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Začetek leta je priložnost  
za nove začetke. Izberi  
pravega!
Investicija v znanje je investicija  
v tvojo prihodnost. Pridruži se  
uspešnim in postani:

Da dosežeš cilj je pomemben prvi korak, vsi naslednji so lažji. 
Zato ne odlašaj, pokliči:

01/8980-570, 041/733-980 ali piši na: Trg na Stavbah 8a, Litija
Več o programih: www.ic-geoss.si

Uspeh je na naši strani, ker mi:  
ZNAMO, ZMOREMO, HOČEMO!

• STROJNI TEHNIK • LOGISTIČNI TEHNIK, 
• VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK  
• EKONOMSKI TEHNIK • TRGOVEC

• EKONOMIST • INŽENIR STROJNIŠTVA
• ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

Morda pa želiš stopničko več, z nami lahko postaneš:

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.09.2013 
po e-pošti: obcan@siol.net ali

tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, 

C.D.K. 39, 1270 Litija.

Glavni naslov Slovo poletju pove marsikaj. Nič 
ni vesela misel, da se bliža konec šolskih poči-
tnic, potovanj in nasploh dopustov. Še zadnje 
prireditve na prostem pa nas vabijo v mesto in 
po okoliških vaseh. Veselimo se!         Uredništvo

V maju 2012 so bile podpisane izvajalske pogodbe za projektiranje, gradnjo in nadzor za ce-
loten projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Litije in Šmartnega pri Litiji. Cilj 
investicije je izvedba ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode, saj mora biti to območje 
opremljeno z javno kanalizacijo in CČN do leta 2015.
Projekt je v zaključni fazi projektiranja in pridobivanja upravnih dovoljenj, del projekta je že v 
izvedbi. Na območju Litije smo projekt razdelili na več etap. 
V prvi bo zgrajen kanalizacijski sistem na levem bregu Save, druga etapa – gradnja kanalov 
na področju Sitarjevca, na desnem bregu Save, je že v celoti zaključena. Tretja etapa bo naj-
zahtevnejša, saj zajema kanale, ki bodo lokacijsko omejeni na reko Savo, železnico in državno 
cesto. Za ustrezno ureditev odvajanja odpadnih voda na tem območju je potrebno kompleksno 
projektiranje, saj bodo različni dejavniki narekovali način gradnje ob reki Savi in železnici. Po-
leg kanalov bo na tem območju tudi pet razbremenilnikov in črpališče v sklopu zadrževalnega 
bazena. Istočasno bo na sotočju reke Reke in reke Save potekala gradnja centralne čistilne 
naprave z ustrezno dostopno potjo. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za CČN Litija je 
že vložena na Upravni enoti Litija, pričetek del se načrtuje v jesenskem času.
V mesecu avgustu se načrtuje gradnja kanalizacije na Ponoviški cesti in na Ljubljanski cesti. 
Zaradi zahtevnosti in kompleksnosti gradnje na tem območju bo urejen poseben prometni re-
žim, izvedene bodo občasne delne in popolne zapore ceste, urejeni bodo obvozi, o čemer vas 
bomo sproti obveščali tudi na občinski spletni strani www.litija.si
Spoštovane občanke in občani, ob načrtovani gradnji bodo prav gotovo nastale tudi mnoge 
nepredvidene nevšečnosti in najrazličnejše motnje v prometu, za kar se vam že vnaprej opravi-
čujemo in vas prosimo za strpnost in tolerantnost. 
Več na: www.cista-sava.si.

ČLANICE DRuŠTVA ŽENA IN DEKLET VAČE 
Vas prisrčno vabimo na 

21. VAŠKI DAN

“KaŠče in njiHova zGoDovina“
V NEDELJO, 25. AVGuSTA 2013, NA VAČAH(več na 2. strani)

oPozoRilo Sveta za PReventivo in 
vzGojo v ceStnem PRometu

Spoštovani vozniki. Bliža se PRVI ŠOLSKI DAN, zato vas prosimo, da bo-
dite ob tem na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni!
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Litija bo v sodelo-
vanju s Policijo Litija, Društvom upokojencev Litija ter prostovoljci krajevnih 
skupnosti, v prvih šolskih dneh poskrbel za dodatno večjo varnost naših najmlajših. Vsi prosto-
voljci bodo oblečeni v odsevne jopiče, da jih boste vozniki hitreje opazili in prilagodili vožnjo na 
šolskih poteh.  SPVCP Občina Litija

matetova DRuŽba, d.o.o.

DOBRODOŠLI VSAK VEČER OB 20. uRI NA PLOŠČADI PRED ŠPORTNO DVORANO V LITIJI!
(v primeru slabega vremena bo prireditev v Športni dvorani)

SPONZORJI:

Občina Litija

Slovopoletju
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SREDA, 28. AVGuST
Dalmatinski večer po slovensko

LITIJA
28. – 30.        AVGuST 
                         2013 

PETEK, 30. AVGuST
"Glas Harmonike"

ANSAMBEL ROKA ŽLINDRE, ŽENSKA VOKALNA SKuPINA 
LIPA LITIJA IN HARMONIKAR NEJC GRM

Ansambel Roka Žlindre se bo tokrat predstavil s koncertnim nastopom. Skupaj z našo 
odlično Žensko vokalno skupino Lipa ter svetovnim virtuozom  na harmoniki Nejcem 
Grmom pripravljajo izbor uspešnic s harmoniko, kar bo zagotovo povsem nova glas-
bena poslastica.

ČETRTEK, 29. AVGuST
"Iz srca sije mavrica..."

NINA PuŠLER Z BANDOM  
IN PIHALNI ORKESTER  

LITIJA
Nina Pušlar je priljubljena, ambiciozna in 
uspešna mlada glasbenica, ki sledi svojim 
sanjam in jih uspešno uresničuje,  saj je v 
zadnjih letih na slovenski popularni glas-
beni sceni dosegla skoraj vse lovorike. Za 
Litijo pripravlja izbor uspešnic in nekatere 
bo izvedla tudi s Pihalnim orkestrom Liti-
ja, ki uspešno nadaljuje že preko 110- let 
staro tradicijo instrumentalnega muzici-
ranja v našem mestu.

EROIKA IN MOŠKA VOKALNA SKuPINA LIPA LITIJA  
S TAMBuRAŠKIM ORKESTROM ŠMARTNO

Trije izjemni vokalisti, premišljena kombinacija talenta, lepote, uglajenosti, glasovnih 
zmožnosti in obdelave večnih uspešnic v pop opera žanru je formula uspeha Eroike.
Moška vokalna skupina Lipa Litija je skupaj s Tamburaškim orkestrom Šmartno pri 
Litiji že večkrat navdušila množico in tudi letos bo tako v »dalmatinskem večeru po 
slovensko«.

KULTURNI CENTER LITIJA
Center of Culture Litija

"Sončnica je kraljica poletja, ki kljub 
vročini in suši odpre rumeni cvet in 
pokaže sončni odsev. Uporabna je 
kot razstrupljevalka, ki iz prsti pote-
gne strupe in ozdravi okolje. Naj bo 
pravi ponos festivala, ki mora cvete-
ti vsako poletje in v kulturni prostor 
vnašati sonce in mir. "



2 O DELu OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE uPRAVE / AKTuALNOAvgust 2013

PRENOVLJENI PROSTORI ZA bIVALNE ENOTE 
JP KSP Litija je uredilo novih 7 bivalnih enot na CZB 5-7, ki naj bi 
poleg že obstoječih na Trgu na Stavbah in na Dolah, vsaj delno 
zadostile potrebam, ki so vedno večje zaradi naraščanja števila 
socialno ogroženih oseb. 

NADOMESTNA GRADNJA OŠ LITIJA POTEKA 
PO PREDVIDENEM TERMINSKEM PLANu 

Ob 60 LETNICI 
KOŠARKARSKEGA KLuBA 

LITIJA 
Košarkarski klub Litija letos praznuje 60 
let delovanja, za kar je ob letošnjem ob-
činskem prazniku prejel tudi Priznanje žu-

pana. Je drugi najstarejši športni kolektiv v občini Litija in ob tej 

Fasade na objektu OŠ Litija so v zaključni izvedbi in objekt 
že dobiva svojo končno podobo…..

V notranjosti objekta intenzivno potekajo obrtniško inšta-
lacijska dela.

Občina dodeljuje bivalne enote za začasno reševanje stano-
vanjskih potreb socialno ogroženim osebam na njihovo zahtevo 
oziroma po uradni dolžnosti. Bivalna enota se lahko odda tisti 
osebi, katere socialna problematika je najtežja in je tudi površi-
na primerna glede na število družinskih članov.

VIRTuALNI ASISTENT NAMEŠČEN NA  
SPLETNO STRAN OBČINE LITIJA

Na javnem razpisu za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev 
in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 
2012-2013 je bil sprejet projekt ASISTENT, v katerem sodelujejo 
Združenje občin Slovenije, institut »Jožef Stefan«, Zveza društev 
upokojencev Slovenije ter občine Pivka, Slovenj Gradec, Dobro-
va-Polhov Gradec in naša občina Litija. Cilj projekta je vzposta-
vitev spletne storitve za brezplačno izdelavo in urejanje prilago-
jenega virtualnega asistenta, ki je sposoben odgovarjanja na 
vprašanja uporabnikov v naravnem jeziku. Storitev smo tako že 
namestili na občinsko spletno stran www.litija.si in je na voljo 
tudi v obliki aplikacije za pametne mobilne telefone 

(Android, iPhone, Windows Phone 8, BlackBerry). ASISTENT je 
inteligentni virtualni pomočnik, ki odgovarja na vprašanja po-
stavljena v naravnem 
pogovornem jeziku in 
je sposoben poiskati 
relavantne odgovore, 
do neke mere podob-
no kot človek. Tako 
prilagojen Asistent bo 
obiskovalcem spletne 
strani občine olajšal 
iskanje informacij in 
uporabo storitev, ki 
jih stran ponuja. Sto-
ritev je enostavna in 
za uporabnike dostopna povsod in brez potrebe po predhodni 
namestitvi programske opreme.

(nadaljevanje iz 1. strani)
ČLANICE DRuŠTVA ŽENA  

IN DEKLET VAČE 
v sodelovanju z Gasilskim društvom Vače, 

Družinskim gledališčem Kolenc, Gledališčem 
GEOSS, Moškim pevskim zborom GEOSS, K.S. 

Vače, Društvom za razvoj Slivne, vrtcem Sonček Vače in OŠ Vače, 
Vas v nedeljo, 25. avgusta 2013,

prisrčno vabimo na
21. VAŠKI DAN Z NASLOVOM KAŠČE IN  

NJIHOVA ZGODOVINA.
Tako, kot vsako leto, smo se tudi letos lotili 
raziskovanja delčka kulturne dediščine, ki je 
eden od biserov naše arhitekturne dediščine: 
to so letos hrami in kašče. Na ta dan bo pod 
okriljem Družinskega gledališča Kolenc izšla 
etnološka publikacija Hrami in kašče ter nji-
hova zgodovina na širšem območju Vač, ki 
jo bo možno kupiti na Vaškem dnevu. S hrami 
in kaščami bo povezana tudi kulinarična raz-
stava, saj bomo imeli priložnost občudovati 
in poskušati jedi, ki jih naredimo iz pridelkov, 
shranjenih v kašči. V kulturnem programu 
bodo sodelovali otroci iz Vrtca Sonček, z likovno razstavo o kaščah 
pa učenci OŠ Vače. Z razstavo slik z motivi z Vač bodo 21. Vaški 
dan oplemenitili tudi slikarji iz Litije, člani Društva Lila. Seveda bodo 
svoja dela in veščine na ta dan razstavljale in prikazovale tudi pridne 
in sposobne rokodelke s širšega območja Vač, na Vaškem dnevu pa 
bosta tudi zeliščarki, ga. Stanka Pečarič in ga. Jelena Šlankovič. 
21. Vaški dan bodo obiskali in na njem tudi spregovorili: predsednica 
Društva žena in deklet Vače, ga. Majda Rebolj, župan, Franci Roka-
vec, etnolog, prof. dr. Vito Hazler, predsednica Društva Lila iz Litije, 
ga. Joži Ocepek, predsednica Zveze kmetic Slovenije, ga. Irena Ule 
in predsednik KS Vače, g. Aleš Šinkovec. 
Umetniški del programa bodo dodali: z glasbeno točko, šolarki Meta 
in Nika Trdin, glasbenica, gdč. Stina Strehar in Moški pevski zbor GE-
OSS, KUD Lipa Vače. Za piko na i bodo Vaški dan obiskale tudi Vaške 
klepetulje iz Družinskega gledališča Kolenc in iz Gledališča GEOSS, ki 
o kaščah in hramih na Vačah vedo vse tisto, česar ne ve nihče drug. 
Od 9. ure dalje bodo v dvorani OŠ Vače odprte razstave, ob 14. 
uri pa bo bogat kulturno-etnološki program, ki se bo odvijal v 
šotoru, zato bo prireditev v vsakem vremenu! 
Za okusno domačo hrano ter pijačo bo ves dan poskrbljeno, ži-
vahne melodije, ob katerih se bomo lahko vrteli vse do večernih ur, 
pa bo za nas izvajal ansambel Toneta Rusa. PRISRČNO VABLJENI!

Društvo žena in deklet Vače, predsednica: Majda REBOLJ 

priložnosti je košarkarska zveza Slovenije klubu zaupala organi-
zacijo prijateljske pripravljalne tekme slovenske reprezentance 
pred EUROBASKETOM 2013 med Slovenijo in Makedonijo. 

Fotografiji: Arhiv KK Litija

ELEKTRONSKI MObILNI  
TuRISTIČNI VODNIK

Občina Litija zaključuje projekt mobilne aplikacije e-tu-
rist financiran s sredstvi Eu.
V projektu ki ga na kratko imenujemo e-Turist, Občina Litija 
ob strokovni podpori Razvojnega centra Srca Slovenije in v 
sodelovanju s fakulteto za turistične študije Turistica in Insti-
tutom »Jožef Štefan« razvija aplikacijo za mobilne telefone, ki 
bo posamičnim turistom in majhnim skupinam ponudila izku-
šnjo, kakršno bi omogočil usposobljen turistični vodnik.
S projektom bo omogočen enoten dostop do turističnih infor-
macij na območju Srca Slovenije ter na območju slovenske 
Istre. Nosilci projekta se bodo prizadevali, da se bo storitev 
e-Turist po zaključku projekta uporabljala tudi na drugih ob-
močjih države Slovenija.

Kako bo mobilna aplikacija delovala?
Turist bo v aplikacijo vnesel svoja zanimanja (kultura, narava, 
šport, kulinarika ...), čas, ki ga ima na voljo, ter morebitne 
posebne potrebe in želje. Na podlagi tega in drugih podat-
kov, kot so denimo dan in ura ogleda, bo aplikacija pripra-
vila program ogledov, prilagojen turistovim zahtevam. Nato 
bo aplikacija s pomočjo GPS-a turista vodila in mu pri vsaki 
znamenitosti postregla z opisom. Opisi znamenitosti bodo 
v obliki pisnega in govorjenega besedila v več jezikih, ki ga 
bodo spremljale slike. Pri vsaki znamenitosti bo obiskovalec 
lahko podal mnenje, ki ga bo priporočilni sistem upošteval pri 
pripravi programa ogledov za nove obiskovalce, obenem pa 
bo turističnim delavcem omogočalo izboljšati ponudbo.

Vrtec Jurček v Jevnici se je v zadnjih letih razširil na štiri od-
delke, občina pa je letos z ureditvijo novega parkirišča omo-
gočila staršem prostornejše in bolj varno parkiranje.

OBČINA LITIJA
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»bRezPlačne PReDStavitve 
PleSno GibalniH uRic«

ČETRTEK, 5.9.2013 v mali plesni dvorani  
(športna dvorana Litija)

3 letniki ob 16.30 
4 – 6 letniki ob 17.00 

Vabljeni vsi otroci iz vrtca Medvedek  
in vrtca Najdihojca.

INfORMACIJE: 031 373 216 (Aleksandra Košir).

PROJEKT RuMENI PES (YELLOW DOG PROJECT)
RuMENI TRAK/MALO PROSTORA PROSIM

Imam rumeno oznako na povodcu in  
potrebujem malo več osebnega prostora.

Prosim ne hodite mi preblizu. Hvala.
Pa ga imamo tudi pri nas! Projekt rumeni pes ali, v originalu,yellow dog 
project so pričeli izvajati na Švedskem v lanskem letu (2012), letos pa 
smo s projektom, ki smo ga poimenovali »Malo prostora prosim« 
začeli tudi pri nas, in sicer na pobudo Katarine Wallas, inštruktorice 
za azilaše (kužke posvojene v zavetiščih) v ŠKD Krim in ustanoviteljice 
društva Repek.

IN KAJ SPLOH JE TA PROJEKT? 
Nastal je zato, da bi ozaveščal ljudi o psih, ki potrebujejo malo več 
osebnega prostora.Lastniki takšnih psov nam topokažejo tako, da psa 
označijo z rumenim trakom ali kakšno podobno rumeno oznako na pas-
jem povodcu. Določenih vedenjskih ali fizičnih značilnosti s prostim 
očesom navadno ne opazimo pravočasno, zato je rumeni trak neko 
vidno opozorilo, ki naj bi ga pravočasno opazili, da bi lahko odreagirali 
na željen in pričakovan način.
S takšno oznako okolici sporočamo, da je pes lahko: poškodovan/v 
fazi rehabilitacije (za takega psa je svet lahko zelo grozen); bolan/v 
fazi zdravljenja; plašen; napadalen; v postopku šolanja ali prevzgoje; v 
fazi socializacije; star, slep, gluh; manj toleranten do okolice; lahko ima 
slabe izkušnje z drugimi psi; ali pa enostavno ne mara prijaznih psov,
ki želijo vedno reči »Živijo!«
Vsi ti psi morajo na sprehod, morajo na prosto in če želimo izboljšati 
njihovo socialno vedenje, se morajo družiti z ljudmi in drugimi psi!

balet
Balet je primeren za 
dekleta in fante od 4. 
leta naprej. Učenci se 
seznanijo s prvimi ba-
letnimi koraki, skoki, 
mehkimi gibi ob po-
slušanju klasične in 
instrumentalne glas-
be. Poleg tega prido-

bivajo samozaupanje in se učijo obvladovanja telesa, 
lepe drže ter elegance. Baletna vadba pozitivno vpliva 
na gibljivost, ravnotežje, moč in vzdržljivost. 
Prva predstavitvena brezplačna ura bo v četrtek, 5. 9. 
2013 ob 18.00 v baletni dvorani (športna dvorana Liti-
ja), pod mentorstvom Mire Marič, diplomantke baleta in 
sodobnega plesa.

INfORMACIJE:
 031 373 216 (Aleksandra Košir) ali  

041 963 087 (Mira Marič).

PRVIČ V SLOVENIJI !!!!!!
Fit & Fun mini tRamPolin

Fit & fun mini trampolin je za-
bavna in energična vadba na 
mini trampolinih, je sklepom 
prijazna vadba, saj ti zaradi bolj 
prožne podlage ne trpijo kot pri 
vadbi na trdi podlagi. Namenje-
na je vsem od 7. – 70. leta sta-
rosti, med drugim tudi tistim, 
ki imajo probleme s hrbtenico, 
koleni ali gležnji, vsebuje kar-
dio vaje, kot tudi vaje za moč 
ob moderni poskočni glasbi. 
Prva licencirana inštruktorica vadbe v Sloveniji, Mira 
Marič bo z vami na predstavitveni brezplačni uri, ki bo 
v četrtek 5.9.2013 ob 19.00 v baletni dvorani (športna 
dvorana Litija). Omejeno število trampolinov, obvezne 
prijave na telefon: 031 373 216 (Aleksandra Košir).

PRvi inŠtRuKtoRici nove  
FitneS vaDbe v Sloveniji! SeDaj 

tuDi v litiji!
BREZPLAČNA PREDSTAVITEV »BOKWE«

četrtek, 5. 9. 2013 ob 
20.00, športna dvorana 

Litija (1. nadstropje)

Črke in številke bosta z 
vami risali bokwa inštruk-
torici Aleksandra Košir in 

Mira Marič.

O novi vadbi si lahko pre-
berete na spletni strani: 

http://bokwafitness-slovenia.si/

kratke predstavitve pa si lahko ogledate na facebook 
strani: BOKWA Slovenia

INfORMACIJE: 031 373 216

HuDA uRA NAD SLOVENIJO IN LITIJO
V ponedeljek 29. julija 2013 v popoldanskem času se je nebo nad Slo-
venijo razbesnelo. Razgreto ozračje in jasno nebo se je kar naenkrat 
prekrilo s temnimi oblaki. Nastal je orkanski veter, ki ga je spremljalo 
močno neurje, kar je imelo za posledico odkrivanje streh, podiranje 
dreves, električnih drogov, reklamnih tabel in podobno. Tudi Litija se 
temu neurju ni izognila. Ob reki Savi je podrlo mogočne vrbe, na Grbi-
nu hrast in smreko, v Gradcu mogočno »Grahčevo lipo«. Ob Kidričevi 
cesti je razkrilo streho na Brovčevem objektu, na Partizanski cesti pa 
je v novem naselju dobesedno odneslo iz stanovanjskih hiš celotne 
pločevinaste strehe. To se ni zgodilo prvič in glede nato kako je to 
grajeno tudi ne zadnjič, saj je med poškodovanimi hišami še nedo-
grajena stanovanjska hiša. Človek se samo sprašuje kako je mogoče, 
da pristojni v občini načrtujejo in sprejmejo takšen graditveni načrt.  
Ali ni škoda tako lepe lokacije za postavitev enokapnic, s takšnim tve-
ganjem na vse pogostejše vremenske neugodnosti, ki se bodo pojavlja-

LITIJA GRADI SOCIALNO VARSTVENI  
CENTER

Na mestu propadlega furnirskega obrata Lesne industrije Litija, ob Lju-
bljanski cesti, gradi družba SCV Litija, katerega direktorica je Tatjana 
KRŽIŠNIK, sodoben socialno varstveni center. Dela na objektu preha-
jajo že v zaključno fazo. Toda pri dokončanju ostane še veliko odprtih 
vprašanj, eno od naslednjih je ureditev kanalizacije, dovod plina, ure-
ditev priključka iz magistralne ceste do objekta (krožišče ali semafor). 
Stavba daje mogočen videz, v katero je vgrajenih okoli 7000 m3 beto-
na, koliko ton železa, koliko m2 fasade, stavbnega pohištva, vodovodnih 
napeljav, izolacije in izdelava ravne strehe.
Zanimivo bi bilo slišati uradne podatke o zgoraj navedenih opravljenih 
delih in tudi koliko sredstev je bilo do sedaj za izvedbo projekta pora-
bljenih.
Žal tako razkošen objekt za te namene bi morali postaviti na drugo 
lokacijo, vendar kar je je toda mnenje mnogih občanov je, da je lo-
kacija neprimerna. Drugo kar se postavlja vprašanje, kapaciteta je za 
današnji čas predimenzionirana. Glede tako pomembnega objekta, ki 
se gradi v neposredni bližini Doma Tisje - Črni potok v občini Šmartno 
bi morala biti opravljena temeljita analiza z vsemi predpostavkami o 
opravičenosti gradnje tako velikega objekta.

CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO

MESTNA BLAGAJNA – DRuGI DEL
V začetku avgusta smo občani Litije v svoje poštne 
nabiralnike prejeli letak, s katerim nas Delavska hranil-
nica d.d. obvešča, da bo 9. avgusta 2013 odprla novo 

poslovalnico v Zagorju. Pozornost je zbudil odstavek, kjer s poudarjenim 
barvnim tiskom piše: »Ob tej priliki vam tudi sporočamo, da bo za 
občane občine Zagorje v novi podružnici delavske hranilnice, v 
sodelovanju z Občino Zagorje, delovala tudi javna občinska blagajna 
občine Zagorje, kar bo pomenilo, da boste večino položnic plačevali 
bREZ PROVIZIJE.« Župan Zagorja pač ima posluh za svoje občane!
CI je županu Rokavcu že februarja letos poslala pisno pobudo za 
odprtje mestne blagajne, kjer bi tudi naši občani brez provizije lahko 
plačevali svoje položnice. Vsi vemo, da so bančne provizije zelo visoke  
in za marsikoga (pre)velik strošek, ki ga težko zmore plačati. Pobuda je 
bila objavljena tudi v glasilu Občan.
Našemu županu ali kateremu drugemu občinskemu uradniku se na 
omenjeno pobudo CI ni zdelo vredno niti odgovoriti, zato je član CI 
županu na letošnjem zboru krajanov MSL postavil vprašanje v zvezi 
s to pobudo. Župan je odgovoril, da bodo na občini pobudo preučili. 
(Mogoče pa je problem v tem, da je pobuda prišla s strani občanov oz. 
s strani CI?!)
V CI smo prepričani, da je naša pobuda za mestno blagajno dobra, saj 
podobne blagajne delujejo že v marsikateri občini, kjer ima lokalna 
oblast posluh za občane. Kot vemo, še nobene blagajne niso zaprli, 
občani jih s pridom uporabljajo in so z njimi zelo zadovoljni, saj prihra-
nijo kar nekaj denarja. To pa v teh kriznih časih šteje!
Naš župan in ostali občinski uradniki radi pozabljajo, da so v svojih 
službah zaradi nas občanov. Zato v CI ponovno predlagamo županu in 
ostalim uradnikom, da pobude ne preučujejo več, ampak naj končno 
že odprejo mestno blagajno in s tem naredijo nekaj dobrega za občane 
Litije.  Mateja ŠTEFERL
Oglejte si našo spletno stran www.civilna-iniciativa-litija.si, lahko pa 
nam tudi pišete na elektronski naslov ci.litija@gmail.com

Danes smo priča, da je kapaciteta domov prevelika in domovi počasi 
hirajo. Dvig DDV bo po podatkih skupnosti socialnih zavodov Slovenije 
obremenil finančno poslovanje domov za ostarele za 5,3 milijona evrov.
Domovi za starejše se financirajo izključno s plačevanjem storitev nji-
hovih uporabnikov in zdravstvene zavarovalnice, ki krije stroške nege 
oziroma zdravljenja. Njihov finančni položaj, poleg višjega davka, do-
datno poslabšujejo še množični odhodi njihovih varovancev v domačo 
oskrbo, ker oskrbe ne morejo več plačevati.
Celomesečna oskrba v javnem domu za oskrbovanca, ki je sposoben 
skrbeti sam zase, zdaj zanaša okoli 500 evrov. Vendar je v to ceno všte-
ta le najosnovnejša storitev. Najdražje oblike oskrbe za oskrbovance, 
ki so popolnoma odvisni od tuje pomoči in nege pa znašajo od 1100 do 
1200 evrov, v državnih oziroma 1400 evrov v zasebnih domovih.
V domovih je problemov vedno več: krčenje sredstev za socialo, siroma-
šenje upokojencev, neracionalna ureditev domov za ostarele, ki vključu-
je tudi previsoke stroške administracije. Hitro naraščajoči stroški silijo 
domove v varčevanje pri hrani, medicinskih pripomočkih in energentih. 
Drastično klestenje stroškov za socialne storitve in dvig DDV, ki je do-
move za ostarele obremenil, kar dodatno otežuje njihovo poslovanje. S 
spremembo njihovega statusa in vsesplošnim pomanjkanjem denarja 
v proračunih posameznih gospodinjstev, se posledično zmanjšuje tudi 
zanimanje ljudi za domsko oskrbo. Upokojenci se odrekajo varstvenemu 
dodatku, marsikje pa družinski proračun prilagajajo kriznim razmeram 
tako, da svojci sami skrbijo za onemogle ostarele. Skrb zanje pomeni 
tudi razpolaganje z njihovo pokojnino, kar marsikomu pomaga, da se 
prebije iz meseca v mesec. Leta 2012 je domove zapustilo 250 staro-
stnikov, ta trend pa se nadaljuje tudi v letu 2013. Stroški v domovih za 
ostarele vsako leto naraščajo, in že v letu 2010 so stroški za oskrbo v 
domu na posameznika presegli povprečno pokojnino.
Glede na vse opisano se postavlja vprašanje ali bodo domske kapa-
citete v Litiji zasedene, če pa smo danes priče, da so skoraj v vseh 
domovih prosta mesta, kar v preteklosti ni bil slučaj. V kolikor dom ne 
bo zaseden pa se postavlja vprašanje financiranja dejavnosti in odpla-
čevanje dolga najetega posojila. 
Ob zaključku moramo dati vse priznanje direktorici SCV Tatjani KRŽI-
ŠNIK, ki vodi ta investicijski projekt, ki je v fazi dograditve, kako pa se 
bodo uresničile nadaljnje zamisli delovanja pa bo predvsem odvisno od 
ekonomskega položaja bodočih stanovalcev-uporabnikov, če si bodo 
lahko privoščili oskrbo v domu.  Ciril GOLOUH

Rumeni trak pa ni oznaka oz. potuha za slabo vzgojenega ali ne-
vzgojenega psa s čemer bi si lastnik zagotavljal mir pred okolico 
in ob tem ne naredil ničesar za izboljšanje vedenja svojega psa!
Kako blizu je preblizu? 
To vesta samo pes in njegov lastnik, zato, prosim, ostanite v razdalji ali 
dajte možnost takemu psu in njegovemu vodniku/vodnici, da se vam 
umakneta.
Torej: Če opaziš psa z rumeno oznako, mu daj dovolj prostora in miru, 
da s skrbnikom izpeljeta morebitno srečanje ali umik na predviden in 
optimalno najboljši način! Poskrbi, da ne siliš v takega psa in njegov 
osebni prostor. Nikakor pa ni na mestu vpitje: »Moj pes ničesar ne na-
redi!« Takemu stavku v praksi dostikrat žal sledi: »Joj, tega pa ni še nikoli 
naredil.« Enostavno se umakni in daj psu z rumeno oznako možnost, da 
gre v varni razdalji mirno naprej.
Pasji bonton pa še vedno narekuje, da velja pri srečanju ostalih 
psov – se pravi brez rumenega traku – da vprašate njegovega 
lastnika/skrbnika, če se lahko približate – vi ali vaš pes.
www.theyellowdogproject.com -  Ilustracije: Lili Chin – www.DoggieDra-
wigs.net Za kinološko društvo: Sabina PALKA

le tudi v bodoče. Ko 
človek podrobneje 
pogleda kup plo-
čevine in ugotovi s 
čim je bila ta pritr-
jena na USB plo-
šče, se vpraša ali 
je to mogoče, da to 
pločevino pritrdijo 
z vijaki dolgimi cca 
4 cm dolgimi vijaki. 
Vprašanje pa je kaj 
bi bilo, če bi bila ta 

pločevina pritrjena z močnejšimi vijaki, dvignilo bi celotno ostrešje. Ker 
razkrivanje teh streh ni prvo, in se še nadalje gradijo hiše s takimi 
strehami, bi si nujno moral te objekte ogledati gradbeni inšpektor in 
sprejeti določene ukrepe.  Ciril GOLOUH
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V sklopu projekta, se namreč že snema kratki dokumentarni film o fe-
stivalih v lokalni skupnosti in pomembnosti le teh, tudi prvi photobooth 
z ekipo zadruga.traparij je že mimo.
Mi pa šele dobro začenjamo in obljubljamo da bo letos še bolj zabavno 
in da vam pripravljamo še bolj raznolik program. 
9.9. bomo začeli s tedensko glasbeno delavnico, na kateri se bodo mla-
dim in starejšim iz Litije pridružili mladi iz Bovesa, Italije. Teden bomo 
popestrili še z multikulti večeri, kjer bomo predstavljali slovensko kul-
turo in se naučili kaj novega o italijanski. Na predvečer festivala, se 
bomo vrnili na za Zarjavele trobente znano lokacijo - pred Lap bar, kjer 
bomo uživali v akustičnemu glasbenemu predvečeru ŽELODKO SUPER-
CA. Naslednji dan, 14.9. pa zavzemamo ploščad pred športno dvorano 
Litija. Začeli bomo ob 11h z otroškim programom in fotografsko delav-
nico, ob večeru pa si boste lahko ogledali Tržnico mladih ustvarjalcev in 
podjetnikov, ter tradicionalni koncert z začetkom ob 19.00. 
Za sodelovanje na tedenski glasbeni delavnici in prostovoljno sode-
lovanje na festivalu, ali kakršnekoli dodatne informacije  se javite 
na neza@palcic.si.

EVROPSKO POLETJE
Počitniški program MC-ja, gre počasi h koncu. Naš prostovoljec Bojan 
iz Makedonije bo zate pripravil nepozaben NORO-ZMEDENO-NORMA-
LEN TEDEN, in sicer od 26. do 30. 8. 2013. Oglasi se v MC in pridi 
poslušat, kako zvenijo jeziki različnih bivših jugoslovanskih republik in 
predstavitev njihovih kultur, sodeluj v debatnem popoldnevu, pripravi 
noro, zmedeno in normalno solato, poslušaj ex-jugo glasbo in še in še.
Natančen urnik:

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
9.00 – 12.00

ŠPORTNI TOREK 
NOGOMET/
KOŠARKA 

mladi do 15 let

KOPALNI 
IZLET

na Debeli 
rtič

17.00 – 18.30
JEZIKOVNI  

TEČAJ

17.00 – 18.30
JEZIKOVNI  

TEČAJ

17.00 – 18.30
JEZIKOVNI 

TEČAJ

17.00 – 18.30
JEZIKOVNI 

TEČAJ

18.30 – 20.00
PREDSTAVITEV 

DRŽAV IN 
KULTUR

18.30 – 20.00
VITEZI OKROGLE 

MIZE
debatno 
popoldne 

18.30 – 20.00
EX-JUGO 

KUHARIJA
(nora, 

zmedena, 
normalna 

solata)
20.00 – 21.00
ŠPORTNE IN 
DRUŽABNE 

IGRE NA 
PROSTEM
(zbor pred  
MC-jem)

20.00 – 21.00
ŠPORTNE IN 

DRUŽABNE IGRE 
NA PROSTEM

(zbor pred  
MC-jem)

20.00 – 21.00
ŠPORTNE IN 
DRUŽABNE 

IGRE NA 
PROSTEM
(zbor pred  
MC-jem)

20.00 -21.00
EX-JUGO 
GLASBA

21.00
KINO 

KOKOŠNJAK

POČITNIŠKE ENOTEDENSKE DELAVNICE 
ZA MLADE 

V avgustu bo v MC-ju potekala tudi gledališka delavnica improvizacij-
skih veščin. IMPRO DELAVNICO bosta od 26. do 28. 08. med 17.00 in 
20.00 vodila NEŽA VERDONIK in JURE ŽAVBI. Ne skrivaj svojega talen-
ta in se nam pridruži. Kaj pa veš, mogoče pa celo postaneš naslednja 
improligaška zvezda?
Prijavite se na kontaktnih naslovih MC Litija (info@mc-litija.si, 01 89 
80 119, 051 443 410) najkasneje 3 dni pred začetkom. Več informacij 
na www.mc-litija.si.

POLETNI ŠPORTNI TuRNIRJI
Poletni športni program zaključujemo z nogometnim in streetball 
turnirjem, ki bo v nedeljo 25. avgusta ob 15. uri na igrišču na Dobravi 
(pri šoli). Nogometna ekipa mora imeti vsaj 5 članov. Igralo se bo po 
pravilih futsala. Streetball ekipa mora imeti vsaj 3 člane, igralo se bo 
po pravilih streetballa.
Turnir odbojke na mivki bo v soboto 15. septembra ob 15. uri na 
igrišču pri Miletu (Kidričeva cesta 22, Litija). Ekipa mora šteti 3 člane 
(2 fanta in 1 dekle). 

»VETER V LASEH – S ŠPORTOM PROTI  
ODVISNOSTI 2013«

Letošnja športno-zabavna prireditev »Veter v 
laseh – s športom proti odvisnosti 2013« se bo 
že kar tradicionalno odvila na zelenici Nogo-
metnega kluba Litija zadnji športni torek v av-
gustu, 27. 8. 2013, od 9. do 15. ure. Otvorili jo 
bomo s teki posamezno v različnih starostnih 
kategorijah in nadaljevali z igrami brez meja, 
kjer se bomo neskončno nasmejali in zabavali. 
Igrali bomo tudi nogomet, badminton, med dvema ognjema, pepčka, 
vlekli vrv, »pokali bombe«. Majda bo kot vsako leto naše želodčke po-
božala z njenimi vrhunskimi palačinkami! Najbolj aktivnemu udeležen-
cu na športnih prireditvah Mladinskega centra Litija, bomo ob koncu 
podelili nagrado - brezplačni kopalni izlet na Debeli rtič. Se vidimo ;)

IZLET NA DEBELI RTIČ
29.8. se bomo odpravili na morje, na Debeli Rtič. Cena za vsakega ude-
leženca je 16€ (odpotujemo v primeru min 15 prijav). Cena vključuje 
prevoz, animacijo, kopanje in kosilo. Zbor pred Mladinskim centrom 
Litija ob 6.45, povratek v Litijo ob 19.00.

ŽELODKO SuPERCA IN ZARJAVELE TROBENTE 
Želodko superca je mladinska izmenjava neformalne skupine Zarja-
vele trobente, ki bo tudi v letošnjem letu, popestrila začetek jeseni. 

Urnik in vse ostale informacije o počitniškem programu si poglejte na 
www.mc-litija.si ali v posebni zloženki. Dogajanje vsak dan spremljaje 
na našem FB profilu. Program Evropsko poletje sofinancira Evropska 
komisija iz programa Mladi v akciji. 
Vse aktivnosti so brezplačne, razen kopalnega izleta.
V četrtek, 29. 8. gremo na kopanje na Debeli rtič. Cena za vsakega 
udeleženca je 16 € (izlet se bo izpeljal, če bo prijavljenih najmanj 
15 oseb). Zbor (6.45) in povratek (19.00) pred Mladinskim centrom 
Litija. Cena vključuje: prevoz, kosilo, kopanje in animacijo. Prijave s 
plačili zbiramo do torka pred izletom od 12.00 do 19.00. Takšno ceno 
omogoča sofinanciranje Fundacije za šport.
Galerija – Razstave v galeriji Mladinskega centra so na ogled vsak dan 
od ponedeljka do petka od 12.00 do 21.00.
Stojnica vse zastonj – Stojnica je poleti odprta od ponedeljka do pet-
ka od 12.00 do 21.00 v MC-ju. Pridite, prinesite ali odnesite rabljene 
obleke, obutev, igrače…
Dnevni center MC Litija je med poletnimi počitnicami odprt od pone-
deljka do petka od 12.00 do 21.00.

• Prodaja polikarbonata za
nadstreške

• Izdelava pergol in nadstreškov

• Adaptacije

• Mizarska dela

041 721 295 (Simon)  • 041 523 551 (Matevž)

E-pošta: lesokras@siol.net

DEŽELA POŠTARJEV
V starih časih pred in po drugi svetovni vojni pa še prej so denar na 
kmetiji imeli samo za lašk ole (sončnično olje), sol in cuker. Vse ostalo 
so pridelali doma. Je pa veljalo, da če je kdo z grunta hodil na šiht (v 
službo) k ajzenponu (železnici) ali pa je bil poštar – potem je bil ta 
član družine velik gospod, ker je edini 
imel denar, vsak mesec je dobil co - 
l engo (plačo ali osebni dohodek).
Še pred kratkim, ko ni bilo več nikjer 
mogoče dobiti službe, pa so na pošti 
z veseljem sprejemali mlade fante, ki 
bi bili radi poštarji. Kmečkim fantom, 
čeprav marsikdo s fakultetno izobraz-
bo, to ni bilo težko. Oni so bili navajeni 
delati. Tako imamo na Vačah in okolici vse polno družin, kjer je vsaj 
en družinski član zaposlen na pošti. Biti poštar, to je zdravo za srce in 
splošno počutje. Poleg tega pa si praktično najbolje informiran o pre-

bivalcih in njihovih domovih. V naslednji 
gverilski vojni proti pokvarjenemu kapi-
talizmu in državi bodo to najzanesljivejši 
kurirji, izvidniki in vodiči.
V deželi poštarjev pa kaže, da bomo 
kmalu ostali brez svoje pošte, ki jo ima-
mo na Vačah že skoraj 150 let. Pravijo, 
da jo bodo ukinili tudi na Savi, Polšniku, 

Dolah, …Tako pošta špara denar v času recesije. Gotovo se bodo na ta 
račun poštarjem »dvignile« plače in ne lasje. 
Ponekod v Sloveniji že imajo premično pošto. 
To pomeni, da se pošta seli iz kraja v kraj po 
določenem urniku. Lahko pa delo manjše po-
šte prevzame sosednja velika pošta. Lahko pa 
se najde organizacija ali posameznik, ki se s 
pogodbo zaveže, da bo opravljal to delo. Na 
Dolah se prodajalke že usposabljajo za nude-
nje poštnih storitev - kar v trgovini.
Nikjer pa nimajo namena v zameno za pošto 
postaviti bankomata. Tudi to se ne splača. 
Pred sto leti so na Vačah imeli pošto, tri trgo-
vine, 5 gostiln, zadrugo, občino, … Le kako, vrabca, se jim je splačalo?!
Vače pa so s pošto močno povezane. Tu so samo tri znamke, so pa še 
razglednice, posebne kuverte z motivi z Vač, žigi, …
Več na:  http://www.vace.si/posta.htm

Rad imam poštarje – poštarce še rajši! 
ZvončekNorček

Pripis: Prelistajte Občana! V njem so obvestila o prireditvah na Vačah: 
Vaški dan, Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu na GEOS-u – Vra-
nov let, Arheološki pohod, itd. Jaz bom tam! Pridite! Brez Vas mi bo 
dolgčas!

OBLIKuJTE SVOJO ZGODBO O uSPEHu
Pri vstopu na trg in razvoju poslovanja je pomembno, da svoj izdelek 
ali storitev naredimo prepoznaven, ločljiv od ostalih, z ustrezno podobo 
in izvirnim sporočilom. 
Stojimo vam ob strani pri snovanju vaše edinstvene zgodbe s celovi-
to komunikacijsko podporo, ki zajema: oblikovanje celostne grafične 
podobe, izdelavo promocijskih materialov (spletne strani, embalaža, 
vizitke, zloženke, letaki, table, brošure, promocijske objave), pripravo 
napovedi za medije in sporočil za javnost. 
Vašo ponudbo želimo čim bolj približati kupcem, vam zagotoviti 
večjo prepoznavnost na trgu in odpirati nove prodajne poti ter s 
tem krepiti tudi znamko Srca Slovenije.
Razvojni center Srca Slovenije vam, na osnovi 15-letnih izkušenj, nudi 
tudi druge storitve:
• promocija in trženje na turističnih sejmih in drugih dogodkih
•  vključevanje v obstoječe turistične produkte (kolesarske poti, poči-

vališča za avtodome, mobilne aplikacije)
• prijave na razpise in natečaje
•  usposabljanja in izobraževanja s področja podjetništva in inovativno-

sti, turizma, dediščine ter kmetijstva 
•  organizacijo in izvedbo dogodkov (koordinacija, promocijske ter PR 

aktivnosti) 
• prevajanje promocijskih materialov in besedil v angleški jezik
•  oglaševanje na spletni strani Srca Slovenije in v elektronskem časo-

pisu »Srce Slovenije Info«
•  pripravo komunikacijskih in poslovnih načrtov (vsebinski in finančni del) 
• izdelavo vlog za vpis v Register žive dediščine 
•  izvajanje postopkov registracij in statusnih sprememb za s. p. in d.o.o.
• svetovanje za registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
•  oblikovanje izhodiščnih poslovnih listin: računi, ponudbe, naročilni-

ce, potni nalogi
Več informacij: mojca.stepic@razvoj.si; 01 896 62 719

POLETNO DOGAJANJE V TuRISTIČNI TOČKI SRCA 
SLOVENIJE

Lokacijo Turistične točke Srca Slovenije v Litiji prepoznate po rdeči ta-
bli z znakom Srce Slovenije, z znakom, ki ponazarja tradicionalno hišno 
trkalo. Z njim vas vabimo, da vstopite v prostor številnih informacij o 
turistični ponudbi občine Litija in drugih občin Srca Slovenije. 
Poleg posredovanja informacij o turistični ponudbi in pestri izbiri pro-
mocijskih turističnih materialov je točka vse bolj založena tudi z naj-

SRce Slovenije inFo
WWW.RAZVOJ.SI

WWW.SRCE-SLOVENIJE.SI
INfO@RAZVOJ.SI

različnejšimi uporabnimi izdelki, tako 
turističnimi spominki kot tudi darilnim pro-
gramom. S pomočjo evropskega projekta 
CCC (Vrednotenje nesnovne kulturne de-
diščine), v katerega smo vključili priznane-
ga slovenskega etnologa, prof. dr. Janeza 
bogataja, smo že mnoge lokalne rokodel-
ce navdušili k postavitvi svojih unikatnih izdelkov na ogled in v prodajo. 
K temu vabimo tudi vas! V jesenskem času bomo, s pomočjo uve-
ljavljenih strokovnjakov, svetovali zainteresiranim rokodelcem 
pri razvoju njihovih izdelkov. S tem želimo doseči višjo kakovost in 
dovršenost izdelkov, dvigniti njihovo uporabno vrednost, dodati ščep 
inovativnosti in zagotoviti vpetost v okolje, dediščino in tradicijo. Za 
obiskovalce so zanimivi predvsem uporabni izdelki s področij prehra-
njevanja, oblačenja in skrbi za zdravje. 
Vabljeni, da izrazite svoj interes po sodelovanju na mojca.haupt-
man@razvoj.si ali 05 99 40 503.

JESENSKI DAN KOLESARJENJA PO SRCu SLOVENIJE 
V soboto, 21. septembra 2013, bodo po Srcu Slovenije potekali or-
ganizirani kolesarski izleti po štirih krožnih poteh različnih težavno-
stnih stopenj, s startom in zaključkom v Dolskem. Poti so prilago-
jene za družinske, gorske, treking in cestne kolesarje. Kolesarjenje se 
bo zaključilo do 15.30 ure s skupnim druženjem na prireditvi Jesenski 

sejem. Ob tej pri-
ložnosti bodo po-
deljene praktične 
nagrade tistim, ki 
bodo v okviru po-
letne kolesarske 
akcije prekolesarili 
vsaj eno od treh iz-
branih kolesarskih 
tur po Srcu Slove-
nije (za družinske, 
cestne in gorske 

kolesarje) in zbrali nalepke pri turističnih ponudnikih. To bo hkrati tudi 
zaključek kolesarske sezone po Srcu Slovenije.
Trasa za CESTNO KOLESARJENJE (start ob 9. uri): Dolsko – Litija – 
Šmartno pri Litiji – Bogenšperk – Radohova vas – Ivančna Gorica – Mu-
ljava – Krka (reka oz. izvir) – Žužemberk – Bič – Radohova vas – Ježce 
– Velika Kostrevnica - Šmartno pri Litiji – Malo Trebeljevo – Besnica 
– Dolsko (130 km, 6,5 ur)
Trasa za TREKING KOLESARJENJE (start ob 11.30): Dolsko – Laze – 
Jevnica – Kresnice – Litija – Zavrstnik – Gozd Reka – Malo Trebeljevo 
– Besnica – Podgrad – Laze – Dolsko (50 km, 4 ure)
Trasa za GORSKO KOLESARJENJE (start ob 13. uri): Dolsko – Jevni-
ca – Mala Štanga – Tuji Grm – Janče – Laze – Dolsko (22 km, 2 uri)
Trasa za DRuŽINSKO KOLESARJENJE (start ob 14.30): Dolsko – Kle-
če – Dol pri Ljubljani – Videm (krožna vožnja mimo OŠ Dol in Juba) – Za-
boršt – Zajelše – Podgora – Petelinje – Kamnica – Dolsko (8 km, 1 uro)
Registracija: od 8.30. ure dalje pri vhodu v podružnično OŠ Dolsko, 
Dolsko 85. 
Organizator prireditve je Razvojni center Srca Slovenije s partnerji. Več 
informacij: www.srce-slovenije.si, turizem.litija@razvoj.si, 051 312 739 
(Mojca Hauptman)Lokalni produkti v Turistični točki Srca Slovenije

Udeleženci cestne trase Dneva kolesarjenja po 
Srcu Slovenije, junij 2013
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KuLTuRNI CENTER LITIJA
VAbLJENI NA  

fESTIVAL SLOVO  
POLETJu 2013

- več si preberite na 
naslovnici! 

GLEDALIŠKI AbONMA - 2013/2014
Spoštovani abonenti in ljubitelji gledališča! 

Pričenjamo s šestnajsto sezono gledališkega abonmaja v Litiji. Ker 
vemo, da se radi smejete, smo izbrali komedije, ki s svojo sporočil-
nostjo prinašajo različne poglede na svet. Spoznavali bomo glasbe-
ne zvrsti, odlično kostumografijo, izvirnost, duhovitost, talentiranost 
igralcev... Abonenti ste vabila že prejeli po pošti in prosimo, da nam 
zakup abonmaja potrdite do 3. septembra 2013, s priloženo pri-
javnico (najdete jo tudi na naši spletni strani - www.jzk.si). Prosimo 
vas, da nas obvestite tudi v primeru, da abonmaja ne boste več obi-
skovali. Abonma je sicer že tretjo sezono zaseden, vendar se zgodi, 
da kdo od abonentov tudi odpove zakup. Pokličite in vas zabeležimo 
ter pokličemo v primeru prostih sedežev. 
Cena abonmaja v sezoni 2013/2014 ostaja enaka lanski: odrasli - 
63€, upokojenci, študenti, dijaki - 58€. 

Izbrali smo za vas: 
SLOVENSKA MuSKA OD A DO Ž (glasbena komedija)
Igrajo: Lado Bizovičar, Miha Debevec, Gašper Konec
Slovenci nimamo Leksikona slovenske glasbe. Nič hudega, Lado Bi-
zovičar vas bo popeljal skozi abecedo od Avsenika do Žagarjeve, od 
popa do rocka, od fuzbal napevov do himne..., od Laibach do Molar-
ja... katerega Molarja? ...
Produkcija: Špas teater 

DA, GOSPOD PREMIER (politična komedija)
Režija: Boris Kobal
Igrajo: Damijan Perne, Bojan Vister, Srečko Kermavner, Tina Tavčar, 
Janez Vlaj, Grega Usenik, Marko Skok, Tomaž Cvar
Stari znanci, novi zapleti... Večkrat nagrajena svetovna gledališka 
uspešnica, ki temelji na tudi pri nas predvajani televizijski nanizanki 
z istim naslovom, končno prihaja na slovenski oder.
Produkcija: Šentjakobsko gledališče 

SEN (komedija - delirij v enem dejanju)
Režija: Mateja Koležnik
Igrajo: Peter Musevski, Vesna Slapar, Matjaž Višnar, Darja Reichman, 
Borut Veselko, Vesna Jevnikar, Miha Rodman, Vesna Pernarčič
Komedija Sen z inteligentnim humorjem, nepričakovanimi obrati in 
prikazom absurdnih situacij skozi smeh »izriše« podobo sodobnega 
časa in izgubljenosti posameznika v njem. Režiserka Mateja Koležnik 
s svojo precizno režijsko poetiko in sodobnim estetskim pristopom 
tako rekoč idealna izbira za uprizoritev te vrste zahtevnega komedij-
skega žanra.
Produkcija: Prešernovo gledališče Kranj 

TAK SI (nestrpna komedija)
Režija: Aleksander Popovski, scenarij: Goran Vojnović
Igrata: Klemen Slakonja in Tadej Toš 
Kaj se zgodi povprečnemu taksistu v slovenski prestolnici, ko v nje-
gov taksi sedejo konceptualni umetnik, bivši gej, novopečeni vstaj-
nik, brezposelni punker s kravato, duhovnik brez prakse, italijanski 
turist in dementni profesor marksizma?
Produkcija: SiTi Teater BTC in Kreker

SLuGA DVEH GOSPODARJEV (komedija z vrhunsko kostumografijo)
Režiser in avtor priredbe: Kokan Mladenović
Kostumograf: Alan Hranitelj
Igrajo: Gorazd Žilavec, k. g., Maruša Kink, 
Danijel Malalan, Gregor Geč, Ajda Toman, 
Rok Matek, Mojca Fatur, Igor Štamulak, Blaž 
Popovski 
Zapleti, ki jih povzročita zaroka med hčerko 
skopuškega trgovca Pantaloneja in sinom 
dr. Lombardija ter »vrnitev« njenega nekdan-
jega zaročenca (za katerega se pozneje iz-
kaže, da je le v moškega preoblečena Beat-
rice, ki želi po bratovi smrti izterjati denar) in 
njegovega sluge, večno lačnega Truffaldina, 
slednjemu omogočijo, da začne skrivaj slu-
žiti tudi Torinčanu Florindu Aretusiju, ki se 
pred roko pravice in v iskanju ljubljene Beat-
rice zateče v Benetke...
Produkcija: Gledališče Koper 

knjižnica litija
Vabilo na literarni večer z razstavo

MARJAN LESKOVIC, uMETNIK V  
ZAVETJu ŠTANGARSKIH GOZDOV

Pravijo, da naših hrepenenj nikoli ne sme-
mo prelagati na leta, ko bomo imeli dovolj 
časa. Ko nas nekaj zanima, se moramo tega 

lotiti čim prej, saj življenje hitro mine, usoda je nepredvidljiva.  
ustvarjanje, izpolnjevanje želja in hrepenenj »zdaj in v tem tre-
nutku« zagotovo velja za večplastnega umetnika, Marjana Lesko-
vica. 
Že 26 leto sobiva v šmarski občini, razpet med Ljubljano in Malo Štan-
go, zato je res že čas, da ga bolje spoznamo. Včasih nam usoda na-
sproti pripelje človeka, ki nas s svojimi talenti osupne. Marjan Leskovic 
po spletu okoliščin ni študiral na likovni akademiji, je pa ustvarjal v 
poklicu, kjer so potrebne precejšnje ročne spretnosti. A ljubezni do 
umetnosti ni nikoli povsem obesil na klin. Neumorno je bral, prek 1300 
knjig mu je dalo širino duha, ki jo premorejo le redki. Da vse nakopi-
čeno znanje in modrosti ne bi šle v pozabo, je v letu 2001 izdal prvo 
knjigo aforizmov, Marogaste misli. Tej so sledile še druge: Zabela, v 
letu 2003, Odčepnik v letu 2004, Zapenjač v letu 2008, Strgača v letu 
2012, Zakovice pa še čakajo na izdajo. Prav vse, razen prve, so razde-
ljene na bolj ali manj podobna poglavja: Globoke, Zobarske, (Zdrav-
niške), Pivske, Ženske in Moške. Knjige je avtor opremil s fotografi-
jami svojih del: slik, vitražev, kipov, drugih predmetov, večkrat so mu  
na pomoč priskočili kolegi slikarji. Živi in ustvarja sredi zelenega gozda, 
kjer najde mir in ideje, kjer mu družbo delajo domače in divje živali,  
kjer v zavetju gozdov premišljuje, kaj in kako bi nekaj novega ušpi-
čil, kot je recimo ta, da star avtomobil oblečeš v prazne pločevinke  
ljubljanske pivovarne, v čast letošnjega košarkarskega prvenstva v 
Ljubljani. In lahko smo prepričani, da ta nenavadna ideja ni zadnja in 
edina. 
Marjan Leskovic je človek, ki brez zadržkov skoči s padalom, ki se ude-
ležuje vseh mogočih tekmovanj v tujini, ki piše knjige in ljubezen do 
umetnosti deli s svojimi dragimi, soprogo Ljiljano in otrokoma in števil-
nimi prijatelji, ki so njun zeleni dom izbrali za zatočišče pred hrupom 
sodobnega sveta. Ki mimogrede spregovori v nekaj tujih jezikih, ki igra 
na 7 glasbil in še marsikaj. Če drugi rečemo, da je kak dan prehitro 
minil, zanj je vsak dan prekratek. V svoj svet likovnih in kiparskih del, 
v svet aforizmov vas bo popeljal na literarno likovnem večeru v petek, 
13. 9. 2013, ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno.
Prireditev posvečamo 10. letnici Občine Šmartno. 

Aleksandra MAVRETIČ

POVAbILO NA SEPTEMbRSKE DOGODKE
V litijski knjižnici v prvem jesenskem mesecu za vas pripravljamo: 
17.9. 2013 ob 19. Uri – Knjižnica Litija: Likovna razstava JSKD OI Litija;
19.9.2013 ob 19. Uri – Knjižnica Litija, predavanje Motnje hranjenja 
(Introspekta, predavateljica Aleksandra Rožman) – Točka vseživljenj-
skega učenja.
20.9.2013 ob 16. Uri – Knjižnica Litija: Delavnica Regijsko literarno 
srečanje seniorjev, JSKD OI Litija.
Mlade bralce prijazno spodbujamo, da še naprej prebirajo in si tako 
lepšajo počitniške dni. Svoje bralne podvige pa naj zabeležijo na evi-
denčne kartončke Poletavcev in nam jih oddajo v knjižnici.
Čas imajo do 10. Septembra. V prihodnji številki časopisa pa bomo že 
napovedali zaključno prireditev za naše poletne bralce, Poletavce.

Obvestilo: Zaradi strokovnega izpopolnjevanja knjižničnih delavcev 
(ogled knjižnic in njihovih novosti) bosta knjižnici Litija in Šmartno v 
ponedeljek, 9. septembra 2013 zaprti. Zahvaljujemo se vam za razu-
mevanje.

VAbILO NA OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE 
DOMAČINA JANEZA PRAŠNIKARJA

Janez Prašnikar je v Litiji že mnogo let zelo aktiven kulturnik. Lani smo 
„odkrili“, da tudi odlično slika in ga povabili, da svoja dela predstavi v 
avli Kulturnega centra. V ponedeljek, 16. septembra 2013, ob 19. uri, 
vas zato vabimo na otvoritev njegove prve samostojne likovne razstave 
z naslovom „Moje spogledovanje s slikarstvom“. Krajši kulturni pro-
gram bodo obogatili njegovi pevski prijatelji, člani Okteta Valvasor in 
Moška vokalna skupina Lipa Litija.

NOVA SEZONA OTROŠKIH MATINEJ
V soboto, 21. septembra, ob 10.uri, pričenjamo z novo sezono otroških 
matinej in sicer bomo na uvodni predstavi gostili GLEDALIŠČE KOLENC 
z odlično predstavo ZOBNI ZAJČEK! 
LEPO VABLJENI DRAGI MLADI LJUBITELJI OTROŠKEGA GLEDALIŠČA!
Otroške matineje lahko obiščete v dvorani KC predvidoma vsakih 14 
dni. Izbiramo profesionalna gledališča, ki otrokom skozi različne zgod-
be približajo življenje in se ob tem naučijo marsikaj novega. Predstave 
so primerne za otroke od 3 let dalje. Vsebine predstav objavljamo na 
naši spletni strani teden pred izvedbo. Če želite prejemati vabila, pišite 
na: mateja.sladicvozelj@siol.net in vas uvrstimo na mailing listo. Cena 
vstopnice ostaja nespremenjena in je 3,5€. Tudi z nizko ceno vstopnice 
omogočamo staršem, da svojim otrokom omogočijo obisk kvalitetne 
predstave v domačem kraju in jih tako povedejo v svet kulture. 

MuZEJSKA JAVNOST, 
PRVI DEL

(povzeto po Archaeological Cura-
torship, Susan M. Pearce, 1990)
Eno najtežjih vprašanj za mo-
derne muzealce in arheologe je 

nedvomno to, kako splošna javnost dojema preteklost in kako, če je 
sploh potrebno, bi ta odnos sploh spremenili. Dejstvo je, da delovanje 
tako arheologov kot muzejev temelji skoraj v celoti na javni podpori, 
ki se kaže na različne načine. Tako je pomemben, morda celo najpo-
membnejši, izziv za muzejsko in vse sorodne dejavnosti ravno problem, 
kako čim bolj približati svoje poslanstvo in pomen širši javnosti. Ali 
kot pravita ameriška arheologa in zgodovinarja John M. Fritz in Fred T. 
Plog: »Meniva, da če arheologi ne bodo znali svoje raziskave in ugoto-
vitve čedalje bolj približati sodobnemu svetu, se bo sodobni svet lahko 
čedalje bolj znašel tudi brez njih.« (Fritz and Plog, 1970).
Prepad med večino javnosti in tistimi, ki se aktivno zanimajo za pre-
teklost, je precejšen in ta ločnica se hkrati prekriva s tisto, ki deli 
premožne in bolj izobražene na manj premožne ter manj izobražene. 
Podrobnejšo raziskavo na to temo je opravil Pierre Bourdieu, francoski 
sociolog in antropolog (1984), ki je ugotovil, da posameznikova pri-
marna socializacija poteka preko njegove najbližje družine (starši), ki 
ga nauči vzorcev mišljenja in čutenja (»Habitus«), kar vpliva tudi na 
njegove dosežke v šoli. Dalje pravi, da, ker je šolski sistem prilagojen 
srednjemu razredu, bo otrok srednjega razreda veliko lažje razumel 
in asimiliral ponujeno znanje, lažje bo dešifriral »kode«, v katerih je 
kodirano znanje za razumevanje zgodovine in njenih fizičnih ostankov. 
»Umetnostno delo ima pomen in vzbudi zanimanje le tistemu, ki ima 
potrebne kulturne kompetence, torej razume kodo, v kateri je delo za-
kodirano.« (Bourdieu 1984: 2).

(Nadaljevanje sledi…)       (članek prevedel Luka Hauptman)

KultuRni KoleDaR
DATuM uRA DOGODEK LOKACIJA

SRE 21.8. 18.30–20.00 Multi kulti kuharija: makedonska kuhinja MC Litija
ČET 22.8. 7.15–15.51 Kopalni izlet Atlantis Zbor Železniška postaja Litija

PET 23.8.
17.00–18.30 Jezikovni tečaj: makedonščina MC Litija

19.00 Otvoritev likovne razstave Bojan Stojkovski MC Litija
NED 25.8. 15.00 Nogometni in streetball turnir Igrišče na Dobravi
PON 26.8. 17.00–20.00 Impro delavnica (Neža Verdonik in Jure Žavbi) MC Litija
TOR 27.8. 9.00–15.00 Veter v laseh, s športom proti odvisnosti Igrišče NK Litija
ČET 29.8. 6.45–19.00 Izlet na morje – Debeli Rtič Zbor pred MC Litija
SRE 28.8 20.00 FESTIVAL SLOVO POLETJu 2013: EROIKA, MVS Lipa, Tamburaški orkester Šmartno ploščad pred Športno dvorano
ČET 29.8 20.00 FESTIVAL SLOVO POLETJu 2013: NINA PUŠLAR z bandom in Pihalni orkester Litija ploščad pred Športno dvorano
PET 30.8. 19.00 Otvoritev fotografske razstave Anže Malis: »Analogni pogled na digitalni svet« MC Litija
PET 30.8. 20.00 FESTIVAL SLOVO POLETJu 2013: Ansambel Roka Žlindre, ŽVS Lipa in Nejc Grm ploščad pred Športno dvorano
SOB 31.8. 15.00 Turnir odbojke na mivki Igrišče pri Miletu (Kidričeva cesta 22)

PET 6.9. 18.30 Dobrodelni koncert: Povežimo dlani (Big band Zagorje, Matic Jere, Ženska in Moška vokalna skupina Lipa 
Litija, Ansambel Svetlin) 

Olimpijski bazen v Medijskih 
toplicah

PET 13.9.
19.00 Srečanje z Marjanom Leskovicem (literarno-likovno srečanje z domačim ustvarjalcem) Knjižnica Šmartno
20.00 Zarjavele trobente: glasbeni predvečer ŽELODKO SUPERCA Lap bar

SOB 14.9. Od 11.00 dalje Glasbeni festival Zarjavele trobente Ploščad pred Športno dvorano
PON 16.9. 19.00 Otvoritev likovne razstave Janeza Prašnikarja (z Moško vokalno skupino Lipa Litija ter Oktetom Valvasor) Kulturni center Litija
TOR 17.9. 19.00 Likovna razstava JKSD OI Litija Knjižnica Litija
ČET 19.9. 19.00 Predavanje: Motnje hranjenja (Introspekta, predavateljica Aleksandra Rožman - Točka vseživljenjskega učenja Knjižnica Litija
PET 20.9. 16.00 Delavnica regijsko literarno srečanje seniorjev, JSKD OI Litija Knjižnica Litija 
SOB 21.9. 10.00 ZAČETEK SEZONE OTROŠKIH MATINEJ: ZOBNI ZAJČEK - Gledališče Kolenc Kulturni center Litija

Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si

PONEDELJEK,  4. NOVEMbER 2013,  ZA IZVEN: uDAR PO MOŠKO 
2 - Špas teater!
Nakup vstopnic: OD. 1. SEPTEMBRA 2013 DALJE! 
V PREDPRODAJI DO 13. SEPTEMbRA JE CENA 13€! POHITITE! 
KJE? KULTURNI CENTER LITIJA, vsak delovnik od 8.00 - 12.00 ure v 
pisarni KC, v času prireditev oz. po dogovoru na tel. 01-8900-206 ali 
na mateja.sladicvozelj@siol.net.
CENA VSTOPNICE (od 13.9. dalje) JE 15€.
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Osnovna šola Litija Vrtec Litija

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68

•   VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN  
SREbRNEGA NAKITA

•  POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•   ODKuP ALI PREDELAVA ZLATEGA  

IN SREbRNEGA NAKITA
•  IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
•  IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
•  PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA

•  NIZANJE OGRLIC

NATEČAJ »NAPIŠI PESEM O 
ČISTEM MORJu«

Adriatic Slovenica z namenom, da otrokom približajo 
različne dimenzije varnosti, preventivno obnašanje 
vedno in povsod ter odgovoren odnos do okolja in s 
tem tudi morja, že nekaj let zapored organizira natečaj 

NAPIŠI PESEM O ČISTEM MORJU, ki je namenjen učencem 5. razredov 
osnovnih šol. 
Ker je v šoli za naše 
nadobudneže zme-
raj premalo časa in 
ker je človek narav-
nan tako, da lahko 
več ustvari, ko misli, 
da nima časa …smo 
se s čudovitimi sed-
mimi učenci (kolikor 
jih obiskuje 5. ra-
zred Osnovne šole 
Gradec, podružnice Vače) podali na zahtevno, a poučno pot pesnjenja. 
Da je bilo opravljeno res veliko delo pove tudi podatek, da smo za 
»napiši pesem o čistem morju« porabili kar precej časa pri pouku in na-
šega popoldanskega prostega časa. Ko je bila tema znana, smo glede 
na karakter vsakega otroka izbrali nenavadno pesniško obliko s svojimi 
pravili (haiku, kuplet, ali, triolet, rubaije, vilanela ter pantum). Naše ga-
raško, a tudi čudovito druženje, ko smo iskali rime, šteli zloge, izumljali 
nove in nove pomene … je bilo nagrajeno z zmagovalno pesmijo, ki jo 
je napisala Vanja Kovač. A tukaj zgodba še ni zaključena. 
Vanja je dobila plaketo in lovorjev venec z marjeticami (kot pravi grški 

pesniki).
Zavarovalnica Adri-
atic Slovenica pa je 
z organizacijo izleta, 
ne samo za malošte-
vilni 5. razred, pač 
pa tudi za njihove 
sošolce iz 4. razre-
da poskrbela, da je 
naša nagrada po-
stala res nepozabno 
doživetje, s katerim 
so otroci prepoznali 
pomen kulture, se 

ekološko ozavestili in dojeli, da je njihov trud tudi izdatno poplačan. 
Naš dan na morju je vključeval vožnjo z avtobusom od Vač do Kopra, 
kjer smo se vkrcali na ladjico Mimosa. Prijazni kapitan nam je v dvourni 
vožnji do Pirana razkazal obalo in povedal mnogo zanimivega. Mlada 
mornarja sta nam spekla sardele iz nočnega ulova, tako da smo jedli 
ribe tudi tisti, ki jih običajno sploh ne jemo. Sledilo je kopanje v Kroštoli 
(morje se je začuda segrelo do zavidljivih 23 stopinj). Za popoldansko 
malico je sledila pica in sok, vsak učenec pa je domov odnesel tudi 
nahrbtnik in kopalno brisačo. V večernih urah smo se vrnili domov.

POLETI V VRTCu
V vrtcu z otroci ne počivamo niti v poletnih mesecih. 
V mesecu juliju smo se pogovarjali o morju, plaži, 
kopanju, ribicah, hobotnicah, delfinih in o kitih. Kiti 
so se nam zdeli še posebej zanimivi zaradi njihove 
velikosti, v primerjavi s človekom. Ogledali smo si vr-

ste kitov, njihovo gibanje, poslušali oglašanje in se pozanimali, s čim 
se hranijo. Ob teh informacijah smo nato naredili orko v igralnici, ki 
smo jo obesili v garderobo na steno. Naš kit je bil gromozanski, a ob 
primerjavi kitov v naravni velikosti, je bil naš pravi mladiček.  

Simona HRIBAR, prof.

TENIŠKA uRICA NA TENIS PARKu AS
V mesecu juniju, ko so bile poletne temperature že zelo visoke, je ga. 
Oksana povabila »Polžke« iz vrtca Ciciban, na tenis park As. Tam so 
jih zelo gostoljubno sprejeli lastniki Tenis parka As, ki so jim odstopili 
igrišče ter jih opremili s teniškimi majčkami. 
Sledila je igra na teniškem igrišču. Otroci so tekli, skakali, se igrali s 
teniškimi žogicami in loparji ter drugimi pripomočki za igro. Prav vsak 
otrok je uspel odbiti žogico z loparjem. Pravo zabavo je predstavljal 
tudi tuš, s katerim je ga. Oksana ohladila otroke. Med igro so otroci 
imeli na voljo dovolj tekočine ter tako telo ohranjali pred dehidrirano-
stjo. Na koncu pa je sledilo še sladkanje s sladoledom.
Hvala tenis parku As! Otroci so bili navdušeni, kar dokazujejo tudi izja-
ve na plakatu, ki visi na tenis parku.
Zahvaljujem se tudi staršem otrok, ki so pomagali pri izvedbi ideje o 
teniški urici.  Maja TOPLAK PRIMC, dipl. vzg.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN 
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

ŠPORTNE DEJAVNOSTI V MDI LITIJA 
ŠMARTNO

V današnjem svetu postaja zdravje ena izmed najpomembnejših člove-
kovih vrednot. Gibanje je ena od osnovnih človekovih potreb. Šport je 
pomembna dejavnost družbe in del splošne kulture. Ni treba posebej 
poudariti, da šport pomeni ohranjanje splošne telesne kondicije in da 
je to pri invalidih še posebej pomembno. Športna kultura ni merjena 
le z rekordi, temveč tudi po čim večjem številu prebivalcev, ki se redno 
ukvarjajo s športom. Osnova športa invalidov je rekreacija in druženje, 
nato šele tekmovanja, vrhunec pa je udeležba na državnih prvenstvih.
 V našem Medobčinskem društvu invalidov občin Litija in Šmartno go-
jimo naslednje športne dejavnosti: streljanje z zračno puško, pikado, 
športni ribolov, balinanje, šah, kegljanje in namizni tenis . Vse te de-
javnosti so razporejene preko celega leta. Možnost sodelovanja imajo 
gibljivi člani in člani, ki se poslužujejo invalidskega vozička.
Naš MDI je bil v mesecu februarju organizator Območnega tekmova-
nja v ŠAHu -posamezno.
Srečko Obolnar si je priigral 5. mesto, Nebojša Milinkovič pa 7. mesto. 
Na tekmovanju sta sodelovala še Franc Prettner in Franc Možina.
23. aprila ja sledilo je Območno tekmovanje v STRELJANJu s serij-
sko in standardno puško v Velenju, kjer so uspešno streljali Brigita 
Rozina, Ana Mohar, Tonček Ribič in Uroš Kneževič. Z dosežki so se uvr-
stili na Državno prvenstvo invalidov Slovenije, ki je bilo 20.4.2013 
v Ljubljani. Serijska zračna puška: Kneževič Uroš - SH1 – je zasedel 2. 
Mesto, Brigita Rozina - NAC – 7. mesto, Ana Mohar -SH2 - 8. mesto. 
Standardna zračna puška: Brigita Rozina – NAC – 3. mesto, Uroš Kne-
ževič – SH1- 2. mesto.
Strelci so sodelovali od novembra preteklega leta do marca 2013 v 
dopisni ligi. V finale, ki je bil 30.3.2013 v Ljubljani so se uvrstili Ana 
Mohar, Brigita Rozina, in Uroš Kneževič. Ekipno so zasedli 4. mesto. Iz-
postaviti je potrebno rezultat Uroša Kneževiča saj je o obeh disciplinah 
dosegel 2. mesto, takoj za paraolimpijcem Pintar Francem. 
Odprtega državnega prvenstva invalidov v NAMIZNEM TENISu, ki 
je bil 4.6.2013 v Logatcu so se udeležili tudi naši tekmovalci. Od štirih 
tekmovalcev so kar trije osvojili kolajne.
Območnega tekmovanja v KEGLJANJu 6.4.2013 v Zagorju so se 
udeležile 4 ženske tekmovalke in 4 moški tekmovalci. Janez Belec je 
podrl dovolj kegljev in se uvrstil na državno prvenstvo v KEGLJANJu, 
kjer je v kategoriji K5 zasedel 5. mesto. Območnega tekmovanja v 
BALINANJu 11.5.2013 sta se udeležili ženska in moška ekipa. Obe eki-
pi sta domov prinesli pokal za 2. mesto.
V spomladanskem obdobju pa sta dve ekipi sodelovali v občinski ligi.

Ana MOHAR

Projekt se izvaja v okviru LAS Srce Slovenije oz. projekt sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

NADALJEVANJE MOTIVACIJSKIH DELAVNIC
V mesecu septembru bomo v okviru projekta »Vseživljenjsko učenje za 
življenje« nadaljevali z našimi aktivnostmi. V drugi polovici septembra 
bomo izvedli dve motivacijski delavnici, in sicer prvo (z naslovom »Moj 
poklic«) v torek 17. 09. 2013 ob 9. uri v prostorih društva in drugo (»Za-
poslitveni razgovor«) v petek 27. 09. 2013 ob 16. uri v knjižnici Litija. 
Podrobnosti in morebitne spremembe bomo sproti objavljali na naši 
spletni strani http://www.mdi-litija-smartno.net in oglasni deski.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENu ŠMARTNO
Z plavanjem in vadbo v bazenu Šmartno pričnemo v sredo 11. sep-
tembra (ob 16. uri), s Fizio-fit vodeno vadbo na Tenis parku As, pa v 
ponedeljek 9. septembra (ob 10. uri).

Mojca BAJC

ZMAGA bARbARE ZAJC
Dijakinja srednje kmetijske šole 
Grm Novo Mesto Barbara Zajc s 
kmetije Zajc na Graški dobravi je 
zmagala na mednarodni šoli mla-
dih govedorejcev, v skupini »JU-
NIOR«. Od 16. do 18. julija 2013 
je potekalo izobraževanje mladih 
rejcev s področja priprave in vo-
denja živali za razstave. Vodili sta 
jo vodili priznani strokovnjakinji 
iz Nizozemske. V nekaj dneh, ob 

natrpanem urniku praktičnega izobraževanja, je Barbara Zajc po-
kazala veliko znanja, volje in ljubezni do živali, kar je pripomoglo k 
velikemu uspehu. Zmaga Barbare Zajc pomeni, da se bo udeležila 
tudi priprav na evropsko tekmovanje mladih rejcev.
Mednarodne šole mladih rejcev sta se udeležila tudi Petra Firm iz 
Podšentjurja in Miha Biaggio iz Slivne, ki sta prav tako pokazala ve-
liko znanja. Iskrene čestitke litijskim mladim rejcem.

Rafko ROKAVEC, KGZS zavod Ljubljana

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Essentia, letnik 2008, cena 5.800,00 
EUR; Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Cosmo, letnik 2009, cena 12.500,00 EUR; 
Peugeot Expert 2.0 D, letnik 2000, cena 1.500,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI ECO - 
FLEX Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 
12/2013, prev. 105353 km, rdeča barva, 
diesel, 1686 ccm, 81 kW, ročni (6 pr.), 
KLIMA

6.800,00 EUR

Volkswagen Golf Basis 1.4 
Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 03/2014, 
prev. 229727 km, bela barva, bencinski, 
1390 ccm, 55 kW, ročni (5 pr.)

1.550,00 EUR
Škoda Octavia Combi 1.9 GLX TDI
Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 04/2014, 
prev. 301316 km, temno siva barva (kovin-
ska), diesel, 1896 ccm, 66 kW, ročni (5 pr.)

1.550,00 EUR

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI 111 
let BLUETOOTH Letnik: 2010, veljavnost 
nalepke: 08/2014, prev. 147000 km, bela 
barva, diesel, 1686 ccm, 92 kW, ročni (6 
pr.), KLIMA

7.900,00 EUR

Daewoo Lanos 1.6 SX KLIMA
Letnik: 2000, veljavnost nalepke: 02/ 2014, 
prev. 107300 km, bordo rdeča barva (ko-
vinska), bencinski, 1598 ccm, 78 kW, roč-
ni (5 pr.), KLIMA

850,00 EUR
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 
Edition Avt. Letnik: 2010, veljavnost 
na lepke: 04/2014, prev. 135260 km, te-
mno siva barva (kovinska), diesel, 1956 
ccm, 96 kW, tiptronic, KLIMA

10.700,00 EUR

Naše čestitke in zahvala organizatorjem Adriatic Slovenica za njihovo 
prizadevanje o pomembnosti ozaveščanja mladih za čisto okolje.

Dajana MAURIČ, prof.
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ČEŠNJE V LOKAVCu
V Vipavski dolini, v vasi Lokavec, so tudi letos, 
kljub težavam, ki jim jih povzroča slabo vreme 
pripravili praznik češenj, ki so ga poimenovali kar 
Češnjev festival. Tja smo se 7. junija 2013 name-
nili tudi člani DU Litija. Pričakal nas je gospodar 
kmetije Černigoj. Popeljal nas je na bližnjo vzpeti-
no v njegovem vinogradu, od koder je bil lep raz-

gled na cel Lokavec. Predstavil nam je svojo vas z okolico, povedal pa 
je tudi nekaj osnovnih informaciji o svoji kmetiji, ki obsega češnjev 
nasad in ogromen vinograd. Poleg tega ima v svojem hlevu tudi krave 

in prašiče. 
Vračali smo se po poti med 
drevesi, ki so nas vabila s svo-
jimi rdečimi sadeži. Žal so bile 
na mnogih vidne posledice 
vsakodnevnega dežja.
Na kmetiji nas je s svojimi 

zvoki pozdravil ansambel petih glasbenikov. Poskrbeli so, da smo se 
lahko veselo zavrteli, med odmori pa smo preizkušali našo srečo na 
tomboli. Nazdravili smo naši članici Ladi, ki je praznovala okrogel roj-
stni dan in ji namenili veliko najlepših želja.
Gospodinja je poskrbela za okusno joto z domačo klobaso, dodala še 
zajeten kos češnjeve pite in postregla z vinom iz domačega vinograda. 
Tudi brez češenj nismo ostali. Ponudili so nam jih po vnaprej dogovor-
jeni, precej nižji ceni, kot so v trgovini. Ker so naše želje po češnjah 
količinsko presegale njihovo nabrano zalogo, nam je gospodar obljubil, 
da nam manjkajoče pripelje čez kakšen teden kar k nam v Litijo. Pred 
odhodom domov, smo si v njihovi šoli, pod strokovnim vodstvom kme-
tijskega svetovalca, ogledali še razstavo češenj. Ne samo ogledali tudi 
okusili smo lahko vseh 35 različnih sort, kolikor jih raste v Vipavski 
dolini. Naše pokušanje smo zaključili z enotnim mnenjem: vse so zelo, 
zelo dobre.   Milka ROGELJ

KOZLEVČARJEVA POT
V soboto 15.6.2013 so se člani planinske sekcije društva po progra-
mu odpravili na pohod. Vodil ga je Lojze Hauptman in sicer smo hodili 
delno tudi po Kozlevčarjevi poti in po bližnji malo bolj oddaljeni okolici 
proti Dolenjski. 
Avtobus smo zapustili na Pre-
ski nad Kostrevnico. Povablje-
ni smo bili na jutranjo kavico 
pri Poglajnovih, kjer nas je po-
častila žena žal že pokojnega 
Franca Poglajna, za sladico pa 
je poskrbel Lojze. 
V lepem sončnem dnevu in 
lepi naravi smo uživali med potjo in si ogledovali okolico. Šli smo mimo 
lepo urejenih hiš, ki so jih krasile rože in lepi vrtovi. Pridni domačini so 
kosili in pospravljali seno.Pot nas je vodila čez Ježni vrh, kjer na gričku 
stoji cerkvica Zadražnikovih, nato čez Vinji vrh, na Mihelco, kjer pred 
kočo stoji čudovito lep, snežno bel, mogočen kip Marije, ki varuje to 

področje. Presenetila pa nas je naša zvesta pohodnica Mila Grošelj 
in nas prijazno povabila na njeno domačijo ob poti proti zidanici Jap. 
Pevci so zapeli nekaj pesmi, ki jih vsi zelo radi poslušamo. 
Dobre volje smo se vrnili domov, saj nas je pri Japu čakal avtobus. 

Nuša ROZMAN
Ob bISTRI ZILJI

V mesecu juniju je bil v programu izletniške sekcije DU Litija izlet v tu-
jino. Namenili smo se na Koroško v dolino Zilje dne 21.6.2013. Na prvi 
poletni dan smo se podali na pot v organizaciji T.A. Rudi turs. Pot nas 
je vodila preko Korenskega sedla, kjer smo naredili prvi daljši postanek 
in si na avstrijski strani ogledali muzej Bunker. Do leta 1995 je Repu-
blika Avstrija na tem področju gradila tajno mrežo utrdb, položajev in 
ovir, s čimer je v času »hladne vojne« med vzhodom in zahodom želela 
onemogočiti prehod preko njenega ozemlja. 
Po spustu v dolino Zilje nas je najprej pozdravil mogočen masiv Do-
brača, ki je v preteklosti v ogromnih količinah zgrmel v Ziljo, pokopal 
pod seboj številne žrtve in spremenil podobo doline. Ustavili smo v 
Bistrici, kjer nas je sprejela domačinka, gospa Pepca, zavedna Sloven-
ka, ki nosi slovenstvo v svojem srcu. Predstavila nam je najbolj znane 
narodne ziljske pesmi in film o »Štehvanju«. Za slovo se nas je dota-
knila še s citatom njihove pesmi: Vse boš pustil na tem svetu, s teboj 
bodo šla le dobra dela. S svojo zavzetostjo in predanostjo nas je tako 

očarala, da smo se pri njej kar malo 
predolgo zadržali. Morali smo pohite-
ti, kajti na gradu Landskron smo že-
leli videti predstavo ptic roparic. Tam 
poteka njihova vzreja, imajo pa tudi 
reševalno postajo za ranjene ptice, ki 
živijo na prostosti. Namen vsakokra-
tne predstave je gledalcem približati 
te ptice, predstaviti njihov naravni ha-

bitat in način življenja. Vse prosto letajo naokrog in se vedno vračajo 
nazaj na roko svojega skrbnika. 
Od tu se je naša pot obrnila proti domu. Peljali smo se mimo Osojskega 
in Vrbskega jezera ter se polni vtisov preko Ljubelja vrnili v Slovenijo. 

Milka ROGELJ

LETNI ZBOR ČLANOV ZDuS
V torek, 16.7.2013, je v hotelu Delfin v Izoli potekal letni Zbor članov Zve-
ze društev upokojencev Slovenije. Zbor članov je najvišji organ zveze in 
poteka enkrat na leto, njegov namen pa je, da se sestanejo predstavniki 
članov, ki zastopajo vse Pokrajinske zveze društev upokojencev.
Na letošnjem zboru so se člani seznanili z vsebinskim poročilom o delu 
in finančnem poslovanju ZDUS za preteklo leto in sprejeli program dela 
za leto 2013, in ob tem razvili širšo razpravo o problematiki dela Zve-
ze in društev. Razpravljali so tudi o predlogu novega Statuta Zveze in 
sprejeli končno besedilo in čistopis. Obravnavali so tudi problematiko 
poslovanja Sklada vzajemne samopomoči.
Na Zboru članov je podpredsednica ZDUS Slavica Golob prejela pri-
znanje za dolgoletno vodenje DU Duplek in tako prejela naziv častne 
članice ZDUS. Seznanili so se tudi z odstopom podpredsednika Mirka 
Miklavčiča.
Zbora članov smo se z Zasavske pokrajinske zveze udeležili: predse-
dnik Zveze in član UO ZDUS Janez Malovrh, predsednik DU Hrastnik 
Franjo Kersnik in predsednik DU Litija Dušan Jovanovič. Za udeležence 
je bil iz Ljubljane organiziran avtobusni prevoz.  Dušan JOVANOVIČ

POHOD NA KRN
Pohoda Planinske sekcije DU Litija 
na Krn dne 20.7.2013 se je ude-
ležilo 27 planink in planincev. Po 
relativno dolgi vožnji preko Idrije 
in Tolmina smo pohod začeli iz pla-
nine Kuhinja (1.020 m) ob 9,30 uri, 
ko je sonce že kar močno pripeka-
lo. Do zavetišča na Krnu (2.182 m) 
oz. na vrh Krna (2.245 m) se je 

povzpelo 17 planink in planincev. Drugi del pohodnikov se je nekoliko 
počasneje vzpenjal do približno 2/3 poti in se potem vračal do Koče na 
planini Kuhinja preko čudovitih, bogato s cvetjem pokritih pašnikov.
Proslavili smo rojstni dan Draga Petričevića. Domov smo se vračali za-
dovoljni in polni vtisov o lepoti cvetoče prvobitne pokrajine po kateri 
smo se vzpenjali proti vrhu.  Mari ELTRIN 

BuTALCI V POLETNEM GLEDALIŠČu STuDENEC – 
21.7.2013

Že vrsto let nas Kulturno društvo Mirana Jarca Škocjan pri Domžalah  
razveseljuje s kulturnim poletnim festivalom in še posebej s pripravo 
domače gledališke predstave, kjer združijo moči stari in mladi, sodelu-
jejo profesionalni igralci in amaterji in s predstavo diha ves kraj. Vedno 
jim uspe napolniti tribune, kar pove, da Slovenci spoštujemo vložen 
trud in verjamemo v rek »V slogi je moč«.
Tudi letos, ko so bili na oder postavljeni Butalci, ni bilo drugače. Po 
motivih izvirnih Butalcev Frana Milčinskega in Ervina Fritza je igro s 
petjem napisal in približal z nedolžnim burkaštvom probleme današnje 
družbe Alojz Stražar. S prikazanim na odru se je izkazalo, da se človek 
v vsej svoji zgodovini ni veliko spremenil, da je bila in bo oblast slast 
in da pri mnogih ni greh zanjo žr-
tvovati tudi svojo čast. Obračanje 
po vetru nekaterim celo odpre pot 
k uspehu.
Večer je bil prijetno topel, pravi 
poletni, tribune polne, vzdušje 
prijetno, tako, da smo, kljub pozni 
uri zadovoljni zapuščali prizorišče, 
morda nekateri tudi z grenkim pri-
okusom, da so burke in prevare, 
prikazane na odru, del našega vsakdana in da je človeški pohlep la-
stnost, ki nam ni v ponos.
Za konec samo še iskrene čestitke celotnemu ansamblu in vsem, ki 
so delovali iz ozadja. Naj jim volje in denarja ne zmanjka za naslednji 
poletni festival, ki ga bomo gotovo obiskali.  Iva Slabe
NAPOVEDNIK 
-   sobota 24. avgust 2013 ob 6:00 uri – avtobus – pohod na Grosser 

Muntanitz - Avstrija
-  od 2.9. do 4.9. 2013 je organizirano varovanje otrok na poti v šolo 
-  začetek septembra – trgatev v vipavski dolini
-  sobota 7. september 2013 – pohod »Vranov let«
-   nedelja 8. september 2013 ob 6:00 uri – avtobus – pohod na Tromejo 
-   petek 20. september 2013 ob 15:00 uri – Kulturni dom Šmartno pri 

Litiji – srečanje ZDU Litija, Šmartno pri litiji
-   sobota 21. september 2013 ob 6:00 uri – avtobus – pohod v Haloze

Kotiček ureja: Iva SLABE

vRtnaRSKi KotičeK

SuŠA NA VRTu
Ob pripravi prispevka vročina še traja, vrt ki ni bil 
zalivan je že suh, prav tako pa tudi mnoge njive. V 
zelenjavnem vrtu se pozna suša v trenutnem pridel-
ku in slabši kvaliteti.
V sadovnjaku pa pomanjkanje vode pomeni kraj-
šo rast mladih poganjkov in s tem posledično tudi 
rodnost v naslednjem letu. Letošnji pridelek pa bo 
manjši in manj sočen, če vode ne bo dovolj kmalu. 
Sadni vrt in tudi zelenjavni vrt je potrebno sanirati. 
Kaj bi bilo primerno storiti v danem trenutku?
Listje rastlinam odpade tudi, če smo dovolj zalivali 
saj velika površina listov preprosto ne prenese vro-
čega zraka. 

Ožig zaradi pretekle vročine. 

Listje se je posušilo.

Drevesce si je opomoglo od drugega vročinskega 
vala. Listi so ponovno pognali.

Pridelek na vrtu je najbolje pospraviti saj si od vro-
čine rastline ne bodo opomogle več. V primeru, da 
pustimo pridelek še v zemlji v upanju, da se odebeli 
se bo to mogoče zgodilo, toda sami gomolji bodo 
oleseneli in praktično bodo neužitni. V kolikor so 
grede prazne je sedaj čas, da opravimo razkuževa-
nje zemlje, če so se v zemlji pojavile strune, bramor 
ali polži, kar ugotovimo po naluknjanem krompirju, 
korenju, padanju sadik zaradi požrtega koreninske-
ga sistema itd. Postopek smo 
že velikokrat opisali, zato sedaj 
samo na kratko. Strunal po-
trosimo po kanalu, ki nastane 
z lopatanjem in tudi po višini-
globini. Potrosimo izdatno do 
3kg/10m2, nato izdatno zalij-
mo. Povdarjam: BREZ VLAGE 
STRUNAL NE REAGIRA) ne 
pride do pretvorbe v dušik in 
kalcij. Zemlja mora biti vlažna. 
Če je potrebno zalijemo. S tem 
je gnojenje za jesensko delo že 
opravljeno. V kolikor strun in 
bramorja nimamo, za gnojenje 
uporabimo Bioorganik, ki je 

najboljše hranivo za vzgojo 
na vrtu do sedaj.
Po desetih – štirinajstih dneh 
že lahko sejemo in sadi- 
mo. Vreme pa se bo v tem 
času tudi uredilo. Tempera-
ture bo do padale, nastali 
bodo pogoji za boljšo in hit-
rejšo rast, za novo jesensko 
sajenje in sejanje. Seveda 
bomo morali zalivati, če ne 
bo dežja.
Krompir čimprej poberemo, 
pustimo le tistega poznega, 
ki smo ga sadili v maju, ta ob 
dežju lahko še kaj naredi, če 
cima ni požgana. Zelje, ki ni 
ožgano bo še raslo. Rdeča 
pesa, korenje, podzemna ko-
leraba, črna redkev, pa so ali 
pa bodo oleseneli, zato čim prej 
v lonec z njim. Rastline ki kažejo 
poškodbe zaradi vročine in sonca 
čimprej porabimo. 
Sadna drevesa so v hudem po-
manjkanju vode že pričela s tre-
bljenjem plodov, kar na koncu 
koncev ni čisto nič narobe, če od-
padejo piškavi in črvivi plodovi na 
preobremenjenih vejah. Suša nam 
je prihranila čas z redčenjem. V 
kolikor pride do izdatnega deževja 
si bodo: brajda, jabolka, hruške, 
orehi in drugo, še nekoliko opo-
mogli.
Drevje, ki je odvrglo listje je ogro-
ženo. Nekatera drevesa kot so 
naprimer češnje, že zelo zgodaj 
odvržejo listje in ni nič narobe, če 
suša pospeši odpadanje, tako, da 
se zgodi 14 dni prej. Za jabolka, 
kiwi, hruške, vinsko trto ipd pa to 
ni normalno saj listje odpade šele 
pozno jeseni, sedaj pa še potrebu-
je energijo in hrano za fotosintezo 
in debelenje plodov. Potrebno je 
izdatno zalivanje ali pa gnojenje 
preko listov, z dodatkom Medico-
planta ali Regenerina. Zalivamo ali 
škropimo vsakih 5 dni 3x. Večkrat 
ne zalivamo in tudi ne dajemo 
močnejših koncentracij, ker bi 
lahko nastali novi poganjki, ki pa 
ne bi oleseneli in postanejo žrtev 

malo večjega mraza, ker preprosto 
pozebejo.
Okrasno grmičevje in plodovne gr-
mov nice prav tako zalivamo enkrat 
tedensko. Lahko, da bo listje odpa-
dlo. Rastlina se s tem brani pred vro-
čino in si nabere moči za drugo leto.
Torej ni vse tako črno kot je videti. 
Niso vsa drevesa propadla. Drugo 
leto bodo zopet odgnala. Potrebna 
pa je skrbna nega. Opravimo kvalite-
tno jesensko gnojenje s sadjarsko vr-
tnarskim gnojilom Vrtnarček. Posu-
šene veje odstranjujmo v pomladnih 
dneh, takrat se bomo lažje prepričali,  
da so res suhe saj v nasprotnem 
primeru naredimo več škode kot ko-
risti.

Franc Grošelj

PRoizvodnja in tRgovina d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 Litija

SPECiaLiziRana PRodajaLna za
PROFESIONALCE, VRTIČKARJE IN KMETE.

www.agrolit.si

tel.: 01/8980-181

ReGeneRin in  
meDicoPlant  

za  
sanacijo 
rastlin  
po toči.
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PRVA DObRODELNA KONJENICA,  
NAMENJENA ANINI ZVEZDICI

Konjeniki, ki so se udeležili prve konjenice v dobrodelni namen, 
si lahko to štejejo v čast, saj bo z njihovim prispevkom vodja 
projekta Anine zvezdice, Ana Lukner, lahko nahranila lačna usta 
marsikaterega lačnega otroka, katerih število se žal tudi pri nas 
povečuje. Zato je potrebno še enkrat pohvaliti idejno vodjo tega 
dogodka, inštruktorico jahanja Ireno Setničar iz Hotiča pri Litiji, 
ki je pod okriljem KD Jesenje Geoss, izpeljala nepozabno dejanje 
in zaznamovala zgodovino takšnih konjenic pri nas.
Ko je Irena v začetku tega leta prišla na dan z idejo, za kakšen projekt 
se je odločila, si niti v sanjah ni predstavljala, koliko časa in truda bo 
potrebno vložiti, da bo dogodek potekal brez zapletov. K sreči so jo 
podprli člani KD Jesenje Geoss in priprave na tako zahteven projekt s 
prošnjami za sponzorstvo so se mrzlično pričele. Zato je bila toliko bolj 
zadovoljna, ko je zjutraj na mrzlo deževno aprilsko jutro opazovala sku-
pine konjenikov, ki 
so prihajali s konji 
in prikolicami na 
zbirno mesto v Spo-
dnji Slivni pri Vačah. 
Še bolj čudovito je 
bilo gledati v skri-
njo s prostovoljnimi 
prispevki, ki se je 
vedno bolj polnila 
z nakupi okrasnih 
izdelkov izpod spre-
tnih prstov kovača 
Janeza Globočnika iz 
Cerkelj. Po nastopu 
legendarnih lesenih rogistov iz Kresnic pod vodstvom Jožeta Setničar-
ja so se udeleženci premaknili v samo osrčje Slivne, na geometrijsko 
središče Geoss, kjer so jih pozdravili člani tamkajšnjega družinskega 
gledališča Kolenc. Kot bi se tudi sonce želelo zahvaliti več kot sedem-

desetim konjenikom 
iz različnih koncev 
Slovenije ter osmim 
voznikom vpreg za 
tako množično ude-
ležbo, je pregnalo 
turobne sive oblake 
in pokazalo svoje 
tople žarke, tako da 
je konjenica za Ani-
no zvezdico zasijala 

v polni luči. Konjenike in vprege je pot ločeno vodila od Slivne skozi 
majhne vasice Gora pri Pečah, Zg. Koseze, Mošenik ter Zalog, do na-

13. KMEČKI DAN DPŽD POLŠNIK
Sončno vreme, zelo zanimiv in s humorjem pre-
pleten program, odlični žganci in obara, razstava 
domačih dobrot, prijetno podeželsko okolje, go-
stoljubnost kmetije Pr` Kavc, prečudovit razgled, 
veselo vzdušje ob zvokih ansambla Toplar in pri-

kaz starih običajev in kmečkih opravil, so bili dobri razlogi za mno-
žičen obisk in odlično izpeljano prireditev na Dolgem Brdu. 
V soboto, 20. julija 2013, je bilo na Dolgem Brdu pri Mamolju zelo 
veselo. Veliko obiskovalcev je prišlo na prireditev kmečki dan, ki jo 
vsako leto organizira Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik. 
Letos je že 13. po vrsti. Vsako leto izberemo in se dogovorimo za loka-
cijo prireditve v izbrani vasi KS Polšnik, vsako leto v drugi vasi. Letos 
smo se znašli na Dolgem Brdu, na domačiji Dolinšek, po domače 
Pr` KAVC. Kmetija leži med travniki in pašniki, obdana z gozdovi in na 
lokaciji s prelepim razgledom in urejeno okolico. Do nje se pripeljemo 
iz smeri Gradiških Laz in Mamolja, ali pa iz Velike Preske, pa tudi iz Pol-
šnika čez Zglavnico. Mimo kmetije poteka pohod Po obronkih Jablani-
ške doline. V bližnjih gozdovih lahko nabiramo borovnice, gobe, maline, 
kostanj. Tu je veliko srnjadi, divjih prašičev, zajcev in lisic. Včasih pa 
semkaj zaide tudi medved. Gospodar Lojze je tudi lovec in je z njim že 
imel bližnje srečanje, a se je vse srečno končalo. 
Zakaj se ta kraj imenuje Dolgo Brdo, ste se najbrž vprašali. Dolgo naj-

brž zato, ker je pot do sem kar 
dolga, tudi naselje je razlože-
no, malo tu, malo še za onim 
hribom. Brdo pa je tako in tako 
oznaka za bolj odročen kraj v 
hribih, povečini je to bolj od-
prt svet s pašniki in travniki. In 
kako se tu živi? Odgovor je en 
sam: lepo! Neokrnjena narava, 
lep razgled, svež zrak, veliko 

gozda, sodelovanje, razumevanje, napredek. Zato sploh ni slučaj, da 
smo za letošnji kmečki dan izbrali naslov: Na kmetiji je lepo.S sa-
mim življenjem na kmetiji je nujno povezano kmečko delo, ki je danes 
precej drugačno kot je bilo nekoč. In nas na kmečkem dnevu vedno 
zanima, kako se je neko delo opravljalo v preteklosti, kakšna orodja 
so imeli in kako so to orodje naredili in za kaj vse so ga uporabljali. 
Obiskovalcem smo predstavili pripravo drv, okleskov, trsk in butaric 
na star način. Naši vrli sekači Lojze, Simon, Boris, dva Tineta, Roman, 
Zdravko in Slavko so s sekiro sekali in klali drva, si s kajlo in kijem 
pomagali razklati kladoter drva žagali z žago amerikanko in z motorno 
žago. Na koncu pa metrska drva zložili še v skladanico.Dani, Mimi in 
Malči pa so z vejakom naklestile vejice ter jih povezale v butarice. Pou-
čile so nas, da so le te dobre za podkuriti v krušni peči.
Včasih so manjša drva za kurjenje štedilnika v kuhinjo znosili v naročju 
otroci. Tudi na kmečkem 
dnevu je bilo tako. Trije 
mlajši obiskovalci so se 
opogumili in v naročju 
znosili razklana drva k 
gospodinji v kuhinjo, iz 
katere je vse popoldne 
prav lepo dišalo.
Ko se napravi »ozimni-
ca« v drvarnici in ko pritisne zima, kmete čaka drugo delo. Če ga ni 
zunaj, ga najdejo pa v hiši. Takrat je idealno za luščenje in prebiranje 
fižola, pletenje toplih nogavic, takrat oživi tudi delo v delavnicah, kjer 
gospodar popravlja ali izdeluje grablje, brezove metle, koše, košare, 
peharje. Del tega so si lahko ogledali tudi naši obiskovalci, saj je bil 
namen kmečkega dneva prikazati opravila, vezana na zimski čas. Tine 
in Slavko sta nas poučila, kako se izdeluje oziroma oblikujejo zobje 
za grablje, košara iz vrbovih viter ter brezova metla, s katero je obi-

PRIDRuŽITE SE KORPORATIVNEMu  
PROSTOVOLJSTVu

Korporativno prostovoljstvo ponuja vsem vključenim pozitiv-
ne koristi in predstavlja eno izmed sodobnih oblik družbene 
odgovornosti podjetij. V razvitem svetu ima že dolgo tradicijo, 
saj zagotavlja trdne vezi podjetja z lokalno skupnostjo in pri-
naša koristi vsem stranem: zaposlenim, podjetju, neprofitnim 
prostovoljskim organizacijam in lokalni skupnosti. 

Podjetja oz. delodajalci svoje zaposlene 
vedno bolj spodbujajo, da izvajajo pro-
stovoljsko neplačano delo za dobrobit 
širše skupnosti. Zanje v večini prime-
rov organiziramo enkratne prostovolj-
ske akcije, kot so npr. urejanje parka, 
razdeljevanje oblek in hrane brezdom-
cem, pleskanje prostorov humanitarne-
ga društva, pobiranje jabolk, druženje s 
starejšimi, pomoč invalidom... 
Na spletni strani www.mojadruzba.si 

je vpisnik ponudb korporativnih prostovoljskih akcij, ki jih lahko 
predlagajo nevladne organizacije in z njimi povabijo zaposlene v 
podjetjih, da s prostovoljnim delom opravijo neko neplačano delo v 
njihovi organizaciji za dobrobit širše skupnosti. S tem so podjetjem 
na enem mestu na voljo ponudbe korporativnih akcij, tako da lahko 
podjetja enostavno najdejo nevladne organizacije, katerim lahko s 
svojimi zaposlenimi priskočijo na pomoč.
Koordinator korporativnih akcij za Osrednjeslovensko regijo je  
Stičišče NVO osrednje Slovenije: klara@srce-me-povezuje.si,  
040 365 850.  Klara KRŽIŠNIK, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Gostilna »JuVAN«
Pri Majcen na Polšniku
Vas v septembru vabimo na vesele 
petkove večere ob harmoniki!
Za Vas smo pripravili tudi posebno  
PETKOVO ponudbo:

1.  OCVRT PIŠČANEC S KROMPIRJEVIMI  
NABODALI (cel piščanec) za 15 €

2. KOZLIČEK pečen ali ocvrt s prilogo - 6 €
3. SLADICO BANANA NJAM (kos) - 1,20 €

Začnemo 6. 9. 2013 ob 19 uri!

Zaželjene predhodne rezervacije mize  
na telefon: 031/711-115!

Dobrodošli!
Gostilna JUVAN, Majcen Ana Marija s.p.,  

Polšnik 11, 1272 POLŠNIK

mi-les
Mitja Kralj s.p.
Bevkova 34, 1270 Litija

GSm: 041 637 557
• Pohištvo po meri (kuhinje, ...)
• Razne mizarske storitve
•  Suhomontažni sistemi
•  Polaganje talnih oblog (gotovi 

parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

skovalka Marija po končanem delu pometla kmečko dvorišče. Vsako 
leto poskrbimo tudi za »hec« dneva in letos je bilo to nošenje »babe » 
v košu. Običaj sicer ni iz naših krajev, je pa opazen v pustnih likih ne-
katerih slovenskih pokrajin in 
tudi v nekaterih duhovitih upo-
dobitvah. Gre za motiv moža, 
ki nosi svojo »babo« v košu, 
včasih pa so tudi obratne kom-
binacije. Tako je Slavko na du-
hovit način prikazali zakonsko 
razmerje med možem in ženo, 
ki morata pogosto drug dru-
gega prenašati. Drugače pa je 
koš vsestransko uporaben, služi za prenašanje listja in sena, poljskih 
pridelkov in sadja. Uporabljajo ga celo trije dobri možje, v katerem 
otrokom prinašajo darila. Mi pa smo v košu, napolnjenim s senom, 
iskali »skriti zaklad«. Uspešno!
Ker pa so naši želodčki postali že lačni, smo sledili omamnemu vonju 
v kmečko kuhinjo, kjer so pridne kuharice na štedilniku na drva kuhale 
svinjsko obaro in ajdove žgance, zabeljene z ocvirki. Gospodinja Pavla 
Dolinšek nam je povedala, da se na takem »šporgatu« skuhajo najbolj-
še jedi in mi smo se o tem lahko prepričali s pokušino jedi . Tončkini 
žgančki in Karolinina obara so šli kot za med. Obiskovalci so oboje zelo 
pohvalili in se, si upam trditi, do sitega najedli prave kmečke hrane.
Po vsem opravljenem delu pa je sledil LIKOF, tako kot v starih časih, ko 
so po težkem delu kmetje imeli še voljo in moč, da se malo poveselijo. 
Na različne načine. Eden od njih je bil ples. Mi smo za prikaz izbrali 
ljudski ples KOVTER ŠIVAT` in ga kljub utrujenosti dobro odplesali. 
Ker pa je 13. kmečki dan potekal na kmetiji, ki je tudi zelo lepo ocvetli-
čena, smo v tem stilu tudi zaključili program. Naše članice, Mimi, Dani 
in Malči so dejale:
» V starih časih lepih okrasnih lončkov in korit za rože ni bilo. Zato pa 
smo se ženske morale takole znajti!« In v star lonec so posadile lepo 
cvetočo pelargonijo in jo postavile na vrtno zelenico pred kmetijo.Izvir-

no in lepo, ni kaj.
Obiskovalci so si lahko 
ogledali tudi razstavo do-
mačih dobrot, ki je bila 
spet bogato založena, saj 
je bilo veliko raznovrstne-
ga peciva, potic, piškotov, 
kruha, vloženega sadja… 
Članice društva so se s 
peko in svojim delom zelo-
oo potrudile. Hvala vsem!

Povezovalno nit programa je imela v rokah Amalija Kadunc, za prijetne 
viže v času programa je s staro harmoniko poskrbel Pavle Kokalj, nad 
celotno prireditvijo je bedela predsednica DPŽD Polšnik, Marinka Bevc. 
Skratka, bilo je lepo, bilo je enkratno.
Za še en lep zaključek popoldneva pa je poskrbela kar narava sama. 
Veličasten sončni zahod, ki je očaral vse in vsakega posebej. Sonce 
je kot majhna rdeča žoga tonilo v koprenaste oblake in počasi izginilo 
za daljnimi hribi. Delovno popoldne se je prevesilo v vesel večer in 
ob vižah narodno zabavnega ansambla Toplar iz Podčetrtka se nam je 
plesalo še dolgo v noč.
Ob koncu pa ena velika ZAHVALA: 
•	 	Delovni ekipi, sodelujoči v programu: Tine Sirk, Slavko Kos, Tine 

Bevc, Zdravko Medved;Simon, Boris in Lojze Dolinšek; Roman Primc, 
Pavle Kokalj, Mimi Kotar, Dani Juvan, Malči Razpotnik, Tončka Bori-
šek, Karolina Majcen, Anica Sirk, Marinka Poznajelšek, Amalija Ka-
dunc, Marinka Bevc,

•	 	vsem članicam DPŽD Polšnik za peko in razstavo domačih dobrot 
ter za pomoč pri pripravah kmečkega dne in za vsestransko delo na 
sami prireditvi, 

•	 gasilcem GD Polšnik za izposojo miz in redarstvo,

•	 lovskemu društvu Polšnik za izposojo miz,
•	 	Mizarstvu Otmar Medved, Tatjana Mušič s.p., za namestitev tovor-

njaka za ansambel,
•	 	družini Dolinšek za vso izkazano gostoljubje in pomoč; Marjani in 

Ladu Borišek, Toniju Bučarju, Ivotu Rozina, vaščanom Dolgega Brda 
in Mamolja za nesebično pomoč ob sami prireditvi,

•	 g. Marjanu Omahnu za finančni prispevek,
•	 	ga. Lijani Lovše, podžupanji Občine Litija, Tomažu Vozlju, predse-

dniku KS Polšnik in ga. Nataši Smrekar iz Zadruge Jarina za obisk, 
podporo in vzpodbudne besede,

•	 	hvala vsem obiskovalcem, ki nas s svojo množično prisotnostjo ved no 
zelo razveselite in dajete velik zagon našemu delu tudi v prihod nje. 

VSI SKuPAJ SMO ZASLuŽNI, DA JE 13. KMEČKI DAN ZABELEŽEN 
KOT uSPELA PRIREDITEV DPŽD POLŠNIK! V juliju 2014 se spet do-
bimo? Vsekakor se! Ampak kje in točno kdaj, to pa vam pravočasno 
sporočimo.
Podrobnejši opis za kmečki dan in galerijo fotografij si lahko ogledate na 
naslovu: www.srce-me-povezuje.si/dpzdpolsnik
Vsem želimo lep preostanek poletja.

Za DPŽD Polšnik: Amalija KADUNC

Za tiste, ki ne poznate Ane Lukner, nekaj besed o njej in njenem 
projektu, ki je preplavil svet:
Prihaja iz Ljubljane. Ime tega projekta delno izhaja iz tega, ker od 
nekdaj rada opazuje zvezde, delno pa tudi iz tega, ker ji zvezde da-
jejo upanje in vizijo. Že od malih nog je rada pomagala ljudem, tako 
da je v sebi vedela, da bo enkrat nekaj več dosegla na tem področju. 
Anina zvezdica poteka 2x letno, prvič se je zgodilo za njen rojstni dan 
1. januarja 2010, ko je namesto organiziranja zabave, zbrala denar 
za 37 socialno ogroženih družin. To ji je dalo motivacijo za vnaprej, 
vendar je bilo zelo težko pridobiti naslove družin z otroci, zato se je 
povezala s Centrom za socialno delo. Druga akcija je stekla aprila 
2011, ko je zbrala hrano za 105 družin. S tretjo akcijo je decembra 
2011 uspešno nahranila že 523 revnih družin z otroci. Takrat so ji 
priskočila na pomoč nekatera podjetja, šole in mediji. Četrti projekt 
njene sijoče zvezdice je potekal v aprilu 2012, v katerem je razde-
lila hrano že 700 družinam. V zadnjem Aninem dejanju pa ji je ob 
pomoči 30 prostovoljcev, uspelo nahraniti kar 2100 družin s 4364 
paketi, v katerih je bilo 74 ton hrane. V tem obsežnem projektu je 
sodelovala tudi slovenska vojska, policija, več kot 150 podjetij preko 
zaposlenih, več kot 50 šolskih ustanov, poleg tega pa ji je uspelo 
privabiti Nogometni klub Domžale, v darilo pa je dobila tudi himno 
od Brigite Šuler: »Podaj mu svojo dlan«. O svojem projektu sedaj že 
predava po vsem svetu, ravnokar se je tako vrnila iz Amerike, kjer 
je predstavljala svoj koncept marketinga, poimenovan TRUHOMA, 
(»true & honest marketing« o.p. pravi in iskren marketing). Bistvo 
tega marketinškega pristopa je, da se lahko dobrodelnost ustvari iz 
nič ter, da se v življenju lahko doseže vse, če le verjameš vase in v 
tisto kar počneš. 
Ana je tisti dan verjela v konjenike, zato ji je bilo v ponos in veselje, 
da se je lahko zapeljala z vprego ter ob koncu dneva prejela informa-
cijo o zbrani visoki šririmestni številki. Bravo naši!

selja Moravč, kjer so si pri-
voščili počitek. Nato pa so 
pot skupaj nadaljevali skozi 
Drtijo nazaj do Slivne. Po 
uspešno zaključeni odpravi 
je sledila še pojedina z ve-
selico, tako da so besede 
znanega misleca »s svojimi 
dobrimi deli bomo sčasoma 
navdihnili tudi druge, da 
bi počeli prav to« še dolgo 
odmevale v noč v upanju, 
da se takšno dejanje kma-
lu ponovi. Zato gre zahvala 

res vsakemu, ki je kakorkoli pripomogel k uresničitvi tega dogodka, še 
največ pa konjenikom, brez katerih tisti dan projekt Anine zvezdice ne 
bi mogel žareti na slovenskem nebu.  Tekst in foto: Irena KRNC

Na dobrodelni konjenici je sodelovalo veliko 
število konjenikov iz cele Slovenije

Vprege v osrčju Moravč

Ana z idejno vodjo Ireno Setničar v  
sredini in njeno prijateljico na desni
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POLETJE POD ŠOTORI
Začetek julija je pri litijskih planincih rezerviran za 
planinske tabore. Tako je od 7. do 14. 7. 2013 v bli-
žini Cerknega potekal že 33. mladinski planinski ta-
bor, teden dni kasneje pa na isti lokaciji jubilejni 10. 

družinski planinski tabor.
Planinski tabori so 
ena tistih dejavno-
sti društva, na kate-
re smo upravičeno 
najbolj ponosni. V 
pristnem stiku z na-
ravo smo v minulih 
33 letih vzgojili veli-
ko število obiskoval-
cev gora, ki imajo 
spoštljiv odnos do 
okolja in so usposo-

bljeni za varno hojo po visokogorju. Oba tabora je uspešno vodil Janez 
Medved, profesor telesne vzgoje na litijski gimnaziji. Mladinskega ta-
bora se je udeležilo 18 mladih planincev od 8. leta starosti naprej, dru-
žinskega tabora pa 36 
udeležencev, od tega 16 
odraslih in 20 otrok.
V vodstvu mladinskega 
planinskega tabora so 
sodelovali še Dani, Jože 
in Gašper Repina, kuhar 
je bil Denis Adamlje, kot 
njegova pomočnica pa 
se je v tej vlogi prvič 
preizkusila Janja Repina. 
Na družinskem taboru 
so kot vodniki sodelovali 
Roman Ponepšek, Jan Lajovic, Aleš Pregel, Sašo Jovanovič in Matej 
Krnc, v kuhinji sta se sukali Mari Medved in Nada Potisek. 

Izlete so prilagodili udeležencem, 
osnovi program pa je bil na obeh ta-
borih enak. Povzpeli so se na Kojco 
in si v vasi Zakojca ogledali rojstno 
hišo pisatelja Franceta Bevka. Najviš-
ji osvojeni vrh je bil Porezen. Ogledali 
so si muzej v Cerknem in si privoščili 
kopanje v bazenu. Posebno doživetje 
je bil tudi obisk lepo obnovljene Bol-
nišnice Franja. Povzpeli so se tudi na 

Divje babe, kjer je bila najdena najstarejša piščal na svetu. Ta piščal je 
bila tudi simbol obeh taborov. Seveda tudi tokrat ni manjkal tradicio-
nalni kres in krst tistih, 
ki so se prvič udeležili 
tabora. 
Kot na vseh doseda-
njih taborih sta tudi 
tokrat Pavel in Marija 
Smolej organizirala in 
vodila likovno kolonijo. 
Pripravila sta tudi lo-
gotip tabora, krstni list 
in kostume za krst. 
Ob popoldnevih so v 
taboru potekle tekme v odbojki, vlečenju vrvi, hoji na hoduljah. Organi-
zirali so tudi predavanje o delovanju gorskih reševalcev.
Tudi letos je s prevozom opreme na pomoč priskočil Omahen transport 
- Skubic, pomoč za tabor pa je prispevala tudi Občina Litija.

ZDRAVSTVENO PREDAVANJE
Sladkorna bolezen in štetje ogljikovih hidratov. 
Predavanje bo potekalo v sredo, 18.9.2013 ob 17. 
uri v ZD Litija in ga bo vodila ga. Katarina Pekljaj, 
dip.med.ses.
Predavanja priporočamo vsem, tako diabetikom, 

kot ostalim, ki skrbijo za svoje zdravje.
OKREVANJE IN ŠOLA DIAbETESA V DOLENJSKIH TOPLICAH

Sedemdnevno okrevanje, ki poteka od 3.11.2013 do 10.11.2013 osnov-
na tema ponudbe za leto 2013 bo ≈Trenirano srce zmore več≈. Pri-
merna in redna telesna aktivnost je namreč pomembna tako za vsako-
dnevno urejanje krvnega sladkorja kot naložba v dolgoletno preventivo 
kroničnih zapletov sladkorne bolezni.
Osnovna ponudba vključuje:
-  namestitev v dvo in enoposteljnih sobah hotelov Kristal ali Vital, polne 

penzione z varovalno prehrano za diabetike ± dve malici dnevno, 
-  udeležencem programa bo tako na voljo širok izbor telesnih aktiv-

nosti 
-  tri dnevne aktivnosti vodene in diabetikom primerne telesne vadbe 

/hidrogimnastika, vaje v telovadnici, nordijsko hojo ali vodeni spre-
hodi/,

- dnevno merjenje sladkorja,
-  zdravstvena predavanja, vsebino prehranskih delavnic /za izbor tem 

se bom dogovorili/,

CENA
7 polnih penzionov v 

dvoposteljni sobi 
Hotel Vital: 343 EuR

7 polnih penzionov v 
dvoposteljni sobi

Hotel Kristal: 352 EuR
-  cene veljajo na osebo, turistična taksa ni vključena v ceno /1,01 EUR 

na dan na osebo/. Doplačilo za 1/1 sobo je 8 EuR na dan.
Vsi, ki bi želeli opravljati fizioterapijo ali zdravniške preglede obvešča-
mo, da se prijavit in dvignete napotnico oz. delovni nalog pri svojem 
zdravniku, na katerem mora obvezno pisati, da so izvajalec Terme 
Dolenjske toplice najkasneje do 13.9.2013, zaradi 60 dnevnega 
čakalnega roka za izvajanje storitev. Prosimo vas, da napotnice do-
stavite v društvo najkasneje do13.9.2013.
Prijave za okrevanje zbiramo do 19.10.2013.
Društvo prispeva rednim članom 40 EUR, podpornim članom pa 20 
EUR, razen tistim, ki so izkoristili že v spomladanskem okrevanju. Mo-
žnost plačila na obroke. 
SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek znaša 
manj kot 430 EUR /potrdilo o izplačilu mora biti priloga ob prijavi/, 
prispeva društvo 100 EUR, ob pogoju, da prispevka niste koristili v spo-
mladanskem okrevanju.
Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen v primeru 
najmanj 15 prijavljenih udeležencev.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo 4.9.2013 in 2.10.2013 od 8. do 10 ure.
V Društvu upokojencev v Šmartno bo merjenje 18.9.2013 s pričetkom 
ob 8. uri.
Merjenje v trgovskem centru KGZ Litija 16.10.2013 od 8. do 13. ure
Merjenje v trgovskem centru KGZ Šmartno 23.10.2013 od 8. do 13. 
ure

TELOVADbA
Telovadbo pričnemo v mesecu oktobru in sicer v sredo 2.10.2013 
v Športni dvorani Litija in potem vsak ponedeljek in sredo ob isti uri. 
Udeleženke se prijavite v društveni pisarni, takrat vam bomo tudi spo-
ročili uro pričetka telovadbe.

PLES
Na željo nekaterih članov in seveda priporočil diabetologov, saj je ples 
zelo primernogibanje za sladkorne bolnike, smo se v društvu odločili, 
da bi v mesecu oktobru ponovno pričeli začetni in nadaljevalni plesni 
tečaj standardnih plesov, pod strokovnim vodstvom plesne učiteljice. 
Tečaj je prilagojen starejšim udeležencem. V društveni pisarni dobite 
podrobne informacije o terminu, lokaciji izvedbe in ceni, zato vas vabi-
mo, da nas obiščete v društveni pisarni ali nas pokličete po telefonu, 
do konca meseca septembra.
Popestrite si jesenske in zimske dni odvisno od prijav in zaplešite 
z nami.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENu ŠMARTNO
V sredo 11.9.2013 nadaljujemo skupaj z MDI plavanje in vodeno vad-
bo v bazenu, ki poteka vsako sredo od 16. do 17. ure. Cena je 2 EUR 
na udeleženca. 

uSTVARJALNE DELAVNICE
Z delavnicam pričnemo v četrtek 3.10.2013 ob 17. uri v društveni 
pisarni. Izdelovali bomo različne izdelke iz naravnih materialov,slikali 
na steklo in še marsikaj, kar se bomo dogovorili sproti. Ustvarjali bomo 
ob čaju, kavici in prijetnemu klepetu. Vabimo vas, da svojo kreativnost 
delite z nami, hkrati pa se boste morda naučili kakšnih novih tehnik 
ustvarjanja in tako četrtkove večere preživeli koristno in ustvarjalno.

POHODI
Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj z člani MDI vsak četrtek 
organiziramo pohode na naše vrhove v naši bližnji in daljni okolici. Zbor 
je ob 8. uri pred društveno pisarno. Zaradi organizacije prevoza, se 
prijavite v društveni pisarni do ponedeljka do 11. ure. Pohodi se 
bodo glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v 
primerni obutvi in opremi.
Za pohode izven občin bo prijava potrebna vsaj teden dni pred poho-
dom in bo minimalen prispevek odvisen od števila prijavljenih plača-
ti ob prijavi.
SEZNAM POHODOV: vodi:
05.09.2013 Bohinj- Planina- Jezero 
 (avtobus 7.00h) Ivan Lamovšek
12.09.2013 Sava- Tirna-Leše  Lojze Hauptman
19.09.2013 Vače- Viderga- Kandrše Božo Čertalič
26.09.2013 Soriška planina - avtobus Lojze Hauptman
03.10.2013 Brestanica (vlak 7.00h) Ivan Lamovšek
10.10.2013 Štanga- Janče Božo Čertalič
17.10.2013 Reke- Ostrež Ivan Lamovšek
24.10.2013 Bukovica- Javorje- Viš. Grm Božo Čertalič
Za pohod na Soriško planino in Bohinj (če bo zanimanje večje) bo or-
ganiziran avtobusni prevoz, zato rabimo prijave najmanj teden dni pred 
odhodom z obveznim plačilom akontacije v višini 10 €.

KOPANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH
Nudimo vam celodnevno kopanje, tudi ob vikendih in praznikih v 
bazenih Lagune Wellnes centra Balnea s temperaturo vode 28 stopinj 
Cezija ali v termalnih vrelcih tik nad izvirom termalnega vrelca, s tem-
peraturo vode 36 stopinj Cezija v hotelu Vital.
Cena karte je 8 €, vsak član pa jih lahko kupi 10, do 30.9.2013.
V kolikor bo zanimanje (vsaj 15 udeležencev) vam v društvu organizira-
mo tri urno kopanje z malico in prevozom za ceno 12 €.

DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, katere-
mu lahko namenite del dohodnine za donacije – to je do 0,5 %. Gre za 
dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite društvu. S 
tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje programsko še 
bogatejše.

ČAS POČITNIC IN DOPuSTOV  
LIKOVNIKOM NI PRINESEL KAJ  

DOSTI POČITKA, SAJ SO BILI ZELO  
uSTVARJALNI. 

Vabimo vas na kar nekaj dogodkov.

V nedeljo, 25. avgusta 2013 na Vače; na tradicionalnem VAŠKEM 
DNEVU bo odprta razstava EX TEMPORE VAČE 2013, ki je nastala v 
majskem srečanju likovnikov štirih občin. Razstavljajo: Relik Trbovlje: 
Dragica BENČIČ, Majda DRNOVŠEK, Dražen POJE, Emil ŠKRBEC; LIKI 
Kisovec: Joži FLISEK, Marjan JAKOPLIČ, Berta JUVAN, Mili VOZELJ, Olgi 
VOZELJ; Šmartno pri Litiji (Podgrad): Milan POGLAJEN; LILA LITIJA: Nu-
bia ANŽEL, Marko Begič, Darja BERNIK, BREGAR HOSTNIK Marija, Mi-
roslav DEBELAK, Igor FORTUNA, Nina GROBOLJŠEK,Gabrijela HAUPT-
MAN, Jelka JANTOL, Danijela KUNC, Marjeta MLAKAR-AGREŽ, Joža 
OCEPEK, Tina ROZINA, Milan RUDOLF, Katja SLADIČ, Pavel SMOLEJ, 
Marija SMOLEJ, Anton SVERŠINA, Jelka ZAJC.

V četrtek, 29. avgusta 2013 ob 19. uri na grad 
bogenšperk; prvo samostojno likovno razstavo bo 
imel član društva LILA IGOR FORTuNA. V glasbe-
nem programu bodo nastopili člani Tamburaške-
ga orkestra Šmartno. Prireditev poteka v okviru 
GRAJSKIH VEČEROV 2013. Razstava prinaša Igor-
jevo ljubezen do narave, do vsega živega. Na nje-
govih hiperrealističnih delih so skoraj fotografsko 
prenesene podobe iz narave na sliko, poigrava se 
tudi z odnosom 
prostor - forma in 

prostor barva. Igor Fortuna je v letu 
2012 prejel 1. nagrado na EX TEMPO-
RU LITIJA, katerega soorganizator je 
JSKD OI Litija.
V torek, 17. septembra 2013 ob 
19. uri v Knjižnico Litija; odprta bo regijska razstava PARAfRAZE 
LIKOVNIH DEL, PALIMPSESTI, CITATI, PRISVOJITVE, kot je tudi na-
slov četrte državne tematske razstave Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti.
V soboto, 21. septembra 2013 se bodo člani LILA odpravili na 5. Ex 
tempore in odprti atelje Sladka Istra v Kopru.
Jesensko-zimsko izobraževanje in redna srečanje članov LILA in MALE 
LILE se bodo začela v oktobru.  Predsednica: Joža OCEPEK

Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih 
tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo. 
PLAČILO ČLANARIN: Članarina za leto 2013 znaša 12 EuR. V kolikor 
ste članarino že poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo. 

RAZNO
•  za nemoteno pošiljanje obvestil vas prosimo, da nam sporočite mo-

rebitne spremembe vaših podatkov /npr. menjava naslova,../, prav 
tako pa prosimo vse, ki imate elektronsko pošto /e-mail/, da nam 
le-to sporočite, da vam bomo lahko obvestila pošiljali po e-pošti.

•  naročanje lističev za aparate 
pri prvem naročanju prinesite aparat s seboj! 
Zaradi kvote, ki jo moramo imeti pri naročilu bomo naročali lističe:

• september naročilo do 13.9.2013, prevzem v sredo 18.9.2013
•  oktober naročilo do 11.10.2013, prevzem v sredo 16.10.2013.
Še vedno je možna brezplačna menjava merilnikov. Vsi, ki imate meril-
nike za sladkor, ki so stari ali v okvari le te lahko prinesete v društvo in 
vam jih bomo brezplačno zamenjali z novimi merilniki.
•  Po društvenih cenah imamo še veno na zalogi knjige o sladkor-

ni bolezni tipa 2 in zdravi prehrani.
uRADNE uRE

Uradne ure v društveni pisarni so vponedeljek in sredo od 8.00 do 
11.00. ure. V torek, četrtek in petek ni uradnih ur – razen za na-
ročila lističev.

Pripravila: Sonja ČERČINOVIČ
Predsednica DD Litija in Šmartno Rudolfa POGAČAR:

Na ogledu bolnice Franja

Ob 10-obletnici so kuharice 
spekle jubilejno torto

Tradicionalni krst udeležencev, ki so 
prvič v taboru

Na vrhu Divjih bab
Planinski tabori bodo tudi v bodoče eden od trdnih temeljev Planin-
skega društva Litija, zato gre iskrena zahvala vsem, ki s prostovoljnim 
delom omogočajo, da ta tradicija živi naprej.  B.V.
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ObNOVLJEN bAZEN ZA VODO V 
ŠPORTNEM PARKu KRESNICE

Lanska zima je 
poškodo vala ba-

zen za vodo, ki se uporablja za 
namakanje travnatega igrišča 
v Športnem parku Kresnice. 
Za jetje za vodo je bilo nevar-
no za otroke, ki se udeležujejo 
treningov na igrišču, ker je bila 
zaščitna ograja poškodovana 
in dostop do bazena odprt.
Na predlog vodstva kluba je 
priskočila na pomoč občina v 
kateri lasti je objekt in obnovo je uspešno zaključilo gradbeno podjetje 
Tahirovič. Občini in gospodu županu ter gradbeniku se zahvaljujemo za 
uspešno zaključeno akcijo.  Vodstvo kluba

Kmetijska svetovalna služba  
med drugim skrbi tudi za  

preverjeno kvaliteto domačih 
dobrot na kmetijah!

V LETOŠNJEM LETu IZVEDENIH VELIKO OCEN-
JEVANJ DOMAČIH IZDELKOV NA OBMOČJu 

OBČINE LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI
Ocenjevanje suhomesnatih izdelkov

Delo terenskih svetovalcev na terenu ni samo tehnološko svetovanje 
in administrativno delo v pisarnah, ki ga je na žalost preveč, ampak 
smo vedno bolj aktivni pri preverjanju kvalitete domačih pridelkov in 
izdelkov, Ker se zavedamo, da imamo na terenu veliko domačih dobrot, 
ki bi jih potrošnik z veseljem kupil, če bi se pojavile na trgu, vse, ki so-
delujejo na ocenjevanjih,  vzpodbujamo tudi k registraciji posameznih 
dopolnilnih dejavnosti. V ta namen smo letošnje leto spomladi organi-
zirali regijsko ocenjevanje suhomesnatih izdelkov. Ocenjevanje je po-
tekalo na turistični kmetiji »Na hribčku« 
pri Zvonetu Končina v Veliki Štangi. Na 
ocenjevanju so sodelovali posamezniki 
iz celotne Osrednjeslovenske regije. Na 
ocenjevanju smo imeli prijavljenih 35 
salam (svinjske, goveje, mešane, divjačinske, špehovke) in 10 klobas 
(svinjske). Ocenjevanje je izvedla za to usposobljena strokovna komi-
sija iz KGZS- Zavoda Ljubljana in zunanji sodelavec (poklicni mesar). 
Ocenjevalo se je po pravilniku, ki ga uporabljajo na ocenjevanju za 
Ptujske dobrote, tako, da je bilo kar težko dobiti kakršnokoli prizna-
nje. Kljub temu je bilo nekaj zlatih in malo več srebrnih in bronastih 

priznanj. Iz naših občin so priznanje pre-
jeli: FRTICA, d.o.o- zlato  priznanje za 
špehovko in srebrno priznanje za sala-
mo, Janez Biaggio – bronasto priznanje 
za salamo, Marjan Verbajs – bronasto 
priznanje za salamo in Alojz Urbanija - 
srebrno priznanje za  klobaso. Izdelki so 
bili v primerjavi z zadnjim ocenjevanjem 
pred tremi leti bistveno kvalitetnejši, 

vendar bo potrebno biti sploh pri zorenju še bolj pozoren na določene 
pogoje, ki jih moramo v času zorenja zagotoviti. Predavanja, ki smo jih 
imeli po samem ocenjevanju in na konkretnih primerih napak so bila 
zelo obiskana, zato bomo v letošnjem jesensko zimskem času še izve-
dli podobne delavnice za manjše skupine predelovalcev. 

24. razstava »Dobrote slovenskih kmetij«
je letos potekala od 16. do 19. maja 2013 v Minoritskem samostanu 
na Ptuju. Tudi letos so kmetije iz našega območja bile zastopane v 
velikem številu. To tradicionalno ocenjevanje slovenskih dobrot ima v 
slovenskem prostoru že ugled na visoki ravni, zato se naši kmetje in 
gospodinje z veseljem odzovejo na naše povabilo in sodelovanje. Leto-
šnji dobitniki priznanj pa so: PERKO Karmen, Vodice 1, 1274 Gabrovka 
(OREHOVA POTICA; srebrno priznanje); PRIMC Ivanka, Dolgo Brdo 
4, Polšnik; (OREHOVA POTICA; zlato priznanje, PEHTRANOVA POTI-
CA; srebrno priznanje); KOCIJANČIČ Ivanka, Katarija 7, Moravče 
(SLIVOVO ŽGANJE; srebrno priznanje, KROMPIRJEV KRUH, bronasto 
priznanje); KNEZ Mirko, Lupinica 4, Šmartno; (JABOLČNI SOK; sre-
brno priznanje, BRESKOV NEKTAR; zlato priznanje); SIRK Romana, 
Liberga 4, Šmartno; (KROMPIRJEV KRUH; bronasto priznanje); ZA-
MAN Breda, Gradišče 2, Šmartno; (KROMPIRJEV KRUH IN OREHOVA 
POTICA; bronasto priznanje).
Vsem dobitnikov priznanj, še posebej ge. Ivanki PRIMC iskreno 
čestitam v upanju, da bomo vaše izdelke lahko čim prej kupili v 
našem  »DOMAČEM KOTIČKU« v Trgovini KGZ LITIJA!

POTICIJADA v Gabrovki vedno bolj zanimiva za obiskovalce  
kot tudi gospodinje!

Letošnja prireditev »Gabrovka, tu sem doma« je bila že peta po vrsti. 
Na ocenjevanju potic je bilo ocenjenih 44 potic. Od tega 14 orehovih, 
8 pehtranovih, 6 kokosovih, 3 lešnikove, 3 sadne, 2 metini, 2 makove 
in 2 ocvirkovi.
Tudi ti izdelki so bili ocenjeni po pravilniku Dobrot slovenskih kmetij, 
tako, da je tričlanska komisija imela veliko dela. Ocenjevanje je bilo 
izvedeno pod vodstvom Kmetijske svetovalne službe, komisijo pa so 
sestavljale: Janja Žagar, kmetijska svetovalka, Lijana Lovše, podžupa-
nja občine Litija in Sonja Zidar Urbanija, kmetijska svetovalka. 
Podeljenih je bilo kar nekaj priznanj. Zlata priznanja so prejele: Medve-
šek Magda - DPŽ Gabrovka za orehovo potico, Smole Magda – DPŽ Ga-
brovka za bezgovo potico, Smole Simona – DPŽ Gabrovka za makovo 
potico, Perko Karmen – DPŽ Gabrovka za makovo potico in Kokalj Nada 
– DPŽD Polšnik za kokosovo potico. Sodelovale so še članice okoliških 
društev (Polšnik, Litija – Šmartno, Dole, Gabrovka, ter nekaj gospodinj, 
ki niso članice društev, so pa iz območja Gabrovke in Čateža.
Vsem dobitnicam priznaj in ostalim sodelujočim iskreno čestitam za 
dosežene rezultate in za sodelovanje! Organizatorjem pa vse pohvale 
za uspešno izpeljano prireditev!
Prireditev je iz leta v leto bolj obiskana zato ste drugo leto drugo soboto 
v juniju lepo vabljeni v našo podeželsko družbo!

Članek pripravila: Sonja ZIDAR URBANIJA, univ. dipl. ing. kmet.

OTROCI NIMAJO ZAVOR IMAJO JIH PA  
AVTOMObILI

Brezskrbnih počitnic je konec, šolski razredi bodo ponovno oživeli, 
otroci bodo še polni vtisov s počitnic, še nekaj časa bodo z mislimi na 
morju ali kje drugje. Tega bi se morali zavedati prav vsi od udeležencev 
v prometu do odgovornih, ki bedijo nad varnostjo otrok in mladine. 
Od tako ali drugače razposajenih otrok bi bilo v prvih dneh novega 
šolskega leta težko pričakovati, da se bodo na cestah vedli posebno 
disciplinirano. Otroci so kot najšibkejši udeleženci v vsakdanjem pro-
metu, vsaj statistično gledano, pri nas dobro zaščiteni, a prav vsaka 
nesreča ali celo smrtna žrtev je v takih primerih boleča. To pa terja od 
odgovornih in posebno od voznikov, da so v okolici šol in na poteh, kjer 
so veliko na cesti ravno otroci, dodatno mero pozornosti in pameti. 
Otroci namreč velikokrat na cesti ravnajo vse prej kot racionalno, saj 
so vendarle le otroci, kotaleča žoga na sredi ceste ali skupina šolarjev 
na pločniku pa je menda dovolj jasno znamenje za alarm v voznikovi 
glavi. Ob začetku šolskega leta so posebne akcije, v katere so vključeni 
policisti, upokojenci in drugi, ki opozarjajo, da je promet za otroka zelo 
zahteven svet, saj mu še odrasli velikokrat niso kos. Otroci si pravilo-
ma ne znajo pravilno razlagati prometnih predpisov in pravilno oceniti 
razdalje bližajočih se vozil. Torej naj del te naloge prevzamejo drugi 
udeleženci v prometu, kar pa še ne pomeni, da si otroci na cesti lahko 
privoščijo prav vse. Zato je izobraževanje vseh več kot le nuja in izbolj-
šav ne bi smelo biti konec. Zanimivo bi bilo slišati ali videti predstavi-
tve, kaj na tem področju naredijo osnovne šole in sveti za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu pri Občini Litija.
Na tem področju veliko vlogo odigrajo ne le razne ustanove, šole ali 
država, posebno pa še starši. Ti so po zakonu odgovorni za varnost 
otrok. Policisti lahko pri tem pomagajo z nasveti, nadziranjem prometa, 
vendar ne morejo nadomestiti staršev, ki morajo odigrati najpomemb-
nejšo vlogo.
Otroci pogosteje umirajo kot potniki v avtomobilih, redkeje kot pešci. 
Otroci so le redko povzročitelji nesreč, najpogosteje pa so žrtve neu-
poštevanja predpisov in neprevidne vožnje drugih.
Poleg vseh sodelujočih za varnost otrok v cestnem prometu, lahko ve-
liko storijo Občine in župani, saj morajo na mnogih krajih izboljšati 
infrastrukturo, le ta pa mora biti narejena tako, da ne ustvarja novih 
pasti za otroke in druge udeležence v prometu. Žal se rešitve najdejo 
zadnji trenutek, ki so nepremišljene, sad posameznih lokalnih zanese-
njakov, ki problem iz enega torišča prenesejo na drugi del in izpostavi-
jo otroke še večji nevarnosti. Npr. postavljanje avtobusnih postajališč 
skoraj v samih križiščih, z raznimi dodatki (visokimi robniki, z ležečimi 
policaji narejenimi v nasprotju s predpisi), ki vnašajo odpor do takega 
omejevanja hitrosti. Največji zagovorniki take ureditve so posamezniki, 
predvsem pa stanovalci, ki vzratno vozijo iz svojih dvorišč na cestišče 
ali imajo ob izhodu iz dvorišč postavljene visoke žive meje, ki jim zasti-
rajo preglednost.
To so makro elementi, ki vplivajo na varnost v prometu, predvsem 
otrok, ki hodijo mimo takšnih dvorišč in zasajenih živih mej in takšnih 
primerov je nešteto na varni šolski poti, ki jo tako imenujejo.
Spoštovani občani, začetek šole je čas, v katerem je skrb za prometno 
varnost v prvi vrsti, skrb, da zagotovimo varnost naših najmlajših. Po-
leg teh skrbi pa je še posebna skrb na starših kako zagotoviti finanč-
na sredstva za učbenike in druge potrebščine. Mnogo je primerov, ko 
starši teh sredstev nimajo kje vzeti, brezposelnost, tako nizki osebni 
dohodki, ki zadoščajo komaj za preživetje, naši družbi pa je kaj malo  
mar za takšne situacije, psi lajajo, karavana gre dalje, vsako leto novi 
in novi učbeniki, ki za brezplačno šolo in obubožane starše niso več  
poceni za mnoge tudi nedosegljivi, ker kratko malo ni finančnih sred-
stev.  Ciril GOLOUH

čiŽo baR
PONOVNO ODPRT od 2.9.2013

DELOVNI ČAS:
od ponedeljka do petka od 5.00–19.00

v soboto od 6.00–19.00
v nedeljo od 7.00–12.00

Andrej Berčon s.p., Kidričeva c. 3, 1270 Litija
Gsm: 041/274-279

Spletna trgovina A&B in rudarstvo
www.rudarstvo.si

5. MEDNARODNI DAN PRIJATELJSTVA  
V ZAVEZNIŠTVu NA GEOSS-u, VRANOV LET 

V SVObODO
Na Mednarodnem dnevu prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u, Vranov 
let v svobodo, se bomo letos, 14. Septembra, ob 14. uri, na GEOSS-u, v 
okviru Družinskega gledališča Kolenc, Društva GEOSS, ZB Litija in par-
tnerjev projekta iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Poljske , hvaležno 
spomnili na humanost, srčnost in človeško sočutje ne glede na naro-
dnost ali kakršne koli druge razlike, kar je znano iz pobega zavezniških 
vojakov iz ujetništva z imenom Vranov let v svobodo. Ves ta čas sta nam 
bila za vzor junaški pobeg in ravnanje civilnega prebivalstva, opisana v 
knjigi Ralpha F. Churchesa, Vranov let v svobodo. Dogodek se je na slo-
venskem zgodil med 2. Svetovno vojno. Letos nas bodo prvič obiskali 
tudi prijatelji iz drugih držav, s katerimi iščemo podobne dogodke iz 2. 
Svetovne vojne, primere dobre prakse mednarodnega sodelovanja, ra-
zumevanja, poguma, dobrote in sprejemanja drugačnosti, ki jih tako iz 
preteklosti prenašamo tudi v sodobni čas.

Vranov let je junaška 
zgodba o pobegu 106 
vojnih ujetnikov iz ta-
borišča v Ožbaltu pri 
Mariboru do Semiča, 
kjer je bilo zavezniško 
letališče. Ujetniki so 
bili vojaki zavezniških 
sil iz Anglije, Avstra-
lije, Nove Zelandije, 
Francije in iz drugih 
držav. Peš so preho-

dili 280 kilometrov dolgo pot do Semiča, od koder so jih z zavezniškim 
letalom odpeljali v Bari (Italija). Vsi so se srečno vrnili domov. V smislu 
organizacije in sodelovanja s partizani in civilnim prebivalstvom, disci-
pline v tako veliki skupini in uspešnega pobega, je zgodba o Vranovem 
letu, edinstvena v zgodovini 2. Svetovne vojne v Evropi.
Najtežja točka poti, ki so jo čez Slovenijo morali opraviti vojni ujetniki, 
je bil prehod čez reko Savo na lokaciji med zaselkoma Hotič in Zg. Log. 
Ubežniki so se na Slivni, blizu središča Slovenije, GEOSS-a, pripravljali 
na nočni prevoz preko Save, nato pa so se pod vodstvom partizanov in 
s pomočjo domačinov srečno prepeljali čez reko.
Pobeg pa ne bi bil uspešen brez srčnega in junaškega slovenskega 
civilnega prebivalstva. Ubežniki so namreč povsod dobili hrano in zato-
čišče in so varno prišli na cilj. Takšno ravnanje prebivalstva, pogumno 
in nesebično, ki so ga takratni okupatorji, če so ga zasledili, kaznovali s 
smrtjo ali z izgonom v kruta delovna in koncentracijska taborišča, nam 
je danes lahko za zgled.
Po seznanitvi z osnovnim projektom, z Mednarodno spominsko potjo 
zavezništva Vranov let, z oznako E-Vran, ki je avtorsko delo Eduarda 
Vedernjaka, je Družinsko gledališče Kolenc dalo pobudo za projekt 
Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u, Vranov let v 
svobodo. Kot rečeno, se bo letos, 14. septembra, odvijal že petič, to-
krat tudi z mednarodno udeležbo. S povezovanjem s partnerji iz drugih 
držav (Avstrija, Francija, Nemčja, Italija in 
Poljska), ki smo jih v preteklih mesecih že 
obiskali in podrobno seznanili z našim pro-
jektom, želimo ustvariti mednarodne prija-
teljske povezave, ki s svojimi plemenitimi 
vzori človeškosti presegajo okvire naših 
pojmovanj o zgolj materialnem, preživitve-
nem načinu življenja in nas spodbujajo k 
trajnostnim vrednotam, spoštovanju, spre-
jemanju in sodelovanju, ne glede na naro-
dnost ali kakršnokoli drugo pripadnost. 
Vsakoletna prireditev na GEOSS-u bo 
tako letos kot tudi vnaprej tradicionalno 
sestavljena iz simboličnega pohodnega dela (od Hotiča do GEOSS-a) 
in kulturno umetniškega dela na GEOSSU, pri katerem bodo s svojimi 
umetniškimi prispevki sodelovale tudi partnerske države. Letos, 14. 
septembra, bo po prireditvi potekala tudi videokonferenca, na kateri 
bodo s svojimi mnenji in predlogi za trajnostno gibanje človeškosti, 
plemenitosti, spoštovanja različnosti, srčnosti in povezanosti prispevali 
vsi: tako partnerske države, kot drugi udeleženci prireditve. 

Prisrčno vabljeni na GEOSS!
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Ker se sezona 2013/2014 začenja že v avgustu, so 
ekipe začele s treningi konec julija in v začetku avgu-
sta. Za tekmovalno sezono smo prijavili štiri moške 
in štiri ženske ekipe. Zato je na nogometnih igriščih 
vsak dan zelo pestro dogajanje, saj vse ekipe treni-
rajo vsaj trikrat na teden. Zato morajo trenerji sku-

paj določati termine treningov in trening tekem. 
Poleg ekip, ki bodo igrale pod okriljem NK Jevnica, smo še nekaj naših 
fantov , ki tekmujejo v U -15 posodili v NK Dol in skupaj sestavili ekipo, 
ki tekmuje pod imenom Dol-Jevnica. Ta ekipa bo nekaj tekem odigrala 
tudi v Jevnici. Nekaj naših fantov pa že tretje leto igra v Litiji za ekipo 
kadetov.
V ženskih ekipah je prišlo do treh ekip. Najbolj obremenjeni bodo član-
ska in U-17 ekipi, ki bosta dobesedno igrali po celi Sloveniji. Z dobrim 
delom in resnim pristopom, bo kar nekaj mlajših deklet imelo priložnost, 
da se priključijo članski ženski ekipi in zaigrajo v 1. ligi.
Tudi mlajše selekcije se pripravljajo na začetek nove sezone, zato va-
bimo še vse tiste otroke, ki bi si želeli igrati nogomet, da se pridružijo 
našim vadbam na igriščih. Informacije lahko dobite vsak dan po 17 uri v 
športnem domu Jevnica.
Vse, ki vas zanima nogomet vabimo, da si ogledate nogometne tekme 
nogometašev in nogometašic v prihajajočem jesenskem delu in jih spod-
bujate k uspešnim rezultatom. Obvestila kdaj so tekme bodo na oglasnih 
prostorih v Jevnici in okoliških krajih.
 P.S. V julijski številki občana sem pri omenjanju trenerjev, ki so sodelo-
vali na nogometnem taboru izpustil trenerja Michela Žalac. Za napako se 
mu opravičujem.  za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

GASSHuKu PINETA 2013
Tudi letos poleti je od 29. junija do 6. julija 2013 potekal 
7. poletni kamp tradicionalnega karateja v naselju Kasta-
nia pri Novigradu, bolje poznani po imenu Pineta. Poletna 
šola »GASSHUKU PINETA« že kar tradicionalno poteka v 

soorganizaciji karate kluba Huda Mravljica (Jesenice), karate kluba Goryu 
(Tolmin) in karate kluba Kensei (Litija), to leto pa se jim je prvič pridružil 
tudi klub Mi-Ki iz Jesenic. Takšno uspešno sodelovanje med klubi iz raz-
ličnih koncev Slovenije je tudi tokrat obogatilo poletno šolo z raznoterimi 
idejami in skupnimi prizadevanji za prijetno in aktivno preživljanje pole-
tja. Vsakoletno tesno sodelovanje trenerjev omogoča šoli pester program 
strokovnih karate vsebin, predvsem pa nudi slušateljem spoznavanje ka-
rate vsebin tudi iz malo drugčnih zornih kotov, ki jih skozi vse leto nudijo 
trenerji njihovih klubov. Poletne šole se je letos udeležilo kar 70 staršev 
in otrok.
Kot običajno so tudi tokrat pote-
kali treningi v jutranjih in večernih 
urah, kjer so se vadiile tehnike Ki-
hona (karate tehnika, položaji in 
gibanje), Kat (Heian Godan, Kan-
ku Dai in Kitei z ustreznimi bunkai 
izvedbami) in Kumiteja (borba). 
Popoldan pa so se vrstile razne 
delavnice, športne in zabavne 
igre. V večernih urah pa so otroci uživali v risankah kina pod zvezdami, 
starejši člani pa so preživljali trenutke v družbi vrstnikov. Prav tako ni 
manjkal družabni večer s piknikom ob romantičnem sončnem zahodu tik 
ob morju, ki se je nadaljeval z že tradicionalno prireditvijo Pineta ima ta-
lent, končal pa s sproščenim plesom v „Disku ob morju“. naši karateisti 
pa so se pomerili tudi na olimpiadi zabavnih iger. Kot prvič pa je bil letos 
uprizorjen tudi norčavi Harlem Shake, ki je imel vrsto gorečih privržen-
cev (na sliki). Obilica zabave, treninga in veliko prijateljstva - Gasshuku 
Pineta je vedno zakon! Se vidimo prihodnje leto!  KK Kensei
P.S. Bi tudi vi radi spoznali karate in aktivno preživljali prosti čas v pri-
jetni družbi? Postanite naš član in se nam pridružite na treningih, ki bodo 
tudi v letošnjem šolskem letu 2013/2014 potekali v veliki telovadnici OŠ 
Gradec ob ponedeljkih in četrtkih ob 17.00. Vabljeni!

POSODObITEV IN NADGRADNJA 
NAMAKALNEGA SISTEMA uSPEŠNO 

ZAKLJuČENA
V NK Litija v času nogometnih počitnic nismo imeli niti 

časa, da bi razmišljali o prostih dneh. Tako smo se v klubu odločili, da 
dokončamo že nekaj časa nazaj zastavljen projekt posodobitve in nad-
gradnje namakalnega sistema. Dela so se izvajala v dveh fazah, saj je 
bilo potrebno prekopati celotno dolžino igrišča in narediti povezavo iz 
prostorov kluba pa vse do cisterne, kjer se zbira voda za potrebe nama-
kanja. Hkrati ob posodobitvi so bila izvedena še vsa električna dela in 
druga zemeljska dela z namenom bolj učinkovitega namakanja, boljše 
nogometne zelenice pred sušnimi obdobji in udori površinske vode na 
igrišče ter priprav za vso ostalo vzporedno infrastrukturo, ki bo služila 
vsem igralcem NK Litija. Najbolj veseli pa smo tudi dejstva, da smo pred 
klubom zasuli veliki naravni bazen, ki je zavzemal velik del površine, ki 
nam bo sedaj prišel še kako prav za izvajanje vadbe NK Litija. Seveda 
brez lastnega dela in donatorjev nam to ne bi uspelo, zato se naj ob tej 
priliki zahvalimo podjetju Ostrešje d.o.o. za ogromen prispevek pri sami 
izvedbi. 

PRIPRAVE NK LITJA NA TEKMOVALNO LETO 2013/14
Prvi treningi za TL 13/14 so se pričeli v sredo, 24.7. Naj vas ob tem 
obvestimo, da so se spremenila poimenovanja posameznih selekcij, po-
trebno pa je poudariti, da se starost v posamezni skupini ne spremeni. 
V NK Litija smo za novo sezono prijavili sledeče ekipe: člani, U-19, U-17,  
U-15, U-13, U-11, U-10 in U-9. 
Naj ob tej priliki še enkrat povabimo vse najmlajše od 6. leta dalje, ki 
bi se želeli vključiti v proces vadbe NK Litija, da pokličejo na tel. št.: 

041/725-894 
(vodja strokov-
nega programa, 
Dušan Razbor-
šek) in se do-
govorijo o vseh 
podrobnostih 
za vključitev v 
eno izmed se-
lekcij NK Litija.
Člani NK Litija 
so se tradicio-

nalno udeležili turnirja Master Cup Kelme 13 v Spodnji Polskavi, kjer 
je poleg naših nogometašev, nastopilo še 7 ekip. Naj vas za konec še 
povabimo na tekme vseh selekcij NK Litija, ker se zavedamo, da bomo 
le s sodelovanjem in vašo podporo lahko izboljšali rezultate. Vsem ob-
vestilom NK Litija pa sledite na FB strani Nogometni KLuB Litija – NK 
Litija ter spletni strani www.nklitija.si  UO NK Litija, Gregor ZAVRL

NOVIČKE IZ PLANETA 300
Prav tako kot je v teh dneh vroče na soncu, prav teko 
je precej vroče tudi v našem bowling centru. Naši 
igralci, ki so v juniju zaključili z nastopi v ligi trojk, so 
že precej željni novih igre. To najraje priznajo zma-

govalci lige, ekipa Favoriti v postavi Tomaž Drnovšek, Franci Poglajen in 
Slavko Poglajen, ki so v ligi slavili zmago pred ekipo Top majice v postavi 
Iztok in Miha Štrus ter Tomaž in Tit Krafogel, ter ekipo Pirati, ki se je na 
koncu lige še uspela povzpeti na oder za zmagovalce. Tretje uvrščeni 
so igrali v postavi Jože in Marija Prah, Suzana Zupančič in Eva Krafogel. 
Prav tako pa v centru narašča temperatura zaradi bližajočih se prvih 
predstav novonastalega kluba Planet 300 Zagorje v tretji slovenski ligi. 
V tem poletju so naši igralci odšli na dva vseslovenska turnirja v Kranju 
in Kopru in na obeh osvojili vsaj ene stopničke in še kar nekaj mest med 
prvih deset. Apetiti so po odličnih nastopih na turnirjih še nekoliko zrasli. 
Zato igralci zares težko pričakujejo svoje prve nastope v ligi, da bodo 
lahko tudi ostale slovenske igralce prepričali v to, da se tudi v Zasavju 
igra odličen bowling. Prav tako pa klub pričakuje odlične rezultate tudi v 
drugih kategorijah tekmovanj na državnih ravni. Z veseljem se pohvalijo, 
da imajo v svojih vrstah odličen mladinski tandem, ki je lansko leto še 
v barvah drugega kluba na mladinski ligi dosegel naravnost fenomena-
len rezultat. V ekipni razvrstitvi sta bila druga, Maša Vehovec je med 
deklicami zasedla prvo mesto, Miha Štrus pa je med dečki zasedel tre-
tje mesto. Zato apetiti v klubu niso povsem neutemeljeni. Rezultati na 
državnih tekmovanjih pa tudi potrjujejo, da se v centru pravilno igra z 
mladimi igralci, zato bi vse tiste, ki bi svojega malčka radi vključili v ka-
kšno športno aktivnost povabili, da ga v mesecu septembru pripeljete na 
poskusne ure treninga. Več o tem si boste kmalu lahko prebrali tudi na 
naši spletni strani www.planet300.si.

ALI JE RES ŽE 30 LET ?
Leto 2013 je v znamenju košarke. Slovenija je organizatorka evropskega 
prvenstva, litijski košarkarski klub pa praznuje že 60 let svojega delo-
vanja. S to obletnico pa se lahko pohvali tudi sedanji predsednik Mirko 
Kaplja. Za ta visok jubilej vsem iskreno čestitamo in želimo uspešno 
delo tudi v bodoče. Prav tako čestitke namenjamo vsem moškim ekipam 
z željo, da z dobro igro dosežejo čim boljše rezultate v vseh ligaških tek-
movanjih, posebno ekipama, ki sta se uvrstili v prvo državno ligo.
Tudi za nas, veteranke, je to leto nekaj posebnega, kajti mineva 30 let od 
našega začetka. Zelo smo ponosne na ta visok jubilej. Recept, da smo 
toliko let kot ena velika družina pa ni le košarka, pač pa prijateljstvo, ki 
smo ga stkale v vseh teh letih. Naša dejavnost je bila in želimo si, da 
bo tudi v bodoče resnično bogata. Odigrale smo skupno 135 tekem, in 
sicer z ekipami iz Slovenije (Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, 
Kranj, Trbovlje in Logatec), Hrvaške (Zagreb, Split,, Zadar, Šibenik, Rije-
ka, Ogulin, Osijek), Bosne in Hercegovine (Banja Luka), Srbije (Subotica, 
Beograd, Novi Sad, Pančevo-Bačka Topola) in Madžarske (Budimpešta). 
Izvedle smo deset memorialnih turnirjev v spomin na našega trenerja 
Toneta Lebingerja in se mu na ta način zahvalile za ves njegov trud in 
neutrudno voljo, ki jo je toliko let vlagal v nas. Vse pohvale namenjamo 
tudi našima tehničnema vodjema g. Mirku Plazniku in Veriju Kolmanu, 
žal tudi že pokojnemu. Dolga leta sta bila pomemben člen naše ekipe, se 
ob zmagah veselila z nami, ob porazih pa vedno našla lepo besedo. Velik 
prispevek k uspešnemu delovanju so vsekakor dodali še vsi sponzorji, na-
vijači, skratka vsi ljubitelji košarke. Nikakor pa ne smemo izpustiti zahval 
našim družinam, ki so nam vsa ta leta stale ob strani, nas podpirale, bo-
drile in nam na ta način omogčile, da smo velik del svojega časa posvetile 
košarki. Da pa bo naše praznovanje popolno, smo pripravile tudi kroniko 
o našem 30 letnem delovanju. Le ta nam bo lep spomin predvsem na 
prijetne trenutke, ki smo jih preživele tako na igrišču kot izven njega. 
Veteranke pa smo bile igralsko aktivne že takoj v prvi četrtini tega leta. 
13. aprila smo na povabilo veterank Žirov odigrale prvo prijateljsko sre-
čanje na njihovem terenu. Pri tem je zelo zanimivo, da smo zadnjo li-
gaško tekmo odigrale z njimi 13. 3. 1983, natanko pred 30 leti in enim 
mesecem. Tako kot davnega leta 1983 so bile tudi tokrat domačinke 
boljše od nas z rezultatom 55:28. 
14., 15. in 16.6.2013 smo gostovale v Subotici na mednarodnem vete-

ranskem turnirju, kjer je sode-
lovalo 11 ženskih ekip. V prvem 
srečanju proti gostiteljicam je 
glasil rezultat 34 : 25 v njihovo 
korist, v drugem so bile veteran-
ke Splita boljše od nas s 32:15. 
Preživele smo prijeten športno, 
zabaven vikend, Maji in Petru pa 
se zahvaljujemo predvsem za 
varno in potrpežljivo vožnjo.
12. julija nas čaka tisti prijetnej-
ši del, to je zaključek uspešne 
sezone, predvidoma v mesecu 

novembru pa planiramo organizacijo mednarodnega turnirja v počasti-
tev našega 30-letnega, uspešnega delovanja kakor tudi 60 letnici KK 
Litija.
Za zaključek pa še nekaj misli naše predsednice Mojce Lebinger: 
Sreča so vsi lepi trenutki, ki jih že 30 let tkemo in preživljamo v naši 
neponovljivi ekipi. Bilo je zanimivo, čudovito, zabavno in tudi žalostno, 
vendar bogato. To ni dano vsakemu, zato morajo živeti posebni ljudje in 
to smo me veteranke Litije. Vse to pa gre zahvala naši trdni volji, veselju, 
našemu trenerju Tonetu in končno tudi našim družinam. Mislimo pa tudi 
na jutri. Zato v svoje vrste vabimo mlajše veteranke z željo, da po za-
ključku našega igranja, ki pa seveda ne bo že jutri, uspešno nadaljujejo 
naše delo in da ženska košarka v Litiji ne bo utonila v pozabo. 

ZAHVALA
Košarka je vse od leta 1983 postala del mojega življenja in srečna 
sem, da je še danes z željo, da bo tudi jutri, naslednji mesec, leto.
Priznam, nisem pričakovala takšne pozornosti ob moji 50-letnici košar-
ke, zato sem bila ob prejemu priznanja župana občine Litije zelo poča-
ščena in vesela hkrati. Iskreno se zahvaljujem vsem predlagateljem, po-
sebno pa ekipi veterank, s katerimi smo si vsa ta dolga leta delile tako 
zmage kot poraze, moji družini, v kateri sem imela in imam še vedno 
ogromno podporo, našemu nepozabnemu, žal že pokojnemu trenerju 
Tonetu, ki nas je vse dobesedno zastrupil s košarko ter KK Litija. 
KK Litija letos praznuje 60 let delovanja, ekipa veterank pa 30 let, in 
srečna ter ponosna sem, da sem del njih. Zavedam se, da brez vas 
vseh, posebno pa naše ekipe ne bi dosegla košarkarskega Abrahama, 
zato to priznanje enakovredno delim z vsemi, HVALA. 

Tatjana MILINKOVIć

NK COCKTA KRESNICE  
- INfORMACIJE

MNZ LJUBLJANA je objavila rezultate fair play za sezono 
2012 – 13 in proglasila ekipo NK COCKTA KRESNICE za 
zmagovalca. Za osvojitev prvega mesta je ekipa prejela 

10 žog v vrednosti 600 evrov.
Čestitamo igralcem za ta uspeh, saj to dokazuje kvaliteto celotne ekipe 
in spodbudo za prihodnjo nogometno sezono. 
V pripravljalnem obdobju ekip, je ekipa članov NK Cockte Kresnice odigra-
la prijateljsko tekmo z ekipo NK Komenda, v Športnem parku Kresnice 1. 
avgusta in po dobri kvalitetni igri obeh ekip izgubila z rezultatom 3:2.
V soboto 3.8.2013 je bil v Športnem parku Kresnice pripravljalni no-
gometni turnir za novo sezono, ki so se ga udeležile ekipe NK Tabor, 
NK Dob- mladinci in NK Cockta Kresnice. Po veliki vročini in kvalitetnih 
tekmah je zmagala ekipa NK Cockta Kresnice, ki je premagala ekipo NK 
Tabora z rezultatom 1:0, ekipo mladincev z Doba 3:2, in osvojila 6 točk. 
Drugo mesto je osvojilo ekipa Tabora, ki je premagala ekipo mladincev iz 
Doba z rezultatom 3:0 in izgubila tekmo s člansko ekipo domačih z 1:0. 
Mladinci Doba so kljub srčnosti in dobrih predstavah izgubili obe tekmi 
in se uvrstili na zadnje mesto.
Ekipe se intenzivno pripravljajo na prihodnjo sezono 2013/14 v priča-
kovanju pomoči MNZ in ostalih akterjev pri podpori športa.

NOVICE IZ ŽRD LITIJA
Čas počitnic in dopustov počasi mineva in s pripra-
vami na novo sezono smo pričeli tudi v ŽRD Litija. 
19. avgusta so pričele z vadbo praktično vse selek-
cije, ki nastopajo v ligaških tekmovanjih, v septem-
bru pa se jim bodo pridružila še dekleta v mini roko-

metu. V državnem prvenstvu bodo dekleta nastopala v štirih kategorijah, 
igralke mini rokometa pa bodo nastopila na področnem tekmovanju. V 
pripravljalnem obdobju bodo dekleta vadila 4-5 krat tedensko in odigrala 
kar nekaj prijateljskih tekem in turnirjev. Že v začetku septembra 2 ekipi 
odhajata na mednarodni turnir v BIH. Večji poudarek želimo letos dati 
tudi tistim najmlajšim, ki vadijo v kategoriji mini rokometa. V dogovoru z 
OŠ Gradec bomo vadbo organizirali tudi na tej šoli. Nekajkrat letno bodo 
organizirani turnirji med šolami kjer se bodo dekleta lahko pomerila med 
seboj, prav tako načrtujemo obisk vsaj dveh turnirjev v tej starostni ka-
tegoriji. Poglavitni cilj društva pa je, da dekletom omogočimo strokovno 
vadbo in kvalitetno preživljanje prostega časa.
Vabimo vsa dekleta, ki vam je žoga dobra prijateljica, da se nam pridruži-
te in tudi ve postanete pomemben člen naše ekipe in izkusite prednosti, 
ki jih prinaša ta lep kolektivni šport. Se vidimo!  ŽRD Litija

TAEKWONDO VRTEC
Preteklo sezono smo po vzoru Svetovnih 
smernic razvoja olimpijskega športa tudi 
v Taekwondo klubu Šmartno Litija pričeli 

z delom z najmlajšimi. Organizirana je bila vadba vrtič-
karjev, starostna skupina 4-6 let. Treningi so temeljili na 
otroških igrah, veliko teka, koordinacijskih vaj, raztezanja 
in osnovni elementi Taekwondoja, predstavljenega skozi 
igro. Otroci so bili poleg fizičnega dela deležni tudi vaj 
za koncentracijo in spoznavanja telesa (poznavanje leve 
in desne strani predstavlja problem še marsikateremu 
osnovnošolcu). Z otroci smo se srečevali 1x tedensko. Za 
vodenje treningov je poskrbel mojster Rok Mohar, nosilec 
črnega pasu 5.dan, licenciran inštruktor TKD zveze Slo-
venije in Kukkiwona. Ob zaključku sezone so člani, ki so 
vztrajali do konca, pristopili k izpitu za višjo stopnjo pasu- 
v njihovem primeru bel pas z rumeno črtico oz. 9. kup. 
Ob prisotnosti staršev so lahko otroci prikazali osvojene 
fizične spretnosti in tudi nekaj teoretičnega znanja. Vsi, ki 
so pristopili k izpitu, so ga tudi uspešno zaključili. Zado-
voljstvo otrok po končanih treningih in ponovno prihajanje je največje 
priznanje za uspešno delo z najmlajšimi, ki se bo nadaljevalo tudi v 
prihodnjem šolskem letu.
Taekwondo klub Šmartno Litija s septembrom začenja novo sezono za 
vse starosti, v preteklem letu so se treningov udeleževali člani od naj-
mlajšega 4 leta do naj-
starejšega 49 let, tako 
da leta ne predstavljajo 
nobene ovire. V sezo-
ni 2013-2014 se bodo 
treningi izvajali poleg 
rednega dela v šmarski 
telovadnici tudi v novih 
klubskih prostorih, pri-
pravljenih za optimalno 
izvedbo treningov. Va-
bljeni vsi stari in novi 
člani, tako otroci kot starši, da skupaj raziskujemo lepote olimpijskega 
športa in borilne veščine.



ZAHVALA

PAVLA ZUPAN
28.11.1926 – 22.6.2013
iz Prelesja, Dole pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, sveče in cvetje. Zahvala gospodoma župnikoma, pevcem iz 
Polšnika in gospe Heleni za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste jo 

pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Tam, kjer si ti,
ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi,
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

V SPOMIN
Minila so tri leta, odkar nas je zapustil naš dragi mož,  

oče in dedek

SITAR ŠTEFAN
3.3.1957 – 3.8.2010

iz Sp. Hotiča

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

Vsi njegovi

Srce je omagalo, tvoj dih
je zastal draga žena, 
mama Danica,
na tebe smo ponosni.
Hvala ti za vse,
na tebe nam bo ostal 
lep, nepozaben spomin.

ZAHVALA
ob nas se je poslovila naša draga

DANIELA ANA KRIŽAJ
1924 – 2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečene besede sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala pevcem 
za zapete pesmi, trobentaču za zaigrano žalostinko, praporščaku DU 
in gospodu župniku za poslovilni obred. Posebna zahvala gospodu  
Mirku Kaplji za izrečene poslovilne besede in vsem, ki ste jo pospre-
mili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Milan, sin Borut, vnuka Luka in Gaj,  
brat Slavko z družino in vsi sorodniki

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

ZAHVALA
Tiho in nepričakovano nas je zapustila draga mama,  

babica in prababica

ALOJZIJA LOKAR
rojena GRUM
1930 – 2013
iz Zavrstnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za darovano cvetje, sveče, pisna in ustno izrečena sožalja, 
pomoč in podporo. Lepo se zahvaljujemo patronažni službi ZD Litija 
za skrb in prijaznost. Hvala PGD Zavrstnik za pomoč, pogrebni služ-
bi, g. župniku, pevcem in trobentaču, ki ste poskrbeli za lepo slovo,  
Ga. Veri Žlabravec pa za ganljive besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Odšla si, a v naših srcih
si za vedno ostala.

ZAHVALA
Od nas se je poslovila draga žena, mama, babica in teta

ANI VIDMAR
25.6.1954 – 6.7.2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom  
in znancem za vso podporo, pomoč, za izrečene besede sožalja,  

darovano cvetje, sveče in vsem, ki ste se od nje poslovili na  
njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Tiho si živel 
v bolezni mirno si trpel,
za vedno zaprl si utrujene oči,
saj tam kjer si, bolečine več ni.

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi mož, oči, dedek in pradedek

AVGUST BERCIERI
1937 – 2013

iz Litije

Iskreno in od srca bi se radi zahvalili vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za vso pomoč, izrečene besede sožalja, daro-
vano cvetje in sveče. Hvala g. župniku za poslovilni obred, pevcem za 
zapete pesmi in vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči vsi njegovi

POLETNI DNEVI V DOMu TISJE
V času, ko nas sonce toplo greje in mrzla pijača prijetno 
hladi, se zdi, kot da se vse na svetu odvija v spremenje-
nem ritmu. V domu s številnimi aktivnostmi dokazujemo, 
da poletni čas ni samo čas počitka temveč tudi čas lah-

kotnejšega druženja. 
Tokratno mesečno praznovanje oseb-
nih praznikov stanovalcev sta nam pri-
jetno obarvala prostovoljca z igranjem 
na harmoniko. Stalnemu gostu pra-
znovanj, gospodu Romanu Jakošu, se 
je pridružil Anže, pravnuk stanovalke, 
gospe Ane Kokalj, ki je skupaj z ostali-
mi slavljenci uživala v dovršenih zvokih 
domačih viž. Dobrodošlo spremembo in svežino v vodenju programa je 
doprinesla prostovoljka, Romana Volič Vukadin. 

Brezskrbno druženje na pro-
stem je najprijetnejša aktiv-
nost poletnega časa. Recept za 
uspešen piknik vsebuje dobro 
hrano, glasbo, družabne igre 
in obilo dobre volje vseh priso-
tnih. Vse navedene sestavine 
smo združili v Mesnem pikniku 
pod kozolcem pri Janezu, kjer 
smo zavzeto navijali za tekmo-
valce v igrah, peli in plesali ob 

zvokih harmonike in poizkušali svojo srečo v srečelovu. Okrepčali smo 
se z okusno hrano z žara in se posladkali s sladoledom. 
Z namenom ustvarjanja domačnosti, so si stanovalci zaželeli v gospo-
dinjski skupini pripravititradicionalno jed v ''krop'' krompir. Vonj, ki se 
je razširjal po domu, je privabil stanovalce k pokušini in obujanju spo-
minov. 
Poleg kulinaričnih užitkov nam to-
ple poletne dni osvežijo aktivnosti, 
ki so zelo dobro obiskane. 
Vsako sredo se stanovalci pomeri-
jo v družabnih igrah. Sodeluje lah-
ko vsak, ki v sebi skriva tekmovalni 
duh in se želi zabavati v krogu pri-
jateljev. Družimo se v duhu načela: 
važno je sodelovati, ne zmagati.
Znani napevi sprožijo z neverjetno lahkotnostjo obilico spominov. Mladin-
ski center Litija nas je prijetno presenetil s povabilom na pot aktivnega 

sodelovanja. Poletne četrtkove 
popoldneve nam z glasbenimi 
nastopi popestri prostovoljka, 
mlada violinistka Merian, ki 
prihaja iz Irske. Obojestransko 
zadovoljstvo se izraža v hva-
ležnosti stanovalcev, bogatih 
izkušnjah in zvrhanemu košu 
prijetnih spominov.
Na novo urejena terasa ob vho-
du v dom je prijeten družabni 

dom tisje kotiček, kjer se stanovalci, svojci in 
ostali obiskovalci družijo in občudu-
jejo prelepo okolico. Poleg naravnih 
danosti doma, stanovalci pripisujejo 
najvišjo vrednost lepi besedi in tople-
mu stisku roke. Od tod izhajajo vre-
dnote doma, ki so odličnost, sočutje, 
spoštovanje in gostoljubje. Pokazatelj 
uspešnega uresničevanja vrednot se 
kaže tudi v polni zasedenosti doma. 
Napovednik prireditev v avgustu in septembru
•  četrtek, 22.08.2013, ob 14. uri, sladoledni piknik z igranjem družabnih 

iger in živo glasbo.
•  torek, 27.8.2013, ob 9. uri, izlet za stanovalce, ki sodelujejo v prosto-

časnih aktivnostih.
•  četrtek, 05. 09. 2013, ob 14. uri, sestanek domske skupnosti z obda-

ritvijo jubilantov.
•  ponedeljek, 09.09.2013, ob 15. uri, praznovanje rojstnih dni s slavljen-

ci, ki praznujejo v mesecu septembru.
•  četrtek, 19.9.2013, ob 13. uri, bralna ura z višjo knjižničarko gospo 

Aleksandro Mavretič.
•  skupine za samopomoč: Zarja- vsak ponedeljek ob 13. uri, Trimček – 

torek ob 14. uri, Nagelj, Lokvanj, Vrtnice v sredo ob 14. uri, Trobentice- 
vsak drugi četrtek od 13. do 15. ure.

•  vsako sredo, ob 16. uri, v domski jedilnici , igranje družabnih iger.
•  vsako soboto sveta maša v domski jedilnici, ob 13,30. uri, možnost za 

sveto spoved in sveto obhajilo.  Renata OZIMEK

SANJE…
Dne 29.7.2013, dan kot dnevu podoben, vendar precej vroč. Tekom dne-
va ni bilo nič posebnega. Tam nekje do 16.00 ure, nato pa je začelo 
močneje pihati. 
Okoli 16.40 ure pa je močneje zapihalo in zgodilo se je, česar si niti v 
najhujših sanjah ne bi mogel predstavljati. Pol hiše je ostalo brez strehe 
in jaz stojim pod milim nebom, v trenutku sam s svojo nesrečo, vendar 
ne dolgo, saj so kmalu prihiteli bližnji in daljni sosedje, ki so bili takoj 
pripravljeni pomagati. Takoj smo se lotili dela, saj je kazalo, da bo začelo 
deževati. Dekleta so mi prestavila iz omar na varno knjige, porcelan in 
televizijo, gasilci so pripeljali folijo, neustrašni sosedje pa so jo napeli 
na odprtino v dnevni sobi in stopnišču. Delo je bilo zelo nevarno in tudi 
veter in dež je nagajal, vendar so kljub temu prekrili odprtino. Ob tem pa 
je potekalo še delo na cesti, kjer je bilo treba odstraniti ostanke strehe 
in vsega ostalega, da je bila cesta zopet prevozna. Delo je bilo po nekaj 
urah zaključeno, jaz pa sem bil še vedno v šoku, saj se je dolgoletni 
trud pri hiši sesul v kup lesa, pločevine in izolacije. Vendar s toplino v 
srcu, ker sem spoznal v kako solidarnem okolju živim, zato bi se rad s 
tem člankom od srca zahvalil vsem bližnji in daljnim sosedom za njihovo 
nesebično pomoč pri odpravljanju posledic neurja. Posebna zahvala pa 
velja tudi gospodoma, ki sta mi drugi dan pomagala pri sortiranju in 
odvozu odpadne surovine.
Oprostite, ker nisem napisal poimensko kdo je sodeloval pri vsej akciji, 
saj nekatere poznam samo na videz. Lahko le rečem, HVALA VAM SPO-
ŠTOVANI SOSEDJE, res je, v nesreči nisem ostal sam! Prav lepa hvala za 
vso pomoč vsem in vsakemu posebej.

Edo in mama Stanislava, Kidričeva 19A, Litija
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Javno glasilo OBČan
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil 

pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.  
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43 

• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne pre - 
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 153

Izžrebanci JULIJSKE križanke prejmejo majice Tiskarna 
ACO, Litija. 
Nagrado prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija.

1. Majda Anžlovar, Tirna 48, 1282 Sava 
2. Olga Razpotnik, Kresnice 1A, 1281 Kresnice  
3. Tjaž Zidar, Gobnik 27, 1274 Gabrovka      

Težje besede:  ARKTUR, AZAZEL, KEDIV, LAMIJA, 
ONEIDA, RAE, RAMALA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.9.2013 na naslov ured-
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo majice 
Tiskarne ACO. 

Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Litija
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POKLON, 
DAR

ROMAN 
LEŠNIK

ŠPORTNI 
REKVIZIT

NADALJE-
VANJE 
GESLA

KRAJ PRI 
LJUBLJANI

POVRŠINSKA 
MERA

AVTO 
OZNAKA 

NOVE 
GORICE

ZORAN 
IVANČIČ

VRHUNSKI 
ŠPORTNIK

OBHODNJA

SLIKAR 
JUSTIN

FOSFOR

BRST,
KLICA

KRŠKO

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA VODIK

PONIGLAV 
OTROK

PLANINSKA 
PTICA  
UJEDA

SRBSKI 
ROKOMET.
(MOMIR)

NADEJA- 
NJE

KLOBČIČ

SOSEDA 
IRANA

VSTAJNIK, 
REBEL

OBLEKA 
KRŠČANSKIH 
DUHOVNOV

GRŠKO 
PODZEMLJE

MAJHEN  
REP

DELAVEC  
NA  

LADJI

ODJEMNIK 
ENERGIJE 

PRI TROLEJ-
BUSU

DOMAČA 
SORTA 

KROMPIRJA

GRŠKI 
POTUJOČI 

PEVEC

CELOTNO 
DELO  

AVTORJA

LJUBEZEN 
DR.  

ŽIVAGA

MAJHEN 
RILEC

LOJZE  
PERKO PIJAČA 

STARIH 
SLOVANOVSREDIŠČE 

PALESTINE

VINKO 
GORENJAK

JAPONSKO 
BOŽANSTVO 
(EDEN OD 

BUD)

JOD ANGLEŠKI 
POLARNI 
RAZISKO-

VALEC

PETER  
ARNIČIGNAC  

LJUBKO-
VALNO

PRIMORSKO 
MOŠKO IME

POMRZLA 
ROSA

ZVEZDA V 
VOLARJU

ORANJE

JUŽNO 
AMERIŠKA 
TOVORNA 

ŽIVAL

ITALIJANSKI 
KAMION

DRŽAVA V 
CENTRALNI 

AFRIKI

NADLEŽNA 
ŽUŽELKA

GARDNER AMERICIJ

UMRLI 
HRVAŠKI 
POLITIK

JEDERSKA 
ELEKTRAR-

NA

ANDREJ 
KOLAR

TURŠKI 
GUVERNER  

V  
EGIPTU

OSEBA IZ 
GRŠKE 

MITOLOGIJE

POLMER

TELICA
MESTO V 
ZAHODNI 
ROMUNIJI

ITALIJANSKI 
POP  

PEVEC

mali oglasi

bRunaRico 
GoStinSKi 

loKal
ob tenisu  

v Kresnicah  
ODDAJAMO  

v dnevni  
najem za 

zaključene 
družbe

(družinska praznova-
nja, družabna sreča-
nja, piknike…) Pijača 
in prehrana v last ni 
– najemnikovi režiji.

Več na:  
041 43 66 55

OBVESTILA  /  KRIŽANKA

nePRemičnine
ODDAM, za daljše obdobje, opremljeno stanovanje, v pritličju 
stanovanjske hiše (54m2), na Bregu pri Litiji. Stanovanje sestoji 
iz predsobe, kopalnice, kuhinje/jedilnice ter dveh sob. Ločen 
vhod, parkirno mesto, CK, internet, možna uporaba zelenjavne-
ga vrta. Cena po dogovoru. Tel.: 030/324-474

 PRoDamo Stanovanje,  
Prodam 3 sobno stanovanje 77m2. 
Stanovanje je bilo 2011 popolnoma ob-
novljeno (električna in vodovodna inšta-
lacija, okna, radiatorji, vrata...). Možnost 
odkupa tudi celotne nove opreme in  
garaže ki se nahaja pod stanovanjem v 
izmeri 13,72m2. Nahaja se v centru Li-
tije, v pritličju in je lahko takoj vseljivo 
na kluč. Vredno ogleda. Informacije na 
GSM: 041-719-444. 

PRODAM domači česen, 
Do le pri Litiji. Tel: 051/727-
255

PODARIM cca. 280 kosov 
betonskih strešnikov (oblika 
Bramac), lokacija Polšnik. 
Tel: 041/561-274

KuPIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, me-
dalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, 
stare razglednice, kip- 
ce, slike, nakit, kovance, 
knji ge in druge starejše 
drobnarije, ki jih morda 
ne potrebujete več.  Tel.: 
051/740-430

ODDAM ohranjen poslovni prostor, velik 
100 m2 v centru Litije z urejenim parkiri-
ščem. Kontakt na 040/834-794.

NuDIM POMOČ
Vam primanjkuje časa? Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi op-
ravili, s košnjo trave, z obrezovanjem grmovnic, obžagovanjem 
dreves, potrebujete pomoč močnih rok? Pokličite Tomaža na 
GSM: 040 720 148, dogovorili se bomo kaj, kako in kje vam 
lahko pomagam.  

Tomaž Brinovec, CDK 37, 1270 Litija

Torek, 27.8.2013, ob 17. uri

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSS-A

VAbI NA 3. ARHEOLOŠKI POHOD  
»PO POTI VELIKEGA KNEZA Z VAČ«
Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a prireja v ne-
deljo, 8. septembra 2013, 3. arheološki pohod s 

skupnim naslovom Po poti velikega kneza z Vač. Pohod je namenjen 
vsem, ki želijo preživeti prijeten nedeljski dan v naravi in se seznaniti z 
bogato arheološko, etnološko in geološko dediščino tega prostora. 
Dogodek se bo pričel ob 8. uri s sprejemom in ogledom razstav v Domu 
Petra Svetika na Vačah. Sledil bo krožni pohod po arheološkem najdi-
šču, dolg približno 8 km. Pohod je srednje zahteven. 
Strokovni del pohoda bomo izpeljali dr. Vojka Cestnik, univ. dipl. arheolo-
ginja, Blaž Zarnik, univ. dipl. geolog, Anka Kolenc, univ. dipl. etnol. in kul-
turna antropologinja ter Zvone Kolenc, univ. dipl. biolog, ki bomo pred-
stavili arheološko najdišče na Vačah in geološke, etnološke ter biološke 
posebnosti prostora. 
Tokratni pohod bo prodrl v skrivnost  bronaste pasne spone z upodobit-
vijo dvoboja iz obdobja starejše železne dobe, ki je bila najdena pri arhe-
oloških izkopavanjih v bližini vasi Klenik pri Vačah.  V gledališki ep, poln 
zabavnega in napetega doživljanja, ki izhaja iz prizora,  prikazanega  na 
pasni sponi, bodo obiskovalce popeljali člani  Družinskega gledališča Ko-
lenc. 
Ob zaključku pohoda bomo  obiskovalcem postregli z okusno knežjo 
toplo malico, skuhano in spečeno iz železnodobnih prvin. Dogodek se 
bo predvidoma zaključil ob 16. uri.
Štartnina znaša 10 evrov. V ceno so vključeni: izkaznica, zloženka, vod-
stva, pogostitev ob sprejemu in knežja malica. Za otroke do 10 let je 
obisk brezplačen. 
Več informacij na: www.drustvo-geoss.si ali na telefon: (01) 897 66 80 
(Družinsko gledališče Kolenc). 
PRIJAZNO VABLJENI NA VAČE!  Vojka CESTNIK



KaRieRni uSPeH niKa RazboRŠKa

tenis klub AS

Komaj 19-letni Nik Razboršek je na ATP Futures 
turnirju v Beogradu prišel do karierne uvrstitve - 

polfinala, finale pa mu je speljal domačin Pedja Krstin.
Nik Razboršek, je na igriščih TC Novak (teniški center Novaka Djo-
koviča) v Beogradu zabeležil še najboljšo uvrstitev na Futuresih.Na 
10,000 USD vrednem peščenem dogodku, je z zmago nad Markom 
Djokovičem (po dvoboju mu je čestital tudi 1. igralec sveta Novak Djo-
kovič) prvič v karieri šel v polfinale, žal pa ga je pred finalom ustavil 
5. nosilec, vrstnik Pedja Krstin, ki je na ATP lestvici na 569. mestu.
Nasprotnik iz Kikinde je slavil s 6:3, 7:6(3), vendar Nik ni izobesil 
bele zastave po zaostanku brejka v 
2. nizu. Srba je ujel, klonil je šele v 
tajbrejku. Vsekakor je stopnička več 
dober obet za našega igralca, da na 
naslednjih turnirjih poskuša priti še 
dlje. Nik tako vsakič znova potrjuje, 
da gre za enega najbolj obetavnih 
slovenskih tenisačev, na katerega 
lahko računamo v prihodnosti. Nik 
Razboršek je za polfinale prejel 6 točk, ki jih bo dodal na ATP lestvico 
in se bo zasukal na približno 800. mesto. V času nastajanja tega član-
ka je Nik Razboršek že na turnirju v Čakovcu, kjer je neposredno uvr-
ščen v glavni turnir. Na turnirju so že zaključili kvalifikacije, v katerih je 
nastopal tudi naš Blaž Bizjak, vendar je žal izgubil v drugem kolu.
Na mednarodnih turnirjih še vedno ne najde svoje prave forme Nastja 
Kolar. Na turnirju z nagradnim skladom 10.000 USD v Coverti (Italija) 
je sicer gladko opravila kvalifikacije, nato pa klonila v drugem krogu. 
Enako se je zgodilo na turnirju na Dunaju. Vzponi in padci v karieri so 
sestavni del športa in tega se Nastja dobro zaveda, zato sama pravi, 
da bo še bolj trdi garala in poskušala vse, da se vrne na pota stare 
slave. Da je povratek po dolgotrajnih poškodbah težak a ne nemogoč, 
dobro ve Pia Čuk, ki je znova razveselila. Pia je najprej nastopila na 
mladinskem mednarodnem ITF turnirju do 18 let v Domžalah in do-
segla najboljši slovenski rezultata, saj se je edina od vseh slovenskih 
igralcev uvrstila v 3. krog tekmovanja, ostali pa so izgubili v prvem ali 
drugem krogu. V drugem krogu je na tem turnirju izgubil tudi naš Gre-
ga Kokalj. Po mladinskem turnirju se je Pia odločila za pogumen korak 

in pričela z nastopi na profesionalnih teniških turnirjih. In že takoj do-
segla odličen rezultat. Na turnirju, vrednem 10.000 USD v Pirotu, je 
gladko opravila kvalifikacije, in se nato po gladki zmagi v prvem krogu 
in po veliki zmagi nad 1. nosilko turnirja v drugem krogu uvrstila v 
četrtfinale in s tem dokazala, da je pripravljena za profesionalni tenis 
in zelo verjetno, da to pomeni tudi slovo od mladinskega tenisa, kljub 
temu, da Pia šteje šele 17 let.
Na mednarodni sceni so se preizkusili tudi do 14 let na turnirju Ten-
nisEurope na Otočcu. Nastopili so Mark Mesarič, Tom Ašič in Lara 
Jamšek. Vsi trije so bili uvrščeni v glavni turnir a se jim ni uspelo 
prebiti v drugo kolo tekmovanja.
Po 14-dnevnih teniških počitnicah so tekmovalci TK AS Litija znova 
začeli s tekmovanji TZS. V Portorožu so so pomerili v kategoriji do 
14 let. Najuspešnejši je bil Mark Mesarič, ki se je uvrstil v četrtfinale, 
nato pa tekmo za uvrstitev v polfinale zaradi lažje poškodbe predal. V 
Portorožu sta v glavnem turnirju nastopila tudi Tom Ašič in Lara Jam-
šek a žal izgubila, že v kvalifikacijah pa sta zaključila Rožle Macerl 
in Laura Cerovšek, ki jima kljub dobri borbi ni uspel preboj v glavni 
turnir. V času nastanjanja tega članka, pa se Luka Vodnik že bori v 
Mariboru na turnirju do 12 let.
Najavljamo: V dneh od 25.8 do 30.8.2013 po potekalo ligaško držav-
no prvenstvo za dečke do 14 let. Nekaj tekem se bo odigralo tudi v 
Litiji je vabljeni k ogledu. V dneh od 14.9. do 16.9.2013 pa bo Tenis 
center AS Litija gostil Odprto prvenstvo za dečke do 16 let in upamo, 
da bodo na turnirju nastopili tudi vsi naši najboljši z Gregom Kokaljem 
na čelu. Tekme se bodo začenjale ob 9,00 uri.
V torek 10.09. in sredo 11.9.2013 pa organiziramo DAN ODPRTIH 
VRAT, ki bo potekal vsak dan od 16,00 do 20,00 ure in na katerem 
boste lahko pridobili informacije o vseh programih, ki jih izvaja ŠRC 
AS Litija, potekal pa bo tudi vpis v izbrane programe.
Ostalo: Tenis klub AS Litija z veseljem sporoča, da so v centru uredili 
dostop za invalide, primeren tudi za mamice z vozički, in veliko ograjeno 
otroško igrišče. Projekt je bil delno sofinanciran z evropskimi sredstvi.

v SliKi in beSeDi
vaRna Pot v Šolo

Poti do osnovne šole GRADEC, GIMNAZIJE LITIJA TER 
VRTCA VODIJO PO RAZNIH POTEH, NE SAMO TAM, KO 
SO POTI OZNAČENE. Na teh poteh pa se srečujemo z 
visokimi živimi mejami neposredno ob cesti, betonskimi 
ograjami in drugimi objekti, ki zastirajo pregled nad voz-
iščem. Na sliki je ena od številnih živih mej ob Marokovi 
ulici v naselju 25. maj.

litija GRaDi novo oSnovno Šolo
Vsi se še dobro spominjate 
prizidka k osnovni šoli Litija, 
posnetek je narejen 2/10-
2011. Med tem časom so 
prizidek podrli in danes 
lahko vidimo novo zgrajeno 
šolo, kar je razvidno iz po-
snetka 5/8-2013. Gradbe-
na dela potekajo po načrtu 
in so v zaključni fazi.

zaPRli meRKatoRjevo tRGovino
MERCATOR d.o.o. je na Valvazorjevem trgu dokončno 
zaprl trgovino s pohištvom in belo tehniko. Že pred 
tem pa je zaprl trgovino z gradbenim materialom ob 
Ljubljanski cesti. Obratujejo še štiri trgovine z živili 
ena na Trgu na stavbah, ena na Graški Dobravi s fran-
šizo ter ena na Ježi in na Jerebovi 14 pod zgradbo 
občine. Koliko časa pa bo slednja obratovala pa je 
vprašanje glede na sedanjo prometno ureditev.

tuRiStična točKa v SRcu Slovenije zaPRta
Litija leži v »SRCU SLOVENIJE« IN IMA ZELO 
MALO DOBRO ZNANIH TURISTIČNIH TOČK. 
Ena od znanih je bila na Goliščah pri Kavšku. 
V ta kraj se stekajo pohodniške poti iz raznih 
smeri, iz Litije, Kresnic, Jevnice, Velike Štange 
in Janč. Pohodniki so se radi ustavljali na tej 
razgledni točki, se odpočili, okrepčali in na-
daljevali pot.
Danes te točke ni več, vendar poti še vedno 
vodijo skozi ta kraj. V naši občini je sedež 
Centra za razvoj Litije, ki prav gotovo pozna 
razne vzvode za spodbujanja gospodarstva in 
turistične dejavnosti. Ali ima Center za razvoj Litije za oživitev te turistične točke kakšno kon-
kretno idejo, kako lastnikom pomagati, da ta točka ponovno zaživi. Tu imam v mislih pridobitev 
nepovratnih sredstev v ta namen kar bi omogočilo oživitev turistične dejavnosti, povečale pa bi 
se tudi prenočitvene kapacitete.

čiStilna naPRava ob ljubljanSKi ceSti
Litija ima čistilno napravo ob Ljubljanski cesti, ki je kratek čas obratovala, sedaj pa ne služi svo-
jemu namenu. Na napravo je bila priključena kanalizacija iz Graške ceste, sedaj pa se ta izliva 
mimo čistilnice v reko Savo. Kanalizacija na Graški cesti je bila sprojektirana nestrokovno, kar 
ima za posledico, da so se problemi, ki so jih prej imeli občani od kapelice proti gostilni Kovač 

prenesli k stanovanjskim hišam Grošelj Franca 
in Pikel Adija ter Dobravec Joža, ki mu je ob 
zadnjem neurju voda zalila spodnje prostore 
stanovanjske hiše.
Vzrok premajhne cevi, priklopi na nov fekalni 
vod (fekalije in meteorna voda) le redki imajo 
ločen priklop. Posledica fekalnih vod ob želez-
niški progi in črpalka, ne moreta požirati tako 
velike količine vode pomešane s fekalijami, 
zato se le ta ob neurjih skozi revizijske jaške 
zliva (v kanal graben). Predstavljajte si lijak v 
katerega je speljano polovico odtokov naselja 
in odtok iz Gimnazije do črpalke, naprej pa cca 

15 cm cev. Ob prekinitvi električnega toka se pa še ta pretok ustavi. Občani se sprašujemo za-
kaj toliko denarja uporabiti, nazadnje pa se izkažejo takšne nepravilnosti. Kdo je odgovoren za 
takšno stanje! Investitor, Občina z odgovornimi, ki vodijo investicijo.  Ciril GOLOUH

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

popravila in čiščenje
zobnih protez


