Iz uredništva ...

Z velikim veseljem pregledujem vsebino Občana. Tako
pestrih in bogatih novic ni bilo že dolgo. Res smo se spočili in malo pozabili na nedavne omejitve. Litija je polna
lepih dosežkov, pestrih prireditev, ponudb za razvedritev,
predvsem pa postaja vse lepša in prijazna prebivalcem.
Naj se še naprej širi trud posameznikov k napredku in
razvoju občine, prebivalci pa bodimo hvaležni za njihov
prispevek, ki ima trajni pomen. Še naprej vam želim prijetno poletje in miren začetek šolskega leta.
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novice iz občine litija

(Več na 10. strani)

Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.09.2021
Gsm: 041 719 444

(Več na 2. strani)

POVABILO OBČINE
LITIJA NA PONOVNO
CEPLJENJE V
VAŠEM KRAJU

Konec meseca julija in v začetku avgusta je ekipa Zdravstvenega doma Litija ob pomoči Občine
Litija, krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, gasilskih društev, civilne zaščite, Rdečega
Križa ter Zavoda Sopotniki izvajala cepljenje po
krajevnih skupnostih. Zaradi dobrega odziva na
terenu bo tudi drugo cepljenje izvedla na lokacijah in po razporedu, ki je naveden v spodnji tabeli.
Obenem vas obveščamo, da bo na navedenih
lokacijah možno prejeti tudi prvi odmerek cepiva. 
Cepilni center ZD Litija
POKLIČITE KOORDINATORJE, KI SO NAVEDENI NA 2. STRANI IN SAMI IZBERITE S
KATERIM CEPIVOM SE ŽELITE CEPITI.

IZ VSEBINE …
vrhunski nastop
Zbora Sv. Nikolaja
STRAN 3

slovo od
gabrovškega
župnika
STRAN 6

medgeneracijsko
povezovanje
STRAN 9

povabilo k
športnemu
udejstvovanju
STRAN 14
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O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

PODALJŠANJE VODOVODA
DO NASELJA RŽIŠČE

(Nadaljevanje s 1. strani)

Občina Litija je zagotovila pitno vodo prebivalcem v delu naselja Ržišče, ob lokalni cesti
proti naselju Boltija, s podaljšanjem vodovodnega sistema Vače. Skladno s tem je bila
v letu 2020 naročena izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za gradnjo v dolžini
cca 805 m, v letu 2021 pa je JP KSP izvedlo gradnjo. Hkrati je zagotovljena tudi požarna
varnost prebivalcev, saj se je sočasno zgradilo tudi hidrantno omrežje. V prihodnje bo
tako možno tudi podaljšanje vodovoda do naselja Boltija.

Cepljenje proti COVID-19. Kje smo in kam gremo?

V svetu je bilo porabljenih že skoraj 4 milijarde odmerkov cepiv proti COVID-19. Podatkov imamo obilo in vedno bolj se zavedamo, da so cepiva varna. Cepljenje je še vedno
daleč najbolj učinkovit ukrep preprečevanja širjenja virusa. Kot vse stvari v medicini pa
tudi to ni 100% zanesljivo. Zelo pomembne so: higiena, razkuževanje, razdalja in zaščitne maske. Trenutno prevladuje t.i. delta različica, za katero sta se že pojavili naslednici
delta plus in lambda. Mutiranje je narava virusa in to lahko pričakujemo tudi v prihodnje.
Težava nastane, ko se nova različica spremeni v še bolj nalezljivo obliko. Tak primer se
kaže trenutno tudi v Sloveniji, saj je 98% vseh novih okužb povezanih z različico delta. Ti
podatki nam povedo, da smo že v začetku četrtega vala epidemije.
Potrebno je poudariti, da cepljenje zelo učinkovito ščiti pred do sedaj znanimi
novimi različicami, prav tako tudi da se kljub cepljenju lahko nalezemo z novo različico, vendar je možnost, da širimo virus, vsaj 80% manjša, resen potek bolezni
s hospitalizacijo pa je 96% manj verjeten. To pomeni, da je potrebno dosledno
upoštevati tudi ostale ukrepe, kot so zaščitne maske in razkuževanje.
Pandemija COVID-19 je zelo prizadela življenje in zdravje ljudi širom sveta. Edina rešitev,
ki bo pripomoglo k temu, je cepljenje, da bomo lahko zopet v polni meri in brezskrbno
uživali na vseh področjih življenja.
Od dne 27.12.2020, ko smo pričeli v cepilnem centru v ZD Litija s cepljenjem v DSO
Tisje in SVC Litija proti COVID-19, sledimo nacionalni strategiji. Od meseca junija 2021
dobava cepiv ni več omejena, zato sprejemamo nenaročene paciente. Na izbiro imamo
štiri vrste cepiv: Comirnaty proizvajalca Pfizer, Vaxverzia podjetja Astra Zeneca, Janssen
proizvajalca Johnson&Johnson‘s in Moderna.
V občinah Litija in Šmartno pri Litiji po podatkih NIJZ dosegamo 46% precepljenost. Ob
cepljenju s prvim odmerkom posameznega cepiva, nismo zaznali nobenih nezaželenih
stranskih učinkov. Zaradi bližanja jesensko-zimskega obdobja, v katerem pričakujemo
precej povečano število okužb, vljudno pozivamo vse občane in občanke občine Litija in
Šmartna pri Litiji, da se udeležite cepljenja v cepilnem centru ZD Litija in s tem pomagate k zajezitvi širjenja okužb s COVID-19. Želeli bi si vsaj 80% precepljenost, da bi lahko
učinkovito preprečevali veliko obremenitev bolnišnic.
Delovni čas cepilnega centra ZD Litija je v ponedeljek, sreda in petek od 7.30 do 13.30
H, v torek in četrtek pa od 7.30 do 18.00 H.
Skupaj zmoremo!
Cepilni center ZD Litija

GRADNJA VODOVODA MAMOLJ

Občina Litija je na podlagi
pridobljenega gradbenega
dovoljenja za izgradnjo
vodovoda Mamolj -1. faza,
pričela z gradnjo vodohrana
Izerca volumna 100 m3 ter
izgradnjo sekundarnega
cevovoda od vodohrana
Izerca proti Spodnjemu
Mamolju v skupni dolžini
1647 metrov. Prebivalci
naselji Mamolj, Dolgo
brdo, Zglavnica in ostalih
okoliških vasi se bodo tako
oskrbovali s pitno vodo iz
vrtine v Sopoti.

REKONSTRUKCIJA LC 208070 (LITIJA-SAVA),
ODSEK SMREKARICA

Občina Litija je pričela z rekonstrukcijo odseka lokalne ceste LC 208070 Litija-Sava v
naselju Smrekarica. Dolžina odseka je 640 m in v celotni dolžini se bo uredil pas za pešce. Na željo krajanov se bodo izvedle tudi hitrostne ovire. Istočasno z ureditvijo vozišča
bo izvajalec del ustrezno uredil propuste pod voziščem. Gradbena dela sofinancira tudi
podjetje Rune-SI d.o.o., ki je po navedeni trasi lokalne ceste polagal optični kabel.
(Nadaljevanje s 1. strani)

RUDNIK SITARJEVEC LITIJA

Doživite bogastvo mineralov in zgodbe rudarjev

NAČRTOVANJE IZGRADNJE KANALIZACIJE
S CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO ZA NASELJI
JEVNICA IN KRESNIŠKE POLJANE

V skladu z novo določitvijo aglomeloracijskih območji, občina Litija načrtuje ureditev
kanalizacijskih vodov s centralno čistilno napravo za naselji Jevnica in Kresniške Poljane
v programskem obdobju 2021 do 2027. V letošnjem letu se bo izvedla analiza obstoječega izdelanega idejnega projekta kanalizacije v Jevnici in Kresniških poljanah, na podlagi
katere se bo izdelala ustrezna projektna naloga, ki bo služila izdelavi nove projektne
dokumentacije.
Prebivalce navedenih območji obveščamo, da bo po izgradnji kanalizacijskega sistema
obvezen priklop vseh gospodinjstev, zato je v tem času kakršnokoli investiranje posameznih lastnikov v izboljšave ali zamenjave obstoječih greznic lahko samo dodatni strošek.
Seveda pa to ne velja za novogradnje kjer je potrebno zadeve reševati v skladu s sprejeto zakonodajo.

Ob obisku Rudnika Sitarjevec Litija lahko vnovčite letošnje turistične bone. V naprej si rezervirajte svoj termin obiska v času uradnih
ur Turistično informacijskega centra Litija.
Rudnik Sitarjevec Litija lahko obiščete od četrtka do nedelje med 9:00
in 12:00 ter med 15:00 in 18:00. Za večje skupine pa se tudi časovno
prilagodimo. Ogled Izvoznega rova traja 1 uro, ogled Glavnega rova pa
uro in pol. Za kombiniran
ogled Izvoznega in Glavnega rova s sitarjevško ma‘lco
si rezervirajte 3 ure. V rudnik lahko odidete tudi v
spremstvu škrata Sitarjevčka.
Več o pestri ponudni ogledov si preberite na spletni
strani www.rudniksitarjevec.
si ali pa nam pišite na
info@visitlitija.si.
Pestro turistično ponudbo
Litije z okolico pa si oglejte na www.visitlitija.si.
Turistično informacijski center Litija
Valvazorjev trg 10, Litija
FB Visit Litija
FB Rudnik Sitarjevec Litija
info@visitlitija.si
070 700 484, 051 312 739, 0599 405 03

Delovni čas:
torek 10:00 do 16:00
sreda 9:00 do 17:00
petek 9:00 do 15:00
sobota 9:00 do 12:00

DRUŠTVA / AKTUALNO
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OZELENITI MESTO LITIJA

O projektu »Ozeleniti mesto Litija«, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije, v okviru programa razvoja podeželja RS 2014-2020, smo podrobneje pisali v majski številki časopisa
Občan. Predstavili smo mlada ustvarjalca, ki sta izdelala idejno zasnovo in vizualizacijo izgleda obeh lokacij, danes pa vam predstavljamo še avtorja izvedbe
mobilnih dreves na Svetčevi ploščadi.
Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran MONTAGE
TEAM, Damjan Medved s.p., z njim je kot podizvajalec
sodeloval Matej Smuk s.p.. K izdelavi inovativnih mobilnih klopi je pristopil odgovorno, saj se je zavedal, da
je kakovostna izvedba pomembna, če vsi skupaj želimo, da bodo mobilna drevesa še dolgo služila svojemu
namenu. Skupaj z Janom Poglajnom sta se odločila za
les sibirskega macesna, ki ga je Matej Smuk ustrezno
zaščitil tako, da ga je dvakrat naoljil v delavnici, enkrat
pa na mestu postavitve.
Velikanski izziv
mu je predstavljala postavitev
mobilnih dreves
na ploščad, saj
se je odločil, da
bo vsa dela izvedel že v svoji
delavnici in na
lokacijo - Svetčevo ploščad, pripeljal končni izdelek.
Za dokončno podobo izdelanih mobilnih dreves in
končni videz ploščadi pa je poskrbela zasaditev korit z izbranimi rastlinami po predlogi Žana Lovšeta
kraj. arh., ki je predlagal izbor z zasaditvijo dreves
vrste pahljačasti javor v kombinaciji z belo sivko.
Zasaditev je izvedla drevesnica Moga, za zalivanje
in vzdrževanje rastlinja pa sedaj skrbijo pridni delavci društva MDI Litija-Šmartno, ki so partner v
projektu.
Spoštovane občanke in občani, veseli smo, da
vam je posedanje na klopcah v senci javorjev v
veliko veselje in zadovoljstvo. Prav tega smo se
vsi, ki smo kakorkoli sodelovali pri projektu, najbolj želeli.

»OBRTNIŠKI KOTIČEK«
Avtobusno prevozništvo in
turistična agencija RUDI TURS

Že več kot 30 let skrbimo, da je pot do cilja prijetno doživetje. Vedno znova se
trudimo opravičiti vaše zaupanje na potovanjih ali krajših izletih. Naši avtobusi so
turistični, brezhibni, v katerih je poskrbljeno za varnost in udobje in prepoznavni s
simpatičnim žigom “Greetings from Slovenia”. Cilj naše agencije je, da se vrtijo kolesa
naših domačih avtobusov in da so stranke deležne brezhibne in odlične storitve.
Sodelujemo tudi z drugimi agencijami in prevozniki, verjamemo, da se moramo med
seboj podpirati in si pomagati. V povezovanju je moč. Poleg preverjene ponudbe
nas odlikuje hitra odzivnost, konkurenčne cene in osebni pristop. Če v naši ponudbi
ne boste našli prave izbire za vas ali za vašo skupino, vam z veseljem svetujemo ali
organiziramo program po vaši želji.

Storitve podjetja
• organizacija prevozov za posameznike in skupine
•p
 riprava programov, organizacija in izvedba privlačnih
potovanj po Sloveniji in celotni Evropi;
•o
 rganizacija namestitev, gostinskih in drugih storitev;
• izkušene voznike, ki vas bodo varno pripeljali na cilj;
• strokovne vodnike, s katerimi so potovanja pravi užitek.

Kontakti:
Turistična agencija RUDI TURS
Breg pri Litiji 53
1270 Litija
ta.ruditurs@gmail.com
www.ruditurs.com
RUDI TURS d.o.o.		
Velika Štanga 22		
1275 Šmartno pri Litiji		
ruditurs@siol.net 		
www.ruditurs.com
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(Nadaljevanje s 1. strani)

Zbor sv. Nikolaja Litija blestel na slavnostni
otvoritvi mednarodnega zborovskega
festivala Europa Cantat

Zbor sv. Nikolaja Litija, pod vodstvom priznane dirigentke Helene Fojkar Zupančič, je 17. julija
2021 nastopil na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma v Ljubljani. Kot edini slovenski
pevski zbor je sodeloval
na otvoritvenem koncertu
festivala Europa Cantat, ki
je bil v živo predvajan tudi
na nacionalnem radiu in
televiziji, ter požel stoječe
ovacije.
Festival Europa Cantat je
največji zborovski dogodek na svetu, ki na vsake tri leta v drugi državi
skupaj združi preko 4000
sodelujočih z vsega sveta.
Večdnevni festival ponuja
pester nabor različnih pevskih delavnic in ateljejev,
zanimive koncerte domačih ter tujih ustvarjalcev, Slavnostno odprtje; Rok Majhenič, Janez Eržen, Tomaž Črnej, Tamara Domjanič
možnosti za izobraževanje o zborovskem udejstvovanju, druženje, in spoznavanje različnih
kultur ter pevskih navad sveta. V letu, ko Slovenija praznuje 30 let od osamosvojitve in
ko predseduje Svetu Evropske Unije, je Ljubljano doletela čast gostiti ta festival. Njegova
zasnova se je zaradi trenutnih razmer od prvotnih načrtov izpred dveh let že nekajkrat spremenila, a organizatorji iz JSKD-ja so bili odločeni, da festival izpeljejo ne glede na vse, pa
čeprav v okrnjeni obliki. Končna različica festivala je potekala z manj udeleženci in upoštevajoč ukrepe zdravstvene
stroke, organizatorji so morali
predrugačiti koncepte načrtovanih koncertov, velik del
izobraževalnega dela festivala
pa so preselili na posebej za
to priložnost ustvarjeno spletno Europa Cantat televizijo, ki
je v živo predvajala delavnice
slovenskih in tujih predavateljev. Uspešno so izpeljali tudi
koncerte več kot ducata mednarodno priznanih vokalnih zasedb in izvajalcev, na Jakopičevi promenadi v parku Tivoli pa
organizirali največjo razstavo zborovskih fotografij na svetu.
Na festival je od napovedi Ljubljane kot gostiteljice komaj čakal tudi Zbor sv. Nikolaja Litija,
kateremu so organizatorji po besedah podpredsednika glasbene komisije, Damijana Močnika, zaupali najtežjo nalogo izmed sodelujočih slovenskih zborov, saj je imel zelo malo časa
za pripravo na izjemno raznolik in zahteven program, ki je bil dokončno dorečen šele proti
koncu junija. Zborovodkinja zbora, Helena Fojkar Zupančič pravi, da je zbor moral zavreči
vso delo, ki ga je do takrat prek Zoom vaj vložil v prvotno drugačen glasbeni program, a da
je, zahvaljujoč intenzivnim vajam, pomoči korepetitorjev iz zbora, in veliki predanosti pevcev
vendarle uspel naučiti se nov program, ki ga je večina pevcev na koncertu pela že na pamet.
Program zbora so sestavljala dela različnih slogov slovenskih in tujih avtorjev. Še posebej
smo se v zboru veselili sodelovanja s švedsko pevko in soustanoviteljico vokalne skupine
The Real Group, Katarino Henryson, ki
je za festival priredila slovensko ljudsko
pesem iz Bele Krajine, Aj, zelena je vsa
gora. Zboru se je virtualno s Švedske
pridružila že na intenzivnih vajah, nato
pa končno v živo tudi na odru Gallusove dvorane. Zbor je med drugim tesno
sodeloval tudi z režiserjem koncerta,
Matejem Filipčičem, ta pa je za to priložnost naročil tudi kostumsko preobrazbo zbora. Da je ta ne le lepo izgledal,
ampak tudi dobro pel, so stalnim pevcem pomagali tudi nekateri bivši pevci,
novi, projektni pevci, kot tudi pevca iz drugih zborov. Po približno mesecu priprav v Litiji in
v prostorih Zavoda sv. Stanislava, Slovenske filharmonije ter Radia Slovenija v Ljubljani, je
končno napočil čas za generalke v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer se je zbor
pripravil na prvi večji nastop po dolgem času in srečal z ostalimi sodelujočimi, med drugim z
nemško skupino Singer Pur in pevko Kim Nazarian iz ZDA.
Koncert, ki ga je povezoval Boštjan Romih, je otvorila ljudska pesem Kuus Kuus Kallike iz
Estonije, predhodne gostiteljice festivala, ki se je prek zvonov slovenskih pritrkovalcev prelila v slovensko ljudsko Pa se sliš. Zbor je tekom koncerta izvedel še dve deli slovenskega
skladatelja Lojzeta Lebiča, Elgarjevo Lux Aeterna, pesem Somebody to Love skupine Queen
in večer zaključil z evropsko himno Odo radosti, ki so jo skupaj izvedli vsi nastopajoči na
koncertu ter bili nagrajeni s stoječimi ovacijami.
Zbor sv. Nikolaja Litija je dolgo po
nastopu še vedno pod vtisom tistega
čudovitega večera, ki smo ga delili z
izjemnimi izvajalci ter poslušalci, vsi
združeni v glasbi. Močno so nas razveselili prijetni vtisi ljudi, ki so nam prisluhnili prek televizijskih in radijskih
sprejemnikov, koncert pa si še vedno
lahko ogledate na spletni strani Europe Cantat 2021. Hvaležni smo za to
priložnost ter zaupanje organizatorjev
in se že veselimo prihodnjih projektov.
Vabimo vas, da nam prisluhnete tudi v
novi pevski sezoni!
Matej Zupančič
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MLADI / KULTURA

MLADINSKI CENTER LITIJA
Avgustovski
poletni počitniški
program

Športno poletje je program
mladinskega centra, ki je namenjen otrokom in mladim, pripravljamo ga
med poletnimi, jesenskimi in prvomajskimi
počitnicami. Prvi sklop letošnjega poletnega
športnega programa je potekal v začetku julija, drugi sklop sledi v zadnjem tednu avgusta.
V ponedeljek, 23. avgusta bomo z mobilnim mladinskim centrom obiskali krajevno
skupnost Sava. Dobimo se na igrišču pri
Gasilskem domu Sava, aktivnosti bodo potekale od 9.00 do 12.00. Mladinski delavci
in animatorji za otroke in mlade pripravljajo
športne igre kot so nogomet, košarka, odbojka, badminton, balinčkanje,… . Poskrbeli
bomo tudi za osvežitev in prigrizek, ti s seboj
prinesi le dobro voljo in športno razpoloženje.
Aktivnosti so primerne za vse otroke starejše
od 10. let, mlajši so dobrodošli v spremstvu
staršev.
Športni torek se bo tradicionalno odvijal na
igrišču na Brodarski ulici (Rozman’c), Športni
četrtek pa na igrišču na Stavbah pri Kulturnem centru. Igrali bomo nogomet, košarko,
badminton in odbojko.
V sredo, 25. avgusta nas čaka še zadnji počitniški izlet po naših občini, seveda smo
za konec prihranili najdaljši izlet, a smo prepričani, da bo zato tudi najboljši! Skupaj se
bomo odpravili do geometričnega središča
naše države. GEOSS prihajamo! Zbor za izlet bo na dvorišču pred Mladinskim centrom
Litija ob 8.00. Izlet je primeren za vse starejše
od 10. let, ki so v primerni fizični kondiciji. Pot
tehnično sicer ni zahtevna, čas hoje je cca 5
ur. Prijave na pohod so obvezne za vse mlajše od 18. let. Prijavnico lahko dobite v našem
dnevnem centru ali na spletni strani www.
mclitija.si.
Ponedeljki, srede in petki so rezervirani za
TENIS na TENIS PARKU AS, dopoldnevi med
9:00 in 12:00 za otroke, popoldnevi, med
17:00 in 19:00 pa za mlade, s prevzemom kupona v MCju. Ob dopoldanskih terminih je na
tenis parku prisoten tudi animator.

Izlet v AQUALUNO
(Nadaljevanje s 1. strani)

Za konec poletja v Mladinskem centru Litija
organiziramo izlet v Termalni park Aqualuna
(https://www.terme-olimia.com/sl/termalni-park-aqualuna). Na izlet se bomo odpravili
z avtobusom, v ponedeljek, 30. 8. 2021. Izlet
je primeren za starejše od 10. let, pogoj je
dobro znanje plavanja. Mlajši in neplavalci se
nam lahko pridružijo le v spremstvu staršev
ali druge odgovorne polnoletne osebe.
Cena za izlet je 12 €, v ceno je vštet prevoz z
avtobusom, spremstvo animatorjev in mladinskih delavcev ter kosilo. Udeleženci naj imajo
s seboj brisačo, kopalke, kremo za sončenje,
vodo in malico. Odhod bo izpred Mladinskega
centra Litija ob 8.00, prihod v Litijo je predviden okoli 19.00.

Plačilo izleta: osebno v Mladinskem centru
Litija, vsak delovnik med 14.00 in 18.00.
Stroški izleta morajo biti poravnani pred
24. avgustom, sicer vaše prijave ne bomo
potrdili.
Prijave zbiramo do 24. 8. 2021 oziroma
do zapolnitve prostih mest, preko spletne
prijavnice, ki je dosegljiva preko povezave https://forms.gle/QN4MMLWE8x53Ygsp8.
Za dodatne informacije nas lahko pokličete na
0517443-410 ali pišete na info@mclitija.si.

Glasbena delavnica

Domen Malis in Rok Lunaček pripravljata super delavnico za mlade nadebudne
glasbenike. Delavnica je primerna za starejše od 12. let in bo potekala od 26. do
28. avgusta (četrtek in petek popoldne
med 17.00 in 20.00, sobota dopoldne).
Zaželjeno je nekaj glasbenega predznanja
(npr.: bobni, kitara, bas, klaviature,
vokal, ...), saj je ideja letošnje delavnice
izdelava avtorskega komada z besedilom.
Udeležnci bodo skupaj z mentorjema
komad naredili, zvadili in na koncu v studiu
tudi posneli. Snemanje je načrtovano za
soboto dopoldne, za točno uro se bodo
udeleženci in mentorja dogovorili na sami
delavnici.
Prijave na delavnico so letos OBVEZNE! Število udeležencev je omejeno na maksimalno
10, prijave zbiramo najkasneje do 22. avgusta oz. do zapolnitve mest. Prijavnico je
dosegljiva preko povezave https://forms.
gle/WggtK1finBMhNguU6, najdeš jo tudi na
spletni strani www.mclitija ter na naših profilih na Facebook-u in Instagramu.
Dnevni center je odprt vsak delovnik med
12:00 in 20:00 in namenjen mladim med 15.
in 29. letom starosti. Aktivnosti, če ni posebej
označeno, niso primerne za mlajše od 15. let.
Vsakodnevno napoved dogajanja lahko preveriš na naši spletni strani, Facebook in/ali
Instagram profilu.
V sklopu dnevnega centra ponujamo igranje ročnega nogometa in pikade, druženje
ob družabnih igrah in igranju badmintona ali
računalniških iger. Program v dnevnem centru se prilagaja obiskovalcem in je večkrat
organiziran ad-hoc. Skupaj z mladimi znamo
ustvarjati glasbo in filme, večkrat zavrtimo
kuhalnice, znamo se lotiti urejanja okolice ali
celo notranjih prostorov, priznamo pa tudi, da
znamo tudi lenariti ob ogledu kakšnega dobrega filma. Vzdušje in aktivnosti v dnevnem
centru najbolje preveriš kar sam. Pridi nas kaj
pogledat 😊
Z začetkom septembra se dnevni center vrača
na svoj redni delovni čas, od ponedeljka do
petka, od 14.00 do 20.00.
Za ‘frišne’ in še bolj podrobne informacije preveri:
www.mclitija.si
facebook.com/YouthCenterLitija
instagram.com/mclitija/

JOGA ZA VSAKOGAR

Živeti v skladu s seboj in s svojim okoljem je želja vsakega človeka. V današnjem času se na številnih področjih našega življenja soočamo z vedno
večjimi psihičnimi in fizičnimi zahtevami. Posledica tega je, da se vedno več
ljudi sooča s telesnimi in duševnimi napetostmi kot so stres, nespečnost, pomanjkanje gibanja,.. Zato so tehnike in metode s katerimi dosežemo in izboljšujemo zdravje
ter telesno, mentalno in duševno harmonijo, še posebej pomembne. Prav v tem pogledu
ponuja joga izčrpno moč, saj nam daje dragocena in praktična navodila za telo, dihanje,
koncentracijo, sproščanje in meditacijo. Joga se dotakne človeka celostno. Razlogi zakaj
nekdo pride na prakso joge so različni. Nekateri pridejo zaradi nelagodij in bolečin v hrbtenici, raznih omejitev in telesnih posebnosti zaradi katerih ne zmorejo vadb s poudarkom
na telesnih zmogljivosti. Drugi pridejo v želji po sprostitvi in zmanjšanju ravni stresa, tretji
zaradi duhovne komponente,… Sčasoma katerikoli začetni motiv preraste v nekaj več. Joga
postane pot na kateri postane življenje lepše, bolj izpolnjeno in v ravnovesju.
Joga pa ni namenjena le odraslim temveč tudi otrokom in najstnikom. Številne strokovne
raziskave navajajo, da joga blagodejno vpliva na odraščanje otrok, razvijanje motorike, boljše obvladovanje svojega telesa, izboljšanje ravnotežja, koordinacije in tudi koncentracije.
Otroci so po vadbi bolj pozitivno naravnani in umirjeni. V jogi ni tekmovalnosti, ki obvladuje
sodobni način življenja in mnoge športne aktivnosti. Pretirano aktivni otroci se umirijo, plašni, pa se v umirjenem okolju opogumijo. Z vadbo jogijskih vaj pripravimo otrokovo hrbtenico na pravilno držo, naučijo se pravilnega dihanja ter zavestno voditi svoj gib usklajeno z
dihanjem. Poleg omenjenih prednosti vadbe pa jih dopolnjujejo še: boljši nadzor nad čustvi,
krepitev mišic, boljši imunski sistem, večja ustvarjalnost,…
Vabljeni.
Hatha joga (odrasli): ponedeljek, Gimnazija Litija (19.00-20.00)
Joga za šolske otroke: ponedeljek, Športna dvorana Litija (16.30-17.30)
Več informacij: avicenter.si
alenka.vidgaj@gmail.com (041 929 530)
Alenka Vidgaj
prof. defektologije in učiteljica joge

ZAČETEK JESENI V MESTNEM MUZEJU LITIJA

V muzeju se pripravljamo na jesen in na čas, ko se bodo ponovno začela
druženja. Načrtujemo novo sezono predavanj, delavnic, ekskurzije in razstav. Predvsem pa upamo, da nam bodo zdravstvene razmere dovoljevale
izvedbo načrtovanih dogodkov.
GOSTUJOČE RAZSTAVE V MUZEJU
Še do začetka septembra si lahko ogledate gostujočo razstavo Vojna za samostojno Slovenijo
1991, ki so jo pripravili v Zvezi policijskih veteranskih združenj Sever, in razstavo Društva LILA
Furmani v litijski in šmarski občini. Vabljeni k ogledu tudi naših stalnih razstav po urniku:
Torek - petek 8.00-12.00
Torek in četrtek 17.00-19.00
Sobota 10.00-12.00
Vstop je za posameznike brezplačen. Prisrčno vabljeni!
PRIPRAVE NA RAZSTAVO O SAVI
Konec leta pripravljamo novo razstavo o naši najdaljši reki, ki ravno okoli Litije naredi veliki ovinek. Ker bi radi pripravili razstavo, ki bo vključevala tudi zgodbe ljudi vas prosimo, da z nami delite
spomine, povezane z našo reko. Lahko nas pokličete na 070 430 202, pišete na muzejlitija@
zkms-litija ali se oglasite v muzeju. Zelo veseli bomo vseh informacij!

POLETJE S KLIŠEJEM

Dijaške počitnice se že počasi zaključujejo, med tem ko imamo študentje še zadnje
letošnje izpitno obdobje pred novim šolskim letom v mesecu oktobru. Za popestritev
počitniških dni tako dijakov kot študentov pa smo Klišejevci organizirali kar nekaj zabavnih aktivnosti.
V mesecu avgustu smo se kar 2x podali v WOOP, v Ljubljano. Prvič, v soboto, 3.
avgusta, ko smo se podali v WOOP trampolin park, kjer smo se preizkusili v akrobacijah in vragolijah ter ugotavljali kako visoko pravzaprav lahko skočimo. Drugič pa v sredo,
11. avgusta, ko smo odrinili še na WOOP karting na več nivojsko indoor karting progo z go-karti na električni pogon, kjer smo izvedli prvi Kliše cup, zmagovalec katerega je prejel pokal.
V petek, 13. avgusta pa smo se zbrali na sedežu kluba, ob prav posebni ediciji projekta Zgodbarjenje (ang. storytelling): Vorančeva Kovačija, kjer nam je mlad kovač Lovro Jurečič predstavil svojo podjetniško pot, po stopinjah svojega pradeda kovača in s pomočjo dedka. Danes
Lovro kuje nože pod imenom Vorančeva Kovačija ter z logotipom tročelnega mosta v pobočju,
saj Lovro išče navdih za nože v lokalnih zgodbah in običajih.
V mesecu avgustu pa se je zaključil prav poseben razpis pomoči študentskim družinam, poimenovan Kliše Baby. Na razpis Kliše Baby so se lahko prijavile tako študentske družine iz UE
Litija in UE Šmartno pri Litiji, z veljavnim statusom študenta in potrjenim članstvom v našem
klubu za tekoče študijsko
leto, kot mlade družine
brez študentskega statusa pod pogojem stalnega
prebivanja v občini Litija
ali Šmartno pri Litiji. Ker so
študentske družine dvojna
rizična socialna skupina,
kovid razmere pa so stanje še poslabšale, smo jih
obravnavali prednostno. Za
namen razpisa smo pripravili prav poseben paket z:
b
 onom za trgovino DM
v Litiji in
b
 onom za lokalno živilsko trgovino, v skupni
vrednosti 100 €;
 praktičnimi darili, kot je Klišejeva majica;
d
 onacijo podjetja, ki želi ostati anonimen. Podjetje je naš paket srčno obogatil s prehrano
za vso družino od kosmičev, mueslijev, napolitank, suhe kašiče, krompirčka in kave ter
d
 onacijo Zavoda za mladino, kulturo in šport - ZKMŠ Litija, ki je naš paket še dodatno obogatil z boni za obisk Rudnika Sitarjevc.
Ob tej priložnosti bi se ponovno radi zahvalili donatorjema, za izraženo podporo v projektu. Hvala! Z vašo pomočjo smo poskrbeli za pakete polne uporabnih predmetov za
tako za malčke, kot za novopečene starše.
V mesecu septembru načrtujemo prav poseben dogodek – Klišejev motivacijski vikend.
To je čas, ki ga Klišejevci preživimo skupaj, se spoznavamo, izvajamo teambuilding aktivnosti
in izvajamo delavnice v prid klubu. Letos bo motivacijski vikend potekal od 24. do 26. septembra.
Poleg tega pa bomo v mesecu septembru sodelovali na enodnevnem trajnostnem festivalu,
v soboto 11.9., pod okriljem projekta Litijski inkubator za skupnost in trajnost - #LIST, s svojo
stojnico. Na festivalu bomo sodelovali z drugo letošnjo izmenjevalnico potaknjencev sobnih
rastlin, katera je bila pravi hit v mesecu maju.
Prav tako pa se bomo pridružili Medgeneracijskemu festivalu, s tradicionalnim projektom
KIZS – Klišejeve izobraževalno zabavne sobote in Tednom vseživljenjskega učenja - TVU,
ki bodo letos potekali med 6. septembrom in 10. oktobrom.
V mesecu septembru načrtujemo
še izdajo prav posebne izdaje klišejeve publikacije – Klišejev kompas, ki je letos 5. zaporedna izdaja.
Ta posebna izdaja bo ovekovečena
s CIP kodo in bo tako dostopna v
knjižničnem katalogu.
Ker se bliža konec počitnic, Kliše
lepo vabi vse dijake in študente k
včlanitvi v klub ali k podaljšanju
članstva. Oboje storite tako, da prinesete potrdilo o šolanju oziroma
potrdilo o vpisu. Članstvo lahko podaljšate tako v prostorih KLIŠE-ja,
kot preko spleta. Ob tem ne pozabite, da so prostori KLIŠE-ja odprti
med uradnimi urami vsak ponedeljek, sredo in petek od 16.00 do
20.00. Šolsko in študijsko leto bo
zagotovo zanimivo s KLIŠE-jem, saj
vam bo članstvo prineslo tako ugodnosti pri vseh Klišejevih dogodkih
od izletov, norih zabav do športnih
aktivnosti, kot ugodnosti fotokopiranja in vezave, inštrukcij ter cenejše letne članarine v knjižnici Litija,
popust v optiki Manja, popust v trgovini iz druge roke Stara šola itn.

AKTUALNO

OBČAN - AVGUST 2021 

Urbani sprehod Jane’s Walk je letos v Litiji potekal četrto leto zapored
in sicer v soboto 29. maja. Ustavili smo se na osmih točkah v Litiji,
kjer smo najprej prisluhnili lokalnim strokovnjakom in aktivistom, ki
so govorili o različnih tematikah. Po njihovih prestavitvah so bili na
vrsti obiskovalci sprehoda s svojimi vprašanji in mnenji.
Urbani sprehodi v spomin na Jane Jacobs potekajo od leta 2007 po vsem
svetu, v Sloveniji jih od leta 2011 podpira IPoP (Inštitut za politike prostora). Gre za vodene sprehode po mestnih četrtih, kjer mesto opazujemo skozi oči radovednih obiskovalcev. Pogovarjamo se o tem kako mesto narediti
bolj prijazno za življenje.
Udeležba na letošnjem sprehodu nas je presenetila, prišlo je okrog dvajset obiskovalcev, kar je za Litijo odlična
cifra. Razvile so se zanimive debate in ponovno smo se naučili veliko novega o našem mestu. Vsako leto odkrijemo nove poglede na domače mesto in spoznamo zanimive prebivalce s široko paleto znanj. Najdemo pa tudi
pomankljivosti, opozarjamo na napake in predlagamo rešitve. Vsakoletna obiskovalka sprehodov je tudi Lijana
Lovše, podžupanja Občine Litija, kateri se moramo zahvaliti, da so naši predlogi pogosto tudi slišani in upoštevani.
Urbane sprehode Jane’s Walk vedno organiziramo in vodimo povsem prostovoljno. Letos sta se nam pri organizaciji priključila tudi Občina Litija in Regionalni center Srca Slovenije. Slednjima se zahvaljujemo za kavo, pijačo
in prigrizke, ki so sprehod naredili še bolj prijeten. Hvala tudi Saši Oshish, ki nas je pocrkljala s toplimi domačimi
rogljički.
TOČKA 1 / KAJA MLAKAR AGREŽ / KDO JE JANE JACOBS?

Jane Jacobs je bila ameriško kanadska novinarka, avtorica in aktivistka najbolj poznana po svojem delu in vplivu
na urbanistične študije, sociologijo in ekonomijo. Živela je med letoma 1916 in 2006. Njeno prvo in kultno knjigo
z naslovom “Smrt in življenje velikih ameriških mest” označujejo kot najpomemnejšo knjigo o mestih, napisano v
20. stoletju.
Ob izidu leta 1961 je knjiga pomenila napad na
sodobno mestno planiranje in arhitekturo. Jane
Jacobs je na mesta je gledala z vidika kako dejansko delujejo, ne pa kako bi morala delovati po
takratnih umetnih načrtih. Opisala je resnične
dejavnike, ki vplivajo na mesta in predlagala strategije za izboljšanje življenja v mestih. Poudarjala
je predvsem:
• V ARNOST v mestu - če so zgradbe postavljene
pravilno, jih ljudje uporabljajo in opazujejo naravno, med svojimi vsakodnevnimi aktivnostmi.
To ustvarja varno urbano okolje, kjer se ljudje
dobro počutijo in ustvarjajo povezane skupnosti.
• P REPUSTNOST - kratke ulice, ki se prepletajo in nudijo možnost izbire različnih poti posledično zmanjšajo potrebo po avtomobilih v mestu.
•M
 EŠANA RABA in ZGOŠČENOST - v posameznih delih mestih naj nastaja organska mešanica stanovanjske,
poslovno/trgovinske in institucionalne dejavnosti. Prebivalci naj imajo stvari, ki jih vsakodnevno potrebujejo
čim bližje.
• R AZNOLIKOST PREBIVALSTVA - bistvena lastnost kreativnih mest je raznolikost: kulturna, etnična, generacijska, socioekonomska... vsaka raznolikost je pozitivna in več kot jo je - več možnosti ima mesto za kakovosten
družbeni in gospodarski razvoj.
Jane Jacobs je opozarjala, da pokroviteljski odnos občinskih oblasti in težnja k standardizaciji prostora demoralizira prebivalce in vodi v zaustavitev razvoja ter v popolno odvisnost od vodenja. Mesta, ki omogočajo kakovostno
življenje nastajajo le zato in le takrat, ko jih ustvarjamo vsi prebivalci skupaj.
TOČKA 2 / ŽAN LOVŠE / ZASNOVA PARKA OSAMOSVOJITVE

Druga točka nas je sprva popeljala v svet dojemanja prostora skozi oči prostorskega načrtovalca. Ta namreč vedno, še pred izrisom končne zasnove, dobesedno preskenira obstoječo situacijo prostora in poskuša iz nje razbrati
vidne kvalitete.
Na konkretni lokaciji so to zagotovo osamosvojitvena lipa, nov pogled na zahodno fasado cerkvenega objekta ter kontrast med urbanim tkivom starega
mestnega jedra in zelenega sistema hriba Sitarjevec. Najbolj nenavadna izmed vseh pa je osrednja praznina, ki je nastala
ob porušitvi objekta Borovo. Ob besedi praznina ponavadi začutimo pridih monotonosti, a v
prostorski stroki temu ni vedno tako. Praznina
v konkretnem primeru
pomeni, da je prostor, zaradi pretekle nakopičenosti, na novo »zadihal«, poleg tega pa nam
izpraznjen osrednji del lokacije ponuja nove
kvalitetne mestne vedute.
Kot je v tekstu nepogrešljiv presledek in v
glasbi pavza, so v prostorskem oblikovanju
odprti prostori. Slednji dajejo poudarek okoliškim prostorskim gradnikom in so zlasti dobrodošli takrat, ko je prostor prenasičen z arhitekturnimi detajli.
Osrednja praznina pa ne bo resnično prazna, ampak bo v predvideni zasnovi zajemala premeščeno protitankovsko
piramido, ki bo nameščena v kontekstu osvetljenega podstavka, urbano opremo ter talno umestitvijo
abstraktne ponazoritve tankovskih gosenic. Ta del bo v korelaciji z mogočno lipo v odnosu polno-prazno, kar
pomeni, da se bosta prostora medsebojno dopolnjevala. Združen koncept oblikovanja prostora “park-trg” bo poskrbel, da bo ambient zajemal prepletajoče se urbane in zelene sisteme.
Park Osamosvojitve Slovenije je zasnovan kot protokolarni mestni ambient odprtega in sproščenga tipa in hkrati
kot prostor medsebojnega druženja.
TOČKA 3 / JAN POGLAJEN / FASADE V MESTU

Drži pregovor, »vsake oči imajo svojega malarja«, drži tudi, da so barve naša osebna preferenca – a v naši domači
dnevni sobi, za štirimi stenami znotraj naše hiše – v mestu, kjer si prostor delimo z ostalimi prebivalci, pa fasade
postanejo družbena odgovornost. Fasade so vizitka mesta in meščanov – so obraz in odraz prebivalstva – so naša
identiteta. In če želimo živeti v lepem, harmoničnem in blagodejnem okolju, moramo ustvarjati, delovati, graditi in
»barvati«: lepo, harmonično in blagodejno.
Zavedati se moramo, da vsaka barva nosi določeno, sebi lastno, energijsko vibracijo. Več barv – več vibracij. Če
se barve med seboj ne ujemajo, je rezultat podoben »fušanju« v glasbi (tudi zvok je vibracija). Zato je še kako pomembno, kakšna energija nam »vibrira« iz stavb, ko
hodimo, ali se vozimo skozi mesto. Barve, ki so del
skupnega prostora, bi namreč morale božati našo
notranjost, miriti naš pogled, ne pa povzročati dodatne agresije z opozarjanjem nase – mar ni dovolj
nasilja že preko reklamnih panojev?
Vsaka nova fasada, ki se »zgodi« mestu, je permanentni poseg v prostor (ostala bo naslednjih dvajset, trideset, štirideset let), zato nam ne bi smelo
biti vseeno, kakšno okolje nam ustvarjajo drugi,
kakšno okolje ustvarjamo sami in kakšno okolje zapuščamo prihodnjim rodovom.
Priporočljivo, pa tudi zakonsko obvezno je, da se
za vsako novo ali prenovljeno fasado izdela barvna
študija. To naj bi, po pravilih stroke, izdelal pooblaščeni arhitekt, kar pa se v praski izkaže le kot »pravilo na papirju«.
Izbor barv se v resnici prepušča v roke »ne krivim, ne dolžnim« lastnikom stanovanj, hiš, ali nemara celo komercialnemu ponudniku barv, kar rezultira v kaotičnem, barvno disharmoničnem prostoru. Že res, da nas pred napačnim
izborom fasadnih barv ščiti tudi zakon, npr. Občinski prostorski načrt, vendar so členi tekstualno preohlapni in
preveč splošni, da bi bili zares učinkoviti.
Del krivde za stanje v prostoru nosijo tudi državni organi (upravne enote, gradbena inšpekcija), ki so zadolženi za
pregled in nadzor izvajanja ter z njim povezane preverbe skladnosti izvedenega z načrti iz projekta.
Najtežji, a hkrati najbolj učinkovit zasuk v pravo smer, je premik znotraj naših glav. Podobno kot so nas (ali pa smo
se sami) ozavestili glede neprimernosti odlaganja odpadkov v okolje, bi morali razumeti tudi neprimerno barvanje
fasad kot »smetenje okolja«. V nas samih bi moralo vznikniti seme odgovornosti in truda za lepše, (barvno) čistejše
okolje, ki je skupna javna dobrina. Stroka bo rada priskočila na pomoč, a prvi korak moramo narediti sami.
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TOČKA 4 / TINA ŠUŠTARŠIČ / MESTNI MUZEJ LITIJA REKA SAVA IN ZGODOVINA

Ravno reka Sava je tista, ki najbolj definira mesto Litija in je obenem najverjetnejši razlog za prvo naselitev pred
najmanj 4000 leti. Reka je bila vir tako vode, kot tudi pomemben prehranski vir. Reka pa je bila pomembna
tudi za gospodarski razvoj, saj je bila Sava v preteklosti glavna
prometna pot. Večina dejavnosti prebivalcev Litije z zaledjem
so se dotikale te dejavnosti. Litijani so bili znani kot odlični
čolnarji, tu so bile vrvarske delavnice, kmetje so gojili vlečno
živino ter gojili konopljo in lan, izdelovali so čolne, za čolnarje
pa so skrbele številne gostilne. S prihodom železnice je čolnarjenje in z njimi povezane dejavnosti v nekaj desetletjih zamrlo.
Kljub zamrtju dejavnosti pa rečni bregovi niso bili prazni. Litija
je bila v preteklosti znano kopališče z vabljivimi plažami oz.
sipinami in otočki sredi reke. Tu so se kopali tako domačini
kot turisti do 70. let 20. stoletja, ko postane reka za kopanje
preveč onesnažena. Danes je reka vedno bolj čista in polna življenja z različnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami.
Z ureditvijo obrečnega prostora, sprehajalnih poti in, morda z leti ponovno tudi kopališčem, pa se bomo k njej vrnili
tudi prebivalci Litije in turisti.
TOČKA 5 / GREGOR KOLMAN / POSEGI V VODE, VODNA IN
PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča je treba načrtovati na način, da se ne poslabšuje ekološkega stanja (kakovost vodnega ekosistema, glede na njegovo strukturo in delovanje) voda in da se omogoča
varstvo pred škodljivim delovanjem voda (delovanje voda, ki v večjem
obsegu ogroža življenje ljudi ali njihovo premoženje - poplave) pri čemer je treba ohranjati naravne procese in
naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov. Naloga vsakega posameznika je varovati kakovost in količino
voda ter jo uporabljati tako, da čim manj vpliva na naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.
Pri načrtovanju novih prostorskih ureditev na območju poplav in z njimi povezane erozije, kjer že obstajajo elementi poplavne ogroženosti je treba upoštevati določila Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.
l. RS, št. 89/08 in 49/20). Zagotoviti je treba, da se z načrtovanjem nove namenske rabe (v okviru priprave občinskih prostorskih načrtov) ne poveča obstoječe stopnje poplavne ogroženosti na območju in izven njega. Trend
poseganja na območja poplav v Sloveniji je
v porastu in zato zelo zaskrbljujoč, posledice za ljudi in njihovo premoženje pa bodo lahko v prihodnosti neizogibne. Rešitev je v tem, da se posege v območja poplav načrtuje
smiselno oz. se posege v čim večji meri načrtuje izven območja poplav.
Eden izmed posegov v vode, vodna in priobalna zemljišča je
tudi gradnja hidroelektrarn (HE) (npr. na srednji Savi). Z gradnjo HE se vpliva na režim transporta sedimentov, kakovost
vode, vzdolžno povezanost vodotoka, hidrološki režim, temperaturni režim vodotoka, itd. Vsi našteti dejavniki drastično
vplivajo na vodno in obvodno živalstvo in rastlinstvo. Pri zasledovanju nacionalnega cilja po povečani proizvodnji električne
energije iz obnovljivih virov energije (HE) je treba vzeti v obzir,
da posledice izgradnje HE rezultirajo enormno in trajno degradacijo okolja. Pregovorno rečeno Sava teče, nič ne
reče, zato je odgovornost na ljudeh, da se jo zaščiti in ohrani za vse naslednje generacije, ki prihajajo.
TOČKA 6 / ŽAN LOVŠE / OBNOVA PARKA OB SAVI

Nanašajoč se na prejšnjo točko, ko je bilo govora o pomembnosti trajnostnega načrtovanja obrečnega prostora, je
potrebno dodati, da v primeru obstoječega parka ob Savi, ne gre za ohranjeno rečno oz. priobalno krajino, temveč
za antropogeno stvaritev človeka, ki se je izraziteje spremenila z vnosom betonskega protipoplavnega zidu v prvi
polovici 20. stoletja.
Obstoječa zelenica vzdolž Zasavske ceste je tako daleč od naravne tvorbe. V preteklosti je bilo ob reki celo košarkaško igrišče, kar pomeni, da so bili že nekateri zgodovinski vnosi radikalnejši od tistih, predvidenih znotraj
nove zasnove.
Letos je bila npr. med udeleženci urbanega sprehoda tudi gospa
na invalidskem vozičku, ki pa se nam žal, zaradi onemogočenega
dostopa, ni mogla pridružiti pri debati sredi parkovne zelenice. To
je izpostavilo pereč problem, ki sva ga avtorja idejne zasnove naslovila že v konceptu predvidene posodobitve parka in izgradnjo
betonskih ramp za gibalno ovirane.
Zgolj zaradi ramp, nove urbane opreme, tlakovane poti skozi prostor in novega rastlinja, poplavna ravnica parka ne bo bistveno ovirana, bo pa prostor pridobil kopico družbenih in socialnih funkcij,
ki so bile do sedaj zapostavljene. Prostor, ki je pravzaprav parter
občinskemu objektu bi moral biti ustrezen podobi oblikovanja 21.
stoletja, ne zgolj po trajnostni rabi materialov, temveč tudi po celostni ambientalni vrednosti mestnega prostora.
Za optimalno ureditev parka bo torej potrebno »razmišljati izven okvirjev« oz. kot rečejo Angleži v sklopu »bigger
picture«, kar bi pomenilo opustitev starih dejanj in puščanje uma, da tava in raziskuje sveže ideje in možnosti.
TOČKA 7 / MAŠA CVETEŽAR / MLADI ZA PODNEBNO PRAVIČNOST
MNENJE O HIDROELEKTRARNAH

Mladi za podnebno pravičnost smo vseslovensko, demokratično, nehierarhično organizirano gibanje, ki se bori za
trajnostno, podnebno in socialno pravično družbo. Ker se mladi zavedamo kakšna prihodnost nas čaka, če bomo
vse pozidali in še naprej naravo gledali le kot vir dobička, smo se aktivirali
tudi v Litiji, kjer naši reki Savi grozi pozidava s hidroelektrarnami.
Hidroelektrarne na prvi pogled morda delujejo bolj “zeleno” in “trajnostno”, a temu ni tako. Hidroelektrarna namreč reko spremeni v jezero, kar
spremeni življenjske pogoje (reka ni več tekoča, prehodna, nalaga se mulj
itd.) in to privede do izgube veliko različnih vrst, ki za zdaj še prebivajo v
Savi. Velikokrat se nato vpraša, kaj pa so alternative hidroelektrarnam,
kaj je boljši način pridobivanja energije. V gibanju menimo, da je to napačno postavljeno vprašanje. Glavna rešitev problema pridobivanja elektrike bi moralo bit zmanjševanje porabe. Če porabo še naprej povečujemo
bomo morali zgraditi vse “alternative”-vse možne hidroelektrarne, novo
nuklearko, nešteto sončnih panelov… Neskončna gospodarska rast na planetu z omejenimi viri pač ni možna.
TOČKA 8 / NEŽA PALČIČ GARAŽNA RAZPRODAJA

Jane’s walk smo zaključili z obiskom Garažne razprodaje Stare šole Litija. Butik ponovne uporabe, ki je bil, takrat
še kot ideja in želja, že predstavljen na enem izmed prejšnjih urbanih sprehodov, je v Koblerjevi hiši zaživel v lanskem letu in se ponaša s trajnostno metodo prodaje predmetov, ki jih donirajo
posamezniki iz lokalne skupnosti. Gre za primer dobre prakse, kjer skupnost s
koordinacijo ekipe v butiku sama skrbi za zmanšanje odpadkov in se na drugi
strani razvija v odgovornega kupca. Poleg prodaje donacij v skunostnih prostorih
projekta Litijski inkubator za skupnost in trajnost nudijo tudi delavnice kreativne reciklaže. Spoznali smo nekaj izrazov, ki krojijo delovne procese razvrščanja
oblačil in predmetov in malenkosti na katere moramo biti pozorni tudi kot kupci.
Stara šola Litija v svojih prostorih nudi široko ponudbo rabljenih oblačil nižjega
in višjega cenovnega razreda, ter vintage oblačila, prav tako pa razvrščajo tudi
predmete. Na ta način lahko vsak obiskovalec najde nekaj zase - uporabnega,
posebnega, ali zgolj v spomin na preprostejše čase.
AVTORJI BESEDILA: Maša Cvetežar, Gregor
Kolman, Žan Lovše, Kaja Mlakar Agrež, Neža
Palčič, Jan Poglajen, Tina Šuštaršič
FOTOGRAFIJE: Tina Vatovec, Kati Zidar
ZBRALA IN UREDILA: Kaja Mlakar Agrež
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLE PRI LITIJI
ZBOR ČLANOV

V nedeljo, dne 4. 7. 2021, smo v dvorani na Dolah izvedli redni zbor članov, katerega se je udeležilo 50 članov društva. Na povabilo so se odzvali tudi predstavniki KS, društev in organizacij v
kraju. V kulturnem programu so nastopili domači ljudski pevci.
Na zboru so bila podana vsa poročila o delu v letu 2020 ter program dela in finančni plan za
leto 2021. Predsednik Anton Sveršina je pojasnil, da
je bil del programa za leto
2021, kljub zaostrenim razmeram, že izveden. Poudaril je, da so bila pri izvajanju
nalog upoštevana vsa navodila in priporočila ZDUS
in NIJZ za preprečevanje
širjenja koronavirusa. Na
zboru so bile trem članicam
podeljene listine o častnem
članstvu. Vsi prisotni gostje
so pohvalno ocenili delovanje društva in se zahvalili za medsebojno sodelovanje. Predsednica sveta KS Dole, ga. Irena
Bostič, je izjavila, da je ponosna na vsa društva, ki v kraju uspešno delujejo. Opozorila pa je, da
bo potrebno nekatere zadeve medsebojno uskladiti.
Po končanem uradnem delu se je delovni predsednik Rudi Božič vsem navzočim zahvalil za udeležbo. Uradnemu delu zbora je sledilo družabno srečanje.

IZLET V PRLEKIJO

Že naslednji dan po zboru članov smo
se z avtobusom podali na izlet na področje Prlekije. Avtobus je zasedlo 37
udeležencev. Pot nas je vodila preko
Trojan pa vse do Radencev.
Najprej smo si ogledali proizvodnjo
paradižnika LUŠT v Renkovcih pri Turnišču. Proizvajalec PARADAJZ d.o.o.
nam je omogočil ogled zastekljenega
rastlinjaka, v katerem gojijo vse vrste paradižnika. To je pravi slovenski
paradižnik okolju prijazne pridelave,
prepoznan po izrazitem vonju in po
videzu. Pri proizvodnji paradižnika
namenjajo nenehno skrb negi rastlin. Ponudili so nam degustacijo vseh vrst paradižnika. Vsak
udeleženec pa je za domov prejel vrečko tega okusnega sadeža.
V nadaljevanju poti smo se za kratek čas ustavili na posestvu PASSERO v vasi Tešanovci pri Moravskih Toplicah, kjer
smo se odžejali. Ta
kraj je odlično izhodišče za odkrivanje
bogastva Prekmurja.
Posestvo se ponaša
z raznoliko kulinarično ponudbo, od
slanih do sladkih
dobrot, posebnost
pa so ročno izdelane
čokoladice, kar poimenujejo kar Radost
Prekmurja.
Osrednja točka izleta je bila ogled Turistične kmetije PRI ALENKI v Gornjih Ivanjcih. Ta kmetija je ena večjih na tem področju. Ukvarjajo se z rejo govedi in kokoši nesnic ter proizvodnjo več vrst testenin, medu, mesnih izdelkov
ter bučnega olja. Posebnost
te kmetije pa je ogromen
hlev poln govedi, skozi katerega smo se z gospodarico
Alenko popeljali z avtobusom. Od blizu smo občudovali urejenost hleva in lepo
vzrejene živali. Na tej kmetiji
so nam v prijetnem ambientu pripravili izvrstno kosilo,
udeleženci izleta pa smo lahko nakupili njihove domače
izdelke.
Po kosilu smo se v kraju Boračevo pri Radencih ogledali
zasebni živalski vrt SIKALU
ZOO.
Živalski vrt se nahaja v lepem
naravnem okolju. Obkroža ga
gozd, v samem vrtu pa je veliko travnate površine in dreves. Videli smo različne živali.
Kar veliko eksotičnih živali iz
različnih kontinentov domuje
v tem živalskem vrtu. Znotraj
vrta je tudi restavracija, trgovina s spominki ter veliko
igral za otroke.
Ob povratku smo se ustavili
v Radečah v gostišču KRIŽIŠČE, kjer smo imeli lahko
večerjo.
Na poti proti domu se je predsednik Anton Sveršina zahvalil vsem udeležencem, šoferju Miranu za srečno vožnjo
ter Rudiju Božiču za odlično
organizacijo izleta. Vsi udeleženci smo bili s potekom
izleta zadovoljni in iz Prlekije
odnesli lepe spomine.

Ana Kotar

PONED. 6.9.2021, ob 16.uri

SLOVO OD DOSEDANJEGA IN SPREJEM NOVEGA ŽUPNIKA

V nedeljo,25.7.2021, smo se v svetokriški fari poslovili od dosedanjega gospoda župnika. Gospod
Stanislav Škufca je bil z nami 20 let. Hodili smo drug ob drugem v dobrem in slabem in v toliko
letih se človek naveže na drugega in temu primerno je bilo tudi slovo. V času njegovega delovanja
v fari je bilo kar nekaj novo vpeljanih dejavnosti, za katere smo se mu še posebej zahvalili. Tako so
svojo zahvalo izrazili animatorji, pa starejši in
bolni v fari, člani DPŽ Gabrovka in DSv. Anton
Ljubljana ter člani PGD Gabrovka in Tihaboj.
Za dobro sodelovanje in izredno skrb gospoda župnika za vse sakralne in druge objekte v
fari se mu je zahvalil tudi župan občine Litija
g. Franci Rokavec in za konec je sledila še iskrena zahvala njegovih sodelavcev in vseh faranov fare Sv. Križ – Gabrovka. Ker ne odhaja
prav daleč – odslej bo služboval v Trebnjem
- smo izrazili željo, da nas še kdaj obišče in
Foto: Dušan Pavli pa, da nas še naprej povezuje iskrena molitev.
1. avgusta pri prvi maši ob sedmih zjutraj pa smo se že pozdravili z našim novim dušnim pastirjem gospodom Romanom Ivanetičem. Pevci so ga pozdravili s pesmijo »Novi župnik bod‘ pozdravljen«, ključar farne cerkve g. Nace Zore pa ga je toplo pozdravil in zaželel dobrodošlico ter
prijetno bivanje med nami.
V Salzburgu najden srednjeveški rokopis pravi: »Duhovnik mora biti: hkrati velik in majhen, plemenitega duha, kot da bi bil kraljevske krvi; preprost in naraven, kot da bi bil kmečkega rodu,
junak v premagovanju sebe, mož, ki se je boril z Bogom, vir posvečenja, grešnik, ki mu je Bog
odpustil, gospodar svojih hotenj, služabnik
boječim in šibkim, ki se ne prikloni pred mogočnimi, temveč se pripogne pred ubogimi;
služabnik svojega Gospoda, vodnik črede,
berač s široko odprtimi dlanmi, prinašalec
neštetih darov, mož na bojnem polju, mati,
ki okrepča bolnega; z modrostjo starca in
zaupanjem otroka, s pogledom proti nebu
in z nogami na tleh; ustvarjen za veselje, in
ki pozna trpljenje, daleč od zavisti, bistroviden, v govoru iskren, prijatelj miru, sovražnik otopelosti, za vedno stanoviten…. Tako
drugačen od mene!« In ko smo pred seboj
videli mladega nasmejanega duhovnika,
Foto: Dušan Pavli
smo v njem videli veliko teh kreposti, le, da ni več tako drugačen od mene – od nas vernikov, od
nas faranov. Danes prav sodelovanje duhovnika in faranov kaže živost farnega občestva. In tega
si želimo, živosti farnega občestva. Zato se bomo z molitvijo in prošnjami obrnili na Svetega Duha,
da nam bo dal potrebnih milosti prilagajanja, odpuščanja, poslušanja, pomaganja drug drugemu,
sodelovanja, da bomo znali skupaj ohraniti to živost našega farnega občestva ali ga bomo morda
še bolj oživili. Dobrodošli g. Roman med nami.
Helena Perko

RKS območno združenje Litija
LETOVANJE 2021
Počitnice so čas brezskrbnega
veselja, druženja, novih doživetij,
izletov in uživanja v radostih ob
morju.
Pri tem ne gre le za to, da se naužijejo morja, gre tudi za druženje s sovrstniki, ustvarjalne, športne in druge aktivnosti, ter
predvsem zato, da vsaj za kratek čas pozabijo
vsakdanje šolske, zdravstvene, pa tudi ostale
skrbi.
Območno združenje Rdečega križa Litija poleg
tradicionalnih oblik pomoči socialno ogroženim družinam organizira letovanja otrok in starostnikov.
RKS OZ Litija je tudi v letošnjem letu organiziralo letovanje. Otrokom je bilo omogočeno letovanje po najnižji ceni, nekateri pa so letovali
celo brezplačno.
Da smo lahko omogočili staršem otrok najnižji
prispevek za letovanje, nam je z namenskimi
sredstvi omogočila tudi Občina Litija.
V letošnjem letu smo razpisali 10 oziroma 7
dnevno letovanje v MPD Frankopan v Punatu
na otoku Krku in v Mladinskem zdravilišču in
letovišču RKS Debeli rtič pri Ankaranu.
Od 6.7. do 16.7.2021 so otroci letovali v MPD
Frankopan v Punatu na otoku Krku. Letovalo je
le 20 otrok, kljub temu, da smo imeli odobrenih 40 mest. Žal na podlagi razpisnih pogojev
ZZZS, vsi zainteresirani otroci niso prejeli zdravstvenega potrdila.
Z Zdravstvenim domom Litija sodelujemo že
vrsto let, predvsem pri organizaciji in izvajanju
zdravstvenega letovanja otrok, sodelovanje z
ZD pa poteka tudi pri drugih nalogah s področja dejavnosti Območnega združenja Rdečega
križa Litija.
V posebno kategorijo pa spadajo otroci, ki jim
je zdravstveno letovanje nujno potrebno za
krepitev njihovega zdravja in osebnega razvoja.
Menimo, da bi ustrezne strokovne službe morale najti primernejša merila za izpolnjevanje
zdravstvenih pogojev za letovanje otrok.
Letovanja v MZL RKS Debeli Rtič se je udeležilo
32 otrok in sicer od 1.8. do 8.8.2021.
Otroci so bili razporejeni po v štiri
starostne skupine.
Skupine so po prihodu v zdravilišče
sprejeli vzgojiteljice in vzgojitelji MZL
in skrbeli za njih do
njihovega odhoda.
Za udeležence letovanja je RKS OZ Litija organiziral skupni prevoz izpred športne dvorane v
Litiji.

»Letovanje je za
otroke posebno
doživetje, posebno
še za otroke iz
socialno
šibkih
družin. Predvsem
pa je pomembno
medsebojno druženje,
pogovori,
tkanje prijateljskih
vezi in čim lepše
preživeti in doživeti dnevi«.V Mladinskem zdravilišču in
letovišču RKS Debeli rtič si prizadevajo, da bi bilo bivanje otrok v zdravilišču in letovišču čim bolj pestro, zanimivo in razgibano.
Tudi letos s podjetjem TUŠ nadaljujemo z akcijo letovanja otrok »Pričarajmo nasmeh« v MZL
RKS Debeli rtič. Tako kot že nekaj let, je bilo
tudi letos v program brezplačnega letovanja
vključenih 300 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 ustvarjalne delavnice in različne športne aktivnosti, izlet z ladjico, kopanje
in učenje plavanja, zabava z glasbo in plesom
in še in še. Za mnoge otroke so to edine počitnice, ki jih lahko preživijo brezskrbno, mnogi
med njimi pa tudi prvič vidijo in zaplavajo v
morju. Letovanje za 7 otrok je potekalo od 1.8.
do 8.8.2021.
RKS je z namenskimi sredstvi FIHO 2021
omogočil letovanje 487 socialno ogroženim
otrokom Otroci
so letovali v
času poletnih
počitnic Po razdelilniku je iz našega območja
letovalo 7 otrok in sicer od 2.8. do 9.8.2021 v
MZL Debeli rtič.
Da je bilo letošnje
letovanje kljub nekaterim zapletom
uspešno, se zahvaljujemo organizatorjem in vzgojiteljem v MZL Debeli
rtič, posebno pa našima vzgojiteljicama v Punatu, Ivi Kirm in Aniti Kušar.

Predsednica RKS OZ Litija:
Danica Sveršina
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ZGODILO SE JE

Kljub počitniškemu času in visokim temperaturam, je naša
pohodniška skupina ves čas
dejavna. Udeležba je dobra, kar
pomeni, da si pohodniki želijo
sprostitve v dobri družbi in ob
primerni telesni aktivnosti in tako zadostijo
reku: ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU. Na pot
se odpravimo vsakih 14 dni in preberite si, kje
smo bili v zadnjem mesecu.

POHOD ŠEBRELJE – DIVJE BABE
Pri sestavljanju programa pohodov za leto 2021
je član Planinsko pohodniške sekcije Jože Dernovšek predlagal pohod na Šebrelje in Divje
babe. Šebrelje je planota med Idrijo in Cerknim,
na nadmorski višini 573 m. Na osrednjem delu
planote leži vas Šebrelje s štirimi zaselki, Dolenja, Srednja in Gorenja vas ter Kurji vrh. Avtobus
nas je pripeljal preko Idrije ob reki Idrijci do vasi
Reka, kjer se je pričel naš pohod. Visoko nad
nami nas je pozdravljala cerkev sv. Ivana, cilj našega pohoda. Do nje vodita dve markirani pohodniški poti. Prva je bolj zahtevna in vodi strmo v
hrib. Mi smo
izbrali drugo,
imenovano
Mulatjera, ki
je med prvo
svetovno vojno služila za
dostavo orožja in hrane
av s t r ij s k i m
vojakom. Kakšno uro smo hodili v senci dreves,
nato pa je pot zavila med vklesane skale z varovalno ograjo. Ko so se nam skale umaknile,
se je pot zravnala in že smo prispeli do makadamske ceste, ki povezuje zaselke na planoti
Šebrelje. Lokalni vodnik nas je nato popeljal k
cerkvi sv. Ivana in od tu smo imeli ob jasnem
vremenu čudovit razgled. Pod nami je bila dolina Idrijce, v ozadju bohinjske gore z Rodico in
Črno prstjo, pred njimi pa Zakojca, Porezen in
na desni Blegoš. Vodnik nas je povabil v cerkev
in nam opisal njeno zgodovino ter nas opozoril
na izredno močno naravno sevanje ob cerkvi,
kjer so najmočnejše točke posebno označene.
Manjša skupina pohodnikov se je nato spustila
po stopnicah skalnega pobočja do kraške jame
Divje babe, kjer je bila leta 1995 najdena petdesettisoč let stara neandertalska piščal, narejena iz stegnenice jamskega medveda. Vračali
smo se peš do Gorenje vasi. Tu smo vstopili v
naš avtobus, ki nas je odpeljal mimo Cerknega
v Poljansko dolino, kjer nas je v Hotavljah čakalo kosilo. Domov smo prispeli nekoliko utrujeni,
vendar dobre volje.
Alojz Kavčič
MARTULJŠKI SLAPOVI
Prelepa Gorenjska, poje Avsenikova pesem in
res sta pesem in pokrajina v ponos vsem nam
Slovencem, nekateri predeli pa so pravi biser.
Mednje gotovo spadata dva slapova, Zgornji
in Spodnji Martuljkov slap, ki ju najdemo pod
mogočnim Špikom. Tja se je naša pohodniška
skupina odpravila predzadnjo julijsko soboto.
Avtobus nas je pripeljal do gostišča Pri Jožici
sredi Gozd Martuljka in po jutranji kavi se je
pričel naš pohod.
Pot nas je najprej vodila preko travnika do gozda, kjer se je pričela pot sprva zložno vzpenajti
ob reki navzgor, nato pa s pomočjo stopnic še
precej višje. Pot je prečil večji most čez reko,
nato pa se je na drugi strani pot vzpela po stopnicah pod steno. Le nekaj korakov naprej smo
prišli do še enega mostu, s katerega je bil lep
razgled na Spodnji Martuljkov slap. Za mostom
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je pot zavila levo in se vzpela pod strma pobočja v bližini slapu. Čez nekaj minut smo prispeli
na razpotje in takoj za tem do Ingotove koče
na planini Jesenje. Tu se je naša pohodniška
skupina prepolovila in enajst kondicijsko dobrih pohodnikov se je podalo po precej strmi
poti, ki je na najbolj zahtevnem delu zahtevala
nekaj plezalnih sposobnosti po klinih in ob zajli. S pomočjo varoval se je nato pot spustila
do vode in se naprej v nekaj korakih vzpela do
točke, od katere je bil viden slap in ves trud je
bil poplačan.
Tudi druga polovica pohodnikov ni mirovala.
Sprehodili so se do bližnje kapele Marije Snežne in spomenika ponesrečenim planincem v
M a r t u l j ko v i
skupini, ki jih
gore niso spustile iz svojega objema.
Po skupnem
kosilu smo se
vrnili, po strmi in skalnati
poti sredi gozdov, do našega izhodišča v Martuljku, kjer nas
je že čakal avtobus.
Tokratni pohod je skrbno in natančno, kot vedno, v veselje vseh udeležencev, pripravil Milan
Amon in poskrbel tudi za dobro razpoloženje in
fotografije za spomin. 
Iva Slabe

POKRAJINSKE ŠPORTNE IGRE
UPOKOJENCEV
Po skoraj dveletnem zatišju zaradi Covida, so
se v mesecu juniju odvijale športne igre Zasavske pokrajinske zveze, na katerih so sodelovali tudi športnice in športniki našega društva.
Ženska ekipa v kegljanju se je z osvojenim prvim
mesto uvrstila na državno prvenstvo. Igralke
športne discipline kegljanje s kroglo na vrvici
so na Dolah osvojile drugo mesto. Tekmovanje
v pikadu je
bilo uspešno,
saj sta ženska in moška
ekipa osvojili bronasto
medaljo. Tretje mesto so
osvojili tudi
balinarji na
tekmovanju,
ki ga je organiziralo naše društvo na balinišču
pri Domu invalidov Litija.
Lov rib s plovcem se je odvijal v Zagorju. Pavle
Ceglar je na tem tekmovanju v svojem sektorju
osvojil srebrno kolajno. Letošnjih pokrajinskih
iger v streljanju in šahu, pa se naši športniki
niso udeležili. Imamo zelo uspešno žensko
ekipo v kegljanju, ki vsako leto dosega vidne
rezultate na državnih športnih igrah. S tem namenom in ob 70 letnici društva nameravamo
konkurirati, da bi se to tekmovanje odvijalo v
Litiji.
Mirko Plaznik
SODELOVANJE NA LITIJSKEM
ORATORIJU
V ponedeljek 12. Julija 2021 smo se prostovoljke Društva upokojencev Litija odzvale na povabilo mladih na projektu Starost darilo mladim,
preko Regionalnega centra NVO ter sodelovale
na litijskem oratoriju, ki je potekal v tistem tednu. Oratorij se je odvijal pri cerkvi sv. Nikolaja, kamor smo se odpravile ob 11. uri. Tam nas
je pričakala skupinica najmlajših udeleženci
osnovne šole . Otroci so imeli že polne roke
dela saj so ustvarjali miške iz papirnatih lončkov, ki so jih barvali in porisali.
Ob skupnem ustvarjanju
smo jim opisali kako smo
včasih ustvarjali ter jim pokazali kako se naredi pisemska zgibanka ter papirnata
ladjica, ki pa so jo znali zgibati tudi nekateri otroci. Pokazali smo tudi igrico »zibko« z volno. Nato pa smo
otrokom pomagali splesti
kitke iz volne za mišje repke.
Skupaj smo preživeli lepo
medgeneracijsko druženje
ter si z mladimi udeleženci
oratorija veselimo druženja
tudi v prihodnje.

ZGODILO SE BO

POHODI
4. 9. 2021 - Rogla – Lovrenška jezera
18. 9. 2021- Brkini – Po Kettejevi poti z ogledom naravnih in kulturnih znamenitosti
tega območja.
IZLET
25.8.2021- Brestovec pri
Rogaški Slatini, ogled orglarske delavnice, Grad Podsreda, Turistična kmetija v
Virštanju.

Gospodinjske skupine nas vodijo k povezovanju

V Domu Tisje Litija živimo kongruentno/odnosno nego, kar v našem primeru povezuje tako koncept gospodinjskih skupin kot naravnanost na stanovalca, saj nam je
bistveno poznavanje stanovalčeve biografije, značilnosti stanovalčeve osebnosti in
njegovega življenja.
Vsak izmed stanovalcev ima svojo referenčno
osebo, ki ga podpre v njegovih željah in mu s tem pomaga,
da v čim večji meri zaživi življenje, kot si ga navkljub številnih
omejitvah, ki jih prinaša institucija, želi. Vsaka izmed enot
ima urejeno kuhinjo in usposobljeno osebje,
ključna je gospodinja, ki pripravlja obroke.
Stanovalci se po svojih močeh lahko vključujejo v pripravo hrane. Skupne aktivnosti načrtovanja obrokov, priprave hrane povezujejo
ljudi v »nadomestno družino«. Osebje ima
znanje ter osebnostne lastnosti za delo v gospodinjskih skupinah. Tim sestavljajo
tako zdravstveni kot drugi delavci, ki skupno zagotavljajo storitve zdravstvene nege
in oskrbe stanovalcev. Zavedamo se, da potrebe stanovalcev presegajo omenjeno
delitev na izvajanje storitev zdravstvene nege in oskrbe. Pomembno je tudi širše razumevanje potreb človeka, ki zajema tako duševno kot duhovno komponento. Pri tem ne moremo
mimo človekovih vrednot, smisla njegovega življenja vse do njegove smrti, kar se izraža prav v posameznikovem dobrem počutju in zadovoljstvu z življenjem. Manjše bivalne skupine zagotavljajo
več druženja in možnosti za vzpostavitev prijateljskih odnosov, povezanosti in s tem občutja varnosti in sprejetosti. Gospodinjske skupine so opremljene tako, da vzbujajo občutek domačnosti in
topline. Zagotovljeni so kotički za druženje in tudi za umik. Sobe so enoposteljne in dvoposteljne.
Osebje je oblečeno v zaščitne obleke, ki ne vzbujajo občutka uniformiranosti, stroge hierarhije, kot
se še vedno opazi v nekaterih drugih domovih. V gospodinjskih skupinah ni ločevanja prostorov
na predele za osebje in predele za stanovalce. Medicinske sestre za pultom urejajo svojo dokumentacijo in so še vedno del skupine. Odpovedati se je treba prepričanju, da vemo vse. Spoštovati
je treba posameznika in njegovo voljo. Strokovni
delavci prihajamo v stik s stanovalci, zaznamo
njihove potrebe, jih podpremo v njihovih individualnih načrtih, hkrati tudi podpiramo zaposlene
pri uresničevanju vizije in usmeritev doma. Strokovni delavci so ključni za implementacijo znanja
v delovne procese in neprekinjeno zagotavljanje
izobraževanja. V dom prihajajo prostovoljci, delujejo skupine za samopomoč, organizirajo se
prireditve. Stanovalci se tudi sami povežejo v interesne skupine npr. obiskovanje Šmarnic, Vrtnic. V kavarno prihajajo ob določenih urah skupine
stanovalcev, ki so spletli prijateljske vezi v domu, da skupaj spijejo kavo in med seboj poklepetajo.
Svojci prihajajo v dom in se lahko vključujejo v aktivnosti pri stanovalcih. V času epidemije so bile
omejitev glede obiskov, trudimo pa se, da s čim milejšimi ukrepi še vedno zagotavljamo varnost.
Ne slepimo se, da v domu ni občutkov osamljenosti pri stanovalcih. Občutki osamljenosti, praznine, neizpolnjenosti življenja in pomanjkanje smisla nas vse doletijo. So trenutki, so dnevi, tedni in
so depresije…, predvsem, ko izgubimo svoje bližnje, prijatelje… a tudi to mine in svet se znova zdi
lepši, včasih pomagajo zdravila, dotik, pogovor in resnično zanimanje ljudi za nas, občutek, da jim
je mar, da smo pomembni. Takrat se prične okrevanje….
Leonida Razpotnik

LITIJA V FOTO OBJEKTIVU

Spoštovani občani letošnje leto je bilo zelo hladno nato pa kar naenkrat vročina, ki je negativno
vplivala na sajenje balkonskega cvetja. Kljub temu so nekatere stanovanjske hiše in gostinski
objekti lepo ocvetličeni.

Na Rozmanovem trgu je na
zelenici pred že obstoječim
blokom zrasel nov stanovanjski blok, ki pa se je bolj videl,

9.480,00 EUR

9.480,00 EUR

CITrOeN C3 picasso 1.6 BlueHDi Letnik: CITrOeN C3 1.2 pureTech 83 S S Letnik: 2019,

ko je bilo okoli njega posekano parkovno drevje. Človek se
sprašuje ali je še kakšno dvorišče na katerega lahko pozidajo nov blok.
Sejem kateri je bil vsakega
desetega v mesecu na parkirišču trgovine »Lidl« je sedaj na
Valvazorjevem trgu. Ta prostor
je premajhen kar je razvidno

2018, prev. 45702 km, teh. pregl. 7/2022, diesel prev. 71242 km, teh. pregl. 2/2023, bencinski
motor, 73 kW (99 KM), 1560 ccm, ročni menj. (5 motor, 61 kW (83 KM), 1199 ccm, ročni menjalnik
pr.), enoprostorec, 5 vrat, rdeča barva, KLIMA.
(5 pr.), kombilimuzina, 5 vrat, bela barva, KLIMA.

6.980,00 EUR

9.790,00 EUR

OpeL Corsa 1.3 CDTI Cosmo Start Stop reNAULT Megane Berline dCi 110 energy
IntelliLink Letnik: 2016, prev. 96763 km, diesel NAVI Letnik: 2017, prev. 110935 km, diesel motor,

motor, 70 kW (95 KM), 1248 ccm, ročni menjalnik 81 kW (110 KM), 1461 ccm, ročni menjalnik (6 pr.),
kombilimuzina, 5 vrat, bela barva, KLIMA.
(6 pr.), 5 vrat, srebrna kovinska barva, KLIMA.

iz slike. Poleg tega pa so parkirna mesta po drugih delih
mesta (trgovina Špar), nekaj
pred občino in drugod. Skratka parkirnih mest na Valvazorjevi ulici je premalo. Preprosto
sejem je za starejše in gibalno
ovirane osebe težko dostopen. Prodajalci in občani se
upravičeno sprašujejo zakaj
premestitev sejma na to novo
lokacijo. Vsi pa vemo da v Litiji nimamo prostora za mestno
(tržnico), zato je trenutno urejena na Valvazorjevi ulici. Ali
kdo razmišlja o prostoru, kjer
bo zares urejena tržnica, ali pa
bomo dali prednost parkirnim
prostorom? 
Ciril Golouh

15.990,00 EUR

7.880,00 EUR

OpeL Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi Inno- reNAULT Clio dCi 75 Limited NAVI Letnik: 2018,
vation Letnik: 2018, prev. 126058 km, teh. pregl. prev. 110133 km, teh. pregl. 8/2022, diesel motor,
2/2022, diesel motor, 125 kW (170 KM), 1956 ccm, 55 kW (75 KM), 1461 ccm, ročni menjalnik (5 pr.),
ročni menjalnik (6 pr.), 5 vrat, črna kov. barva, KLIMA. 5 vrat, kombilimuzina, bela barva, KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: CITrOeN C3 1.6 BlueHDi Attraction, letnik 2016, prev. 122131
km, diesel motor, 55 kW (75 KM), 1560 ccm, 5 vrat, ročni menjalnik (5 pr.), bela
barva, 6.540,00 €; FIAT Stilo 1.6 16V Dynamic, letnik 2004, prev. 138492 km, 5
vrat, bencinski motor, 76 kW (103 KM), 1596 ccm, 5 vrat, ročni menjalnik (5 pr.),
kombilimuzina, bordo rdeča kovinska barva, 1.150,00 €; ter še nekaj testnih vozil.
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DRUŠTVA / ZANIMIVOSTI

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

VABILO

EDUKATIVNO OKREVANJE
TERME KRKA - ŠMARJEŠKE TOPLICE 17.10. – 24.10.2021

Na podlagi 26. - 31. člena statuta društva
Skli c u jem
redni zbor članov Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji,
socialno podjetje, ki bo v PONEDELJEK 13. septembra 2021 ob 10. uri v Gostilni
Kovač, Graška cesta 64, Litija.

Hotel Šmarjeta ****
7 polpenzionov v dvoposteljni sobi
7 polnih penzionov v dvoposteljni
sobi

17.10. – 24.10.2021
329,00 €
413,00 €

Turistična taksa (8 dni/7 noči)
2,50€/na dan/osebo = 20,00 €
2,50€/na dan/osebo = 20,00 €

TERME KRKA - DOLENJSKE TOPLICE 17.10. – 24.10.2021

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
		
1. Pozdravni nagovor predsednika
		
2. Sprejem poslovnika o delu zbora članov
		
3. Izvolitev delovnih teles:
a. delovno predsedstvo
b. zapisnikarja in dva overitelja
c. verifikacijsko komisijo
		
4. Poročilo verifikacijske komisije
		
5. Obravnava in sprejem poročil za leto 2019 in 2020:
a) poročilo izvršilnega odbora
b) letno poročilo za leto 2019 in 2020
c) poročilo nadzornega odbora
d) poročilo častnega razsodišča
		
6. Program dela in finančni načrt za leto 2021
		
7. Volitve nadzornega odbora
		
8. Vprašanja in pobude članov
		
9. Beseda gostov
Po končanem zboru vsi vljudno vabljeni na topli obrok.
Gradivo za zbor članov je na vpogled na sedežu Društva v času uradnih ur.
Udeležba na zboru članov, se bo izvajala v skladu z navodili NIJZ.
Predsednik MDI Litija – Šmartno, socialno podjetje
Bogomir Vidic

Hotel Kristal ****

17.10. – 24.10.2021

Turistična taksa (8 dni/7 noči)

7 polpenzionov v dvoposteljni sobi

329,00 €

2,50€/na dan/osebo = 20,00 €

7 polnih penzionov v dvoposteljni
sobi

413,00 €

2,50€/na dan/osebo = 20,00 €

V Hotelu Šmarjeta in Kristal lahko uveljavljate tudi turistične bone, v kolikor jih še niste porabili.
V zakonu je določena prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci
in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.
Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji prispeva rednim članom 50,00 €, podpornim članom pa 25,00 € enkrat v letu. Članom katerim mesečni dohodek znaša manj kot 450,00 €,
prispeva društvo 100,00 € enkrat v letu (potrdilo o prihodku mora biti priloga ob prijavi za
okrevanje).

OBVESTILA
MERITVE KRVNEGA SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA IN TRIGLICERIDOV
Meritve se bodo izvajale v sredo 1.9.2021 v društveni pisarni od 8:00 - 10:00

23.9.2021
30.9.2021

POHODI
SEPTEMBER
Mirna – Debenec (avtobus) odhod ob 8.00 uri,
prijava en teden pred odhodom
Velike Lašče – Kamni Vrh - Dobre Polje
(avtobus) odhod ob 7.00 uri, prijava en teden
pred odhodom

Pohod vodi:
Pavli Jože
Hauptman Alojz

TELOVADBA
Telovadba bo potekala ob sredah od 19:00 – 20:00 ure v Športni dvorani Litija. Prva telovadba je
predvidena 22. septembra.
PLAVANJE
Plavanje bo potekalo ob sredah od 16:00 – 17:00 ure. Prvo plavanje je predvideno 15. septembra v Dvorani Pungrt Šmartno pri Litiji.
PREDAVANJE
Predvideno predavanje, dne 20. septembra z naslovom »PREHRANSKA PODPORA ZA DOBER
IMUNSKI SISTEM«. Vabljeni tudi ostali občani, ki jih ta tema zanima! (predavanje izvaja ga. Bernarda Habe, mag. dietetike in dipl. ing. laboratorijske biomedicine).
Vse naše programe bomo izvajali po priporočilih NIJZ. Pri dodatnih omejitvah, za katere
upamo, da jih ne bo, vse aktivnosti odpadejo.

SE JE OTROKU
ZATAKNILO
V ŠOLI?
Ne razume,
ne zmore,
noče?
Se upira,
odgovarja…?

CELOSTNA
OBRAVNAVA
OTROK
• Pomoč pri učnih,
čustvenih in vedenjskih
težavah,
• motnjah koncentracije,
• motiviranju,
• razlagi snovi (inštrukcije)
– osnovna in
srednja šola,
• šolanje na domu…

ICA-EFT, osebno in poslovno svetovanje d. o. o.,
Potok 13a, Vače; GSM: 041 356 771

Ne pozabite, da v
društvu zagotavljamo
merilne aparate in merilne lističe ter lancete.
Lahko nas predhodno
pokličete, da vam pripravimo vse kar potrebujete. V društvu smo
vedno prisotni ob uradnih urah v ponedeljek
in sredo od 8.00 do
11.00 ure, dosegljivi
smo na naših telefonih
031 777 153, 031 777
154, 01 898 15 84,
ostale dni v tednu pa na
mobilnem telefonu 031
777 154 in na elektronski pošti drustvo.dia.litija@siol.net.
Obiščete nas lahko tudi
na našem Facebook-u in
prenovljeni spletni strani: www.diabetiki-litija-smartno.com
Mihaela Amršek,
predsednica

EKIPNO TEKMOVANJE V RIBOLOVU - RIBNIK MAČKOVNA
V PONOVIČAH PRI LITIJI

Invalidi Medobčinskega društva invalidov Litija in Šmartno tudi v poletnih mesecih niso
mirovali. Sekcija ribičev je organizirala 24. julija srečanje ribičev Zasavja v Ribniku Mačkovna. Ekipnega tekmovanja so se udeležili člani društev invalidov iz Radeč, Zagorja, Trbovelj,
Laškega in seveda domačini.
Ribiči so se pričeli zbirati že ob 6.00 uri. Po preverjanju protokola CPT je bil izveden žreb po
sektorjih. Sledilo je razvrščanje in priprava na ribolov ter hranjenje rib. Ob 8.00 uri so pričeli
z lovljenjem, ki je trajalo 3 ure. Ob zaključku so sodniki stehtali ulovljene ribe, katere nato
vrnejo v ribnik.
Skupno so ujeli 64,490 kg rib.
Naš ribič SLAVKO ŠINKOVEC je zasedel 1. mesto v sektorju A, ujel je 7,350 kg rib.
Ana MOHAR

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ
Odgovoril bom še vsem tistim, ki mi niste: pisali, klicali po telefonu ali me ogovorili na cesti: Na prošnjo urednikov našega najbolj branega časopisa sem prostor
odstopil člankom, ki so bili tematsko in datumsko povezani z mesecem izida časopisa. Avgusta je manj dogodkov in počitnice so naredile več prostora v Občanu.
Zdaj pa je dobil tudi moj prispevek dodatek z datumom:
Vabim Vas na počastitev največjega uspelega množičnega pobega med 2. svet. vojno iz nemškega ujetništva v svobodo – Vranov let, v soboto 11. septembra, ob 14.00 na GEOSSU. Slavnostni govornik bo podpredsednik ZVVS, Venčeslav Ogrinc. Del poti, ki so jo prehodili ubežniki
med vojno, bomo prehodili z Marjanom Jugom (iz Blagovice na GEOSS) in potem na prireditvi
skupaj prepevali partizanske pesmi. Se že veselim!
To pa je pogrešani članek:

Zato sem član društva GEOSS!

Ker sem ponosen, da sem Slovenec in ker so me vzgojili v ljubezni do domovine, ki jo posodablja in ljubeče etnološko in pedagoško nadgrajuje - Društvo GEOSS; ker iz te ljubezni (do
jezika, naroda, države…) želim čim več prispevati
za razvoj občutka pripadnosti domovini; ker želim
srčno širiti poslanstvo GEOSS-a, katerega osnova
je zapisana na pomniku (Glej fotografijo) in preprečevati rušenje tega. Vse to tudi čutim globoko
v sebi.
Zato sem z veseljem pripravljen darovati svoj čas
in temu namenjati svoje življenje.
Na GEOSS-u se zbirajo simboli naroda in države.
Tu se s prireditvami spomnimo narodnih odličnosti, katerim so posvečeni prazniki. Do zdaj nam ni
uspelo, da bi vse mejnike svoje rasti uspeli počastiti s prireditvami ali omembami, vendar pa nam
to uspeva vse pogosteje.
Zato se zahvaljujem članom društva GEOSS, da
iz spoštovanja naroda in države nesebično in prostovoljno pomagamo pri realizaciji prireditev ter
se jih s svojimi prijatelji tudi redno udeležujemo in
s tem poglabljamo spoštovanje vrednot, zapisanih na pomniku (Slika)! Seveda pa zahvala tudi
vsem ostalim, ki delujete podobno!
Še vedno nas imam rad, ne glede na karkoli! Bi pa rad poudaril, da je narod, ki mu pripadaš,
priznan in da imamo svojo državo in domovino, ni samoumevno … in tega nikoli ne pozabimo!
Vprašajte tiste, ki so domovino izgubili!
Zvonček Norček
1.	Na spletni strani tega članka – www.vace.si/poslanstvo-geoss .pdf – sem zapisal stvari, ki
si jih nisem upal zapisati v članku.
2.	Nova knjižica - Anka Kolenc: Vodnik po zbirkah v Muzeju Petra Svetika (Arheološka zbirka,
Geološka zbirka, Zbirka »Pomembni možje z Vač«, Graditelji GEOSS-a, Knjiga slovenskih
predsednikov in knjiga pomembnih gostov, Zbirka o nastanku in razvoju GEOSS-a; 36 str.,
A5). Opisani so: Matija Hvale, Matevž Ravnikar, Fran Celestin, Janez Grilc, Tit Strmljan, Anton Lajovic, Alojzij Juvan, Etbin Bojc, Valentin Benedik, Mirko Mrva, Peter Svetik, Jože Dernovšek, Avgust Stušek, Anka in Zvonimir Kolenc, Jože Kimovec, Vili Kos, Teobald Belec, Sandi
Sitar, Mirko Kaplja, Franci Rokavec, Marjan Jenko, Marjan Božič, Avgust Špat, Vinko Belko.
Knjigo je možno kupiti na sedežu Družinskega gledališča Kolenc ali si jo sposoditi.
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PRENOS ZNANJA MED GENERACIJAMI

Znanje. Ja, prav znanje je tista stvar, ki nam je nihče ne more vzeti. Poznamo pa
zelo različna znanja. In ta različnost je tisto, kar znova in vedno bolj povezuje generacije med seboj.
Različne delavnice, ki jih izvajamo starejši oz. z njihovo pomočjo, so tiste, ki navad
no ohranjajo tudi kulturno dediščino. Ko v roke vzamemo igle za pletenje ali kvačko, tisti najspretnejši bulo in kleklje, kakšne uporabne in čudovite izdelke dobimo ob koncu delavnice in delček
zgodovine prenesemo na najmlajše. Ali ko povabimo male nedobudneže v likovno delavnico in
jim pokažemo različne tehnike slikanja in tako v njih prebudimo morda nekje skrit talent. Ali ko
se babica zavrti skupaj z vnuki v kuhinji in zamesi domač kruh, če je mogoče tudi pečen v kmečki krušni peči, ali skupaj
pripravijo domače piškote,
dobro potico ali kakršnokoli
drugo pecivo, morda domače rezance ali pripravijo domačo marmelado ali sok iz
sadja, ki raste na domačem
vrtu.
V naših krajih je vse več
drobnice in ovce je treba
vsako leto striči, že to je lahko za mlade nekaj posebnega. Ko pa se vprašamo, kam
Foto: Ivan Merljak z dobljeno volno, se nam
znova odprejo možnosti za različne delavnice. Danes se veliko te volne porabi na vrtu za zastirko.
Če pa znova sežemo v zgodovino, se naučimo pranja volne, ahlanja – razčesavanja, barvanja, če
je potrebno in že smo pri polstenju, ki nam že da lepe uporabne izdelke. Če imamo še nekoliko
več sreče in ob sebi tiste prave mojstrice, ki še znajo zavrteti kolovrat, dobimo domačo volno in
znova so na vrsti igle in kvačke, da dobimo tople izdelke. In še in še je takšnih delavnic, saj vsi
poudarjamo, da je treba ohranjati kulturno dediščino, da bodo zanamci vsaj malo okusili kakšno
je bilo naše življenje in s čim smo živeli in preživeli.
Velikokrat poudarjamo kaj starejši učimo, naučimo in prenesemo na mlajšo generacijo. Malokdaj pa povemo, da se tudi starejši učimo od mladih. A tega ne smemo pozabiti in nikoli nam
ne sme biti nerodno priznati, da brez mladih marsikaterega znanja ne bi osvojili. Živimo v času
računalnikov in pametnih telefonov. Goli in bosi bi bili, če nam mladi ne bi hoteli pri delu z njimi pomagati. Z delavnicami, tečaji ali kar tako ob domači mizi. Mi starejši se še »miške« dolgo
časa bojimo; da bomo z njo nekaj narobe naredili, da nas ne bo ubogala, ko ji s tresočo roko
damo ukaz »levi klik«, »desni klik«, »dvojni levi klik«….. Pa si vzamejo mladi čas in skupaj uspemo
to »miško« udomačiti. In gremo naprej na Word, pa Excel in PowerPoint, pa Firefox in Google.
Ojoj, kakšne nepoznane besede, kaj šele programi za njimi, ki pa jih skupaj s prej imenovano miško in pripravljenostjo mladih počasi, počasi obvladamo in nekatere celo uporabljamo.
Pa gremo še naprej na e-pošto pa Facebook in Twitter pa YouTube in še je teh neznanih izrazov in programov. Elektronski mediji; seveda to je čisto nekaj drugega kot smo doslej poznali mi, najprej časopis, kasneje radio in dolgo za tem še TV, danes pa je najpomembnejši
splet – »multimedija«.
Še posebej smo to našo »praznino« v računalniškem znanju občutili v času covid situacije, ko
smo se zaprli v svoja stanovanja in se je skoraj vse preselilo na splet. Beseda ZOOM je postala za
mlade najuporabnejša, za nas pa znova nekaj nerazumljivega. In znova smo jo skupaj z mladimi
udomačili in se udeleževali sestankov, sej, predavanj in različnih srečanj kar na daljavo. Pa še
veliko drugih stvari smo bolj ali manj osvojili. Poleg e-pošte, smo spoznali še e-banko, e-knjižnico,
e-napotnico, e-recept ….in vse to s pomočjo generacij, ki so se z računalnikom rodile in jim je bilo
vse to že položeno v zibelko. Prav zares, drug drugemu smo potrebni, drug od drugega se učimo.
Nekaj za to, da ohranimo stare običaje, še več pa za to, da gremo lažje skozi življenje. Naj tako
ostane – POMAGAJMO SI MED SEBOJ.
Helena Perko,
članica Sveta za medgeneracijsko povezovanje občine Litija

DRAGOCENE ŠKOLJKE

Gotovo sem že kdaj omenila, da ne gledam poročil. Ne morem
ostati brezbrižna če slišim kako zastrupljajo otroke, pobijajo živali …
Včasih sem rada gledala dokumentarne oddaje, a kaj, ko je zadnje čase vse več vsebin, ki me prav tako pretresejo in neizmerno
razžalostijo.
Že nekaj mesecev nazaj sem gledala oddajo o najbolj umazani
reki na svetu. To je bila oddaja o reki Citarum na Javi v Indoneziji, ki jo onesnažujejo tekstilne
tovarne. Žal sem se tudi tu soočala s pohlepom in dobičkom, pa tudi z brezbrižnostjo lastnikov,
ki reko onesnažujejo s težkimi kovinami in različnimi kemikalijami. Ne razumem, da niso obzirni
do ljudi, vsaj do otrok, ki živijo ob reki in so odvisni od nje. Smilijo se mi otroci, ki ne morejo
brezskrbno uživati svojega otroštva, ampak se že zgodaj srečujejo s težkimi boleznimi.
Kadar je moja glava polna takih zgodb in novic, ki jih ne morem pozabiti, takrat me iz teh »črnih
globin« potegne knjiga. Dobra zgodba, ki govori o dobrih ljudeh. Tudi tu so vpleteni otroci, a na
povsem drugačen način. Ena takih zgodb je tudi ta:
Nekoč se je mlada družina sprehajala ob morju.
Nenadoma je mala deklica zaostala ker se je zagledala v punčko na polici stojnice. Ko je leto starejši
bratec opazil da je ni, se je obrnil in se vrnil k njej.
Prodajalec stojnice je molče opazoval njun šepet.
Nenadoma je deček pogumno vprašal prodajalca:
»Koliko stane ta punčka?«
Ta ga je pogledal izpod čela in hudomušno dejal:
»Koliko pa imaš?«
Deček je z roko segel v žep in mu pokazal polno
pest različnih školjk. Ponudil mu jih je in rekel:
»Bo to dovolj?«
Prodajalec je vzel školjke, jih štel, … Deček ga je opazoval in se prestrašil:
»Je premalo?«
Mož je odkimal ter rekel:
»Ne, ne! To bo dovolj za to punčko. Tvoja je.«
Nekaj školjk je obdržal, ostale mu je vrnil in mu izročil punčko.
Deček jo je nasmejan vzel, dal sestrici, ta pa jo je z velikim navdušenjem stisnila k sebi. Obema je rekla:
»Prav tako sem si želela. Hvala ti, moj ljubi bratec.«
Potem sta hitro stekla za staršema, mož iz sosednje stojnice pa se je čudil:
»Kako to, da si dal punčko za teh nekaj nič vrednih školjk?«
Slišal je tak odgovor:
»Morda zate te školjke res niso nič vredne, za dečka pa so bile dragocene. Zdaj je še premajhen
da bi razumel kaj je denar, a ko bo odrasel, bo vedel in razumel. Prepričan sem, da se bo nekega
dne spomnil name in na sestrico, ki ji je kupil punčko z nekaj školjkami, namesto z denarjem.
Takrat bo ozavestil, da smo ljudje sposobni biti dobri. Morda mu bo prav to spoznanje oblikovalo
drugačen odnos do ljudi in bo tudi sam motiviran za dobra dela.«
Razmišljam, da imamo ljudje res občutek, da nimamo vpliva na svet, da ne moremo storiti
ničesar, ničesar spremeniti. Pozabljamo pa, da lahko malenkost spremeni dan ali celo življenje
sočloveku. Če delamo dobro, se bo dobrota širila. Če prispevamo k slabemu, bo povsod več
slabega. A slej ko prej se bo tudi nam povrnilo vse dobro ali slabo. Morda ne na način, ki ga pričakujemo, a prav gotovo se nam bo povrnilo.
Darinka Kobal
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Svet za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija skrbi za pripravo predlogov
za boljše usklajevanje dela med izvajalci storitev, ki so namenjene občanom vseh
generacij. S tem namenom je bila organizirana

OKROGLA MIZA O PROSTOVOLJSTVU
V OBČINI LITIJA - 27. MAJ 2021
Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po
svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila
ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno
korist.

delo skrčilo predvsem na materialno pomoč, v
prihodnosti bo poudarek na duhovni oskrbi.
Gimnazija Litija
Njihovi dijaki se že več let uspešno vključujejo
v različne oblike prostovoljnega dela, npr. kot
družabniki stanovalcev Doma Tisje, povezujejo
pa se tudi s številnimi drugimi organizacijami.
OZ RK Litija
Izvajajo veliko programov za pomoči potrebne,
veliko povečanje pomoči v času epidemije.
Njihovi prostovoljci so se v tem času vključevali
v mnoge organizacije.

Na okrogli mizi o prostovoljstvu v Občini Litija
smo se posvetili organizaciji in izvajanju formalnega prostovoljskega dela, ki ga koordinira,
usmerja in spremlja prostovoljska organizacija (društvo, zasebni zavod) ali organizacija s prostovoljskim programom (javni
zavod).
Na okroglo mizo smo povabili več kot 30
različnih nosilcev prostovoljskega dela, med
katerimi imajo nekateri že dolgoletno tradicijo.
Prostovoljsko delo v Občini Litija zajema vsa
področja, ki jih opredeljuje tudi zakon o prostovoljstvu.
Svoje delovanje, organizacijo, izvajanje ter
načrte za prihodnost so predstavili vsi sodelujoči na okrogli mizi:

Udeležence sta pozdravila tudi podžupanja Občine Litija, Lijana Lovše, in predsednik Sveta za
medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija,
Karlo Lemut, ki sta poudarila pomen in vlogo
prostovoljnega dela v skrbi za človeka, ki je v
stiski in potreben pomoči.
Doživljanje prostovoljca
Stanovalci v domu so mi dali nekaj, česar ne
moreš kupiti. Svoj čas, svojo družbo. Po teh štirih letih obiskov v domu, ki se bodo, upam, še
nadaljevali, lahko rečem, da iz tega življenjskega
obdobja odhajam bistveno bogatejši kot kdaj koli
prej. Izvedel sem veliko zanimivih stvari, dobil
nove prijatelje in se naučil poslušati ljudi. Zato
vidim, kako pomembno je prisluhniti sočloveku
in mu ponuditi tisto, česar velikokrat ne znamo
več. Prijazno besedo. V socialnem delu nimam
drugih orodij, imamo le besede. Zato je prav, da
na stare ljudi ne gledamo kot na pasivne člane
družbe, ampak aktivne člane, ki nam veliko nudijo. So vir izkušenj in znanj ter nam lahko odprejo
pot v medgeneracijsko sodelovanje, ki nas bogati. Prostovoljno delo v domu je najboljša stvar, ki

Predstavnica Slovenske filantropije, Barbara Lužar, je poudarila, da pokrivajo pet obširnih
področij, med njimi tudi medgeneracijsko povezovanje – prostovoljci so srce naše družbe.
Predstavila je tudi hišo Sadeži družbe v Žalcu,
ki jo vodi.
Regionalni center NVO Consulta povezuje
različne nevladne organizacije. Na področju prostovoljstva so zelo aktivni, že tri leta organizirajo razpis za najprostovoljca zasavske regije,
kjer sodelujejo štiri zasavske občine. Imajo tudi
projekt Aktivno v penzijo za (bodoče) upokojence.
DU Litija
Na področju prostovoljstva imajo v društvu organizirane obiske za starejše upokojence, ki jih je
bilo v preteklem letu 109. Stalnih prostovoljcev
je 11, občasnih pa več kot 30. Eden pomembnih
projektov je Starejši za starejše.
MDI Litija in Šmartno
V okviru društva deluje 25 do 30 prostovoljcev, sicer imajo približno 950 članov, od tega
2/3 s statusom invalida. Sodelujejo na številnih organiziranih akcijah, med drugim
so partnerji projekta Ozeleniti mesto Litja.
Letno izvedejo okrog 150 obiskov na domovih.
Težava je težka dostopnost do ljudi, ki potrebujejo pomoč, predvsem zaradi varstva osebnih
podatkov.
IC GEOSS
Delovanje IC GEOSS presega osnovno dejavnost, ki je izobraževanje odraslih. Sodelujejo z
mnogimi organizacijami in posamezniki iz lokalnega okolja. Zaposleni vzpodbujajo prostovoljstvo, sodelujejo v številnih akcijah zbiranja pomoči.
KLIŠE
KLIŠE letos praznuje 24-letnico delovanja. Njihovo najpomembnejše področje je neformalno
učenje, skrbijo pa tudi za sprostitev oz. zabavo.
Njihovi člani sodelujejo kot prostovoljci pri
brezplačni učni pomoči za osnovnošolce in
srednješolce. V Litiji in Šmartnem je okrog 800
študentov, v društvo je
včlanjenih približno 160.
CSD Osrednja Slovenija-vzhod, enota Litija
Največja težava je dostop
do ljudi, ki potrebujejo
pomoč, saj jo nekateri
zavračajo.
Sodelujejo
pri projektu Doniram
hrano, pri katerem se
povezujejo z nekaterimi
okoliškimi trgovinami.
V zadnjem času se zelo
trudijo povezovati se z
različnimi organizacijami,
kar jim tudi uspeva.
Župnijska Karitas Litija
Karitas potrebuje reorganizacijo dela, saj se je
v zadnjem času njihovo

se mi je zgodila v življenju. Izkušnje, pridobljene v
domu, mi vsak dan pomagajo, da na svet gledam
z drugačnimi očmi.
Janez Orehek (izsek iz prispevka za glasilo Kje so
tiste stezice Doma Tisje (leto 2012/2013))
Zaključki okrogle mize:
1. Organizacija in izvedba okrogle mize o prostovoljstvu vsako leto.
2. CSD osrednja Slovenija vzhod – enota Litija bo
v sodelovanju z društvi in organizacijami, ki izvajajo prostovoljno delo, do naslednje okrogle
mize pripravil predlog za določitev koordinatorja za prostovoljstvo v občini Litija.
3. Društva in organizacije sodelujejo pri izvajanju
pomoči posameznikom in družinam s CSD –
enota Litija in patronažno službo ZD Litija.
4. Preučiti možnost za vzpostavitev informacijske
točke v Litiji kot servis starejšim.
5. Spodbujanje prostovoljstva med mladimi (IC
Geoss).
6. Enkrat letno skupni sestanek vseh, ki izvajajo
prostovoljsko delo, v novembru ali decembru,
za usklajeno delovanje in uskladitev planov in
pregled vseh možnih oblik pomoči ranljivim
skupinam občanov.
7. Povezovanje vseh , ki izvajajo pomoč socialno
ogroženim (CSD, OZ RK Litija, KARITAS,..).
8. Obisk Hiše Sadeži družbe v Žalcu in Viške hiške
v Ljubljani.
Okroglo mizo je moderirala Vida Lukač.
Svet za medgeneracijsko
povezovanje v občini Litija
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15. FESTIVAL SLOVO POLETJU

Od srede, 25.8. do petka 27.8.2021 – ob 20.00 se
nam bo v treh večerih na treh lokacijah po mestu
predstavilo sedem odličnih izvajalcev.
Na ploščadi pred Športno dvorano Litija bo v sredo zvečer zaigral Pihalni orkester Litija z gostjo
Evo Hren, kitaristko in pevko, ki je pevsko kariero
pričela na področju zabavne glasbe s tercetom Katrinas. Zmagala je na slovenski popevki leta 2019,
ter sodelovala v šovu Znan obraz ima svoj glas.
V četrtek bodo pevke Ženske vokalne skupine Lipa
gostile odlično slovensko pevko Eldo Viler. Poznamo
jo po uspešnicah Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovka, Zlati prah imaš v očeh… Sodelovala je na številnih festivalih (Slovenska popevka, Melodije morja
in sonca, Splitski festival, Eurovizija…). Zapeli bosta tudi skupaj s hčerko Ano
Dežman, operno pevko in pevko zabavne glasbe, ki sodeluje z različnimi
zasedbami in orkestri ter prejema priznanja na mnogih festivalih. Ano bo
del svojega program predstavila s spremljevalno
skupino. Koncert bo v parku na Stavbah.
V petek pa ste vabljeni na igrišče na Dobravo
(za Mercatorjem), kjer bodo pevci Moške vokalne skupine Lipa prepevali skupaj s skupino
Lesarji, gostili pa bodo Evo Černe, ki je svojo
kariero pričela v Bitki talentov in uspešno nadaljevala na Euroviziji ter mnogih festivalih. Prepeva v muzikalih, operah, posnela pa je tudi nekaj
uspešnih pesmi v pop izvedbi.
Vsi gostje z domačimi skupinami pripravljajo tudi skupne pesmi, zato
se nam obetajo nepozabno lepi glasbeni večeri. VSTOPNINE NI! V
primeru slabega vremena bodo dogodki v Športni dvorani Litija. Vstop na prireditveni prostor bo
možen pod PCT pogoji. Lepo vabljeni, da večere preživite v družbi odličnih glasbenikov!

ABONMA

Žal v lanskem letu izvedba abonmaja ni bila mogoča, zato upamo, da bo
letos drugače. Vsi že pogrešamo predstave, zato se bomo potrudili, da
naredimo vse, da tudi v naši dvorani zaživi gledališki oder. Ker smo imeli 8
let razprodano dvorano in veliko čakajočih na sedež, smo bili že lani pred
težko nalogo, kako razdeliti cca 50% zasedenost dvorane, kolikor je bilo
takrat dovoljeno. Tudi letos nismo v zavidljivi situaciji, saj trenutno velja,
da imamo lahko 100% zasedeno dvorano, napovedi pa so tudi drugače. Upamo, da bomo imeli
lahko 100% zasedenost s pogoji PCT. Počakali bomo na stanje ob koncu avgusta oz. na začetku
septembra, zato spremljajte obvestila na spletni strani kclitija.si in facebook profilu. Vsi abonenti
iz sezone 2019-2020 boste prejeli pisna obvestila. Predstavam izbranim lani, smo dodali še četrto
predstavo in verjamemo ter srčno upamo, da bomo lahko vse izvedli.
Predviden program sezone 2021-2022:
TUTOŠOMATO – SNG Nova Gorica
LJUBEZEN GRE SKOZI ŽELODEC – Gledališče Smejmo se
SLOVENEC IN POL – I love teater
JANEZ NOVAK – Siti teater

VRTEC LITIJA

HOP, HOP, HOP – S PRAVLJICO NAOKROG!

V letošnjem šolskem letu smo v skupini Račke sodelovali v e-twinning projektu z
naslovom Hop, hop, hop – s pravljico naokrog!
E-twinning je spletno okolje, preko katerega lahko vzgojitelji in učitelji z vse Evrope
in tudi nekaterih neevropskih držav navezujemo stike in vzpostavljamo sodelovanja v različnih projektih. Z letošnjim sicer nismo prestopili slovenskih meja,
saj smo sodelovali le s slovenskimi vrtci. Poleg vrtca Litija
so bili vključeni še vrtec Ledina in vrtec Jelka iz Ljubljane,
Vrtec Mavrica Trebnje in vrtec pri osnovni šoli Apače.
Projekt je bil namenjen predšolskim otrokom in je spodbujal branje otroške literature ter razvijal jezikovne spretnosti
otrok. Literarne vsebine so otroci poglabljali in utrjevali preko različnih področij umetnosti - z likovnim ustvarjanjem, dramskim poustvarjanjem, glasbenim
in plesnim improviziranjem. Motivacijo za skupno
branje smo vzgojiteljice dvignile še z uporabo lutke. Prav v vseh vrtcih je branje spremljala lutka
zajčka, ki so jo otroci poimenovali, se z njo pogovarjali in igrali.
Kljub temu, da je epidemija močno krojila potek
letošnjega šolskega leta in smo velik del njega
preživeli doma, smo projekt uspešno pripeljali do
konca. Otroci so za namen sodelovanja prebrali
vsaj štiri pravljice in izvedli številne zanimive umetniške dejavnosti povezane z vsebino zgodbe. O vseh smo si med seboj poročali v skupnem spletnem dokumentu, ob koncu pa smo si po klasični pošti izmenjali darilca, knjižna kazala, ki so jih
otroci v vsakem vrtcu izdelali za sodelujoče iz drugih ustanov.
Z izvedenimi aktivnostmi smo dosegli zastavljene cilje, še bolj pomembno pa je, da smo pridobili
nova poznanstva, ki jih bomo izkoristili tudi za nadaljnja sodelovanja in povezovanja, kar bo prispevalo k večji pestrosti dogajanja v vrtcu in dvignilo kvaliteto našega dela.
Špela M. Sedevčič

zaradi povečanega obsega dela v svoje vrste vabimo:

• OPERATERJE NA STROJIH ZA OBDELAVO KOVIN
(stružnicah) (m/ž)
in
• OPERATERJE NA EKSCENTRIČNIH STISKALNICAH
(štancah) (m)

Nudimo:
• delo v stabilnem poslovnem okolju z urejenimi delovnimi pogoji
• stimulativno in redno plačilo
• možnost priučitve in dodatnega izobraževanja

V kolikor imate voljo do tovrstnega dela in vas odlikujejo zanesljivost, vztrajnost in želja
po novih znanjih, če ste odgovorni in vas zanima delo v dinamičnem okolju, vas vabimo,
da nam posredujete svojo prijavo na naslov: KGL d.o.o, Ponoviška cesta 13, Litija ali po
elektronski pošti: petra.anzel@kgl.si.

KNJIŽNICA LITIJA
Postavljen kip dr. Slavka Gruma v rojstnem Šmartnem

Knjižnica Litija se je v preteklosti imenovala po dramatiku in zdravniku dr. Slavku Grumu in še danes obstaja posebna vez. Tako v Litiji kot v Šmartnem se po književniku
imenuje ulica oz. cesta, ob 120- letnici rojstva pa je v rodnem
Šmartnem dobil tudi svoj doprsni kip.
V nedeljo, 1. avgusta, na predvečer 120. letnice rojstva, je na šmarskem trgu
potekala slovesnost z naslovom Dogodek na šmarskem trgu. Scenarij sta
sooblikovali Stanka Sirk in Andreja Štuhec, ki je dogodek tudi povezovala.
Dialoge med Grumom in njegovo Jožo sta odigrala Gal Mavretič in Maša Soršak, izbrana klasična glasba različnih skladateljev pa je obiskovalce vrnila v
pozna dvajseta leta 20. stoletja, ko je bil Grum na vrhuncu ustvarjalnosti. Kip
sta odkrila Grumova sorodnika, vnuka njegovih sester, Igor Blažina in Mateja
Kožuh Novak, na dogodek pa
je prišla tudi medicinska sestra iz Zagorja, ki je dr. Gruma poznala in z njim
delala. Dogodek se je zaključil v cerkvi, kjer je dve
orgelski skladbi zaigrala Ana Benedičič. Člani društva LILA so pripravili tematsko razstavo o Grumu
v galeriji Knjižnice Šmartno, JZ Bogenšperk pa
je poskrbel za organizacijo dogodka. Slavnostna
govornica, ki je izpostavila izjemnost Grumovega
ustvarjanja in njegov močan vpliv na gledališko
umetnost, je bila dr. Ignacija Fridl Jarc, državna
sekretarka na Ministrstvu za kulturo.
Doprsni Grumov kip je po naročilu Občine Šmartno pri Litiji izdelal akademski kipar Anže Jurkovšek. Stoji na Staretovem trgu v Šmartnem, poleg kipa Davorina Hostnika, kjer se tako oblikuje
aleja kipov znanih Šmarčanov. (Foto: Sonja Perme)

Poletavci

Še vedno lahko sodelujete v projektu Poletavci in NajPoletavci, zaključna prireditev bo v okviru
2. Festivala medgeneracijskega povezovanja občine Litija v soboto, 18. 9. 2021. Vsi poletni bralci
boste prejeli priznanje in majico, glavna nagrada letos je elektronski pikado. Podatke o sodelovanju oz. izpolnjene zloženke v knjižnici pričakujemo do 10. septembra.

Furmani v domoznanskem
raziskovanju in pedagoških urah

V juliju smo na gradu Bogenšperk predstavili
knjigo o furmanih, Bolj ko je komat okrancljan,
bolj konj z veseljem vleče. Knjiga je zaključek
pomembnega domoznanskega projekta. V njej
smo zbrali spomine in zgodbe o dediščini furmanov in delu s konji v naših krajih. Zaradi izjemnega zanimanja za knjigo, ki je na voljo tudi v
knjižnici po 20 evrov, smo se odločili, da lahko
vsebino knjige, kjer je sodelovalo prek 70 ljudi,
v obliki predstavitvene pedagoške ure ponudimo
tudi osnovnim šolam Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji. Dediščino lahko spoznavamo in
ohranjamo tudi preko zgodb; tako je lahko zelo zanimiva… (Foto: Peter Prosenc)
Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič

Tedni vseživljenjskega učenja

Henry Ford je zapisal, da je star, kdor se neha učiti in
kako ima prav! Izobraževalni center Geoss, skupaj s
svojimi predhodniki, že 60 let omogoča prenos znanja
na vas, dragi občani in občanke, študentje, tečajniki…
Veseli smo, da tudi letos lahko sodelujemo v akciji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) in tako
skupaj s številnimi organizacijami iz Litije, Šmartnega pri Litiji in bližnje okolice promoviramo
in opozarjamo na vseprisotnost, pa tudi pomembnost učenja. Zaradi razmer, povezanih s preprečevanjem širjenja bolezni
COVID-19, je tudi letos akcija
prestavljena na jesenski čas. V
okviru akcije TVU se bo v Litiji, Šmartnem pri Litiji in okolici
med 6. 9. – 10. 10. 2021 izvedlo
okoli 25 brezplačnih izobraževalnih dogodkov različnih izvajalcev. V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale, bodo
dogodki potekali v živo, sicer pa
preko spleta. Termine si boste lahko ogledali na spletni strani https://tvu.acs.si/sl/koledar/ in
na Facebook strani IC Geoss.
K sodelovanju še vedno vabimo zavode, društva, organizacije, podjetja, da skupaj z nami promovirate in širite dostop do vseživljenjskega učenja in da v akciji TVU sodelujete s svojimi izobraževalnimi dogodki. Ti so lahko namenjeni zaključenim skupinam ali pa so odprti za vse občane.
Za več informacij lahko pokličete Izobraževalni center Geoss na tel. št. 031 759 355 ali pišete na
info@ic-geoss.si.
Tjaša Dragoš, IC Geoss

DIAMANTNA
POROKA
21. julija sta
praznovala
Martina in Mirko
Plaznik diamantno
poroko - 60 let.
Čestitke!
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Spodbujamo medgeneracijsko povezovanje
in prenos znanja

Mladi prostovoljci, ki delujemo v okviru Solidarnostnega projekta Starost darilo mladim, želimo spodbuditi več stikov med mladimi in najstarejšimi prebivalci zasavske regije. S ciljem prenos znanja, izkušenj,
modrosti, zgodb in vrednot starejše generacije na mlajšo in na drugi
strani starejšim omogočiti podporo, zanimanje, pomoč in družbo mladih ter jih aktivno vključiti v dogajanje, ki se odvija v lokalni skupnosti.
Želja mladih je vzpostaviti dialog med mlajšo in starejšo populacijo, opozoriti na problem zapostavljenosti starejših ter javnosti z zapisi in objavami prikazati kako dragocene so izkušnje in
modrosti najstarejših. Za spodbujanje povezovanja, druženja in prenosa znanj starejše generacije
na mlajšo smo vzpostavili sodelovanje med Društvom upokojencev Litija in izvajalci oratorija v
Litiji. Člani Društva upokojencev Litija so se ob skupnem ustvarjanju in pogovoru družili z mladimi udeleženci oratorija
v ponedeljek, 12. 7. 2021.
Udeležencem so pokazali,
kako so včasih ustvarjali
pisemske zgibanke in ladjice iz papirja ter jim pomagali pri pletenju kitk iz
volne in ustvarjanju mišk
iz papirnatih lončkov. Vsi
udeleženci so uživali v skupnem druženju, sodelujoče
organizacije pa so bile vesele, da se je vzpostavilo
sodelovanje med njimi in
bodo sodelovale tudi v prihodnje.
S projektom upamo, da bomo spodbudili k več podobnim aktivnostim v regiji in okrepili povezovanje organizacij, ki vključujejo mlade in organizacij, ki izvajajo aktivnosti za starejše. Vabljeni, da
se v projekt vključite mladi med 18 in 29 letom starosti, ki želite nameniti delček svojega prostega časa za klepet in druženje s starostniki, ter starejši, ki ste pripravljeni deliti svoje življenjske
izkušnje in znanja z mladimi. Pišete nam lahko na sdm.zasavje@gmail.com. Aktivnosti so del
solidarnostnega projekta mladih, ki se financira iz Evropske solidarnostne enote.

VELIKO ŽE VEMO, KAKO PA OBVLADUJEMO?

O dihanju bo tekla beseda. Vsi ga obvladamo, saj se dogaja samodejno, vsaj tako mislimo. Pa vendar je dobro, če kdaj opazujemo ta
življenjski proces v telesu, kako se odvija glede na naše trenutno razpoloženje, prisotna čustva, skrbi, bolezen, veselje, navdušenje … Ko so
čustva negativna, se dihanje spremeni, vdih in izdih nista v ravnovesju,
tudi telo ne. Ko smo žalostni, dihamo plitvo, spremenimo držo, se pokrčimo, upognemo v prsnem košu, kjer so pljuča, glavni dihalni organ; v
strahu kar prenehamo za trenutke z dihanjem in se zategnemo, ravno tako v stresu, v jezi
ga pospešimo ... Tudi v pretirano veselem razpoloženju dihanje ni uravnoteženo, saj vse
odstopajoče od urejenega dihanja porabi več energije, naših življenjskih moči.
V vsaki situaciji je dobro obdržati čim bolj urejeno dihanje brez zastojev, ki nevidno počasi
rušijo naše zdravje, saj tako manj upravljamo s svojim telesom in parasimpatičnim živčnim sistemom, ki vpliva na naš notranji mir.
Z vsakim vdihom dobi telo tudi energijo, ki je osnovni element življenja ter zavesti. Z zavestnim usmerjanjem energije povečujemo svojo vitalnost, telesno odpornost, razstrupljamo telo, poglabljamo sproščenost, se umirjamo, bistrimo duha in se tudi pomlajujemo.
Pravijo, da je število vdihov posameznega živega bitja v njegovem življenju določeno. Če
poteka s prej naštetimi in drugimi pomanjkljivostmi,bo pač naše življenje krajše, podaljšalo se bo z urejenim, pravilnim dihanjem glede na razmerje med dolžino vdiha in izdiha. Za
to so potrebne tudi enostavne vaje s pozitivnimi učinki za naše zdravje in lepoto. Tako je
tu nekaj učinkov dihalnih vaj: čisti kri, krepi dihala in srce, uravnava krvni tlak, delovanje
živčnega sistema, pospešuje zdravljenje in okrevanje, povečuje odpornost proti okužbam,
odpravlja stres, živčnost, depresijo, umirja misli in občutke, vzpostavlja notranje ravnovesje, odpravlja energijske zastoje, širi zavest.
Še kratka izkušnja osebe ob močnem zobobolu, ko med vikendom ni bilo možno dobiti
prve pomoči zobozdravnika: »Kdor je imel večurni zobobol, že ve, kako huda in neobvladljiva je ta bolečina. Mislil sem, da se mi bo zmešalo. Edino umirjeno dihanje z vso notranjo
koncentracijo na vsak vdih in izdih, na njuno dolžino, jakost, skratka uravnoteženost me
je obdržalo pri sebi.«
Če želite delati na sebi in s seboj, vabljeni na popolno kombinirano vadbo (funkcionalna
vadba, sproščanje, dihalne vaje, pogled vase …) v Litiji.
Rekreacijski klub Ribnica, 041 397 789; www. rekreacijskiklubribnica.si;
Darinka Suljević

Izjava za javnost: Lokalni odziv na globalne izzive

Lokalne skupnosti ponujajo ogromno alternativ za bolj
trajnostno naravnano življenje. V okviru aktivnosti spletne predstavitve dobrih praks na področju trajnostnega lokalnega razvoja, organizacije Trajnostnega festivala in izvedbe Naredi sam/a delavnic s podjetniki
in umetniki želimo prikazati obstoj številnih dobrih praks in doseči njihovo prepoznavnost z
namenom razširjanja in spodbujanja sonaravnega načina življenja ter delovanja saj je glavni namen projekta predstavitev potenciala za bolj trajnostno prihodnost Evrope, ki ga nudijo akterji v
lokalni skupnosti in širše.
Projekt med avgustom in decembrom 2021 izvajamo Društvo Lojtra, Zavod Knof in Klub litijskih in
šmarskih študentov v času predsedovanja Slovenije EU, ki ga sofinancira platforma Sloga.
S projektnimi aktivnostmi bomo sodelovali tudi v vseevropskem procesu The Future of Europe in
tako tekom izvajanja projekta spodbujali razpravo o tem kakšne Evrope si želimo v prihodnosti
in kako lahko skupaj utiramo pot za bolj trajnostno prihodnost. Od konkretnih zamisli, ki bodo
predstavljene na platformi The Future of Europe, do organizacije lokalne ulične debate na trajnostnem festivalu.
Lokalni odziv na globalne izzive = Trajnostni razvoj skupnosti je sofinanciran s strani platforme
SLOGA. Je del projekta »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja
EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje
zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali
mnenj financerjev.
Več informacij: 031 877 684 (Tina Trdin)
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PITNA VODA NA VAČAH

Prebivalci KS Vače smo bili vedno ponosni na vodo, ki je pritekla iz naših pip. Bila je
hladna, osvežilna, neoporečna, čista in zdrava. Na žalost pa smo se v lanskem letu
soočili z neljubo situacijo.
Na vodovodnem sistemu Vače (vrtina Cvetež), ki skupaj meri 6890 m in zagotavlja pitno vodo 370 uporabnikom, so v mesecu oktobru 2020 na podlagi notranjega nadzora
s strani KSP Litija d.o.o. in nadaljnjega monitoringa zaznali neskladje zaradi povečane vsebnosti
koliformnih bakterij, enterokovov ter bakterije e-coli. Zaradi navedenega je bil predpisan ukrep
prekuhavanja pitne vode pred uporabo za prehranske namene, ki je bil v veljavi od 12.10.2020
do 9.12.2020. Običajni ukrepi za odpravo vzrokov neskladja v javnem sistemu za oskrbo s pitno
vodo Vače niso zadoščali, zato je bila v novembru 2020 uvedena priprava vode in sicer dezinfekcija z natrijevim hipokloritom.
Zaskrbljenosti in nezadovoljstva med krajani ni manjkalo, nekateri pa so zaradi onesnaženosti
vode imeli celo zdravstvene težave. Vsi skupaj smo se v trenutku zavedeli, kakšno dragoceno
vodo smo imeli in kako hitro smo jo zaradi lastne neodgovornosti in pomanjkanja skrbnosti tudi
izgubili. Voda, ki sedaj priteče iz pipe še vedno nekoliko »diši« po kloru in nas vsakič znova opominja, da moramo za vodne vire skrbeti in jih varovati.
Posebno pomembna za oskrbo z zdravo pitno vodo so vodovarstvena območja, na katerih je
treba zagotoviti takšno ravnanje, da bodo vodni viri ostali neoporečni še za naslednje generacije.
Odgovorno obnašanje kot del celovitega odnosa do okolja, na primer spoštovanje režima določenega na vodovarstvenih območjih, lahko prispeva k ohranjanju in
izboljšanju kakovosti pitne vode.
V KS Vače je bila v poletnih mesecih postavljena tudi nova prometna signalizacija na javni poti JP 708132 (Klenik-Vovše), ki
označuje vodovarstveno območje za zajetje javnega vodovoda
Vače in še posebej opozarja, da se je na tem področju potrebno
skrbno in odgovorno obnašati in na ta način zmanjšati možnost
onesnaženja naše pitne vode.
Kot opozarjajo že sami prometni znaki je potrebno razlitja na tem
območju prijaviti na številko 112. Gre namreč za ožji varstveni pas
s strogim režimom varovanja, ki zajema bližnjo okolico zajetja,
kjer je v kratkem času možno onesnaženje vode, kar se nam je
tudi zgodilo. V tem varstvenem pasu je prepovedano ali samo
v omejenem obsegu dovoljeno opravljanje določenih dejavnosti
(prepovedana uporaba gnojevke in gnojnice v določenem času,
omejeni odmerki hlevskega gnoja in gnojil, prepovedana je reja
živine in sečnja lesa, omejeno glibanje ljudi, prepovedano odvažanje zemlje,….).
Kako torej najlažje preprečujemo onesnaženja na vodnem viru?
Idealni vir vode kot pitne je tisti, kjer vodi ni treba spreminjati njenih lastnosti, torej ji nič odvzemati in nič dodajati. Najvarnejše je varovanje vodnih virov z ureditvijo in spoštovanjem režima
na vodovarstvenih območjih. Režim mora zajeti vse dejavnosti, ki lahko neposredno ali posredno
doprinesejo k onesnaženju vode iz kmetijstva, industrije, prometa itd. Usklajevanje različnih interesov na istem prostoru bi moralo dati prednost oskrbi z vodo - gre za zaščito vode pred ljudmi
za ljudi.
Za konec pa še podatek, da je za Občino Litija značilna izredno majhna pokritost prebivalstva z
javnim vodooskrbnim sistemom v ustreznem opravljanju. To se odraža tudi v KS Vače kjer živi
približno 1.000 prebivalcev, pokritost z javnim vodooskrbnim sistemom pa znaša le 37%.
Zelo si želimo, da bi bil naš javni vodovod ponovno takšen, kot si ga krajani zaslužimo – čist,
neoporečen ter dostopen vsem.
Bolje je biti tam, kjer je dobra voda,
kot tam, kjer je dober kruh.
(Slovenski pregovor)

Krajevna skupnost Vače
Zapisala: Brigita Plemenitaš
Fotografija: Brigita Plemenitaš

Viri:
- Poročilo o spremljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2020 na sistemih oskrbe s
pitno vodo, ki so v upravljanju KSP Litija d.o.o. (Februar 2021)
- Pogosta vprašanja o pitni vodi (NIJZ, 2014)
- Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 – 2022
- Dopis Občine Litija z dne 30.11.2020

RAZSTAVA JE ZAČELA SVOJO POT

Ustvarjalni natečaj, kar pravi projekt Društva U3 Litija in Šmartno ter Rokodelskega centra Moravče, Kozlovska sodba v Višnji Gori, je v tistem delu, ki
se mu reče ustvarjanje, zaključen. Nastali so izvirni izdelki, ki so pripravljeni,
da se na ogled postavijo.
Razstava je začela svojo enomesečno pot v Knjižnici Daneta Zajca v Moravčah, 29. avgusta se bo ustavila na rokodelskem dnevu na gradu Tuštanj,
otvoritev in druženje ustvarjalcev pa pripravljamo 9. septembra 2021 ob
10.30 v sodelovanju s TIC Litija, Mestnim muzejem Litija in Rudnikom Sitarjevec v Litiji. Upamo
na prijetno druženje z ustvarjalci iz mnogih krajev po Sloveniji.
Postaje razstave bodo še v Grosupljem, Ivančni Gorici, Kamniku,
Šmartnem in še kje... vse tja do jeseni in zime.
Ustvarjali so (nekaj posameznikov je prispevalo tudi dva ali tri izdelke): BIZJAN Branka (Dešen), DOLANC Cvetka (Trnovska vas)),
DORIČ Bojana (Moravče), GODEC Zvezdana (Grosuplje), GOLOREJ Matjaž (Kranj), GREGORČIČ Emi (Laze v Tuhinju), JAKLIČ
Cvetka (Šmartno pri Litiji), KOŠIR Marjana (Trbovlje), LAVRENČIČ
Andreja (Škofljica), LUKAČ Silva (Maribor), LUKAČ Vida (Sava),
METLIKOVEC Mirjana (Sežana), REPOVŽ Rozalija (Hrastnik), ROZINA Brigita (Litija), ŠMIDOVNIK Marija (Tunjice), ŠTRLEKAR Antonija (Grosuplje), VAJDA Marija (Gorišnica), ZAJC Jelka (Litija),
ŽOKALJ JESIH Bojana (Ljubljana).
Nekateri izdelki so nastali po ilustracijah Roberta KUHARJA.
Vsem ustvarjalcem se zahvaljujemo in jim čestitamo.
V povabilu k sodelovanju smo zapisali, da lahko sodelujejo vsi,
starejši od 18 let, ne glede na bivališče ali članstvo v različnih
društvih. Da bodo vsi izdelki predstavljeni na razstavah in na družbenih omrežjih.
Imenovali smo tudi komisijo, ki naj bi izbrala pet najboljših izdelkov, a izkazalo se je, da je bilo
odličnih, zanimivih, velikih... izdelkov in ustvarjalk sedem: Emi Gregorčič, Marjana Košir, Rozalija
Repovž, Brigita Rozina, Marija Šmidovnik, Marija Vajda, Bojana Žokalj Jesih.
Izdelke je ocenila 4-članska komisija zaposlenih v muzeju: dr. Tina Šuštaršič, Helena Hauptman,
prof.,Verica Sandevska, univ. dipl. umet. zgod. in arheologinja in Majda Škafar.
Priložnostna darila so sedmerici prijazno podarili prav tam.
Poudarjamo, da so vsi izdelki enkratni, neponovljivi in brez vas, dragi ustvarjalci, ne bi bilo enako,
marsikaterega dela ne bi bilo. Zahvaljujemo se vsakemu posebej za sodelovanje in dobro voljo ter
srčno upamo, da boste naši prostovoljci še kdaj v prihodnosti, kajti vsi izdelki bodo ostali našemu
društvu. Ustvarjalci so nam jih podarili.
To je bil naš prispevek k praznovanju Jurčičevega leta 2021.
Milena Dimec, Društvo U3 Litija in Šmartno
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DRUŠTVA

ODPRTJE PARKA OSAMOSVOJITVE OB 30-LETNICI
DRŽAVNOSTI

V petek, 25. 6. 2021, ob 30. letnici dneva državnosti, je na Valvazorjevem trgu potekal slavnostni dogodek ob odprtju novega Parka osamosvojitve. V parku raste lipa,
ki jo je pred
30-leti zasadil
Jelko Kacin, ki
je bil tokrat slavnostni govornik. Imel je
čudovit govor, ki je ganil srca prisotnih in
požel velik aplavz.
Prisotne je nagovoril tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Boris Doblekar, ki se je poleg procesa osamosvojitve Slovenije, slikovitega opisa njegove
izkušnje iz vojne za Slovenijo, med drugim
dotaknil in poudaril pomembnost enotnosti po zgledu zgodovinskih dni od začetka osamosvojitvenih
teženj, gospodarskega in moralnega kolapsa bivše socialistične države, procesa JBTZ, do odhoda zadnjega vojaka agresorske jugoslovanske vojske s slovenskih tal. Poudaril je nujnost
umiritve strasti in sodelovanja, v duhu časa iz pred tridesetih
let. Izrazil je tudi zadovoljstvo ob odličnem sodelovanju vseh
veteranskih organizacij vojne za Slovenijo ter lokalne skupnosti pri vzpostavitvi Parka osamosvojitve v Srcu Slovenije, ki je
poleg Geossa drugi sveti kraj v spomin na dni, ko je nastajala
Slovenija.
Zasavski rogisti in Oktet Valvazor so poskrbeli
za glasbeni del programa.
Trak so prerezali državni sekretar Jelko Kacin,
župan občine Litija, Franci Rokavec, Boris Doblekar, predsednik območnega Združenja za
vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) Litija
– Šmartno ter poslanec, pa Ivan Lovše, predsednik območnega združenja veteranov vojne
za Slovenijo in Dušan Jovanovič, predsednik
policijskega veteranskega društva Sever Litija.
Poleg praporščakov VSO Tomaža Sveteta,
Romana Perkliča in Nejca Hauptmana, so se
prireditve udeležili tudi visoki predstavniki Združenja VSO. Z obiskom so dogodek počastili generalna sekretarka Simona Pavlič, Slavko Kmetič in
Andrej Podbregar.
Po uradnem delu zelo svečane in s pozitivno
energijo nabite prireditve, se je nadaljevalo prijetno druženje ob golažu in hladni pijači, kajti
vročina ni prizanašala. Ob lepi udeležbi občank
in občanov obeh občin, Litije in Šmartnega, smo
v Združenju VSO izjemno zadovoljni, da je zanimanje za Slovenijo in njeno zgodovino še kako
močno.
Območno Združenje VSO Litija – Šmartno

SREČANJE VETERANOV OZ VVS LITIJA-ŠMARTNO

Končno so se epidemiološke razmere toliko izboljšale, da smo lahko izvedli, med
člani tako željeno srečanje veteranov in njih partnerk. Kljub slabemu vremenu se
nas je zbralo okoli sto. Srečanje je bilo v Veliki štangi v športnem parku. Dež nas
ni motil, saj je prizorišče odprto in pokrito. Naše partnerice so za dobrodošlico
pripravile nekaj dobrot in napitke za kar je jim zahvaljujemo.
Osrednji del srečanja
je vedno tekmovanje.
V moški in ženski kategoriji smo se pomerili v streljanju z zračno puško, zabijanju
žebljev v tnalo in metu
podkve v krog. V posameznih kategorijah
so prvi trije v ženski in
moški kategoriji prejeli skromne praktične nagrade tako todi
zmagovalca v vseh kategorijah ki sta Janja
Stopar in Bojan Kovič.
Ker naše območno
združenje pokriva dve občini so se za zabavo pomerili v vlečenju vrvi moški in ženske iz obeh
občin. 
Pripravil: Radovan Petje

JUBILEJNO 30. SREČANJE GARDISTOV

V soboto 7. 8. 2021 je potekalo 30. srečanje gardistov in soprog, ki ga je organiziral Dušan VID
NJEVIČ, prav tako nekdanji gardist.
Udeleženci srečanja iz različnih krajev Slovenije, ki so služili vojaški rok v »Titovi Gardi«, so se
zbrali ob 9. uri v Litiji na parkirišču »Kavarne Čož«, kjer jih je pozdravila podžupanja občine Litije
Liljana LOVŠE. Od tu pa so se odpeljali v prelepo Dolenjsko, v mirno okolje v Leskovec pri Višnji
Gori, kjer imata Ana in Jože ČOŽ zelo prijetno »Turistično kmetijo«. Letos mineva 65 let od vstopa
v JLA, kjer so mladi fantje služili vojaški rok v »Titovi Gardi«. Službovali so v različnih krajih v Beo
gradu, Sarajevu, Zagrebu, Našicah in drugod.
Služiti v Titovi Gardi je bilo častno, kjer so fantje opravljali svoje delo disciplinirano, odgovorno
in s ponosom. Med služenjem vojaškega roka se je skovalo tovarištvo, zaupanje in prijateljstvo in
nadaljevalo tudi po odsluženju. Organizirana so bila srečanja po različnih krajih Slovenije, katerih
so se udeleževali številni »Gardisti« z soprogami in s ponosom obujali spomine na čas, ko so služili vojaški rok v Titovi
Gardi.
Danes se število udeležencev vsako leto
zmanjšuje (leta so naredila svoje, mnogih ni
več med nami), sedaj
je pa še COVID 19, ki
je marsikateremu preprečil udeležbo na srečanju.
Po prihodu na turistično kmetijo sta Ana in
Jože ČOŽ priredila topel sprejem, nato pa
razkazala kmetijo in
Gardisti s spremljevalkami pred odhodom iz Litije v vas Leskovec, pri Višnji Gori opisala dejavnosti, ki
na turistično kmetijo družine ČOŽ.
jih nudijo obiskovalcem (apartma, poseben prostor za organizacijo piknika. Posebna zanimivost pa je, da je oče Jože
s posebnim vprežnim vozom s konjsko vprego vse udeležence popeljal na ogled vasi Leskovec, ki
je lahko za vzgled drugim po čistoči in ocvetličenju. Po ogledu Turistične kmetije ter vasi je bilo
tradicionalno dolenjsko kosilo, h kateremu tudi spada »dolenjski cviček«
Čas je kar hitro minil morali so smo se vrniti v Litijo, od koder so se nekateri odpeljali domov
s svojimi konjiči, drugi pa z vlakom proti Celju in Mariboru z željo, da se naslednjo leto zopet
srečajo zdravi vsaj v upanju, da se srečanja udeležijo tudi tisti, ki se zaradi bolezni in COVIDA
19 letošnjega srečanja niso mogli udeležiti in tudi drugi, ki se do sedaj srečanj niso udeleževali.
Pridite ne bo vam žal, vsi ste prisrčno vabljeni.
Ciril Golouh

Lilin poletni Vrtiljak

V lenobnem zatišju poletnih dni je med Lilovci živahno.
Razstava Furmani je bila na ogled v avli občine do 30. 6. 2021 in se z mesecem
julijem selila v muzej Litija.
Letos smo organizirali prvi otroški Ex tempore, ki se ga je udeležilo kar 19 otrok.
Ponosni smo na nove dosežke naših članov.
Na razstavo za Zlato paleto fotografija in kiparstvo so se uvrstile Danijela Kunc, Marija Urankar
Murn, Jelka Jantol ter Sabina Slana Cvikl, ki je bila tudi prejemnica certifikata za fotografijo.
Članica Lile Gabrijela Hauptman je izdala svojo drugo pesniško zbirko, ki jo je v mesecu juniju
predstavila na gradu Bogenšperk.
Člani društva so se
udeležili 11. Tabora
ljubiteljski slikarjev
Slovenije, katerega
soorganizatorji so
bili. Uspešno smo
zaključili literarno
delavnico in foto
tečaj, ki ju bomo
nadaljevali spet v
jeseni.
5. julija se je v Knjižnici Litija zgodilo
odkritje zidne freske z naslovom „
Brati inu obstati“,
kot poklon Primožu Trubarju in prvi
slovenski
knjigi,
ki jo je naslikala
umetnica Natalija
Borišek.
V Šmarski knjižnici
smo 1. avgusta na temo Šmartna pri Litiji in Slavka Gruma pripravili razstavo, ki je bila otvorjena
hkrati s spomenikom Slavku Grumu.
V delu je projekt 5. slikarske poti, ki naj zaenkrat ostane še majhna skrivnost …
Za Lilo piše Aleksandra Krnc

Kar je zapisano
Globoko v srcu,
Se nikoli ne more,
Izgubiti in pozabiti.

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

Z A H VA L A
Prezgodaj nas je zapustila

MARIJA KAJIŠIČ
iz litije
14.7.1961 – 10.7.2021

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje,
sveče in denarno pomoč. Zahvala gospodu župniku za lepo
opravljen obred slovesa, ter pogrebni službi ksP litija. Zahvala gre
zdravniškemu osebju za pomoč med njenim zdravljenjem in vsem,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
V spominu nam bo ostala kot skromna, tiha, marljiva in skrbna
mama, ki je vsem želela le dobro in se po svojih najboljših močeh
za to vedno trudila.
Žalujoči: mož Tomo, sinova Ivan in Kristjan ter ostalo sorodstvo

Končane skupne so poti,
v spominu so ostale,
kot biser dni, kot sen noči,
čas jih več ne rani.

V SPOMIN

DAnIelA AnA KRIžAJ
roj. Turnšek
iz litije
25.9.1924 – 21.7.2013

V juniju je v večnost odšla naša draga mami,
babi in tašča

JAnA GRoŠIČAR
roj. 16. 6. 1948

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste v času njene bolezni pomagali
ohranjati upanje v ozdravitev ter nam, ob njenem neizbežnem
slovesu, stali ob strani. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ji s tem
polepšali življenje.

30. julija 2021 nas je zapustil

MIROSLAV KOKALJ
iz Tenetiš.

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu,
postojite ob njenem grobu
in ji prižigate sveče.

Hvala vsem mojim za nesebično oporo, pomoč in skrb.
Hvala dr. Kranjcu, dr. Lopuhovi in dr. Hauptmanovi.
Hvala prijateljem, sodelavcem, cvetličarni Vijolica
in pogrebni službi.

Pogrešamo te, sin Borut, vnuka Luka in Gaj

žena Cvetka

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar!

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Minilo je žalostnih 8 let odkar te več ni
draga mama in babica

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

V SPOMIN

V SPOMIN

23. avgusta 2021 je minilo žalostno leto
odkar je za vedno zaspal naš predragi ati in ata

Minilo je leto odkar te več ni

IVAN - JANEZ MLAKAR

evA SonČAR

iz Šmartnega pri litiji
30.8.1940 – 23.8.2020

5.4.2010 – 14.8.2020

Draga mami, predvsem HVALA TEBI za brezpogojno ljubezen, s
katero si naju pospremila v odraslost. Vsi te neizmerno pogrešamo.
Se objamemo spet med zvezdami…

Neizmerno te pogrešamo.

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu,
prižigate sveče in postojite ob njenem preranem grobu.

Sonja in Alenka z družinama

Vsi tvoji

Pogrešamo te ...

Ne kar mora,
kar more človek
dolžan je storiti.

Je čas, ki daje, ki vzame.
Pravijo, da je tudi čas, ki celi rane
in je čas, ki nikoli ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo in naprej,
naprej živijo, so in tu ostanejo.
(Janez Medvešek)

V NJUN SPOMIN
Z A H VA L A
V SPOMIN

V 84. letu starosti nas je zapustila mama,
stara mama in babica

FRANCU VIDICU

VALENtINA SERNEL

1924 – 1981

Dragi ata France.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, denarno pomoč in
spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala gospodu kaplanu, pevcem
in pogrebni službi. Hvala Dr. Benedičiču, osebju ZD Litija in osebju
Doma Tisje za vso pomoč in podporo. Hvala tudi negovalkam iz
Doma Pristan za pomoč na domu.

Vsi Tvoji.

Žalujoči: vsi njeni

• Besedilo naj vsebuje do 110 besed. (pridržujemo
si pravico do slovničnih popravkov). slika naj bo v
ločljivosti 300 dpi (velikost slike prilagodimo sami).
• elektronsko pošiljanje: Besedilo in sliko pošljite
na naš elektronski naslov: tiskarna.aco@siol.net ali
obcan@siol.net
• Vsi, ki nimajo možnosti elektronskega pošiljanja
nam besedilo in sliko lahko pošljete po navadni
pošti: tiskarna aCO, C.D.k. 39, 1270 Litija ali
osebno dostavite v naš poštni predal.
• Rok za oddajo: do 8. v tekočem mesecu ali po
dogovoru dan ali dva kasneje.
• Cena ZAHVALE/V SPOMIN je 58,00 EUR + DDV.
• Dodatne informacije: 041 719 444 (Aco J.).

in dve leti, odkar se je za
vedno poslovil ati, dedek
in stric

AnA ZUPAnČIČ

ANtON
ZUPAnČIČ

iz Velikega Vrha pri litiji
14.2.1937 – 6.7.2021

40 let smo brez Tvojega veselega nasmeha, iskrivih domislic in iskric
v očeh. Mi skušamo živeti s Tvojo zapuščino: življenjsko modrostjo,
spoštovanjem tradicionalnih vrednot ter pozitivno in veselo
naravnanostjo. Vse to prenašamo na potomce, ki Te zaradi Tvojega
prezgodnjega odhoda niso imeli sreče poznati.

Navodila za oddajo
ZaHvalE ali v SPoMiN
v časopisu OBČAN

Minilo je leto, odkar
nas je zapustila mami,
babica, sestra in teta

roj. Zupan,
14.2.1944 – 12.8.2020

20.11.1941 – 21.4.2019

Ne zmoremo besed, s katerimi bi jima sporočili, kako zelo ju
pogrešamo. Zahvaljujemo se vsem, ki ju ohranjate v lepem
spominu in postanete ob njunem grobu.
Vsi njuni

Litijska Lipa za Litijane

informacije
• Članek za objavo v časopisu naj naj ne bo
daljši od ene A4 strani. Vsebuje pa lahko
1 ali 2 fotografiji.
• Vsi članki za objavo morajo biti
obvezno avtorsko podpisani!
• Tekste za objavo ne
preverjamo in ne
lektoriramo.
• Članek je potrebno
poslati najkasneje do
8. v tekočem mesecu.
Uredništvo Občana

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
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ŠPORT

po večmesečni prekinitvi tekmovanj se sezona 2021/2022 začenja konec
avgusta. Do zadnjih dni pa še ni znano kako bo potekalo tekmovanje po
selekcijah, saj je zopet vse odvisno od trenutnih zdravstvenih razmer, ki se
lahko spremenijo tako rekoč čez noč.
Članska ekipa je začela s treningi že sredi julija in odigrala že nekaj trening tekem
in je tako pripravljena za začetek tekmovanj. Nekoliko pozneje so začele tudi starejše selekcije,
ki so že tudi v trenažnem procesu in pripravljene na tekmovanje. Za mlajše selekcije je predviden začetek treningov v
zadnjem tednu avgusta in potem v ustaljenem ritmu naprej,
če bo to seveda dovoljeno s strani zdravstvene stroke.
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.
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.
Preko poletja smo veliko truda vložili v ureditev igrišč, kar
se pozna v začetku sezone, saj so igrišča res lepo urejena
in zgledno pripravljena.
Tudi nove garderobe so pred otvoritvijo in bodo tako že zelo
kmalu dane v uporabo in bodo zelo dobrodošle v času krajšega popoldneva.
za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

ZAKAJ JE KOŠARKA IDEALEN ŠPORT ZA OTROKE,
NAJSTNICE IN NAJSTNIKE?

Košarka je eden izmed najpriljubljenejših športov. Čeprav jo obožuje tudi marsikateri odrasli, je to predvsem
odlična dejavnost za otroke.
Danes se otroci večinoma
premalo gibajo, kar se lahko odraža v najrazličnejših težavah v fizičnem in psihosocialnem razvoju. S košarko boste poskrbeli, da se
otrok giba, nadiha svežega zraka in se druži s
svojimi vrstniki. Raziskave pa kažejo tudi, da so
posamezniki, ki so bili aktivni kot otroci, aktivnejši tudi kot odrasli.
S spodbujanjem otroka h gibanju mu boste
torej naredili življenjsko uslugo. Tokrat vam
bomo razkrili koristi košarke za otroke, kako
se tega športa lotiti.
Spodbujanje otrok h gibanju je izredno pomembno za razvoj motorike in za pravilen razvoj mišic, sklepov in kosti ter jim lahko koristi
vse življenje. Otroci, stari med 6 in 17 let, potrebujejo vsaj uro intenzivnega gibanja dnevno. Košarka je odličen in zabaven način, kako
vključiti aktivnost v otrokov vsakdan.
Med igranjem košarke delajo praktično vse mišice; od nog do trupa in rok. Šport vključuje
tek, obrambo, metanje na koš, preigravanje in
različne druge elemente, ki vadbo naredijo zanimivo pa tudi koristno na več področjih. Pri
otrocih, ki igrajo košarko, je opaziti izboljšano
gibljivost, vzdržljivost, motorične spretnosti ter
koordinacijo.
Pri košarki veljajo določena pravila, zato se
otrok ob tej aktivnosti nauči tudi upoštevanja navodil in predvidevanja posledic svojih
dejanj. Nauči se sodelovanja v skupini ter upoštevanja drugih soigralcev, zdrave tekmovalnosti, zmagovanja in sprejemanja poraza.

Za otroka je igranje košarke tudi odlična duševna zaposlitev. Med igro je primoran razmišljati o taktiki ter uporabljati logično sklepanje.
Ob porazu se uči, kako se odzvati takrat, ko
stvari ne gredo po načrtu. Pri metanju na koš
se otrok nauči tudi nekaj osnov fizike.
Vsak otrok pa lahko z igranjem košarke razvije tudi svoj slog igre, kar spodbuja njegovo
ustvarjalnost in individualni razvoj.
Večina otrok prične igrati košarko okrog
petega ali šestega leta starosti. Takrat je pozornost predvsem na razvoju osnovnih veščin,
potrebnih za igro. Med sedmim in devetim
letom starosti se navadno pričnejo treningi,
kjer so otrokom predstavljena tudi pravila
igre. Takrat se pričnejo tudi prve prijateljske
tekme.
Z učenjem košarke lahko pričnete tako,
da se otrok najprej spozna s košarkarsko
žogo. Počasi in potrpežljivo otroka začnite učiti
odbijanja, vodenja in podajanja žoge. Ko otrok
osvoji te osnove, lahko poskusite metanje na
koš. Pri mlajših otrocih je priporočljivo, da se
uporablja nižji, samostoječi koš za košarko. Seveda poskrbite tudi za varnost. Otrok naj bo
pred začetkom igranja dobro ogret. Med igro
pa poskrbite tudi za varnost; z ustrezno opremo in tehniko se lahko izognete marsikateri
poškodbi. Ne gre pa zanemariti niti pomena
počitka in regeneracije – otroci sami nimajo
občutka, kdaj je dovolj, zato moramo starši
nadzirati tudi čas, ko so visoko telesno aktivni.
Košarkarski klub Litija vabi na treninge košarke, ki se bodo začeli v začetku meseca septembra 2021. Več informacij na spletni strani KK
Litija: https://www.kosarkarskiklub-litija.net/
Vir: https://med.over.net/zakaj-je-kosarka-idealen-sport-za-otroke-in-najstnike/

RAZPORED KOŠARKARSKIH TRENINgOV

Košarkarski klub Litija objavlja okvirni seznam treningov za vse selekcije v sezoni 2021/2022
Po osvojenem četrtem mestu na Olimpijskih igrah v Tokio se je povečalo zanimanje za trening
košarke, ki je idealen šport za otroke in najstnike. V košarkarskem klubu Litija imamo dolgoletno
in uspešno košarkarsko šolo za vse generacije deklet in fantov. Več informacij o treningih za
različne selekcije na spletni strani kluba po 25.8.2021. Športni pozdrav
Košarkarski klub Litija

ŽENSKI ROKOMET

MLAJŠE EKIPE S TRENINgI PRIČNEJO KONEC AVgUSTA
OZ. ZAČETEK SEPTEMBRA

Starejše deklice in kadetinje bodo s treningi pričele konec avgusta, mlajše deklice
pa septembra. Prvi treningi ekip bodo potekali na zunanjih površinah, izven športne dvorane, kjer bodo dekleta pridno delale na vzdržljivosti. Naši najmlajši športniki in športnice, mini rokometašice in mini rokometaši pa bodo s treningi začeli
v začetku šolskega leta. S treningi mini rokometa bomo pričeli drugi teden
septembra. Vabljeni, vsi, tako deklice kot dečki, stari od 6 do 11 let (1. do 5. razred OŠ), ki
si želite spoznati atraktivno igro z žogo, da se priključite treningom. Vadba mini rokometa
za deklice, kot tudi za dečke, od 1. do 4. razreda poteka 2-krat tedensko v okviru podaljšanega
bivanja v šoli. Staršem tako ni treba skrbeti za prevoz na vadbo. Vadba bo v Športni dvorani Litija
in tudi v telovadnici na OŠ Gradec. Otroci na treningih spoznavajo osnove igre in rokovanja z rokometno žogo, ob tem pa tudi stkejo nova prijateljstva.
V našo sredino vabimo nove članice in člane. Pišite nam na
info@zrd-litija.si, kaj vas zanima, da se boste lažje odločili za
vključitev vaše deklice v našo zdravo rokometno druščino in
spremljajte našo spletno stran www.zrd-litija.si in FB stran.

Naše kadetske reprezentantke

Mladinske reprezentantke

Tinkara Kogovšek in Saša Posega sta igralki našega društva in
hkrati članici kadetske reprezentance Slovenije, ki od 5.8.2021
do 15.8.2021 igra na Evropskem prvenstvu v rokometu za kadetinje (U17). Ekipa se je po pripravah na Rogli, 3. avgusta podala
na pot proti Podgorici v Črni gori, kjer potek letošnje evropsko
prvenstvo. V prvem delu so se slovenske reprezentantke pomerile proti Švedski, Rusiji in Hrvaški. V nadaljevanju prvenstva za
razvrstitev od 9. do 16. mesta pa so slovenske reprezentantke
na prvi tekmi premagale sovrstnice iz Avstrije. Srečno Tinkara
in Saša, srečno ekipa.
ŽRD Litija

tenIS KLuB aS

BOR ARTNAK DO BRONASTE MEDALJE
POSAMEZNO IN V DVOJICAH NA EVROPSKEM
PRVENSTVU DO 18 LET

Bor artnak je v švicarskem Klostersu odlično nastopil na Evropskem prvenstvu
do 18 let. 17-letni član našega kluba nas je
razveseljeval z izjemnimi predstavami in se
uvrstil v polfinale tako posamezno kot tudi v
igri dvojic skupaj z mariborčanom Sebastianom Dominkom in se z Evropskega prvenstva
vrnil s kar dvema medaljama. Bor je bil edini
na prvenstvu, ki je osvojil medaljo v obeh
konkurencah. ČESTiTaMO !
V prvem krogu je bil Bor kot 13. nosilec prost,
v drugem krogu pa je ugnal starega znanca
Avstrijca Jana Kobierskega. V tretjem krogu je
bil boljši od Finca Biggsa z rezultatom 6:4 7:6.
V četrtfinalu se je pomeril z domačo senzacijo
Švicarjem Dylanom Dietrichom – od kateraga
je bil Bor po izredno izenačeni tekmi boljši z
rezultatom 7:5 6:3. V polfinalu pa je moral priznati premoč 2. nosilcu Ukrajincu Bielinskyimu, ki je bil boljši z rezultatom 7:5 in 6:4. Z
odličnimi igrami v Klostersu si je Bor zagotovil veliko novih točk. Bor artnak se po doseženih
izjemnih rezultatih vrača med najboljših 50 mladincev na svetu.
V septembru bo Bor Artnak debitiral kot najmlajši član slovenske teniške Davis cup reprezentance na tekmi proti
reprezentanci Paragvaja. Tekma se bo
igrala v Portorožu
in sicer 17.09. in
18.09.2021. Vabljeni na ogled in navijanje!
Ob tem velikem
uspehu se zahvaljujemo sponzorjem, še posebej
glavnemu sponzorju HERZ d.o.o., ter
sponzorjem Lumenia d.o.o., Omahen
Transport d.o.o. in
Telekom Slovenije
d.d. HVaLa VaM!

ZAPLEŠIMO V NOVO ŠOLSKO LETO

plesno športno društvo nLp vabi k vpisu v plesne tečaje in na
DnEVE ODpRTiH VRaT, ki bodo potekali 2. in 3. 9. 2021. Na dnevih
odprtih vrat se nam
lahko pridružijo vsi, ki
bi se radi preizkusili na plesnem parketu. V letošnjem letu vpisujemo v že znane rekreativne in
tekmovalne skupine hip hopa, plesali bomo tudi
v ritmih jazza in baleta, priljubljeni so tečaji CICI
za najmlajše, nismo pozabili niti na odrasle, ponovno pa nudimo tečaj break dance-a. Plesali
bomo na različnih lokacijah – v Litiji, Kresnicah,
Hotiču in na Vačah. Urnik za prihajajočo sezono in podrobnosti o Dnevih odprtih vrat so objavljeni na Facebook strani NLP Litija in www.
psdnlp.com.
Naši tekmovalci pa se v teh dneh že pripravljajo
na Evropsko prvenstvo v hip hopu, ki bo od 9.
do 12. septembra 2021 potekalo na Poljskem.
Del slovenske reprezentance so Jaša Končar, ki
nas bo zastopal tako solo, kot tudi v paru z Iris
Peskar ter Anja Gorta in Maša Štrus, ki so si
udeležbo na mednarodnih tekmovanjih zagotovili s fantastičnimi nastopi na Državnem prvenstvu. Držimo pesti in srečno!
Zaplešite z nami tudi vi! Informacije o vpisu
so dostopne na www.psdnlp.com, za dodatna
vprašanja pa smo na voljo na info@psdnlp.com.
Se vidimo!

DRŽAVNO PRVENSTVO TAEKWONDO 2021

Konec maja je bilo pod okriljem TKD zveze Slovenije organizirano 30. državno prvenstvo v tehniki.
V Ljubečni pri Celju se je pod strogimi ukrepi zaradi Covid razmer zvrstilo okoli 70 tekmovalcev.
Za večino tekmovalcev je bi to po dolgem času prvo tekmovanje, zato je bila napetost pred vsakim nastopom še toliko večja. Iz litijske občine se tekmovanj že vrsto led udeležuje (sicer pod
okriljem TKD kluba Kang iz Ivančne Gorice) tudi Rok Mohar, sicer nosilec črnega pasu, 5.dan.
Za otvoritveni nastop je Rok nastopil v kategoriji posamezno, člani, črni pasovi pod 50 let in z razliko 0,66 točke osvojil prvo mesto pred svojim klubski trenerjem Tomažem in še enim mojstrom iz
ljubljanskega kluba Andrejem. S tem je Rok postavil visok standard, saj je to njegov 20 zaporedni
naslov državnega prvaka (v kategoriji posamezno je neporažen že od leta 2001).
V nadaljevanje sta nastopila v kategoriji par nad 17 let, z klubsko
kolegico, Renato Mavrič, kjer sta zabeležil celo najvišjo oceno na
tekmovanju, 14,17, in osvojila naslov državnih prvakov.
Rok Je nastopil kasneje še v kategoriji trojic, skupaj z klubskim trenerjem Tomažem in predsednikom zveze Zlatanom ter z minimalno
razliko premagala ekipo iz kluba Hankuk in zasedla prvo mesto.
Za zaključek prvenstva je Rok nastopil še v kategoriji Naj tekmovalec, kjer lahko nastopijo vsi tekmovalci brez omejitev. Tu je Rok po
dveh nastopih zabeležil drugo najvišjo oceno tekmovanja, 14,07 in
s tem potrdil mesto najboljšega v kategoriji.
Tekmovanje je kljub težkim razmeram za treninge pokazalo kar nekaj novih talentov, ki bodo v bodoče posegali po najvišjih odličjih
tako doma kot tudi v tujini. To je tudi rezultat dela reprezentance
pod vodstvom mojstrice Renate Mavrič, ki uspešno predaja pridobljeno znanje na mlajše rodove. Čestitke vsem nastopajočim.
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nagradna križanka

SEČNJA IN SPRAVILO LESA

sestavil:

Jože Vizlar številka: 249

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

1000
Z RIMSKO
ŠTEVILKO

Gozdarstvo
Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače, gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com
JARKICE - mlade kokoši nesnice. Trenutno so na voljo rjave in
Leghorn. Vse pri nas vzrejene
jarkice so zdrave in zaščitene
proti osmim boleznim. Nudimo
tudi brezplačno dostavo v Litijo
in po dogovoru na dom. 031
751 675. Kmetija Šraj, Poljčane.

Začetek šolskega leta

Bodi preVIDEN - nasveti pešcem
za varnejšo udeležbo v prometu

Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. V policiji ugotavljamo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi
ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev. Zlasti starejši so največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih
napak ali ker kršijo cestnoprometne predpise.

Pešci!

Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost
pešcev (odsevne trakove, kresničke), upoštevajte prometne predpise, prečkajte cesto na
označenih prehodih za pešce, hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob levem robu vozišča v
smeri hoje, poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.

Vozniki!

Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost, hitrost prilagodite razmeram
in dosledno upoštevajte omejitve, na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še
posebej previdno (pred šolami, v naseljih), izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da
zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.
Za večjo varnost pešcev izvajamo številne preventivne in represivne aktivnosti. Preventivne aktivnosti policistov so namenjene predvsem ozaveščanju pešcev, da morajo že sami
čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov ipd.). Med drugim opozarjamo šolarje, njihove starše in
stare starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih predmetov. Represivne aktivnosti pa
so usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.
Zlasti jeseni policisti:
- obveščamo javnost o problematiki pešcev v prometu ter preventivnih in represivnih ukrepih
policije,
- obiskujemo domove za starejše občane in društva upokojencev ter predavamo o varni hoji
pešcev,
- obiskujemo vrtce in prve razrede osnovnih šol, kjer otroke poučimo o varni udeležbi v prometu ter jih popeljemo po varnih poteh in čez prehode za pešce,
- redno obveščamo pristojne službe, odgovorne za vzdrževanje in sanacijo nevarnih odsekov
cest (predvsem cestnih površin, namenjenih pešcem),
- izvajamo krajše poostrene nadzore nad hojo pešcev v naseljih in zunaj njih, in sicer tam,
kjer pešci pogosteje hodijo in niso zavarovani (ni pločnikov, javne razsvetljave),
- merimo hitrost in tudi z
drugimi ukrepi umirjamo
promet povsod tam, kjer je
MESEC JANEZ s. p.
problematika pešcev večja,
KLEČE PRI DOLU 3
- ugotavljamo nepravilnosti
1262 DOL PRI LJUBLJANI
pešcev v prometu in nepravilnosti glede označevanja v
času zmanjšane vidljivosti.

Delovni čas: ponedeljek – petek (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
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Ob začetku šolskega leta je na cesti veliko razigranih otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu, zato je zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh pomembna naloga policije. Vozniki, poskrbimo, da bodo naši
otroci na šolski poti varni!

lesne smeri
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GESLA

BIVŠA
SARAJEVSKA
TOVARNA

TUJE
ŽENSKO IME
PISATELJ
MUNK

PRVI KRALJ
SAUDSKE
ARABIJE

POLICIJA SVETUJE

• cNc OPERAtER: III. ali Iv. stopnja

PRISTAŠI
LAMAIZMA

JAPONSKA
ISKALKA
BISEROV

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

• DELAvcA ZA IZDELAvO PALEt
(delo v delavnici)

MESTO V
ITALIJI

KRČEVINA
V GOZDU,
ROVT

MALI OGLAS

ZAPOSLI

15

(vir: spletna stran www.policija.si)

Policisti bodo v zvezi zagotavljanja varnosti opravljali
naloge tudi na železniških
postajah in vlakih.
Danijel Stanojevič, PP Litija
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24. ČRKA
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VANJE
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KONRAD
ADENAUER

Težje besede: OBERASBACH, EADEN, ANEV, LEALI,
ALATRI, RETRA, ALVES

Ime in priimek:
Ulica:

Izžrebanci križanke št. 248 bodo prejeli majico časopisa Pošta:
Občan. Majico bodo nagrajenci po predhodnem dogovo- Telefon:
ru na 041 719 444 (Aco J.) prejeli v Tiskarni AcO, cesta
Rešeno križanko št. 249 pošljite najkasneje do 8.9.2021
Dušana Kvedra 39, Litija.
na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki bodo
1. Iztok Okorn, C.K.S. 9, Litija
prejeli majico časopisa Občan. Majico bodo nagrajenci po
2. Miran Zupančič, Zg. Hotič 37, Litija
dogovoru prejeli v Tiskarni AcO, cesta Dušana Kvedra 39,
3. Andreja Grčar, Moravče 73, Gabrovka
Litija.

Zapustitev živali je kaznivo dejanje

Julija sem ob cesti proti Podšenturju našla mačjega dojenčka. Bil je ranjen,
prestrašen in v zelo slabem stanju. Nesla sem ga do prve hiše (Pri Beden)
kjer ga je sprejel gospod Andrej, ki bi znal tudi on povedati, da se to dogaja
kar pogosto. Drugi dan so potem našli še enega mucka, ki pa je na srečo
tudi ostal pri najditeljih. Še so
dobri in čutni ljudje med nami.
Hvala obema družinama. Prvi
mucek je zaradi zdravstvenih
težav moral v strokovno oskrbo, za kar se lahko zahvalim
g. Karmen. Je res potrebno
tako mučenje živali samo
zato, da se ne poskrbi za sterilizacijo. Ravno v tem mesecu je občina Litija namenila
sofinanciranje za kastracijo
in sterilizacijo muc določena
sredstva. Zato taka dejanja
niso opravičljiva! Naprošam vse vozače, sprehajalce in kolesarje, če opazijo, da nekdo
namenoma zavrže žival, da to sporočijo na tel. št. 113 ali 080 12 00.
BODIMO DEL REŠITVE, NE PROBLEMA! 
Mateja Uršič

Javno glasilo OBČAN

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

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.

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

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, Gsm: 041/719-444,
tiskarna.aco@siol.net, obcan@siol.net
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada: 5.850 izvodov.
Občan je glasilo v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki avtorjev,
ki niso novinarji. Gradivo za objavo se pošilja do 8. v tekočem mesecu,
izid glasila pa je okoli 20. v mesecu. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO
ne preverjata in lektorirata objavljenih informacij in ne odgovarjata
za točnost podatkov.

popravila in čiščenje
zobnih protez

Za pomoč starejšim vabimo k sodelovanju
prostovoljce iz občine Litija

Kaj prinaša jesen?

Poleg že težko pričakovanega novega toplarja, na projektu Nazaj k naravi v začetku oktobra načrtujemo izvedbo 2-dnevnega izobraževanja za pedagoge_inje,
za uporabo gozdne pedagogike pri delu z mladimi z manj priložnostmi (s poudarkom na delu z mladimi z motnjami v duševnem razvoju).
Izobraževanje bo izvedel Inštitut za gozdno pedagogiko Kamnik. Dejavnost inštituta je med drugim
usmerjena v poučevanje in izobraževanje otrok in pedagoškega strokovnega kadra na področju naravnih ekosistemov ter jim skuša približati pedagoške pristope v naravi, s poudarkom na slovenskih
gozdovih. Veselimo se prihajajočega izobraževanja in s tem krepitve naših kompetenc dela z mladimi v naravi. V kolikor bi vas zanimala udeležba na izobraževanju, pišite na: 212.tina@gmail.com.
Točen datum izobraževanja bo znan kmalu. Projekt Nazaj k naravi sofinancirata Evropska unija
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa
razvoja podeželja RS 2014–2020. Na projektu sodelujemo Društvo Lojtra, društvo za osebni in
poklicni razvoj mladih, Društvo
Sožitje, društvo za pomoč osebam
z motnjami v duševnem razvoju Litija in Šmartno in Nesta d.o.o.

Tina Trdin, društvo Lojtra

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-20.00
SOBOTA: 7.00-18.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

DEL. ČAS: PON.-PET.: 6.30-19.30
SOBOTA: 7.00-18.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

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

»TOP AKCIJA KGZ LITIJA«

BARCAFFE 400 g
3,99 €

FANTA 0,85 L
0,59 €

PEPSI 1,5 L
0,89 €

BLAST ENERGY 0,25 L
0,39 €

RIO MARE 4 x 80 g
4,49 €

ČOKOLEŠNIK 1,8 Kg
10,99 €

ČAJNO PECIVO 220 g
0,79 €

VEGETA 500 g
2,99 €

UGODNE CENE!

LESNI PELETI DRAU in RED DEVIL, A1 *3,99 €
*266 € /tono
*cene za paletni odjem

KOZARCI VLAG. 720 ml 10/1

2,99 €

STEKLENICE 1 L 10/1
4,89 €

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOG

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

DOBRODOŠLI!

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

Sredi junija 2021 se je pričel izvajati projekt »Točka za starejše - Vzpostavitev modela in
storitev za pomoč starejšim na domu«, ki bo omogočil prenos znanja, praktičnih izkušenj,
storitev svetovanja in pomoči na domu skozi predavanja ter delavnice za prostovoljce in
občinske koordinatorje. K sodelovanju vabimo prostovoljce,
ki bodo vključeni v več ravneh projekta, kot prostovoljci na terenu ali v lokalnih pisarnah.
Vodilni partner projekta je Lokalna akcijska skupina Srce
Slovenije, partnerji pa Občina Litija, Občina Lukovica in
Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji. V prvi fazi (leto
2021) se bo izvedla predstavitev primera dobre prakse Zavoda
Oreli iz Kamnika ter prenos njihovega znanja in izkušenj na preostalo območje LAS Srce Slovenije. V ta namen se bo organiziralo predavanje o Strategiji dolgožive družbe ter tri delavnice na
temo prostovoljstva, projektnega vodenja ter vzpostavitve in vodenje točk za starejše.
Delavnice bodo namenjene vsem, ki želijo spoznati kamniški model in pridobiti veščine za koordinatorja mreže za pomoč starejšim. Za vsako partnersko občino
se bo pripravila strategija razvoja
storitev za starejše na osnovi izvedene analize obstoječega stanja
in želenega končnega stanja, kar
bo podlaga za aktivno izboljšanje
obstoječih storitev in uvajanja
novih. V drugi fazi (leto 2022) pa
bodo v Litiji, Lukovici in Šmartnem pri Litiji vzpostavljene tri
»Točke za starejše«, vzpostavila
se bo mreža sodelujočih organizaciji in prostovoljcev, razvile
pa se bodo tudi storitve za starejše. Na točkah za starejše bo
Prvi sestanek partnerjev projekta LAS „Točka za starejše“, ki se je omogočeno sprejemanje telefonodvijal 22. junija 2021 na Občini Litija.
skih klicev, elektronske pošte, pa
tudi osebni obisk, kjer bodo starejši lahko povprašali za nasvet in pomoč. Pripravila se bodo
tudi navodila za uporabo točke za starejše, ki se bodo promovirala po različnih kanalih.
Svoj interes za vključitev v mrežo prostovoljcev sporočite na anita.molka@razvoj.si ali pokličite na 01 8962 710. Zelo je pomembno, da se pravočasno prijavite, saj bomo jeseni pričeli
z delavnicami in izobraževanji. Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte.
Več o projektu si preberite na spletni strani LAS Srce Slovenije, www.las-srceslovenije.si.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen
za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren LAS Srce Slovenije.
Anita Molka, Razvojni center Srca Slovenije

