ kot javno pooblastilo poleg ostalih,
izvaja akcije za pridobivanje krvodajalcev in organizira krvodajalske akcije.
Redna krvodajalska akcija je bila v Litiji
29.6.2017 v Zdravstvenemu domu Litija in
6.7.2017 v Podružnični šoli na Dolah pri Litiji.
Udeležilo se je 162 krvodajalcev. Prvič pa je
darovalo kri 13 krvodajalcev.
RKS Območno združenje Litija se vsem krvodajalcem zahvaljuje za darovano kri, prostovoljcem, Zdravstvenemu domu Litija in OŠ Gabrovka – Dole pa za sodelovanje pri uspešno
izvedeni krvodajalski akciji.
Vašo pomoč in razumevanje, do takih in podobnih humanitarnih akcij si želimo tudi v bodoče.

popeljela po poti Camino in opisala svojo prehojeno pot Iz Goričkega v Piran. Poezija nas
je spremljala tudi v petek, ko smo brali pesmi iz zbirke Vesa v zgibi, avtorice Anje Golob.
Jan Zupančič je s svojim raperskim nastopom
osvežil večer, Nika Zore je zaigrala na ukulele in

s petjem navdušila množico, Tomaž S. Ivan pa
je ponovil svojo Urško avtorja Andreja Rozmana Roze in spet požel velik aplavz. V soboto so
na svoj račun prišli ljubitelji potopisov, saj sta
zakonca Špela in Damir pripovedovala o svoji
avanturi po Ameriki. Knjižnico pod krošnjami
smo zaključili z nedeljskim predavanjem o
sproščanju in predstavitvijo tibetanskih vaj ter
vodeno meditacijo. Delavnice je vodil Franc
Rozman.
Ugotavljamo, da je knjiga ena najboljših člo
vekovih prijateljic, ki te vabi na odmik od dnev
ne rutine in te popelje v čudovite svetove, ki so
nebralcu nedostopne. 
Boštjan Juvan

organizirana vadba
za dedke in babice

in …. miss
Punata 2017
iz Litije …
Debelega rtiča

Letovanje otrok v času
poletnih šolskih počitnic

Organizacija Rdečega križa Litija ima na področju organizacije in izpeljave letovanje za otroke
kar nekajletne izkušnje. Naučili smo se, da je
vsako letovanje unikatno. Na to vpliva različno število otrok in njihovi karakterji, različni
vaditelji, kraj kjer se letuje, vreme, aktivnosti
ter navsezadnje razpoloženje vseh udeleženih.
Na vse te spremembe in možnosti, ki se lahko
zgodijo, smo pripravljeni in odločeni, da bomo
tako odgovoren program izpeljali.
Vpeljali smo prakso, da staršem in njihovim
otrokom nudimo možnost izbire dveh terminov,
da se pridružijo vrstnikom in si med seboj delijo morskih izkušenj. Spremljajo in varujejo jih
preverjeni voditelji, ki imajo veliko energije in
idej, da program popestrijo tudi, ko niso otroci
na plaži. Ves čas pa so otroci spremljani skozi
fotografski objektiv, kjer lahko starši spremljajo, kaj se na letovanju dogaja.
Pri razvoju otroka je zelo pomembna soci-

Knjižnica pod krošnjami je letos
na Polšniku potekala že tretje leto.
Sodelovanje z Zavodom Divja misel
je uspešno, saj nam zagotavlja kvaliteten izbor knjig ter poskrbi za uspešno oglaševanje
v medijih.
S knjižnico smo pričeli v soboto, 15. 7., ko nas je v otvoritev popeljal trio TRIAD in nas
s svojim nastopom navdušil
učitelj Tomaz S. Ivan. V nedeljo
smo se zbrale družine, ki smo
gostile učence projekta Erasmus plus. Skupaj smo pripravili
piknik in se družili do poznega
popoldneva. V ponedeljek smo
v dopoldanskem času pričeli
z delavnicami za otroke. Pripravili smo delavnice za vsak
dan, in sicer šahovsko ter
lego delavnico, dve ustvarjalni
delavnici, kjer smo izdelovali
izdelke s poletnimi motivi, v petek pa nas je
obiskala knjižničarka Tatjana, ki nam je pripovedovala pravljice. Ob večerih smo se predajali
različnim glasbenim in literarnim dogodkom.
Poslušali Jureta Torija, ki je igral harmoniko
in Jureta Longyko, ki je ob glasbeni spremljavi
prebiral poezijo različnih slovenskih pesnikov.
V torek so mladi ljubitelji poezije brali pesmi
ustvarjalke Katje Perat, pesmi iz zbirke Davek
na dodano vrednost. Za glasbeno podlago je
na kitari poskrbel Tomaž Deželak, ki je predstavil tudi svoje pesmi. V sredo smo prisluhnili nežnim zvokom skupine Jazzster. Četrtkov
večer nam je popestrila Staša Lepej, ki nas je

Kot v preteklem obdobju
smo tudi letos v času
letovanja
organizirali
številne prostočasne aktivnosti (otroci so spoznali bližnjo okolico, se

pomerili v različnih športnih kot je košarka,
odbojka, nogomet, najmlajši
so spoznali začaran gozdiček
in njegove prebivalce, seveda
pa je največ aktivnosti potekalo ob in v morju in bazenu.

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
Cesta zmage 35b, ZAGORJE OB SAVI
(03) 566-41-48

• VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN SREBRNEGA
NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
• ODKUP IN PREDELAVA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC

Večeri polni smeha in zabave
ter presenečenj, pa tudi izlet
z ladjico. Za vse neplavalce je
bil organiziran plavalni tečaj.
Za vzgojo in varnost otrok,
so skrbeli vzgojitelji-vodiči,
predvsem iz vrst pedagoških
delavcev in študentje pedagoških poklicev, ki imajo
dolgoletne izkušnje na tem
področju in poleg tega tudi
dodatna znanja (učitelji plavanja, animatorji s področja
kulturnih dejavnosti, ročnih
spretnosti in drugo). Otroci
so letovali v MZL RKS Debeli
rtič od 8.7.-22.7.2017, v Punatu pa od 12.7.- 22.7.2017.
Danica Sveršina,
sekretarka

V Gabrovki je bila v sezoni 2016/2017
organizirana vadba za dedke in babice.
Vadba je pod vodstvom Active cross s
Tanjo potekala v prelepi naravi na Tlaki,
v zimskem času pa v Gasilskem domu
v Gabrovki. Zadovoljne udeleženke vadbe Senior Active cross s Tanjo se že
veselimo jeseni, ko bomo s telovadbo
nadaljevale.
Marija Resnik.

Do 160 cm po širini!

Prazen dom je in naša domačija,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

V SPOMIN
Z A H VA L A

našemu dragemu

V 87. letu je tiho odšel od nas dragi oče in dedi

IVANU RENKU

JANEZ PODRENIK

ob izgubi našega dragega očeta

RUDOLFA VIŠNIKAR
4.10.1928 – 22.7.2017
iz Gabrovke.

6.9.1929 – 4.7.2017
iz Polšnika.

Ob izgubi dragega očeta in dedka se iskreno zahvaljujemo vsem, ki
ste nama stali ob strani, z nama delili bolečino in žalost, za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu
župniku za opravljen obred, pevcem iz Polšnika in trobentaču, sestri
Pavli Pavlin in gospodični Maruši Pavlin za izrečene poslovilne besede
in pogrebni službi.

Z A H VA L A

4.8.2017 je minilo 17 let odkar
nas je zapustil naš dragi oče.
Imamo ga v naših srcih.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in
sosedom za izrečena sožalja, cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala
g. Sotlarju, g. župniku, KSP Litija, pevcem, ZD Litija, ordinaciji dr. Ptičarjeve
in g. Kaplji za poslovilni govor. Hvala vsem in vsakemu posebej.

Vsi njegovi najdražji
Žalujoča hči Nevenka in vnuk Sebastjan
Nam draga Ana,
na poti večnosti si izpolnila svoje poslanstvo stoletja.
Odhajaš in hkrati ostajaš v naših srcih za vedno.

Žalujoči: hčerki Magda in Marija z družinama ter Mira

Z A H VA L A

V SPOMIN

Ob izgubi naše drage mame, babice in prababice

Ane Nejedly
1916 – 2017

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, Društvu upokojencev Litija, za pisna in ustna sožalja, stisk
roke in sočutne besede ob njenem slovesu. Hvala vam za darovano
cvetje in sveče. Hvala pevcem in trobentaču ter hvala go. župniku za
opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se osebju ZD Litija za nudeno
medicinsko pomoč, posebno pat. med. sestri go. Sandri za njene obiske na domu in pozitivno energijo, ki jo je prinesla s seboj.

Dragi mož, ati, dedi in pradedi,
odšel si in zdaj boš lahko bos, brez bolečin,
tekal po prelepih cvetočih Zapecah.
Hvala ti prelepa mati narava,
da si ga nam posodila
in ker se je iztekel čas vajinega dogovora,   
si ga želela nazaj
in mi smo ti ga hvaležno vrnili.

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Minilo je že 7 let odkar nas je zapustil naš dragi mož,
oče in dedek

SITAR ŠTEFAN
3.3.1957 – 3.8.2010
iz Sp. Hotiča.

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

Iskrena hvala vsem.

Z A H VA L A
Zaspal je naš dragi in ljubeči mož, ati, dedi in pradedi

ALOJZ KOLENC
24.5.1930 – 13.7.2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in
sosedom za vse obujene lepe spomine, izrečena sožalja, tolažilne besede
in spremstvo na njegovi zadnji poti. Prav posebno se zahvaljujemo
Zvonetu in Anki Kolenc za prelep govor in za nesebično dovolitev raztrosa
v njegovem prelepem rojstnem kraju Zapece. Posebno se zahvaljujemo
tudi Dragu Poglajnu za govor in srčno pripravljen in organiziran obred.
Iskrena hvala sosedu Francu za nošnjo žare, Janji Srečkar za prelepi solo
odpeti poslovilni pesmi in pevcem Mlada Lipa iz Litije. Zahvaljujemo se
tudi osebju Bolnišnice Trbovlje za lajšanje dnevov preležanih pri njih.
Vedno boš z nami v naših srcih!

Vsi njeni
Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan,
ko v njej počivaš.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

Bilo je samoumevno,
da smo se pogovarjali,
skupaj igrali in se smejali.
Vse je bilo samoumevno,
samo konec ne.

Z A H VA L A
Zapustil nas je naš dragi mož, oče, stari ata, tast, brat in stric

ŠTEFAN PRIJATELJ
25.12.1929 – 6.8.2017
s Tlake 11.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekali
sožalja, darovali cvetje, materialno pomoč, sveče, svete maše ter ga
pospremili na njegovo zadnjo pot. Posebno zahvalo izrekamo sosedom
s Tlake, dr. Marku Kolšku, PGD Gabrovka, g. župniku Stanislavu Škufci
za zelo lepo opravljen obred, ge. Heleni Perko za ganljive besede
slovesa, Vrtnariji in cvetličarni Klinc, pogrebnikom KSP Litija in njihovim
pevcem. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi

Vsi tvoji

Vsi njegovi

Z A H VA L A
V 34. letu nas je prezgodaj zapustil naš dragi

GORAN KOMOTAR
Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nas bodrili in
tolažili. Hvala vsem, ki ste se nam pridružili na njegovi zadnji poti in se
poslovili od njega. Hvala vsem sodelavcem Avtocommerca za izkazano
sočutje.
Naj vsem ostane v najlepšem spominu.
Pogrešali ga bomo: partnerica Maja in sin Aljaž, oči Dušan
in mami Darja, stari mami Mici in Štefka ter Aco

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

www.gostilnakovac.si

MALICE
“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”

juha, enolončnica,
solata in ostale jedi
iz menija malic
Cena malice:
4,90 EUR
Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...
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NOGOMETNI KLUB KRESNICE

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO - LITIJA

PRIČELE SO SE PRIPRAVE EKIP NK KRESNICE
ZA NOVO NOGOMETNO SEZONE 2017/18

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO LITIJA IMA
SVOJEGA PREDSTAVNIKA NA UNIVERZIJADI
NA TAJVANU

Zadnji vikend v avgustu se prične tekmovanje v nogometni Regionalni Ljubljanski ligi,
pred tem pa 23.8. potekajo pokalne tekme.
Člani so pričeli s pripravami 18. julija in to 3x
tedensko vmes pa še odigravajo prijateljske
tekme. Do sedaj so odigrali tekmi s tretje ligaši Arne Tabor in Rudarjem iz Trbovelj. Prva
tekma se je končala s porazom, druga tekma pa z neodločenim rezultatom. Do konca
pripravljenega obdobja se predvideva več
tekem in sicer: z Dragomerjem, Savo Kranj,
Grosupljem in še z nekaterimi. Obiski na tre-

ningih in tekmah so solidni.
V poletnem prestopnem roku v ekipi ni prišlo do sprememb, ekipa pa
se bo okrepila z tremi novimi nogometaši.
Cilj ekipe je da v letošnji sezoni
konča pri vrhu lestvice.
Mlajše selekcije bodo pričeli s pripravami 10. avgusta. Treningi bodo
potekali 3x tedensko. V novi sezoni
bodo nastopale ekipe v U12, U10
in U8.
Vsem ekipam želimo uspešne priprave v tekmovanju pa čim boljše
rezultate. 
NK Kresnice

NOGOMETNI KLUB JEVNICA
Ker se sezona 2017/2018 začenja že v avgustu, so ekipe začele
s treningi konec julija in v začetku
avgusta. Članska ekipa se vrača nazaj v MNZ
Ljubljana ligo, zato je prišlo do kar nekaj sprememb v moštvu. V ekipo se vračajo domači
igralci, ki so zaradi prevelikih obveznosti pavzirali, saj je bil ritem višje lige neizprosen. 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.
Ekipe, ki bodo letos nastopale v različnih starostnih skupinah imajo tudi različne sisteme
tekmovanj, zato se na treningih pripravljajo in
prilagajajo na nov način igranja, kar posledično
pomeni večjo zasedenost igralnih površin.

V Jevnici smo za letošnje leto v tekmovanje prijavili 8 selekcij, zato bodo vsak konec tedna na
sporedu prvenstvene tekme.
Tudi mlajše selekcije se pripravljajo na začetek
nove sezone, zato vabimo še vse tiste otroke, ki
bi si želeli igrati nogomet, da se pridružijo našim vadbam na igriščih. Informacije lahko dobite vsak dan po 17 uri v športnem domu Jevnica.
Vse, ki vas zanima nogomet vabimo, da si ogledate nogometne tekme nogometašev v prihajajočem jesenskem delu in jih spodbujate k
uspešnim rezultatom. Obvestila kdaj so tekme
bodo na oglasnih prostorih v Jevnici in okoliških
krajih.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

KARATE KLUB KENSEI

GASSHUKA PINETA 2017

Tudi letos so člani KK Kensei sodelovali na enajsti poletni šoli tradicionalnega karateja »GASSHUKU PINETA«, ki je od 2. do 9. julija potekala v Pineti pri Novigradu.
Poleg članov KK Kensei so se šole tradicionalnega karateja udeležili tudi člani karate kluba Goryu
iz Tolmina in Huda mravljica iz Jesenic. Vsi sodelujoči so doživeli prijeten, sproščujoč, družaben in
športno obarvan dopust. Udeleženci poletne šole so na zanimiv način spoznali kato »Goyushiho
sho« z aplikacijo, natančno obdelali nožno
tehniko »Ushiro geri« in se naučili osnovnih
tehnik ravnanja z dolgo palico Bo. Naučene
tehnike so nato preizkusili v kati »Suji no
kun« okinavskega stila Yamanni Ryu. Poleg
programa karateja poletna šola vsebovala
tudi aktivno preživljanje časa - plavanje in
igranje odbojke na mivki in ostale športne
igre. Vrstili so se tudi družabni dogodki: vožnja z vlakcem v mesto, organiziran je bil
večer ob ribjem pikniku in celodnevni izlet
v Istralandijo. 
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 2017/2018 potekali
v veliki telovadnici OŠ Gradec ob ponedeljkih in četrtkih ob 17.00. Vabljeni!

Počitnice so se prevesile v zadnjo tretjino, večina članov kluba še vedno uživa v zadnjih prostih
dneh, nekateri pa se že pripravljajo na novo tekmovalno sezono, ki bo zdaj zdaj tu. Še v mesecu
avgustu pa Domna Pirca čaka udeležba na Poletni univerzijadi.
Letošnja Poletna univerzijada (PUNI)
je že 29. po vrsti in bo potekala v
Tajpeju na Tajvanu od 19. do 31. avgusta, organizirajo pa jo vsaki dve
leti. Udeležbo Slovenske delegacije
organizira Slovenska univerzitetna
športna zveza. Slovenijo bo zastopalo 59 športnikov študentov, ki bodo
nastopili v 13 različnih športnih disciplinah od skupno dvaindvajsetih
razpisanih. Glavni namen univerzijad je, da skozi šport promovirajo
tako univerzitetne oz. akademske
vrednote, kot tudi kulturne, družbene in strokovne raznolikosti, obenem pa svet osveščajo o nujnosti sobivanja univerzitetnega in športnega sveta. Ker je vrhunski
šport in študij zelo težko usklajevati, je lahko nastop na univerzijadi za študenta športnika ravno
tako izjemnega pomena kot za nekoga,
ki se s športom profesionalno ukvarja in
potem nastopi na olimpijskih igrah.
Domen Pirc bo eden od dveh slovenskih
atletov, ki bosta Slovenijo zastopala v taekwondoju. Zato je letošnje poletje delovno, v znamenju priprav na Univerzijado. Del treningov je izvajal individualno,
del z bratom Tadejem in trenerjem Francijem Šircljem, pomemben del priprav
pa je opravil tudi z gostovanjem v drugih
klubih, ker je pri borilnih veščinah zelo
pomembno, da trenira z različnimi sparing partnerji. Zato je imel sparinge v klubu Red Power, kjer je treniral s trenutno
najuspešnejšim slovenskim taekwondoistom Ivanom Trajkovičem, del priprav pa bo potekal tudi na hrvaškem v klubu
Jastreb.
Organizatorji 29. Poletne univerzijade pričakujejo več kot 10.000
športnikov iz 150 držav. Športniki in športnice bodo v času Univerzijade bivali v posebni atletski vasi, v kateri je 34 stolpnic, kjer bodo
imeli med drugim na voljo prostore za ogrevanje, restavracijo, fitnes,
prostore za druženje in celo versko središče, gostitelji pa bodo poskrbeli tudi za kulturne aktivnosti. Tekmovanja pa bodo potekala na
38 prizoriščih, poleg tega pa bo na voljo še 41 prizorišč za treninge.
Maskota tekmovanja je črni medved z imenom Bravo. Ta okoli vratu nosi zlato medaljo, ki predstavlja zmago. Maskota naj bi atletom
predstavljala upanje, veselje in strmenje za odličnostjo. In pa še letošnji slogan: For You - For
Youth
Eva Štangar

ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA

Rokometašice pred novo sezono
2017/18

Po poletnem oddihu so rokometašice v članske ekipe in ekipe kadetinj že začele s treningi. V
avgustu poteka vadba na zunanjih površinah, izven športne dvorane, kjer dekleta pridno delajo na
vzdržljivosti. Starejše in mlajše deklice pa začnejo s treningi 28.8.2017. Naši najmlajši športniki in
športnice pa začnejo s treningi v začetku šolskega leta. S treningi mini rokometa bomo pričeli
prvi 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 in letos tudi v telovadnici na OŠ Gradec.

TEKAŠKO DRUŠTVO ŠILT
V julijski številki sem predstavil tekača z najdaljše pretečenimi ultramaratoni v našem
društvu. Danes pa predstavljam gorska tekača Majo Sakač Rožmanec in Damjana
Sakača. Za seboj imata mnogo zahtevnih gorskih tekov, med katerimi je Maja izpostavila najlepše:
Sredi junija se v Podbrdu v Baški grapi dogaja vsakoletni tekaški festival, ki postreže z več teki
različnih dolžin, od takih za otroke, do takih, za vrhunsko pripravljene gorske ultra
tekače.
Prav na slednji, 106 km dolgi preizkušnji s
6800 m višine gor in prav toliko tudi dol, se
je letos spoprijel tudi član ŠILT-a Damjan
Sakač. S progo, ki se vije preko več vrhov
kot so Kobla, Črna prst, Porezen, Blegoš,
Ratitovec, Soriška planina in vmes obrede
še več dolin je suvereno opravil v manj kot
23 urah in pol.
V zadnjih dneh julija pa je na Jahorini potekala prireditev Jahorina Ultra Trail s štirimi
različnimi dolžinami proge. Na Maxi izvedbi
v dolžini 70 km in 2800 m vzponov in ravno toliko spustov sta se pomerila zakonca Sakač. Preko
Jahorine in Trebeviča, vmes pa po soteski Miljacke in po opuščeni trasi ozkotirne železnice Užice
– Višegrad – Sarajevo sta v cilj družno prispela po manj kot 16 urah.
Medtem, ko večina komaj čaka, da si preko poletja spočije glavo in telo, Šiltovci z otroško neučakanostjo pričakujemo novih prireditev, na katerih bomo preizkusili svoje nožice. Na naslednje
ne bo potrebno počakati niti do jeseni. Do takrat, ko bomo lahko znova oznanili nove dosežke, pa
vsem pošiljamo športen pozdrav. 
Dušan Jovanovič

Otroci na treningih spoznavajo osnove igre in rokovanja z rokometno žogo, ob tem pa tudi stkejo
nova prijateljstva.
Pogled nazaj
Tako kot bodo v letošnji je tudi v lanski sezoni članska ekipa tekmovala v 1.b državni rokometni
ligi in tekmovanje končala na 4. mestu. Ekipi so se uspešno priključile mlajše igralke in si nabirale prepotrebne izkušnje, ki jim bodo prav prišle v naslednjih sezonah. Ekipa kadetinje je sezono
2016/2017 končala na 7. mestu. V razigravanju za razvrstitev od 7. do 13. mesta so si dekleta na
šestih tekmah priigrala šest zmag. V enotni državni ligi so igrale starejše deklice, ki so si priigrale
končno 6. mesto v državnem prvenstvu. Mlajše deklice so na zaključnem turnirju tretjeuvrščenih
ekip v predtekmovanju, sezono končale na devetem mestu. Pri mlajših kategorijah rezultat ni bil
v ospredju, saj so nekatere igralke letos sploh prvič spoznale rokometno igro. Mini rokometašice
in mini rokometaši pa so svoje pridobljeno znanje pokazali na nekaj turnirjih, ki so se jih tekom
leta udeležili.
Vabljene tudi nove članice v našo športno družbo. Spremljajte našo spletno stran www.zrd-litija.
si in FB strani.
Športni pozdrav!

KRIŽANKA / OBVESTILA

AVGUST 2017 

NEPRE M IČNINE

MALI OGLASI

Prodam lepo urejeno stanovanjsko hišo v ZG. Jablanici. Vsi
priključki, takoj vseljiva. Z manjšo investicijo možnost izdelave
še enega stanovanja. Cena 72.000 eur. Gsm: 041 515 171

KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, medalje, značke, bajonete,
čelade, sablje, uniforme,
stare razglednice, kipce, slike, nakit, kovance,
knjige in druge starejše
drobnarije, ki jih morda
ne potrebujete več.
 051 740 430

Oddam v najem dvosobno stanovanje v centru Litije.
Info. Gsm: 041 508 995.
PRODAM parcelo na sončni legi, na Ustju, zazid
ljiva, v izmeri 1.500 m2 (možna delitev parcele).
Informacije: GSM: 031 630 931

PRODAM dvosobno stanovanje v Šmartnem pri Litiji.
Informacije na GSM: 031 752 751.
Prodam garažo v izmeri 12 m na Dobravi, Prvomajska ulica 4, Litija. Inf.: 041 344 285.
2

Podarite
odvečne knjige, priročnike. Pokličite, pridem z
veseljem, jih odpeljem
in ohranim.
 030 996 225

SEČNJA IN SPRAVILO LESA

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

Vljudno vabljeni na ALZHEIMER CAFE

Uvodno predavanje o demenci
Torek, 19. september 2017, ob 17. uri v Kavarni Tisa,
Dom Tisje Enota Litija, Ljubljanska cesta 3, Litija
Alzheimer cafe je srečanje, kjer si oboleli, njihovi svojci, zdravniki, negovalci in drugi

nagradna križanka

sestavil:

SEDMA
ČRKA
ABECEDE

15

Jože Vizlar številka: 201
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Ime in priimek:
Ulica:

Pošta:
strokovnjaki izmenjujejo izkušnje in praktične nasvete pri soočanju z Alzheimerjevo
Izžrebanci križanke iz meseca julija 2017 prejmejo Bon
Telefon:
boleznijo.
za striženje v frizerskem salonu Meta. Nagrajenci bodo
prejeli Bon za striženje v Tiskarni ACO, Litija.
Dom Tisje je član združenja Spominčica, ki že vrsto let stremi k izboljšanju kakovosti
Rešeno križanko pošljite do 8.9.2017 na naslov ured
življenja ljudi z demenco in njihovih družinskih članov. V mesecu septembru zato sku1. Ivan Ferme, Jelenski reber 16, Dole pri Litiji
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli Bon
paj organiziramo prvi Alzheimer cafe, na katerem bomo izvedli uvodno predavanje na
za striženje v frizerskem salonu. Nagrajenci bodo prejeli
2. Marjan Simončič, Ul. 25. maja 2, Litija
Bon za striženje v Tiskarni ACO, Litija.
3. Henrik Raspotnik, Kresnice 1a, Kresnice
temo demenca.
V mesecu septembru po vsem svetu potekajo mednarodne
kampanje, ki ozaveščajo javnost o tej še vedno močno stiDOM TISJE
gmatizirani bolezni. V luči dneva Alzheimerjeve bolezni v
Domu Tisje in v Enoti Litija 23.9.2017 pripravljamo že drugi
Pomoč na domu – oskrba starejših, invalidnih
Sprehod za spomin, s katerim opozorimo lokalno skupnost na
in kronično bolnih občanov
bolezen, ki postaja čedalje večji izziv v sodobni družbi.

V PODJETJU KOVIKOR IŠČEMO
NOVE SODELAVCE:
- delavec v proizvodnji
- delavec v orodjarni
- vzdrževalec
- strojni inženir
Prošnje z življenjepisom sprejemamo na
kovikor@siol.net ali pa pokličite
v kadrovsko službo na 01 899 2100.

Kovikor d.o.o.
Dvor 21b, 1275 Šmartno pri Litiji

www.kovikor.si

V Domu Tisje izvajamo poleg institucionalne dejavnosti tudi
organizirano pomoč starim ljudem na njihovih domovih za
območje občin Litija in Šmartno pri Litiji.
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki
imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v
svojem bivalnem okolju, zaradi starosti nad 65 let, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Postopek vključitve v socialno oskrbo na domu se običajno
prične s telefonskim klicem. Prve informacije o možnostih
vključitve posredujejo uporabnikom osebni zdravniki, patronažne medicinske sestre, socialne delavke na CSD Litija
oziroma izvedo pri znancih, prijateljih, ki so bili kdaj vključeni oziroma te storitve koristijo. Sam postopek se prične
s podajo prošnje za vključitev v izvajanje socialne oskrbe
na domu. Z uporabnikom sklenemo dogovor ter izdelamo
osebni načrt pomoči.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca
in obsega naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– gospodinjsko pomoč: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava
enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in
osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci
in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje
ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter
priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu.
Storitev izvajajo socialne oskrbovalke, ki imajo

potrebna strokovna znanja in dolgoletne izkušnje, hkrati pa
se redno izobražujejo in usposabljajo. Pri izvajanju storitev
upoštevajo nova dognanja stroke, sodobne metode dela in
hkrati zagotavljajo preglednost in kvaliteto opravljenih storitev. Ves čas tesno sodelujemo s patronažno službo ZD Litija
in po potrebi z osebnim zdravnikom uporabnika.
Cene storitve socialne oskrbe na domu subvencionirata občini Litija in Šmartno pri Litiji, upravičenci pa lahko uveljavljajo dodatne olajšave pri plačilu storitve (oprostitev plačila) pri pristojnem Centru za socialno delo Litija. V pomoč na
domu je bilo v letu 2016 vključenih skupno 70 uporabnikov,
od tega 54 v občini Litija in 16 v občini Šmartno pri Litiji.
Socialna oskrba na domu v obliki pomoči na domu je alternativa domskemu varstvu in ima številne prednosti: upravičenec ostaja dalj časa v svojem domačem okolju, ki ga je
vajen in kjer se dobro počuti, prispevek upravičenca pa je v
tem primeru tudi neprimerno nižji od prispevka za domsko
oskrbo (subvencija občine).
Podrobnejše informacije lahko dobite pri socialni službi
Doma Tisje, tel. št. 01 890 01 06 ali 01 890 01 07.
Leonida Razpotnik, vodja zunanje dejavnosti

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 5800 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.

ŠOLSKA VRTOVA MED
POČITNICAMI

V času šolskih počitnic smo obiskali dva vzorno urejena šolska vrta pri Osnovni šoli Litija
in zeliščni vrt, ki ga urejajo učenci POŠ Jevnica. Grede, ki so zasajene z začimbami, zelišči,
zelenjavo so v bujnem rastju in res škoda je, da sta vrtova najlepša prav tedaj, ko so šolske
klopi prazne. Upamo, da bodo lepo urejene grede pričakale prihod učencev v mesecu septembru in se bodo lahko neposredno seznanili in podučili s pridelavo zdrave in varne hrane iz
šolskega vrta. Vsi tisti, ki vas pot vodi mimo teh dveh vrtov, pa se le zaustavite in občudujte
delo pridnih rok.

Šolski vrt pri OŠ Litija

Šolski vrt pri POŠ Jevnica

TENIS KLUB AS

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 41

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

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

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

AKCIJA TEHNIČNIH TRGOVIN!

 GRADBENI MATERIAL 
- najugodnejše cene, količinski popusti -

VSE VRSTE PVC CEVI
PROGRAM »VLAGANJE«

AKCIJA SIPOREKSA

Cement 2,32 € MODUL. BLOK 0,46 €

ČRNA FOLIJA

KOZARCI 720 ml, 10/1 2,39 €
POKROVI za koz. 720 ml,
10/1 0,95 €

BETONSKE CEVI in IZDELKI
IZ BETONA
LESNI PELETI

LUCERNA

Dimenzije 4, 5, 6 in 8 m
AKCIJSKA CENA

POLETNA AKCIJA

V BALAH, ZA KRMO
AKCIJSKA CENA

240 € / tona *z dostavo

*brezplačna dostava v Litiji in Šmartnem

AKCIJA ŽIVILSKIH TRGOVIN!

TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

ZLATI hlebec (kg)

1,99 €

Sir EDAMEC (kg) 4,99 €

Mortadela Kraljica
(kg) 6,89 €

ČEVAPČIČI
Z`dežele 480 g

2,49 €

ŽEMLJA Žito

0,25 €

JAKA TOMAŽIN ZMAGOVALEC ODPRTEGA
PRVENSTVA DO 12 LET, GROŠELJ RINA SREBRNA
Tekmovalni tenis – domača
tekmovanja
Na tradicionalnem teniškem turnirju TZS do
12 let, Fredijevem memorialu, ki se je odvija v
Mariboru, so tokrat blesteli igralci Tenis kluba
AS Litija. V
A finalu sta
nastopila
Jaka Tomažin in Rina
Grošelj. Vso
ko n ku r e n co je tokrat
pokoril Jaka
To m a ž i n .
V finalu je
premagal 1.
nosilca turnirja Lunder
Marka-Iztoka
(TK RAFA) z
r e z u l t a to m
6:4 7:6(4) in
osvojil zlato
prvo mesto.
Pri deklicah
se je prav
tako v finale
uvrstila Rina
Grošelj. V
finalu je bila
za odtenek
boljša od nje
2. nosilka turnirja Anamari Žnuderl (ŽTK MB),
ki je Rino ugnala v treh nizih in sicer 6:4 2:6
6:3, Rina je tako osvojila srebrno drugo mesto.
V B finalu pa je bil najboljši naš Žiga Šeško,
ki je v finalu premagal Žiga Bizjaka (CELJE) z

rezultatom 6:0 6:1. Čestitamo vsem trem za
izreden uspeh!
V konkurenci pri starejših mladincih sta v kategoriji do 18 let nastopila Tom Ašič Kovač in
Luka Vodnik. Luka je žal izgubil že v prvem
krogu, vendar on nastopa tudi še v kategoriji
do 16 let, Toma Ašič Kovač pa se je uvrstil v
četrtfinale, polfinale pa je zgrešil le za las, ko
je nato v treh nizih izgubil od Nika Jurjevčiča
(LTC LJ) in sicer 6:7 6:3 6:4.
Vse ljubitelje tenis obveščamo, da bo v
dneh od 22.09.2017 do 25.09.2017 Tenis
klub AS Litija gostil odprto prvenstvo za
fante do 16 let in Vas že sedaj vljudno vabimo na ogled tekem.

Tekmovalni tenis – mednarodna
tekmovanja
Po uspešnem nastopu v Kaltenkirchu, ko se je
na Futures turnirju sklada 15,000$ uvrstil v finale posamezno in zmagal v dvojicah, je Nik
Razboršek nadaljeval uspešno serijo tudi na
Slovaškem, kjer se je dvakrat zapored uvrstil v
četrtfinale in sicer v Trnavi in Piestnyu.

Tenis – rekreativna tekmovanja
Rekreativne igralce tenisa čakajo v začetku
septembra zaključni boji Ekipne zasavske teniške rekreativne lige, objavljen pa bo tudi razpis
za zimsko ligo 2017/2018. Za vse rekreativne
igralce tenisa iz Litije in Šmartnega pri Litiji
pa organiziramo Občinsko prvenstvo Litije in Šmartnega v tenisu, ki bo v soboto,
09.09.2017 z pričetkom ob 10,00 uri v Tenis centru AS. Prijavite se lahko na oglasni deski kluba ali preko spleta na: tk.aslitija@gmail.
com, najkasneje do 08.09.2017 do 18. ure.

KUPITE – TAKOJ GRADITE!

SLADKOR vreča

0,69 €/kg

Lenor 930 ml

1,99 €

ARIEL 2,6 kg

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.30-20.00
SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

6,99 €

DASH tekoči 1,75 L

5,99 €

ČOKOLEŠNIK 500 g

2,90 €

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

Dobrodošli v
trgovinah KGZ Litija!

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

V Litiji – Praprošče, ugodno prodam zazidljivo parcelo
1.014 m2 na izrazito sončni legi, z že pridobljenim gradbenim dovoljenjem in plačanim komunalnim prispevkom!
Cena po dogovoru. V bližini šola, gimnazija, vrtec, želez
niška postaja in vsa ostala infrastruktura! Za informacije
in ceno pokličite na 041 651 802 ali 031 693 330.

