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VRATA ODPRL
LITIJSKI SPAR
4000 EUR za otroko igrièe
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Prispevke poljite do 8. SEPTEMBRA 2007
v elektronski obliki na naslov: Tiskarna ACO, C.D.K. 39,
1270 Litija ali po e-poti: obcan@siol.net
ali tiskarna.aco@siol.net.
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O DELU OBÈINSKEGA SVETA IN OBÈINSKE UPRAVE

POROÈILO O SPREJETIH SKLEPIH IN ODLOÈITVAH

iz 9. redne seje Obèinskega sveta, ki je bila v torek, 10.7.2007 ob
18.00 uri v veliki sejni sobi Obèine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Sejo je vodil upan Franci Rokavec, ki je po uvodnem pozdravu ugotovil
sklepènost sveta (od 23-ih svetnikov jih je bilo na zaèetku prisotnih 20).
Predsedujoèi je dal najprej na glasovanje potrditev skrajanega zapisnika
8. redne seje obèinskega sveta z dne 19.6.2007, ki so ga svetniki brez
pripomb potrdili. Sledilo je sprejemanje dnevnega reda za 9.redno sejo, ki
je obsegal 7 vsebinskih toèk, od teh pa povzemamo naslednje:
- Poroèilo o delu Nadzornega odbora
Uvod k poroèilu je podal predsednik Nadzornega odbora obèine Litija Vinko
Logaj, svetniki pa so Poroèilo o delu Nadzornega odbora in pojasnila na
poroèilo sprejeli na znanje.
- Sledilo je sprejemanje Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne
slube pomoè druini na domu v obèini Litija  drugo branje, ki so ga
svetniki soglasno sprejeli. Na podlagi tega akta bo obèina lahko objavila
razpis za izbiro najugodnejega izvajalca te javne slube, poleg javnih
zavodov pa bodo lahko kandidirali tudi zasebniki in druge pravne osebe, ki
bodo izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje teh storitev.
- Nato je obèinski svet obravnaval in v prvem branju sprejel Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmoèju
Obèine Litija.
Razlogi za sprejem tega Odloka so v uskladitvi s Pravilnikom o oskrbi s
pitno vodo, cilj pa je, da se sedanje nepravilnosti in neusklajenosti
odpravijo.
Odlok se v praksi izvaja sicer e eno leto, vendar povzroèa nemalo teav.
Teave so nastale predvsem zaradi doloèbe Odloka o vzdrevanju
vodovodnega prikljuèka in plaèila teh storitev. Po starem Odloku so
uporabniki plaèevali oboje v ceni vode, po novem Odloku o spremembah
in dopolnitvah pa bodo morali uporabniki plaèati ti dve storitvi posebej,
vendar le tisti, pri katerih so bile storitve opravljene. Pravilnik v drugem
odstavku 24. èlena pa doloèa, da se storjene storitve javne slube
vzdrevanja vodovodnega prikljuèka plaèajo v skladu s tarifo za storitve
vzdrevanja prikljuèkov stavbe na sekundarni vodovod in se bo praksa z
Odlokom spremenila. Naèin zaraèunavanja tarife za vzdrevanje
prikljuèkov je doloèil Pravilnik o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno
vodo v Obèini Litija (Uradni list RS, t. 49/2007)
Nadalje sprememba odloka navaja, da na oskrbovalnem obmoèju, kjer
obèina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne slube, ni dovoljena oskrba z lastno pitno vodo.
Spremembe in dopolnitve ddloka nadalje doloèajo, da se èrta doloèba o
izdelavi Pravilnika o tehnièni izvedbi in uporabi objektov in naprav
sistemov javne oskrbe s pitno vodo, ker to podroèje e dovolj urejajo

MODERNIZACIJA LOKALNE
CESTE LC 208060
(PONOVIÈE-KONJ-SP. HOTIÈ)

tehnièni in evropski standardi, ki jih je prevzela Slovenija in jih ni smiselno
ponovno navajati.
- Obèinski svet je nadalje sprejel Pravilnik o izplaèilu sejnin in povraèilu
potnih strokov èlanom kolegija obèinskega sveta in predsednikom
svetov mestne in krajevnih skupnosti, ki doloèa, da èlanom kolegija
pripadajo za udelebo na seji sejnine v viini 2% plaèe upana,
predsednikom svetov KS in MS pa sejnine v viini 5% upanove plaèe, kar
v prvem primeru v bruto znesku znaa 55,71 EUR, v drugem primeru pa
139,27 EUR.
- Nato so svetniki obravnavali ekonomsko ceno programov predolske
vzgoje v VVE Èebelica Gabrovka za olsko leto 2007/2008 in sprejeli
sklep, da znaa viina za Kombiniran oddelek dnevnega varstva 363,16
EUR in za kraji program (otroci stari od 3-6 let) na Dolah 176,22 EUR
na otroka na mesec.
- Toèka Premoenjsko pravne zadeve je obsegala raziritev letnega
programa prodaje obèinskega stvarnega premoenja in sicer je obèinski
svet odloèil:
da obèina Litija sprejme Letni program prodaje finanènega premoenja, ki
zajema prodajo 14 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja
Predilnice Litija holding d.d. in prodajo 7.063 delnic oznake CLPR in
37 delnic oznake CLPG, drube Cestno podjetje Ljubljana, druba
pooblaèenka, d.d., Ljubljana.
- Uvod k toèki Predstavitev Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija sta
podala predstavnica Javnega zavoda Zdravstven dom Litija Stanka trus
in predsednik odbora za drubene dejavnosti Albert Pavli.
Po predstavitvi in seznanitvi z delovanjem zavoda so nekateri svetniki v
razpravi opozorili e na nekaj problemov, med njimi problematika
pomanjkanja zaposlenih zdravnikov na slubi za nujno medicinsko pomoè
in na dislociranih zdravstvenih postajah, izvajanje logopedske slube,
nabava nove opreme, ipd. ter naloili zavodu in obèinski upravi, da naj se
vse preuèijo in poièejo ustrezne reitve.

Obèina Litija je e v letu 2004 prièela z modernizacijo lokalne ceste
Ponovièe-Konj-Spodnji Hotiè, v letonjem letu pa se dela zakljuèujejo.
Obèina je tako izvedla e asfaltiranje preostalega dela lokalne ceste LC
208060 v dolini cca 900 m, natanèneje od Konja do Ponoviè. Modernizacija
ceste pomeni bistveno udobnejo vonjo, e posebno za krajane naselij
Konj, Ponovièe in Sava ter zmanjanje strokov vzdrevanja.
Za dodatno varnost udeleencev v prometu bo izvedena e nova postavitev
odbojne ograje ob potoku, na tem delu cestièa pa se je e izvedla gradnja
kamnitih zlob.
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OBNOVA
ELEKTROINSTALACIJ V
STAREM DELU O LITIJA

- 9. redna seja se je zakljuèila ob 20.30 uri s toèko Pobude in vpraanja
svetnikov, kjer je upan podal odgovor na vpraanje svetnika Draga
Poglajna o nerealizirani pomoèi drave zaradi povzroèene kode od
neurja s toèo z dne 29.06.2006. Odgovor pa v nadaljevanju, zaradi njegove
aktualnosti in prièakovanja tevilnih obèanov po denarni pomoèi,
povzemamo v celoti.
Ostali odgovori na vpraanja svetnikov so priloga gradiv in skrajanega
zapisnika, ki ga je moè prebirati na internetnih obèinskih spletnih straneh
www.litija.si.
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IZVEDENE AKTIVNOSTI
OBÈINE LITIJA PO NEURJU S
TOÈO Z DNE 29. 06. 2006

Obèinska komisija je do 20.07.2006, ko je oddala poroèilo o oceni kode,
ki jo je povzroèilo neurje dne 29.06.2007, popisala in ocenila 1081 objektov,
61 km javnih poti in lokalnih cest ter ocenila 43 vlog za kodo na kmetijskih
zemljièih.

OBÈINA LITIJA IMA NOVO
DIREKTORICO OBÈINSKO
UPRAVE IN DVA PODUPANA

Obèina Litija je v mesecu juniju objavila javni razpis za izbiro izvajalca del za
obnovo elektroinstalacij v starem delu objekta O Litija. Kot najugodnejemu
ponudniku so bila dela oddana izvajalcu Elin - elektroinstalacije Bevc
Venèeslav s.p. Litija, gradbena dela kot podizvajalec pa opravlja Trgograd
d.o.o. iz Litije. Projekt za obnovo je izdelal Ciril Bokal s.p. iz Litije. Obnova
instalacij bo popolna, vse obstojeèe in dotrajane instalacije bodo zamenjane
z novimi , pravtako tudi stikala in vtiènice, obenem pa se bodo v uèilnicah
namestile tudi nove varène in oèem prijazne luèi. Vrednost celotne investicije
bo predvidoma znaala okrog 150.000 EUR, obèina pa raèuna na delno
pomè pri sofinanciranju tudi s strani drave.
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Te vloge so bile posredovane regijski komisiji za oceno kode imenovane s
strani uprave RS za zaèito in reevanje. Komisija je opravila 2 kontroli
ocen obèinske komisije, na podlagi katerih je bil izdelan popravek ocene
kode iz prvotnih 809.378.836,21 SIT na 795.429.368,21 SIT kode.
Popravke je po vsaki kontroli obèinska komisija ponovno vnesla v Zapisnike
o ocenjevanju kode, jih finanèno ovrednotila, ter jih vrnila regijski komisiji
za ocenjevanje kode v nadaljnjo obravnavo.

VODOVOD NA KONJICI

Konèno poroèilo je pripravila Dravna komisija, ki jo je imenovala Vlada RS,
ta pa preko ministrstev pripravi program za odpravo posledic.
Vlada RS je septembra 2006 sprejela poroèilo o oceni kode po junijskem
neurju.
V januarju letonjega leta smo prejeli delovni osnutek sprememb Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreè, ki
ga je pripravilo MOP, na katerega je Obèina Litija imela naslednje pripombe:
- da se na koncu 3. toèke 4. èlena doda besedilo: za naravno nesreèo se
teje tudi nesreèa, ki jo povzroèita neurje ali toèa, èe gre za odpravo posledic
na poslovnih in kmetijskih zemljièih
- da se v 3. odstavku 11. èlena besedilo pri obeh alineah namesto »veèja od
0,3 promila naèrtovanih prihodkov dravnega proraèuna« glasi 1/4 primerne
porabe obèine, na obmoèju katere je naravna nesreèa nastala,
- da se v besedilo 4. odstavka 17. èlena namesto »porabila svoja sredstva
proraèunske rezerve v viini 1,5% prihodkov proraèuna v letu, v katerem
se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreèe na njenih stvareh«
glasi porabila svoja sredstva proraèunske rezerve v viini 1,5% primerne
porabe obèine za leto, v katerem je naravna nesreèa nastala,
- da se besedilo 7. odstavka 25. èlena »katerih povrina je enaka 5% neto
tlorisne povrine stanovanja v obnovi« s katerim se lastnikom postavlja
dodatne omejitve in pogoje za dodelitev sredstev pomoèi, nadomesti s
katerih povrina je enaka 2% neto tlorisne povrine stanovanja v obnovi.
Dne 22.03.2007 je bila obèina vabljena na MOP  Agenciji RS za okolje 
Sektor sanacij naravnih in drugih nesreè, kjer so bile predstavljene aktivnosti
v zvezi z izplaèili kode.
Na posvetu je bilo dogovorjeno, da Obèina pripravi sanacijske programe za
objekte in cestièa v lasti obèine. Ti so bili ponovno pripravljeni in oddani
dne 30.03.2007.
Prav tako je obèina na pronjo predstavnikov Sektorja nudila pomoè pri pregledu
vlog posameznikov, katere izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev pomoèi
za odpravo posledic nastalih ob neurju. Seznanjeni smo bili z merili, ki so

upan obèine Litija Franci Rokavec je na tiskovni konferenci, ki je bila
dne 23.07.2007 v prostorih obèine Litije predstavil novo direktorico
obèinske uprave in imenovanje dveh podupanov obèine Litija.
Tatjana Krinik je po izobrazbi univ.dipl.pravnica, prihaja iz Kresnikih
Poljan, nazadnje je slubovala v eleznièarskem zdravstvenem domu
Ljubljana, slubo na delovnem mestu direktorice obèinske uprave s 5
letnim mandatom pa je nastopila dne 1.07.2007.
V skladu s Statutom obèine Litija ima obèina od 1.08.2007 za pomoè
pri opravljanju nalog tudi dva podupana in sicer za podroèje gospodarske infrastrukture in gospodarstva Kres Gvidota in za podroèje
drubenih dejavnosti in promocije obèine Koviè Antona, oba pa opravljata svoje delo neprofesionalno.
doloèeni z zakonom, o odpravi posledic naravnih nesreè, ki doloèajo minimalno
viino kode posameznega stanovanjskega objekta na 3.500,00 EUR.
Dne 17.05.2007 je bila problematika povraèila kode po neurju ponovno
posredovana ministru Janezu Podobniku ob njegovem obisku v Litiji, z
zahtevo, po èimprejnjem sprejetju programa za odpravo posledic neurja in
sprememb zakona o odpravi posledic naravnih nesreè.
Dne 02.07.2007 je upan posredoval urgentno pismo tudi predsedniku Vlade
RS.
Po predvidevanjih naj bi program in spremembo zakona, Vlada RS
obravnavala na eni izmed prihodnjih sej v mesecu juliju 2007. Prièakujemo,
da bo po sprejetju programa stekel tudi postopek sofinanciranja obnove po
neurju in obljubljena dravna pomoè prizadetim.

V letonjmje letu se zakljuèije veèletna investicija v izgradnjo javnega
vodovoda na obmoèju KS Konjica, izvajalec del, podjetje Nivo Celje d.d.
izdeluje v letonjem letu e zadnje oskrbovalne vode do posameznih domaèij
v vasi Konjica. Teren je izredno zahteven, strm in trd, zato je izvedba del e
posebej zahtevna in dolgotrajna.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NAJDENE ZAPUÈENE
IVALI

Na podlagi 27. èlena Zakona o zaèiti ivali (Uradni list RS, t. 98/99),
izbora izvajalca na osnovi javnega naroèila in s podpisom pogodbe
zagotavlja izvajanje oskrbe in namestitve zapuèenih ivali za obmoèje
obèine Litija zavetièe Meli center Repèe d.o.o., Repèe 10, 8210
Trebnje.
V primeru najdene zapuèene ivali na obmoèju obèine Litija se lahko
obrnete na direktno telefonsko tevilko zavetièa: (07) 30 45 616 ali
041 779 884.

s 1. korespondenène seje obèinskega
sveta, ki je potekala od 11.7.2007 (od
18.00 ure) do 12.7.2007 (do 16.00 ure)
1. korespondenèna seja je bila sklicana na podlagi 26. èlena Poslovnika
obèinskega sveta Obèine Litija, z naslednjo toèko dnevnega reda:
Premoenjsko pravne zadeve  soglasje k sklenitvi sodne poravnave
Gradivo za korespondenèno sejo je bilo svetnikom poslano v zaprtih kuvertah
s povratnicami po kurirju 11.7.2007 ob 17.00 uri.
Po zakljuèku korespondenène seje je bilo ugotovljeno, da sta bila predlagana
sklepa sprejeta, saj je predlogu sklepov nasprotoval samo 1 od 23 svetnikov.
SKLEP 1:
Obèinski svet obèine Litija soglaa s sklenitvijo sodne poravnave v pravdni
zadevi toeèe stranke Nepremièninski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja d.o.o., proti toeni stranki obèini Litija, s tem da Obèina Litija daje
Nepremièninskemu skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o.
lastninsko pravico na naslednjih nepremièninah: stanovanjih v objektu na
naslovu Jerebova ulica 3 (parc. t. 40/5, 43/2, 985/18 in 985/19 vse k.o.
Litija, identifikacijska tevilka stavbe 52) in sicer: stanovanju t. 1 v izmeri
17,73 m2 , stanovanju t. 3 v izmeri 42,07 m2, stanovanju t. 4 v izmeri 37,99
m2, stanovanju t. 12 v izmeri 41,16 m2, stanovanju t. 13 v izmeri 40,70 m2,
stanovanju t. 16 v izmeri 32,62 m2, stanovanju t. 19 v izmeri 20,77 m2 in
stanovanju t. 20 v izmeri 39,54 m2 ter na delu zemljièa s parc. t. 1338/4
k.o. Hotiè (cca. 1500 m2) za namen gradnje enostanovanjskih oziroma
veèstanovanjskih stavb.
Poleg navedenega mora Obèina Litija zagotoviti:
- da bo sprejet prostorski akt, ki bo dovoljeval gradnjo enostanovanjskih in
manjih veèstanovanjskih stavb in da bo zagotovljena komunalna
infrastruktura, ki bo omogoèala prièetek postopka izdelave PGD in pridobitev
gradbenega dovoljenja Nepremièninskemu skladu PIZ d.o.o. do 30. 09. 2009,
v nasprotnem primeru, bo morala Obèina Litija na zahtevo Nepremièninskega
sklada PIZ d.o.o. odkupiti gradbeno parcelo, ki je predmet poravnave, za
ceno, navedeno v poravnavi, poveèano za porast cen gradbenih zemljiè na
obmoèju obèine Litija,
- prost (in tudi brezplaèen) dostop in slunosti za komunalne vode v skladu s
prostorsko izvedbenim aktom,
- komunalno infrastrukturo do roba gradbene parcele, ki bo omogoèala priklop
stavb na gradbeni parceli na vse komunalne vode, ki so zajeti v plaèilu
komunalnega prispevka. (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, ogrevanje,
elektrika, telefon, kabelska TV),
- da v zvezi z gradbeno parcelo, ki je predmet poravnave, investitor gradnje
ne bo imel nobenih dodatnih vlaganj in strokov (odkodnine sosedom,
razna nadomestila, obveznosti v zvezi s komunalno infrastrukturo, ter druge
obveznosti in stroki),
- da bo takoj po sklenitvi poravnave na svoje stroke izvedla ustrezno
parcelacijo.
SKLEP 2:
Obèina Litija se zavezuje, da bo pri sprejemu prostorskega akta (lokacijskega
naèrta za obmoèje Praproèe) v sodelovanju z Mestno skupnostjo Litija jasno
opredelila pogoje za gradnjo na obmoèju nepremiènine, ki je predmet poravnave
(parc. t. 1338/4 k.o. Hotiè) ter ostale spremljajoèe pogoje.
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POROÈILO O SPREJETIH
SKLEPIH IN ODLOÈITVAH

s 2. korespondenène seje obèinskega
sveta, ki je potekala od 31.7.2007 (od
21.00 ure) do 1.8.2007 (do 18.00 ure)
2. korespondenèna seja je bila sklicana na podlagi 26. èlena Poslovnika
obèinskega sveta Obèine Litija, z naslednjim dnevnim redom Kadrovske
zadeve:
a) Mnenje h kandidatom za direktorja Javnega zavoda za izobraevanje
odraslih Ljudska univerza Litija:
Obèinski svet obèine Litija podaja k prijavljenim kandidatoma za direktorja
Javnega zavoda za izobraevanje odraslih Ljudska univerza Litija Tonetu
Bezgovku, stanujoèemu Opekarna 4b, Trbovlje in Ivani inkovec, stanujoèi
Kresnice 40, Kresnice pozitivno mnenje, pri èemer daje prednost pri
imenovanju kandidatki Ivani inkovec.
Kandidatka Metka Murn, stanujoèa Polankova 36, 1231 Ljubljana  Èrnuèe,
izpolnjuje formalne razpisne pogoje, vendar na podlagi posredovane
dokumentacije obèinski svet ne zavzema stalièa do podaje mnenja, ker se
ni udeleila razgovora in predstavitve.
Po zakljuèku korespondenène seje (1.8.2007 ob 18.00 uri) je bilo ugotovljeno, da je bil sklep sprejet, saj predlogu sklepa ni nasprotoval nobeden
od 23 svetnikov.
b) Soglasje k imenovanju v.d. direktorja Javnega zavoda Mladinski center Litija:
Obèinski svet Obèine Litija daje soglasje k razreitvi direktorice Javnega
zavoda Mladinski center Litija Tine Nagliè, stanujoèe Maistrova ulica 1,
Litija in daje soglasje k imenovanju Andreje tuhec, stanujoèe Volèja jama
5, martno pri Litiji, za v.d. direktorico Javnega zavoda Mladinski center
Litija od 01.08.2007 do imenovanja novega direktorja zavoda oziroma najveè
do 31.10.2007.
Po zakljuèku korespondenène seje (1.8.2007 ob 18.00 uri ) je bilo ugotovljeno, da je bil sklep sprejet, saj je predlogu sklepa nasprotoval samo
1 od 23 svetnikov.
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PRENOVA CENTRALNE
KUHINJE V VVZ LITIJA

Obèina Litija in VVZ LItija sta med poletnimi poèitnicami pristopila k popolni
prenovi centralne kuhinje v vrtcu Medvedek na Graki Dobravi. V tem vrtcu se
sicer pripravlja hrana za otroke tudi v vseh drugih enotah vrtca. V kuhinji so
se v celoti prenovile vodovodne, elektriène in plinske instalacije, zamenjeni so
odtoki, prenovljeno je ogrevanje in prezraèevanje. Poleg instalacijskih del, ki
jih je izvajalo podjetje EVJ Elektroprom d.o.o.iz Kisovca, so bila izvedena tudi
vsa spremljajoèa obrtnika dela (zamenjava tlakov, keramièarska,
slikopleskarska dela, zamenjava starih oken), ki jih opravilo podjetje Ambient
d.o.o. iz Litije, kuharice in drugo osebje kuhinje pa se bodo verjetno e najbolj
razveselili nove kuhinjske opreme in strojev, ki jih je dobavilo in montiralo
podjetje GO-ST d.o.o. iz Grosuplja. Vsa opravljena dela in dobavljena nova
oprema je obèinski proraèun stala priblino 200.000 EUR.
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POROÈILO O SPREJETIH
SKLEPIH IN ODLOÈITVAH
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O DELU OBÈINSKEGA SVETA IN OBÈINSKE UPRAVE
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OBVESTILO
Obèina Litija obveèa vse obèanke in obèane in predvsem vse tiste, ki
ste oddali vloge za spremembo namenske rabe v obèinskem prostorskem
naèrtu, da bo javna razgrnitev in obravnava osnutka obèinske prostorskega naèrta (OPN), ki je bila predvidena za zgodnji jesenski èas,
zaradi nesprejetja podzakonskih predpisov s strani Ministrstva za okolje
in prostor, prestavljena na kasneji èas. O toènem datumu javne razgrnitve
in javne obravnave Vas bomo natanèneje e obvestili.
Hkrati obveèamo tudi vse zainteresirane obèane in obèanke, da si od
15.08.2007 v avli Obèine Litija, lahko ogledajo razstavo izdelkov tematske
delavnice z naslovom »Prihodnji razvoj mesta Litije in njegove okolice«,
ki je bila organizirana na pobudo Obèine Litija, Oddelka za urejanje prostora
in gospodarstvo. Delavnica se je izvedla v sodelovanju s tudenti Fakultete
za arhitekturo iz Ljubljane pod vodstvom prof. Petra Gabrijelèièa. Datum
javne predstavitve izdelkov s predstavniki tudentov bo objavljen naknadno.

»MESTO BREZ AVTOMOBILA«
21.09.2007 NA BEVKOVI
ULICI V LITIJI

V dananjem svetu si ivljenja brez avtomobila pogosto sploh ne moremo
veè predstavljati. Z njim potujemo v slubo, olo, v trgovino, na banko in na
poto. Ste kdaj pomislili, da bi se namesto za volan vendarle usedli raje na
kolo ali pa li kar pe? Verjetno niste, èeprav se zavedate, da bi bila to
mnogo bolj ekoloko osveèena odloèitev. Potovati z avtom je preprosto
mnogo hitreje in udobneje.
Da bi Vas spomnili na stare dobre trajnostne naèine transporta, ki bi se jih
prav gotovo morali posluevati pogosteje, bomo tudi v Litiji organizirali
dogodek »V mestu brez avtomobila«.
Tako naèrtujemo v petek, 21. septembra 2007, od 10. do 12. ure del
Bevkove ulice nameniti samo pecem, kolesarjem in javnemu prevozu.
Vabimo Vas, da se udeleite predvidenega dogodka in se sami preprièate,
kako lep bi bil svet brez avtomobilskega hrupa in izpunih plinov.
Obèina Litija
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Vsebino prispevkov zbrali in uredili uslubenci
obèinske uprave.
Direktorica: Tatjana KRINIK

Za Pomoè na domu
V CENTER ZA SOCIALNO
DELO LITIJA

Pomoè na domu v obèini Litija izvaja Center za socialno delo Litija na
podlagi Zakona o socialnem varstvu, kjer je opredeljeno, da center za obèine
lahko opravlja storitev pomoè na domu. Obèina skrbi za organizacijo in
razvoj te socialno varstvene storitve ter njeno financiranje, saj je pomoè na
domu javna sluba.
Pomoè na domu obsega pripravo za izvajanje storitve in neposredno
socialno oskrbo upravièencev, ki bivajo doma, vendar se zaradi starosti,
hude invalidnosti, bolezni, ne morejo oskrbovati sami in jim organizirana
pomoè na domu lahko nadomesti za doloèen èas institucionalno (zavodsko)
obliko varstva. Pomoè na domu se nudi najveè 4 ure dnevno oz. najveè 20
ur tedensko.
Pomoè na domu izvajajo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke
na domu.
UPRAVIÈENCI DO POMOÈI NA DOMU SO: osebe s stalnim bivalièem v
obèini Litija, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti in pojavov, ki spremljajo
starost, nesposobne za samostojno ivljenje, osebe s statusom invalida in
druge invalidne osebe, kronièno bolne osebe in osebe z dolgotrajno okvaro
zdravja, hudo bolni otrok, ali otrok s teko motnjo v telesnem ali duevnem
razvoju, ki ni vkljuèen v organizirane oblike varstva.
PRIPRAVA ZA IZVAJANJE STORITVE
Postopek za uveljavitev pravice do pomoèi na domu se priène izvajati na
zahtevo upravièenca, njegovega zastopnika ali skrbnika pri Centru za socialno
delo Litija. Izvajalec pomoèi na domu t.j. Center za socialno delo in uporabnik
skleneta dogovor o izvajanju pomoèi, kjer se dogovorita o vrsti pomoèi,
obsegu, trajanju pomoèi in vrednosti opravljene storitve glede na ceno za
opravljene ure pomoèi. Center za socialno delo vodi predpisano dokumentacijo
o opravljenih storitvah. Ta del storitve je za uporabnik brezplaèen.
POMOÈ NA DOMU KOT SOCIALNA OSKRBA
obsega naslednje oblike pomoèi:
- gospodinjska pomoè, (priprava hrane ali prinaanje enega dnevnega
obroka, vzdrevanje bivalnega prostora, èièenje, pranje in likanje,
postiljanje, nakupovanje)
- pomoè pri vzdrevanju osebne higiene (pomoè pri oblaèenju, hranjenju,
opravljanju osnovnih ivljenjskih potreb)
- pomoè pri ohranjanju socialnih stikov (prepreèevanje osamljenosti in
odtujenosti, druabnitvo)
CENA STORITVE POMOÈI NA DOMU
Cena storitve pomoèi na domu je oblikovana na podlagi Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
t. 87/06, 127/06 in 8/07). Cena za uporabnika ni enaka celotnim strokom
storitve. Obèina Litija je sprejela sklep o subvenciji k ceni storitve, ki znaa
50% cene storitve, preostali del pa plaèa uporabnik oziroma njegovi zavezanci
glede na svojo plaèilno sposobnost. Za uporabnika je cena storitve v obèini
Litija 5,60 EUR za opravljeno uro neposredne socialne oskrbe na domu.
Uporabnik plaèa meseèno vrednost socialne oskrbe glede na tevilo
opravljenih ur po izstavljenem raèunu izvajalcu Centru za socialno delo.
OPROSTITEV PLAÈILA STORITVE
Upravièenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoèajo za plaèilo
strokov storitev na domu, lahko vloijo pri Centru za socialno delo Litija
zahtevo za delno ali celotno oprostitev plaèila strokov. Oprostitev se
uveljavlja v Centru za socialno delo Litija na predpisanem obrazcu Zahteva
za oprostitev pri plaèilu socialno varstvene storitve. O oprostitvah pri plaèilu
storitve odloèa Center za socialno delo v okviru javnih pooblastil na podlagi
meril doloèenih v Uredbi o merilih za doloèanje oprostitev pri plaèilih socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, t. 110/04 in 124/04).
Pravico do oprostitve plaèila ima upravièenec, ki ni plaèilno sposoben ali
katerega plaèilna sposobnost ne dosega vrednosti storitve. Znesek, katerega
je upravièenec oproèen plaèila, pa je dolan plaèati zavezanci to so polnoletni
otroci, ki so dolni preivljati stare, èe nimajo dovolj sredstev za preivetje
ali oseba, ki jo vee pogodba o preivljanju.
Plaèila storitve pomoè druini na domu v obliki socialne oskrbe je v celoti
oproèen vsak upravièenec, ki sklene dogovor o izvajanju storitve in nima
druinskih èlanov ali drugih zavezancev, nima dohodkov ali èe njegov
ugotovljeni dohodek ne dosega meje socialne varnosti in ne prejema dodatka
za pomoè in postrebo. Za upravièence in za zavezance, ki jim je z odloèbo
Centra za socialno delo priznana oprostitev plaèila, zagotavlja plaèila oz.
doplaèila Obèina Litija.
OSTALE INFORMACIJE V ZVEZI S POMOÈJO NA DOMU lahko dobite v
Centru za socialno delo Litija, Ponovika c. 12, osebno v èasu uradnih ur v
ponedeljek, (od 8. do 12. ure in 13. do 15 .ure), sredo (od 8. do 12. ure in
13. do 17. ure) in petek (od 8. do 13. ure) ali po telefonu na t. 890 03 87
 koordinatorka pomoèi na domu Nataa Vrhovec.
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v sodelovanju z Obèino Litija,
PGD Kresnice in KUD Èurkelj, vabi na

PREDSTAVITEV INTERVENCIJSKIH
SLUB, ki bo soboto, 15. septembra 2007 s prièetkom ob 10.00 uri,
v portnem parku Kresnice.
Po uvodni predstavi bo sledila predstavitev dela in opreme policije,
gasilcev, vojske in reevalcev. Predstavitev je namenjena tudi
otrokom, uèencem in vsem njihovim starem.
Vljudno vabljeni !

SPVCP Obèine Litija
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SLS

VABILO

V okviru tradicionalnega 16. tabora
SLS, ki se bo letonje leto odvijal
v Postojni, bo potekala

OKROGLA MIZA z naslovom: ALI ZNAMO
PRIDOBIVATI EVROPSKA SREDSTVA?
v ponedeljek, 3. septembra 2007, ob 18.00 uri
v Bistroju Valvasor, Valvasorjeva ulica 3, Litija.
Uvodno predstavitev bodo podali gostje okrogle mize: dr. Erik VAB direktor Evroservisa, najuspenejega podjetja pri zajemanju evropskih
sredstev slovenskih zamejcev v Italiji, dr. Bernard SADOVNIKpredstavnik Slovenske gospodarske zveze v Celovcu in dr. Ivan AGAR
 minister Slube Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko. Okrogle mize se bodo udeleili tudi drugi ugledni gostje.
Vse zainteresirane obèanke in obèane vabimo, da se udeleite
okrogle mize.VLJUDNO VABLJENI!

SLS

OBVESTILO

OBÈINSKI ODBOR SLS LITIJA VABI NA 16. TABOR SLS,
KI BO 9.SEPTEMBRA 2007 V POSTOJNI.
PODROBNOSTI O ORGANIZACIJI IN POTEKU TABORA BODO
OBJAVLJENE V AVGUSTOVSKI TEVILKI LJUDSKEGA GLASU.

DESUS ZA PRIHODNOST
Desus
Demokratièna
stranka
upokojencev Slovenije ni najmanja
parlamentarna stranka. Prvi korak smo
naredili na lanskih lokalnih volitvah, na
katerih smo prehiteli eno parlamentarno
stranko in se hkrati moèno pribliali drugi
in èe bi dosegli, da nas na volitvah podpre polovica upokojencev od 550.000
pa bi bili najmoèneja stranka v parlamentu.
Kaj Desus razlikuje od drugih strank? Je edina stranka, ki ne glasuje kot
glasovalni stroj ene ali druge opcije. Glasuje za dobre projekte, za katere
smo preprièani, da bodo prispevali k boljemu ivljenju naih dravljank in
dravljanov.
Dravljank in dravljanov ne zanimajo spori med strankami, bolj jih skrbi
njihova prihodnost. Prav DESUS je stranka, ki eli graditi varno prihodnost
za vse, za bolne, za invalide, za stareje in za mlade, da bodo imeli zaposlitve,
da bodo lahko ustvarili druine.
Desus je v koaliciji. To odloèitev je po dravnozborskih volitvah 2004
pogojeval s spremembo pokojninske zakonodaje, ki je po reformi leta 1999
naglo poslabevala socialni poloaj upokojencev. Preprièano smo, da bi
bila Slovenija danes precej drugaèna, èe DESUS ne bi bil v koaliciji
V Desus se zavzemamo za socialno pravièno dravo, za ohranitev vrednost
narodno osvobodilnega boja, za medgeneracijsko sodelovanje, za nova
delovna mesta, za javno zdravstvo, za invalide in seveda zavzemamo se za
nae upokojence
Spraujemo vas, ali je prav da nae plaèe in pokojnine zaostajajo za
evropskimi. Ne predstavljamo si namreè, da bi ob odliènih ekonomskih
rezultatih e naprej imeli zajamèeno pokojnino v znesku 369 evrov! V
programskih razvojnih dokumentih vlade, kakor tudi v ukrepih gospodarske
in socialne reforme, je zapisano usmeritev, da po prevzemu evra ne bo veè
vsebinskih razlogov za zaostajanje rasti plaè z rastjo produktivnosti. Toda
plaèe v Sloveniji rastejo bistveno poèasneje kot raste produktivnost. Po znanih
podatkih je Slovenija dosegla e 84 odstotkov popreène produktivnosti v
EU, medtem ko plaèe pri nas dosegajo le 52 odstotkov evropskega povpreèja,
kar pomeni, da imajo delodajalci velike dobièke na raèun delavstva. Teava
je tudi v stalièu delodajalcev, ki pravijo, da ima nija rast plaè ugodne
makroekonomske posledice za dravo. Zato je nae mnenje, da drava od
nizkih plaè nima niè, saj se veèji dobièki delodajalcev ne prelivajo v nova
delovna mesta.
Desus podpira novelo pokojninskega zakona, ker je preprièan, da je potrebno
starejim, ki elijo e nadaljevati delo, to omogoèiti, in da imajo iz tega
naslova bonitete, prav tako podpiramo, da se popravi krivica zaradi
drugaènega usklajevanja varstvenega in drugih dodatkov.
Prav tako DESUS nasprotuje zakonu o rtvah vojnega nasilja, da bi s tem
zakonom izenaèili tiste, ki so sodelovali z okupatorjem in tako pridobili
bonitete, ki pripadajo tistim, ki so se borili proti okupatorju in domaèim
izdajalcem.
Spotovani obèani in obèanke, pred nami so predsednike volitve, naslednje
leto dravnozborske, dobro premislite kateremu kandidatu boste dali svoj
glas, ne nasedajte obljubam, paè pa cenite delo in zavzemanje kandidatov
(ki so e kaj storili za vas) za va jutrinji dan.
Ciril GOLOUH

DESUS
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BO KDO VSAJ ZARDEL?
Pred mesecem dni, mi je v roke prila nova turistièna avtokarta Slovenije
s pomenljivim naslovom »Zanimiva Slovenija.« Distribuiral jo je eden od
slovenskih dnevnih èasopisov, kar pomeni, da je izla v veliki nakladi.
Na eni strani je karta Slovenije z vsemi potrebnimi podatki kot so ceste,
kraji itd. in je strokovno korektno izdelana. Na hrbtni strani pa so zelo
podrobni in obirni teksti o vseh monih turistiènih zanimivostih Slovenije.
Seveda ne bi bil to kar sem, èe ne bi zaèel takoj iskati Litije in njene
turistiène ponudbe. Med mnogimi - pomembnimi in veliko manj
pomembnimi - obèinami pa je nikakor nisem nael in na koncu ugotovil,
da je na tekstualnem delu karte sploh ni! Potem sem zaèel iskati podatke
o GEOSSU  geometriènemu sredièu Slovenije, ki je tako rekoè edini
pravi potencialni turistièni adut Litije. Pa tudi iskanja Bogenperka sem
se lotil, èeprav je v sosednji obèini, vendar je v vsaki resni turistièni karti
Slovenije.
ok je bil, ko sem ju nael. Ampak ne pri obèini Litija, ki je v tekstu sploh
ni (!), temveè pri obèini Zagorje!
Da gre za prvovrsten kandal in sramoto, ni dvoma. Vendar je za vsakim
kandalom tudi vzrok, saj ne nastajajo kar sami od sebe. Ob prebiranju
karte, sem pomislil tudi na ves tisti silni denar davkoplaèevalcev, ki se
nahaja v obèinskem proraèunu in na katerem visijo tudi mnogi uporabniki,
ki bi ga morali uporabiti prav za promocijo turizma, kar je dobesedna
navedba v proraèunu. Ko pa vidi turistièno karto Slovenije brez Litije in z
Geossom v drugi obèini (glede Bogenperka bo glava bolela marsko
obèino), ti postane slabo. In se èlovek vpraa, èemu sploh dajemo denar
za neke projekte za veèno obljubljeni razvoj turizma, èe vsi tisti, ki ta
denar troijo, ne znajo priti niti v turistièno karto, ki je ena od osnov
promocije. Po vsem tem je oèitno, da gre denar za promocijo turizma
zgolj za obstoj in vegetacijo teh »nosilcev turistiènega razvoja.«
Nenazadnje bo omenjena karta z visoko naklado, kroila po Sloveniji vsaj
15 let. In to brez Litije, z GEOSS-om ter Bogenperkom pa pri obèini
Zagorje
V obèinskem proraèunu je namreè kar nekaj postavk, ki se konkretno
nanaajo na promocijo turizma, nekaj pa bolj posredno. Npr. konkretno
za promocijo turizma je namenjeno 20 tisoè eurov. Kdo vse dobi ta
denar sicer ne vem, dobro pa bi bilo, da bi prejemniki konèno e pojasnili
kaj je iz tega denarja nastalo. Temu bi lahko dodali tudi Center za razvoj,
ki je udeleen s 54 tisoè euri in se je v preteklosti veliko ukvarjal s turistièno
vsebino. Tu je e postavka za razvoj podeelja, ki tudi nekako dii po
turizmu z 68 tisoè euri. Pa e kaj bi se nalo v proraèunu.
Èe bi namreè v mnogih letih, odkar dobivajo denar za promocijo turizma,
tudi v resnici kaj naredili, bi danes morali povedati povsem konkretne
podatke kot npr. koliken je prihodek obèine od turizma, koliko ljudi
ivi od te gospodarske panoge, koliken je obisk ljudi, kakni turistièni
objekti so nastali itd. Promocija namreè ne more biti le veèno vlaganje
denarja vseh davkoplaèevalcev v neke skupne projekte, ampak le zaèetna
predstavitev. Najbolja promocija je namreè kakovost in zanimivost. Èe
je nek dogodek ali kakren koli objekt zanimiv za ljudi-turiste, bodo prili
tudi brez vlaganja tega (naega) denarja, ki do sedaj ni dal nobenega
povratnega prihodka.
Sicer pa je investiranje denarja vseh davkoplaèevalcev v nekakno
promocijo, tudi sicer lahko vpraljivo, saj bi se utegnile ponovljati zgodbe,
ko so skupna vlaganja oz. premoenje vseh ljudi, pobasali posamezniki.
Po logiki stvari in osnovnega bistva kapitala, naj bi v projekte vlagal tisti,
ki bo od njih tudi kaj imel, torej zasluil. Èe pogledamo malo èez Karavanke,
bomo npr. na Vrbskem jezeru takoj videli, da v promocijo turizma
pravzaprav ne vlagajo nièesar, ampak se promovirajo le z zelo privlaèno
ponudbo. Poleg vsega pa ne vlaga obèina, ampak tisti, ki imajo povsem
konkretne koriti od tega.
Na to kolumno ne prièakujem odgovorov in pojasnil, ker e vnaprej vem,
da bodo producirani izgovori, od katerih ne bo nièesar uporabnega. Edini
logièen odgovor bi bil kveèjemu v konkretnih podatkih, ki sem jih e
navedel, torej kaken in koliken je bil konkretni izplen vlaganj v
promocijo turizma v zadnjih desetih letih. Povedano v evrih seveda.
Vse drugo je blefiranje.
Martin BRILEJ

OBVESTILO O RAZPISIH ZA
FINANÈNE PODPORE NA
KMETIJAH IN NA PODEELJU
Program razvoja podeelja 2007-2013
je bil 24.7.2007 uradno potrjen tudi v
Bruslju, v kratkem èasu pa je
prièakovati tudi sprejem pripadajoèih
uredb. Na podlagi teh bodo razpisane
podpore za razliène ukrepe na podroèju
kmetijstva in razvoja podeelja.
PODPORE BODO NAMENJENE ZA: usposabljanje za delo v kmetijstvu in
gozdarstvu, pomoè mladim prevzemnikom kmetij, zgodnje upokojevanje
kmetov, posodabljanje kmetijskih gospodarstev (nalobe v osnovno in
dopolnilno dejavnost), izboljanje gospodarske vrednosti gozdov,
dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, infrastrukturo
- povezano z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
(agromelioracije, komasacije), sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v
shemah kakovosti hrane (povrnitev strokov kontrol proizvodnje in predelave
izdelkov vije kakovosti - ekoloka, integrirana pridelava), podporo skupinam
proizvajalcev, diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti (turizem, domaèa
obrt, ostale nekmetijske dejavnosti), podporo ustanavljanju in razvoju mikro
podjetij, obnova in razvoj vasi, ohranjanje in izboljevanje dedièine
podeelja.
Kmetijski svetovalci KGZS Zavoda Ljubljana Enota v Litiji bomo kot obièajno,
tudi v letonjem letu pomagali pri pripravi vlog za pridobitev razliènih podpor.
Za uspeno pridobitev finanènih sredstev je zelo pomembno, da se na
vlogo priènete pripravljati e pred uradnimi razpisi.
Glede na to, da se predvidevajo odprti razpisi po sistemu »kdor prej pride,
prej dobi«, bo taken tudi na naèin dela. Zato tisti, ki nameravate
kandidirati na teh razpisih in bi pri tem eleli nao pomoè èim, prej svojo
namero sporoèite kmetijskemu svetovalcu na izpostavi Kmetijske
svetovalne slube v Litiji. Tako bomo lahko vlogo pripravili zares kvalitetno.

FINANCIRANJE PROJEKTOV
LOKALNE IN REGIONALNE JAVNE
INFRASTRUKTURE
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeelja
(v nadaljevanju: Regionalni sklad), krabèev trg 9a, 1310 Ribnica, objavlja
Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture. Javni razpis
objavljamo na spletnih straneh Regionalnega sklada http://www.rdf-sklad.si
in v Uradnem listu RS, t. 70/07 z dne 3.8.2007.
Sredstva so namenjena razliènim projektom, ki naj bi jih urejale obèine in
sicer na sledeèih podroèjih: vodooskrba (èièenje odpadnih voda, primarni
cevovodi, izvedba vrtin, urejanje vodnih zajetij); cestno omreje (novogradnje
in rekonstrukcije lokalnih cest, javnih poti, parkiriè); izgradnja podjetnikih,
obrtnih in industrijskih con (nakup zemljiè in komunalna oprema); sanacija
okoljsko degradiranih obmoèji, urejanje vodotokov, urejanje sistemov
ravnanja z odpadki, urejanje vodotokov, ogrevanje na biomaso;
komunalna infrastruktura; izgradnja in opremljanja ol, vrtcev, portnih
in kulturnih dvoran, bazenov; izgradnja in rekonstrukcija ter nakup opreme
namenjene zdravstvu, socialnemu varstvu, portu in kulturi.
Upravièenci za dodelitev sredstev so obèine v RS. Razpisanih je
6.259.000,00 EUR ugodnih posojilnih sredstev. Obrestna mera je odvisna
od lokacije projekta in se giblje med Euribor +0,25% in Euribor +1%.
Javni razpis je odprt do vkljuèno 3.9.2007.
Regionalni sklad hkrati zainteresirano javnost obveèa, da bo predvidoma
v Uradnem listu RS, t. 72/07 z dne 10.8.2007 objavil e sledeèe razpise:
Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje
investicijskih projektov podjetnikega znaèaja; Javni razpis za posojila v
kmetijstvo - pridelava; Javni razpis za posojila v kmetijstvo - predelava,
trenje in dopolnilne dejavnosti.
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NI POÈITNIC BREZ DOBRE KNJIGE!
V Knjinici Litija tako kot v vseh slovenskih knjinicah z veseljem
potrjujemo, da si Slovenci svojega poletnega oddiha ne predstavljajo brez
branja  pa èeprav lahkotnega. V Litiji in martnem je poletni utrip dela v
knjinicah seveda poèitniko naravnan: bralci in bralke povpraujejo
predvsem po leposlovju in lahko reèemo, da izposoja in delo potekajo po
prièakovanjih, knjinici pa sta do konca avgusta odprti po poletnem urniku.
POLETJE  ÈAS ZA SPREMEMBE!
Poèitnice v knjinic izkoristimo tudi za raznovrstna tehnièna in strokovna
opravila, ki jih med letom teje izvedemo. V Litiji smo tako preuredili
èasopisno èitalnico  namenili smo ji en prostor, »prevetrili« naslove,
prostor prebelili, in upamo, prijetno uredili. Drugi prostor ob izposoji, kjer
ste e pred poèitnicami nali dnevno èasopisje, smo namenili izkljuèno
neknjinemu gradivu: videokasetam, ki jih obiskovalci in obiskovalke lahko
izbirajo v prostem pristopu, CD-jem in DVD-jem. V prostor nameravamo
postaviti tudi dva nova raèunalnika ter tako uporabnikom omogoèiti, da
gradivo (neknjino) pred izposojo tudi pregledajo oz. se tako laje odloèijo,
kaj si bodo izposodili. Raèunalnika bosta seveda sluila tudi drugim
opravilom in potrebam uporabnikov in uporabnic knjinice.
Spremembe pa naèrtujemo tudi v prvem nadstropju, na oddelku za odrasle.
tirim raèunalnikom e-knjinice se bodo do oktobra pridruili e tirje
novi. Knjinica Litija je bila uspena na letonjem razpisu Ministrstva za
kulturo s 4 projekti in eden od njih prinaa v osrednjo knjinico 6 novih
raèunalnikov. To je za obiskovalce knjinice gotovo dobra novica, saj to
pomeni najverjetneje konec èakanja za dostop do interneta. Knjinica bo
z novimi informacijskimi kapacitetami zasnovala tudi sredièe za
samostojno uèenje.
Obiskovalci so v juliju in avgustu zaèudeno prislukovali vztrajnemu
brnenju skrivnostnega stroja v knjinici Litija. e bolj zaèudeni so ugotovili,
da se knjige tudi »perejo« ne le berejo. Dolgotrajno, a nujno potrebno
opravilo, da boste, spotovani bralci in bralke, knjigo e z veèjim veseljem
vzeli v roke. Oprali oz. oèistili smo tako mladinske kot tiste za odrasle in
ugotovili, da so zares doivele vse mogoèe.
V krajevni knjinici martno smo poletje izkoristili za dokonèanje
oznaèevanja knjinih polic, do srede septembra pa vas lepo vabimo na
ogled razstave v galeriji knjinice, ki je posveèena 135-letnici ustanovitve
Narodne èitalnice v martnem in osebnostim, ki so zaznamovale kulturni
in intelektualni utrip tedanjega èasa tega kraja in jo je pripravila Magda
Breznikar iz Ustvarjalnega sredièa Breznikar.

V Javnem zavodu za kulturo se e intenzivno pripravljamo na novo sezono.
Trenutno se v dvorani prenavljajo sanitarije, sanirana pa bo tudi vlaga, ki je
e precej naèela zidove. Ker v Predilnici Litija e hranijo prvotne naèrte
tedanjega Deklikega doma in dvorane, lahko z gotovostjo doloèimo starost
edine gledalike dvorane v mestu. Le-ta je e praznovala svojo 80-letnico in
èas je na njej pustil neizbrisne sledove. Kljub vsemu trudu, da bi jo vsaj
dostojno obnovili, al ne bomo nikoli dosegli tistih standardov, ki danes
veljajo za sodobneje kulturne domove po Sloveniji. Vendar bomo novo
sezono tudi letos zopet prièeli v izboljanih pogojih, zato e sedaj vabimo
Litijane, da nas obièejo, saj se bo v naem programu zagotovo nalo za
vsakogar nekaj.
Prva OTROKA MATINEJA bo v soboto, 22. septembra. Novo sezono bo
otvorilo e znano Lutkovno gledalièe z Jesenic s pravljico Kraljièna na
zrnu graha. Cena vstopnice: 3 EUR.
GLEDALIKI ABONMA bomo kot navadno prièeli v oktobru. Cene letonjih
sezonskih vstopnic bodo 50 EUR in 46 EUR za tudente, dijake in
upokojence. Tudi letos jih bo mono poravnati v dveh obrokih.
Lanske abonente, ki elijo obdrati svoje sedee, prosimo, da nam to potrdijo
do 10. septembra. V primeru, da tega ne bodo storili, bomo sedee oddali
novim abonentom. Nove prijave bomo sprejemali do 21. septembra.
Predvideni program sezone 2007/2008 (pridrujemo si pravico do morebitnih
sprememb): komedija 5.MOKIH.COM (pas teater), musical EDITH PIAF
(Vesna Pernarèiè uniè), komedija PREBRISANA VDOVA (entjakobsko
gledalièe), drama DOGODEK V MESTU GOGI (SGL Celje), komedija
BLAZNO RESNO SLAVNI (Preernovo gledalièe Kranj).
O vseh podrobnostih bodo abonenti pisno obveèeni v zaèetku oktobra.

Zelo malo je znanega o nekdanji ribiki pristavi Ribèe (nemko Fischern),
ki je bila nekoè na obmoèju, kjer danes stoji Predilnica Litija. Slikoviti
gradiè naj bi bil sezidan nekje konec 16.stol., ime pa je dobil po svoji
dejavnosti, saj je bilo ozemlje ribika huba kneza Auersperga. Posestvo
je spadalo najprej k gospostvu Kneija, nato k ponovikemu gradu. Kot
ribika pristava so se njeni upravitelji ukvarjali predvsem z ribitvom. V
ta namen so imeli poleg blinje Save urejene tudi ribnike.
V 16. in 17. stol. so v reki Savi lovili predvsem postrvi, klene, some,
èuke, linje in sulce. Ribje bogastvo na Kranjskem je bilo tedaj izredno
bogato in pestro, o èemer je podrobneje pisal tudi Valvasor. Glavna vzroka
za upadanje tevila rib sta bila posek gozdov in neupotevanje zaèitnih
predpisov, v 19.stol. pa se je pridruila e postopna industrializacija,
odplake ter gradnja hidrocentral. e v 17.stol. je bil natanèno doloèen
naèin ribolova, ki ga je nadzoroval deelni ribiki mojster. Prepovedane
so bile t.i. vilice, noène zanke, uporaba omamnih jagod in razstreliva ter
doloèene vrste mre. Zaradi pomanjkanja doloèenih vrst rib so prièeli z
urejanjem ribnikov za gojenje. Prve take ribnike urbarji omenjajo e v
13.stol. V 18.stol. so tovrstno gojenje opustili in v 19.stol. prièeli z
ustanavljanjem ribogojnic.
Reka Sava je tako poleg reènega prometa prebivalstvu zagotavljala
zasluek tudi z ribolovom, ki je bil dolga stoletja pomembno dopolnilo
poljedelskemu gospodarstvu. Poleg poklicnih ribièev so gospostva pri
ribolovu uporabljala tudi podlonike na tlaki, mnoga pa so svoje ribolovne
vode dajala tudi v zakup. Kmetje podloniki naèeloma niso smeli loviti
rib zase, kar so imeli za veliko krivico, posebno èe so bili za divji ribolov
tudi kaznovani. Prepovedi niso povsod dosledno izvajali, zato divji ribolov
ni nikdar povsem prenehal.

KLEKLJARSKI TEÈAJ - Zaradi velikega povpraevanja bomo tudi letos
organizirali zaèetni in nadaljevalni klekljarski teèaj. Vodila ga bo ga. Darja
Rajek. Urnik bo doloèen na uvodnem sestanku. Prijavite se lahko do 21.
septembra v nai pisarni ali po telefonu 01/8980-270.
MUZEJ - S septembrom litijski muzej ponovno odpira svoja vrata po
ustaljenem urniku: ponedeljek - od 10. do 18.00; torek, sreda, èetrtek - od
8. do 14.00; petek  od 10. do 13.00. Vstopnina: odrasli 2 EUR, otroci do
14. leta 1 EUR. Ogled izven urnika je moen po predhodnem dogovoru 031/
689-160. Svojo dejavnost in nove pridobitve bomo predstavili na prilonostni
razstavi v obèinski avli, ki jo bomo odprli 24. septembra, ob 18. uri.
VABLJENI!
Kolektiv Javnega zavoda za kulturo Litija

AKTUALNO: Na mestu, kjer danes stoji novo poslopje trgovine Spar, je
bila nekoè hia Kvasove Pavle. Pavla in njena hia sta spadali med litijske
»znamenitosti«. Preden so hio dokonèno podrli, smo v Javnem zavodu
za kulturo iz nje »reili« nekaj predmetov in vhodna vrata, ki so tipièen
primerek vhodnih vrat litijske trke hie 19.stoletja. Vrata so sedaj ustrezno
restavrirana in konservirana ter bodo v mesecu oktobru postavljena na
ogled v obèinski avli, poleg e nekaterih drugih letonjih pridobitev
litijskega muzeja. Ob tej prilonosti prosimo vse, ki pridno pospravljajo
stare hie in podstreja, naj stare krame nikar ne vozijo na smetièe. Pot
jim bo skrajana, èe jo bodo pripeljali, ali le poklicali, v Javni zavod za
kulturo Litija in s tem pomagali graditi litijski muzej. S tem boste za nae
potomce ohranili spomin na nao preteklost in nae prednike, kajti naa
dedièina je trajna vrednota, ki jo v Litiji e vedno premalo cenimo.
Helena HAUPTMAN

Iztok in Matej  izza pulta: zaneseta se na lastne sile!

Ga. Helena Hauptman

Èitalnica - delovni nered.

Z ognjem in meèem oz. s krpo in tehniko nad umazanijo!

PRIREDITVE V SEPTEMBRU:
V Knjinici Litija bomo v torek, 11. septembra ob 19. uri otvorili likovno
razstavo Leopolda Tofolinija. Slike in skulpture naega zvestega bralca
in obiskovalca knjinice so svojevrsten zapis ivljenja in obèutenja, vèasih
prikritega, vèasih oèitnega  je povedal avtor sam.
Sreèanje z Darinko Kobal, pisateljico in ustvarjalko pripravljamo v torek,
25. septembra ob 19. uri. Koliko novih knjig je izlo, odkar smo nazadnje
klepetali z njo, koliko jih èaka na izid izvemo ob literarnem veèeru, ki bo
gotovo e veliko veè kot to Otroci to posebno dobro vedo!
Andreja TUHEC
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V glasilu OBÈAN sem prebral prispevek: »Iz litijske
zgodovine«. Pritegnil me je zapis o tem, kako je gospa
Fanika Zavrl opozorila na grob Nee Volk, rojene Poznik.
Nea je bila poroèena z Francem Vovkom, ki je bil sedmi
od devetih otrok Preernove sestre Mine. Hèi Nee in Franca Vovka, Franica
Vida s pesnikim imenom Vida Jeraj, je kot uèiteljica slubovala v oli v
Zasipu pri Bledu. Zanimivo bi bilo vedeti, kako da je Nea Vovk pokopana v
Gabrovki, saj oba z moem izhajata iz Gorenjske. Mo France je umrl tri leta
pred njo. S hèerko Franice, ki se je tudi imenovala Vida Jeraj, in njenim
moem Mirkom Hribarjem smo se pogovarjali in usklajevali nae sorodstvene
vezi. O svoji druini je Vida Jeraj leta 1992 izdala drobno in zelo lepo knjiico:
»Veèerna sonata«.
Kako sem izvedel, da sem v Preernovem rodovniku. Ko smo leta 1996 na
sedeu Slovenskega rodoslovnega drutva predstavljali knjigo o Buhovih iz
Stirpnika v Selki dolini, me je nekdo iz vodstva drutva vpraal po priimku
in v raèunalniku takoj ugotovil, da sta v tem rodovniku navedena moj ded in
oèe. Povedati je treba, da je najbolj dodelan Preernov rodovnik prav na
omenjenem drutvu. Ta rodovnik je do leta 1925 zelo temeljito naredil MSGR
(Monsignore) Tomo Zupan. Rodovnik, ki pa ga je objavil France Kidriè v
knjigi: »Preernov album« iz leta 1949, daje manj obsene podatke. Moja
prababica Marjana je bila peti otrok Preernove sestre. Poroèila se je z
Gromom. Imela sta hèi Marijo, ki se je poroèila z mojim starim oèetom
Antonom Smolejem. Marija, torej moja stara mama, je bila hkrati sestrièna
od pesnice Franice Vide J.
Zanimivi sta sestri uèiteljici Franica in Josipina, ki sta bili neèakinji mojih
starih starev, Marije in Antona Smoleja. Z eno sva obiskovala Josipino, ki
je zadnja leta ivela v domu starostnikov v Trièu in tam doèakala 100 let.
Ko je novinarka Gorenjskega glasa dala pobudo za iskanje Preernove
podobe, sva jo tudi risala, kdo pa ve èe ni bila prav ona podobna Francetu
Preernu. Zelo je bila ivahna in je rada sodelovala. Pravila je, kako vsak
veèer moli za Preerna, ker paè sam ni bil nalbolj poboen.
Sin osmega otroka Preernove sestre Mine, Joeta, je nadkof Anton Vovk,
ki je bil tako bratranec od moje stare mame. Usoda vsakega rodovnika je,
da je zgodba nedokonèana in prav je tako. Da je temu res tako, naj povem,
da sva vpisana e tudi midva z eno in najini otroci.
Pavel SMOLEJ

ZANIMIVOSTI

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

SLOVO OD RESTAVRACIJE POTA
Restavracije Pote na Cankarjevi cesti v Litiji ni veè. Investitor
STIP d.o.o., Loke pri Zagorju, je nekdaj priljubljeno restavracijo
Pota v mesecu Juliju poruil, in na tem mestu bo gradbeno
podjetje »Pluton Gradnje iz empetra v Savinjski dolini zgradilo
nov poslovno stanovanjski objekt.

RESTAVRACIJE »POTE« NI VEÈ - po 123 letih se je znamenita »Restavracija
Pota« umaknila s Cankarjeve ceste v Litiji, kjer je od leta 1991 vidno
propadala in dajala ob prihodu v mesto Litijo vtis zanemarjenega mesta.
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Restavracija Pota je bila zgrajena 1884 leta, njen lastnik pa je bil LIBAR,
imenovani Paco. V svoji zgodovini obstoja restavracije Pota se je v tem
objektu zvrstilo kar nekaj dejavnosti. Sprva je bila v objektu trgovina z blagom
in z ivili, pota, trafika ter restavracija. V nadstropju pa so bila stanovanja,
v katerih so stanovali premoneji Litjani, bile pa so tudi dve ambulanti. Dr.
Lebingarja ter Dr. Pemrla.V kletnih prostorih je bila kovaèija, mizarska
delavnica, pekarna, vinska klet, Po drugi svetovni vojni je bila v tem objektu
mestna ivalnica katere ef je bil Nejedly Ludvik. Kasneje je objekt prevzelo
Gostinsko podjetje Litija, ki je celotne prostore preuredilo v restavracijo z
moderno kuhinjo in Valvazorjevo sobo, v objektu pa je e ostala trafika ter
trgovina z ivili, v nadstropju pa so preuredili prostore za tujske sobe.
V razcvetu gostinskega podjetja Litija, ki ga je vodil direktor PLANINC Franc
so bili doseeni dobri poslovni rezultati. Restavracija je bila znana po dobri
postrebi z dobro pijaèo in jedaèo. Bila je zbiralièe delavcev, kjer so bile
organizirane delavske malice, obvezen obisk lokala ob postanku avtobusov,
obisk potnikov ob prihodu in odhodu vlakov. Skratka »restavracija Pota«
je bila merkantna toèka, kjer so se ljudje sreèevali tako ob prihodu kot ob
odhodu iz Litije ter sredièe
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
zbiranja litijske mladine. Po smrti
OHRANJENA SLIKA LASTNIKA
direktorja Planinc Franca pa je
»RESTAVRACIJE POTA«
zaèela gostinska dejavnost usihati,
Posnetek iz leta 1936, napravljen pri
tako da je po osamosvojitvi po letu
Restavraciji Pota ob priliki poroke Berta
1991 podjetje lo v steèaj, kar je
in Mimice Kauèiè. Iz leve proti desni.
povzroèilo zaprtje restavracije in
Prièa - Pepe PRAPROTNIK, enin - Berto
posledièno propadanje objekta do
KAUÈIÈ, nevesta - Mimi KAUÈIÈ in njena
take mere, da ga je bilo potrebno
prièa - LIBAR (lastnik restavracije).
v celoti poruiti.
Mnogi, ki so prili v Litijo s
trebuhom za kruhom jih veejo na
»Restavracijo Poto« lepi spomini,
kjer so nali prvi stik z Litjani , v
Litiji nali delo in si prav tu ustvarili
svoje druine. al pa se je v zgodovini te restavraciji zgodil v trafiki,
ki je bila v zgradbi tudi umor, ko je
Litijèan zaradi neporavnanih
raèunov do smrti zabodel svojega
prijatelja. Sedaj je zgodovina
»restavracije Pota« zakljuèena in
na tem kraju bo zrasla nova
zgradba in dogodki se bodo zaèeli
pisati iz zaèetka, toda spomini na
nao staro »restavracijo Pota«
bodo ostali.
Ciril GOLOUH

HIPNOZA
Velikokrat v ivljenju ste bili prièa hipnozi ali avtohipnozi ne da bi
to vedeli. Vèasih leite na kavèu ali pa ste zamiljeni in vaa desna
moganska polovica postane bolj aktivna ter vaa leva - razumska
- v tem èasu poèiva.
In ravno tu je bistvo hipnoze. S posebno tehniko sprostitve - podobno
meditaciji - vas hipnoterapevt pripelje do stanja popolne sproèenosti in ob
tem utia va razumski del ter s tem odpre pot do vae podzavesti. Ko
pacient enkrat dosee to stanje je sposoben sprejeti sugestije, katere ustvarita
skupaj s terapevtom e pred prièetkom terapije.
Terapevtska hipnoza se razlikuje od odrske hipnoze, kjer hipnotizer iz
obèinstva izbere le hipersugestibilne osebe (cca. 20% ljudi) in jih odpelje v
globoko hipnozo. Poznamo pa veliko veè razliènih stadijev hipnoze -od
popolnoma lahke, kjer pacient skoraj nima obèutka, da se je kaj dogajalo do globoke, kjer pacient ne zaznave veè okolice in slepo sledi terapevtovim
besedam. Najpogosteje se stanje hipnoze manifestira kot na primer, obèutek
leanja na kavèu ob priganem televizorju, ko zaznavamo zunanje draljaje,
vendar nimamo ne elje ne potrebe odpreti oèi niti se kam premakniti.
Sama terapija traja priblino eno uro ter je popolnoma nenevarna. Pacient
po terapiji prevzame sugestije, kot da so del njegove osebnosti. Uèinek
terapije pa se poveèuje skladno s èasom.
Hipnoza kot oblika terapije se najbolj pogosto uporablja v primerih: odvajanja
od kajenja, hujanju, motnjah spanja ali uèenja, odpravljanju strahov
pred letenjem, pajki, zaprtimi prostori
Uro UTAR, terapevt naravnega zdravljenja

PLEÈNIKOV SPOMENIK NOB NA
TRG-U SVOBODE
Pleènikovo leto je, malo ljudi ve, da je naèrt zanj izdelal
na najveèji arhitekt Joe Pleènik (1872-1957), zato
objavljam zapis takratnega predsednika ZB Franca
Gorenca o pripravah in postavitvi:
Zgrajen leta 1951 v spomin padlim borcem NOB in talcem za takratno
obèino Litija in vasi Breg, Podentjur.V spomenik je vklesanih 95 imen
in priimkov padlih. Litija je imela, skupaj z navedenima krajema Breg in
Podentjur, leta 1941 priblino 2000 prebivalcev.
Padli borci so bili v glavnem vkljuèeni v Zasavskem bataljonu Lojzeta
Hohkrauta, Kamniko-zasavskem odredu, Dolenjskem odredu, landrovi
brigadi, tabu IV. operativne cone. Nekaj borcev pa se je borilo v
Dolenjskih brigadah in tajerskih enotah.
Spomenik je zgradila organizacija ZB Litija iz lastnih sredstev, ki jih je
pridobila z udarnikim delom (ureditev prostora  odstranjevanje ruevin
bombardiranih hi), z organizacijo prireditev (tombola, silvestrovanje in
drugo). Spomenik je zadnje delo velikega mojstra arhitekta Joeta Pleènika
in njegovega asistenta arh. Toneta Bitenca.
Profesor Pleènik je izdelal tri osnutke: prvi  na desnem bregu Litije in
sicer na koncu starega mostu kot slavolok, drugi  na Valvazorjevem
trgu pri stari tirni-vodnjaku, tretji  na mestu, kjer stoji danes. Vse tri
monosti so bile razstavljene v izlobah trgovin. Z anketo pa so se ljudje
odloèili za prostor in obliko spomenika, ki simbolizira rtve kot temelj
teko priborjene svobode. V zvezi s tem nosi ta predel Litije naziv »Trg
Svobode«.
Mojster Pleènik je na nae vpraanje glede njegovega honorarja odgovoril:
»Èe boste zgradili in postavili spomenik, ne raèunam nièesar«. Vendar
smo mu, ob odkritju, katerega se zaradi starosti in bolezni ni udeleil,
dostavili sodèek (65 l) cvièka iz Gadove peèi. Vina se je razveselil skupaj
s svojim prijateljem in sosedom, pisateljem Francetom Fingarjem.
Omeniti je tudi treba, da je spomenik iz krakega marmorja. Zgornji del,
podstavek s plamenico pa je bilo mono izdelati le, ko je na zahtevo
prof. Pleènika prevzel to delo kamnosek Jakob, takrat star e 75 let. Delo
je prevzela Vodnikova kamnoseka delavnica v Ljubljani, v ulici Moa
Pijade (Kolodvorska).
Ti podatki s fotografijami so objavljeni tudi v vodniku Po arhitekturi
»Pleènikova Slovenija«. Avtorji: Andrej Hrausky, Janez Koelj, Damjan
Prelovek (1997).
Glede na napisano bi bilo lepo, da bi odrasli in mladi imeli bolj spotljiv
odnos do spomina na tiste, zaradi katerih je bil spomenik postavljen,
velièine mojstra Pleènika, kamnoseka Jakoba in vseh, ki so sodelovali
pri nastajanju in postavitvi.
Polona GORENC

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

V NAI OBÈINI SMO GOSTILI
SVETOVNEGA POPOTNIKA
Skozi Tepe gredo trije popotniki konji z enim samim èlovekom.
Jezdecu ponudimo po dobri konjeniki navadi, da lahko napoji
in nahrani konje pri meni, on pa meni po angleko:Ali govorite
angleko?

Sprejme povabilo in pove, da je
Eduardo, da je iz Argentine, od
koder potuje e est let, v
naslednjih tirih letih pa bo
predvidoma zakljuèil svojo pot
okoli sveta (mimogrede: 6 let je
potoval po irnem svetu brez
veèjih zapletov, v nai Ameriki
med Mamolom in Polnikom se
je pa izgubil). eli dokazati, da se
s konji lahko dosee marsikaj. O
konjih ve veliko. Doma so imeli
sedemdeset konj za igranje pola.
Za vsakega igralca je potrebnih
sedem konj na tekmo, èe gre na
turnejo pa kar tirideset. Po
dolgem èasu lahko spet uivam v
pogovorih o konjih, saj tu e dobro
leto sliim od ljudi le, ali moj konj
sploh zna vleèi vprego, kdaj ga
bomo spravili v klobase, ker je itak
star, a ga bo treba najprej malo
spitati. Tako oni o mojem prijatelju
Boniju. Eden od njegovih konjev dviguje sprednjo nogo. Italijanski kovaè
ga je zakoval in se je konju vnelo kopito. Zadevo je reil veè kot zadovoljivo
na ivozdravnik dr. Miran Kukovica in predlagal za konja dalji poèitek.
al je bila za popotnika moèneja elja po nadaljevanju poti, kot elja po
negi konja in ga je gnala e èetrti dan naprej proti Mariboru, Avstriji... Z
Bonijem in mojo zavetièno psico Belo sem druèino pospremila trinajst
kilometrov v smeri proti Radeèem, nato pa odhitela domov, da preizkusim
Eduardova navodila, kako na jezdeèevega konja vezati veè kopitarjev hkrati
- spraeval me je namreè, zakaj se mora moj drugi konj dolgoèasiti doma,
ko bi se lahko tudi on malo razvedril in razmigal, prvi konj pa bi imel drubo,
kar je za konje izrednega pomena.
Eduardo pravi, da nikjer na svetu ni bil deleen takega gostoljubja kot v
Sloveniji, da smo na to lahko ponosni. Tudi jaz bi bila ponosna na takega
gosta kot je on, èe bi le malo bolj mislil na konje, kot pa na samo potovanje.
Sama premagana pot pa je obèudovanja vredna in jo kae pogledati na
www.deacaballoalmondo.com.ar. Eduardu in njegovim konjem sreèno
pot, nam pa, da bi s svojim naèinom razmiljanja o pomenu konja konèno
prili na konja!
enja KONJAJEVA

LE KAJ IMA LAHKO HAGUENAU
SKUPNEGA Z VAÈAMI?
Haguenau je cesarsko mesto v Franciji - na meji z Nemèijo - v pokrajini
Alzacija. Tudi moj ded je rudaril v Alzaciji, a se je po sreèno nesreènem
nakljuèju moral vrniti skupaj z dvema otrokoma in eno. Eden od otrok je bil
moj oèe. Nael sem njegovo rudarsko rojstno hio, ki se od leta 1925 (èude)
ni spremenila. Zelo preprosto bi bilo zato posneti film o tistih èasih.
V mestu Haguenau, ki se ravno tako nahaja v Alzaciji, je veè muzejev. Eden
se imenuje Musee Historique, v prevodu Muzej zgodovine. V njem dela zelo
prijazen kustos, ki nam je omogoèil stik z najstarejo (skoraj 500 let staro)
tiskano knjigo, ki jo je napisal Slovenec. Kaj pravite? Sta to Trubarjev
Catechismus in Abecedarium? NAPAKA!

tirje sreènei, ki v mestu Haguenau, v Muzeju
zgodovine drijo v rokah znamenito knjigo.
(Foto: Eric Langrass)
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Zaradi starosti knjige smo pri listanju uporabljali
rokavice. To je torej rokavica, ki se je dotikala
slavne knjige. Rokavice smo skrbno spravili in
noben od nas je ne proda.

Najstareja tiskana knjiga slovenskega avtorja je delo naega domaèina z
Vaè; rektorja na Dunajski univerzi, ki jo je natisnil tiskar Heinrich Gran, 28.
septembra 1513, v mestu Haguenau. Veste, takrat so znanstveniki svoje
ime polatinili. Tudi pisali in govorili so v latinèini. Svobodno so se lahko
pogovarjali med seboj, ne glede na to, od kod so doma.
Dva primera: 1. Slavni slovenski glasbenik iz konca 16. st. - Jakob Petelin
Kranjski - se je uradno imenoval po latinsko - Jacobus Gallus Carniolus. 2.
Prvi slovenski filozof iz zaèetka 16. st. - Matija Hvale Kranjski  se je uradno
imenoval po latinsko - Matthie Qualle Carniolani.
In ravno Matija je prvi Slovenec, ki so mu napisano avtorsko delo natisnili
kot knjigo. Njen uradni naslov je: Comentarii in parvulum philosophiae
naturalis, ali po slovensko  Razlaga filozofije narave. Èe torej hoèe kdo
spoznati njegov svetovni nazor in prebrati to knjigo, se bo moral prej nauèiti
latinsko.
Èe koga zanima kaj veè, lahko poklièe Norèka na 01 8976 680 ali 041 896
632 ali pa obièe muzej v Domu GEOSS  Vaèe 10 (prej je potrebno poklicati
skrbnike, da bo muzej odprt) ali prebere knjigo Sto slovenskih znanstvenikov
od Sandija Sitarja ali . No, zdaj vemo odgovor: Haguenau je rojstni kraj
prve tiskane knjige, ki jo je napisal Slovenec - Matija Hvale z Vaè.
Vsi, ki so nas ti podatki zadeli naravnost v srce, pa poskrbimo, da bo
septembra leta 2013 tak »ur«, kot se ob 500 letnici te knjige tudi spodobi!
Kar zaènimo! Ura teèe, niè ne reèe! Uivajmo!
Zvone
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DRUTVA

EURORUN GREMIUM M/C EUROPE
7.7.2007 - Bad Neuheim,
Hessen, Nemèija
Dan se je spet z jutrom zaèel.
Pisal se je esti julij dvatisoèsedem, dan, ko smo skoèili
na svoje jeklene konjièke in
odrveli v irni svet, na
sreèanje  EURORUN, najveèjega evropskega motoristiènega kluba GREMIUM M/
C. Letonje sreèanje so nai bratje priredili v pokrajini
Hessen, ob mestu Bad Neuhaim, ki je kaknih 1000
pranih kilometrov odaljenem od nae Litije.
Zbralo se na je preko 100 izpostav  t.i. chapterjev, iz
cele Evrope, od tega kar tri iz Slovenije. Litijska izpostava
omenjenega kluba je v svetu zelo cenjena in spotovana
in hkrati tudi »mati« ostalim dvema izpostavama, ki sta
v Postojni in Mariboru.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Obmoèna izpostava Litija,
in KUD Art Club Litija
VABITA NA

OBMOÈNO SREÈANJE
FILMSKIH USTVARJALCEV
s prikazom njihovih zadnjih KRATKIH FILMOV:

Da ne bom samo opeval slave klubu do katerega èutim
globoko spotovanje, prilagam par fotografij, kjer lahko
tudi bralci obèutite »kovinske sanje« nas, lokalnih
motoristov, ki smo vse to doiveli in preiveli! Lep
pozdrav iz Bad Neuhaima!
Besedilo: Black Seven
Foto: El Coyote

KREART
(Goran Ajtiè iz Kisovca)
KOSEC
(Boris Ulèar - Malibu / Vesna Berk iz Zagorja)
UGANKA
(Boris Ulèar - Malibu / Vesna Berk iz Zagorja)
SREÈNI PRAIÈI
(Simon Pangeriè iz Zagorje)
5' NEMRK
(dokumetarec)
in drugi.

LILA DOBILA DVE NAGRADI
Na letonjem razpisu Ex temporeTrbovlje 2007 drutva
Relik, ki je potekal od 18. do 22. junija, je sodelovalo 11
èlanov drutva LILA - Litijski likovni atelje. V soboto,
23. junija je bila v Trbovljah tudi otovoritev razstave, deli
dveh dve èlanic LILA  Gabrijele Hauptman in Jelke
Polak, sta bili tudi nagrajeni.
Tekst in foto: Joa OCEPEK

Nagrajena slika Jelke Polak

Sreèanje bo v soboto, 8.9.2007,
ob 19. uri v Javnem zavodu za kulturo

VLJUDNO VABLJENI!
Èe bi eleli pokazati svoj kratki film, ga poljite na
KUD ART CLUB LITIJA, Ponovika cesta 12, 1270
Litija do èetrtka, 7.9.2007!
Nagrajena slika Gabrijele Hauptman

KUD ART CLUB

NOVO GASILSKO
VOZILO V GABROVKI
Prostovoljno gasilsko drutvo Gabrovka je
od sobote, 30. junija, bogateje za gasilsko
vozilo AC 16/70.

 I. FILMSKI FESTIVAL MILKE IN METODA BADJURE
bo 20. oktobra v Javnem zavodu za kulturo. Razpis je
zunaj do 15.9., prispeli so tudi e prvi kratki filmi. elite
biti zanesljiv èlan ekipe? Piite mi na:
skorjpon@gmail.com.
 Izdelali smo videospot Pojem v deju za skupino
Cocktail band. Snemali smo jih 21.7. na festivalu Fens
v Kopru. Sodelovala je tudi naa èlanica Vesna Berk.
Pogledate si ga lahko na: http://www.youtube.com,
kjer so skoraj vsi nai filmi. Skupina bo nastopila na
zabavi po filmskem festivalu Milke in Metoda Badjure.
 Mladinska« filmska sekcija KUD ART CLUB LITIJA
pod vodstvom Ure Poarek se je prijavila na nateèaj
za kratki film Vsi drugaèni  vsi enakopravni, ki ga je
organiziral Urad RS za Mladino in DZMP Krko.
 Izdelal DVD 5 minutni Nemrk. V kratkem filmu je igral
Goran Mlakar. Kae odnos Litije in njenih prebivalcev
do podnebnih sprememb.
 Goran Ajtiè montira svoj drugi kratki film Obraz zla.
Premiera bo jeseni.
 Montaa filma Uganka se blia koncu. V kratkem se
dobimo z glasbenico Petro (iz Maribora), ki je napisala
in posnela glasbo posebej za ta TV film.
 11.9. snemamo kratki film Samski moki 2. Po uspehu
prvega kratkega igranega filma Samski moki, ki so
ga strokovnjaki iz filmskega podroèja in gledalci
izbrali za na najbolji film doslej, sem se odloèil,
da posnamem nadaljevanje Igrala bosta Joe
Mahkovec in Suzi (iz Maribora).
 Kratki dokumentarni film Muzej premoderne
umetnosti 3 smo poslali na Luksuz festival poceni
filma. Festival bo od 31.8.-1.9.2007 v Krkem in se
ga bomo tudi udeleili e tretjiè zapored. Veè na: http:/
/www.drustvo-dzmp.si/festival/
Vztrajnost pogleda vzdruje:
Boris ULÈAR - Malibu

PRIJAZNA VZGOJA

Velika pridobitev za drutvo, ki deluje e od 1920.
leta, zato gre iskrena zahvala vsem podjetjem,
organizacijam in posameznikom, ki ste gasilcem
pomagali s prostovoljnimi denarnimi prispevki. e
posebej se moramo zahvaliti Obèini Litija, Gasilski
zvezi in Krajevni skupnosti Gabrovka. Omenjeno
soboto je bil pred gasilskim domom v Gabrovki
uradni prevzem vozila. Na prireditev so bili vabljeni
gasilci iz GZ Litija in sosednjih drutev, zato je bil
postroj v uniformah in s prapori velièasten. Prireditve
se je udeleil tudi upan g. Franci Rokavec. Za
sreèno in varno delo pa je vozilo blagoslovil domaèi
upnik g. Stanislav kufca. Med gasilce so bila
podeljena tudi gasilska odlikovanja, e posebej so
bili pohvaljeni tisti najbolj prizadevni ob tem velikem
delu in pridobitvi, tako za gasilko drutvo kot za
celotno krajevno skupnost.

Kulturni program so izvedli mladi gasilci  uèenci
osnovne ole ter moki zbor iz Gabrovke, pridruilo
se jim je veè govornikov. V besedah vseh je bila
izraena elja, da bi vozilo èim manjkrat rabilo za
hitre intervencije ob poarih in razliènih drugih
nesreèah. Naj se postara v garai, ob sunih
obdobjih pa naj bo v pomoè vsem, ki utrpijo
pomanjkanje pitne vode. Prireditev smo sklenili z
druabnim sreèanjem ob dobri kapljici in jedaèi. Pete
smo brusili do jutranjih ur ob viah ansambla Ceglar.
Klemen PERKO

Mnogi mislijo, da je nakup psa
povezan zgolj z nekaj
denarnimi stroki. Pozabljajo,
da pes poleg osnovnih
pogojev za preivetje nujno
potrebuje veliko pozornosti in ljubezni. Na sreèo je èedalje
veè tistih, ki se tega zavedajo in psu namenijo veliko
svojega èasa. Ko mladièek pride v hio (takrat naj bi bil
star vsaj 8 tednov) je pomembno, da se mu v celoti
posvetimo. Dva tedna traja, da se pes navadi na novo
okolje in na nove ljudi, potem pa lahko e poèasi
zaènemo s olanjem. Laja in najbolj uèinkovita monost
je prav gotovo obisk pasje male ole. V Litiji teèaji male
ole potekajo v okviru Kinolokega drutva Litija, ki ga
vodita Maja in Stane Lesjak. V dobrih dveh mesecih se

USTVARJALNI TABOR  TUJI GRM 2007
V sredini julija, ko se veèina mladine e posveèa
morskim uitkom, smo v MLADINSKEM
DRUTVU JEVNICA ubrali drugo smer. Skupaj s
snemalnim studiem Ork in glasbeno skupino
Avven smo organizirali tridnevni ustvarjalni tabor
v zavetju naih okolikih hribov.

13.,14 in 15.julija se je prijetna jasa na Tujem Grmu, ki
je sicer v upravljanju lovske druine Kresnice, spremenila
v prizorièe ustvarjalnih delavnic.
V petek popoldne smo si postavili otore in s seboj
pripeljali hrano, pijaèo in nekaj prtljage, ravno toliko, da
preivimo vikend brez obiska v dolino. Zveèer smo bili
deleni slastnega »makaronflaja«, ki je teknil predvsem
tistim, ki so na Tuji grm prisopihali pe. Za gurmanske
uitke skoraj tridesetih udeleencev tabora sta skrbela
Miha Bes, bobnar skupine Avven in pa Sao Kisovec,
znan stvaritelj umetnosti na aru in direktor studia Ork.
Naslednje jutro je toplo sonce prebudilo enega od
udeleencev tabora, le-ta pa je poskrbel, da nihèe veè ni
dolgo dremal v otoru. Po sladkem zajtrku (nutela je
zakon!) se je prebudila tudi naa domiljija in ustvarjalne
delavnice so zaèele delovati v polnem zagonu. Z orodjem
in znanjem Mihe Krnca, ki obvlada izdelovanje avstralskih
glasbil, so se fantje lotili izdelovanja zanimivih lesenih
zadevic: obeskov, nakita, skejtov, znakov ter tudi pravega
didiriduja. Pod kronjami dreves smo èepeli namesto
poletnih jurèkov in z akrilnimi barvami iz kosov kartona
ali platna ustvarjali umetnine. Najveè obèudovanja je
poel mentor te delavnice, Toma Dernovek  Vinèi,
slikar iz Hotièa, ki se je odzval naemu povabilu.
S fotografijo se je ukvarjal gospod Tone Stojko, ki je
pes nauèi nekaj osnovnih in zelo uporabnih pravil lepega
vedenja, kot na primer, da se ob povelju lepo usede,
ulee in te poèaka v prostoru tudi pol ure, med drugim
pa se nauèi tudi strpnosti do drugih ljudi in psov. Mala
ola je tako pomembna ravno zaradi pridobitve te
veèine. Na koncu vsake ure smo pse namreè spustili s
povodcev, da so se lahko na velikem ograjenem prostoru
neomejeno gibali in igrali med sabo. Ta del pasje ole
ima najveèji pomen, saj se psi ob stiku z drugimi
socializirajo. iva je k meni prila izjemno prestraena,
saj je bila zadnja skotena in zato tudi najbolj nebogljena.
Ob prihodu v nao hio je samo jokala, dolgo ni hotela
lajati, èe pa je zalajal kaken drug pes je vedno naredila
luico. Ko sva prviè prili v pasjo olo je nekaj ur samo
lajala iz strahu, vsem je kazala zobe in celo mentorja ji

razloil nekaj pomembnih osnov pri nastajanju dobre
fotografije. Na drugi strani gozda pa smo gnetli Dass
maso in z nadaljnjo obdelavo z barvami izdelovali
zanimive kose nakita.
Lahko smo preizkusili tudi lokostrelske veèine, saj so
se nam na taboru za kratek èas z loki pridruili tudi z
Lokostrelskega kluba Jevnica.
Pri obilici glasbenikov na taboru se je ves èas tudi slialo
prijetno brenkanje na kitaro, med naimi nogami pa je
razigrano poskakovala simpatièna psièka, ki nas je
ponoèi varovala pred divjimi zvermi.
Po okusnem golau smo se spet posvetili naim
izdelkom, tokrat smo lahko tudi plesali, saj nam je Mirta
Zajc pokazala nekaj zanimivih plesnih gibov. Za dodatno
tekanje po gozdu je poskrbel »lov na zaklad«, ki je z
razliènimi namigi vodil do privlaène nagrade, vmes pa
smo nenapovedano izvedli e »lov na izgubljene kljuèe«
in jih tudi nali.
Zveèer se je odvijal najbolj pravljièen prizor na taboru:
zbrani ob ognju, s kitarami v rokah smo prepevali na
ves glas, se smejali, igrali In naj ne pozabim poudariti,
da je bil celoten tabor izpeljan brez kaknega alkohola
(no, ja, le ko smo pekli na aru smo res porabili kakno
pivo) ali podobnih substanc, na kar smo e posebej
ponosni.
Sklep naslednjega jutra je bil, da se moramo pred
zajtrkom e malo razgibati, zato smo li pe na Janèe in
si ele tam postregli z zajtrkom (nutele je e grozljivo
primanjkovalo). Po zajtrku smo lahko ustvarjali tudi z
usnjem, ki ga je priskrbela Eva Jakopiè, nekateri pa so
lovili e zadnje trenutke, da dokonèajo stvaritve. Nekaj
ustvarjalnosti in energije smo prihranili za pospravljanje,
pomivanje, èièenje in pakiranje, da smo prostor pustili
tak, kot so nam ga zaupali.
Navdueni nad zares prijetnim druenjem smo se odloèili,
da kot pravi umetniki tudi priredimo razstavo naih
izdelkov, ki bo 25.avgusta v Muzeju premoderne
umetnosti, v Hotièu. Èe elite ujeti vsaj nekaj utrinkov z
naega preèudovitega tabora, se seveda oglasite!
Zahvala gre tudi Prostovoljnemu gasilskemu drutvu
Jevnica, ki nam je kot e velikokrat do sedaj, zopet
posodilo nekaj gasilske opreme s katero smo bili
pripravljeni na kakrnekoli ognjene neveènosti.
Za Mladinsko drutvo Jevnica
Ajda UPELJ
nista smela blizu, kmalu pa se je spoprijateljila z
vsemi. Po zaslugi male ole je danes veliko bolj
samozavestna in si konèno zaslui svoje ime. Tudi
ko pride v drubo drugih ljudi ali ivali se brez teav
vklopi. Moja psièka je meanka in njej podobnih je
bilo v oli malo. Bojim se, da je temu tako zato, ker
jih njihovi lastniki ne cenijo toliko, kolikor bi jih, èe bi
za njih odteli veliko vsoto denarja. Verjetno ste opazili,
da med zavrenimi psi skoraj ni pasemskih psov, saj
ljudje bolj skrbijo za tisto, za kar so morali trdo
zasluiti. To pa vsekakor ni prav, saj so tudi meanèki
navsezadnje psi in tako kot za ljudi, tudi za pse velja,
da ni prav, da jih sodimo in ocenjujemo po barvi koe
oz. dlake.
Saa P.
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7. KMEÈKI DAN DRUTVA
PODEELSKIH IN KMEÈKIH
ENA POLNIK
Sobota, 21. 7. 2007. Vroèina, vroèina in e enkrat vroèina.
A kljub temu je na prireditev na Stranski Vrh pri Polniku
prilo veliko obiskovalcev od blizu in daleè. Pripravili smo
zanimiv program pod naslovom »Pastirica kravce pase, ona
ima èudne pase«. In pasov res ni manjkalo. Ne ta, ne
naslednji dan.
Ob 15. uri smo se zbrali v senci sadovnjaka pred kozolcem na tempiharjevoKotarjevi kmetiji, po domaèe pri Vovkovih. Po pozdravu in nagovoru
predsednice DPD Polnik, Marinke Bevc, smo se odpravili na Vrhe, kakor
domaèini imenujejo razsene travnike nad kmetijo. Povorka obiskovalcev,
koscev, grabljic in pastiric ter harmonikarja je bila zelo dobro razpoloena.
Kljub visokim temperaturam so si obiskovalci celotno prireditev lahko ogledali
v senci pod veliko staro lipo, ki stoji sredi travnika. Ker se pri Vovkovih
ukvarjajo z ivinorejo, smo se odloèili, da bo tema sedmega kmeèkega dne
povezana z rejo ivine. Obiskovalci so med drugim lahko videli pani sistem
ivinoreje, konjo s koso,s kosilnico in s traktorjem in nalaganje sena na
star lesen voz z lesenimi vilami. Mlada domaèina, Borut in Moni , sta se
zelo potrudila in obnovila star lesen voz, ki e lep èas ni veè sluil svojemu
namenu. A predno so nanj naloili seno, so ga morali fantje sestaviti, saj so
jim ga predtem pastirice razstavile. Skrivaj, seveda, in malo za »pas«, kot
so same dejale. Ker pa so tako lepo naloen voz pustili na ogled
obiskovalcem, smo naslednje jutro doiveli preseneèenje. Zgodil se je e en
»pas«. Voza namreè ni bilo nikjer. Nekdo se je zelo potrudil in ga ponoèi
odpeljal v blinji gozd. A smo ga po daljem iskanju nali in
nepokodovanega pripeljali nazaj. Ja, nam so skrili voz, vèasih pa so dekleta
fantom skrila kose in tako niso odli takoj po konèanem delu domov. Po
veèerji e je e dolgo pelo in plesalo.
Tako je bilo tudi tokrat, ko so nam poskoèno zaigrali Bobri. Obiskovalci pa
so si lahko ogledali e razstavo domaèih dobrot in se imeli lepo e dolgo v
noè. Vsem, ki ste nam pomagali pri organizaciji in izvedbi kmeèkega dne,
se iskreno zahvaljujemo. Posebna zahvala pa velja vsem na tempiharjevoKotarjevi kmetiji, za vso prijaznost, pomoè in izkazano gostoljubje.
Pa naj za konec omenim e Knjigo vtisov, v katero so obiskovalci zapisali
svoja mnenja. Vidi se, da so zapisana z dobro voljo in navduenjem nad
prireditvijo, zato se bomo s podobnimi prireditvami trudili e naprej. Za drugo
leto razmiljamo nekaj o kmeèkih igrah. Najbr na Mamolju. Se vidimo!
Amalija KADUNC

ORATORIJ V GABROVKI
Gabrovka je bila v tednu od 9. do 14. julija polna veselja e
esto leto zapored. 70 otrok in 20 animatorjev se nas je v
tem tednu veselilo ob spoznavanju ivljenja mostièarjev.

Cel teden smo se uèili, kako lahko tudi sami poskrbimo za bolj èisto naravo:
loèeno smo zbirali odpadke, ki smo jih pridelali na oratoriju, v posebnih
zabojnikih smo zbirali stare baterijske vloke ter plastiène pokrovèke, s
katerimi bomo tudi mi pomagali pri vseslovenski akciji za nakup invalidskega
vozièka. Vsak dan smo prisluhnili misli iz Svetega pisma, ki nam jo je
predstavil gospod upnik Stanislav kufca in nam tako v letu Svetega pisma
na zanimiv naèin priblial knjigo vseh knjig. Sicer pa smo se vsak dan zbirali
na katehezah in delavnicah, kjer smo se e bolj povezali med sabo ter se
uèili medsebojnega spotovanja. Poseben dan je bil èetrtek, ko smo se
odpravili na pohod do dveh domaèih cerkvic, imeli sveto mao v naravi ter
piknik, kjer si je vsak sam pripravil izvrstno kosilo. Med tednom so nas
obiskali gabrovki gasilci s predstavitvijo novega kamiona, g. Jure Primar,
ki nam je nazorno predstavil delo vojaka v slovenski vojski, g. Robi Frikovec,
zaporniki duhovnik, ki nam je pripovedoval o svojem ivljenju in o ivljenju
ljudi, ki jih sreèuje pri svojem delu, gdè. Tanja Hauptman, prostovoljka
Rdeèega kria, ki nas je opozorila na nevarnosti, ki preijo na nas med
poèitnicami in nas nauèila, kako oskrbeti laje pokodbe ipd., ter zakonca
Hostnik iz martnega pri Litiji, ki sta se sreèala s stari udeleencev in jim
predstavila ivljenje v tevilni druini, njegovo pestrost in zahtevnost. Zadnji
dan oratorija je bil posveèen predvsem povezanosti med stari in otroki,
zato smo dan preiveli skupaj s stari, ki so sodelovali z nami cel dan.
Udeleili so se zahvalnega bogosluja, opazovali in spodbujali otroke pri igri
ter pomagali pri pripravi kosila. Otrokega navduenja in preprostosti so se
kar hitro »nalezli« in verjamemo, da se nam bodo z veseljem pridruili e
kdaj ter skupaj z nami preklopili sanje na dejanje. Zahvaljujemo se vsem, ki
so nam pomagali, da smo del naih sanj e v tem tednu preklopili na dejanja.
Karmen PERKO

DPM LI USPENO NA
DRAVNIH KMEÈKIH IGRAH

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Drutvo podeelske mladine Litija in martno  DPM LI se je
tudi letos uvrstilo na dravne kmeèke igre, ki so se odvijale v
soboto 7. julija 2007 v Trebnjem. Na tekmovanju se je pomerilo
23 drutev iz razliènih regij v okviru Zveze slovenske podeelske
mladine  ZSPM.
Ekipo DPM LI so sestavljali
kosec Bojan Gracar, grabljica
Nataa Pivec, Ura Vehovec,
Peter Savek, Mitja Dolinek in
Peter Tratar. Pred prièetkom
kmeèkih iger sta potekali
demonstracija kmetijske
mehanizacije Fendt in nato
okrogla miza z naslovom Ali
novi Program razvoja podeelja
(PRP) spodbuja mlade k
prevzemu kmetije?, na kateri
so poleg obiskovalcev
sodelovali predstavniki iz
Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije in komisije za mlade
kmete pri ZSPM. Po omenjeni
razpravi sta sledili tradicionalna
spretnostna konja in grabljenje
na parcelah velikosti 4,5 m x
11 m. V nadaljevanju so regije
predstavile tradicionalno kmeèko veèerjo v znaèilnih oblaèilih. Regijo
Ljubljana z Zasavjem je zastopalo DPM LI v zasedbi: Nina in Sabina
Kotar, Miha Hribar in Joe Ajdiek. Nato so ekipe pokazale svoje spretnosti
e v treh igrah. Pri igri spravilo pridelkov je celotna ekipa premostila
doloèene ovire za dosego cilja. Prva tekmovalka je skakala po kockastih
balah s svitkom na glavi, na katerem je bil nameèen pehar, napolnjen z
vreèko penice. Pehar je tekmovalka lahko pridrala z rokami. Istoèasno
s prvo tekmovalko sta tretji in èetrti tekmovalec premikala stebrièke, po
katerih je hodila druga tekmovalka z vreèo koruze v rokah. Ko je prva
tekmovalka opravila svojo nalogo, je petemu tekmovalcu poloila vreèko
penice na hrbet, saj sta skupaj s estem tekmovalcem potem opravila
vonjo samokolnice med ovirami. V igri peka kruha so si tekmovalka in
sotekmovalca z loparjem za kruh podajali posebno oblikovani kruh,
katerega je nazadnje druga tekmovalka s pomoèjo svitka in peharja
prenesla do mize, oddaljene 4 m, vendar si pri tem ni smela pomagati z
rokami. Zadnja igra preseneèenja je bila tokrat poimenovana tenis. V
igri je celotna ekipa skuala v 1 minuti iz zaèetne do konène posode
spraviti èim veè ogic. Na voljo je bilo 15 ogic, tekmovalci pa so ogice
metali tako, da so kazali hrbet sotekmovalcu, ki je ogice lovil. Tretje
mesto je osvojilo DPM Dravska dolina, drugo mesto pa DPM Slovenske
konjice. Prvo mesto je pripadlo organizatorjem, in sicer DPM Trebnje.
Ekipa DPM LI pa je osvojila peto mesto. Pri predstavitvi regije je bila
najbolja regija Bela krajina, katero je zastopalo DPM Semiè. Tudi v slednji
kategoriji tekmovanja je DPM LI zasedlo peto mesto. Kosec Bojan Gracar
je dosegel esto uvrstitev, katera mu omogoèa nastop na evropskem
tekmovanju koscev in kosic v Salzburgu konec avgusta. Med potekom
tekmovanja so se na stojnicah poleg TIC Trebnje, ZSPM in Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije predstavila sledeèa drutva: DPM Trebnje,
Govedorejsko drutvo Trebnje, Strojni kroek Temenica  Mirna,
Èebelarsko drutvo Trebnje, Drutvo podeelskih ena Taventroa in
Drutvo vinogradnikov Trebnje. V pester kulturni program so bili vkljuèeni
Obèinski pihalni orkester Trebnje, Trebanjske maorete, harmonikarji VTD
Trebelno in folklorna skupina Raèna. Za zabaven del veèera pa je poskrbel
ansambel Navihanke.
tajnica DPM LI, Ura VEHOVEC
(Foto: Janez Yartz)

mirko-briketi
(velikost ??)
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
IZLET IN PIKNIK V LOGARSKI DOLINI
V èetrtek, 26. junija smo se litijski upokojenci ( bilo
nas je 50) odpravili na izlet v Zgornje Savinjsko dolino.
Na zaèetku doline lei kraj Mozirje, ki se e preko èetrt
stoletja ponaa z enim najlepih parkov v tem delu
Evrope  Mozirskim gajem. Park lei na desnem bregu
reke Savinje in se razprostira na 7 ha povrine. Ob izredno negovanih gredicah
se od pomladi do jeseni razcveta milijone cvetov. Velika popestritev parka
so etnografski objekti: kmeèka hia, kovaèija, preuitkarska hia, èebelnjak,
aga venecianka, mlin, kaèa, kapelica Sv. Valentina in Kranjèeva hia.

Nad naseljem Nazarje pa smo si ogledali izredno lepo urejen franèikanski
samostan. Pater Ambro nam je orisal zgodovino samostana, razkazal nam
je tudi staro knjinico, s prvimi prevodi biblije, starimi olskimi knjigami,
delom briinskih spomenikov in drugimi nabonimi in posvetnimi knjigami
iz nae pretekle zgodovine. Pot nas je vodila mimo Ljubnega v Solèavo. Tu
smo si ogledali slap Planika in multivizijsko predstavitev Solèavskega. Z
besedo, glasbo in sliko je prikaz solèavskega obmoèja s panoramo treh
alpskih ledenikih dolin: Logarske doline, Matkovega in Robanovega kota.
S kratkim postankom pri Domu planincev v Logarski dolini smo nadaljevali
pot do slapa Rinke, ki je bil kljub dolgotrajnemu sunemu obdobju e dokaj
bogat z vodo. Po ogledu slapa in obisku Orlovega gnezda ( na viini 1.150
m) smo nae druenje ob pikniku in glasbi zakljuèili pri Domu planincev v
Logarski dolini.

OBISKALI SMO DOLINI SOÈE IN IDRIJCE

Idrija, to je bila naa prva postaja, lei v severozahodnem delu Slovenije na
stièièu predalpskega in krakega sveta. Velja za nae najstareje rudarsko
mesto, katerega zgodovina je neloèljivo povezana s 500 letnim pridobivanjem
dragocene kovine  ivega srebra. V prenovljenem grajskem kompleksu
gradu Gewerkenegg iz 16. stoletja je na ogled veè zbirk. Grad so zgradili
lastniki rudnika kot upravno stavbo in v njem nikoli niso iveli graèaki. Je
tudi najbolji evropski muzej tehniène in industrijske dedièine. Te zbirke
so: geoloka zbirka, o rudarjenju, fosili in minerali, èipke, ustvarjalnost v
èipkah, spominska soba Franceta Bevka in soba Alea Beblerja. Lahko smo
se preprièali, da ima muzej res bogato zbirko izredno lepo in pregledno
urejeno, ki jo njihovi kustosi znajo pribliati obiskovalcem. Polni vtisov smo
pot nadaljevali v smeri Mosta na Soèi, kjer nas je na umetnem jezeru e
èakala ladja Lucija. Z ladjo nas je kapitan Dejan popeljal po jezeru in nam
prièaral lepote tega kraja ter pripovedoval legende in zgodbe. Po malici je
kapitan v skladu s svojimi pooblastili opravil poroèni obred za èas trajanja
vonje. Vrnili smo se proti Cerknemu in si v Dolnjih Novakih ogledali
partizansko bolnico Franja, ki je danes ena redkih e ohranjenih bolnic, ki so
v II. sv. vojni delovale v Sloveniji. Divja in teko dostopna globel na dnu
soteske Pasice je od decembra l943 do maja 1945 nudila zavetje 522
ranjencem razliènih narodnosti. Ob vodenem ogledu smo se lahko sami
preprièali, kako skrbno je bila naèrtovana ta bolnica in da je danes eden
redkih avtentiènih ohranjenih spomenikov II. svetovne vojne. Èlovek skoraj
ne more verjeti, kako so v vojnem èasu lahkov tej globeli prenaali ranjence
in jim nudili ustrezno pomoè. Èe to vidi, potem spozna, da vse premalo
cenimo napore teh ljudi. Nae druenja na tem obmoèju smo zakljuèili v
hotelu Cerkno v Cerknem. Èeprav je bila napoved vremena slaba, nas to ni
oviralo pri uresnièitvi naih naèrtov ogledov.
Karlo LEMUT
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PRIREDITVE / DOGODKI

SEJEM V LITIJI JE BIL
DOBRO OBISKAN

MAJHNO JE LEPO IN TUDI
DRAGOCENO
Dole pri Litiji, sobota, 16. 6. 2007

Podrunièna ola Dole pri Litiji je praznovala 177 let olstva
v kraju, 100 let stare olske stavbe in 16 let od otvoritve
nove ole.

Ob portni dvorani v Litiji je bil 10. avgusta sejem, na katerem so prodajalci
ponujali razne izdelke iz tekstila, usnja in lesa, pa tudi kaj drugega se je
nalo. Veèinoma je lo za doma izdelano blago. Zanimanje za sejem je bilo
veliko in prodajalci so bili zelo zadovoljni. Pa tudi Litijani ter Litijanke so
pohvalili takno ponudbo, veèinoma z ocenami »da se nekaj dogaja«. Za
popestritev je prila tudi skupina juno amerikih Indijancev, ki je ponujala
znaèilne izdelke domaèe obrti iz Peruja.
Sejem bo odslej vsakega 10. v mesecu pri portni dvorani. Mestna skupnost
Litija je sejmarjem dala prostor na razpolago poskusno za 6 mesecev, potem
pa bo ocenila kakovost sejma, zanimanje ljudi in splono oceno te nove
dejavnosti v Litiji.
V prihodnje bo MS Litija pozvala tudi domaèe prodajalce prehrambenih in
drugih izdelkov, da pridejo na sejem. Tudi sicer si bo MS Litija v poskusnem
obdobju prizadevala za prodajo preteno doma izdelanih izdelkov(s).

NASLOV ??????????
V nedeljo, 8. julija, je bilo v upniji Sv. Kri  Gabrovka praznièno.
Na gospod upnik Stanislav kufca je obhajal 25-letnico manitva.
Zahvalno sveto mao je daroval v farni cerkvi ob 15. uri. Poleg sorodnikov,
prijateljev ter faranov so se mu pri oltarju pridruili sobratje trebanjske dekanije
in tisti, s katerimi je zaèenjal svojo duhovniko pot. V najveèjo èast pa je
bilo jubilantu in nam, da je ob oltarni mizi poleg natetih stal tudi upokojeni
nadkof dr. Franc Perko, srebrnomanikov pridigar tako na tej slovesnosti
kot pred 25. leti na novomanem slavju. Prav tako smo bili veseli, da se je
slovesnosti udeleil upan litijske obèine g. Franci Rokavec ter predstavnik
domaèe krajevne skupnosti.
Farani smo mu ob èestitkah izrekli tudi zahvalo za dobro duno pastirsko
delo v fari in za skrbno gospodarjenje s cerkvenimi objekti, ki jih je v
upravljanje sprejel pred estimi leti, ter izrazili eljo, da bi z Bojim
blagoslovom e vrsto let skupaj ustvarjali ivo farno obèestvo. Èestitkam in
eljam za dobro sodelovanje e naprej sta se pridruila tudi upan obèine
Litija in predsednik KS Gabrovka. Najivahneje in najpristneje pa je bilo
voèilo animatorjev in otrok, ki so s tem slavjem prièeli esti oratorij v
upniji.
Po zahvalni mai smo se ustavili zunaj cerkve ob sladkih dobrotah domaèih
gospodinj, dobri dolenjski kapljici in prijetnem klepetu s sofarani.
Slavljenec pa je obeleitev svojega praznovanja nadaljeval skupaj s sorodniki,
sobrati, upanom, predsednikom KS, cerkvenimi pevci, kljuèarji ter
upnijskim pastoralnim svetom v veènamenski dvorani O Gabrovka. Ob
hrani in dobri kapljici je bilo sliati kar nekaj lepih cerkvenih in narodnih
pesmi ter utrinke z duhovnike poti jubilanta.
Iskrena hvala vsem, ki ste pripomogli k oblikovanju celotne slovesnosti. e
posebej se zahvaljujemo ravnatelju O Gabrovka, Cirilu Vertotu, ki nam je
dovolil gostovati v dvorani.

Zgodovina olstva v teh krajih sega v leto 1830, ko je delovala zasilna zasebna
ola. To je bilo za tisti èas zelo kmalu, èe vemo, da je Marija Terezija uvedla
estletno obvezno olanje 1770. leta.
Od 1859. leta je potekal pouk v Aparavèevem gradièu, kjer je uèiteljeval
Franc Peruzzi, ki je veljal za posebnea, saj je izkopaval kulturne ostanke iz
haltatske dobe. Staro olsko stavo so gradili Italijani in od 1907 je pouk
potekal v dvorazredni ljudski oli vse do druge svetovne vojne. Med vojno
je bila ola pogana, bila je namreè nemka postojanka, veèina ljudi iz teh
krajev pa izseljena v Nemèijo. Leta 1947 se je ponovno prièel pouk v
obnovljeni stavbi in je potekal v dveh izmenah, èetrtek je bil pouka prost
dan. Oddaljeni uèenci so prihajali v olo le dvakrat tedensko. Stavba je bila
potem e veèkrat obnovljena. 1991 je bila predana svojemu namenu nova
olska stavba, ki je bila zgrajena s krajevnim samoprispevkom in v kateri
domujejo uèenci danes.
Prireditev, ki je potekala na igrièu za olo, sta povezovala tudentka 2.
letnika geografije Nina in dijak 2. letnika litijske gimnazije Joe. Hudomuno
sta prepletala sodoben pogled na uèenje s preteklostjo.Nastopili so uèenci
podruniène in matiène ole, otroci vrtca, biva uèenka Marinka Vidgaj,
glasbena druina Kotar, skupina Izgnanci, pevski zbor Zlati arek, dravna
prvaka v rocknrollu Jan Kumar in Anja Skube, litijska pihalna godba.
Slavnostni govornik je bil litijski upan g. Franci Rokavec, ki ni mogel skriti
navduenja nad prireditvijo, in je krajanom predstavil program dela za sanacijo
infrastrukture. Podelil je tudi tri srebrnike zaslunim krajanom.
Predsednik KS g. Mirko Brinovec se je zahvalil upanu za popravilo asfalta,
urejene ceste so e dodatno polepale podobo kraja v teh prazniènih dneh.
Ravnatelj g. Ciril Vertot je obujal spomine od samega zaèetka, prehojeno
pot in rezultate, ki so bili v teh letih doseeni.
Vodja ole ga. Joica Vrtaènik se je zahvalila vsem bivim uèiteljem, uèencem
in starem, ki so s svojim prispevkom obogatili sobotno slovesnost.
Posebna pozornost je bila namenjena tirim najstarejim uèencem dolske
ole, ki skupaj tejejo èastitljivih 357 let, od katerih je eden igral na harmoniko,
ena je recitirala pesem, dva pa sta obujala spomine.
Obiskovalci so si lahko ogledali bogato in skrbno pripravljeno razstavo
spominov na olska leta, dela in ivljenja ole. V uèilnicah je bil predstavljen
projekt uèencev o EU in predstavitveni film o oglarjenju, ki ga je pripravil g.
Joe Prah. Zbrane spomine so olarji zbrali v posebni izdaji olskega glasila
Prve brazde. Obiskovalci so se lahko sprehodili ob stojnicah.
Majhno je lepo, a ne le to. Majhno zahteva posebno nego, pozornost in
zaèito. Èe vsega tega nima v uèiteljih, ki so zaposleni na podrunicah,
njihovih ravnateljih, krajanih, obèinskih svetnikih, upanih in dravnih slubah,
potem poèasi, a zagotovo umre v senci velikih. Z vsako ugaslo olo umre
tudi koèek identitete tistega kraja. elimo, da se to z nao podrunico ne bi
zgodilo.

PRAZNOVANJE 10- LETNICE
PORTNEGA DRUTVA
ZGORNJI LOG

Letos na Zgornjem Logu praznujemo 10-letnico D. Ustanovitev naega
drutva je bila plod veèletnega udejstvovanja loanov v razliènih panogah,
s posebnim poudarkom na nogometu. Ko je bila v letu 1974 ustanovljena
liga malega nogometa na travi smo bili loani med prvimi aktivnimi ekipami.
Glavna pobudnika za takno sodelovanje sta bila, sedaj al e pokojni Igor
Ivanuiè, in pa Savek Vili, ki je e vedno zelo aktiven in dejaven v portnem
drutvu.
Velik preobrat pri naih udejstvovanjih je povzroèila podpora in pripravljenost
dveh domaèinov in sicer Marzidovek Franca in SAVEK Avgusta, da
odstopita zemljièe naemu drutvu. Tako sedaj po veèletnem trudu
posameznih èlanov in tudi nekaterih drugih krajanov , portni park naega
drutva dobiva podobo pravega portnega parka z igrièi za koarko,
nogomet, badbinton in namizni tenis.
Nikakor ne smem pozabiti na zaèetno obdobje, ko je igrièe ele nastajalo
in je bilo potrebno opraviti veliko zemeljskih del. Takrat nam je bil v veliko
pomoè CIRKVENÈIÈ MARJAN, ki je organiziral vsa dela z mehanizacijo , za
kar smo mu èlani e danes zelo hvaleni. Po vsem tem res ni bilo veè
potrebno dolgo èakati, da je Botjan kufca ob podpori prijateljev ustanovil
PORTNO DRUTVO, ki ga je uspeno vodil veè let.
Prav je, da omenimo tudi portne uspehe ,saj smo e skoraj 7 let v
samem vrhu lige, ki ima 23 ekip. Bili smo e tirikrat zapored prvaki v ligi,
na kar smo zelo ponosni, saj je Zgornji Log mala vasica, ki nima na pretek
igralcev. Ravno zato v nao ekipo vkljuèujemo tudi igralce iz Litije za kar
smo jim posebno hvaleni.
Tu moram e posebno omeniti , al e pokojnega , Saviek Samota (Omasa), ki je bil eden najbolj aktivnih èlanov v D in je tudi veliko pripomogel k
portnim uspehom in infrastrukturi ter pustil globok peèat v portnem
drutvu.
Sedaj pa naj se vrnem na zaèetek zgodbe. Vsako leto se pomerimo STARI
in MLADI iz nae vasi v nogometu in to Je e tradicija vse od leta 1955.
Takrat se je nogomet igral na prvem pokoenem travniku v naem produ in
tudi v POGONIKU. Ta tradicija se je ohranila vse do dananjih dni in je
edinstvena v blinji in daljnji okolici.
Na mladih pa je, da to tradicijo ohranijo tudi v prihodnje.
Prav tako pa letos mineva 10 let izgradnje ploènika na Zgornjem Logu, ki
se je uspeno zakljuèil v letu 1997, kljub nekaterim posameznIkom, ki so
nasprotovali temu projektu. Kres Franci pa gre najveèja zasluga , da smo to
prepotrebno investicijo tudi uspeno zakljuèili.
Predsednik D Zgornji Log
Vinko PRAPROTNIK

Helena PERKO

KEBAB
(velikost ??)

OLSTVO

Avgust 2007

○○○○○○○○○○○○○○○

Litijski planinci so se 28. 7. 2007 povzpeli na rd (Monte
Sard, 2424 m), razgledni vrh na grebenu med dolinama
Reklanice in Rezije. Vsi udeleenci izleta so najprej
prehodili mulatjero od koèe Gillberti nad Nevejskim
sedlom do bivaka Marussich. e na sedlu nad bivakom
se odpre pogled v Rezijo, to najzahodnejo dolino, v
kateri ivi slovenski jezik. Veèina pa se je po grebenski
poti povzpela e na vrh, ki je zadnji v grebenu, ki pada s
Kanina, zato je z njega res velièasten razgled od
mogoènega Montaa na drugi strani doline do naih
velikanov Mangrta, Jalovca in Triglava, ki so od zahoda
pokaejo v povsem drugaèni luèi. Nepozaben je tudi
pogled navzdol na veè kot tisoè metrov nije leeèa
naselja v Reklanski dolini.

V èasu od 15.7. do 21. 7. 2007 je v Podljubelju potekal
4. druinski planinski tabor, ki se ga je udeleilo 17 druin
z 28 otroci in 39 odraslimi. Imeli so izredno sreèo z
vremenom, saj ves èas bilo sonèno in suho vreme, tako
da so izvedli vse naèrtovane izlete. Tako so bili na Kofcah,
Velikem vrhu, na Zelenici, na starem Ljubelju, planini
Koroici in na Koutici. Ogledali so si tudi rudnik ivega
srebra v Podljubelju, Tolminèev slap, spominski park
podrunice taborièa Mauthaussen in Dolanovo
sotesko. Z lavinskimi psi so jih obiskali èlani kinolokega
drutva Storiè, ki jih vodi Miran Tiler. Tudi ta tabor je
tako kot vse dosedanje nadvse uspeno vodil Ale
Pregel. Z zakljuèkom tabora pa e ni konec druenja
udeleencev, saj se 25. .8. 2007 odpravljajo e na
Slemenovo pico.

Udeleenci 1. pohoda na GEOSS, 26.5.1990

PD Litija vabi v soboto, 22. 9. 2007 na 18. pohod na
GEOSS. Trasa pohoda bo takna kot vsa leta doslej.
Start bo pri Predilnici Litija, pohodniki se bodo povzpeli
na Streni vrh, se spustili do Konja in se nato po gozdnih
poteh povzpeli na Vaèe ter èez Klanec do Spodnje Slivne,
kjer bo zakljuèek s podelitvijo priznanj. Hoje bo za 3 do
4 ure.
Planinsko drutvo Litija tokrat prviè nastopa kot
organizator pohoda, zato se bomo e posebej potrudili,
da to lepo planinsko pot predstavimo èim veèjemu tevilu
ljubiteljev narave in da bi se ti med nami prijetno poèutili.
Borut VUKOVIÈ

STEKLARSTVO
(velikost ??)
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Vse fante, ki obiskujejo osnovno olo od 1. do 9. razreda
in jih zanima ROKOMET, VABIMO, da se vpiejo v
rokometno olo. Prav tako bomo organizirali v O
martno vadbo za dekleta do 5. razreda, za dekleta v
Litiji in vsa stareja dekleta pa skrbi RD Litija.
Vsi zainteresirani, ki imate radi port in zabavo, se lahko
v rokometno olo vpiete od dne 03.09.2007 dalje, vsak
dan po razporedu treningov rokometa na rokometnem
igrièu pri O martno ali pa v portni dvorani v Litiji!
Lahko pa nas tudi poklièete na GSM tevilko 031-749577 (Primo Cenkar) ali 031-375-260 (Tone Justin), èe
elite povpraati za veè informacij o delu v naem
drutvu!
Vabljeni vsi nadebudni mladi portniki in portnice !!!
Rokometno drutvo martno 99

NK JEVNICA

Treningi za sezono 2007/2008 so se zaèeli 23.7.2007
za èlansko ekipo. Med igralci je kar nekaj novih obrazov,
kar potrjuje, da se dobro dela in so se igralci odloèili za
pripadnost Jevnici. Trener ostaja g. Toma Upelj, ki bo
zdruil stare in nove igralce in pripravil ekipo za
tekmovanje. Proti koncu meseca JULIJA pa so na igrièe
stopili deèki in mladinci ter zaèeli s treningi in pripravami
na novo tekmovalno sezono.
Veseli pa nas, da so k organizaciji in vodenju kluba prile
mlade moèi, ki imajo e veliko energije in z njimi nam
bo laje v novi sezoni.
Urejanje in vzdrevanje igriè pa poteka veèinoma na
prostovoljnem delu mlajih èlanov.
Tako se je v vroèih dneh neprestano namakalo glavno
igrièe, ki se ga je tudi redno kosilo in gnojilo. Pogled na
zeleno travnato povrino je èudovit.
V sezono stopamo s sloganom » Skupaj smo moèneji
in bolji!«
Za NK JEVNICA
Marjan MEDVED- Medo
041-360-687

POVABILO NA
KOLESARSKI VZPON
IZ LITIJE NA DOLE
PRI LITIJI
Start: 08.09.2007 med 10. in 11. uro ( posamièen start)
s parkirièa pri OMV v Litiji
Cilj: portno igrièe pri O Dole pri Litiji v sklopu
prireditve »Oglarska deela 2007«
Proga : Dolina proge 27 km, viinska razlika 430 m.
Kolesarji vozijo posamièno.
Nagrade : Vsak udeleenec bo prejel spominsko majico,
topli obrok in napitek.
Prireditev bo potekala ob vsakem vremenu. Kolesarji
vozijo na lastno odgovornost in z upotevanjem
cestnoprometnih pravil. Otroci samo v spremstvu starev
ali skrbnikov in z obvezno uporabo zaèitne èelade!
Organizator: portno drutvo Dole pri Litiji
Informacije: Janez Hribar 051 609 676
portno drutvo Dole

PETZEN OPEN 2007
Tekmovanje se je odvijalo 14 - 15. 7. 2007 blizu
korokega mesta Pliberk na Avstrijski strani gore Pece,
ki se dviga v nebo preko 2100m. Organizatorji so blili
nai zamejski sosedje iz Koroke in so zato na
tekmovanje vljudno povabili tudi Slovenske pilote. Vseeno
je bila velika veèina Avstrijcev, saj so bili le trije slovenski
tekmovalci. Tekmovanje je telo tudi za avstrijsko
dravno ligo v hitrostnih preletih.
Prireditev je trajala dva dni in vsak dan so imeli svojo
disciplino, ki jo je bilo potrebno odleteti. Prvi dan je
organizator sestavil 55km dolgo disciplino. Ta je potekala
od Pece pa do gore Ojstrc (2140m), 10 km severno
oddaljene od slovenske Koute. Zaradi bliine Celovkega
letalièa so imeli tekmovalci omejitev viine na 2400m
in, kakor je bilo po tekmi videno, ni bila postavljena
prenizko.
Vzletièe je bilo na severni strani, kar je bilo rahlo
nenavadno in neugodno, saj je to pomenilo slabo
termièno aktivnost ob e tako neugodnemu splonemu
junemu vetru. Te razmere je najbolje izkoristil na Matej
Ceglar, ki je tartal najbolje med vsemi, si s tem zagotovil
prednostni poloaj na zaèetku dirke in ga kasneje tudi
obdral. Proti koncu dirke se je ustvarila skupina petih
pilotov, z Matejem na èelu. Le on izmed teh tekmovalcev
je uspel izpeljati ciljni dolet. S tem je odletel svojo prvo
zmago s sposojenim tekmovalnim padalom, katero ima
za saboj e osvojeno letonje svetovno prvenstvo. Kljub
temu je naega zmagovalca spremljal zlobni kratek;
namreè organizatorji so sprva imeli teave z njegovim
instumentom, ki pokae pot leta in ostale pomembne
podrobnosti, kot so morebitno krenje viine, itd. Na
sreèo se je vse lepo izteklo.
Naslednji dan se je zaèel malce drugaèe. Matej je priel
v sredièe pozornosti in pogovorov. Organizator ga je
opremil s posebno napravo life tracking, ki sproti kae
kje toèno se Matej v doloèenem trenutku nahaja v zraku.
Nedeljska disciplina je bila dolga 29km, zaradi
moènejega junega vetra, ki ni omogoèal varnega
letenja na severni strani Pece. Dirka je bila sestavljena
bolj nad ravnino, stran od gora. e preden pa se je zaèela
in med tem ko so tekmovalci e nabirali viino, se je
pripetila manja nesreèa. Avstrijski udeleenec dirke je
zato potreboval malce pomoèi in helikopter, kar je
pomenilo takojno prekinitev dirke. Tekmovalci so se
morali na èim hitreji naèin spustiti na pristanek, da so
naredili prostor helikopterju.
Prekinitev tekme je Mateju pomenila skupno zmago na
tekmovanju, èeprav je bil pred samim zaèetkom druge
tekme zopet v zelo dobrem vodilnem poloaju.
Tanika Virtovek je bila v enski razvrstitvi na tretjem
mestu, Matej Belèiè pa je pristal skupno na 15. mestu.
Na koncu dvo-dnevne tekme so bili vsi sreèni in
zadovoljni, razen Mateja, ki je bil presreèen.
Mateja ADRINEK
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IGRALCI TENIS KLUBA AS LITIJA USPENI
PO EVROPI IN SVETU
Najbolji igralci Tenis kluba AS Litija so bili letonje
poletje zelo aktivni. Anja Poglajen, Nik Razborek,
Nastja Kolar in Pia Èuk so imena, ki so e posebej
zaznamovala poletne mesece s svojimi uspenimi
nastopi v tujini.
Anja Poglajen, se poèasi a vztrajno dviguje na lestvici
WTA. Tako je trenutno na 714.mestu WTA svetovne
tenike lestvice ( stanje 13.08.2007), cilj pa je do konca
avgusta priti pod 700. V juliju se je Anja odpravila na
serijo turnirjev WTA z nagradnim skladom 145.000 $ .
Njeno mesto na WTA lestvici ji je omogoèilo, da je bila
direktno sprejeta v kvalifikacijah vseh tirih turnirjev  V
Barceloni, Palermu, Bad Gasteinu in Stockholmu. reb
ji je kar dvakrat namenil 1.nosilko. Tako je v Barceloni
igrala z 52.igralko sveta madarsko Agnes Sazvay in ni
imela nobene monostni za zmago, prav tako ne v
Stockholmu proti francozinji Yulie Fedossovi, 113.igralki
WTA. Zato pa je dosegla velik uspeh v Palermu, kjer je
Anja v 1.kolu kvalifikacij premagala nemko Carolin
Kotuzz kar 6:0 in 6:2, v drugem kolu pa potem izgubila
od 4.nosilke rusinje Katarine Ivanove. V Palermu sta
poleg Anje v kvalifikacijah nastopili e Andreja Klepaè
in Maa Zec-Pekiriè. Andreji se je uspelo prebiti skozi
kvalifikacije v glavni turnir, Maa pa je v 1.kolu izgubila
od 2.nosilke Klare Zakopaleve.
V avgustu bo Anja nastopila na turnirjih z nijih nagradnim
skladom, 25.000 $ ali 10.000 $. Eden takih turnirjev je
e za njo in sicer je uspeno nastopila na Portugalskem
v Coimbri, kjer je v prvem kolu izgubila od 3.nosilke
èehinje Zahvalove (130 WTA) 6:2 in 6:2, v igrah dvojic
pa se je v paru s francozinjo Huch Violett uvrstila v
èetrfinale , kjer sta za las s 7:5 in 6:4 izgubili od 3.nosilk.
Anjo je osvojila zajeten kupèek toèk za WTA lestvico
dvojic, tako da bo kmalu uvrèena tudi na WTA lestvico
parov. Anjo èaka e glavni turnir 10.000 $ na Finskem
v Savitaipelu in 25.000 $ v Mariboru, nato pa bodo
sledile priprave na Portoro ( 145.000 WTA) ,saj Anja
upa, da se ji bo uspelo uvrstiti v kvalifikacije tega
najveèjega turnirja v Sloveniji.
Nik Razborek se je z uspenimi nastopi na evropskih
turnirjih uvrstil med TOP 5 igralcev na Evropski teniki
lestvici do 14 let. Tako kroji sam evropski vrh in odkrito
raèuna na evropski Masters, kamor se uvrsti samo 8
najboljih evropskih igralcev. Nik je v juliju nastopal na
seriji turnirjev 1.kategorije na Nizozemskem, v Franciji,
v Nemèiji, ter poleg tega zastopal e barve Slovenije na
evropskem posamiènem prvenstvu, kjer je bil zelo
uspeen, saj se je uvrstil v èetrtfinale. Najveèji uspeh
pa je zabeleil v nemkem Kolnu, kjer je izgubil ele v
finalu. Avgusta si bo Nik vzel malce premora, nato pa ga
èaka ekipno dravno prvenstvo, ter zakljuèni Mastersi v
kategoriji do 14 in do 16 let.
Nastja Kolar je tako kot Nik zastopala Slovenijo na
evropskem posamiènem prvenstvu in se tudi uvrstila v
èetrtfinale, poleg tega uspeha pa je zabeleila e odlièna
nastopa v Parizu na turnirju 1.kategorije, kjer je izgubila
v finalu, ter v Kolnu, kjer je prila do polfinala. Trenutno
je na 10.mestu evropske tenike lestvice, a ker je leto
mlaja od nasprotnic in ima pravico do nastopa v tej
starostni kategoriji tudi e prihodnje leto, se ji obeta, da
bo e konec leta zasedala 1. ali 2.mesto na evropski
teniki lestvici.
Na moènem mednarodnem turnirju do 12 let v
avstrijskem Bergheimu sta nastopila tudi Pia Èuk in
Mark Èuk. Turnir bo verjetno ostal predvsem mladi,
enajstletni Piji Èuk, v lepem spominu, sa je po porazu
v 1.kolu glavnega turnirja proti odlièni romunski
predstavnici, nato v tolailni skupni ruila tekmico za
tekmico in se uvrstila v finale, ter osvojila velik pokal.

TENIKA OLA AS

Pia je v zaèetku avgusta odlièno nastopila tudi na
tradicionalnem Bergantovem memorialu v Mariboru, kjer
se je uvrstila v polfinale in osvojila pokal za 3.mesto.
V Mariboru je odlièno nastopila tudi Lara Kralj, ki je po
hudi borbi ugnala 7:6 in 7:6 Pirs Nino iz Rogake ter se
uvrstila v 2.kolo. V glavni turnir se je pri deklicah poleg
Pije in Lare uvrstila tudi Sire Sara, ki pa se je potem
al pokodovala in dvoboj v 1.kolu predala. Pri deèkih
so se v glavni turnir uvrstili Valentin Horvat, Mark Èuk
in Tim teferl. V glavnem turnirju je najbolje nadaljeval
Valentin Horvat, ki se je uvrstil v polfinale in tako kot
Pija osvojil pokal za 3.mesto.
Bla Bizjak je nastopal z reprezentanco na evropskem
turnirju do 13 let v Franciji.
Konec avgusta èaka Blaa Bizjaka nastop na evropskem
turnirju do 14 let 2. kategorije v Umagu.
Anita Kosmaè in iva Koak sta nastopali na evropskem
turnirju do 16 let na Hrvakem ( Mali Loinj ) in v Kranju.
Na Malem Loinju sta se obe uvrstili v 2. kolo, v Kranju
pa se je odlièno odrezala Anita Kosmaè , ki se je uvrstila
v èetrtfinale, medtem ko je iva Koak al izpadla v
1.kolu. Kljub temu na evropski lestvici do 16 let trenutno
bolje kae ivi Koak, ki zaseda 120.mesto , Anita
Kosmaè je na 296. mestu med dekleti do 16 let.
Ostali tekmovalci so si vzeli nekaj premora, v avgustu
pa se vsi e pospeeno pripravljajo na jesenske zakljuène
turnirje. Tekmovalno najbolj pester bo september, ki bo
predvsem v znamenju ligakih dravnih prvenstev v
posameznih kategorijah.
Tenis klub AS Litija ima v ognju kar precej eleza in
seveda odkrito prièakujemo e kaken nov naslov
dravnih prvakov.
Konec avgusta se bo prièel vpis novih nadebudneev v
teniko olo AS. Vpisovali bodo predvsem otroke rojene
med leti 2002 in 1997. Nekaj prostora v posameznih
skupinah pa je tudi za stareje, vendar je tu omejitev
veèja.

Dodaj 3 slike, slika Nika od Mateva za koledar 2008
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OBVESTILA

LADU KRISTANU

○○○○○○○○○○○○○○○
V NAJEM ODDAM brunarico na Zgornjem logu.
Mona uporaba igrièa za odbojko, nogomet in
koarko. GSM: 041-872-784.

TAKOJ ZAPOSLIM DELAVCA za izdelovanje
ostreij, krovskih in kleparskih del. Izkunje so
zaeljene, niso pa pogoj za sklenitev delovnega
razmerja. Vsi zainteresirani poklièite na GSM: 041
616-102 ali na e-mail: ostresja@ostresja-bajc.si

IÈEM varstvo za enoletnega otroka. Informacije: 041
662 085

Obmoèno zdruenje Rdeèega kria Litija vabi meèane
iz desnega brega Litija, da postanejo oziroma ostanejo
èlani najveèje humanitarne organizacije pri nas, katere
osnovna dejavnost je pomoè ljudem v stiski,
krvodajalstvo, ki je veè kot 50. letna tradicija tudi v Litiji,
skrb za stareje ljudi, postaje RK v Litiji - desni breg,
kjer krajanom merijo krvni tlak, holesterol in sladkor.
Sredstva, ki jih zberemo s èlanarino namenimo za
prehrambene pakete druinam in posameznikom, ki so
v stiski, za sreèanja starejih nad 70 let, za letovanje
socialno ogroenih otrok, za nakup olskih potrebèin
otrokom, katerih stari ne zmorejo toliknih strokov in
e bi lahko natevali
V potne nabiralnike boste prejeli polonice in v kolikor
se boste odloèili za plaèilo èlanarine, vas prosimo, da
polonico izpolnite in poravnate pri poti, banki ali pa
se osebno oglasite pri nas in to na Maistrovo 6, v
Litiji , (skladièe OZRK Litija), dne 21. avgusta 2007 od
11,00 do 15,00 ure.
Za vae zaupanje se vam zahvaljujemo tudi v imenu tistih,
ki jim bomo lahko z zbranimi sredstvi pomagali in ali
veste, da se vam bo vaa dobrota povrnila !?

Vabilo na ogled sejma v GORNJI RADGONI !
KSS LITIJA v sodelovanju z GOVEDOREJSKIM
DRUTVOM tudi v letonjem letu organizira ogled sejma
v Gornji Radgoni v torek 28.08.2007.
Avtobusni prevoz bo organiziran iz Dol, Gabrovke, Velike
tange in Litije. Poleg sejma si bomo v Logarovcih
ogledali bioplinarno na praièerejski kmetiji. Na blinji
turistièni kmetiji bo organizirano kosilo. Ob povratku
domov si bomo ogledali e govedorejsko- vinogradniko
kmetijo, kjer bo tudi degustacija njihovih vin. Cena
ekskurzije ( prevoz, kosilo, ogledi, vstopnina in
degustacija) je 20 EUR.
Vse informacije lahko dobite v KSS Litija, kjer se lahko
tudi prijavite.
Telefon 8995 014, 8995 013 !!

Zgodi se vèasih, kot bi se utrnilo stoletje, kot bi se podrl
svet, èisto narobe od tistega, kar bi po pravilih ivljenja
prièakovali.
Z veliko boleèino smo sprejeli novico, da je od nas odel
Lado Kristan; èlovek, ki je do zadnjega diha imel odprte
oèi in srce ter razirjene roke za ivljenje.
Lado Kristan je bil kmet in velik èlovek po srcu in dui.
Goreèe je ljubil svoje njive, travnike, gozdove, ivali, svoje
najblije in nas vse. Bil je na iskreni prijatelj, èlovek
dobrote, srène kulture ter vedno pripravljen pomagati
ljudem v stiskah. Vse ivljenje je trdo garal in skromno
ivel, zato ga je sprejela narava in tudi vsi, ki smo ga
poznali.
Lado ni nikdar obiskoval vrtca in vendar je s svetlobo
zapisan v srcih naih vakih malèkov, njegovih starev
in nas vzgojiteljev. Ko smo iskali igralni prostor za
najmlaje v vrtcu »SONÈEK« na Vaèah nam ni pomagala
nihèe, le Lado je razumel nao stisko in nam dovolil, da
smo na njegovi zemlji brez plaèila uredili zaèasno igrièe.
Ob njegovem odhodu mu ostajamo veliki dolniki in
vendar naj beseda »HVALA« oznanja spotovanje do
èloveka, ki je tudi v teh mrzlih èasih hlastanja po
materialnem bogastvu znal biti dobrotnik in prijatelj
najmlajim.
Franci KONÈAR

Dodatne informacije lahko dobite na telefon 01 8963730
15. VAKI DAN

Obmoèno zdruenje RK Litija

Furman sem bil...
V NEDELJO, 26. AVGUSTA 2007, NA VAÈAH
10.30 uri otvoritev kulinariène razstave v prostorih O
Vaèe. Vzporedno z razstavo bo potekal del kulturnega
programa, lahko pa se boste zadrali tudi ob bogato
zaloenih stojnicah.
14.00 uri kulturni program, ki bo vseboval prikaz obrti in
navad povezanih z furmanstvom. Sodelovali bodo
konjenica Jesenje - GEOSS, MePZ Vaèe, Pevska skupina
Klaski iz Izlak ter Gledalika skupina GEOSS.
16.00 uri zabava z ansamblom Toneta Rusa
Vljudno vabljeni na Vaèe!

POPRAVEK

Popravek in opravièilo:
V prejnji tevilki Obèana, sem v èlanku Predstavitev litijskega brodarstva
na furmanskem prazniku v Postojni napaèno navedla izdelovalca makete
tombasa. Pomanjano ladjo je izdelal g. Matja Zavrl. Za napako se
opravièujem.
Jelka BABIÈ

gostilna maèek
VIGOR
(velikost ??)

V SPOMIN
JANEZU BLAJU

SEPT 2006

Krik, ki pretrga ne beline,
Krik, ki pretrga ne èrnine.

Kako je prazen na dom,
nae dvorièe, oko zaman okoli hie te ièe.
Niè veè ni smehljaja,
le trud tvojih rok nam ostaja.

Krik, kot krik buèanje vetra,
Krik, ki ne pretrga ne tiine.

6.10.1951 - 20.8.2006

V SPOMIN

Krik, ki ne pretrga vpitja,
Krik, ki si bistvo mene bitja.

Usoda z udarci nam ne prizanaa,
brez milosti dragim ivljenja ugaa.
Globoke nam rane zasaja v srce,
brezèutno ozira se v nae gorje.

V mesecu septembru bo minilo leto dni odkar nas je
prezgodaj zapustil na dragi mo, oèe, dedek, pradedek, stric
in brat

V SPOMIN

Odhod teko je preboleti,
v sebi resnice ne da se verjeti.
Celo, ko resnica ti v dlani lei,
jo ves èas zanika, ker bridko boli.
Ne, nisi za vedno zaspal, vedno bo z nami ostal.

HINKO JAMEK
iz Zagozda 12, Dole pri Litiji.

ob deseti obletnici slovesa
SLAVKA SAVKA
z Brega pri Litiji

Hvala vsem, ki obièejo njegov grob in mu prigejo sveèe.
Vsi njegovi

V spomin na èas, ko si nam bogatil ivljenje ter v zahvalo za
vse, kar si nam s svojim zgledom in plemenitim znaèajem dal.
Èeprav te ni, se tvoj glas e vedno slii.
Hvala vsem, ki nanj niste pozabili in mu priigate sveèke.

Vsi njegovi

Vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
na tebe spomin
bo veèno ostal.

OKT 2006

ZAHVALA

V SPOMIN

ob nenadni izgubi sina, brata in oèeta

28. avgusta mineva eno leto odkar nas je zapustil na dragi
mo, oèe, brat in stric

MIROTA PERIÆA
(14.4.1978 - 26.7.2007)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem in sodelavcem za izreèena soalja, cvetje in sveèe.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Mama Marija, brat Dragan z druino in ena Anita z druino

ANTON DOBLEKAR
iz Goliè
(1955 - 2006)
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, priigate sveèe,
prinaate cvetje in se ga spominjate z lepo mislijo.
Vsi njegovi

Usoda kruta je hotela,
da te teka bolezen
je iz nae sredine
tako prekmalu vzela.
ivljenje celo si garal,
vse za dom in zemljo dal.
Sledi ostale so povsod,
od dela tvojih pridnih rok.
ZAHVALA
ob boleèi izgubi dragega moa, atija, brata, strica, zeta in bratranca
VLADIMIRJA KRISTANA
z Vaè
1957 - 2007
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znacem, ki ste soèustvovali z nami in nam pomagali, nam pisno in
ustno izrazili soalje, darovali cvetje, sveèe, za svete mae, denarno
pomoè, ter ga v tako velikem tevilu pospremili na njegovi zadnji
poti. Hvala gospodu upniku Janezu Zaletelu za opravljen cerkveni
obred, pevcem in organistu z Vaè, PGD Vaèe, ostalim gasilcem in
nosilcem praporov, SLS Litija in govorniku g. Karlu Jurjevec in
Robertu Garantini.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.
Vsi njegovi

Izzvenela je e ena pesem,
Sonce je za goro lo.
Grenka alost v srcu mojem,
Bridko, bridko je slovo.
Le spomini e ivijo,
Ko si bil e ti med nami,
Zdaj po licih solze nam drsijo,
Saj tako tako smo sami!
(V Jakopiè)
ZAHVALA
Nenadoma nas je zapustil na dragi
JANEZ IZLAKAR
4.8.1935 - 4.8.2007
V trenutkih alosti najbliji potrebujejo predvsem podporo, tolabo in
soèustvovanje. Vse to so nam sorodniki, prijatelji, sosedje in znanci
ponudili in podarili v dneh slovesa od njega. Zahvaljujemo se vsem za
darovano cvetje, sveèe, prelepe govore in izreèena soalja. Hvala tudi
gospodu dekanu Pavlu Okoliu za lepo opravljen cerkveni obred.
e enkrat vsem in vsakemu posebej HVALA!
ena Ani, sinova Jani in Toma z druinama

e v mislih mama mi prepeva
in njen mehki glas doni,
oèi e njene v mislih vidim
dobroto, ki iz njih ari.
e vedno vonjam kruh domaèi,
ki mama nam ga pekla je;
z ljubeznijo je bil ustvarjen,
da v njem drhtelo je srce.
Spomini topli v srcu skriti,
vsak dan se znova prebude,
prièarajo moj èas najlepi ob njih oèi se zasolze.
ZAHVALA
Nenadoma in mnogo prezgodaj nas je v boleèini zapustila tudi naa
draga mami, mama, hèi in sestra
DOROTEJA ZAGORC
iz Tep
1940 - 2007
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izreèena
soalja, darovano cvetje, sveèe in svete mae. Hvala g. upniku
Andreju upanu za lepo opravljen obred, pogrebcem, pevcem,
trobentaèu in Lauri za poslovilne besede.
Posebej se zahvaljujemo druini Kastelic - Lamovek, ki nam je v tekih
trenutkih nesebièno pomagala. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo
spotovali in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

Zdaj se spoèij izmuèeno srce,
zdaj se spoèijte zdelane roke,
zaprte so utrujene oèi,
le drobna luèka e gori.
ZAHVALA
ob boleèi izgubi nae drage
FRANÈIKE KRAEVEC
01.10.1932  12.07.2007
iz Gobnika pri Gabrovki
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
vaèanom Gobnika, sodelavcem in znancem za izreèena soalja,
darovano cvetje, sveèe, svete mae in darove za cerkev. Posebna
zahvala patronani sestri Mateji za obiske na domu.
Zahvaljujemo se g. upniku Stanislavu kufci za pogrebni obred,
pevcem, Marinki Hostnik za poslovilne besede, pogrebcem, g. Sotlarju
za organizacijo in vsem, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti.
alujoèi: mo Rudi, hèerke Mari, Zinka in Jelka z druinami

Dostojanstveno, kot si ivel,
si nenadoma tudi odel.
ZAHVALA
Ob boleèi izgubi dragega oèeta, dedka in pradedka
ANTONA BERÈONA
iz Jele, martno pri Litiji,
25. 02. 1925  02. 08. 2007
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki
ste bili v tekih trenutkih slovesa z nami. Hvala sosedom in
vaèanom za vso podporo in pomoè ter hvala vsem, ki ste nam
izrekli soalje, darovali cvetje in sveèe.
Hvala zdravnici, dr. Kokotovi, za posebno skrb, ki jo je v zadnjem
èasu izkazovala dragemu oèetu. Hvala upniku za zadnje slovo,
hvala pevcem, govorcema, pogrebcem ter pogrebnemu zavodu.
Dragi ata, za vedno te bomo imeli v lepem spominu.
Vsi njegovi.

FOTOREPORTAA

STARO MESTNO JEDRO LITIJE DOBIVA NOVO
PODOBO - Elsnerjeva hia v centru mesta je po obnovitvi
dobila svojo podobo in popestrila samo Litijo. Sedaj so
na vrsti notranja dela, vodovod, tlaki in ometi skratka
priprava za vselitev novih stanovalcev. al za dananji
èas je hia z veliko pomankljivostjo, ker nima
zagotovljenih parkirnih prostorov.

VALVAZORJEV TRG Z NOVO PRIDOBITVIJO Stanovalci Valvazorjevega trg 12 so se odloèili
stanovanjsko hio toplotno izolirati in ji z novo fasado
dali lepi videz in s tem popestrili videz tega dela
mestnega jedra stare Litije.

Ciril
GOLOUH

NOVO NASELJE OB PARTIZANSKI CESTI - Ob
Partizanski cesti pod zdravstvenim domom v Litiji
pospeeno raste novo stanovanjsko naselje. Ko èlovek
pogleda na to rastoèe naselje se èlovek vpraa, kot se
e gospod Tine Brilej sprauje »KAJ Z LITIJO«. Tudi tokrat
bi se moral vpraati ali je ta gradnja v skladu z prostorsko
ureditvenimi predpisi, ali smo res v Litiji tako bogati z
gradbenimi parcelami, da si privoèimo taken naèin
gradnje. In konèno ali je napravljena analiza potreb
bodoèih stanovalcev , ki jih bo seveda morala zadovoljiti
lokalna skupnost Obèina Litije.

OSTRANJENA BETONARNA - 24. Julija je bil v betorani
ob Ljubljanski cesti odstranjen e zadnji silos za cement.
Namreè podjetje »Trgograd Litija« d.o.o dokonèno zapira
betonarno na tej lokaciji in se je s proizvodnjo preselilo
v nove prostore v »Zagorico« to je na lokacijo »Lesne
industrije Litija.

LOÈENO ZBIRANJE ODPADKOV - Pogled na prepolne
kontejnerje pri predilnikem bajerju. Ta lokacija, kjer so
zabojniki za loèeno zbiranje so le ti vedno polni, kajti na
to zbirno mesto gravitira skoraj celotna Graka cesta,
Topilnika, Predilnika, Marokova, Ul. 25 maja , zaradi
dobrega dostopa, pa pripeljejo na to mestu z avtomobili
tudi drugi veèji uporabniki embalae svojo odpadno
embalao. Zato bi bilo potrebno razmisliti o veèjem tevilu
kontejnerjev, predvsem za plastiko in papir.

VIS MAHKOVIC

Javno glasilo
OBÈAN
je
vpisano v evidenco javnih glasil pri
Ministrstvu za kulturo RS
pod zap. t. 1638.
Èasopis prejemajo vsa
gospodinjstva v obèini
Litija.
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