Iz uredništva ...
Novo šolsko leto počasi prinaša jesen, hkrati
pa veselje ob zlatih plesalcih na svetovnem
prvenstvu. V tem času se nadaljujejo številni
projekti, obnove in novogradnje infrastruktur.
Lahko smo veseli vedno lepše občine, v kateri
nas povezujejo tudi najrazličnejše likovne, pevske, dobrodelne in druge kulturne aktivnosti.


SEPTEMBER 2022 • številka 9 • leto 24

www.obcan-litija.si

Sašo Jovanovič, urednik
Prispevke pošljite do 07.10.2022
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novice iz občine litija

Gsm: 041 719 444

16. FESTIVAL SLOVO POLETJU 2022

Festival Slovo poletju je zopet zabeležil dva odlična glasbena večera:
RUDI BUČAR Z BANDO TER ŽENSKA IN MOŠKA VOKALNA SKUPINA LIPA TER VEČER ZIMZELENIH SLOVENSKIH POPEVK Z
 na 4. str.
ZBOROM SV. NIKOLAJA, KOMORNOGODALNIM ORKESTROM TER BANDOM. 

VA B I L O

Mestna skupnost Litija
vas prisrčno vabi
v soboto, 8.10.2022, na

12. tradicionalno
Golažijado
Prireditev bo na
TP AS v Litiji.
Vse informacije in prijave dobite na
tel. št.: 031 643 743 (Peter Rutar).

OBVESTILO - SUŠA 2022
Občina Litija obvešča, da je na svoji
spletni strani objavila

ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV,
KI SO UTRPELI ŠKODO NA
KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI
POSLEDIC SUŠE V LETU 2022.
Rok za prijavo je

26. september 2022 do 15.00 ure.
Več o obvestilu in prijavi škode na predpisanih obrazcih na www.litija.si,
informacije Peter Repovš 01 8963 432.

PRAZNOVANJE 63. OBLETNICE
VISEČEGA LESENEGA MOSTU
ČEZ REKO SAVO V JEVNICI

V LETU 2021 SMO ZBRALI

4.784,92 EUR za prilagojeno vozilo
invalidke Andreje Dizdarević.
Predstavitvi predelanega vozila z vgrajeno dvižno rampo se je pridružil tudi župan občine Litija Franci Rokavec, ki se je v nagovoru zahvalil vsem prostovoljcem za
izvajanje plemenitega dela, ki ga opravijo vsako leto v
dneh pred 1. novembrom.

Reka Sava je v preteklosti predstavljala nepremostljivo oviro, zato so za boljšo povezavo dveh nastajajočih
naselji Jevnica in Senožeti, pred 63 leti, zgradili viseči
leseni most. V teh letih je promet preko mostu izjemno
porasel, ne le vozil, ki jih je preko 1200 dnevno, temveč
tudi kolesarjev in pešcev. Župana občin Litija Franci
Rokavec in Dol pri Ljubljani Željko Savič sta ob tej častitljivi obletnici podpisala Pismo o nameri za pričetek postopkov prostorske umestitve novega mostu, pri čemer
naj bi novi most zagotovil sodobno, nemoteno, okoljsko
sprejemljivo, predvsem pa varno povezavo med naseljema Jevnica in Senožeti. Pismo je bilo podpisano na
sredini obstoječega mostu in ob spremljavi zanimivega
glasbenega programa, kulturnih skupin iz obeh bregov
 na 2. str.
reke Save. (Foto: Liza Šobot)

PRVI ŠOLSKI DNEVI VARNI
TUDI S POMOČJO NAŠIH
PROSTOVOLJCEV

Občina Litija daje velik pomen varnosti otrok v cestnem
prometu, še posebej na prvi šolski dan. Na prvošolčke kot
tudi na druge šolarje so tako v prvih dneh posebno pazili
in šolske poti varovali upokojenci, gasilska društva in ostali
prostovoljci.
Iskrena H V A L A vsem prostovoljcem in vodstvom društev,
da SKUPAJ poskrbimo, da so šolske poti najmlajših kar se
da varne.

UREDITEV NOVEGA MESTNEGA PARKA LITIJA

Občina Litija je uspešno dokončala investicijo izgradnje novega vrtca Najdihojca z
zunanjo ureditvijo. Na mestu starega vrtca, ki smo ga podrli, je nastala večja prosta
površina, kjer nameravamo v prihodnje izvesti še projekt Mestni park Litija.

VABIMO VAS K SODELOVANJU!

Tudi letos bomo na pokopališčih v Litiji in Šmartnem izpeljali
akcijo Manj svečk za manj grobov 2022. Vsi, ki bi želeli sodelovati lahko to sporočite glavni koordinatorki Lijani Lovše
051 44 34 14.

Posredujte nam vaš predlog, kako bi
park uredili in kakšno vsebino bi vanj
umestili. Tri najboljše predloge bomo
nagradili! Zbiramo:
1) Idejno oblikovni predlog
2) Vsebinski predlog
Sodelovanje na razpisu je po pravilih
za natečaje ANONIMNO! Več o načinu
oddaje predloga na povezavi razpisa na
spletni strani Občine Litija. Predloge
sprejemamo do 30. novembra 2022.

IZ VSEBINE …
PRVOŠOLČKI
V NAŠIH ŠOLAH
STRAN 5

ZBOR SV. NIKOLAJA
STRAN 10

NAŠI KLUBI PRIČENJAJO
Z NOVO SEZONO
STRAN 14
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Most ni le prometna povezava,
ampak združuje ljudi z obeh
bregov Save

IZ 1. str. | Pobuda za zaznamovanje obletnice izgradnje
visečega lesenega mostu, ki povezuje naselji Senožeti in Jevnica, je prišla od Janje Strniša, ene najbolj vidnih civilnih aktivistk iz Senožeti, zamisel pa je bila spodbujena z nastankom
filma o Savi, avtorja Roka Rozmana, ki je bil dokončan letos
in je že doživel nekaj projekcij, sprejetih pri publiki z velikim
navdušenjem.
Pobuda Janje Strniše je tudi na jevniški strani naletela na
takojšnje odobravanje in pripravljenost, da se tudi jevniške
organizacije, svet krajevne skupnosti in kulturno-umetniško
društvo in drugi, vključijo v program zaznamovanja obletnice. K osnovni ideji, ki je bila podpis pisma o nameri za gradnjo novega mostu, je bil tako dodan kulturni program, ki
so ga prispevali senožeški tamburaški orkester ter mešani
pevski zbor Miha Vahen iz Jevnice, vrhunec slavnostnega dogodka pa je bila nedvomno projekcija dokumentarnega filma
z naslovom Zgodba Save ter okrogla miza z naslovom. Film
si je v dvorani jevniškega zadružnega doma ogledalo lepo
število domačinov, ki so svoje občutenje sporočila filma na
koncu nagradili z aplavzom, da jih je tema zelo pritegnila, pa
so pokazali tudi s številnimi vprašanji avtorju filma. Da so
bila sporočilna občutenja še bolj popolna, pa je poskrbela
tudi skupina Čuvaji Save s posebej Savi namenjeno pesmijo
z naslovom Pesem o Savi.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

ČIŠČENJE IN BARVANJE OGRAJE
NA MOSTU V LITIJI



USPEŠNO ZAKLJUČENA SANAČIJA
LOKALNE CESTE TEPE–POLŠNIK

Zaključena je sanacija 550 metrov dolgega odseka lokalne ceste Sopota – Polšnik – Pasjek, na odseku Tepe – Polšnik. V okviru del se je uredilo odvodnjavanje z drenažami, deloma so se
uredile zgornje brežine, sanirale so se povozne površine.

JP KSP Litija d. o. o izvaja čiščenje in barvanje ograje na mostu.
Občina Litija se najlepše zahvaljuje vsem udeležencem prometa na tem območju, ki ste strpni in upoštevate popolno zaporo
pločnika.

JAVNA POT V LOŽCE DOBILA
ASFALTNO PREVLEKO

Vrednost izvedenih del je 490.000 Eur. Občina Litija je pridobila
386.000 Eur nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za okolje
in prostor, na podlagi oddane vloge za dodelitev sredstev za odpravo naravne nesreče za obnovo občinske ceste in komunalne
infrastrukture.

OBNOVLJENO DVIGALO V STAVBI
OBČINE LITIJA

Mešani pevski zbor Miha Vahen iz Jevnice

S pomočjo velikega finančnega vložka posameznih prebivalcev
tega zaselka in ob pomoči krajevne skupnosti Vače ter Občine
Litija je tudi ta del Vač dobil prepotrebno asfaltno prevleko v
dolžini 225 m in širine 3 m. Istočasno se je uredilo tudi odvod
njavanje.

RAZSTAVA V PARKU - VARUHINJE REK

Plesna skupina NLP

V Parku nasproti občinske stavbe je Občina Litija omogočila
predstavitev skupinske fotografske razstave Varuhinje rek. Razstava, ki bo potovala širom Slovenije predstavlja 19 slovenskih
rek in je namenjena ozaveščanju prebivalcev o pomenu varovanja vodnih virov. Reka Sava je zaznamovala to območje že
v preteklosti in tudi danes njen tok spremlja precejšen del območja občine Litija in hkrati povezuje severni in južni del občine. O potencialih te najdaljše
slovenske reke so spregovorili
udeleženci okrogle mize, ki so
predstavili bogato biodiverziteto tega območja ter svoja
mnenja glede gradnje HE na
srednji Savi. Na ta način občina
Litija sledi sklepom občinskega
sveta, ki so bili sprejeti na seji
v mesecu septembru 2020 in
na podlagi katerih bo Strateški
svet za izgradnjo HE na srednji

Občina Litija in upravnik stanovanjske poslovne stavbe sta
uspela speljati postopke in izvedbo obnovitve dvigala v poslovni
stavbi občine Litija.
Na podlagi sklenjene pogodbe med upravnikom stavbe SPL d.d.
in izvajalcem DEE R, Mitja Udovič s.p. z dne 25.2.2022 je znašala pogodbena cena obnovitve 46.328,71 € z DDV.
Obnovo dvigala so krili etažni lastniki, pri čemer je Občina Litija
krila delež v skupnem znesku cca 25.000 €.
V sklopu pogodbe se je zamenjala kabina in pogon dvigala,
prebelil se je predprostor v pritličnem delu in poširila vhodna
vrata. Prav tako se je uredila primerna višina komandnih tipk,
ki je prilagojena osebam na invalidskem vozičku. Hkrati se je
vgradila elektronska ključavnica za omejitev dostopa v stavbo
izven uradnih ur.

RAZSTAVA JANEZA PRAŠNIKARJA
V OBČINSKI AVLI

Tamburaški orkester senožeti

Po projekciji filma se je v dvorani odvila še okrogla miza z
naslovom Sava danes in jutri ter življenje z njo, ob njej in v
njej. Na povabilo organizatorjev za sodelovanje v strokovnem
delu okrogle mize sta se odzvala oba župana, Franci Rokavec
iz Litije in Željko Savič iz Dola pri Ljubljani, poleg tega pa še
znani zasavski okoljski aktivist Uroš Macerl, ustvarjalec filma
Rok Rozman, biolog-botanik Nejc Jogan ter Brina Sotošek iz
Zavoda za ribištvo, okrogle mize pa se je udeležil tudi aktualni poslanec državnega zbora iz Litije Franc Props.
Udeleženci okrogle mize so se lotili obravnave tematike z vidika načrtov za gradnjo niza hidroelektrarn v srednjem delu
Save (kamor spada tudi del Save na območju Jevnice oz. Senožeti) ter okoljskih posledic, ki bi jih prinesel tako radikalen
poseg v prostor. Med strokovnimi govorci je prevladalo dokaj
enotno mnenje, da gradnja tolikšnega števila hidroelektrarn
prinaša nesorazmerno veliko breme za okolje in prostor v
primerjavi s pridobljenimi koristmi. Žal na okrogli mizi niso
uspeli zagotoviti prisotnosti predstavnika države, ki načrtuje
in promovira takšno energetsko rešitev, tako da ni bilo mogoče slišati argumentov »nasprotne strani«, ki zagovarja gradnjo novih elektrarn na Savi. Ne glede na to pa je vrednost
tokratne okrogle mize v tem, da je prispevala nov korak k
okoljskemu ozaveščanju krajanov. Pomembno je tudi sporočilo obeh županov, ki sta izrazila naklonjenost temu, da se pri
dokončnih odločitvah glede gospodarjenja s Savo upošteva
glas civilne družbe.
Janez Kukovica

Savi, ki je imenovan iz predstavnikov političnih strank zastopanih v občinskem svetu, predstavnikov gospodarstva in nevlad
nih organizacij spremljal vse postopke povezane z izgradnjo HE.
Predvsem pa je pomembna vloga pri osveščanju in soočanju
različnih mnenj ter transparentnosti vseh postopkov pri umeš
čanju in gradnji HE.

Optično omrežje pokriva že 98%
uporabnikov v občini Litija

V teh dneh podjetje Rune zaključuje delo v Krajevni skupnosti
Polšnik. Že prej je podjetje Telekom v zadnjih petih letih zgradil
optično omrežje v veliki večini vasi v občini Litija. Za preostale
vasi in odseke pa
že iščejo rešitve za
zagotovitev 100%
pokritosti. Gre za
izjemno pridobitev,
ki je rezultat dobrega sodelovanja
z družbama Telekom in Rune ter
Občino Litija, skupaj z občani.

V avli Občine Litija smo gostili slikarsko razstavo našega občana Janeza Prašnikarja, ki ga mnogi poznamo kot dolgoletnega
prizadevnega kulturnika in pevca. Njegov umetniški duh pa je
še posebej prepoznaven preko slikarskih platen, ki jih je razstavil v občinski avli. Najrazličnejši motivi iz vsakdanjega življenja, največ pa čudovitih motivov naše narave; morje, reke, hribi,
gozdovi….Kot pravi avtor razstave, je v začetku slikal z akrilno
tehniko, danes pa v večini ustvarja z oljnimi barvami. Slika takrat, ko dobi navdih in potem nastanejo čudovite umetnine. Zahvaljujemo se Janezu Prašnikarju, da si je izbral naše prostore
za postavitev razstave in mu hkrati čestitamo za njegovo nadvse
ustvarjalno umetniško delo. Hkrati se mu zahvaljujemo za darilo-sliko z motivom mesta Litije, ki jo je podaril Občini Litija in bo
poslej izobešena v enem od prostorov občinske stavbe.
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Prvih 100 dni vlade v znamenju proti draginjskih
ukrepov in skrbi za socialno najšibkejše

»OBRTNIŠKI KOTIČEK«
Računovodstvo Koprivca
Naša zgodba se je pričela pred 15 leti, ko smo začeli stopati na samostojno pot.
V vseh teh letih se je stkalo že veliko znanstev ter tudi trdnejših prijateljstev.
Tako je skozi čas zraslo zaupanja vredno podjetje v katerem podjetniki niso
samo številke temveč tudi ljudje s
problemi in težavami, ki pa jih uspešno rešujemo.
V našem računovodstvu vam tako
ves čas stojimo
ob strani s svetovanjem in usmerjanjem v vašem
poslovanju ter vas
seznanjamo o novostih na področju
zakonodaje. Opravljamo pa storitve za samostojne podjetnike, manjša podjetja ter društva.
Nahajamo se v idilični vasici Gradišče pri Litiji 14B, Šmartno pri Litiji, kjer si
lahko ob obisku s pogledom skozi okno naše pisarne na vse zelenje in mir, ki
nas obdaja, spočijete oči in um. Če pa vam čas ne dopušča da pridete k nam,
pa pridemo po dokumentacijo tudi k vam.
Simon Koprivnikar

Za vas smo odprti:
Ponedeljek – petek od 8.00 – 17.00
oziroma po dogovoru
Sobota – po dogovoru
Kontakt:
041-213-791 Mojca Koprivnikar
Koprivnikar.mojca©gmail.com

Spoštovane občanke in občani,
vlada pod vodstvom premierja Roberta Goloba je v prvih 100 dneh največ pozornosti namenila blaženju negativnih posledic energetske in prehranske draginje,
pri tem pa je poleg pomoči gospodarstvu še posebno skrb namenila socialno najranljivejšim skupinam prebivalstva. S paketom ukrepov se je lotila posledic krize
v kmetijstvu, z interventnim zakonom je naredila prve korake k stabilizaciji zdravstvenega sistema, z javnim sektorjem je že sedla za pogajalsko mizo. Pripravila je tudi rebalans
letošnjega proračuna, v prihodnjih mesecih pa jo čaka zahtevna naloga usklajevanja proračuna
za prihodnje leto.
Na predlog vlade je državni zbor 23. avgusta potrdil zakon o nujnem ukrepu na področju davka
na dodano vrednost (DDV) za omilitev dviga cen energentov, ki začasno določa nižjo stopnjo
DDV v višini 9,5 odstotka za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja
in lesa za kurjavo. Močan ukrep v spopadu z energetsko draginjo pa je vlada uporabila že julija
z omejitvijo cen električne energije in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in v primeru plina tudi za druge skupine zaščitenih odjemalcev, kot so bolnišnice in domovi za starejše.
Državni zbor je nato konec avgusta sprejel vladni zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Iz tega naslova bodo podjetja lahko
pridobila enostavno pomoč, ki predvideva do 500.000 evrov sredstev in kritje do 30 odstotkov
upravičenih stroškov ali posebno pomoč v višini do dva milijona evrov in enako do 30 odstotkov
upravičenih stroškov. Zakon prinaša tudi pomoč energetsko intenzivnim podjetjem, pri katerih
je znesek prav tako omejen na dva milijona evrov, pri čemer pa bodo podjetja ob dokazovanju
izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračilo do 50 oziroma do 70 odstotkov upravičenih
stroškov.
Tudi kmetijski sektor se zaradi ruske agresije na Ukrajino sooča s hudimi težavami, saj energetska
draginja povečuje proizvodne stroške. Vlada je zato že v začetku julija sprejela paket ukrepov
za pomoč kmetom v višini 22,4 milijona evrov. Njihov glavni namen je omilitev posledic dviga
stroškov v primarni kmetijski proizvodnji in s tem zmanjšanje ranljivosti kmetijskih gospodarstev.
Poleg tega bo država prek zavoda za blagovne rezerve odkupila vso v Sloveniji pridelano pšenico,
s čimer želi kmetom zagotoviti ‚znanega kupca‘ in stabilno ceno.
Prav tako konec avgusta je državni zbor sprejel tudi zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic
draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki po vladnem predlogu prinaša izplačilo
energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter invalide. Pri tem dodatek za samsko osebo znaša 200 evrov, za družine z enim staršem 200 evrov
in je povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za dvostarševske družine je višina dodatka 314 evrov in je povečan za 118 evrov
za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za osebi, ki
sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok, je dodatek določen pri 314 evrih, za
invalide pa 200 evrov.
14. julija je bil v državnem zboru sprejet zakon o ratifikaciji sporazuma med slovensko in italijansko vlado o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom. Sporazum ureja tehnične, pravne in finančne osnove za izvajanje solidarnostnega mehanizma med
Slovenijo in Italijo za pomoč pri dobavi zemeljskega plina zaščitenim odjemalcem, in to v skladu
z evropsko uredbo.
Pod močnim vtisom obsežnega požara na Krasu so poslanci 31. avgusta brez glasu proti sprejeli
vladno novelo zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Gasilske in druge nevladne organizacije s področja zaščite, varovanja in pomoči bodo tako dodatno financirane
po urah, ki jih njihovi pripadniki porabijo ob aktiviranju državnega načrta. Gre za prvi korak h
koalicijski zavezi k boljšemu financiranju in učinkovitejši organizaciji gasilstva in civilne zaščite.
Seveda je to le del ukrepov, ki so bili uveljavljeni. Vlada je pripravljena in se bo sprotno odzivala
na izzive, ki jih prinaša prihodnost. Si pa hkrati, verjamem da enako kot vi, želim, da bi bilo zaradi
zgoraj navedenega, državi potrebno čim manj ukrepati. To bo pomenilo, da smo izšli iz situacije v
kateri smo se znašli zaradi suše, energetske krize in inflacije. 
Franc Props
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Glasbeno gledališki spektakel brez primere
– 21. oktober ob 19.30!
Na oder Kulturnega centra Litija prihaja glasbeno-gledališki spektakel
TESLA v izvedbi izjemnega slovenskega ustvarjalca Janeza Dovča, ki
ga širša javnost pozna predvsem po ustvarjanju v zasedbah Terrafolk, Jararaja ter projektu
Sounds of Slovenija - Sozvočja Slovenije. Predstava Tesla v sebi združuje njegova najljubša
svetova: fiziko in glasbo. Osrednja osebnost
predstave je izumitelj Nikola Tesla, za katerega številni trdijo, da je »človek, ki je izumil 20.
stoletje«. Predstava se sprehodi skozi devet

poglavij Teslovega življenja, ki s pomočjo glasbe, poskusov, biografskih odlomkov in citatov
predstavijo svet Nikole Tesle, njegovih izumov
ter predvsem njegove neizmerne humanistične
želje po izboljšavi sveta za naslednje generacije. Tesla se nam tako predstavi ne le kot znanstvenik in izumitelj, temveč tudi kot rahločuten
vsestranski umetnik, čigar način ustvarjanja je
najpogosteje spominjal na Mozartovo ustvarjanje glasbe. Vsako poglavje predstave zaznamuje drug inštrument, med katerimi
lahko najdemo eksotične in futuristične inštrumente, kot so Teslova tuljava, laserska
harfa, teremin, različni sintetizatorji zvoka
in doma narejeni inštrumenti. Kot poseben
gost v predstavi nastopa robotek z imenom
Nao. Namen glasbeno-gledališkega spektakla
TESLA ni le zgodovinski peeled življenja enega
najvplivnejših znanstvenikov, ampak predvsem
predaja njegovega sporočila zanamcem, ki jim
polaga na srce, naj sodelujejo pri gradnji Novega sveta, ki »ne bo svet zatiranih in ponižanih,
temveč svobodnih ljudi in narodov, enakovrednih v dostojanstvu in spoštovanju sočloveka«.
Vstopnice: 10 € (predprodaja v Kulturnem centru Litija, 01-8900-200) in 12 € na dan dogodka.

O nepozabnem festivalu
 iz 1. str. Slovo poletju 2022

Letos smo se že šestnajstič s festivalom Slovo
poletju srečali ob koncu avgusta in tudi tokrat
na nepozabnih glasbenih večerih. V četrtek,
25. avgusta smo v Litiji gostili odličnega glasbenika Rudija Bučarja s svojo Bando. Večer so
ubrano in z živahnimi ritmi pričeli pevci Moške vokalne
skupine Lipa Litija,
nadaljevale so pevke Ženske vokalne
skupine Lipa, ki s
svojim šarmom in
čudovitimi glasovi
pritegnejo še tako zahtevno publiko. Ko pa so
glasove združile z Rudijem Bučarjem, je bilo
navdušenje popolno. Petkov večer (26.8.) je
bil posvečen 60-letnici festivala Slovenska
popevka. Dirigentsko palico je zavihtela zborovodkinja oz. tokrat dirigentka Helena Fojkar
Zupančič, ki je skupaj z Zborom sv. Nikolaja,
komorno-godalnim orkestrom ter bandom pričarala večer slovenskih zimzelenih pesmi, s
priredbami napisanimi posebej za ta večer in
občinstvo ni skoparilo z dolgimi aplavzi. Solisti
so naloge odlično opravili in dvorana je prepevala z izvajalci. Vrhunski večer nas je popeljal
v preteklost, hkrati pa smo se zavedali veličine sedanjosti našega odličnega zbora. Bil je
edinstven večer in ponosni ter hvaležni smo,
da smo, da imamo tako odličen zbor v našem
mestu. Hvala vsem izvajalcem letošnjega festivalskega programa, pevkam, pevcem in instrumentalistom, obema umetniškima vodjema Žigi Toriju in Eriku Šmidu ter zborovodkinji

KULTURA
Heleni Fojkar Zupančič za ves vložen trud,
profesionalnost ter predanost. Hvala seveda
tudi našim letošnjim gostom Rudiju Bučarju in
Bandi, navdušili ste litijsko publiko! Program je
povezoval Gorazd Mavretič. Hvala Občini Litija,
da podpira naš festival, hvala sponzorjem Zavarovalnici Triglav, KSP Litija
ter Mestni skupnosti Litija.

OTROŠKE MATINEJE
V NOVI SEZONI

Zelo se že veselimo nove sezone otroških matinej. Program
si lahko ogledate na naši
spletni strani: kclitja.si – redni
program – otroške predstave.
Vsem, ki se boste veseli druščini pridružili letos sporočamo, da predstave
potekajo ob sobotah, ob 10h v Kulturnem centru Litija. Cena vstopnice je 4 €, otroci zbirajo
sončke (štampiljke v posebne kartončke) in si
vsako šesto predstavo ogledajo zastonj. Vse
pridne obiskovalce občasno nagradimo tudi z
bombončki ali pobarvankami, včasih pa tudi s
sladoledom. Lepo vabljeni na poučne in zabavne predstave.
Zaradi sanacije smo morali začetek sezone
prestaviti na sredino oktobra in za takrat verjamemo, da si bomo že lahko ogledali predstavo
v prenovljeni dvorani. Prva otroška matineja
bo na sporedu 15. oktobra, ob 10. uri in sicer
lutkovna predstava Dva zmerjavca gledališča
Bičikleta. Spremljajte nas na Facebooku in Instagramu Kulturni center Litija.

SANACIJA V DVORANI

Kot ste najbrž že zasledili v prejšnjem Občanu, v Kulturnem centru poteka sanacija vlage.
Dela potekajo po načrtih in vemo, da boste tudi
obiskovalci zadovoljni, saj bomo poleg problema vlage dvorano tudi malo vizualno polepšali
z beljenjem, novimi lučmi, tepihom…

Predvidoma v drugi polovici oktobra bo dvorana pripravljena, da zopet sprejme obiskovalce.
Zato spremljajte našo spletno stran, Facebook
in Instagram profil, kjer vas bomo obveščali o
programu.
»Sofinancirano s sredstvi Evropskega sklada za
regionalni razvoj.«

JESEN
V MESTNEM
MUZEJU LITIJA

Pigment se nahaja
v obliki rudniškega
blata v rudniku Sitarjevec. Zaradi izjemne barvitosti in
barvne podobnosti
z okri, ki se v slikarstvu uporabljajo že
od prazgodovine dalje, se raziskuje njegova uporabnost v slikarstvu in preizkuša na tehnološkem
in praktičnem nivoju. Razstavljena risarska dela
so plod raziskav, ki so ustvarjena z voščenkami iz
naravnega in žganega pigmenta iz našega rudnika. Na ogled bo do 8. novembra. Vabljeni!

Razstava je del projekta Pigment Sitarjevec
v slikarski tehnologiji in praksi Oddelka za
likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki ga je podprl Svet za umetnost Univerze v Ljubljani. Vodja projekta in
mentorica je doc. mag. Anja Jerčič Jakob in
strokovna mentorica dr. Mateja Golež iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

Ta dan bo možen tudi brezplačni ogled Izvoz
nega rova Rudnika Sitarjevec Litija.

PROJEKCIJA FILMOV TRIUMF IN SNEŽ
NI LEOPARD Sprememba datuma!

V Mestni muzej Litija vas v septembru in oktobru vabimo na ogled dveh filmov:
- v petek, 30. 9. ob 20.00 projekcija francoskega filma Triumf (Un Triumph),
Film govori o igralcu, ki v zaporu vodi gledališko delavnico in pripravlja predstavo z zaporniki. Z zaporniki gre tudi na turnejo po drugih

gledaliških odrih, pred premiero v Parizu pa večina zapornikov pobegne. Po resnični zgodbi.
Zabaven, topel film.
- V petek, 7.10. ob 20.00 projekcija dokumentarnega filma Snežni leopard (The velvet queen),
Snežni leopard je veliko več kot vizualno čudovit film o eni najredkejših in najbolj izmuzljivih
velikih mačk. Je opazovalni dokumentarec, v
katerem je pot pomembnejša od cilja in z nami
velikodušno deli užitek odkrivanja. Glasba:
Warren Ellis in Nick Cave. Film je prejel nagrado Cezar za najboljši dokumentarni film.
Projekciji pripravljamo v sodelovanju z Europe
Direct Zasavje in Mladinskim centrom Litija.
Vsi dogodki so brezplačni!

EKSKURZIJA Z VLAKOM: ŠKOFJA LOKA,
v četrtek, 6. oktobra

Z Društvom U3 gremo z vlakom v eno najlepših
slovenskih mest: Škofjo Loko.
Zbirno mesto in ura: 7.15, Železniška postaja
Litija (karto kupite sami)
Z lokalnim vodnikom si bomo pogledali glavne
stavbe v mestu, izvedeli kakšen utrip je imela
Škofja Loka v preteklosti in kakšnega ima sedaj, se povzpeli do gradu (omogočen bo tudi
prevoz), kjer domuje Loški muzej in si ga pod
vodstvom tudi ogledali. Po spustu z gradu gremo še na kosilo in se z vlakom ob 15. uri vračamo proti Litiji.
Povratek: med 16.00 in 16.30
Cena: 5€ za člane Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, za nečlane
društva pa 22€.
Prijave na: 070 430 202 ali
mestnimuzej@zkms-litija.si

KNJIŽNICA LITIJA
Nova Valvasorjeva knjižnica Krško

Litijski knjižničarji smo ob svojem letnem izobraževanju v obliki strokovne ekskurzije
spoznali novo knjižnico v Krškem. Gostiteljica, direktorica knjižnice Urška Lobnikar
Paunović, nam je najprej pokazala prostore stare knjižnice, ki je delovala v 300
let starem kapucinskem samostanu, kjer hranijo 1500 starih knjig, med njimi dela
Janeza Svetokriškega. Pomanjkanje prostora za gradivo in druženje so vodstvo in
prebivalce Krškega vodili v načrtovanje nove knjižnice, ki se je začelo pred več kot dvema desetletjema. Pri načrtovanju so naleteli na več izzivov: v bližini kapucinskega samostana so bili omejeni zaradi zahtev Zavoda za spomeniško varstvo. Knjižnica je na koncu zrastla na mestu mestnih
vrtičkov, ob samostanu, gradnja je bila zahtevna zaradi podiranja in rekonstrukcije starega samostanskega obzidja… Ob poslušanju zgodbe o nastajanju te fenomenalne stavbe, ki stoji v starem
mestnem jedru, smo spoznali, kako pomembno vlogo so imeli prebivalci mesta, člani knjižnice, ki
so vseskozi zahtevali novo knjižnico. In v zgolj dveh koronskih letih jim je uspelo zgraditi sodobno, svetlo, prostorno knjižnico, ki je ponos mesta, občine, knjižničarjev in uporabnikov. Litijski
knjižničarji, ki verjamemo, da bomo doživeli podobno zgodbo v naši občini, smo bili nad knjižnico navdušeni in lahko rečemo, da je to ena
izmed najlepših knjižnic, ki smo jih obiskali, tako lepo je vpeta v okolico. Gradnjo in
opremo je v celoti pokrila Občina Krško.
Obiskali smo še muzej, mavzolej družine
Hočevar in Mencingerjevo hišo, kjer je bival
Janez Vajkard Valvasor. V občini Krško lepo
skrbijo za kulturno in sakralno dediščino in
nedvomno je to mesto, ki si zasluži, da ga
še večkrat obiščemo.

Vabimo vas na otvoritvi dveh razstav:

SAVA ZDRUŽUJE - OTVORITEV
GOSTUJOČE RAZSTAVE

V sredo, 21. 9. ob 18.00 bomo otvorili razstavo, ki so jo pripravili trije slovenski muzeji, ki jih
druži ime reke Save: Gornjesavski muzej Jesenice, Zasavski muzej Trbovlje in Posavski muzej
Brežice. Vsak od muzejev je prikazal posebnosti območja, ki ga pokriva in na kakšen način
ga je oblikovala naša najdaljša reka. Kljub različnosti pa Sava omogoča vrsto dejavnosti, ki
so skupne vsem trem geografskim področjem:
Sava kot vir gospodarske dejavnosti, prometnica in transportna pot ter športno rekreativni
poligon. Razstava bo na ogled do konca meseca decembra. Vabljeni!

VOŠČENKE IZ PIGMENTA
SITARJEVEC
V ponedeljek, 3. oktobra bo ob 16. uri v muzeju potekala predstavitev projekta Turistični
potencial dediščine podzemnih arhitektur
v Sloveniji z okroglo mizo na temo turizma in
njegove povezave s kulturno in gospodarsko
dediščino. Povezava med obema je posebej zanimiva tudi v našem okolju kjer lahko v Rudniku
Sitarjevec spremljamo in občudujemo dober
primer prepleta obojega. To je tudi razlog, da
predstavitev projekta poteka prav v naši občini.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ob 17. uri pa bo v okviru istega dogodka še
otvoritev gostujoče razstave VOŠČENKE IZ PIGMENTA SITARJEVEC.

Zaključna prireditev za Poletavce in NajPoletavce

Zaključna prireditev bo 23. 9., ob 16.30 na ploščadi pred športno dvorano v Litiji. V goste prihaja
Teater Cizamo s predstavo o Erazmu Predjamskem. Dogodek bo potekal v okviru medgeneracijskega festivala v Litiji, ki ponuja pester in bogat program za vse generacije.

Nacionalni mesec skupnega branja in teden otroka

V letošnjem letu Nacionalni mesec skupnega branja (8.9.-8.10.) povezuje misel irskega pisatelja
in politika Richarda Steela (1672–1729): Branje je za duha to, kar je telovadba za telo. Slogan
poudarja povezanost med umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim razvojem.
Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki bo potekal od 3. do 9. oktobra, je SKUPAJ SE IMAMO
DOBRO. Povezavo so našli z naslovom pesmi “Skp se mava dobr” pri otrocih zelo priljubljenega
NIPKE-ja, ki bo letos ambasador tedna. Skupaj se bomo imeli dobro tudi ob obiskovanju skupin
v litijski knjižnici.

Oktobrski dogodki in prireditve

V dogovoru z založbo Beletrina pripravljamo srečanje z Goranom Vojnovićem, ki nas bo obiskal v
torek, 11. oktobra ob 19. uri v Knjižnici Litija.
V oktobru se bo znova začel projekt branja kužkom, Tačke pomagačke. Predhodne prijave v knjižnici so obvezne.
Srčni bralec je bralna značka za odrasle, nova sezona se prične oktobra. Letošnje leto je zaznamovalo predvsem vojno dogajanje v Evropi, zato bo letošnja tema Vojna in mir.
V Vaški knjižnici bomo pripravili predavanje O bontonu, literaturi in še čem z Ireno Potočar Papež
– v ponedeljek, 17.10. ob 18. uri.
Prvi pogovorni večer Približevanja bo 24.10. ob 19. uri v KC Litija. Z nami bo novinar, kronist in
izjemen pisatelj Roman Rozina, letos je prejel Delovo nagrado kresnik za roman Sto let slepote.
Z njim se bo pogovarjal Vladimir Jakopič.
Aleksandra Mavretič
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ŠOLSTVO

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

OSNOVNA ŠOLA LITIJA
SPREJEM PRVOŠOLCEV NA OSNOVNI ŠOLI LITIJA

Na prvi šolski dan je prag
Osnovne šole Litija prestopilo 51 prvošolk in prvošolcev.
V šoli jih je pozdravil ravnatelj Peter Strle, predstavnik Občine Litija Ivan Matijević in policistka. Vsi so učenkam in učencem zaželeli uspešno šolanje,
policistka je podala še nekaj pomembnih
napotkov za varno vključevanje otrok v
promet. Sprejem prvošolcev so popestrile
plesalke plesne skupine Zvezdice. Razredničarki Pia Matovinović in Mojca Žugič Perić sta poklicali učence vsaka v svoj razred. Z drugima
spremljevalkama in učiteljicama podaljšanega bivanja so se učenci odpravili do razredov, kjer
so se igrali spoznavne igre, poslušali pravljico in se posladkali. Starši so medtem prejeli nekaj
pomembnih informacij ob začetku šolanja.
Sprejem prvošolcev je minil v prijetnem vzdušju.

ŠOLSKI VRT
OSNOVNE ŠOLE LITIJA

V spomladanskem času smo nekdanji šestošolci
pripravili in zasejali grede na šolskem vrtu. Ker smo
zanje lepo skrbeli, so rastline poleti dobro rastle in
rodile. Pridelke s šolskega vrta bomo uporabili pri
pripravljanju kuharskih dobrot med poukom gospodinjstva in sodobne priprave hrane.

Sedmošolci
Zbrala in uredila Petra Pavlica

OGIMNAZIJA LITIJA

OB ZAČETKU NOVEGA
ŠOLSKEGA LETA

Na pragu šolskega leta 2022/23
smo in v 1. letnik z veseljem vpisujemo 64 dijakov in dijakinj, torej več kot je normativ za gimnazijski oddelek. Želimo jim dobro
počutje na šoli in čim manj stresen prehod iz
osnovnošolskih klopi, ki so jih »gulili« v enajstih
različnih osnovnih šolah v Litiji, Šmartnem pri
Litiji, Zagorju in Ljubljani.
Julija smo se poslovili od dijakov naše 22.
generacije, ki so uspešno opravili maturo in
zaključili izobraževanje na Gimnaziji Litija ter
se vpisali na različne fakultete. Izrekamo jim
pohvalo, še posebej Barbari Vidović za najboljši rezultat pri maturi iz nemščine v Sloveniji,
in jim tudi v prihodnosti želimo uspešno delo.
Tudi preteklo šolsko leto je zaznamovala epidemija, vendar smo ob upoštevanju priporočil
in navodil NIJZ in MIZŠ pouk vseskozi izvajali v šoli, le občasno se je pouk izvajal tudi na
daljavo, in sicer za posamezne dijake pri posameznih predmetih oz. za posamezne oddelke.
Izvedena so bila vsa tekmovanja iz znanj posameznih predmetov in predmetnih področij,
v jesenskem delu šolskega leta se je izpeljalo
enodnevne ekskurzije po Slovenji, spomladi so
šli vsi dijaki od 1. do 3. letnika v Benetke in celo
ekskurzijo na Dunaj nam je uspelo izpeljati.
Pripravili smo številne delavnice in predavanja
z zunanjimi gosti (Andrej Fink, Aljoša Bagola,
dr. Klemen Grošelj, predstavniki mladinskih
centrov Litija in Zagorje), dijaki so opravili tečaj CPP, tečaj japonščine, sodelovali v različnih projektih, se udeležili špansko-ruskih dni
na šoli, sadili in vzgajali spomladanske sadike,
skrbeli za šolski vrt, debatirali, peli in plesali ter
pripravili čudovito zaključno prireditev. Posebno doživetje sta po dveh letih premora bila ulična četvorka v litijskem starem mestnem jedru
in maturantski ples.

Letos vstopamo v novo šolsko leto brez strogih omejitev, a še vedno varno z upoštevanjem
priporočil in navodil strokovnih skupin pri NIJZ.
Upajmo, da bo »normala«, v katero se vračamo, trajala celo šolsko leto. Letos smo v septembrski in oktobrski koledar z veseljem spet
dodali dvodnevni ekskurziji v tujino (München,
Dunaj), večja skupina dijakov pa bo na povabilo
evroposlanca obiskala Bruselj in potovala še v
Pariz.
Naš cilj je kvalitetno poučevati in ustvarjati
priložnosti, da dijaki lahko bogatijo in razvijajo
svoje sposobnosti in talente ter si postavljajo
cilje za prihodnost, predvsem pa iščejo načine
in poti do njihovega uresničevanja. »Kdor išče
cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa

najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi«, je zapisal
alpinist Nejc Zaplotnik.
Vsem našim gimnazijcem izrekam iskreno dobrodošlico in jim želim zdravo in uspešno šolsko
leto 2022/23. Vida Poglajen, ravnateljica

PISA 2022

V šolskem letu 2021/22 so dijaki Gimnazije
Litija ponovno sodelovali v raziskavi PISA, ki je
mednarodna raziskava o bralni, matematični in
naravoslovni pismenosti. Izvaja se pod okriljem
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Raziskava poteka v triletnih ciklih;
prvi cikel je bil izveden v letu 2000. V raziskavo
so zajeti 15-letni učenci, učenke, dijakinje in
dijaki, ne glede na vrsto šole, ki jo obiskujejo.
Namen raziskave PISA je zajeti podatke o kompetencah, ki jih učenci potrebujejo za svoje življenje, poklicno in zasebno, in ki so pomembne tako za posameznika kot za celotno družbo,
kar pomeni, da ni posebej usmerjena na merjenje rezultatov šolskih učnih načrtov. To na nek
način omejuje možnosti raziskovanja povezav
med razlikami v dosežkih učencev in razlikami v načrtovanih in izvedenih učnih načrtih v
posameznih državah ali med državami. Z zajemom populacije 15-letnih učencev ne glede na
stopnjo šolanja omogoča učinkovito merjenje
rezultatov šolskih sistemov in primerjavo teh
rezultatov med državami.
Slovenija je v začetku leta 2004 pristopila k izvajanju projekta Program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA, ko so se začele
priprave na izvedbo cikla raziskave PISA 2006,
v kateri smo prvič sodelovali tudi mi. V vsakem
od ciklov izvedbe raziskave PISA je glavnina
zajema podatkov posvečena enemu od treh
področij pismenosti, medtem ko so podatki za
ostali dve področji zajeti za namen raziskovanja trendov v dosežkih učencev.
Matura 2022 na Gimnaziji Litija
Letošnje šolsko leto je bilo za dijake
zaključnega letnika nekaj posebnega. Na maturo so se pripravljali dijaki, ki so imeli zadnji dve leti svojega
šolanja zaznamovani z ukrepi proti
pandemiji.
Maturanti so opravljali izpite iz treh
obveznih (slovenščina, matematika in
angleščina) in dveh izbirnih predmetov (lahko so izbirali med kemijo, fiziko, biologijo, geografijo, zgodovino in
sociologijo). Pri obveznih treh lahko
dosežejo največ 8 točk, na izbirnih
pa po 5 točk. Največje možno število
točk na maturi je tako 34.
Matura je za dijake stresna vsako leto, letošnja
pa je bila zaradi izjemnih okoliščin še posebej.
Na spomladanskem roku jo je opravljalo 42 dijakov, od katerih jih je bilo 41 uspešnih, eden
pa opravlja popravne izpite v jesenskem roku
mature, ki se je v času, ko berete te vrstice, že
zaključila. Dve tretjini dijakov je doseglo odličen oziroma prav dober uspeh. Zlatih maturantov letos nismo imeli, dvema dijakinjama pa je
zmanjkala ena točka.
Vsem maturantom 22. generacije iskreno čestitamo in jim želimo prijetne počitnice, jeseni
pa uspešen začetek študija. Za utrinke preteklega dogajanja na šoli si lahko ogledate tudi
naš Facebook profil www.facebook.com/gimlitija.
Jan Maver, tajnik ŠMK

PROJEKTI NA OSNOVNI ŠOLI GRADEC

Sodelovanje v različnih projektih učencem in učiteljem omogoča razvijanje širokega spektra znanja in veščin. Poudarjeno je timsko delo, predvsem pa se učenci
srečajo s temami, za katere večkrat pri pouku zmanjka časa. Tudi v tem šolskem
letu smo učencem ponudili kar nekaj projektov. Izpostavljam naslednje: Ogabna,
čudaška in strašljiva zgodovina, kjer bodo učenci lahko spoznali najbolj nagnusne, nenavadne in strašljive dogodke v preteklosti. V sklopu projekta bomo obravnavali epidemije, zdravljenje in (ne)higieno ljudi, nenavadne prehranjevalne navade ter »čudaške« osebnosti.
Dotaknili se bomo tudi mučilnih naprav.
Osnovna šola Gradec bo letos izvajala projekt JP Mladi, Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do
podjetnosti. Z metodo ZUIP in z uporabo dizajnerskega pristopa v podjetniškem izobraževanju
bodo učenci razvijali podjetniške kompetence in spoznali poslovna modela Canvas in Lean Startup
ter pripravo dobrega poslovnega pitcha in osnov finančnega opismenjevanja. Na šoli bomo gostili
dva predavatelja: Eneja Gradiška in dr. Anjo Nabergoj Svetina, oba strokovnjaka za Lean Startup
in Design Thinking. Projekt bo potekal pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije Republike Slovenije in Razvojnega centra Novo mesto.
Letošnje šolsko leto je za Osnovno šolo Gradec še kako pomembno, saj bomo obeležili 30 let
delovanja. Skozi celo šolsko leto se bodo odvijale različne dejavnosti, s katerimi bomo zaokrožili
uspešno preteklost. Šole in njenih uspehov ne bi bilo brez učencev in učiteljev, zato smo se odločili, da bomo v vsaki številki glasila občanov pripravili spomine in utrinke iz preteklosti naše šole.

Anita Mirjanić

PRVIČ V ŠOLO

Prvi septembrski dan
nam je postregel s
čisto jesenskim vremenom, zato smo
prvošolce generacije
2016 pričakali v telovadnici Gimnazije
Litija in jih svečano
sprejeli v veliko družino Osnovne šole
Gradec. Po uvodni
dobrodošlici ravnatelja Damjana Štrusa in
podžupanje Občine Litija, gospe Lijane Lovše, smo se zabavali z zajčkom gledališča KU-KUC in
mu pomagali ponovno priti do njegovega zvončka, se fotografirali in se razšli z lepimi spomini v
pričakovanju naslednjega dne. Srečno in uspešno na učnih poteh vsem novim in starim učencem!

Dunja Požaršek

5. poletna šola logike
NA OŠ GRADEC

Nekateri so še uživali na morju ali gorah, ko je
dvanajst učencev, ki radi rešujejo naloge iz logike, med počitnicami teden dni že hodilo v šolo. V
tretjem tednu avgusta smo že petič izvedli POLETNO ŠOLO LOGIKE. Učenci so se učili strategij
reševanja logičnih nalog, iskali rešitve logičnih
in lingvističnih nalog ter ugotavljali, kdo laže in
kdo govori resnico pri nalogah iz izjavne logike.
Manjkale pa niso niti logične družabne igre, ki
so popestrile naše druženje. Poletna šola logike
je bila izvedena kot predpriprava na tekmovanje
iz logike.
Ponovno se nam je pridružil tudi naš bivši učenec Lovro Klinc, ki je bil z različnimi nasveti glede reševanja nalog v pomoč predvsem starejšim
učencem.
Vse udeležencem želim uspešno reševanje nalog na tekmovanju.

eTWINNING PROJEKT FITwinners PREJEL
NACIONALNI ZNAK KAKOVOSTI

Astrid Žibert

V oddelku 3.b smo v preteklem šolskem letu sodelovali v eTwinning projektu FiTwinners. V projektu je sodelovalo 33 partnerjev iz Španije, Italije, Poljske, Litve, Turčije, Grčije, Bolgarije, Estonije, Gruzije in Slovenije. Projekt FiTwinners je učence spodbudil k zdravemu načinu življenja,
zdravemu življenjskemu slogu, kar je pogoj za ohranjanje zdravja in dobrega počutja v odrasli
dobi. Učenci so se v projektu učili, da je potrebno biti fizično dejaven in se zdravo prehranjevati.
Projekt FiTwinners je prejel nacionalni znak kakovosti, ki ga podeljuje Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Več o projektu si lahko
preberete na spletni strani Osnovne šole Gradec (osgradec.si - zavihek Projekti pod naslovom
eTwinning projekti v 3. b).
Maja Bregar

OŠ GABROVKA - DOLE
Prvošolci med nami

Na OŠ Gabrovka - Dole je v letošnjem šolskem letu v 1. razred
vstopilo skupaj 18 prvošolcev.
Na matični šoli v Gabrovki 15
učencev, na Dolah trije.
Ti so v spremstvu staršev prvič
zakorakali v šolo in pogumno
začeli novo obdobje, obdobje šolanja. Pričakale smo jih učiteljice in učenci, ki so jim s
kulturnim programom polepšali prvi šolski
dan. Veselo in uspešno pot so jim zaželeli
ravnatelj g. Igor Hostnik, župan občine Litija
g. Franci Rokavec, podravnateljica ga. Tadeja Jesenšek in svetovalna delavka ga. Maja
Plazar. Pozdravil jih je policist s Policijske
postaje Litija g. Andrej Hrup. Spregovoril je
o nevarnostih, s katerimi se otroci srečajo
na šolski poti, in poudaril pomen nošenja rumenih rutk za večjo varnost v prometu.
Da je bila pot v šolo varna, so poskrbeli
predstavniki Društva upokojencev.
Prvošolcem želimo čim več lepih in nepozabnih šolskih trenutkov.
Lidija Jevšovar in Marjeta Mrhar
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VRTEC LITIJA
NOVO VRTČEVSKO LETO - DOBRODOŠLI

Letošnji september je bil za veliko otrok in njihovih staršev poseben, drugačen.
Mnogi otroci so prvič vstopili v vrtec, kar pomeni, da so se soočili z mnogimi
spremembami. Novi prostori, novi obrazi odraslih in otrok, nova rutina …Tako kot
so različni otroci in starši, tako so različni tudi odzivi na te spremembe. Spremembe pa doživljajo tudi otroci, ki so že vključeni v vrtec, saj se vsako leto vsaj
malo spremenijo skupine, zamenjajo se vzgojitelji. Zato v vrtcu veliko pozornosti
namenjamo postopnemu uvajanju, ko spoznavamo drug drugega, prepoznavamo potrebe, značilnosti in sposobnosti otrok. Zelo pomembno je, da se
vzpostavi dober odnos med starši in vzgojitelji ter da se
tudi starši v vrtcu dobro počutijo. To je pogoj, da bo varno navezanost na vzgojitelja razvil tudi otrok. Staršem
sporočamo, naj zaupajo vzgojiteljem, naj povedo svoje
morebitne strahove in skrbi, saj bo tako vzgojitelju lažje razumeti in sprejeti morebitne odzive tako otrok kot
staršev. V vrtcu verjamemo, in tudi naše izkušnje kažejo
tako, da stiske v času uvajanja kmalu preteklost in bodo
otroci zelo kmalu z veseljem obiskovali vrtec.
Novo vrtčevsko leto v Vrtcu Litija začenjamo z enim oddelkom več, zdaj delujemo že v 38 oddelkih. Dodaten
oddelek je našel prostor v novi zgradbi enote Najdihojca, ki smo jo na veselje mnogih otrok,
staršev in zaposlenih odprli 1. septembra. Veliki, svetli in topli prostori so navdušili vse. Verjamemo, da bo vrtec služil svojemu namenu še mnogo let. Z ustanoviteljico Občino Litija pripravljamo
slavnostno otvoritev vrtca, ki bo v soboto, 1. oktobra, ob 11. uri. Vabljeni!
Z željo, da bo vrtčevsko leto čim bolj prijetno in predvsem čim bolj zdravo za vse, vam v imenu
kolektiva Vrtca Litija, ob začetku vrtčevskega leta, kličem DOBRODOŠLI!
Liljana Plaskan, ravnateljica

SLANO POLETJE V VRTCU SONČEK

Vroče poletne dni smo si v mesecu avgustu v enoti Sonček popestrili s spoznavanjem solinarstva. Zanimalo nas je, kako pridobimo sol. Otroci so si ogledali video posnetek o solinarstvu v
Sečoveljskih solinah in se tudi sami lotili slanega poizkusa. Izdelali smo »Sončkove« soline, saj
je bilo vreme za pridobivanje soli na vrtčevskem igrišču idealno – sončno in vetrovno s čim manj
vlage. Otroci so v obdobju dveh dni opazovali izhlapevanje vode in sol, ki je ostala in ugotovili, da
»sonce sije na vodo in voda odpluje ven, ni je več«. Poizkus smo opravili tudi s sladkorjem, saj nas
je zanimalo, ali tudi sladkor ostane v posodi, ko voda izhlapi. Otroci so tudi okušali sol in sladkor
in ugotavljali, kateri okus jim je bolj všeč. Ugotovili so, da so slani tudi »čips, čevapi, pomfri in
voda, kjer se kopamo«, vendar so skupaj zaključili, da jim slana hrana ni preveč okusna. Dokler se
nismo posladkali s slano čokolado iz Sečoveljskih solin.
Naše raziskovanje smo zaključili s slikarsko razstavo solin, sol pa smo vključili v igro s senzorično
didaktičnimi pripomočki tudi v naslednjih dneh vročega poletja.
Petra Vrabec

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV
Te poletne počitnice pa smo res preživeli pestro, še posebej ljubitelji dobre glasbe.
MRFY in Prjatučki so nam skupaj z Pavlov in Jet Black Diamonds pričarali nepozabno
vzdušje, katerega utrinke lahko vidite na našem FB profilu. Društvo Lojtra in Kliše v
sklopu projekta #skupnostnatehnologija, katerega namen
je približati tehnologije 3D
tiska večjemu številu mladih, vabita na
Kliše, kjer bo na voljo za uporabo 3D printer Creality Sermoon V1 Pro. Člani Kliše
Kluba boste imeli možnost brezplačnega
tiska 3D modela po želji med uradnimi
urami ali s predhodnim dogovorom. Z
naslednjim mescem bo izšla nova izdaja
Klišejevega Kompasa. Na naših družabnih
omrežjih pa ste že lahko zasledili, da 19.
9. 2022 organiziramo DIJAŠKI KONCERT,
ki bo v športni dvorani na Gimnaziji Litija.
Nastopali bodo Pavlov, Kokosy in pa DJ Berny. Cena vstopnice je 5 €, za člane Klišeja pa je vstop
prost.
Tomaž Gobec

DOBER PSIHOLOG – DOBER UČITELJ

Ko sem pred kratkim slišala zgodbo o psu in psihologu, sem si
tiho rekla:
‚To! Šolsko leto se je komaj začelo, to moram povedati učiteljem!«
Zgodba je torej taka:
Nekoč je živel mož, ki je imel psa. Bil mu je prijatelj in življenjski
sopotnik, saj ga je spremljal na vseh njegovih sprehodil, ga zvesto
čakal in mu delal družbo. Nekoč je pes zbolel in zaskrbljeni mož je
vprašal svojega prijatelja, veterinarja, za nasvet:
»Nočem ga izgubiti, pomagaj mi. Kako naj ga zdravim? Kaj naj mu dam?«
Veterinar je odgovoril:
»Vsako jutro mu v skodelico nalij za žlico ribjega olja in to ponavljaj dokler ne bo spet zdrav.«
Mož se je zahvalil za nasvet in si priskrbel ribje olje. Potem je v svoje naročje vzel psa in
mu v gobček, po žlički, skušal vliti olje. Toda pes se je otepal in ni mu uspelo, da bi popil vsaj
nekaj kapljic zdravilnega olja. Kar nekaj juter se je
mož zaman trudil, a ni mu uspelo. Pes se ni vdal, le
vsako jutro je bil bolj nervozen in agresiven. Nekega
jutra je celo tako zamahnil s taco, da je možu zbil
skodelico iz rok. Padla je na tla in olje se je razlilo po
tleh. Pes je kakor hitro je mogel skočil iz naročja ter
polizal vse razlito olje.
Tedaj je mož, bil je psiholog, ostrmel in spoznal
kako napačno je ravnal. Ni ga več posiljeval s svojim
načinom, temveč mu je vsako jutro položil skodelico
z oljem na tla. Pes je z veseljem polizal vse olje in ni se več upiral. Res je ozdravel, mož pa je
spoznal preprosto resnico:
Ne na silo, le s pravo metodo lahko dosežeš svoj cilj. Tudi otrok se ne bo učil, če ga bomo silili k
delu. Naj bo učeni ali preprosti človek, psiholog ali učitelj, lahko doseže marsikaj, če zna povedati
v pravem trenutku in s pravimi besedami.
Ker verjamem v dobre ljudi in dobre učitelje, verjamem tudi, da se bodo mnogi zamislili nad
povedano zgodbo. Sama imam mnogo izkušanj, ko mi že takrat, ko sem še poučevala, kdo izmed
staršev rekel:
»Jaz mu ne morem do živega (svojemu otroku!). Nemogoč je, moji živci so pri koncu.«
Ne bom razlagala, kako sem z igro, Abecedarijo, Črkarijo, Kvizkoteko, Olimpijci in še drugimi
oblikami iger osvojila in »zasvojila« otroška srca. Že mnogo pred mano in mnogo, mnogo let nazaj
so vedeli kako pomembno je v pravem trenutku in s prav metodo doseči to, kar si zamisliš in želiš.
Iskreno, iz vsega srca, si želim, da bi vsi učitelji osvojili otroška srca in bi iz naših šol slišali
prešeren smeh in videli radostne obraze naših otrok.
Darinka Kobal

Iz pestrega in ustvarjalnega poletja
v navdihujočo jesen

Za nami je uspešna izvedba 4 – dnevnega Festivala trajnosti, ki je potekal
v Ponovičah in v centru Litije ob tržnici Na plac. Festival je ponudil številne aktivnosti z vseh nivojev trajnosti (številne dobre prakse trajnostne
predelave in ponovne uporabe, okroglo mizo o stanovanjski problematiki,
praktične delavnice in delavnice negovanja odnosa s seboj in z naravo,…).
Hvala vsem soustvarjalcem festivala!
Sočasno smo izvedli tudi delovni tabor Nazaj k naravi in skupnosti. Prostovoljci tabora so tako
pomagali pri pripravah na festival, pri rekonstrukciji tipija in delih na skupnostnem vrtu.
V začetku avgusta pa so potekale tudi Počitnice za otroke v naravi.
Vsi zgoraj omenjeni dogodki so potekali v sklopu projekta Nazaj k naravi, ki ga sofinancirata
Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v
okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.
In sedaj je pred nami pestra ter bogata jesen. Od 23.-25.9. se bomo razvajali in informirali na
vikendu Aromaterapije, 27.9. gremo na ogled zeliščne kmetije Hanuman, 29.9. z društvom MUC
pripravljamo delavnico skupinskega zvočnega izraza, 3.10. pa bomo izvedeli več o podpornih
zeliščih in pripravkih za jesenski čas z Moniko iz kmetije Hanuman. Za več informacij o dogodkih
in prijave, kontaktirajte na tina@drustvolojtra.si ali na 031 877 684.
Oktobra pa bo v Ponovičah potekal prav poseben dogodek v sklopu novega projekta Tune
Green. Iščemo glasbenike za izvedbo glasbenih delavnic na dogodku v oktobru (14.-16.).
Cilj projekta Tune Green je vzpostaviti spletno orodje za mladinske delavce, ki bo vsebovalo katalog glasbenih delavnic in podatke o glasbenikih, ki jih izvajajo.
Od sodelujočih se pričakuje, da bodo izvedli 1,5-urno delavnico, ki je primerna ali jo je možno
prilagoditi za mladinsko delo in jo nato lahko dodamo v katalog.
Sodelujoči bodo prejeli:
Prispevek za izvedbo delavnice = 200 EUR
Priložnost za mreženje z glasbeniki in mladinskimi delavci
Možnosti plačanega dela v prihodnosti na področju neformalnega izobraževanja
S tem projektom želimo povezati mlade z
glasbo, glasbenike z mladinskim delom,
vse nas pa z naravo in tistimi, s katerimi si jo delimo. Želimo ustvariti prostor,
kjer lahko glasbeniki delajo za pošteno
plačilo in kjer lahko sadovi njihovega
dela obogatijo in opolnomočijo življenja
drugih.
Več informacij: robbie@drustvolojtra.si
in https://www.drustvolojtra.si/tunegreencall/
Se vidimo!
Tina Trdin, društvo Lojtra

POVABILO K SODELOVANJU

Tudi za sezono 2022/23 je Kulturno-umetniško društvo Jevnica pripravilo raznovrstne kulturne dejavnosti, k sodelovanju in udeležbi katerih
vabi krajane pa tudi druge zainteresirane občane. Poleg spodaj naštetih
dejavnosti so možne tudi druge oblike kulturno-umetniškega delovanja,
kar bo odvisno od odzivnosti in pobud krajanov. Za dodatne informacije
lahko pokličete telefonski številki 041 804 062 (Jože Gorenc) ali 041 739
966 (Sonja Mlakar), sporočite lahko tudi pripravljenost za delo in pobude
(e-naslov: kudjevnica36@gmail.com).
Imamo tudi novo spletno stran: https://www.srce-me-povezuje.si/kudjevnica/.
1. Mešani pevski zbor KUD Jevnica, ki ga vodi Barbara Maurer, želi med svoje vrste pritegniti čim
več mlajših pevcev. Zbor ima raznovrsten repertoar in gostuje po številnih krajih doma in v tujini.
Vaje so ob četrtkih od 19.00 do 20.30 ure. Informacije na tel.: 041-739-966 – Sonja Mlakar.
2. Mešani pevski zbor Miha Vahen, ki ga vodi Natalija Šuštar, nadaljuje tradicijo zborovskega
petja v Jevnici. Zbor goji predvsem ljudsko pesem, s poudarkom na ohranjanju tradicije kraja.
Vaje so ob ponedeljkih od 19.00 do 21.00 ure. Informacije na tel.: 041-804-062 – Jože Gorenc.
3. Plesna skupina Rondo vabi k sodelovanju otroke od 3. leta dalje. Urnik plesnih vaj bomo
posredovali naknadno. Informacije pri mentorici Manji Ostrež Ravnikar na tel: 041-227-728.
4. Poučevanje kitare bo individualno, vpis in termin za vaje po dogovoru. Informacije pri mentorju Štefanu Kokalju na tel.: 051-339-323.
5. Telovadba za hrbtenico
bo pod strokovnim vodstvo
ga. Katje Šifrar potekala ob
sredah ob 19.30. Informacije
na tel.: 068-126-985 - Marta
Novak.
6. Bobnarski tečaj se bo
izvajal na tradicionalnih afriških tolkalih, ki bodo za tečajnike na razpolago brezplačno.
Vaje bodo potekale ob torkih
od 18.15 – 19.15. Informacije
pri mentorju Issiaki Sanou na
tel.: 041-340-659.
7. Poučevanje klavirja in
orgel bo individualno, vpis in
termin za vaje po dogovoru.
Informacije pri mentorici Katarini Trček Marušič na tel.:
031-771-887.
8. Vse zainteresirane vabimo k sodelovanju v dramsko-recitatorski
sekciji.
Vaje potekajo ob četrtkih od
19.30 – 21.00. Informacije
pri mentorici Ireni Režek na
tel.: 051-385-838.
9. Vabimo vas na tečaj šivanja, ki ga bo vodila izkušena
in priznana pedagoginja, ga.
Helena Hercigonja. Cena
20-urnega tečaja je 50,00
EUR. S tečajem pričnemo
oktobra, vsako drugo sredo,
od 17.00 – 22.00 ure v Jevnici. Število mest je omejeno.
Več informacij na tel.: 041739-966 – Sonja Mlakar.
Delo sekcij bomo prilagajali
glede na usmeritve in priporočila NIJZ zaradi virusa COVID 19.
KUD Jevnica
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Na Ohridu odkrivali lepote Makedonije in spoznavali
delovanje prostovoljskih organizacij

ERAS – Evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvu je projekt, ki povezuje trinajst
mest na temo prostovoljstva. Dobro leto dni smo se družili predstavniki iz 13 držav, izmenjevali dobre prakse, spoznali urejenost prostovoljstva v vključenih državah, tkali partnerstva, navduševali druge nad prostovoljskimi projekti in delili zgodbe prostovoljcev.
Zadnji mednarodni dogodek projekta ERAS, ki je potekal med 3.
in 5. avgustom 2022 na Ohridu, so
gostili partnerji iz Prilepa, Center
for Civic Initiative. Udeležili smo
se ga predstavniki iz Consulte
in U3 Litija in Šmartno pri Litiji. Navdušili so nas predstavniki
Rdečega križa Ohrid, ki s 500
prostovoljci in 5 zaposlenimi izvaja številne projekte, ki niso tako
»tipični« za organizacijo rdečega
križa. Poleg krvodajalskih akcij,
razdeljevanja hrane, tečajev prve
pomoči in letovanja otrok najdete
med njihovimi dejavnostmi tudi
dramsko skupino, brezplačno poučenje angleščine za otroke, bralne
urice in še marsikaj. Kot pravijo
sami, je pri njih dobrodošel vsak
prostovoljec, ki ima idejo in željo
nekaj narediti v svojem lokalnem
okolju. Oni pa jih pri tem podprejo,
da to uresničijo. Organizacija Rdečega križa Ohrid je tako ena najbolj aktivnih prostovoljskih organizacij v državi, pod njihovim okriljem pa deluje tudi Gorska reševalna služba. Skupaj z Reševalno službo Zlatovrv iz Pelagonije
so nam predstavili delovanje reševalnih služb v Makedoniji in pomen njihovega dela v skupnosti.
Projekt ERAS je sofinanciran iz sredstev programa Evropa za državljane, ki se zaključuje. V veselje nam je, da se z zadnjim dogodkom aktivnosti ne bodo končale, saj smo bili z našo mrežo mest
uspešni na prijavi za evropska sredstva in bomo nadaljevali aktivnosti tudi v prihodnje. Sledite
nam lahko na FB strani https://www.facebook.com/EuropeanAllianceForVolunteerSupport in
www.consulta.si.
Klara Kržišnik

PRED NAMI IN VAMI JE NOVO ŠTUDIJSKO LETO 2022/23

September je mesec, ko načrtujemo aktivnosti za naprej, pripravljamo, kaj
bomo delali. Vsaj do novega leta je načrt dokaj natančen. Dodali bomo
sigurno še kaj, kar prinese življenje.
Ozreti pa se želimo tudi nazaj, na čas, ko navadno nismo v »šoli«, a aktivni
smo vseeno. Celo leto 2022 smo posvetili umetnosti lepega pisanja, ki se je
začelo že konec leta 2021 z izdelavo incialk. Izdelali smo jih 235.
Nastali so rokopisi 21. in 15. stoletja. Poskusili smo se v bastardi in rokopise
razstavili v Mestnem muzeju Litija. Tudi v Poletni muzejski noči smo pisali ali bolje rečeno risali,
krasili velike incialke.
Na Festivalu skupnost 2022 smo pripravili delavnico in
izdelovali dišeče sivkine butarice. Pripravljeno smo imeli
še delavnico izdelovanja »štumfkotov« (iz starih nogavičk),
vendar je bilo veliko več zanimanja za sivkine izdelke.
Druga polovica avgusta je bila v znamenju počitnic pred
muzejem. Že nekaj let združimo moči z Mladinskim centrom Litija in skupaj izvedemo druženja od 10. do 14. Letos
smo se družili štiri dni (od 16. do 19. 8.)
Vabimo, da se nam pridružite, če najdete kaj zanimivega
zase, ali nam predlagate, kaj si želite. Tako boste aktivno
sodelovali pri novih vsebinah.
V naslednjih mesecih se bo dogajalo… Zbrali smo nekatere dogodke, prepričani smo, da to ne
bodo edini, in da bomo program še dopolnili.

Vitamini in minerali

Vitamini so organske snovi, ki so potrebne za
pravilno delovanje in rast organizma. V telesu
delujejo kot antioksidanti, kofaktorji in koencimi v telesnih reakcijah, kot hormoni … Splošno
jih delimo na topne v vodi (vitamin C, vitamini
skupine B) in topne v maščobi (vitamini A, D,
E, K). Večino vitaminov vnašamo v telo s hrano, izjemoma jih tvori telo v koži (vitamin D),
ali mikroorganizmi v naših prebavilih (biotin,
vitamin K).
Minerali so anorganske snovi, ki jih telo za normalno delovanje potrebuje v zelo majhnih količinah. Njihove potrebe se spreminjajo glede na
spol, starost, telesno aktivnost, telesno maso
… Glede na količino, ki naj bi jo dnevno vnesli v
telo, jih delimo na makroelemente (natrij, kalij,
kalcij, magnezij, klorid, fosfor, žveplo) in mikroelemente (železo, jod, baker, cink, krom, selen,
fluor, mangan, molibden).
Z zdravo in uravnoteženo prehrano, ki vsebuje
dovolj svežega sadja in zelenjave, poskrbimo
za zadosten vnos vitaminov in mineralov.
Kadar pa je vnos vitaminov in mineralov s
hrano nezadosten (razne diete) ali pa je njihova absorpcija pomanjkljiva, lahko to povzroči motnje presnove in številne druge bolezni.
V nekaterih primerih so potrebe po vitaminih
in mineralih povečane (nosečnost, povečana
telesna aktivnost, bolezen, okrevanje …), zato
jih je takrat smiselno dodajati v obliki zdravil
in prehranskih dopolnil. Uživanje se svetuje le
omejen čas, razen če zdravnik oceni drugače.
V nadaljevanju bomo spoznali vlogo posameznih vitaminov v telesu ter njihove vire.
Vitamin A
Je v maščobah topen vitamin, ki ima pomembno vlogo pri ohranjanju vida. Sodeluje tudi pri
rasti epitelnega tkiva, vpliva na delovanje imunskega sistema in sodeluje pri presnovi železa.
V hrani živalskega izvora se nahaja v mleku,
jajcih in telečjih ter govejih jetrih. V hrani rastlinskega izvora pa predvsem v zeleni, rumeni in
oranžni zelenjavi.
Vitamin B1 (tiamin) ima pomembno vlogo
pri delovanju živčevja, sodeluje pri nekaterih
encimskih reakcijah. Dober vir vitamina B1 so
žito, polnozrnata živila, kalčki, jajca, fižol.
Vitamin B2 (riboflavin) je pomemben za tvorbo
rdečih krvnih celic, za normalno delovanje
živčnega in imunskega sistema. Največ
vitamina B2 je v mleku, mlečnih izdelkih,
oreščkih, jajcih, zeleni listnati zelenjavi, pustem
mesu in stročnicah.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

Pripravljamo dokumentacijo za Razpis za sofinanciranje novih storitev nevladnih organizacij na
področju dolgožive družbe 2022/2023 (rok prijave je 15. 9. 2022, consulta.si)
SEPTEMBER 2022
4. 9. – gostovanje na gradu Tuštanj (ob 25-letnici delovanja Rokodelskega centra Moravče)
23. 9. – 3. Festival medgeneracijskega sodelovanja, stojnica (»Keramična« zgodba reke Save)
OKTOBER 2022
5. 10. začetek tečaja ANGLEŠČINE preko spletne
povezave
6. 10. ekskurzija (Z VLAKOM V ŠKOFJO LOKO) Mestnega muzej Litija in Društva U3 Litija in Šmartno
13. 10. ob 17. – začetek študijskega leta 2022/
2023 in predstavitev
zanimivosti s poti po
Severni Makedoniji (predavanje) z naslovom Med
Heracleo Lyncestis in
»mojim« Stobijem, Mest
ni muzej Litija
TORKOVE DELANICE: pletemo tople nogavice, vezemo… v Mestnem muzeju Litija
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE, pletemo, kvačkamo na OŠ Gradec (od
druge polovice oktobra do decembra)
NOVEMBER 2022
14. 11. – delavnica na OŠ
Gradec, 5. razred
UMETNOST LEPEGA PISANJA
PLETEMO…
Predavanje KULTURNE DEDIŠČINE: dr. Peter Turk, O
VAŠKI SITULI
DECEMBER 2022
8. 12. ob 17., - zaključek koledarskega leta 2022: predavanje: LJUDJE IN ZANIMIVOSTI IZ NAŠIH LOGOV
in druženje, Mestni muzej Litija
Milena Dimec za Društvo U3

Vitamin B3 (niacin) pomaga pri ohranjanju
zdravega živčnega sistema, sodeluje pri energijskem metabolizmu, pomaga pri oksidaciji

ogljikovih hidratov in maščob. Nahaja se v
oreščkih, ribah, stročnicah, mleku in perutninskem mesu.
Vitamin B5 (pantotenska kislina) ima po
membno vlogo pri presnovi mikrohranil. Vpliva
tudi na zmanjšanje utrujenosti. Vitamin B5 vsebujejo stročnice, perutnina in teletina.
Vitamin B6 (piridoksin) sodeluje pri ohranjanju zdravega živčnega in imunskega sistema.
Veliko ga je v perutninskem mesu, svinjini, ribah, krompirju in bananah.
Vitamin B7 (biotin) je pomemben za zdravje
las, nohtov in sluznic. Z biotinom so bogate
predvsem gobe, nekateri siri, jajca in jetra.
Vitamin B9 (folna kislina) je nujna za sintezo
RNA in DNA, za delitev celic in rast tkiv. Veliko
folne kisline je v zeleni zelenjavi, stročnicah, žitaricah, oreščkih in drobovini.
Vitamin B12 je nujno potreben za normalno
sintezo rdečih krvnih celic. Bogat vir vitamina
B12 so drobovina, mleko, sir, jajca in ribe.
Vitamin K ima vlogo pri strjevanju krvi, vpliva
na kostno tkivo, pomemben je tudi za zdravje
srčno-žilnega sistema. Največ ga je v temno
zeleni zelenjavi.
Vitamin E je v telesu pomemben antioksidant.
Vir vitamina E so razna olja (sončnično,
repično, olivno), sončnična semena, mandlji in
lešniki.
Vitamin C ščiti imunski sistem, pomaga pa
tudi pri preprečevanju okužb in celjenju ran.
Veliko ga je v agrumih, kiviju, zeleni papriki,
jagodičevju, brokoliju …

Vitamin D je pomemben za izgradnjo in
vzdrževanje zdravih kosti. Pomembno vlogo
ima tudi pri krepitvi imunskega sistema. Živila,
ki so bogata z vitaminom D so ribe, jajca, pusta
govedina, svinjina. Vitamin D se ob zadostni
izpostavljenosti soncu tvori v koži.
Za zdravje je najbolj pomemben vnos raznolike in zdrave prehrane. Kadar pa se pojavi povečana potreba po vitaminih, jih dodajamo v
obliki zdravil in prehranskih dopolnil. Pri tem
moramo biti pozorni, da uporabljamo naenkrat
le en prehranski dodatek z enako sestavo, da
ne bi prišlo do podvajanja in posledično prevelikega vnosa določenih vitaminov, kar bi lahko
škodljivo vplivalo na naše telo. Če uporabljamo
kakšna zdravila, se je smiselno pred nakupom
prehranskih dopolnil posvetovati z zdravnikom
ali farmacevtom.
Darinka Juvan, mag. farm.
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Zakaj je dobro biti član Obrtno-podjetniške zbornice?

Mnenja o tem so seveda različna, zagotovo pa
velja: član, ki se zaveda vsega, kar zbornica kot
učinkovit varuh pravic in interesov obrtnikov
in podjetnikov izbori zanj v obliki ugodnejših
zakonskih obveznosti, in ki uporabi vsaj nekaj od tega, kar mu zbornica ponuja v
obliki svojih storitev, je svojo članarino dobro naložil.
1. Zato, ker smo zbornica malih in smo njihov glas.
2.	Zato, ker dobro poznamo probleme in interese obrtnikov in malih podjetij ter jih
uspešno zastopamo pred vlado oziroma državo.
3.	Zato, ker smo blizu članov.
4.	Zato, ker smo za člane še vedno najboljši »servis« in se posvetimo prav vsakemu
izmed njih.
5.	Zato, ker skrbimo, da so člani dobro informirani. Zato, ker članstvo v OZS poleg
vsega naštetega prinaša tudi vrsto drugih ugodnosti.
Član Obrtno-podjetniške zbornice je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja
obrtno dejavnost ali domačo in umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno
ali nepridobitno dejavnost.
V prvi polovici letošnjega leta so se včlanili naslednji podjetniki oziroma firme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOJKA, trgovina z oblačili, Bojana Ahac s.p.
ROML, raziskava trga, Rok Mlakar s.p.
Dobravec dimnikarstvo Dobrdim d.o.o.
AVTOSERVIS SOKLIČ , trgovina in storitve, d.o.o.
Strojne inštalacije HITEH, Miha Murnc s.p.
Instalacije Novak, Aljaž Novak s.p.
Strojne inštalacije, Janez Godec s.p.
Montaža stavbnega pohištva, Uroš Kramberger s.p.
MODULARIS TEH, trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo d.o.o.
Gradbeništvo in cementni izdelki, Vinko Praprotnik s.p.
DEA fotografija in ostale storitve, Tadeja Gregorin s.p.
ROSANA ŠKULJ, sekretarka

MLADINSKI CENTER LITIJA
ZAHVALA

»Ni še konec« sem govoril v
soboto ob 2:00 ponoči, ko so
obiskovalci čestitali za nastop z
Bingeldonovci in za organizacijo
Maksimal Festivala. Utrujenost
se je usedla globoko v vseh sodelujočih pri
organizaciji, tako da zaključna dela potekajo
počasneje, kot sem si zamislil. Za nami so trije
dogodki: Dan varnega gorništva, Turnir trojk v
košarki in koncert skupine Elvis Jackson, vsi
v spomin na našega prijatelja Maksa Koviča.
Poznalo se je, da se zadnji dve leti ni veliko
dogajalo, saj je bil obisk vseh aktivnosti
neverjeten in visoko nad pričakovanji. Do
15.9.2022 še poteka zbiralna akcija MAKS5
preko 1919. Sredstva bodo namenjena GRS
Mojstrana in za ureditev spominske Maksove
poti na Rašico.
Sledijo zahvale po dogodkih:

Dan varnega gorništva, 28.8.2022 parkirišče gostilne Pri mostu.

Najprej bi se rad zahvalil gostilni Pri mostu,
brez katere dogodka ne bi bilo. Hvala društvu
Prosti čas, iz Šmartna za varovanje na mobilni
plezalni steni, GRS Mojstrana za prikaz opreme
za reševanje v gorah, RK Litija za prikaz temeljnih postopkov oživljanja, AO Rašica in njihovi
stojnici z plezalno opremo, ter PGD Litija, ki so
ponosno razkazali svoje najnovejše vozilo.
Hvala tudi moji ekipi: Evgen, Štefan, Matej,
Rok, Jan in Urh, snemalca Anže in Davor, ter
ZKMŠ, za urejanje dokumentacije in za tehnično pomoč.

Turnir trojk, 3.9.2022 - igrišče
na Gradcu

Vse zasluge za izpeljavo turnirja grejo Mateju
Čeponu, dolgoletnemu trenerju KK Litija. OŠ
Gradec je brezplačno posodila svojo športno
dvorano. Zahvale tudi pomočnikom: Elvir, Sebastijan, Andrej, Tadej, Matej in Lara. Na tekmovanju je sodelovalo kar 26 ekip, katerih člani vsi zaslužijo pohvalo za sodelovanje.

Koncert Elvis Jackson,
Ljubila se bova tudi na minimalcu
in Bingeldon, 3.9.2022 - MC Litija

Zahvala vsem trem skupinam, ki so popestrile
večer in še posebej skupini Perkakšens, katera
je čudovito zapolnila praznino med nastopi in
naredila celoten večer še bolj čaroben. Hvala
Občini Litija, za brezplačno izposojo šotora v
primeru dežja. Vsem prostovoljcem: Rok, Eva,
Matej, Jan, Špela, Manca, Tomaž, Dejan, Aljaž,
Davor, Aljoša, Zala, Andrej, Štefan, Brane, Dejan, Davor, Žiga, Robbie, Miha, Oto, Boštjan,
Minka, Liga, Jerneja, Martin, Simon, Boris, zaposlenim v ZKMŠ: Alenka, Tjaša, Alan, Gašper,
Denis, Anže, Nadja, Sandra in Anže in posebna
zahvala moji desni roki Šuniju.
Donatorji:
Hvala vsem, ki ste nakazali sredstva na Medgeneracijsko glasbeno društvo in s tem omogočili
vse dogodke: KORADENT ANŽIN K.D., Zavšek
Nataša, T.D.M. d.o.o. Litija, ŽE-TON Tone Železnik s.p., Don Jure Podkrajšek s.p., Avto
Janez d.o.o., Kralj Mitja s.p., Predilnica Litija
d.o.o., Društvo Lojtra, KSI Servis d.o.o., KLIŠE,
Zavod Peglezen, Bars računovodske storitve
d.o.o., Pego plus d.o.o., Sulc Sound & Light,
ZKMŠ Litija, JSKD Litija in dvema anonimnima donatorjema. Hvala tudi vsem posameznikom, ki ste na dogodkih prispevali v skrinje za
donacijo.

Pomoč pri organizaciji:
Predstavnici Območnega združenja Rdečega
križa Litija Dani in Irena, Pego plus d.o.o., KGZ
Litija, PGD Litija, Sulc Sound & Light, AK Kajtna d.o.o., AO Rašica, GRS Mojstrana, eBlagajna SI d.o.o., BAMA d.o.o., Bars računovodske
storitve d.o.o., Marko Jesenšek s.p., Razvojni
center Srca Slovenije d.o.o., KSP Litija, Občina Litija, KLIŠE, Gas Bar, Kava bar 3m in celotnemu kolektivu Javnega zavoda za kulturo,
mladino in šport Litija. Hvala tudi Rafting klubu
Vidra, za izpeljavo spusta v spomin na Maksa
in sodelujočimi: ekipi Za Savo, Savskim Gusarjem in ekipi Balkan river defence. Hvala vsem
za nepozabni festival.
Zahvala najbolj vestnimi prostovoljcem: Evgen,
Štefan, Rok, Jan, in Matej, ki so sodelovali na
vseh dogodkih in so del ekipe od prvega dneva. Posebna zahvala Tjaši in njeni ekipi, za
sodelovanje pri celotni organizaciji vseh dogodkov, Neži za dizajn plakatov in FB strani,
Metki za podobo Maksa v kajaku in Domnu
za urejanje in vodenje FB strani ter za ostale
PR naloge. Še enkrat se zahvaljujem vsem ki
ste sodelovali in se hkrati tudi opravičujem, če
sem koga pozabil omeniti, saj se javilo neverjetno število prostovoljcev, kar je dokaz koliko
nam je Maks vsem pomenil, ter kako ga vsi
pogrešamo.
Še enkrat bi rad izrazil sožalje celotni družini
in se vam vsem zahvalil za moč, da ste se
udeležili Maksimal Festivala. Lepo je obujati
spomine, a se hkrati odpirajo boleče rane,
tako da smo se že na prvem sestanku odločili,
da bo to enkraten dogodek. V primeru, da bo
še kdaj potekala kakšna aktivnost v sklopu
Maksimal Festivala, vas bomo o tem obvestili
v mesecu decembru, ko se dobro odpočijemo.
Še prej vas bomo obvestili o rezultatih zbiranja
sredstev, saj akcija MAKS5 na 1919 poteka do
15.9.2022.
Hvala vsem, ki ste bili z nami in v spomin na
Maksa: EL SPARTANOS!!!

Žiga Rappl, glavni organizator dogodka

SEPTEMBER V MLADINSKEM
CENTRU LITIJA

Osnovnošolci in dijaki so že pogumno zakorakali v novo šolsko leto, študentje pa odštevajo še zadnje počitniške dni in upamo, da ne
v preveliki meri, lovijo zadnje izpitne roke. Tudi
v MCju se program počasi vrača v ustaljene
tirnice.

Dnevni center

Vsak dan, od ponedeljka do petka, se lahko
prideš (po)družiti v naš dnevni center. Odprti
smo od
14:00 do 20:00. Aktivnosti se prilagajajo
potrebam in željam mladih, nek osnovni program pa zajema: ponedeljke in srede, ko »mi
delamo po svoje«, igramo družabne igre, se
pomerimo v pikadu ali v ročnem nogometu,
občasno pogledamo kakšen film in poslušamo
glasbo. Če kakšen dan volje po merjenju moči
v igrah primanjkuje pa se le ležerno pogovarjamo. Torki so namenjeni ekologiji – preko igranja kvizov, predstavitev in pogovorov spoznavamo ekološke teme, ki nam jih poskuša
približati ESE prostovoljka Phoebe. Četrtke
je okupiral Anže in program GAMERS CLUB,
kar pomeni, da se dogaja za računalniškimi
mašinami, ob petkih pa navadno dogaja
našim lokalnim prostovoljcem, zato le pridi kaj
okoli.

MC Litija

DOM TISJE
SKUPAJ ZMOREMO VEČ - 21. SEPTEMBER, SVETOVNI DAN
ALZHEIMERJEVE BOLEZNI
Demenca je sindrom, skupek
simptomov, ki opisuje vsako stanje, za katerega je značilno nenormalno ter izrazitejše zmanjšanje
kognitivnih funkcij. Je kronična
in napredujoča bolezen možganov. Povzroča
spremembe na možganskih celicah. Težave,
s katerimi se soočajo oboleli, so povezane s
spominom, imajo težave pri presoji položaja in
vplivajo na sposobnost logičnega razmišljanja.
Iz tega izhajajo težave v sporazumevanju, obvladovanju vsakdanjega življenja in negovanju samega sebe ter povzročajo vedenjske in
osebnostne spremembe.
Nikogar, ki oboli za
demenco, ni mogoče enačiti z drugimi
pacienti, ki trpijo
zaradi te bolezni.
Bolezen poškoduje
različne dele možganov ter v različnem
obsegu. Zato so tudi
posledice različne in
s tem se razlikujejo
tudi vplivi na njihovo
vsakdanje življenje,
od majhnih do zelo
hudih, zlasti v kasnejših stopnjah obolenja.
Zelo pomembno je dejstvo, da se vsak posameznik na bolezen odziva povsem individualno
in v skladu s svojo osebnostjo.
Spremljanje in negovanje ljudi obolelih z demenco utegne človeka hudo izčrpati in je lahko
skrajno težavno. Zato so naprezanja strokovne
in laične javnosti v smeri ozaveščanja o bolezni demenca izredno pomembna. Mesec september je na tem področju najbolj prepleten s
tovrstnimi aktivnostmi. Tudi stanovalci in zaposleni Doma Tisje bomo v letošnjem letu prispevali svoj glas k ozaveščanju lokalne skupnosti
o demenci.

Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni - se pridružujemo akciji s Sprehodom za
spomin, ki bo 21. 9. 2022, s pričetkom ob
9.30. uri izveden v obeh enotah Doma Tisje.
V matičnem domu v Črnem Potoku se bo Sprehod za spomin odvil v prijetni okolici doma.
Medse bomo povabili svojce in prostovoljce,
ki bodo s stanovalci prehodili pot okoli doma.
Ob poti se bodo lahko ustavili na postojankah,
se okrepčali s pijačo in prigrizki, ter se poučili
o izpostavljeni temi srečanja – Alzheimerjeva bolezen. Udeležence bomo povabili tudi k
sodelovanju na kreativni delavnici v parku ob
domu, ki bo prilagojena vsem udeležencem,
tudi otrokom.
Stanovalci enote Litija se bodo z zaposlenimi,
svojci in prostovoljci sprehodili od doma do mestnega jedra Litije. Občani in občanke jih bodo
opazili v modrih majicah, v spremstvu modrih
in belih balonov. Na cilju se bo odvil kulturni
program, ki bo tudi glasbeno obarvan. Srečanju
se bodo prav gotovo pridružili tudi mimoidoči, s
katerimi se radi pogovorimo o namenu našega
druženja in jih z zloženkami seznanjamo z razsežnostmi Alzheimerjeve bolezni.
Vabimo vas, da se zaposlenim Doma Tisje pridružite tudi na stojnici na 3. festivalu medgeneracijskega povezovanja v petek, 23.9.
2022. Želimo si medsebojnega sodelovanja,
izmenjave znanja in izkušenj tudi s področja
skrbi za obolele z demenco. Sami že več let
skrbimo za delovanje na tem področju preko Demenci prijazne točke na obeh lokacijah
doma z namenom, da se informacije o tej bolezni širijo.
Z načrtovanimi dogodki si želimo opozoriti
našo skupnost o številnih obrazih, ki jih ima
Alzheimerjeva bolezen, predvsem pa tudi predstaviti prispevek našega doma pri soočanju z
boleznijo v vsakodnevnem življenju. Skupaj
zmoremo več.

Romana Volič Vukadin

IZLET IN SREČANJE STAREJŠIH ČLANOV
KO RDEČEGA KRIŽA DOLE

V KORK-u Dole vso skrb posvečamo starejšim članom. Že v
mesecu januarju smo pri letnem
programu nalog načrtovali dva
srečanja. Prvega smo izvedli skupaj s srečanjem krvodajalcev in sprejemom
mladih članov v podmladek Rdečega križa, dne
29. maja 2022, v dvorani na Dolah. Drugo srečanje pa smo povezali s poldnevnim izletom v
nedeljo, 4. septembra 2022, na Lisco.
Avtobus je zasedlo 43 članov nad 65 let in 7
prostovoljcev oz. spremljevalcev. Najstarejši
udeleženec je štel 92 let, najstarejša udeleženka po 88 let. Pot nas je vodila preko Radeč,
Loke pri Zidanem mostu in naprej na Lisco.
Predsednik Rudi Božič je vse udeležence pozdravil, med njimi tudi našo članico in predsednico OZRK Litija go. Danico Sveršina ter
opisal program izleta. Na parkirnem prostoru
pod vrhom Lisce smo se okrepčali s pijačo in
prigrizkom. Sprejel in pozdravil nas je g. Jože
Prah, predstavnik Planinskega društva Lisca
Sevnica. Jože je naš dolgoletni prijatelj, saj ga
je kot mladega gozdarskega inženirja službena
pot na Dole zanesla že pred 40 leti. Sedaj pa v
vlogi predsednika Društva oglarjev Slovenije in
predstavnika Slovenije v Evropski zvezi oglarjev pogosto obiskuje naš kraj in se udeležuje
vseh pomembnih prireditev v oglarski deželi.
Na ne preveč zahteven vzpon do vrha hriba
se je peš podalo večina navzočih. Navdušeni
smo bili nad prostranim travnikom na vrhu z
lepimi razgledi na vse smeri Slovenije. Lisca je
razgledna gora v Posavju, leži severno od Sevnice in meri 948 m nadmorske višine. Na vrhu
stoji meterološka radarska postaja. Navdušeni
smo bili nad lepim razgledom na Posavsko –
Zasavsko hribovje, del Dolenjske, kjer se lepo
vidijo Gorjanci. Lep je tudi pogled na daljno Notranjsko, kjer nad prostranimi gozdovi izstopa
Snežnik. Na sredini travnika je postavljen visok
lesen štor s kovinsko ploščo, na kateri so s puščico označene smeri na najbolj znane gore

in vrhove v Sloveniji. Po prihodu k planinskim
postojankam, ki so v upravljanju Planinskega
društva Lisca Sevnica, nam je najprej razkazal
Jurkovo kočo in v njej vse udeležence pogostil
s pecivom in kavo. Skuhale in postregle pa so
naše prostovoljke. Ogledali smo se tudi Tončkov dom, ki je imel polno gostov. Malo nižje je
pogled vabila kapelica s kipom Matere Božje.
Dograjena je bila leta 1940 na pobudo domačina Blaža Jurka, najbolj znanega učitelja, ki je bil
tudi velik ljubitelj gora in pohodništva. Čas, ki
smo ga preživeli na Lisci z vodičem in gostiteljem Jožetom, je prehitro minil. Ob slovesu smo
se mu iskreno zahvalili za izčrpani opis vseh
znamenitosti Lisce in okolice.
Z avtobusom smo se spustili nazaj proti Loki in
se ustavili v Okroglicah, kjer nas je v gostišču
Močivnik čakalo kosilo. To gostišče se nahaja
na pobočju Lisce in Lovrenca. Pred domačijo
je urejeno parkirišče, ki omogoča tudi dostop
z avtobusom. Prijetno okolje in prijazno osebje
poskrbijo za dobro počutje njihovih gostov. To
smo smo se prepričali tudi mi, saj smo bili s
hitro postrežbo in okusnim kosilom zelo zadovoljni. Udeležence je pozdravila in nagovorila
ga. Danica Sveršina in po navodilih RKS pozvala prisotne k podpisu liste navzočih. Za dobro
voljo in veselo druženje je poskrbela Mojca
Pleterski, da se je pelo in plesalo. Pozornost
smo namenili najstarejšemu udeležencu in
najstarejši udeleženki. Nazdravili pa smo tudi
udeležencu, ki je tega dne praznoval rojstni
dan. Druženje v gostišču je prehitro minilo, zadovoljni in dobre volje smo se odpravili proti
domu. S kratkim postankom v Radečah smo se
posladkali še z okusnim sladoledom. Ga. Danica Sveršina se je v imenu udeležencev zahvalila
vodstvu in vsem prostovoljcem za ves trud pri
izvedbi izleta. Predsednik in vodja izleta Rudi pa
je izrekel zahvalo vsem prostovoljcem, ki so v
rekordnem času na terenu zbrali prijave za poln
avtobus in sodelovali pri vseh pripravah na ta
dogodek. Pohvalil je tudi vse udeležence, ki so
upoštevali vsa navodila o poteku izleta.
Zahvala pa je bila izrečena tudi šoferju
Miranu za varno vožnjo. Vsi udeleženci
smo bili z izletom in
srečanjem zelo zadovoljni, saj nas je
vseskozi spremljalo
lepo vreme.

Ana Kotar
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ZGODILO SE JE
DELO DRUŠTVA V OSMIH MESECIH IN POGLED V PRIHODNOST

Neverjetno hitro je minilo teh osem mesecev, a na srečo smo lahko delovali brez
prepovedi, kar se je dogajalo zadnji dve leti. V preteklih mesecih smo se trudili
izpolnjevati cilje, da smo obogatili in vas vzpodbudili k različnim dejavnostim, ki
smo jih organizirali v letošnjem letu. V jeseni življenja nam druženje pomaga premagovati osamljenost in popestri življenja.
Letošnje leto je bilo zelo pomembno, saj smo izvolili novo vodstvo za naslednja
štiri leta. Izvolili smo nove vodje športne in izletniške sekcije, novo podpredsednico in tajnico.
Izvedli smo Slavnostno akademijo, ki je bila predvidena v lanskem letu in razstavo naših del v
zadnjih desetih letih.
Že v začetku leta so se naše ustvarjalne delavnice trudile z izdelovanjem čestitk za naše najstarejše člane. Potekalo je tudi medgeneracijsko sodelovanje s predšolsko in šolsko mladino.
Naša literarna skupina je ob materinskem dnevu obiskala dom starejših občanov v Šmelcu in v
Črnem potoku, kjer smo jim pripravili kulturni progam z recitacijami in petjem. V mesecu maju
smo ob sodelovanju območne izpostave JSKD Litija in Društva Geoss, pripravili slovesnost Geoss-u za 40 let. Literarna skupina pa je organizirala še ekskurzijo v Rogatec, kjer stoji v Muzeju na
prostem rojstna hiša pesnika Jožeta Šmita, ki je pokopan na litijskem pokopališču.
Izvajali smo ZDUS-ov projekt »Starejši za starejše« in tako starejšim krajšali čas. Srečali smo se
na prijateljskem obisku v Mariboru. Izvajali smo tečaj za uporabo pametnega telefona. Udeležili
smo se Festivala skupnosti. Anici in Jožetu Kimovcu smo v SVC priredili kulturni program za
njunih 90 let in se jima zavalili za dolgoletno pomoč društvu. Obiskali 100 letnico gospo Marijo
Hribar. Razdelili pakete Rdečega križa. Tudi na šolarje nismo pozabili, saj smo jih prve tri dni novega šolskega leta pospremili v šolo.
Sodelovali smo tudi na športnih igrah v Zasavski pokrajinski zvezi v kegljanju, balinanju, ribolovu,
pikadu in streljanju in osvojili tri prva mesta in se tako uvrstili na državno prvenstvo.
Pohodniško planinska in izletniška sekcija sta po programu organizirali zanimive pohode in izlete.
Vse naše dejavnosti sproti objavljamo tudi v Občanu in na naši spletni strani.
V jesenskem in zimskem času bomo nadaljevali z začrtanim programom. Pogostili bomo starejše
nad 80 let, izvedli bralno značko in koncert citrarjev ter obeh pevskih zborov in obiskali starejše
v obeh domovih starejših občanov.
Članice Ustvarjalne delavnic bodo izdelovale darila za potrebe društva in za šolarje pripravile zanimive ure v ročnih spretnostih. Nadaljevali bom s projektom » Starejši za starejše«. Planinci bodo
še naprej ubirali planinske poti. Izletniška sekcija bo organizirala izlet v neznano, martinovanje in
novoletno srečanje. Na športnem področju bomo poskrbeli za gibanje, saj gibanje krepi fizično in
psihično moč. Znova bomo razdelili pakete Rdečega križa. Kadrovska in stanovanjska komisija se
bosta še naprej trudili za pridobitev novih članov, skrbela za obveščanje o delu društva, urejanje
spletne strani in pisanje kronike.
To je kratka predstavitev dosedanjega in prihodnjega dela našega društva.
Vas dragi upokojenci vabim, da se nam pridružite, skupaj z nami boste preživeli lepšo jesen
življenja.
Imejmo se radi in ne pozabimo, najlepše darilo je nasmeh, lepa in prijazna beseda, beseda optimizma in spodbude.
Predsednica DU Irena Kramar

VARNA POT V ŠOLO

Društvo upokojencev že vrsto let pomaga organizirati varovanje šolarjev prve tri dni šolskega let,
skupaj s predstavniki CPS in Policijske postaje Litija. Varovanje je potekalo na obeh litijskih šolah
in podružničnih šolah v Hotiču, Kresnicah, Jevnici, na Vačah, Dolah in v Gabrovki. Naši prostovoljci so v sodelovanju s predstavniki policije, izvajali preventivne aktivnosti v križiščih in na prehodih
za pešce. Nekateri člani se akcije udeležujejo že več let, vsako leto pa se nam pridružijo novi, kar
je razveseljivo. Zahvaljujem vsem sodelujočim in vabim tudi ostale člane, da se nam pridružijo v
prihodnjem letu.

življenjsko pot. Rodila sta se v istem letu, le z majhno razliko v dnevih. Vsa leta skupnega življenja
sta v Slivni gradila pot sreče, ki je v njuno vas prinašala napredek. Vas je dobila vodovod, asfalt,
okrepili so električno in telefonsko napeljavo, kupila sta tudi defibrilator. V vse to je vgrajeno veliko vztrajnosti, dela, organizacijskih sposobnosti in tudi kar nekaj njunih financ. Leta 1965 sta v
svoji hiši odprla gostilno, ki je postala zaradi dobre hrane in gostoljubnosti znana daleč naokrog.
S tem sta postavila temelje turističnemu razvoju Slivne in širši okolici Vač. Tudi znamenita točka
GEOSS je v veliki meri povezana z njunim imenom. Vse to je le nekaj pomembnih uresničenih
ciljev na njuni poti sreče. Ančka je že nekaj časa stanovalka v Domu Tisje, Jože ji dela družbo ob
dopoldnevih. Vsak dan se k njej od doma pripelje sam.
Želimo jima, da ujameta še veliko trenutkov sreče in se nasmehneta vsakič, ko jima to veli
srce. Naj bo vsak dan priložnost za srečo.
Milka Rogelj

ZGODILO SE BO

Pohodi: 8. 10. 2022 – ne vemo kam
22. 10. 2022 – Kokoš – Primorska

Izleti: v mesecu oktobru – Grad Miren in Gradišče ob Soči

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI
Spoštovane članice in člani društva. Poletje se počasi poslavlja, v upanju, da
ne bo kakšnih novih presenečenj glede Covid-a, smo vam v društvu pripravili
aktivnosti za jesen. Vabljeni ste tudi vsi ostali občani!

OBVESTILA

MERITVE KRVNEGA SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA,
TRIGLICERIDOV IN SATURACIJE
Meritve se bodo izvajale v sredo: 5. 10. 2022 v društveni pisarni od 8.00 – 10.00
ZDRAVSTVENA DELAVNICA
Spomladi smo v društvu izvedli predavanje z naslovom Ožilje skozi leta. Predaval je g. Aleš Homovec, strokovnjak na področju celične medicine. Zato smo vam v mesecu oktobru pripravili
pregled oz. meritve, s katerimi lahko preverite elastičnost vaših arterij, ki z leti popušča. Potekalo
bo v torek: 4. 10. 2022 od 9.00 do 13. ure v knjižnici Litija, Parmova 9, 1270 Litija
Prosimo, če se na pregled prijavite do 21. 9. 2022 v društveni pisarni.
Cena pregleda v njihovi ambulanti v Ljubljani je 65 EUR, za člane in podporne člane pa znaša
društvena cena 35 EUR (pregled in svetovanje).
STROKOVNA PREDAVANJA
Predavanje v mesecu septembru pod naslovom »PRISOTNOST IN ŠKODLJIVOST TEŽKIH KOVIN V TELESU IN ZAJEDALCI V KRVI« bo potekalo pod vodstvom ga. Eme Furlan, doktor parazitologije, v torek, 27. 9. 2022 ob 16.00 uri, v prostorih Knjižnice Litija, Parmova 9, 1270 Litija.
Predavanje »ŠTETJE OGLJIKOVIH HIDRATOV IN POMEMBNOST PREHRANJEVANJA ZA
SLADKORNE BOLNIKE« bo potekalo pod vodstvom ga. Daše Medvešek, dipl. med. sestre iz
ZD Litija, v torek 11. 10. 2022 ob 16.00 uri v prostorih Knjižnice Litija, Parmova 9, 1270 Litija.

POHODI
22.9.2022

SEPTEMBER

Pohod vodi:

Hrib Preveg – Tepe ali Šmartinsko Jezero, odhod 7.00 uri

Hauptman Alojz

29.9.2022

Ljubno ob Savinji – koča na Travniku, odhod ob 7.00 uri
OKTOBER
6.10.2022 Kokoš (primorska), odhod ob 7.00 uri
13.10.2022 Pokljuka – Viševnik (2050 m) ali Ablanca (2004 m), odhod ob 7.00 uri
– Dolenjske toplice ali kopanje v bazenu, odhod 8.00
20.10.2022 Pogorelec
uri

PLANINSKI POHODI

Poletje je čas dopustov in tudi primeren čas za potepanje, zato naša Planinsko pohodniška sekcija tudi v
tem času izpolnjuje svoj program. Kljub vročini, ki je bila
stalnica letošnjega poletja, smo vedno našli poti, ki so
nas hladile in popestrile poletne dni.
Sredi julija smo se podali po SOLČAVSKEM, kjer je toliko lepih kotičkov in razgledov, da nas Milan vsako leto
enkrat odpelje tja, proti Logarski dolini. Povzpeli smo se
na Hudo peč pod goro Olševo,
si odpočili pri kmetiji Klemenšek in se podali še na drugi vzpon, na bližnjo Klemenčo peč,s pogledom v globino na Logarsko dolino.Naprej po panoramski cesti smo
se za kratek čas ustavili še pri izviru Železne vode pod
Olševo ter jo seveda tudi poskusili.Vedno nekaj novega.
Naslednji pohod je bila prvo avgustovsko soboto RESSLOVA POT PO KRAKOVSKEM GOZDU, imenovana po
gozdarju in izumitelju ladijskega vijaka Josefu Resslu. Pot je del Krakovskega gozda, največjega
nižinskega poplavnega gozda v Sloveniji in se pričenja pri gostilni Žolnir, na obrobju Kostanjevice
na Krki. Gozdni sestav gozda je pester. Prevladujeta hrast dob in beli gaber, najdejo pa se tudi
jelševi sestoji. Celotni gozd je zatočišče številnih vrst gozdnih ptic.V predelu naravnega rezervata,
kjer je moč začutiti veličino pragozda, smo naleteli na padle drevesne velikane in vitalne stoletne
dobe s široko razvejanimi krošnjami. Najdebelejši med njimi meri v prsnem obsegu 7,5 m. Imenuje se Cvelbarjev dob in stoji izven območja pragozda, v Malencah.
Naše poletne pohode smo zaključili v domačem okolju. Podali smo se na KAMPLOV HRIB. Z
avtobusom smo se pripeljali do Kavškovih v Velikem vrhu, kjer nas je Danica pričakala s kavo in
pecivom. Dan je bil znova vroč, vendar se je naša pot nadaljevala po senčni gozdni poti in tako
smo po uri in pol dosegli Kamplov hrib. Tu smo si odpočili, izvedeli nekaj o nekdanjih lastnikih,
pozvonili za srečo, se vpisali v pohodno knjigo in se odpravili proti Štangi, kjer je čakal avtobus.
Povzetek iz prispevkov Marjane Berložnik, Ive Slabe in Ivanke Kofol

JUBILEJ DVEH KLENIH SLIVNANOV

V ponedeljek, 29. avgusta je v Domu Tisje - Šmelc, potekalo praznovanje – devetdeseti rojstni
dan Ančke in Jožeta Kimovec. V DU Litija smo se jima želeli zahvaliti za dolgoletno sodelovanje in jima s pesmijo in plesom
narediti praznik še lepši. Plesna
skupina Bizonke in bizonci je
poskrbela za dobro energijo,
srca naših dveh slavljencev pa
je božalo ubrano petje Beti in
Janeza ob spremljavi citer. Iz
njih so nežne melodije izvabljali Mili, Pavla in Peter. Čestitko
z najlepšimi željami sta jima
izrekla predsednica DU Litija
Irena Kramar in njun dolgoletni
prijatelj Janez Kres. Izvirno pesniško čestitko je Ančki namenil naš član Franc. S pogledom
nazaj, smo stopili tudi na njuno

Pavli Jože
Kavčič Alojz
Hauptman Alojz
Hauptman Alojz

TELOVADBA

Poteka pod strok. vodstvom vsako sredo, od 18.30 do 20.00 ure, v ŠP Litija. Karte lahko kupite
pred vadbo pri vaditeljici Klari Dev. Prva telovadba je v sredo 21. 09. 2022.

PLAVANJE

V bazenu Pungrt Šmartno pri Litiji, pod strokovnim vodstvom skupaj z MDI, vsako sredo od
16.00 do 17.00 ure.

USTVARJALNE DELAVNICE

Prva delavnica bo v četrtek, 27. 10. 2022 ob 16. uri, pod vodstvom ga. Helene Muzga.

EDUKATIVNO OKREVANJE
Hotel Šmarjeta **** (Šmarješke Toplice)
7 polpenzionov v dvoposteljni sobi
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi

16.10. – 23.10.2022
392,00 €
497,00 €

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

Hotel Kristal **** (Dolenjske Toplice)
7 polpenzionov v dvoposteljni sobi
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi

16.10. – 23.10.2022
392,00 €
497,00 €

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

Vse naše programe bomo izvajali po priporočilih NIJZ.
Ne pozabite, da v društvu zagotavljamo merilne aparate in
merilne lističe ter lancete. Lahko
nas predhodno pokličete, da vam
pripravimo vse kar potrebujete.
Za vse, ki uporabljate merilnike
krvnega sladkorja FreeStyle Libre,
smo vam v društvu priskrbeli folijo, katera dodatno zaščiti merilnik
na vaši roki, da se ne poškoduje.
To folijo prodajajo v Sanolaborju
v veliki količini, katere ne boste
porabili v nekaj letih. V društvu
jo lahko kupite v poljubni količini
(npr. 1 m za 1 leto ali manj).
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 spletni strani:
www.diabetiki-litija-smartno.com
DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN
ŠMARTNO PRI LITIJI
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Glasbeno bogato poletje Zbora sv. Nikolaja Litija
Zbor sv. Nikolaja Litija z glasbeno
bogatim poletjem in nastopom
na Glasbenem abonmaju Ivančna
Gorica zaokrožuje sezono in se
pripravlja na jubilejno, 25. leto
svojega delovanja, ki ga bo otvoril tradicionalni cikel Nikolajevih
božičnih koncertov.
To poletje smo se z zborom namesto poletnega počitka intenzivno pripravljali na dva večja
projekta: nastop na mednarodnem festivalu
Choralies v Franciji in nastop na domačem festivalu Slovo poletju v Litiji. Dober glas se širi v
deveto vas, v tem primeru na jug Francije, zato
so Zbor Sv. Nikolaja Litija nagovorili za izvedbo
celovečernega koncerta, našo zborovodkinjo
Heleno Fojkar Zupančič pa povabili za vodenje celotedenske delavnice na temo slovenske
ljudske pesmi. S tem smo ponosno ponesli slovensko pesem ponovno v svet. Za dobro popotnico smo svoj program pred odhodom v Francijo predstavili domačemu občinstvu v Litiji s
koncertom na trgu pred cerkvijo sv. Nikolaja
in se po enodnevnem počitku odpravili na pot
proti jugu Francije, v Vaison-la-Romaine. Po
nočni vožnji smo 3. 8. 2022 prispeli v očarljivo
mestece Saint-Paul-Trois-Châteaux, kjer smo
bili nastanjeni. Zvečer smo se odpravili v Vaison-la-Romaine in v antičnem rimskem teatru
prisluhnili otvoritvenemu koncertu festivala. S
polnočno generalko na istem odru smo dobili
vtis, kako bo naslednji dan, ko bomo tudi mi
nastopali pred tolikšno množico. Na dan koncerta smo z dirigentko Heleno Fojkar Zupančič
imeli še zadnjo vajo, se uredili in odpravili do
teatra.

Foto: Marjan Kanduč

Pred našim nastopom je štiritisočglavo občinstvo v pravo vzdušje spravilo tradicionalno
vsakodnevno skupno petje, nato pa smo bili na
vrsti mi, da vsem navzočim pokažemo, kaj premore slovenska zborovska glasba in da predstavimo Slovenijo skozi njene raznolike melodije. Z vsako skladbo so bili ljubitelji zborovske
glasbe v občinstvu bolj navdušeni ter nas na
koncu nagradili z bučnim aplavzom, ki je zahteval še dodatek. Tako smo ob drugi dodatni
skladbi zapeli vsi skupaj, teater pa je razsvetlilo
na tisoče lučk iz mobilnih telefonov in pričaralo trenutek, ki nam bo še dolgo ostal v spominu. Polni čustev in lepih misli mimoidočih po

mestnih ulicah smo se pripravili za zadnji dan.
Nastopili smo v telovadnici tamkajšnje gimnazije in se tako s pesmijo poslovili od kratke, a
nepozabne turneje po Provansi.

IZ DELA OZRK LITIJA

LETOVANJE V MZL RKS DEBELI RTIČ

»Letovanje je za otroke posebno doživetje, posebno
pa še za otroke iz socialno šibkih družin. Predvsem
pa je pomembno medsebojno druženje, pogovori,
tkanje prijateljskih vezi in čim več lepših preživetih in doživetih dni.«
Prizadevamo si, da bi bilo bivanje otrok čim bolj pestro, zanimivo in
razgibano.
Na 7-dnevno letovanje v Mladinskem zdravilišču in letovišču, ki je
potekalo od 16.8. – 23.8.2022 smo sprejeli 40 otrok, za njih so skrbeli 4 vzgojitelji. Otroci so uživali, plavali, telovadili, se igrali družabne igre, sodelovali v tematskih večerih…Otrokom je bilo omogočeno
letovanje po najnižji ceni, nekateri pa so letovali celo brezplačno.
Predloge so posredovali zdravniki iz ZD Litija.
Da smo lahko omogočili staršem otrok najnižji prispevek za letovanje otroka, nam z namenskimi sredstvi to omogoča Občina Litija.

Foto: Marjan Kanduč

Po vrnitvi domov nas je že čakal nov projekt,
tokrat na domačem festivalu Slovo poletju, na
katerem smo obeležili 60. obletnico Slovenske
popevke. Tomaž Pirnat in Barbara Grahor Vovk
sta za to priložnost izbor zimzelenih slovenskih
popevk priredila za zbor, bend in komorni godalni orkester. Zbor je tako z lastnimi solisti in
v sodelovanju z džez bendom (Jaka Pucihar na
klavirju, Gašper Bertoncelj na bobnih in Janez
Krevel na basu) ter komornim godalnim orkestrom Ad hoc 26. 8. 2022 v Športni dvorani
Litija pričaral prav poseben večer in se poslovil
od poletja. Tako med pevci kot poslušalci, ki
so na koncert prišli z različnih koncev Slovenije, še vedno odzvanjajo melodije pesmi, kot so
Zemlja pleše, Zlati prah, Orion, Med iskrenimi
ljudmi, V Ljubljano, zbor pa gre s svojim malim
avtom proti novim projektom in se veseli 17.
9. 2022, ko bomo s koncertom zaokrožili prvo
sezono novega Glasbenega abonmaja Ivančna
Gorica.
Ob koncu produktivnega poletja je Zbor sv. Nikolaja Litija z mislimi že v novi, jubilejni sezoni, ki bo postregla z odličnimi koncerti. Da bo
jubilejna sezona kar se da glasbeno bogata, k
soustvarjanju vabimo nove pevce; tiste ki želijo
skupaj z nami kdaj doživeli vzdušje tisočerih
lučk pod zvezdnatim provansalskim nebom,
spoznati nove prijatelje in skozi glasbo ter druženje ustvarjati nepozabne spomine. Prijavi se
na avdicije! Nikolajevci te že veselo pričakujemo.
Avtor besedila: Alexander Centa

Fotografija: Žiga Lupeš; grafična obdelava: Petra Skubic

Dogodek za mlade: Rastem z Evropo

Vas zanima pridobivanje izkušenj v tujini preko mladinskih, študentskih in dijaških izmenjav, prostovoljstva v tujini, program Erasmus + in Evropska solidarnostna enota? Pridružite se nam na dogodku Rastem z Evropo, ki bo v petek, 30.
septembra 2022 ob 17. uri v Litiji.
Kje se lahko prijavite na mladinske izmenjave? Kako potekajo? Kaj pričakovati?
Kako so se mladi počutili na izmenjavah? Kaj vse so doživeli? Bi izkušnjo ponovili? Vse to in še več
boste izvedeli od mladih, ki so bili na izmenjavi v tujini in tudi od organizatorjev tovrstnih programov. Da boste predstavljene evropske države še bolj spoznali, bo dogodek kulinarično obarvan.
Pridite ne bo vam žal. Dogodek poteka v okviru Evropskega leta mladih 2022 in je namenjen
mladim od 13. do 30 leta. Podrobnosti in prijave najdete na www.consulta.si. Vstop je prost.

LIKOVNI NATEČAJ:
»TEBI V POMOČ, ČLOVEK«
Učenci nižje stopnje PŠ Dole pri Litiji so sodelovali na natečaju za likovna dela na temo: Tebi
v pomoč, človek«, ki je potekal v mesecu maju
ob TRK.
Prostovoljka KORK Dole in mentorica krožka na
šoli sta učencem razdelili skromna darila.

10.9.2022 – Svetovni dan prve pomoči

Poslanica predsednice Rdečega križa Slovenije mag. Vesne Mikuž ob Svetovnem dnevu prve
pomoči:
Dovolite mi, da se vam ob Svetovnem dnevu prve pomoči iskreno zahvalim za vaš dragoceni čas,
znanja in izkušnje, ki jih posvečate največjemu humanitarnemu dejanju - prvi pomoči.
Zaposleni in prostovoljci nacionalnih društev Rdečega križa (RK) in Rdečega polmeseca (RP) po
vsem svetu vsako leto usposobimo za dajanje prve pomoči več kot 23 milijonov oseb. Znanja in
veščine prve pomoči morajo biti dostopna vsakomur, saj so ta pomemben gradbeni element k
zagotavljanju osebne varnosti in varnosti lokalne skupnosti. Tako s skupnimi močmi pomembno
prispevamo k uresničevanju Strategije 2030, katere cilji so zmanjšati negativen učinek nesreč,
števila umrlih in obolelih ter povečati kapacitete lokalne skupnosti in družbe.
Poleg usposabljanja oseb za dajanje prve pomoči je eno najpomembnejših poslanstev nacionalnih društev RK in RP opozarjanje na sam pomen prve pomoči. Zaradi pomanjkanja pravočasne ali
neustrezne prve pomoči vsako leto umre oziroma utrpi zdravstvene posledice na milijone ljudi.
Prva pomoč z oživljanjem je ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni,
s čimer se poveča možnost preživetja. Temeljni postopki oživljanja mimoidočih za dva- do štirikrat
povečajo možnost za preživetje osebe v primeru zastoja srca. V letu 2022 bomo poudarili pomen
vseživljenjskega učenja prve pomoči. Medse vabimo otroke, mladostnike, odrasle in starostnike,
da se naučijo oziroma obnovijo svoja znanja prve pomoči.
Vsako človeško življenje je pomembno, zato moramo svoja
znanja in veščine prve pomoči
obnavljati.
Vsakdo in povsod se lahko
udeleži usposabljanja iz prve
pomoči. Navedeno potrjujejo
tudi nekateri podatki, in sicer:
19 % nacionalnih društev RK
in RP po celem svetu organizira specifična usposabljanja
za invalidne osebe, 18 % za
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osebe, ki jim je bila odvzeta
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brezdomce. Usposabljanja se
pregl. 2/2023, 85 kW (116 KM), 1582 ccm, diesel 73 kW (99 KM), 1499 ccm, diesel motor, ročni
izvajajo tudi za otroke, in sicer
motor, ročni menj (6 pr.), SUV, 5 vrat, bela barva, kLIMA. menjalnik (6 pr.), 5 vrat, bela barva, kLIMA.
jih organizira kar 66 % društev,
od tega je v 20 % držav usposabljanje del učnega kurikuluma v osnovnih in srednjih
šolah. Omogočanje otrokom
in mladim, da se naučijo in
dajejo prvo pomoč, je ena od
strategij za doseganje varnejšega okolja in odpornosti za
15.800,00 EUR
11.480,00 EUR
vse državljane.
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218d
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Dokazano je, da se otroci in
nik: 2015, prev. 141855 km, 105 kW (143 KM), 179077 km, 85 kW (116 KM), 1995 ccm,
mladi lahko naučijo in izvajajo
1995 ccm, diesel motor, ročni menjalnik (6 pr.), diesel motor, ročni menjalnik (6 pr.), 4 vrata,
prvo pomoč, zato bomo še natemno siva kovinska barva, kLIMA.
2 vrata, temno modra kovinska barva, kLIMA.
prej vztrajali, da prva pomoč
postane sestavni del izobraževalnih programov že v vrtcu ter v osnovnih in srednjih
šolah. Otroci so pomembni
izvajalci prve pomoči, prav
tako pa predstavljajo velik del
prebivalstva, ki prejema prvo
pomoč v nujnih primerih. Ob10.560,00 EUR
8.650,00 EUR
vezno usposabljanje šolskih
OpeL Astra 1.7 CDTI 81kw s s enjoy GTC Let CITROeN C3 Feel BlueHDi 75 s s LeD
otrok ima največji vpliv na iznik: 2014, prev. 141179 km, teh. pregl. 1/2023, 81 kW NAVI Letnik: 2018, prev. 75025 km, 55 kW
(110 KM), 1686 ccm, diesel motor, ročni menjalnik (75 KM), 1560 ccm, diesel motor, ročni menjal
boljšanje stopnje oživljanja s
(6 pr.), coupe, 3 vrata, temno modra kov. barva, kLIMA. nik (5 pr.), 5 vrat, bela barva, kLIMA.
strani mimoidočih. Prepričani
smo, da lahko z zagotavljaNA ZALOGI TUDI: OpeL Mokka 1.6 CDTI DRIVe 4X4, letnik 2016, prev. 105514 km, 100
njem življenjsko pomembnih
kW (136 KM), 1598 ccm, diesel motor, 5 vrat, ročni menjalnik (6 pr.), bela barva, cena
veščin otrokom pomagamo
13.800,00 €; VOLkswAGeN passat Alltrack 2.0 TDI 4M BlueM.Tech.Alltrack avt.125kw
zgraditi bolj odporno generaDsG, letnik 2013, prev. 227949 km, teh. pregl. 1/2023, 125 kW (170 KM), 1968 ccm, diesel
motor, 5 vrat, avtomatski menjalnik, bela barva, cena 12.600,00 €; ter še nekaj testnih vozil.
cijo.
“Prva pomoč povsod in za
Spodnji Log 27 pri Litiji
vsakogar.”
Tel.: (01) 897 48 88

Danica Sveršina in Irena Videc
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DRUŠTVA / ZANIMIVOSTI

LILIN VRTILJAK

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

In prikradla se je jesen, odeta v svoje tople
barve, ki so vedno znova inspiracija za nove
umetnine…
V tem mesecu naj še posebej izpostavim
dogodek, ki smo se ga vsi veselili in na katerega vas toplo
vabimo. Galerijsko jesen na gradu Bogenšperk je namreč zaznamovala retrospektivna razstava del izjemnega slovenskega slikarja, risarja in grafika, Jožeta Potokarja Cvrča,
ki je za svoja dela prejel številna priznanja in nagrade. Njegov umetniški izraz je močno zaznamovala poklicna pot, saj
kot upokojeni rudar iz Trbovelj v svojih delih, poleg motivike
krajin, konjev in ženskih aktov, posveča posebno pozornost
»knapovstvu«. Razstava je postavljena na ogled v sodelovanju
Društva LILA, JSKD OI Litija in JZ Bogenšperk.
Lilovci smo aktivni vse poletje. Vključili smo se v aktivnosti
za reko Savo z razstavo fotografij reke Save, delamo tudi v
študijski skupini IC Geoss KarArtena.
Na gradu Bogenšerk smo v avgustu postavili razstavo grafik,
katere smo tiskali v našem ateljeju.
Naši člani so se udeleževali in predtasavljali svoja dela na različnih ex temporih - likovni tabor v organizaciji Ars viva Stari
trg pri Ložu, ex tempore likovnega društva Trebnje v lovskem
domu Mala loka. Ustavrjali smo tudi na ranču našega člana
v Mačjem dolu in se ob tedenskih srečanjih v ateljeju delili
poletne vtise in načrtovali aktivnosti za naprej.
K vpisu vabimo mlade in najmlajše . Vpis bo potekal v
Ateljeju LILA (stavba KC Litija na Stavbah) in sicer 21. in
28. septembra od 17. do 18. ure!

PRESEGLI SMO TISOČ ČLANOV DRUŠTVA

Pri sprotnem vodenju evidence vpisanih in izpisanih članov Medobčinskega
društva invalidov Občin Litija in Šmartno pri Litiji, smo koncem avgusta tega
leta, vpisali tisoč petega člana!
Včlanjenih je 632 invalidov s statusom in 373 podpornih članov.
Ta podatek nam pomeni spodbudo in potrditev, da smo na pravi poti.
Predsednik, Bogomir Vidic

Brač – otok, ki ga ne pozabiš

Za LILO piše Aleksandra Krnc

informacije

• Prispevek za objavo naj ne bo daljši od ene tipkane A4 strani, kar pomeni
1/4 strani časopisa. K prispevku lahko priložite 1 ali 2 fotografiji.
• Če je vsebina prispevka daljša kot 1/4 časopisne strani se ta razlika
obračuna po ceniku v cm2.
• Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata in lektorirata objavljenih
informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.
• Avtorji članka morajo biti obvezno podpisani s polnim imenom in priimkom.
• Prispevke je potrebno poslati do 8. v mesecu, prejete po tem datumu nismo
dolžni objaviti v tekoči, ampak jih bomo lahko objavili v naslednji številki.
• Prispevke pošljite na: tiskarna.aco@siol.net ali obcan@siol.net
•D
 odatne info.: 041 719 444 (Aco J.)

Uredništvo Občana

V četrtek, 1.9.2022, smo se člani Medobčinskega društva invalidov Litija - Šmartno z agencijo
Travel – Tilago kar s tremi avtobusi odpeljali na letovanje na otok Brač. Bilo nas je kar 153. Vrnili
smo se v četrtek, 8.9.2022.
Že na postajališču železniške postaje v Litiji je bilo čutiti, da se vračamo v znano letovišče Bluesun Holiday Village hotel Bonaca, kjer smo uživali že preteklo leto. Potovali smo brez zapletov, se
v Splitu vkrcali na trajekt Hrvat in pripluli v mestece Supetar. Z avtobusi smo se odpeljali do Bola.
Ko smo izstopili iz avtobusov, nas je pozdravila zelena okolica našega letovišča. Poiskali smo
svoje hišice in se namestili v čiste in lepo urejene sobe. Čakalo nas je tudi kosilo. Ves čas smo
uživali v pestri ponudbi sadja, zelenjave, glavnih jedi, zelenjavnih juh, sladic in pijač. Ob bazenu
pa smo imeli prireditveni prostor in bar z osvežilnimi in drugimi pijačami.
Vsak dan se je pričel z razgibavanjem, ki ga je vodila mlada udeleženka Marija. Po zajtrku, ki je bil
kot ostala dva obroka na izbiro, smo odšli na plažo. Bili smo blizu plaže Zlatni rat, ki predstavlja
drgulj hrvaškega turizma. Peščena plaža zaradi vremenskih pogojev pogosto menja svojo obliko. Tudi te dni je bila kot mravljišče,
komaj si našel prostor za svojo brisačo. Veliko smo plavali, saj je bilo
morje zelo toplo in čisto.
Kdor je želel, je lahko odšel tudi na
dva izleta: ogled oljarne, kamnoseške delavnice in na Vidovo goro, ki
je s svojimi 778 metrov nadmorske
višine najvišja gora vseh jadranskih
otokov. Ob večerih pa smo se zbirali
v našem poletnem gledališču ob bazenu, kjer smo se družili, se glasno
pogovarjali in srkali najljubše pijače. Ker so z nami letovali tudi člani
Country plesne skupine Bizonke in
Bizoni, smo neizmerno uživali v njihovem nastopu. Po nastopu je bila delavnica Country plesa. Sledila je glasba za ples. Navdušila
nas je Marija s svojim izraznim in čutečim plesom. Zadnji večer je gostovala klapa Kuroj z otoka.
Njihove pesmi so nam priklicale spomine na lepe trenutke z dragimi osebami, ki jih ni več.
Sprehod do Bola, slikovitega mesteca, ki te s svojo prelepo naravo, dalmatinskim šarmom, z vrvežem mondenega letovišča čisto prevzame. Ob poti so stojnice s spominki iz braškega kamna.
Bol je tudi pravo deskarsko letovišče.
Na poti domov smo se pogovarjali, kaj nam je bilo na letovanju všeč. Našteli smo: dobra hrana,
druženje, zabavni večeri, sproščenost, smeh, pomoč drug drugemu, dobra zdravniška oskrba,
lepa narava…
Iskrena hvala vsem na društvu, šoferjem, vodiču, našemu Lovru, lastniku agencije, ki nas je ob
povratku presenetil z obiskom, vsem in vsakemu, ki je prispeval košček sebe, da je letovanje res
uspelo.
Marjana Dražumerič

Privoščite si svežo in dišečo kavo v objemu narave Sitarjevca
Ob sprehodu na hrib Sitarjevec in bližnje okolice, vožnje s kolesom ali
ob ogledu Rudnika Sitarjevec Litija, si lahko postrežete s 24-imi toplimi,
28-imi hladnimi napitki ter 14-imi različnimi prigrizki.
2 nova avtomata vas pričakujeta pred recepcijo rudnika Sitarjevec
Litija. Možno je plačilo z gotovino, s plačilnimi karticami ali telefonom.
Vabljeni na pokušino zares dobre kave v objemu narave Sitarjevca!

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

PROTOKOL

je na primer obred dviga državne zastave na GEOSS-u, ob Dnevu zastave. Natančno je dogovorjeno kako so
vojaki oblečeni, kakšna bo razdalja med njimi, kako bodo korakali, kdaj in kako bodo prijeli zastavo in druge
podrobnosti (sl.). Protokol je npr. poroka. Vé se, kje mora stati nevesta, kje ženin in vse ostalo.
V našem primeru beseda PROTOKOL pomeni dogovorjen obred, dejanje pred začetkom vsake prireditve na
GEOSS-u. Upravni odbor Društva GEOSS je bil mnenja, da se pred začetkom vsake prireditve na GEOSS-u
iz vsebinskega vidika te prireditve, seznani vse prisotne o poslanstvu, pomenu in nastanku GEOSS-a. Večina navadno ne pozna večplastnega pomena in poslanstva tega
prostora. Za tiste, ki pa to poznamo, pa se vedenje in zavedanje
osveži in poglobi. Protokol torej izkazuje in podčrtuje poslanstvo
GEOSS-a, poglablja narodno zavest in hkrati spoštovanje vseh
narodov in to tudi demonstrira in širi na vse strani. Zato ga, po
sklepu društva, varuhinja poslanstva GEOSS-a prebere pred začetkom vsake prireditve. Ko so prebivalci Slivne začutili to plemenito poslanstvo, so se včlanili v društvo GEOSS z željo, da bi ravno
tem idealom posvetili svoje življenje. Tudi jaz sem na primer član
Mednarodnega združenja bosanskih brdskih konj, ker želim, da ta
najstarejša pasma konj ne bi izumrla, saj je ravno ta konj pomagal
partizanom do zmage, ko je nosil ranjence, itd. Zato so gasilska
društva tako zelo priljubljena, ker njihovi člani čutijo in hočejo
zaščititi imetje in življenje ljudi. Član nekega društva si torej zato,
da bi po svojih močeh uresničeval poslanstvo te organizacije oz.
ga podpiral. Seveda pa zaradi tega, ker je Bog dal vsakemu drugačno, a najbolj pametno pamet, pride do nesoglasij, ki jih je
potem z ljubeznijo potrebno nekako rešiti!
Protokol je prilagojen vsaki prireditvi posebej in
je vselej malce drugačen. Vendar bistvo pa mora
ostati nespremenjeno, kot je vedno enako tudi
poslanstvo GEOSS-a. Besedilo protokola nas
plemeniti. Nekateri pa so prepričani, da je predvsem zaradi protokola, ki naj bi trajal okoli 3 minute, skoraj vsaka prireditev podobna prejšnji.
Izmed številnih protokolov, ki jih piše varuhinja
poslanstva GEOSS-a pa si lahko enega pogledate na naslovu www.vace.si/protokol.pdf
Ni dvoma! Rad nas imam! 
Zvonček Norček
Za tiste, ki so vam všeč moji rahlo nagajivi prispevki v Občanu! To je bližnjica: http://www.vace.si/OBCAN.htm . Lahko pa
vam to tudi natisnem.

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

ZAPOSLI
• DELAvcA ZA IZDELAvO PALEt
(delo v delavnici)
• cNc OPERAtER: III. ali Iv. stopnja

lesne smeri

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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V MIŠJEM DOLU PETDESET TRAKTORJEV ali ABRAHAM V MIŠJEM DOLU

Nič kolikokrat lahko slišimo vprašanja in skrbi, kakšno presenečenje naj
pripravimo slavljenki ali slavljencu za Abrahama. Radi bi pripravili nekaj
posebnega, kakšno presenečenje. Kaj? Kako? Pa smo ga pripravili na Primskovem, presenečenje ki je in bo še dolgo odmevalo.
Mirno nedeljsko popoldne, 10. julija, okrog 14. ure so se z vseh strani zaslišali zvoki traktorjev. Petdeset traktorjev iz vseh vasi in zaselkov Primskovega se je pomikalo čez Poljane, preko Vinjega Vrha, Oble Gorice in iz drugih
smeri do Stare Gore pri Primskovem. Od tam pa se je kolona pomikala v
organiziranem, po natančno pripravljenem scenariju, v sprevodu na glavno
cesto pri sv. Antonu in naprej v Mišji Dol.
Prvi v sprevodu je bil, tako kot se na vasi spodobi praznično okrašen lojtrnik na katerem so poleg veselih sovaščanov s pletenkami sedeli fantje s
harmoniko, za njim traktor z mlajem, nato pa petdeset okrašenih traktorjev, med njimi tudi oldtamerji. Za red in varnost so skrbeli redarji, vestni
primskovški gasilci.
Spet smo bili priča znanemu reku, ki ga pogosto slišimo na Primskovem:
če je treba stopimo skupaj in akcijo izpeljemo. In smo jo. Organizatorji
-sorodniki Abrahamovca so pripravili res enkratno presenečenje, kakršnega slavljenec niti v sanjah ni pričakoval. Traktorji so drug za drugim polnili
travnik kmetije na desni in na levi strani glavne ceste v Mišjem Dolu. V hipu
je bil postavljen mlaj, klopi in mize, zadišalo je po hrani, tudi točenega piva
ni manjkalo. Sledila je zdravica, zvrstila so se voščila, odmevala je pesem
in glas harmonike, druženje. Po zraku je krožil dron in spremljal dogajanje.
Pravi praznik. Za domislico in trud si organizatorji zaslužijo veliko pohvalo.
Dogodka pa se bomo še dolgo z navdušenjem spominjali.
Marinka Vidgaj

BLAGOSLOV HABJANOVEGA KRIŽA
V KRESNIŠKEM VRHU

V župniji Kresnice smo obhajali blagoslov obnovljenega Habjanovega križa v Kresniškem Vrhu. Križ je blagoslovil naš gospod župnik
Božidar Ogrinc.
Na precej nedostopnem terenu sredi
gozda je križ, ki ga
je obnovila njegova lastnica gospa
Kristina Habjan.
Po ljudskem izročilu se je na tem mestu vedno ustavil
pogrebni sprevod,
kjer so utrujeni nosači s krsto umrlega za nekaj trenutkov postali, molili pred podobo
Križanega, si nekoliko odpočili in nadaljevali svojo pot do kresniškega pokopališča pri cerkvi sv. Benedikta.
Gospa Kristina je z obnovo križa izpolnila dolgoletno željo in obljubo
svojega pokojnega moža Gabrijela in poskrbela za prijetno druženje
v družbi prijateljev po blagoslovu!
Leonida Razpotnik

SHOD VETERANOV OZ VVS LITIJA-ŠMARTNO 2022

Na tradicionalni lokaciji v Veliki
Štangi se nas je zbralo preko sto
veteranov in njih partnerice. Soparno vreme nas ni motilo pri izvedbi družabnih iger. Pri veteranih
je vedno na prvem mestu streljanje z zračno puško. Po doseženih krogih, bi jih lahko primerjali z
športnimi strelci. Met bombe na razdalji 10, 15 in
20 metrov v krog je bil odličen. Veterani se ne predamo. Met
podkve v krog ni bil nič slabši kot pri bombi. Pa naj še kdo
reče, da smo veterani za odmet. Podkev v krog je je izziv za
dobro roko. Ker naše območno združenje pokriva dve občini
sta se ekipi Šmartna in Litije pomerili še v vlečenju vrvi.
Najboljšim trem v posameznih disciplinah smo moškim in
ženskam podelili praktične nagrade.
Pri ženskah je bila v vseh treh disciplinah najboljša Barbara
Lenart, pri moških pa Bojan Kovič.
Našega srečanja so se udeležili tudi župan občine Litija,
podžupan občine Šmartno pri Litiji, komandir PP Litija in
predsednik SEVER-ja. Ob zaključku je sledilo še družabno
srečanje.

Foto: S. Vidmar, Tekst: R. Petje

Z A H VA L A
Ob izgubi naše drage

VIDE MARIJE LAP
iz Litije.
19.4.1933 – 28.7.2022

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,
5. avgusta 2022.

Žalujoči: brat Branko in sestra Eli z družinama,
nečaki in nečakinje ter drugi sorodniki

SREČANJE GARDISTOV

Dne 20.8.2022 je v Litiji potekalo srečanje gardistov, ki so svojo vojaško obveznost služili v Titovi Gardi«. Še danes so ponosni,
da jim je pripadala ta čast, da so lahko služili vojaški rok v (TITOVI GARDI). Letos že 31 leto obujajo spomine na leta, ki so jih
preživeli v enotah Titove Garde.
Organizator srečanja Dušan VIDNJEVIČ, je letos želel udeležencem srečanja
prikazati in jih seznaniti z občino Litijo, ki je v osrčju Slovenije.
Srečanje se je začelo ob 9. uri, ko so se udeleženci zbrali s svojimi soprogami
na parkirišču, »Kavarne ČOŽ« v Litiji, kjer jih je pozdravila podžupanja občine
Litija Liljana LOVŠE in jim zaželela dobrodošlico in na kratko orisala našo lepo
deželo v osrčju Slovenije.
Po tem kratkem sprejemu so odšli v »Mestni muzej LITIJA, kjer jih je sprejela
Dr. Tina ŠUŠTARŠIČ (kustosinja) ter jih popeljala po razstavnih prostorih muzeja. V vsakem prostoru so se za kratek čas ustavili in se seznanili z vsebino ki
je bila v posameznem prostoru prikazana. Z velikim zanimanjem so udeleženci
srečanja spremljali vse predstavitve in se seznanili z zgodovinskim razvojem
občine Litije, razvojem in pomenom Rudnika Sitajevec, nekdanjo plovbo po
reki Savi, in končno tudi tradicionalno kurentovanje.
Po enournem ogledu so pred muzejem zadovoljni, mnogo novih spoznanj o
mestu Litija napravili še eno spominsko skupinsko fotografijo in se podali v
oglarsko deželo Dole pri Litiji.
Na Dolah pri Litiji so si ogledali »Oglarsko kopo«. Predsednica KS Dole pri Litiji
Irena BOSTIČ je udeležence seznanila iz izdelavo kope in prodajo oglja, posebno pa še s procesom gorenja, ko je kopa izdelana.
Z velikim veseljem, da so bili v Oglarski deželi, se je porajala želja posameznikov, da se bodo še vrnili v te prečudovite kraje in s seboj pripeljali svoje znance.
Čas je kar prehitro tekel in morali smo odpotovati na Turistično Kmetijo KRJAN na Dobovici, kjer je že čakalo odlično kosilo.
Minil je lep prijeten dan v družbi nekdanjih gardistov, njihovih žena z željo na snidenje v letu 2023.
Hvala vsem, ki so se srečanja udeležili in hkrati vabilo tudi ostalim, ki jim zdravje dopušča, da se udeležijo naslednjega srečanja, kajti zavedati se moramo, da je naš čas odmerjen kot čisto zlato, zato ga izkoristimo za prijateljsko druženje. Iskrena
hvala pa tudi organizatorju srečanja Dušanu VIDNJEVIČU (starosti v 86 letu) prevzame organizacijo srečanja katerega tudi v
zadovoljstvo vseh izredno dobro organizira.
Ciril Golouh

Z A H VA L A
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedka

LADISLAVA KUKOVICA
Iz Kresniškega vrha, Kresnice
26.7.1946 – 28.8.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za darovano cvetje, sveče, pisno in ustno izrečena sožalja,
pomoč in podporo, ki ste nam jo izrekli v teh težkih trenutnih. Posebno
se zahvaljujemo zdravstvenemu osebju Infekcijske klinike v Ljubljani
in ZD Litija, patronažni službi ZD Litija, pogrebni služni KSP Litija,
g. Stanetu Lemutu, pogrebcem, g. dr. Božidarju Ogrincu, za lepo
opravljen obred, pevcem in trobentaču za lepo zaigrano poslovilno
pesem. Hvala sem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Pogrešali te bomo.
Vsi njegovi

Oratorij 2022 v Gabrovki

Od torka, 16. do petka, 19. avgusta, je v župniji Sv. Križ - Gabrovka
potekal Oratorij 2022 z naslovom »Za Božjo slavo«, dogajanje celotnega tedna je bilo povezano s sv. Ignacijem Lojolskim. Ti dnevi so
bili polni veselja, molitve, pesmi, iger in novih spoznanj. Vsak dan
smo začeli z dvigom zastave, oratorijsko himno in molitvijo, nato je
sledila dramska igrica, kateheze po skupinah, malica in delavnice. Opoldne smo se zbrali
v cerkvi in s pesmijo ter molitvijo stopili v drugi del dneva. Seveda smo najprej potrebovali
energijo, zato je sledilo kosilo, nato pa druženje in vsak dan druga velika igra. Ob koncu
oratorijskega dne smo spustili
zastavo in zapeli himno.
Bog plačaj vsem, ki ste pripomogli k našemu oratorijskemu dogajanju. Zahvala gre občini Litija, Gabrovškim kmečkim ženam, gasilcem PGD Gabrovka in PGD Tihaboj ter drugim podpornikom, našim
mamicam za okusna kosila, vsem mojstricam za napečeno pecivo
in vsem, ki ste za nas te dni molili. Zahvaljujemo se tudi vam, dragi starši, ki ste nam zaupali vaše otroke. Velika zahvala gre tudi
animatorjem, ki so svoje talente in čas radi delili in tako otrokom
polepšali teden počitnic. Animatorji že zremo naprej in načrtujemo oratorijske dneve, da bo čas do naslednjega poletja hitreje
minil.
Jakob Subotičanec

Z A H VA L A
Tiho se je poslovila naša draga soproga,
mama, teta in babica

SAJDA KADRIć
5.8.1953 – 19.8.2022
iz Litije.

Iskrena hvala vsem na izrečenem sožalju
in toplih besedah.
Hvala vsem, ki jo boste ohranili
v lepem spominu.

Vsi tvoji, radi te imamo.

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

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

V SPOMIN
15. septembra mineva 1. leto odkar nas je zapustila
naša predraga mami, žena, babi in hčerka

ANDREJA RIBIč
23.2.1970 – 15.9.2021

Pogrešamo te in radi te imamo!

Njeni domači

Ni res, da sta
odšla –
nikoli ne bosta!
Ujeta v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bosta vsak naš
korak spremljala
v tišini…

Z A H VA L A

V SPOMIN

Mineva 4 leta žalosti, kar nas je zapustila draga mama,
ter 30 let kar nas je zapustil dragi brat

v 42. letu nas je zapustil dragi mož, oči, sin in brat

BORIS SMODIŠ
iz Šmartnega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za izrečena sožalja, ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti. Hvala pogrebni službi, g. župniku, patronažni sestri Tini
Berčon in dr. Benedičiču.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi
in ga boste ohranjali v lepem spominu.
Žalujoči: žena Petra, otroci Aleš, Anžej, Mark in Maša,
starša Zdenka in Jože ter sestra Sergeja z družino

O, saj ni smrti, ni smrti!
Samo tišina je pregloboka.
Kakor v zelenem,
prostranem gozdu.

FATIMA in MIRZET - PAJO
MUŠIč
Hvala vsem, ki ju imate v lepem spominu
in postojite ob njunem grobu.
Sakib z Marušo, Deja z Rikijem

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni ker te več ni…
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni.

(S. Kosovel)

Z A H VA L A
Od nas se je za vedo poslovil naš dragi

IVAN OSTROŽNIK
Iz Podbukovja pri Vačah
16.2.1941 – 29.7.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in
prijateljem za besede sožalja, darovano cvetje, sveče in finančno
pomoč. Posebna zahvala Lovski družini ŠENTLAMBERT za lepo
opravljen lovski pogreb in poslovilne besede. Hvala pevcem Lipa in
gospodu župniku za opravljen obred. Zahvala tudi Domu Tisje enota Litija. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili
na njegovo zadnjo pot.

V SPOMIN

Z A H VA L A

IVAN PAVLICA - IčO
17.11.1941 – 28.8.2022

Na nedeljski večer je bolezen iz svojega okova spustila našega Ičota.
Odšel je, za seboj pa pustil žalost in tisto najdragocenejše, spomine.
Za skrb v zadnjih letih življenja se zahvaljujemo zaposlenim Doma
Tisje. Za lepo opravljen pogreb se zahvaljujemo KSP Litija in
njegovima sošolkama za recitirane pesmi. Hvala vsem, sorodnikom,
prijateljem in znancem za darovano cvetje in sveče. Hvala, da ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti.

8. septembra je minulo peto leto od slovesa našega

IVANA JANEZA HAUPTMANA
Ob vsakem koraku in vsakodnevnih opravilih
pogrešamo njegovo prisotnost.
Hvala vsem, ki se ga spominjate
in ga obiskujete na njegovem preranem grobu.

Spomin nanj ne bo pozabljen.
Vsi njegovi

Žalujoča žena Slavka in ostalo sorodstvo

Vsi njegovi

In ko vrtaš plasti črne,
energija teče, teče …
Iz srca ti raste, žene,
vedno živa stvar.
Tvoje delo, sad pogumna,
za vse nas je srčni dar.
Srečno, srečno in veselo –
hrabri naš rudar!

Čudno, kako prazen je svet,
ko umre en sam človek.
(Dante Alighieri)

Z A H VA L A
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka,
pradedka, botra in brata

JOŽETA KASTELICA

V SPOMIN

V SPOMIN

MATJAŽ BRODAR

iz Gabrovke
29.11.1939 – 24.8.2022

Iz srca se zahvaljujemo sosedom, znancem, sorodnikom in
prijateljem za izrečena sožalja ter za darovane sveče, cvetje in
svete maše. Posebno se zahvaljujemo g. župniku in pevcema za
lep poslovilni obred. Zahvaljujemo se tudi zdravstvenemu osebju
Bolnišnice Trbovlje in zaposlenim v Domu Tisje - Enota Litija za skrb
in nego.

Tvoja ljubezen bo večno v naših srcih.

Vsi njegovi

Kogar imaš rad, nikoli ne umre...
Le daleč daleč je.....
Tone Pavček

Tvoji najdražji

19. septembra je minilo leto dni odkar je naš angel varuh postala
predraga mami, mama, prababica in sestra

ŠTEFKA ŠTROS
Še ostaja praznina, še odzvanja tišina in v srcu močno boli.
Pogrešamo te bolj, kot bi si upali priznati.
V vsaki jutranji zarji se tvoje oko zablešči, vonj jablane domače po
tebi zadiši, tvoj glas še odzvanja v daljavi in v vsaki mavrici na nebu
iščemo tvoje sledi. Vedi draga naša mami, v srcih te bomo nosili do
konca svojih dni.
Hvala svojcem, prijateljem in sosedom, ker postojite ob njenem
grobu in ohranjate našo mami v najlepšem spominu.
Vsi njeni otroci z družinami

Tiho sedaj oba sta odšla,
kot lepa misel, ki mine
in nam pustila le lepe spomine.

Vaš dih je zastal in vi ste zaspali,
a v naših srcih boste vedno ostali.

V SPOMIN
Z A H VA L A

Mineva 1 leto in 2 leti odkar sta me zapustila
moj dragi mož

draga mama

V 82. letu starosti se je od nas poslovila

iz Litije
1940 – 2022

in

Iz Zgornjega Loga

JOŽE
KRAMBERGER
1951 – 2021

ANICA
SMERDEL

Zelo vaju pogrešam!
Žalujoči: vsi njeni

Svojo življensko pot je v 82. letu starosti sklenil
naš dragi stari ata in tast

STANISLAV JEREBIč

TILKA KRHLIKAR
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in prijateljem
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti. Najlepše se zahvaljujemo dr.
Benedičiču, patronažni službi, gospodu župniku Marku Mrlaku
za lepo opravljen obred ter gospe Lijani Lovše za ganljive besede
slovesa. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem
spominu.

Z A H VA L A

1919 – 2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in
sosedom za vsa izrečena sožalja, stiske rok, darovano cvetje in sveče
in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se ge. Ani Mohar za poslovilni govor v imenu PD Litija,
pevcem zbora Lipa Litija, trobentaču in KSP Litija za opravljen obred.
Posebna zahvala pa tudi vsem zaposlenim v Domu Lipa Štore za vso
njihovo skrb in prijaznost, ki so mu jo izkazovali v času njegovega
bivanja v domu.
Vsi njegovi
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V NOVO SEZNO Z NOVO SELEKCIJO

TENIS KLUB AS

Zaradi povečanega vpisa otrok v naš
nogometni klub (kar nas zelo veseli), smo v novo sezono 2022/2023
vstopili z novo selekcijo U12.
Selekcijo kombinirano vodita licencirana trenerja Damjan Savšek in
Danijel Pantić.
Da se v Litiji spremlja nogomet je dokaz tudi,
da si je več kot 140 naših malih nogometašev in
njihovih staršev ogledalo reprezentančno tekmo
med Slovenijo in Norveško.
Vse informacije za vpis vašega otroka dobite na
spletni strani:
NK Litija - Nogometni klub Litija že od 1929

VPIS NOVIH ČLANOV

Vpisi novih članov v teniški klub AS so odprti
Vpisujemo otroke starejše od 5 leta.

NK Litija,
sekretar Elvid Velić

Obnovljena streha na športnem domu NK Kresnice

Te dni se zaključuje
obnova, ki jo je izvedel
izvajalec »Gričar« iz Jesenja. Vodstvu NK Kresnice se je uresničila
dolgoletna želja, da se zamenja 40
let stara streha športnega doma. Za
nas je obnova strehe velika pridobitev, saj je vsak večji naliv povzročil
puščanje salonitne strehe.
Prihodnje leto nas čaka zamenjava
starih oken in vrat ter termoizolacija fasade športnega doma. V načrtu
imam še obnovo ogrevanja dvorane.
Zahvaljujemo se županu in občini Litija, ki je finančno omogočila obnovo strehe.

as teprom arhitekti
as teprom d.o.o.
Arhitekturno projektiranje

info@teprom.si

www.teprom.si

3D Vizualizacija

01 898 08 05

Gradbeni nadzor

Savska Cesta 5, 1270 Litija

Plesalci PŠD NLP zopet zlati na svetovnem prvenstvu

Jože Kovič

ZAČETEK NOVE SEZONE 2022/2023

V mesecu avgustu so se končale priprave in začelo se je ligaško tekmovanje v
MNZ Ljubljana. V novo sezono smo prijavili 7 ekip, ki tekmujejo: člani v Regionalni
Ljubljanski ligi, mladinci v 1 skupini, kadeti v 2 skupini, Starejši dečki v 1 skupini,
mlajši dečki U-13 v 2 ligi, cicibani U-11 v skupini A in cicibani U-8 v skupini 5. Dvakrat tedensko, ponedeljek in sredo ob 16.30 uri pa imamo organizirano druženje
za najmlajše od štirih let naprej, ki si želijo spoznati z nogometom. Kdor želi svoje
mlade nadobudneže vključiti v druženje, jih pripelje na trening brez predhodne
prijave. Skupaj se bomo pogovorili o vključitvi
vašega »bodočega« nogometaša.
Naše mlade selekcije mladinci, kadeti in
starejši dečki so imeli v sredini avgusta tridnevno druženje v Bohinjski Bistrici, kjer so
opravili nekaj treningov, odigrali prijateljske
tekme in preživeli nepozabno druženje.
Konec avgusta je večina selekcij začela z ligaškimi tekmovanji in trenerji so že dobili prve
podatke o pripravljenosti in znanju igralcev.
Pridružilo se nam je tudi nekaj novih igralcev
v različnih selekcijah, ki smo jih uspešno reU-15
gistrirali in vključili v naše procese.
Vse, ki vas zanima nogomet vabimo v športni park Jevnica, kjer si lahko ogledate nogometne tekme ali treninge. Dan in ura tekme
posamezne selekcije je objavljen na MNZ
Ljubljana pod rubriko »DELEGIRANJE«. Za domače tekme pa so obvestila tudi na oglasnih
mestih v našem kraju.
VABLJENI V ŠPORTNI PARK JEVNICA, KER
SKUPAJ DOSEŽEMO VEČ!
Za NK Jevnica
Foto: Aco J.
MLADICI IN KADETI
Marjan Medved - Medo

Klobasa pokal 2022

Teniški
vrtec
(sreda 16.00–17.00)
Mini tenis
in Midi tenis
(torek 16.00–17.00,
četrtek 17.00–18.00)
Tenis 10+
(ponedeljek
17.00–18.00 ali
torek 17.00–18.00)
V kolikor bo novega
vpisa veliko bomo
dodali še dodatne
termine
Informacije:
tk.aslitija@gmail.com
inbox FB TK As Litija
051693915

Leto je naokoli in člani Aerokluba Milan Borišek Litija - Šmartno smo v soboto 10.9.2022 pripravili srečanje letalskega modelarstva na Zgornjem Logu znanega pod imenom »Klobasa
pokal«. Po deževnem petku nas je v soboto pričakal lep sončen
dan, ki je privabil številne modelarje iz cele Slovenije. Že zgodaj zjutraj smo člani kluba pripravili vse kar je potrebno, da so
se modelarji in preostali gostje dobro počutili na srečanju.
Najbolj vneti modelarji so prispeli že zgodaj dopoldan in kmalu za tem so bili modeli pripravljeni za polete. Na nebu smo lahko opazovali manjša in velika letala
z motorji na notranje izgorevanje in
električnimi motorji, pa tudi modeli
jadralnih letal so navdušili s svojo
eleganco in hitrostjo. Poleg izkušenih starejših modelarje je bilo letos videti tudi nekaj podmladka, kar
razveseljuje saj je v zadnjih letih zaradi znanih razmer
nekoliko upadlo zanimanje za ta zanimiv in lep hobi.
Za zanimivost na srečanju je poskrbel tudi naš domačin in pilot pravega helikopterja, ki je prikazal zmogljivost helikopterja in sposobnost pilota. Helikopterski
polet je pri 88. letih doživel tudi lastnik zemljišče, na
katerem imamo modelarsko stezo. Večina modelarjev je odnesla domov
nepoškodovane modele,
nekateri pa bodo imeli
kakšno urico modelarskega veselja. Srečanje
se je zaključilo s podelitvijo pokalov in tradicionalnih klobas, ter v želji,
da se naslednje leto zopet vidimo.
AK Milan Borišek

Sezona se je komaj začela, plesalci
Plesno športnega društva NLP pa se iz
tujine že vračajo z odličnimi rezultati!
Od 2. do 4. septembra 2022 se je
slovenska plesna reprezentanca udeležila svetovnega prvenstva v street
dance showu na Poljskem, natančneje v mestu Tomaszów Mazowiecki. Del slovenske reprezentance
so bili tudi plesalci iz Litije. Že v sredo ponoči so se
na pot odpravili mlajši plesalci. Po 12-urni vožnji so
prispeli v mesto, kjer so si pred tekmo povrnili moči
po dolgi poti. Najprej se je za nastop pripravil Jaša
Končar, ki je ponovno odplesal odlično in si priplesal 3. mesto v kategoriji street dance show solo
mlajši mladinci. V prvem tekmovalnem dnevu sta
se predstavili tudi Ala Cvetežar in Pia Štrus, ki sta
si v močni konkurenci priplesali odlično 7. mesto v
kategoriji street dance show duo starejši mladinci. Drugi tekmovalni dan je bil zopet rezerviran za en
par in en solo nastop. Jaka Polesnik je postal svetovni prvak v kategoriji street dance show solo
starejši mladinci, na kar smo res izjemno ponosni.
Pozno zvečer sta slovenske barve zastopali tudi Anja
Gorta in Maša Štrus, ki sta si priplesali odlično 6.
mesto v kategoriji street dance show duo člani.
V vmesnem času so na Poljsko pripotovali tudi plesalci članske male skupine Get fit wih a beat
(Maša J., Maša Š., Neža B., Žan R., Tea V., Lana V., Anja G.), ki pa so tekmovali zadnji tekmovalni
dan. Plesali so v polfinalu in finalu ter si na koncu priplesali odlično 7. mesto.
Vsem tekmovalcem in koreografom iskreno čestitamo!
V začetku septembra se je začela tudi nova plesna sezona. Skupine so se v tem
obdobju že formirale, a vseeno še ni prepozno za vpis. Posebej vabljeni vsi plesalci v Kresnicah
in okolici, ter na Vačah, kjer
že izvajamo vse plesne tečaje. Ne pozabite, da v našem
plesnem društvu izvajamo
tudi plesne tečaje za odrasle
(Plesni mix in Družabni plesi). Vabljeni na našo spletno
Predavanje na temo prometne varnosti
stran, kjer najdete več infor19.10. 2022 ob 17.00 uri
macij o naši ponudbi.
Avto-moto društvo Litija voznike vabi na predavanje na temo
Tadej Premk

prometne varnosti, CPP ter novosti v prometu. Vse, ki vas
zanima varna udeležba v prometu vabimo, da osvežite svoje
znanje na brezplačnem predavanju, ki bo trajalo okoli 90 minut. Predavanje bo izvedel predavatelj varne vožnje iz Centra
varne vožnje Vransko in bo potekalo v sredo 19.10. 2022 v
prostorih AMD Litija na naslovu Podkraj 6 v Litiji s pričetkom
ob 17.00 uri. Vljudno vabljeni!
Avto-moto društvo Litija
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nagradna križanka

SEČNJA IN SPRAVILO LESA

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

KEMIJSKI
ZNAK ZA
DUŠIK

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

HINKO
NUČIČ

15. ČRKA
ABECEDE

takšnem stanju da večina vozil, kljub izredno
počasni vožnji nasede (sledi podvozij vozila na
cesti). Pešci ob slabi vidljivosti tvegajo zlom
ali zvin gležnja, za kolesarje pa je cesta lahko
celo življenjsko nevarna. JP KSP oz. krajevna
skupnost v primeru lokalne poti, sama od sebe
ne storita nič. Po intervenciji občanov JP KSP
na cesti postavi prometni znak za nevarnost št.
1101 »Nevarnosti na cesti« in s tem je zadeva
urejena. O takojšnji sanaciji se ne razmišlja,
čeprav je to nujno potrebno. Ironija vsega opisanega je, da tudi prometni znak ni postavljen
v skladu s predpisi, saj bi morala biti ob znaku
nameščena dopolnilna tabla z opisom nevarnosti, ki pa je ni.
Od JP KSP, občine in g. župana reakcijo na
konkretno pobudo za odpravo nepravilnosti in
vprašanje kdo je odgovoren za naštete malomarnosti (in na tem mestu številne druge, ne
omenjene), pričakuješ zaman. Kljub temu, da
občino oz. župana sicer k odgovoru na vsako
mnenje ali dopis stranke zavezuje Uredba o
upravnem poslovanju, ta niti ne odgovori. Čeprav je imela občina Litija v zadnjih dveh letih
najmanj dvakratni nadzor s strani Upravne
inšpekcije in so bile vselej ugotovljene nepravilnosti in izdana odredba za odpravo nepravilnosti, g. župan na konkretno zastavljeno vprašanje še vedno ne odgovori.
Kaplja čez rob malomarnosti s strani občine in
JP KSP pa je večkratni prekop asfaltirane občinske ceste Litija - Ponoviče - Sava in v zaselku Ponoviče (Smrekarica), v letu 2020, zaradi
izgradnje optičnega omrežja. Občina Litija je
izvajalcu del izdala soglasje št. 371-72/2020-2
z dne 8.7.2020 v katerem je natančno določeno, da mora izvajalec po izvedbi del na cesti
vzpostaviti sanacijo oz. povrniti prvotno stanje. Izvajalec del je v letu 2020 izvedel prekop
ceste na 5 mestih, vendar zadeve ni saniral,
zaradi česar je cesti nastalo 5 udarnih jam. V
letu 2021, ter 2022 smo se morali občani Litije, Save, Ponovič, Boltije in Ržišč vsakodnevno
voziti čez 5 udarnih jam. Zadevo bi bilo mogoče urediti že z enostavnim telefonskim klicem
odgovorni osebi izvajalca
del (že dokazano). Ker se
Javno glasilo OBČAN
skoraj leto dni po izvedenih delih ni zgodilo
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil pri
nič, sem o problematiki
Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
pisno obvestil nadzorni
Časopis brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
odbor JP KSP, nadzorni
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
svet občine oz. g. FranCDK 39, 1270 Litija, Gsm: 041/719-444,
cija Rokavca. Kljub jasno
tiskarna.aco@siol.net, obcan@siol.net
izraženemu pričakovanju
po sanaciji udarnih jam in
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
odgovoru, nisem dočakal
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
ne eno ne drugo. Cesta
Naklada: 5.850 izvodov
oz. ne sanirani prekopi
Občan je glasilo v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki avtorjev, ki niso
pa so postajali vse globlji.
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
V zgornjih odstavkih
objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.
je opisan samo delček

NADALJE
VANJE
GESLA

GORA
V ŠVICI
ANTON ČEHOV

DEKLE,
KI VASUJE

KOLOBARNIK,
MNOGO
ČLENAR

ALEKSAN
DRIJSKI
TEOLOG

IZDELOVALEC
SIT

ZLATA
OGNJATOVIČ

MESTO
V ŠPANIJI
SKALNAT
GREBEN

AMERIŠKI
REŽISER
(MARTIN)

RAZSTREL
JEVALEC

TONE KUNTNER

FANTASTIČNI
FILM
REŽISERJA
(CAMERONA)

Odprto pismo županu občine g. Franciju Rokavcu

BRAZILSKA
SLIKARKA
(TRASILA)

JAPONSKO
MESTO

ROBERT
OVSEC

OTOK V
ALEUTIH

KOKOŠI NESNICE. V tej jati kokoši
imamo pestro izbiro pasem. Na voljo
so rjave, leghorn bele, grahaste, črne
in štajerske. Vse pri nas vzrejene
jarkice so zdrave in zaščitene proti
osmim boleznim. Brezplačno jih pripeljemo v Zagorje, Litijo, Spodnji Hotič,
Senožeti, za večje število tudi na dom.
031 751 675. Kmetija Šraj, Poljčane.

NEMŠKA
PLAVALKA
(KRISTIN)

GRŠKA
ČRKA
(TAU)

IME
IGRALCA
BANA

Prodam salon 46 m , frizerska
dejavnost, kozmetična dejavnost.
Možna je sprememba v stanovanje.
Zainteresirani pokličite 041 810 844.
Lokacija Šmartno pri Litiji.

Pozdravljen,
v mesecu maju leta 2021 sem JP
KSP, ki ga zastopa g. Ciglar Roman, ter Vam, priporočeno posredoval dopis, iz katerega izhaja
malomarno in neprimerno vzdrževanje občinske ceste Boltija - Vače. Predhodno
sta bila oba naslovnika o problematiki obveščena že večkrat. Ugotovitve so bile obrazložene
in konkretizirane z dokumenti pridobljenimi na
podlagi ZDIJZ, opisom stanja in navedbo zavezujočih pravnih aktov. Dejstvo je, da občina Litija in njen predstavnik župan Franci Rokavec
področje javne gospodarske službe upravljata
brez vnaprej izdelane strategije, malomarno
oz. »po domače«. Za g. župana, občinsko upravo in JP KSP , Zakon o cestah, Pravilnik o vzdrževanju cest in končno tudi občinski odlok ne
veljajo, čeprav so omenjeni pravni akti veljavni
in posledično obligatorni.
Občina kot primarno odgovorna za javno gospodarsko službo vzdrževanja občinskih cest je
koncesijo za javno službo prepustila komcesionarju - JP KSP in s tem postala subsidiarno
odgovorna. JP KSP za pretekla leta ni izdelala
poročila o stanju cest (obveznost po ZCes-1 oz.
pravilniku), na podlagi katerih bi občina lahko
pripravila finančni načrt vzdrževanja občinskih
cest. O tem katera cesta bo obnovljena verjetno odloči g. župan »čez prst«, oziroma kot se
govori med občani, po ključu krajevne zgostitve volilcev županove stranke, realizira pa s
podporo v občinskem svetu.
V primeru potrebe občanov po intervenciji zaradi dotrajanosti ceste, JP KSP prej ali slej odreagira. Po večini tako, da posedke na cesti sanira s tem, da na dotedaj asfaltno cesto nasuje
gramoz. S tem sicer stori prekršek po ZCes-1
oz. več njih, posledično iz asfaltne ceste nastane makadam. S tem se na JP KSP in Občini ne
obremenjuje nihče. Občinski inšpektorat, ki je
pristojen za nadzor in ukrepanje, je vendarle
del občinske uprave.
Z leti posamezna cesta za voznike in pešce
zaradi nevzdrževanja postane nevarna in v

SLOVANSKI
BOG
ZMAGE

KEMIJSKI
ZNAK ZA
ERBIJ
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ODDAM enosobno stanovanje
25 m2, pritličje, lastni vhod.
Telefon: 031 670 737

POVZRO
ČITELJ
AFER

Jože Vizlar številka: 262

PRIKAZEN,
PRIVID

MALI OGLASI

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

sestavil:

GRŠKI
POTUJOČI
PESNIK

SRBSKO
AVSTRIJSKI
PESNIK (DOR)
IME ATLETA CLARKA

PREZBITERIJ,
PROSTOR
ZA GLAVNI
OLTAR

IME SLOVEN
BRAT
SKEGA
IFIGENIJE,
PESNIKA
ELEKTRE
(DALJŠA OBLIKA)
ŠALIJA

VARNOSTNI
SVET
EVROPE

KREVS,
KREVELJ

ŽLAHTNI
PLIN

SOLMIZACIJ
SKI ZLOG

DRŽAVA V
BRAZILIJI

SLAVNOSTNI
SPREVOD
REKA V UKRAJINI

PREBIVALKA
EOLIJE

AMERIŠKI
PESNIK
(CONRAD)

ŽIVAHEN
OTROK
(EKSPRE
SIVNO)

BLAGAJNA
LJUDSKO

PLESNA PRIRE
DITEV REJU
SLOV. SKLADA
TELJ (FRANCE)
SLOVENSKI
ZGODOVINAR
LITERATURE
(ALOJZIJ)

TRSKA,
IVER
(KNJIŽNO)
ROBERT
LEWAN
DOVSKI

VEKAVEC,
JOKICA

AMERIŠKI
SATIRIK
BUCHWALD

IVAN
VIDAV

LJUBIMEC
NIMFE
GALATEJE
(ACIS)

REKA NA
JUGU
ŠKOTSKE

NEMŠKI
SPOLNIK

POŽIVLJA
JOČI
JUTRANJI
NAPITEK

RT PRI
VALENCIJI

MESTO NA
NIZOZEM
SKEM

Težje besede: DO AMARAL, SANKTUARIJ, ANELID,
ACRE, IRUN, OTTO
Izžrebanci križanke št. 261 bodo prejeli bodo prejeli
majico časopisa Občan. Majico bodo izžrebanci prejeli
po predhodnem dogovoru na gsm: 041 719 444
(Aco J.) v Tiskarni ACO, CDK 39, Litija.

1. Anica Pančur, Maistrova 16, Litija
2. Nada Setničar, CKS 18, Litija
3. Ana Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji

opustitve vseh dolžnih ravnanj JP KSP in občine do katerih ne bi smelo prihajati. Motijo
me predvsem številne očitne malomarnosti,
katerih odprava (primer je opisan v prejšnjem
odstavku), ni vezana na zagotovitev finančnih
sredstev.
Na konkretno in pisno zastavljeno vprašanje g.
Rokavcu v maju leta 2021, kdaj bo občina ali JP
KSP pozvala podjetje k ureditvi ceste v prvotno stanje, in bilo odgovora. Po pisni urgenci z
moje strani v avgustu letos pa je župan odgovoril, da z zadovoljstvom ugotavlja, da je cesta
zdaj sanirana.

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko št. 262 pošljite najkasneje do 7. 10.
2022 na naslov uredništva: Tiskarna ACO, CDK 39,
Litija. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli Bon za
pizzo Gostilne Kovač.

Ker odgovora od g. župana na konkretno
zastavljeno vprašanje ni mogoče dobiti
na drugačen način, Vas g. Franci Rokavec
na tem mestu ponovno, tokrat javno prosim, da občanom Litije, Vač, Ržišč, Boltije,
Cirkuš, Ponovič, Save in drugim pojasnite,
zakaj oziroma po čigavi malomarnosti so
bili številni kolesarji prisiljeni več kot dve leti
ogrožati sebe in številni vozniki vsakodnevno
uničevati svoja vozila zaradi udarnih jam,
ki so bile posledica malomarnosti JPS KSP,
občine in tudi Vas?
Tadej Groboljšek, Ržišče 9a, Vače

ŠOLA ZDRAVJA

Naša telovadna skupina v ŠOLI ZDRAVJA vztraja že 12 let. Vsak dan zjutraj nam
ni težko vstati ob isti uri in se še v hladu pošteno razgibati. Torej nam volje in dobrega razpoloženja ne zmanjka in zato je
tudi naše počutje boljše.
Nekaj posameznikov – planincev – jo zjutraj že maha na Sitarjevec ali Sviben, nas
pa počaka počiščeno igrišče sredi Rozmanovega trga, ki
je res dobro izkoriščeno. Zjutraj mi, starejši, popoldan in
pod večer otročad in mladina, ki pa žal, premalo pazi na
red in čistočo.
Nas 20 članov društva je postalo že prava velika družina,
saj se poleg telovadbe družimo tudi na izletih, ob jutranji
kavi, celo na njivi oziroma na
vrtičkih.
Večina nas je članov DU LITIZinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
JA, pa nekateri tudi z njimi hoGSM:
031 639 178
dimo na organizirane planinske pohode ali izlete. Skratka
živimo polno, zanimivo starost, odganjamo bolezen in
medse vabimo nove člane.
Letos smo praznovali rojstne
dneve treh 80 – letnic, žal je
morala četrta v bolnišnico.
Na fotografiji v ospredju 3 nasmejane 80 – letnice: Ani, Angelca in Mimi, manjka Marija.
Marjana Berložnik

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez

ROKODELSKI TAbOR NA DOLAH PRI LITIJI NAVDUŠIL MLADE

Med poletnimi počitnicami je letos prvič v sedmih slovenskih krajih potekal Slovenski rokodelski tabor 2022. V Ribnici in Škofji Loki so mladi, stari med 12 in 17
let, ustvarjali z lesom, v Veržeju in Slovenski Bistrici z glino, Rogatcu s steklom,
Moravčah z volno in papirjem, na Dolah
pri Litiji pa so se spoznavali z ogljem.
Rokodelski tabor na Dolah pri Litiji je organiziral KUD
Venčeslav Taufer Dole pri Litiji v sodelovanju z oglarskimi domačijami in drugimi domačini. Udeležili so se
ga učenci in dijaki iz različnih krajev Slovenije. Eden od
udeležencev tabora je povedal: »Ko sem slišal za oglarski tabor, mi je to takoj vzbudilo zanimanje. Vedel sem
za oglarjenje, vendar nisem natanko vedel, kako poteka. Zato sem se udeležil tabora. Nikoli še nisem bil na
podobnem tematskem taboru.« Gregor Strajnar, ki je
skrbel, da je vse teklo po načrtu, in bil z mladimi ves
čas, je ob zaključku svoje vtise strnil takole: »Z mladimi
sem preživel tri nepozabne dni. Družili smo se skupaj z
našimi oglarji in spoznavali postopek kuhanja kope od
sestavljanja do razdiranja. Večina se z oglarstvom ni srečala še nikoli. Prav zato bo to za njih zagotovo nepozabna
izkušnja, ki si jo bodo zapomnili za vse življenje.« Poleg
poglobljenega spoznavanja oglarstva so v program vključili tudi druženje z domačini in vrstniki, spoznavanje
oglarskih domačij, pohod po Oglarski poti, družabne
igre in podobne vsebine, ki so tabor naredile še prijetnejši. Mladi so bili navdušeni in enotnega mnenja, da bi
želeli tovrstno izkušnjo še kdaj ponoviti.
Navdušenju ob izvedbi prvega tabora se pridružujemo
tudi na Razvojnem centru Srca Slovenije, kjer smo koordinirali izvedbo celotnega projekta, ki ga
je finančno podprlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Mija BOKAL

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER
LJUbLJANA, ODbOR LITIJA

V soboto 10.9.2022 smo imeli člani PVD Sever Ljubljana Odbor Litija srečanje pod
kozolcem v Vintarjevcu. Številne člane odbora sta obiskala župana občine Šmartno
Rajko Meserko in občine Litija Franci Rokavec, predsednik Zveze društev Sever Tomo Čas in
predsednik društva Sever Ljubljana Emerik Peterka. Predsednik Odbor Sever Litija Janko Končar
je predstavil delo odbora v letu 2022 in pozval goste za pozdravni govor. Predsednika Zveze
društev Sever Tomo Čas je predstavil delo zveze in skupaj s predsednikom društva Sever Ljubljana Emerikom Peterko podelil
članom odbor Sever Litija spominsko medaljo 30. obletnice
samostojne in neodvisne države
Republike Slovenije.
Bračun Milan je pripravil ogledali
dokumentarnega filma Vojna za
Slovenijo 1991.
Sledilo je družabno srečanje.
Predsednik PVD Sever Ljubljana,
Odbor Litija, Janko KONČAR
Zapisal Dušan JOVANOVIČ

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

Vabljeni v SPECIALIZIRANO PRODAJALNO
Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI
LL VIVA LITIJA

Ponudba velja do konca septembra 2022 oziroma do prodaje zalog.

»TOP MARKET PONUDBA«

ČOKOLADA MILKA 90 g
0,69 €

PIJAČA RIBEZ DANA 1 L
0,99 €

COCA COLA 1,5 L
1,19 €

PIVO LAŠKO 0,5 L 6-pak
5,85 €

ČOKOLADA JIMMY 50 g
0,45 €

PAŠTETA GAVRILOVIČ 100 g
0,85 €

OLJE SONČNIČNO 1 L
2,89 €

BARCAFFE 500 g
5,69 €

ŠPAGETI BIONDA 500 g
0,75 €

TUNA CALLIPO 3x80 g
2,99 €

AKCIJSKE CENE!

KOCKE FLAMMAT 48 K
0,65 €

ROKAVICE LATEX 100/1
14,99 €

SVEČA SOLAR VESTINA 1000 dni
14,59 €

ŠKARJE STOCKER
6,99 €

POSODE PVC ZA ZELJE
od 10,99 €

LL Viva je sodobna specializirana
prodajalna z medicinskimi
pripomočki, zdravili brez recepta
ter drugimi izdelki za ohranjanje
zdravja in dobrega počutja,
ki so namenjeni vsem
starostnim skupinam:
• pripomočki za pomoč starejšim
pri vsakdanjih opravilih,
• pripomočki za gibalno
ovirane osebe,
• ortopedska obutev,
• opornice,
• diagnostični testi,
• izdelki za oskrbo poškodb in ran,
• kozmetični izdelki in izdelki za
osebno nego,
• izdelki za odpravljanje oziroma
lajšanje težav, povezanih z
boleznimi sodobnega časa.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

V specializirani prodajalni
LL Viva izdajamo medicinske
pripomočke na naročilnico.

Odpiralni čas:
Od ponedeljka
do petka:
9.00—17.00

Ljubljanska cesta 3 (Šmelc), 1270 Litija
T: 01 723 36 89 E: llviva.litija@llgrosist.si
www.llviva.si

BREZPLAČNE MERITVE IN SVETOVANJA V LL VIVI LITIJA
Merjenje venskega pretoka s pletizmografom

14. 10. 2022, 9.00—12.00
ČISTILO ZA STREŠNE EL.
PANELE 1 L 18,99 €

OLJE ZA MOT. ŽAGE
LANCOL 5 L 16,49 €

Tel.: 01 896 32 41

GUME SAVA ESKIMO
* 195/65 15 = 55,99 €
* 205/55 16 = 67,99 €

DODATEK ADBLUE
* 0,95 €/L
* DOM MARKET ŠMARTNO

MAST TEKOČA 500 ml
5,99 €

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

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

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

Dobrodošli v trgovine kgz Litija!
*spremljajte nas tudi na facebooku

Analiza stopal in izdelava FootBalance
vložkov po meri

19. 10. 2022, 9.00—12.00

Presejalno merjenje mineralne kostne gostote z
ultrazvokom in izračun tveganja za osteoporozni
zlom z računalniškim modelom Frax*

20. 10. 2022, 10.00—12.00
Pregled lasišča in kože na obrazu

25. 10. 2022, 11.00—13.00

Na meritve se je treba naročiti osebno, po telefonu ali preko e-pošte.

*Meritve bodo
opravljali
strokovnjaki
iz Društva za
osteoporozo.

