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LITIJSKA SMETARSKA VOZILA V NOVI PODOBI

V organizaciji litijskega mladinskega centra, se je v Litiji končala večdnevna multikulturna akcija poslikave specialnih komunalnih vozil Komunalno stanovanjskega podjetja
Litija d.o.o. (KSP), v kateri je sodelovalo 24 mladih grafitarjev iz Italije, Francije, Luksemburga in Slovenije.
Tema projekta, ki je bil v celoti finančno podprt s strani Evropske unije, je bila ekologija,
s poslikavami pa hočejo litijske občane opozoriti na pomen doslednega ločevanja odpadkov. Osnovno sporočilo je, da je potrebno za lepše okolje odpadke pravilno odlagati
že na izvoru ter da je to osnovna naloga vsakega ekološko ozaveščenega posameznika.
Poslikave na nadgradnjah sedmih smetarskih vozil tako predstavljajo recikliranje lesa,
plastike, papirja in bioloških odpadkov. Država
stori premalo ali nič za
izobraževanje in seznanjanje prebivalstva glede
ravnanja z odpadki, tako
da je javnemu podjetju,
ki posluje neposredno z
občani, hočeš – nočeš,
v celoti prepuščena tudi
ta naloga.
Mogoče bo tudi ta projekt vsaj malo spremenil
miselnost občanov glede ravnanja z odpadki in dvignil ekološko zavest in odgovornost
za zdravo življenje naših prihodnjih rodov.
Ozaveščanje in izobraževanje je prvi korak k novi kulturi življenja, k trajnostnemu razmišljanju o odpadkih in tega se zavedamo tudi v javnem podjetju KSP Litija. Zato smo
se z veseljem odzvali povabilu mladinskega centra Litija.
Na novo urejena vozila, sta si po anonimni prijavi in po objavi zavajujočega članka v
časopisu Delo, ogledala tudi dva prometna inšpektorja, ki nista ugotovila nobene neskladnosti poslikanih vozil z veljavnimi predpisi. 
Roman Ciglar, dipl.inž.str.

LITIJA, 24. AVGUST – 26. AVGUST

NASTJA KOLAR – EVROPSKA PRVAKINJA, NIK
RAZBORŠEK BRONASTI

Nastja Kolar in
Nik Razboršek
sta na evropskem prvenst
vu do 18 let
osvojila kar 4
medalje: Nast
ja Kolar zlato
medaljo posamezno in bron v dvojicah,
Nik Razboršek pa bronasto posamezno
in srebrno v dvojicah! Iskrene čestitke obema za
ta zgodovinski us
peh, ne le Tenis
kluba AS Litija,
ampak tud i slovenskega tenisa! (nadaljevanje na 12. strani)

popravila in čiščenje
zobnih protez

iz uredništva
Avgustovska številka je poletno lenobna
kot pravo zatišje pred jesenjo, ki obljublja
viharne polemike. V njih žal ne bo sodeloval
Občanov dolgoletni podpornik in kolumnist
Martin Brilej. V uredništvu bomo pogrešali
njegove prispevke.
Marko Djukić

08.9.2011

Prispevke pošljite do
v elektronski
obliki na naslov: Tiskarna Aco, C.D.K. 39, 1270 Litija
ali po e-pošti: obcan@siol.net • tiskarna.aco@siol.net

19. VAŠKI DAN

“KOZOLCI NEKOČ
IN DANES“
V NEDELJO, 28. AVGUSTA 2011,
NA VAČAH

KOLESARSKI VZPON V OGLARSKO DEŽELO NA DOLE Pri LITIJI
START: Iz LITIJE: 10. 09. 2011 med 9. in 10. uro (posamičen start) s parkirišča
pri OMV v Litiji (info 051 609 676 Janez) Na progi bo poskrbljeno za okrepčila (Vel. Preska). Iz RADEČ: 10. 09. 2011 med 9. in 10. uro (posamičen start)
s trga v Radečah (info 041 496 543 Borut). Na progi bo poskrbljeno za okrepčila (Celestina – Sopota). CILJ: Igrišče pri OŠ Dole pri Litiji v sklopu prireditve
»Oglarska dežela 2011« 
(nadaljevanje na 12. strani)

S topite korak naprej.
S torite korak,ki

spremeni življenje.

Vpišite se v programe za odrasle za poklice:
srednja šola:
• trgovec
• predšolska vzgoja – NOVO!!!
• ekonomski tehnik
• strojni tehnik
višja šola:
• ekonomist – NOVO!!!!
• inženir strojništva
• organizator socialne mreže

Pridružite se družbi uspešnih!
IC Geoss z vami že 60 let na poti do novih znanj.

Podrobnejše informacije: 01/8980-570, 041/733-980, www.ic-geoss.si
Veseli bomo tudi vašega obiska v IC Geoss d.o.o, Trg na Stavbah 8a, Litija.

SREDA - 24.8.2011

MUSICAL S SLOVENSKIM OKTETOM

Letos mineva 60 let od pričetka delovanja in ob tej obletnici jih gostimo tudi v Litiji. »SLOVENSKI OKTET je
pojem, ki si je v slovenski kolektivni zavesti pridobil mesto, kakršno pripada Prešernu ali Cankarju v ožjem
književnem in v širšem kulturnem smislu ali kakor ga ima Bled v krajinskem smislu ali Triglav v splošni
simboliki slovenskega naroda.« Predstavili se bodo z uspešnicami iz zadnje zgoščenke z naslovom Kaktus,
katere so povezali v odličen muzikal, in dodali tudi nekaj iz svojega »železnega« repertoarja.
ŽENSKA VOKALNA SKUPINA LIPA LITIJA deluje drugo leto v okviru PD Lipa. Že prvo leto se je skupina
odlično odrezala na Območni reviji Zasavja in bila nato izbrana med 8 malih vokalnih skupin Slovenije.
Mlade pevke s kar nekaj glasbenega znanja, poleg ljubezni do prepevanja, druži tudi prijateljstvo, ki je
gotovo pomemben dejavnik pri njihovem uspehu.

PETEK - 26.8.2011

ČETRTEK - 25.8.2011

PREKMURSKI VEČER S HALGATO BANDOM

Prekmursko-ciganska glasbena skupina prihaja iz Prekmurja in izvaja tradicionalno in avtorsko
glasbo. Njen značilni »halgato« zvok se navdihuje s panonskimi sentimenti, sicer pa del njenega
repertoarja sestavlja tudi svetovna plesna glasba. Izraz »hallgato« sicer označuje ritem
»rubato« v značilni madžarski glasbi, »halgato« pa pomeni tudi poslušati. Še posebej bo večer
zanimiv, ker bodo gostje zaigrali tudi skupaj s PIHALNIM ORKESTROM LITIJA, ki deluje že 112. leto.
Orkester je v vseh letih delovanja dokazal, da ima v sebi veliko življenja in da je vredno ohranjati
tradicijo godbeništva v središču Slovenije. Skozi vsa leta delovanja so prebrodili že marsikatero
oviro in nas vedno znova razveseljujejo z odličnimi koncerti.

DALMATINSKI VEČER S PETROM GRAŠEM

Odličen hrvaški pevec, ki prihaja iz Splita, je tekstopisec, skladatelj in kantavtor,
ki po Sloveniji navdušuje na mnogih koncertih. Njegove pesmi so osvojile srca
ljubiteljev balad. V Litijo prihaja s svojo spremljevalno skupino in obeta se
nam odličen večer, predvsem zato, ker bodo (tako kot že vsa leta) vse obiskovalce
znova razveselili tudi odlični domači pevci MOŠKE VOKALNE SKUPINE LIPA, ki so
zagnani, pogumni, radoživi, predvsem pa talentirani. To so nam že večkrat dokazali
in zato bo letošnji dalmatinski večer zagotovo nekaj posebnega, nekaj, kar bo
vredno ogleda. Spremljal jih bo TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO.

DOBRODOŠLI VSAK VEČER OB 20. URI NA PLOŠČADI PRED ŠPORTNO DVORANO V LITIJI!

(v primeru slabega vremena bo prireditev v Športni dvorani)
SPONZORJI:


Občina Litija

MATETOVA DRUŽBA, d.o.o.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Mestna
skupnost Litija
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POROČILO O SPREJETIH SKLEPIH IN ODLOČITVAH

7. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v sredo, 13.7.2011 ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Sejo je vodil župan Franci Rokavec, ki je s predloga dnevnega reda
umaknil točko 9: »Javno zasebno partnerstvo.« V nadaljevanju povzemamo posamezne točke:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Litija – drugo branje
Občinski svet Občine Litija je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Litija. V Odloku o oglaševanju
v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/08) se je v 12. členu dodal nov
četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo 1. odstavka 12. člena tega odloka, je izjemoma
dovoljeno postavljati transparente na lokaciji s parc. št. 1028/7 k.o.
Litija (to je na cestni ograji ob pločniku ceste G2 108 v neposredni
bližini mostu čez reko Savo v mestu Litija) za potrebe prireditev, ki jih
organizirajo neprofitne organizacije, vendar le v primeru, da so vsa
ostala oglasna mesta polna ter na podlagi predhodno pridobljenih soglasij pristojnega upravljavca ceste«.
Poleg tega je bilo nadomeščeno besedilo priloge 1 odloka z novim besedilom, ker se je število zemljišč po določenih parcelacijah in prodajah nekoliko spremenilo. Priloga odloka vsebuje seznam občinskih in
državnih cest, kjer je možno oglaševanje na obešankah drogov javne
razsvetljave ter seznam občinskih in privatnih zemljišč, kjer je možno
oglaševanje na ostalih objektih oglaševanja.
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje vodovoda Ribče- prvo branje
Občinski svet Občine Litija je na svoji 7. seji z dne 13.07.2011 sprejel
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje vodovoda Ribče v prvem branju.
Prebivalci naselij Jesenje, Vernek, Zapodje in Ribče so se pred izvedbo
projekta oskrbovali z vodo iz dveh lokalnih vodovodov, nekateri pa
tudi iz kapnic. Oba lokalna vodovoda sta bila po kakovosti neustrezna
za uporabo, prav tako njuna izdatnost ni omogočala vodooskrbe v
sušnem obdobju ter širitve na nove uporabnike.
Na podlagi programa opremljanja bo Občina Litija odmerila komunalni prispevek lastniku objekta za investicijo v opredeljeno gospodarsko
javno infrastrukturo. Za potrebe odmere komunalnega prispevka so
obračunski stroški preračunani na enoto mere, to je m2 parcele objekta oziroma m2 neto tlorisne površine objekta.
Glede na to, da je odmera komunalnega prispevka odvisna od velikosti
objekta in parcele pa to tudi pomeni, da lahko lastniki večjih objektov
pričakujejo ustrezno višji, lastniki manjših objektov pa ustrezno nižji
komunalni prispevek, odvisno od vsakega primera posebej.
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje vodovoda Zg. Log- prvo branje
Občinski svet Občine Litija je na svoji 7. seji z dne 13.07.2011 sprejel
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje vodovoda Zgornji Log v prvem branju.
Na območju, ki ga opremlja vodovod Zgornji Log, se nahaja 40 stanovanjskih objektov in trije objekti v gradnji. Naselje je bilo pred začetkom izgradnje vodovoda brez javnega vodovodnega sistema. Uporabniki so ta problem reševali sami s kapnicami ali zasebnimi zajetji.
Občina Litija je v letu 2009 začela z investicijo v izgradnjo javnega
vodovoda in je, v tem trenutku, v zaključni fazi.
Na podlagi programa opremljanja bo Občina Litija odmerila komunalni prispevek lastniku objekta za investicijo v opredeljeno gospodarsko
javno infrastrukturo. Za potrebe odmere komunalnega prispevka so
obračunski stroški preračunani na enoto mere, to je m2 parcele objekta oziroma m2 neto tlorisne površine objekta.
Glede na to, da je odmera komunalnega prispevka odvisna od velikosti
objekta in parcele pa to tudi pomeni, da lahko lastniki večjih objektov
pričakujejo ustrezno višji, lastniki manjših objektov pa ustrezno nižji
komunalni prispevek, odvisno od vsakega primera posebej.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok - skrajšani postopek
Pravilnik se je dopolnil tako, da so do subvencije upravičeni ne le starši, ki so zaposleni, oziroma imajo status dijaka in študenta, temveč
tudi starši, ki so samozaposleni(npr. samostojni raziskovalci, kulturni
umetniki, novinarji, športniki, kmetje itd.) Glede na podatke vrtcev
o odklonjenih otrocih pri rednem vpisu za naslednje šolsko leto in
čakajoče na listi se dodeljevanje subvencij ne preneha s 31.08.2011,
temveč se jih dodeljuje tudi v šolskem letu 2011/2012.
Soglasje k organizaciji in izvajanju predšolske vzgoje v občini
Litija za šolsko leto 2011/2012
Javni vrtci bodo v šolskem letu 2011/12 na območju občine Litija organizirali delo in izvajajo programe predšolske vzgoje v naslednjem
obsegu:
VRTEC
1. VRTEC LITIJA

VRSTA IN ŠTEVILO ODDELKOV
31 oddelkov
- 4 homogeni oddelki I. st. skupine
Enota Medvedek
- 2 homogena II. st. skupine (3-4 leta)
(v prostorih vrtca na
-2
 homogena oddelka II. st. skupine (4-5 ali 5-6)
Bevkovi ulici 1 in privat
heterogena oddelka II. st. skupine
prostorih g. Majnardija) -- 2
1 razvojni oddelek
- 3 homogeni oddelki I. st. skupine
Enota Najdihojca
heterogen oddelek I. st. skupine
(v prostorih vrtca na CKS -- 1
1 kombiniran oddelek
6 in privat prostorih g.
homogen oddelek II. st. skupine (4-5 ali 5-6)
Janeza in ga. Nežke Pirc) -- 1
3 heterogeni oddelki II. st. skupine
- 1 heterogeni oddelek I. st. skupine
Enota Jurček (Jevnica)
- 1 homogen II. st. skupine (3-4 leta)
- 1 heterogeni oddelek II. st. skupine
Enota Kresnička
- 2 kombinirana oddelka
(Kresnice)
Enota Kekec (Sava)
- 2 kombinirana oddelka
- 1 heterogeni oddelek I. st. skupine
Enota Taček (Hotič)
- 1 heterogeni oddelek II. st. skupine
- 1 kombiniran oddelek
Enota Sonček (Vače)
- 1 heterogen oddelek II. st. skupine
2. V
 rtec Čebelica
Gabrovka

4 oddelki

Enota v Gabrovki
- v prostorih vrtca na
naslovu Gabrovka 61
- v prostorih OŠ

1 homogen oddelek I. st. skupine
1 kombiniran oddelek

Enota na Dolah

1 heterogen oddelek II. st. skupine
1 kombiniran oddelek

3. V
 rtec Polhek Polšnik 2 oddelka
heterogen oddelek I. st. skupine
v prostorih POŠ Polšnik 1
1 kombiniran oddelek

Občinski svet Občine Litija je soglašal, da se število otrok v oddelkih,
v katere niso vključeni otroci s posebnimi potrebami in izpolnjujejo
prostorske normative, lahko poveča glede na zakonski normativ za
največ dva otroka v vseh oddelkih vrtcev na območju občine Litija.

Prav tako je Občinski svet Občine Litija podal soglasje Vrtcu Litija
k zaposlitvi 94,42 delavcev, Vrtcu Čebelica Gabrovka k zaposlitvi
13,674 delavcev in Vrtcu Polhek Polšnik k zaposlitvi 6,25 delavcev za
izvajanje obsega dejavnosti programov predšolske vzgoje.
Občinski svet Občine Litija je pooblastil župana občine Litija, da med
šolskim letom 2011/12 v imenu občine ustanoviteljice poda soglasje
k začetku delovanja dodatnega oddelka v okviru Vrtca Litija v primeru
pridobitve ustreznega prostora ter posledično k povečanemu številu
zaposlenih v novem oddelku v skladu z zakonsko določenimi normativi.
Občinski svet Občine Litija je podal soglasje, da vrtci poslovni čas
določijo glede na potrebe staršev, pri čemer morajo upoštevati, da se
le-ta lahko začne oziroma konča:
- v vrtcu ali enoti vrtca, ki ima do 2 oddelka otrok, ko so v oddelku
najmanj 3 otroci,
- v vrtcu ali enoti vrtca s 3 oddelki, ko je v oddelku najmanj 5 otrok
ter
- v vrtcu ali enoti vrtca s 4 ali več oddelki, ko je v oddelku najmanj
10 otrok.
Občinski svet Občine Litija je določil, da vrtci v času šolskih počitnic
poslujejo, v kolikor je izkazan interes staršev po vključitvi najmanj 5
otrok v vrtcih oziroma enotah vrtca, v katerih delujeta do dva oddelka
oziroma za najmanj en oddelek otrok v vrtcih oziroma enotah vrtca s
tremi ali več oddelki.
Občinski svet Občine Litija je soglašal, da se bo staršem iz proračuna
Občine Litija v vrtcih na območju občine Litija v enakem deležu kot 9
urno varstvo (so)financiralo tudi stroške 10 urnega varstva otroka pod
pogojem, da sta oba starša zaposlena v kraju, ki je od vrtca oddaljen
več kot 30 km. V kolikor bodo otroci vključeni v programe predšolske
vzgoje več kot 9 oz. 10 ur, so starši sami dolžni pokriti stroške podaljšanega varstva. Enako velja za starše, če ne pridejo po svojega otroka
do konca poslovnega časa vrtca. Ceno podaljšanega varstva otroka
po končanem poslovnem času vrtca in ceno vključitve otroka v vrtec
nad 9 oziroma 10 ur, določi svet zavoda vrtca. Vrtec je dolžan o ceni
za podaljšano varstvo obvestiti starše pred začetkom šolskega leta.
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Litija in znižanju plačil staršev
Vrtec Litija je izračunal nove cene, ki bi bile sicer minimalno ugodnejše
za starše, vendar glede na to, da vrtec pričakuje povišanje funkcionalnih stroškov objektov tekom koledarskega leta, ki v izračunu niso upoštevani, so predlagali, da se cene njihovih programov ne spreminjajo.
Cene v vrtcu Litija:
-oddelek I.starostnega obdobja 463,61 EUR,
-oddelek II.starostega obdobja 372,31 EUR,
-razvojni oddelek 893,15 EUR
Vrtec Gabrovka je predlagal nižje cene programov in stroška prehrane
zaradi znižanja dobavnih cen prehrane in spremenjenih kadrovskih in
organizacijskih pogojev.
Cene v vrtcu Gabrovka
-oddelek I.starostnega obdobja 420,37 EUR,
-oddelek II.starostega obdobja 336,36 EUR,
-kombinirani oddelek 394,05 EUR
Vrtec Polšnik bo v novem šolskem letu organiziral delo s skupno manjšim številom dejansko zaposlenih, zaradi česar se posledično znižajo
tudi mesečni stroški na otroka.
Cene v vrtcu Polšnik
-oddelek I.starostnega obdobja 441,49 EUR,
-oddelek II.starostega obdobja 365,35 EUR
V sklepu ostaja nespremenjen člen, ki opredeljuje višino plačila
staršev v primeru uveljavljanja rezervacij zaradi počitniške odsotnosti - 30% siceršnega plačila staršev. Sprememba je le pri uveljavljanju rezervacije iz naslova bolniške odsotnosti otroka, kjer
je potrebno predložiti potrdilo iz katerega je razvidno, da je otrok
odsoten zaradi bolezni.
Sklep k znižanemu prostorskemu normativu v vrtcih
Občinski svet Občine Litija je soglašal, da se programi predšolske
vzgoje v Vrtcu Litija in Vrtcu Čebelica v Gabrovki izvajajo na manjši
notranji igralni površini kot to predvideva 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
vendar ne manjši od 3 m2 na otroka za otroke do drugega leta starosti
oziroma ne manjši od 2,6 m2 na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti oziroma ne manjši od 1,75 m2 na otroka za otroke
od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
Prav tako je soglašal, da se v šolskem letu 2011/12 v skladu s potrebami po dodatnih prostorih za izvajanje predšolske vzgoje izvajajo
naslednje aktivnosti:
1. v prostorih že obstoječega objekta Vrtec Jurček v Jevnici pripravi in
opremi prostor za še en oddelek otrok,
2. nadaljuje pridobivanje gradbenih dovoljenj za investiciji »Večnamenski objekt za medgeneracijsko druženje v KS Gabrovka« in »Izgradnja večnamenskega objekta za medgeneracijsko druženje na
območju KS Dole pri Litiji«, s katerima bodo zagotovljeni dodatni
prostori za vrtec na območju KS Gabrovka in KS Dole pri Litiji,
3. nadaljujejo se aktivnosti po sprejetem sklepu Občinskega sveta Občine Litija z 2. redne seje z dne 16.12.2010 glede podelitve stavbne
pravice za izgradnjo novega Vrtca Najdihojca v Litiji. Občina Litija
bo potrebna sredstva za izvedbo teh investicij poskušala zagotoviti
s sredstvi proračuna Občine Litija na področju PU Izobraževanje
oziroma iz sredstev Evropskega sklada in proračuna RS.
Sklep o uporabi sredstev proračunske rezerve
Občinski svet je sprejel naslednje sklepe o uporabi proračunske rezerve
1. Za izvedbo geomehanskih raziskav in izdelavo tehnične dokumentacije PGD, PZI za sanacijo škode oziroma plazu nad lokalno cesto LC
213070 v naselju Jevnica po poplavah september 2010. Iz sredstev
rezervnega sklada Občine Litija se v letu 2011 namenijo sredstva
do višine 10.000 €.
2. Za sanacijo škode po neurju med 8.6., 9.6., 10.6. in 12.6.2011 na
območju KS Gabrovka, KS Dole pri Litiji, KS Polšnik, KS Konjšica,
KS Sava in MS Litija se iz sredstev rezervnega sklada Občine Litija
v letu 2011 namenijo sredstva do višine 15.000,00 €.
3. Sredstva iz proračunske rezerve – 2320 proračunska rezerva, se
bodo porabila na osnovi ugotovljenih poškodb oziroma za sanacijo
plazu nad lokalno cesto LC 213070 in za sanacijo cest po neurju na
območju Občine Litija in v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
4. Za izvedbo sanacije kotlovnice v objektu Kulturni center JZK Litija,
Trg na Stavbah 8a ter za preprečitev nadaljnje škode zaradi defekta
strojnih instalacij in ogrevanja ter za zamenjavo energenta v vred
nosti do 54.000,00 €.

Informacija o gradnji Osnovne šole Litija
Svetnikom in javnosti (medijem) je bila podana informacija o
postopkih in poteku javnega razpisa za izbiro najugodnejšega izvajalca za izgradnjo nove OŠ Litija ter o uspešni prijavi
občine na letošnjem razpisu MŠŠ in pridobitvi sofinancerskih
sredstev za OŠ Litijo s strani države.
O samem pričetku rušitve starih objektov in začetku novogradnje pa se bo odločalo tudi skupaj z vodstvom osnovne šole takoj po zaključku vseh postopkov in končni izbiri izvajalca del.
Informacija o nacionalnem energetskem programu
Občinski svet je sprejel naslednje odločitve:
1. Občinski svet podpira informacijo o Osnutku predloga Nacionalnega energetskega programa Republike Slovenije za obdobje do leta
2030: »aktivno ravnanje z energijo«.
2. Občinski svet Občine Litija zahteva od Državnega zbora, Vlade Republike Slovenije, pristojnih institucij za gospodarstvo in direktorata za energijo, da razreši problem podelitve koncesije za izgradnjo
HE na srednji Savi, ki bo omogočila pričetek postopkov za umeščanje v prostor in v nadaljevanju izgradnjo HE na srednji Savi.
3. Občinski svet občine Litija zahteva od Državnega zbora, Vlade Republike Slovenije, pristojnih institucij za gospodarstvo in direktorata za energijo, da v NEP – u ali v okviru ustreznega dogovora določi,
da je sedež Družbe za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi v Litiji, na podlagi dejstva, da je večina hidroelektrarn v verigi bodočih
HE na srednji Savi lociranih na ozemlju občine Litija.
4. Občinski svet občine Litija zahteva, da je potrebno pri odločitvi o
umeščanju hidroelektraren na območju občine Litija pridobiti soglasje lokalne skupnosti, še zlasti pri HE Ponoviče, predvsem kar
se tiče odločitve o vrsti HE (akumulacijski jez in tunel pod Svibnom
– akumulacijska HE oziroma izgradnja kaskadne HE na Savi).
5. Občinski svet pooblašča župana občine Litija, da izmed občanov in strokovnjakov imenuje odbor za spremljanje gradnje HE na srednji Savi.
Premoženjsko pravne zadeve
Občinski svet občine Litija je sprejel sklep o Razširitvi letnega načrta
razpolaganja z nepremičnino s parc.št.1044/1, k.o. Kresnice ter razširitev letnega načrta pridobivanja z nepremičninami s parc.št. 75/1,
76/11 in 917/3, vse k.o. Kresnice, s parc.št. 1375, k.o. Kresniški vrh
in s parc.št. 1098/48, k.o. Konj.
Občinski svet občine Litija je sprejel tudi sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc.št.
2068/13, k.o. Dole pri Litiji.
Kadrovske zadeve
a) Soglasje k imenovanju direktorja Knjižnice Litija
Občinski svet je sprejel sklep, s katerim daje soglasje k imenovanju
Andreje Štuhec, stanujoče Volčja jama 5, 1275 Šmartno pri Litiji, za
direktorico Knjižnice Litija, ter imenoval za tretjega predstavnika občine v svetu Zdravstvnega doma Janeza Lukača, stanujočega Polšnik
34, 1272 Polšnik.
Zaradi smrti Ivana Godca - predstavnika občine v svetu Knjižnice Litija
je občinski svet za nadomestnega predstavnika imenoval Karla Lemuta, stanujočega Gubčeva ulica 12, 1270 Litija.
Občinski svet je za nadomestnega predstavnika občine v svetu Glasbene šole Litija-Šmartno, zaradi pisne odstopne izjave dosedanjega
predstavnika Potokar Roberta, imenoval Vasjo Namestnika, stanujočega Prvomajska ulica 3, 1270 Litija.
Občinski svet je sprejel sklep s katerim je razrešil dosedanja člana
nadzornega sveta CRL d.o.o. Aleksandra Gombača, stanujočega Loška ulica 4, 1270 Litija in Gregorja Zavrla, stanujočega Nova Gora 5a,
1274 Gabrovka ter za nadomestna člana imenoval Primoža Lambergarja, stanujočega Breg pri Litiji 24, 1270 Litija in Matjaža Mirtiča,
stanujočega Grbinska cesta 54, 1270 Litija.
b) Imenovanje predstavnika občine v svet ZD Litija
Svet Zdravstvenega doma je v skladu z aktom o ustanovitvi pozval
občino, da imenuje predstavnike v svet zavoda. V skladu z aktom o
ustanovitvi občina v svet zavoda imenuje tri predstavnike. Ker je dva
že imenovala, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela postopek za imenovanje tretjega predstavnika občine. Po
razpravi je komisija občinskemu svetu podala predlog za imenovanje
predstavnika. Občinski svet je po razpravi sprejel sklep s katerim je za
tretjega predstavnika občine v svetu zavoda imenoval Janeza Lukača,
stanujočega Polšnik 34, 1272 Polšnik.
Uvod je podal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Pavel Hiršel. Razprave ni bilo.
c) Razrešitev in imenovanje nadomestnega predstavnika občine
v svetu Knjižnice Litija
Zaradi smrti predstavnika občine v svetu Knjižnice Litija, je Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela postopek in imenovanje nadomestnega predstavnika občine bo izteka mandata svetu
zavoda. Po razpravi je komisija občinskemu svetu podala predlog za
imenovanje nadomestnega predstavnika občine v svetu zavoda. Občinski svet je po opravljeni razpravi sprejel sklep, s katerim je razrešil
dosedanjega predstavnika v svetu zavoda Ivana Godca, stanujočega
Cesta Dušana Kvedra 33, 1270 Litija ter za nadomestnega predstavnika imenoval Karla Lemuta, stanujočega Gubčeva ulica 12, 1270 Litija.
d) Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v svet Glasbene šole Litija-Šmartno
V skladu s prejeto pisno odstopno izjavo dosedanjega predstavnika
občine v svetu Glasbene šole Litija-Šmartno, je Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, pričela postopek za imenovanje nadomestnega predstavnika. Po razpravi je komisija občinskemu svetu podala predlog za nadomestnega predstavnika občine v svetu zavoda. Občinski svet je po razpravi sprejel sklep s katerim je razrešil dosedanjega
predstavnika občine v svetu zavoda Roberta Potokarja, stanujočega
Graška cesta 60b, 1270 Litija ter za nadomestnega predstavnika imenoval Vasjo Namestnika, stanujočega Prvomajska ulica 3, 1270 Litija.
e) Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v nadzornem
svetu CRL d.o.o.
V skladu s podanimi odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta
CRL d.o.o., je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pričela postopek za imenovanje nadomestnih članov. Po razpravi je
komisija občinskemu svetu predlagala predlog za imenovanja nadomestnih članov. Občinski svet je po razpravi sprejel sklep s katerim
je razrešil dosedanja člana nadzornega sveta CRL d.o.o. Aleksandra
Gombača, stanujočega Loška ulica 4, 1270 Litija in Gregorja Zavrla,
stanujočega Nova Gora 5a, 1274 Gabrovka ter za nadomestna člana
imenoval Primoža Lambergarja, stanujočega Breg pri Litiji 24, 1270
Litija in Matjaža Mirtiča, stanujočega Grbinska cesta 54, 1270 Litija.
7. seja občinskega sveta se je končala s točko Pobude in vprašanja
svetnikov, odgovore na ta vprašanja, kakor tudi vsa gradiva za seje
občinskega sveta si lahko ogledate na spletni strani www. litija.si.

O DE LU O B Č I NS KE GA SVE TA IN OB Č INSK E U PR AVE / AK T UAL N O
Razgovori župana Francija ROKAVCA
na temo: Lokalna samooskrba s
hrano na območju Občine Litija
in celotnega območja Srca Slovenije

V mesecu juliju je župan Franci Rokavec, ob pobudi direktorice
centra za razvoj Litija Aleksandre Gradišek, gostil ministra za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano mag.Dejana Židana z namenom,
da ga seznani s projektom lokalne samooskrbe s hrano, ki ga na
območju Srca Slovenije že izvaja zadruga Jarina. Sprejeta je bila
pobuda, da se v mesecu septembru povabi vse župane na Geoss,
kjer bi potekal razgovor na temo lokalne samoskrbe s hrano ter
tudi o razvoju slovenskih tržnic.

O isti temi se je župan Franci Rokavec pogovarjal tudi s predstavniki Kmetisko gozdarske zbornice Slovenije, ki jih je vodil predsednik Ciril Smrkolj. Prisotna je bila tudi direktorica CRL Aleksandra
Gradišek ter predstavnica Jarine d.o.o. Nataša Smrekar. Poudarili
so, da je pri lokalni samooskrbi s hrano potrreben celovit pristop in
sodelovanje vseh institucij, ki delujejo na tem področju. KGZS ima
pri tem zelo pomemembno vlogo pri izobraževanju in usposabljanju. Zelo veliko vlogo pri promociji lokalne samooskrbe imajo tudi
občine, ki morajo z določenimi ukrepi pospešiti vključevanje lokalnih proizvodov pri načrtovanju prehranskih obrokov, predvsem pri
javnih zavodih katerih ustanoviteljica je občina.

Prenovljena cerkev v Podšentjurju
V nedeljo 7. avgusta je upokojeni nadškof Alojz Uran blagoslovil
prenovljeno cerkev v Podšentjurju.
Po ujmi s točo v letu 2006 je bila najprej izvedena zamenjava
strehe, nato pa v naslednjih štirih letih postopoma prenovljena
notranjost in zunanjost stavbe. Pri obnovi je s finančnimi sredstvi v višini 26.000,00 EUR pomagala tudi Občina Litija.

V SPOMIN

Martin Brilej (1940 - 2011)
Martin Brilej je bil vsestranski kulturni in
družbeno politični delavec, učitelj, pisatelj zgodovinar, skratka eden pomembnejših Litijanov,
ki se je skozi življenjsko pot na različne načine
zavzemal za svoje mesto, naše mesto in Občino
Litija.
Malo je ljudi, ki s takšno voljo in osebno držo
predstavljajo poglede na razvoj svojega rojstnega kraja. Še manj pa je osebnosti, ki ¸bi bile
zmožne danes misliti drugače kot včeraj. To je vrlina, ne slabost.
Martin Brilej je bil tak - večno mlad, razmišljujoč, sledil je času, ga
tudi prehiteval, brez dlake na jeziku in s tem tudi spreminjajočih se
mnenj in pogledov. Delal je tisto, za kar je menil, da je dobro, ne
glede na to kako bo to sprejela širša javnost.
Ob vseh aktivnostih v svojem življenju jih je veliko namenil tudi
športu, šport je bil njegov način življenja. Kot mladenič je igral
nogomet, bil je soustanovitelj RK Šmartno, ki je bil takrat del litijske občine in kot strokovni delavec in športni zanesenjak postal
celo predsednik Rokometne Zveze Slovenije. Za svoje predano in
uspešno delo je prejel zlato državno odlikovanje. Kot pravi športnik
po duši in telesu, je do zadnjega spremljal športno dogajanje doma
v Litiji, kot tudi po Sloveniji in po svetu ter se veselil dosežkov
domačih športnikov.
Nam Litijanom je Martin Brilej veliko podaril. Njegove tri knjige
Spomin na Litijo, 150 let železnice in Litijski obrazi so prava zakladnica zgodovine, prav zadnja knjiga: Litijski obrazi, je lahko nam
vsem v ponos. Ko sva se zadnjič pogovarjala, mi je zaupal, da že
ima nova imena, ki si zaslužijo prostor v tej knjigi. Dodal je, da bo
prišel čas za novo, razširjeno izdajo te knjige z novimi imeni.
Kot zbiratelj in ljubitelj starin je ohranil ogromno litijske dediščine
in bil največji podpornik ustanavljanja litijskega muzeja in njegova
srčna želja je bila, da bi nekoč prisostvoval odprtju mestnega muzeja v Litiji.
Poleg športa je bila njegova velika ljubezen tudi slovenska kultura,
predvsem tista najbolj žlahtna in plemenita v pravem pomenu besede, kot je slovenska pesem, zato se je iskreno veselil preporoda
litijske Lipe. Po slavnostnem koncertu ob 125-letnici društva Lipa
je dejal: »To pa je bil zadetek!« Litijska kultura je s smrtjo Martina
Brileja izgubila velikega prijatelja, pronicljivega opazovalca in kritika, na področju ohranjanja kulturne dediščine pa nenadomestljivega mentorja in podpornika.
Njegov ustvarjalni duh, neizmerna energija in vsestranskost so
omogočili, da je deloval na številnih področjih. Tako je postal ustanovni član Lions kluba Litija in Slovenske filatelistične akademije. Prav Martinu Brileju gre zasluga za nastanek zbirke spominskih
kuvert z znanimi Litijani in Slovenci.
Pot Martina Brileja se je začela in zaključila v Litiji, kateri je bil ves
čas zelo predan in naj mi bo dovoljeno, da se mu za vse zahvalim
v imenu Mestne skupnosti Litija, katero je dolgo vodil kot predsednik in v imenu občine Litije, kjer je služboval in kasneje deloval kot
občinski svetnik.
Gvido Kres
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IN MEMORIAM

V spomin Tinetu!
Nepričakovano je preminil naš Tine Brilej. Veliko življenjskih bitk je
dobil, zadnjo najtežjo, bitko z zdravjem, je izgubil…
Tine je s svojim delovanjem v družbenem življenju občine Litija zapustil velikanski pečat…
Bil je pravi primer doslednosti in pokončne drže tudi pri najtežjih
vprašanjih v naši družbi in eden redkih, ki ni pogledal stran ali se
skrival v strankarski množici oz. za politiko. Tine je nič kolikokrat
stopil v »prvo vrsto« ter argumentirano pojasnil svoja stališča, opozoril na napake in nepravilnosti, tudi takrat, ko smo bili vsi ostali
tiho….
V mojih očeh je bil in bo ostal VELIK človek, prijatelj, mentor, kulturnik in športnik…
Posedoval je glavno lastnost kvalitetnega družbeno političnega
delavca in to je sposobnost razumeti, sprejeti in zagovarjati tudi
stališča nasprotne strani… Te lastnosti žal večina aktualnih lokalnih
politikov nima, saj za kaj takega je potrebno široko obzorje in visoka omika. Lahko rečem, da je bil v svojem razmišljanju o razvoju
Litije vedno korak ali dva pred drugimi, zato mu je bilo težko slediti
in zato ga mnogi niso vedno razumeli.
Za nama je 8 let tesnega skupnega sodelovanja in dela v lokalni
skupnosti…
V svojem delovanju je vedno težil k nadpovprečnosti…ni sprejemal
povprečnega reševanja aktualnih problemov, za Litijo je želel le najboljše. Presegati povprečnost pa je v Litiji izredno težko…
Še na enem od zadnjih obiskov v bolnici sva poleg redne debate o
novostih v športu planirala tudi o nadaljnjih aktivnosti Neodvisne
liste Dušan Hauptman-nova smer, katere član je bil od samega začetka…
Bil je zelo aktiven simpatizer nepolitičnih združenj, saj je ocenjeval,
da strankarski veljaki ne zmorejo več ponuditi ustreznih odgovorov
in rešitev za aktualne družbene probleme, tako na državni ravni kot
v ožjem lokalnem območju…
Bil je tudi velik ljubitelj in zvest obiskovalec kulturnih in športnih dogodkov. Zavedal se je, da lasten vzgled zaleže več kot tisoč besed,
kar je dokazoval s svojim načinom življenja. Bil je eden redkih zagovornikov ustanovitve litijskega muzeja in morda edini, ki je trdno
verjel, da bo Litija kmalu dobila pravi mestni muzej. Ohranjanje in
prezentiranje naše lokalne kulturne dediščine je smatral kot vrednoto in obvezo vseh nas. V svojih knjigah s to tematiko nam je
pustil neprecenljivo zapuščino, ki jo bodo znali pravilno vrednotiti
šele prihodnji rodovi Litijanov.
Bil je moj prijatelj…
Vedno bo ostal naš Tine…. 
Dušan Hauptman

Ljubljana, 3. avgust 2011
dr. Pavel Gantar
predsednik Državnega zbora RS
Zadeva: Pisno poslansko vprašanje
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora RS
vam posredujem pisno poslansko vprašanje v zvezi z rezultati
morebitne širše preiskave ozadja primera neuspelega poskusa napada na predsednika vlade in pred dvema letoma za ta
primer obsojenega hrvaškega državljana, ki ga naslavljam na
Vlado RS.

Vsebina pisnega poslanskega vprašanja
Spoštovani,
pred kratkim je Evropo pretresla tragedija na Norveškem, v kateri
je v bombnem atentatu na norveška vladna poslopja in pod streli
atentatorja umrlo veliko ljudi. Ker vsaka takšna tragedija z atentatom odpira mnogotera vprašanja, tudi predvsem takšna, kje so
zanje dejanski vzroki in kaj se lahko predhodno postori prej, da se
možnosti za atentate omeji in prepreči možnosti za takšne tragedije.
Zavedamo se, da so to kompleksna vprašanja tako z vidika družbenega, ekonomskega, političnega, varnostnega oz. obrambnega, psiho-socialnega ter zagotovo še kakšnega drugega vidika, pa vendar
se sprašujemo, koliko tem vprašanjem posveča pozornost Vlada
Republike Slovenije, še posebej v zvezi in po primeru načrtovanega,
a na srečo neizvedenega, napada na sedanjega predsednika Vlade
RS, Boruta Pahorja, s strani vojnega veterana na Hrvaškem, Josipa
Zagajška, ki je bil konec leta 2009 v Sloveniji obsojen na 11 let
zaporne kazni.
Zato na Vlado RS zastavljam naslednja vprašanja:
1. ali so pristojni organi v zvezi s primerom načrtovanega, a neuspešnega, atentata na slovenskega predsednika vlade s strani
omenjenega hrvaškega vojnega veterana izvedli kakšno širšo
preiskavo, tudi o morebitnem »strateškem« ozadju, povezano s
tem primerom? Če da, me zanima, kakšni so rezultati preiskave
oziroma, če takšna preiskava ni bila storjena, me zanima, zakaj
in na kateri oceni so pristojni organi ter Vlada RS ocenili, da je
načrt napada na enega izmed nosilcev najvišjega politično-državnega položaja v Republiki Sloveniji izključno delo le konkretne
individualne osebe in ne česa bolj organiziranega?
2. za kakšne preventivne ukrepe za večjo varnost ne le nosilcev
najvišjih državnih funkcij, temveč tudi vseh ljudi, državljank in državljanov, ki so bodisi zaposleni v institucijah, ki so z večjo verjetnostjo lahko možne tarče tovrstnih napadov ali vseh naključnih
mimoidočih na javni površinah, je po tem primeru načrtovanja
napada na predsednika Vlade RS zavzela Vlada RS in ali ti odslej
tudi veljajo?
Za vaše odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem!
S spoštovanjem! Gvido Kres, poslanec

Nevenka Bevc s.p.

Ponoviška cesta 12, LITIJA
Tel.: 01/8981-206  •  GSM: 031/535-147
DELOVNI ČAS:	PO, TO: 7.00 - 14.00
SR, ČE, PE: 13.00 - 19.00
Sobota: 7.00 - 12.00
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MLADINSKI CENTER
LITIJA
ZADNJI POČITNIŠKI DNEVI
V Mladinskem centru bomo v sodelovanju z Društvom
prijateljev mladine Litija izvedli naslednje programe:
DATUM
23.8.
25.8.
26. 8.
27.8.
29. –
31.8.

URA
9.00 –
15.00
8.00 –
19.00

DOGODEK
Veter v laseh – s športom proti drogi,
športno zabavna prireditev za otroke

LOKACIJA
Igrišče NK
Litija

Kopalni izlet v Aqualuno

Podčetrtek

Turnir v košarki in nogometu, za mlade
16.00 nad 15 let, prijave MC Litija: mc.litija@
gmail.com, 051 443 410
Turnir v odbojki na mivki, obe
16.00 tekmovanji štejeta za skupni pokal, po
zaključku piknik z gosti iz Hrvaške
Impro delavnica – delavnica
10.00 – improvizacijskega in uličnega gledališča
13.00 z odličnima slovenskima inproligašema
Jušem Milčinskim in Goranom Završnikom

Igrišče
Graška
dobrava
Igrišče v
Jevnici
MC Litija

Vse dni do 31.8. bo potekal tudi športni počitniški program:
PON
TOR
SRE
ČET
PET
1000 - 1300
tenis
tenis
00
00
13 - 16
bowling
bowling
1500 - 1800
bowling
bowling
tenis
1800 - 2100
tenis
tenis
bowling
Bone za bowling, tenis in fitnes dobite v MC Litija od 14.–21.00. Bowling bo potekal na
Bob-u, tenis na AS-u. Vse informacije o dogodkih najdete na www.mc-litija.si!

Občinski uslužbenci prostovoljci v
Mladinskem centru
Zavod Mladinska mreža MaMa, ki povezuje mladinske centre v Sloveniji, je v sklopu Evropskega leta prostovoljstva pripravil projekt OBČINSKI USLUŽBENCI IN MLADI SKUPAJ NA DELU. Mreža MaMa izvaja
projekt v devetih svojih članicah.
Projektu smo se priključili tudi v MC Litija. Pet občinskih uslužbencev
skupaj s prostovoljci MC Litija izvaja učno pomoč za osnovnošolce, sodeluje pri stojnici »Vse zastonj« in pri izvedbi počitniških programov za
mlade. Občinski uslužbenci, vključeni v projekt, dobivajo natančen vpogled v vsebine, obseg in pogoje prostovoljnega dela v MC Litija, mladi
pa vpogled v delovanje občine Litija. Boljše poznavanje omogoča tudi
kvalitetnejše sodelovanje v prihodnosti. In priložnosti za to bo še veliko.
Projekt bomo v Litiji zaključili 22.9. z zaključnim srečanjem vseh sodelujočih.

Spray on my eco design

ali SOMED je projekt, ki smo ga pripravili v neformalni skupini Eko spročilo v grafiti dimenzijo, izvajali pa mladi iz neformalne skupine skupaj
z mladimi iz Italije, Francije in Luksemburga. Konec julija smo v nekaj
dneh pografitirati kar 8 vozil Komunalno stanovanjskega podjetja Litija,
steno pred Mane barom, steno za KSP Litija in del protipoplavnega zidu
pred Mladinskim centrom Litija. Prav tako smo naredili kar nekaj eko
grafitov, ki smo jih skupaj s fotografijami sprotnega dela grafitarjev
razstavili na multimedijskemu dogodku, kjer
smo poskrbeli tudi za
elektronsko glasbo in
dali tako mladim iz tujine, kot mladim iz Litije
in njene okolice priložnost, da se družijo ob
prijetni glasbi in tematsko urejenemu ambientu. Mladi iz sodelujočih
držav so bili nad projektom navdušeni, prav tako vsi sodelujoči. Zamisel, da na sicer dolgočasne tovornjake, v grafiti tehniki, naredimo
kratka in hitro razumljiva sporočila z ekološko vrednostjo je bila dobro
izpeljana. S tem se je očitno strinjala tudi pešcica ljudi, ki je prišla
pogledat skupine med delom in skoraj vsi, ki so po akciji pokomentirali
končne izdelke.
Projekt, ki je bil financiran s strani Evropske komisije, programa Mladi
v akciji, del sredstev smo pridobili tudi s strani JSKD OI Litija in na razpisu za projekte mladih MC in KLIŠE Litija. 
Neža Palčič

center Litija v okviru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega
dialoga, objavil spomladi. Pripravili so različne sklulpture, ki so pritegnile pozornost mimoidočih. Namen razstave je bil namreč razbiti monotonost vsakdana in popestriti javni prostor v mestu. Idejna
vodja projekta je bila Martina Bilikova prostovoljka MC Litija v okviru
programa evropske prostovoljne službe (Evropska komisija, program
Mladi v akciji). Martina je z razstavo ugotavljala pripravljenost Litijanov na sprejemanje novosti, drugačnosti. Avtorji ugotavljajo, da Litijani
opazimo spremembe. Najraje jih opazujemo od daleč - v tem primeru
s pločnika, ali pa kar iz avtomobila, ko se peljemo mimo. Stvari, dogodki, na katere se v prvem trenutku pozitivno odzovemo, pridemo
pogledati tudi od blizu in se radi zadržimo pri opazovanju. Drugačni so
otroci in tudi del mladine - ti radi novosti tudi preizkusijo. V primeru
razstave radi plezajo po velikem kovinskem pajku. Ta je tudi sicer
deležen največ pozornosti. Naredil ga je Rok Capuder, bolj po svoji
blagovni znamki kovinskih izdelkov Šlosart. Avtorice skulptur so
bile tudi Sara Jakopič, Martina Bilikova, Yuliya Polishchuk in Eva Rokavec.

POGLEJ OKOLI SEBE
LOOK AROUN YOU je bila razstava, postavljena v parku ob Savi
nasproti Občine Litija v tednu od 11. do 15.7.. Razstavljalo je pet avtoric in avtorjev, ki so se prijavili na likovni natečaj, ki ga je Mladinski

VRTNARSKI KOTIČEK
Franc Grošelj

KOMPOSTIRANJE!

Zadnji zakoni glede varovanja okolja nam nalagajo tudi ločevanje organskih odpadkov in po možnosti kompostiranje doma
za potrebe vrta. Tisti, ki te možnosti nimajo pa odpadke oddajajo v poseben zabojnik, kjer se bodo centralno kompostirali.
Zakaj ?
Evropska unija in svet spoznava zablode dosedanje pretirane
uporabe sodobnih agrokemičnih tehnologij. Organske odpadke, ki sestavljajo osnovno materijo v procesu proizvodnje
hrane smo metali v kontejnerje za smeti in vozili na deponijo.
Posledica tega je bila degradacija zemljine na njivah in vrtovih.
Uporaba kompostiranih materialov, pa samo posnema naravne procese v gozdu. Listje odpada, preperi, naredi se kompost
in hrana za rastline je zopet na razpolago.
Zakaj bi bil kompost dober za uporabo v vrtu?
Produkt kompostiranja je zemlja bogata na organski materiji
in organskih hranilih z obilico dušika, nekaj fosforja,
kalija, kalcija. Sestava pa
je dejansko odvisna od
odpadkov, ki jih uporabimo za kompostiranje.

Bio krog!

Vse to lahko kompostiramo.

Kompost nastane z encimsko razgradnjo vseh organskih odpadkov kot so: veje, listje, plodovi, pokošena trata, tudi del
odpadne hrane, odtrebki od solate ter druge zelenjave, lahko
tudi gnoj od domačih živali, kuhinjski odpadki , tudi zdrobljene
jajčne lupine, olupki krompirja, sadja, kavine usedline, čajne
vrečice, zdravilne rastline razen pelina, tudi plevele dodamo
in podobno. Sam pelin odbija gliste zaradi značilnega vonja.
Listje dodajamo v tankem sloju. Lahko dodajamo tudi papir
in karton, v kolikor ne vsebuje svinca in umetnih barv. Tudi
tega se dodaja v manjših količinah. Temperatura, ki nastane
v postopku kompostiranja uniči semena plevelov. Po plasteh
komposta lahko potrosimo pepel, ki bo obogatil kompost s kalijem. Doda se lahko tudi kokošje perje, kar kompost obogati s
fosforjem. Žagovine dodajamo malo in to pomešano z zemljo.
Dodane saje imajo lastnost ogrevanja kompostišča.
Kaj ne dodajamo v kompost: Materiale, ki se na razkrajajao
(plastika, steklo, porcelan, kovani predmeti, barv, lakov, strojnih odpadnih olj, obolele rastline,vse proizvode, ki so pošpricani z insekticidi, pralnih praškov, razcvetelih plevelov, zdravil,
plenice za enkratno uporabo.
Kako postopamo;
1. Odpadke najprej sortiramo in odložimo: papir posebej, plastiko posebej, kovine posebaj itd.

2. Organske odpadke pred pripravo komposta zmeljemo, razsekamo, zdrobimo. Velike veje bodo razpadale predolgo in
nas bodo motile pri delu saj ne bodo razpadle v parih mesecih, temveč bodo potrebovale leto ali več. Na trgu se danes
dobijo drobilniki, ki to delo dobro opravijo. Listje, plodove in
podobne stvari ni potrebno mleti. V kolikor drobilnika nimamo, veje nasekljamo na dolžino 10 do 20 cm, nekaj pa jih
prihranimo za izdelavo zračenja.
3. Pripravimo kompostišče: Za to si lahko nabavimo plastične, betonske ali lesene kompostnike. Stvar okusa in cene.
Prikazujemo nekaj primerov. Lahko pa si jih z minimalnimi
stroški izdelamo tudi sami. Ideja:
Nabavimo 4 palete, najprimernejše so palete nestandardne
velikosti za enkratno uporabo. Z EURO paletami bomo delali težje. Naj bodo vse štiri enake velikosti. Te palete z žeblji
zbijemo skupaj in dobimo votel kvadr. Dna ni potrebno nabiti. Dobro in prav je, da ima kompostnik ob straneh odprtine
skozi katere bo prihajal zrak v kompost. Brez zraka namreč ni
kompostiranja. Oblika odprtin ni pomembna, pomembna pa je
velikost. Računajmo, da mora biti vsaj 30 % celotnega obsega
komposta zračnih, odvisno od izvedbe. Palete zbijmo skupaj
tako, da bomo lahko ob praznjenju komposta naredili odprtino
z odstranitvijo ene palete.
4. Prostor za kompost. Primerne so vse polsenčne zavetrne
lege. Preveč sonca bi namreč presušilo kompostišče in
reakcija razpada bi se upočasnila oziroma ustavila, prav
tako se zgodi z ohlajanjam, ki bi ga povzročil veter. Pogoj
za potek reakcije je tudi dovolj vlage, zato ne bo nič narobe,
če bomo kompostno maso navlažili. Najbolje je uporabiti
postano ne prehladno vodo, da postopek hitreje steče. Tako
namočimo vsako plast.

Kompost iz
desk.

Kompost iz
pocinkne
mreže.

Plastične kompostnike različnih
oblik in velikosti
ponuja trg.
5. Na dno kompostnika položimo najprej nekaj odpadne zelenjave ali podobnega materiala, da bi črvi, gliste in mikroorganizmi lahko iz zemlje prešli v kompostnik. Nato napravimo sloj iz vej, veje bodo omogočile vstop zraka. Ta zrak bo
vedno pripomogel k razpadanju. Potekal bo aerobni proces,
kateremu bo rezultat kompost. Hkrati pa bodo te veje omogočile odvajanje vode. Ta sloj naj bo debel 10 do 25 cm
in je odvisen od velikosti kompostnika, oziroma kompostne

mase, ki jo kompostiramo. Tako dozorel kompost diši po
2. Poskrbimo, da bo na razpolago dovolj zraka, da kompostisveži zemlji.
ranje lahko poteče,
V kolikor ni na razpolago dovolj zraka pa poteka anaerobni pro3. Ne vlagajmo prevelikih kosov lesa, ker bodo predolgo razces, ki lahko pripelje do gnitja, kar ni kompostiranje (plesnepadali.
nje), produkt tega nima hranljive vrednosti za rastline in smrdi.
4. Poskrbimo, da bo kompostna masa sestavljena iz različnih materialov, ne samo les, ne samo trava, ne samo liNato na veje položimo plast listja, trate oziroma material, ki je
stje………
pripravljen za kompostiranje.
Ta plast naj bo debela cca 20 do 25 cm. Nato posujemo po
masi nekaj vrtne zemlje, ki ji lahko dodamo Strunal, ta bo pospešil nitrifikacijo in razvoj dušikovih bakterij. Hkrati je Strunal
odličen, ker vsebuje veliko kalcija, ki se tudi dodaja v kompostno maso. V primeru dodajanja Strunala pač ni potrebno
apniti.
Tako delamo plast za plastjo, dokler kompostnik ni poln. Vrh
kompostnika pokrijemo, da se ne bi hladil. Nekateri dodajajo
To je rezultat našega dela, lep dišeč kompost.
v plasti tudi komposter, ki pospeši razpadanje, vendar to ni
nujno.
Še napotek: Če se na kompostu nabirajo mušice, in drugi inRazpadanje lahko pospešimo tudi z dodatkom sladkorja
sekti, ker smo kompostirali veliko sadja, posujmo kompost z
tako da v 10 litrih mlačne vode raztopimo 100 gr. Sladkorja.
apnenčevim peskom ali zemljo, oziroma svežim kompostom,
S to raztopino občasno zalivamo kompostišče.
da preprečimo vonj, ki jih privablja.
Prične se proces kompostiranja.
Proces kompostiranja razdelimo v tri
faze:
1. Faza: Ta traja nekaj dni. Temperatura
se dvigne na 25 do 37 0C. Če smo maso
preveč navlažili se ne segreje in se postopek ustavi.
Proizvodnja in trgovina d.o.o.
2. Faza:Temperatura se dvigne na 55 do
60 0C, včasih tudi do 80 0C. Temperatura
Ljubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA
se ne sme dvigniti preveč, da se ne bi razkrojila organska snov, ki služi kot hranilo
za rastline.V kolikor pride do pregrevanja
moramo maso hladiti z vodo ali pa premetati. Vsekakor pa mora temperatura
SPECIALIZIRANA PRODAJALNA
preiti 550C, da se uničijo vse človeške patogene bakterije (salamonela in druge….
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE
pa tudi fitopatogene kot so ličinke in
IN KMETE.
jajčeca škodljivcev). Če tak proces teče
tri dni je kompost higijensko čist, kislost
pade in doprinese k formiranju svežega
komposta, dobre hranilne vrednosti, ni
pa še dovolj stabiliziran. Ta faza traja
2do 3 mesece.
3. Faza: Za to fazo je karakteristično znižanje temperature. V tej fazi se razgrajujejo sestavljene organske snovi in tako
dobimo stabilno kompleksno organsko
snov-humus. Razmerje med ogljikom in
dušikom je 20.. Tak kompost ima nizko
hranilno vrednost.
4. Faza:To je končna faza. Formira se
zreli kompost, ki ima razmerje ogljik dušik 15. Ostane samo še razgradnja celuloze in ligninov, ki pa nikoli ne potečejo
do konca.
Napake, ki jih ne smemo delati pri kompostiranju:
1. Nikoli ne zalivajmo s hladno vodo ne
zalivajmo preveč.

Tel.: 01/8980-181

VAŠ USPEH
SKUPNO VESELJE !
S solidnimi cenami
naprej!

VSE ZA VAŠ DOM, VRT, NJIVO
IN VINOGRAD
www.agrolit.si
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Avtodomarski turizem v Srcu Slovenije
V Strategiji razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije je bila kot ena izmed priložnosti za razvoj turizma na območju
opredeljena destinacija za obiskovalce z avtodomi. Srce Slovenije
namreč nudi vse potrebno za kratko bivanje na območju – in od tu
odkrivanje Ljubljane, regije, območja oziroma celotne Slovenije.
Projekt izhaja iz ugotovitev, da je destinacija lahko dostopna, da je v
bližini Ljubljane in da ima tudi potenciale za izkoriščanje tranzitnega
prometa vse večjega števila obiskovalcev z avtodomi, ki potujejo po
Sloveniji. Projekt vključuje ureditev postajališč – za oskrbo avtodomov
in tudi prostorov za bivanje po vzoru francoskega koncepta France
Passion, kjer lastniki zemljišč (na svoji kmetiji) oddajo prostor obiskovalcem do 24 ur brezplačno. V zameno za prostor je dobrodošlo da se
obiskovalec oskrbi z domačo hrano pri gostitelju. Trend ureditve prostorov za avtodome s strani zasebnikov (vinogradniki, rejci, kmetovalci,
posestniki na deželi) se počasi prenaša tudi v Slovenijo.
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V kolikor vas zanima več informacij o projektu in možnostih avtodomarskega turizma ter si želite sodelovanja, vas vabimo, da se oglasite
na Centru za razvoj Litija.

Obisk ministra za kmetijstvo v Litiji

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan, je
20. julija 2011 skupaj z ostalimi predstavniki ministrstva obiskal Center
za razvoj Litija. Na skupnem sestanku smo ministru predstavili delo
Centra za razvoj Litija in zadruge Jarina na področju oskrbe javnih
institucij z lokalno hrano. Minister je poudaril, da je njihov interes
povečati delež hrane iz bližine v javnih zavodih (šole, vrtci, domovi za
ostarele, bolnišnice itd.). Jarino je označil kot primer dobre prakse v
Sloveniji in hkrati s tem predstavil idejo o mreži tovrstnih zadrug v Sloveniji.

Igrišče v Cerovici dobiva svojo končno podobo
Športno društvo Dolina končuje z urejanjem športnega parka v Cerovici. Društvo je v letu 2010 uspešno kandidiralo na javnem pozivu LAS
»Srce Slovenije« s projektom Ureditev otroškega igrišča v Cerovici in
pridobilo nepovratna sredstva za ureditev rekreacijskih površin.
V okviru projekta so že pripravili zemljišče za postavitev športne opreme in otroških igral, kupili mize in klopi, postavili ograjo in osvetlili
nogometno igrišče. V nadaljevanju bodo postavili otroška igrala, gol za
nogomet, koš za košarko, koše za smeti, kupili mizo za namizni tenis
in uredili balinišče. V mesecu septembru bodo ob zaključku projekta
pripravili promocijsko otvoritev igrišča z vaškimi otroškimi igrami.

Avtodomarstvo na kmetijah predstavlja priložnost za razvoj turizma na območju Srce Slovenije
Na našem območju bo s pomočjo avtodomarskega turizma izziv povečati izkoriščenost obstoječih zmogljivosti na eni strani (večja zasedenost in daljše bivanje) ter odpraviti pomanjkljivost pomanjkanja
nastanitvenih zmogljivosti na drugi strani. Na takšen način se spodbuja oblikovanje manjših nastanitvenih obratov po načelih trajnostne
gradnje, poleg tega pa pritegnemo tržno zelo pomemben in privlačen
segment, ki ga sicer na območje ne bi bilo. Hkrati tudi povečujemo
obisk destinacije ter si na jasnih konceptih večamo prepoznavnost.
Center za razvoj Litija se bo v skladu z zastavljenim projektom v prihodnjih mesecih ukvarjal z izborom točk na območju, primernih za
avtodomarska postajališča, ki jih bo potrebno tudi ustrezno označiti.
Posebna počivališča oziroma avtodomarska parkirišča, namenjena počitku z bivalniki, so ponavadi opremljena z električnim priključkom in
ponekod s svežo vodo. Glede na to, da vse bolj priljubljeno postaja
preživljanje časa z avtodomom v bližini kmetij s ponudbo, lahko obiskovalci z avtodomi poleg prenočevanja na kmetijah kupijo domače dobrote, kot so domače vino, sir, sadje, mesnine, med, zelenjavo, začimbe,
poleg tega pa tudi lokalne izdelke domače in umetnostne obrti.

Urejanje športnega parka v Cerovici poteka s pomočjo sredstev,
pridobljenih na javnem pozivu LAS Srce Slovenije

Točka VEM za podjetnike v Litiji
Če se nameravate samozaposliti (registrirati s.p.) ali ustanoviti svoje lastno podjetje (družbo z omejeno odgovornostjo – d.o.o.), lahko postopek brezplačno opravite na naši vstopni točki VEM (»Vse na enem
mestu«) v Litiji na Kidričevi cesti 1. Uradne ure točke VEM: torek
8h - 16h, četrtek 8h - 16h, petek 8h - 13h. Dodatne informacije:
telefon: 01 8962 714 ali e-pošta: info@razvoj.si.

P R E D S TAVLJA M O U S P E Š NE LITIJ S K E P O DJETNI K E
S čim se razvijate, kako skrbite za lasten razvojni proces?
Obiskujem seminarje, kozmetične kongrese, spremljam vse
novosti, ki se dogajajo na področju kozmetike, česar je ogromno. Obiskujem pa tudi sejme kozmetike v tujini, v Münchnu
in Bologni.

GABRIJELA STRITAR,
kozmetičarka

Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za družbo?
Podjetniki so pomembni za družbo, ker zaposljujejo ljudi in s
tem odpirajo nova delovna mesta.

V podjetniškem intervjuju predstavljamo Gabrijelo Stritar, ki
v Litiji vodi Kozmetični salon Gabi.
Po končani kozmetični šoli, kjer je pridobila znanje in spretnosti na področju ličenja, pedikure in masaže, se je Gabrijela zaposlila v kozmetičnem salonu v Ljubljani. Glede
na to, da izhaja iz Litije, si je vseskozi želela zaposlitve v
domačem kraju in se po osmih letih dela v Ljubljani zaposlila v lepotnem centru v Litiji. Dolgoletna želja se ji je
sčasoma uresničila še z odprtjem lastnega kozmetičnega
salona.
Poleg kozmetične šole je opravila tudi šolo za vizažista in
se v Münchnu dodatno izobraževala na področju ličenja. Za
razvoj lastne dejavnosti danes pogosto obiskuje seminarje
in kozmetične kongrese v Sloveniji in tujini, saj pravi, da je
nadvse pomembno spremljanje aktualnih smernic in trendov na področju kozmetike.
Kot kozmetičarka opravlja zelo ustvarjalno delo, ki je hkrati
tudi zahtevno in odgovorno, saj je to delo z ljudmi in za njih.
Najpomembnejše pri poslu se ji zdi, da so stranke zadovoljne, saj k njej prihajajo z namenom sproščanja telesa in
duha. Najbolj zaupa prav sebi, zato zaenkrat dela sama.
Gabrijela pravi, da ji je poklic kozmetičarke pisan na kožo,
za kar je še posebej hvaležna svojemu očetu, ki jo je navdušil za poklic. Ceni podporo svoje družine in priznava, da
zaradi obsega dela pogosto težko najde dovolj časa za svoje bližnje.
Gabrijela nam je odgovorila na vprašanja o izkušnjah v podjetniškem svetu.

Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?
Vedno sem si želela biti malce drugačna, delati drugače in
imeti salon po svojem okusu. Pri tridesetih letih se mi je ta
želja uresničila in odprla sem svoj lasten kozmetični salon.
Tu delam s srcem in mislim, da to čutijo in cenijo tudi moje
stranke.
Kakšno vlogo je imela podjetniška VEM točka v Litiji (oziroma Center za razvoj Litija) na vaši poslovni poti?
Preden sem odprla svoje podjetje, so mi na Centru za razvoj
Litija svetovali na kakšen način naj začnem v svetu podjetništva. Na ta način sem priodobila ogromno dobrih informacij.
Katera izkušnja v poslovnem svetu vas je največ naučila
oziroma najbolj obogatila?
Najbolj bogate izkušnje sem pridobila na začetku svoje kariere pri delu v velikem kozmetičnem salonu v Ljubljani. Dekleta
smo veliko hodile v tujino na dodatna izobraževanja. Po drugi
strani pa je bila tudi vsaka stranka zame nova in edinstvena
izkušnja.
Kakšna je vaša formula za uspeh in kakšno je vaše poslovno vodilo?
Svoje storitve opravljam s srcem in veseljem in to je formula
za moj uspeh. Moje stranke mi pomenijo zelo veliko in nikoli
niso samo številke. Ko stranka to začuti, je zadovoljna ona in
s tem tudi jaz.

Kaj bi svetovali nadebudnim podjetnikom, ki začenjajo
svoje prve podjetniške korake?
Svetovala bi jim, naj čim prej začnejo vstopati v podjetniške
vode in začnejo z majhnimi koraki. Če si priden in delaš s
srcem lahko prideš zelo daleč. Je pa res, da je začetek lahko
težak, vendar če ti uspe, na koncu čutiš neizmerno zadovoljstvo.
Kakšen je vaš pogled za naprej – kakšna bo vaša smer
razvoja in rasti?
Moj pogled naprej je pozitiven. Pozitivno razmišljanje namreč prinese polno lepih stvari. Moja smer razvoja je ta, da
bi uvedla terapije za pomlajevanje in imela zaposlenega fizioterapevta. Če so želje visoke, se lahko tudi uresničijo.
Pripravila: Ana Savšek, RCL
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knjižnica litija

javni zavod za kulturo litija
Če sloviš po preudarnosti, poštenem delovanju,
zavzemanju za resnico in pravičnost,
si v resnici bogat.
		
Henry Ward Beecher (1813-1887)
Nova sezona je pred vrati in v našem zavodu se pridno pripravljamo na nova doživetja. Poleg zanimivega kulturnega dogajanja, ki ga načrtujemo, bo v Kulturnem centru
tudi nekaj tehničnih novosti. Pri tem je najpomembnejša ta, da se bo v
celoti obnovila kurilnica in se pripravila podlaga za sistemsko prezračevanje oz. ohlajevanje dvorane, kar nas čaka v prihodnjem letu. Sicer so
bila ta obnovitvena dela že več kot nujna, a smo kljub temu zelo veseli
in hvaležni, da se nekaj premika tudi na tem področju. Na prvi strani
ste si lahko prebrali program letošnjega glasbenega festivala Slovo poletju. V septembru se bo v Kulturnem centru dogajalo še naslednje:
•1
 7. septembra ob 19. uri - Premiera igranega filma, srhljivke »Obraz
zla«, režiserja in scenarista Gorana Ajtiča. Film je bil sneman na
gradu Bogenšperk.
•2
 4. septembra ob 10. uri – Prva lutkovna predstava v novi sezoni
otroških matinej - PIKI JE SAM DOMA - v izvedbi Gledališča Kolenc.
•2
 6. septembra ob 19. uri - Otvoritev razstave ob 90-letnici Čebelarskega društva Litija.
•3
 0. septembra ob 19. uri – Slovesnost ob 90-letnici Čebelarskega
društva Litija.
GLEDALIŠKI ABONMA
Vsi lanski abonenti ste na dom že prejeli program letošnjih gledaliških
predstav, zato vas prosimo, da čimprej oz. do 29. avgusta pošljete
izpolnjeno prijavnico. V nasprotnem primeru bomo smatrali, da niste
več zainteresirani za nakup abonmaja in bomo vaš sedež dodelili novim
abonentom, ki že nestrpno čakajo na prazne sedeže. Več o abonmaju
si lahko preberete na naših spletnih straneh.
LETNI KOLEDAR PRIREDITEV
Na naši spletni strani vam je na voljo tudi letni koledar prireditev, ki je
sicer še v nastajanju, vendar upamo, da bomo imeli vsak mesec večje
število tistih, ki si želijo tesnejšega sodelovanja in povezovanja v naši
občini. Tokrat sicer le na področju družabnih srečanj, vendar človek
nikoli ne ve, kaj prinese čas in dobre ideje. Koledar je namenjen obiskovalcem in predvsem ORGANIZATORJEM PRIREDITEV.
Več si lahko preberete na www.jzk.si!

IN MEMORIAM

Martin Brilej (1940-2011)
Na vrhuncu počitniških dni nas je dosegla žalostna vest, da je nepričakovano preminil član našega sveta zavoda, zvest podpornik in
nenadomestljiv sodelavec Tine Brilej. Nemogoče si je predstavljati,
da smo izgubili dobrega prijatelja, »živi leksikon« litijske zgodovine
ter lahko rečemo enega redkih Litijanov, ki je iskreno in trdno verjel
v vizijo razvoja litijskega muzeja, razumel pomen ohranjanja kulturne dediščine ter svoje znanje in lastno zbrano gradivo nesebično
razdajal vsakomur, ki je pokazal vsaj malo zanimanja za to področje, zlasti pa našemu zavodu za potrebe muzejske dejavnosti. Za
seboj je zapustil veliko praznino, hkrati pa neprecenljivo dediščino
v obliki svojih knjig o Litiji.
V kratkem času je Litija izgubila kar dva velika moža, poleg Tineta
še Ivana Godca, ki sta si prizadevala odkrivati in ohranjati zgodbo
naše preteklosti. Ob tem dejstvu se nam zastavlja resno vprašanje
»Kako naprej?«, saj naslednikov ni videti.
Ne štejemo več objavljenih prošenj in pozivov o zbiranju podatkov
in gradiva o litijski zgodovini – do sedaj ni bilo konkretnih odzivov,
zato smo upravičeno zaskrbljeni nad brezbrižnostjo in nepripravljenostjo Litijanov storiti nekaj več na tem področju. Vendar, upanje
umira zadnje, morda pa nekoč le dočakamo naslednika Martina
Brileja….

DATUM

URA

TOR 23.8.

8.00 - 15.00

SRE 24.8.

20.00

ČET 25.8.

20.00

PET 26.8.
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SRE
ČET
ČET
TOR
SOB
SRE
ČET
SOB
PON
PET

Spominska razstava v Knjižnici
Šmartno
V knjižnici Šmartno si lahko ogledate razstavo o življenju in delu dr. Slavka Gruma. Letos se spominjamo 110-letnice njegovega rojstva. Na razstavi so fotografije o delu in življenju ter njegova dela. V spomin na pomembnega
krajana, ki je zaradi svojega dela pustil sledi tudi v drugih krajih (Novo
mesto, Zagorje), bomo jeseni pripravili slovesnost.

Utrip živahnega Pariza tudi v Šmartnem
Leta 1864 se je v Albiju rodil francoski slikar in grafik Henri de
Toulouse - Lautrec, potomec ene najstarejših francoskih plemiških rodbin.
Henrijeva starša sta bila bratranec in sestrična, svojemu prvorojencu
sta podarila precej neprijetno dediščino – krhke kosti. Zato je Henri po
zlomu obeh nog v otroštvu postal invalid. Njegove noge niso več rastle
in Henri je, ob sicer odraslem telesu, za zmeraj ostal pritlikavec. Zaradi
tega so ga pogosto zasmehovali. Ker si ni mogel dobiti ženske, ki bi ga
ljubila zaradi njega samega in ne zaradi njegovega denarja, je postal
stalen gost v nočnih lokalih in bordelih ter začel svojo žalost utapljati
v alkoholu. Ker ni mogel živeti kot drugi mladi moški, se je povsem
posvetil slikanju in postal mojster postimpresionističnega slikarstva,
ilustracije in litografije.Toulouse-Lautrec je postal slaven že s svojim
prvim plakatom, ki ga je poimenoval Moulin Rouge: La Goulue. Naročniki, kritiki in javnost so ga oboževali in Henri je imel vedno polne roke
dela. Delal, potoval in razstavljal je v številnih evropskih metropolah.V
zadnjih letih življenja je Lautrec vedno globlje padal v alkoholizem.
Postal je živčen in razdražljiv, vse pogosteje so se izmenjevali siloviti
izbruhi besnenja in obdobja hude depresije. Na začetku poletja 1901 je
pospravil atelje in odpotoval iz Pariza. Po možganski kapi so ga avgusta
na njegovo željo odpeljali k materi v dvorec Malromé. Henri, zadnji
potomec družine Toulouse-Lautrec-Monfa, je tam umrl 9. septembra
1901. Njegovi plakati so neminljivi, letos se je razstava izvirnikov ustavila tudi v Ljubljani. Mnogim pa njegova umetniška zapuščina daje
navdih za lastno ustvarjanje. Franci Savšek iz Zagorice je poznavalec
Toulouse-Lautreca, naslikal je njegove plakate, ki nam jih bo predstavil
prav pred obletnico umetnikove smrti, v četrtek, 8. septembra ob 19.
uri, v Knjižnici Šmartno. Živahen utrip Pariza, več kot sto let pozneje,
tudi v knjižnici Šmartno.

Potujoča fotografska razstava »Masaji«
Projekt Maasai adventure school se je začel v pomoč masajski vasici
Lesoit v Tanzaniji, v evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti. Ena od koordinatorjev razstave in projekta, Filipina Gale
Šparemblek, bo zgodbo o Masajih, ki se borijo za ohranjanje kulture
in njihovega načina življenja, predstavila tudi v Knjižnici Litija. Odprtje
fotografske razstave Masaji – sožitje med tradicijo in sodobnostjo bo v
torek, 13. septembra ob 19. uri, v Knjižnici Litija. Razstava bo posvečena Dnevu zlate knjige, 17. septembru, ko se pričenja branje za bralno
značko. Vabljeni!

Litijski biografski leksikon

Vrtec Litija
POČITNIŠKI UTRINKI OTROK V VRTCU
MEDVEDEK
Med počitnicami se trudimo, da otrokom ponudimo
čim bolj pestre dejavnosti, ob katerih se igrajo, zabavajo in sproščajo. Dejavnosti prilagodimo, saj so
otroci združeni iz več skupin.
Največ dejavnosti se izvaja na prostem, takoj po malici. V primeru slabega vremena
bivamo na pokriti terasi, kjer se lahko dobro razgibajo ob vožnji s poganjalčki, kolesi.
Ob tem jim pripravimo različne kotičke, v
katerih otroci ustvarjajo s konstruktorji, se likovno izražajo, pojejo in
plešejo. V lepem vremenu pa otroci uživajo na igrišču, se igrajo v peskovniku, spuščajo se po toboganu in svoje spretnosti preizkušajo na
različnih plezalih. Vseskozi skrbno pazimo, da so otroci zaščiteni pred
soncem (pokrivala, mazanje s kremo), da popijejo dovolj tekočine in
pojedo dovolj sadja. V poletnih mesecih je življenje v vrtcu obarvano s
polno doživetij, novih izkušenj in sklepanju novih prijateljstev.
Vesna Šparlek, dipl. vzgojiteljica

UREDITEV ZUNANJIH IGRIŠČ
Bivanje na prostem je ena izmed oblik dejavnosti, ki jih v vrtcu vsakodnevno ponujamo
otrokom. To so sprehodi, izleti v bližnjo okolico
in igra na igriščih v posamezni enoti. Igrišča so
opremljena z igrali in peskovniki, ki jih je potrebno redno vzdrževati in skrbeti, da so varna
za igro otrok. Vse bolj stroga pravila o varnih
in primernih igriščih tudi v našem vrtcu narekujejo obnovo. V letošnjem letu smo v nekaj
enotah dokupili nova igrala, namestili podlago
in obnovili ali odstranili stara igrala. V naši največji enoti Medvedek dela še niso dokončana,
saj je bilo, zaradi mokrega terena, potrebno
obnoviti drenažo po večji površini igrišča. Ker
so nova igrala k nam prispela še predno je
izvajalec začel z deli, so bila varno shranjena
pri podjetju Agrolit. Gospodu Grošlju se ob
tej priliki še enkrat zahvaljujem za njegovo
prijaznost in pripravljenost pomagati. V enotah Taček in Kresnička se otroci že igrajo na
obnovljenih igriščih, v enoti Medvedek pa se
bodo malčki novih možnosti za igro na igrišču
razveselili v jesenskem času. V enoti Jurček
smo namestili dve novi igrali, celostno obnovo pa, tako kot za ostala igrišča, načrtujemo v
naslednjem letu. Čeprav finančna sredstva za
obnovo igrišč niso majhna, se zavedamo (verjamemo, da tudi ustanovitelj), da je varnost otrok najpomembnejša.
Liljana Plaskan, ravnateljica

Že pred časom smo vas povabili k sodelovanju, pa zaradi skromnega
odziva ponovno prosimo za pomoč. Nekoč je sama beseda biografski
leksikon pomenila ogromno knjigo, v kateri so bile zapisane najpomembnejše osebnosti (takrat seveda še niso veljale za pomembne).
Izdelava biografskega leksikona nikakor ni bila enostavna, saj je bilo
potrebno vložiti veliko znanja, vztrajnosti in sredstev. Razvoj računalništva v zadnjih letih je prinesel napredek tudi na tem področju, saj
biografski leksikon lahko nastaja postopoma in je na spletu dostopen
24 ur.

V Knjižnici Litija, kjer v domoznanskem oddelku že dolgo vztrajno zbiramo podatke o ljudeh, ki so se nas s svojim delovanjem dotaknili,
smo se odločili za premik teh podatkov na splet. Nastajati bo začel
biografski leksikon, ki ga bomo poimenovali Litijski biografski leksikon. Pri tem projektu bo nastajal fond biografskih zapisov znanih ljudi
na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji.
Najprej bomo zajeli večje število znanih ljudi, ki so živeli in ustvarjali na
našem področju. Te podatke bomo na naši spletni strani objavili najprej. Potem bomo naredili izbor oseb po kriterijih, ki naj bi bile zaradi
tega ali kakšnega drugega razloga najpomembnejše osebe tega okolja in vsakemu posamezniku dodali najpomembnejše podatke (iskalni
elementi). Vanj bodo vključeni podatki o osebnostih, ki so bile rojene
na tem območju, so tukaj živele ali se šolale, predvsem pa s svojim
delom zaznamovale in vplivale na podobo in razvoj krajev v obeh
občinah v zgodovini in sedanjosti (pisatelji, pesniki, novinarji, glasbeniki, znanstveniki, učitelji,….). To so ljudje, ki si na lokalnem območju zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinskem spominu. Osnovni
vir bodo biografske mape, ki so shranjene v domoznanski zbirki naše
knjižnice.
Te podatke bomo na spletu sproti objavljali in nadgrajevali. Ni izključeno, da bi leksikon lahko izšel tudi v knjižni obliki.
V naši domoznanski zbirki imamo
zelo malo podatkov o dogodkih
prve in druge svetovne vojne na
DOGODEK
LOKACIJA
našem območju (občini Litija in
»Veter v laseh« - športno-zabavna-kulturna prireditev
Igrišče NK Litija
Šmartno pri Litiji). Če imate graFESTIVAL SLOVO POLETJU: Musical s SLOVENSKI M OKTETOM in koncert
Ploščad pred Športno
Ženske vokalne skupine Lipa Litija
dvorano v Litiji
divo ali podatke o tem, nam jih
FESTIVAL SLOVO POLETJU: Prekmurski večer s HALGATO BANDOM in Pihalnim Ploščad pred Športno
prosim odstopite, gradivo bomo
dvorano v Litiji
orkestrom Litija
preslikali in vrnili.
Ploščad pred Športno
FESTIVAL SLOVO POLETJU: Dalmatinski večer s PETROM GRAŠEM

KULTURNI KOLEDAR

20.00
in Moško vokalno skupino Lipa ter Tamburaškim orkestrom Šmartno
do po urniku knjižnice
SKUPINSKA RAZSTAVA ČLANOV DRUŠTVA KUD Art Club Litija
27.08.
Litija
29.8.
10.00 – 13.00
Impro delavnica
30.8.
10.00 – 13.00
Impro delavnica
31.8.
10.00 – 13.00
Impro delavnica
1.9.
18.00
»Kaj sem doživela v Litiji« - zaključna predstavitev Evropske prostovoljne službe
Otvoritev razstave reprodukcij plakatov Toulusea-Lautreca ob njegovi 110 letnici
8.9.
19.00
smrti, avtor Franci Savšek
Otvoritev fotografske razstave Masaji – sožitje med tradicijo in sodobnostjo,
13.9.
19.00
avtor Filipina Gale Šparemblek
17.9.
19.00
Filmska premiera: OBRAZ ZLA, avtor Goran Ajtič, žanr: skrhljivka
21.9.
20.00
Kino kokošnjak ob svetovnem dnevu alzheimerjeve bolezni
22.9.
14.00
Zaključno srečanje projekta »Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu«
24.9.
10.00
OTROŠKA MATINEJA: PIKI JE SAM DOMA – Gledališče Kolenc
26.9.
19.00
Otvoritev razstave ob 90-letnici Čebelarskega društva Litija
30.9.
19.00
SLOVESNOST OB 90-LETNICI ČEBELARSKEGA DRUŠTVA LITIJA

dvorano v Litiji
Knjižnica Litija, Galerija
- spodnji prostori
MC Litija
MC Litija
MC Litija
MC Litija
Knjižnica Šmartno
Knjižnica Litija

Kulturni center Litija
MC Litija
MC Litija
Kulturni center Litija
Avla Občine Litija
Kulturni center Litija

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

Predloge ali ponudbe nam pošljite
na e - naslov ali po pošti, ali pa se
oglasite osebno v Knjižnici Litija:
Knjižnica Litija, Parmova ulica 9,
1270 Litija, knjiznica.litija@gmail.
com; ali andreja.stuhec@guest.
arnes.si
Zahvaljujemo se za sodelovanje in
se veselimo novih izzivov, ki nam
jih prinašajo izkušnje in modrosti
preteklosti!
Andreja Štuhec
Aleksandra Mavretič

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE LITIJA
IN ŠMARTNO
Vabimo in napovedujemo pestro študijsko leto
2011/12. V času počitnic nismo mirovali, preoblikovali smo se v društvo zaradi boljših možnosti
delovanja. Š e naprej pa bomo odprti za sodelovanje v našem okolju
predvsem s Knjižnico Litija, Kulturnim centrom in drugimi institucijami
v naših občinah in regiji tako kot doslej. Tudi sedež našega društv ostaja
v Knjižnici Litija na Parmovi 9. Osnova našega delovanja bo še naprej
izobraževanje in sodelovanje za vse, ki si to želijo ne glede na starost,
spol ali izobrazbo, saj si želimo tudi medgeneracijskega sodelovanja za
dejavno in koristno izpolnitev prostega časa.
Vabimo vse, ki vas bo program Društva U3 Litija in Šmartno zanimal, da
pridete na uvodno prireditev za študijsko leto 2011/12 v drugi polovici
septembra. Tako kot doslej bomo neprofitna organizacija s čim nižjimi
stroški delovanja.
Na uvodnem srečanju v novo študijsko leto bomo gostili dr. Ano Kranjc,
presednico mreže Tretjih univerz Slovenije. Govorila bo o medsebojnih
odnosih. Obenem bomo ponudili možnosti za vključevanje v naše dejavnosti. Te bodo kot doslej v obliki tečajev (tuji jeziki, računalništvo…), delavnic (oblikovne in jezikovne ustvarjalnice, keramičarstvo, veziljstvo…),
ohranjajmo kulturno in tehnično dediščino z umetnostno zgodovino,
o lepem vedenju,o medsebojnih odnosih, ohranjajmo naravno okolje,
ohranjajmo zdravje itd. Seveda vas bomo povabili tudi na terenske vaje
in ekskurzije (zdravilna zelišča, invazivne rastline, najlepši vrtovi…). 
		
Pridite, pridružite se nam!
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PONOSNI SMO NA PROJEKTE,
KI NA TERENU PUSTIJO
DOBRE REZULTATE
VRANA
Naslov ne pomeni ene same vrane, ampak je
to dvojina od besede VRAN (dva vrana ali VRANA). Vran pa je vranji samec in ne krokar, kakor
nekateri mislijo. Na sliki 1,3 in 4 sta dva Vrana.
To sta: Ernest Večko in njegov popolnoma slepi
prijatelj Borko Kregar iz Celja. To sta prva človeka, ki sta v enem zamahu, od 4. do 14. julija,
prehodila razdaljo 280 km, kar je:
- pot, ki jo vran preleti v enem dnevu,
- pot od Ožbalta do partizanskega letališča pri Metliki,
- pot, ki jo je prehodilo, poleti 1944, 97 ujetnikov, zavezniških vojakov,
ki so bili zaprti v nemškem lagerju v Mariboru in so takrat sodelovali
pri največjem popolnoma uspelem pobegu iz Tretjega rajha. Seveda
pa brez pomoči partizanov ali brez domačinov, Slovencev, ki so jim na
poti ponudili svoje domačije, da so lahko prespali, se nahranili in se
odpočili, ne bi šlo.
-P
 ot, ki bo v kratkem zaživela in se imenuje MEDNARODNA SPOMINSKA POT ZAVEZNIŠTVA
E-2011 (sl.2).
-P
 ot, ki je opisana v knjigi ujetnika in soorganizatorja pobega Ralpha Churchesa: Vranov let v
svobodo (5 €). Leta 2017 bo gospod Ralph (vojaško ime – Crow) star 100 let in živi doma, v
Avstraliji, ko njegovih soborcev že davno ni več.
Borko in Ernest sta - podobno kot leta 1944 - spala
na senikih pri dobrih ljudeh. Ko sta prišla na GEOSS
sva skupaj s predsednikom ZSČ Litija in Šmartno
pri Litiji Ladom Muzgom pri Vrabcu sprejela pohodnika (sl. 3). Na GEOSS-u smo, seveda po protokolu - čarali. Potem ju je Lado spremil do spomenika v Hotiču.
Partizansko prenočišče smo našli pri najbližji
hiši, pri zakoncih Juvan, Zg. Hotič 33 (sl.4).
Na svojo željo sta popotnika izbrala za spanje
verando,
ker nikakor nista hotela spati v postelji.
Za večerjo jima je Angelca skuhala
polento, mož Ivan pa je povedal, da
so imeli - kot nekateri drugi kmetje
- tudi oni svojo zemljo na obeh straneh Save. Potem so seno naložili
na rečni čoln, ga pripeljali do »spine« (sipine, prodišča – otočka sredi
reke) in ga razložili. Potem so čoln privlekli na drugo stran »spine« in
seno spet naložili, ker je bila reka tam pač najmanj nevarna za prehod.
Nekateri so pa s konji vozili seno vse do mosta v Litiji in potem nazaj v
Hotič. Ker je bilo do mosta daleč, je pač marsikdo imel čoln za lastne
potrebe in prijatelje, ker je na drugi strani Save marsikdo imel službo v
Apnenici. Ivanov oče je bil tudi čolnar. Angelčin skrbnik (ker je zgodaj
izgubila starše) pa je bil Martin Smrkolj – čolnar, ki je leta 1944 čolnaril
in prevažal pobegle ujetnike čez Savo. Za zajtrk je prijazna gospodinja
Angelca postregla s kavo in kruhom in pohodnika sta jo mahnila do
mostu v Kresnicah ter naprej
po Dolenjski. Tu sta se jima
pridružila še dva ruška pohodnika (Ivan Svenšek in Marko
Praprotnik), ki sta pot do Save
že enkrat prehodila. Tako so
pri letalu, kjer je nekoč bilo
letališče, metliški funkcionarji
ob častnem sprejemu, jedači in pijači počastili kar štiri zagnane pohodnike (sl. 5).
Teh dogodkov se bomo spet spominjali:
• V soboto, 20. avgusta 2011 ob 11.00, v Ožbaltu na železniški postaji
(Mesto pobega). Slavnostni govornik bo Tone Partljič.
• V nedeljo, 11. septembra ob 14.00, na GEOSS-u. Prireditev se imenuje
Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu – Vranov let v svobodo in
izhaja iz vzora mednarodnega prijateljstva in človeškosti, s katerima
so naši ljudje – »majhni po številu in veliki po srcu« – pomagali ujetnikom na poti do svobode. Spregovoril nam bo edini še živeči partizan
in Litijan, ki je sodeloval pri prehodu preko Save - geodet Vili Kos.
Pred tem bo svečan odhod izpred spomenika v Hotiču (pod Juvanovo
hišo) - pohod na proslavo na GEOSS-u, ob 12.00, po poti Vranovega
leta. Se vidimo na prireditvah in na pohodu! Rad nas imam! Zvonček
Norček
Več na spletnih straneh: http://www.vace.si/vrana.htm

Eden izmed takih dolgoletnih projektov so
»DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ«. LETOS ŽE 22. TRADICIONALNA
PRIREDITEV NA PTUJU, JE V ZBIRKO PRIZNANJ NAŠIH KMETOV DOPRINESLA DVE ZLATI PRIZNANJI IN LEPO ŠTEVILO SREBRNIH TER
BRONASTIH.
Dobrote slovenskih kmetij so v zadnjih letih postale ena osrednjih kulinaričnih prireditev v slovenskem prostoru. Skoraj, da ni posameznika, ki
ne bi poznal te lepe prireditve. Izreden obisk potrjuje, da Slovenci želimo
uživati dobro in zdravo hrano, pridelano na naših kmetijah.
Z veseljem ugotavljam, da tudi mnogo lokalnih skupnosti pomaga pri
promociji naše domače hrane. Pri dolgoročnem oblikovanju promocijske
vsebine za uspešnejše trženje izdelkov višje kakovosti, aktivno sodelujejo tudi kmetije iz našega območja. Tudi letos smo bili na Kmetijski svetovalni službi, izpostavi Litija, ki pokriva območje občin Moravče, Litija in
Šmartno pri Litiji zelo aktivni in zbrali veliko število prijav
kmetov, ki so za različne izdelke, prejeli kar nekaj priznanj.
Priznanja v različnih kategorijah izdelkov so prejeli:
• URBANIJA Alojz, Vače 80, 1252 Vače (HRUŠEVO ŽGANJE; zlato priznanje)
• KOCIJANČIČ Ivanka, Katarija 7, 1251 Moravče (SLIVOVO ŽGANJE; srebrno priznanje, KROMPIRJEV KRUH;
srebrno priznanje)
• KNEZ Mirko, Lupinica 4, Šmartno; (JABOLČNI SOK;
srebrno priznanje)
• BUČAR Ivanka, Cerovica 15, 1275 Šmartno pri Litiji;
(KROMPIRJEV KRUH; bronasto priznanje, DOMAČI ČRNI KRUH;
bronasto priznanje)
• PERKO Karmen, Vodice 1, Gabrovka; (MEDENJAKI; zlato priznanje)
• SIRK Romana, Liberga 4, 1275 Šmartno pri Litiji; (KROMPIRJEV
KRUH; bronasto priznanje)
• ZAMAN Breda, Gradišče 2, 1275 Šmartno pri Litiji; (POLBELI DOMAČI KRUH; bronasto priznanje, OREHOVA POTICA; srebrno priznanje)
Vsem letošnjim nagrajencem, še posebej tistim, ki so prejeli zlata priznanja, iskreno čestitam!
DRUGI PROJEKT, KI SMO GA SPOMLADI ZASNOVALI IN IZVEDLI JE
»VZORČNI NASAD ČEŠENJ«. Nasad je zasajen na Turistično urejeni domačiji Blaj pri Vesni in Vinku KOKOVICA, na Dragovškem pri Šmartnem.
Zgledno zasnovan in urejen drevored češenj bomo nadgradili z opisnimi
tablami vseh sedmih sort češenj, katere bodo zapolnile češnjeve tedne
po različnem času dozorevanja. Pri projektu sodelujemo s Fakulteto
za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor. V prihodnje želimo nasad
predstaviti mlajšim generacijam, ker mislimo, da moramo v tej smeri
ravno tako začeti vzgajati otroke že v vrtcih in šolah. V vrtcih in šolah že
potekajo določeni projekti na temo »zdravo in doma pridelano«, a učnih
nasadov na našem območju žal še nimamo. Upam, da nam bo s šolami
uspelo vzpostaviti tudi tovrstno
sodelovanje. Vabljeni na Turistično domačijo Blaj, kjer vam
bo g. Vinko z veseljem pokazal
drevored, ki je lep primer dobre
prakse oz. umnega gospodarjenja na kmetiji. Ker je drevored
na travniških površinah, je kot
zgled zelo primeren za naša območja, kjer imamo veliko travniških sadovnjakov, ki so potrebni
obnove. O nadaljevanju projekta
vas bomo sproti seznanjali.
Vztrajni udeleženci delavnice, ki so po predavanjih, marca letos, pomagali pri sajenju češenj. Vsem hvala.

OSTALI PROJEKTI, KI SMO JIH IZVAJALI V SPOMLADANSKEM
ČASU SO BILI ZASNOVANI NA PRIDELAVI ZELENJAVE IN ZELIŠČ
TER ŠIRJENJU OBZORIJ NA PODROČJU SAMOOSKRBE S SADJEM
IN ZELENJAVO TER RAZLIČNIH TOVRSTNIH PREDELAVAH!
Na Polšniku smo izvedli nadaljevalno predavanje na temo »pridelujmo zdravo zelenjavo zase in še za koga drugega«. Delavnico je
organizirala Sonja Zidar Urbanija, predavala pa je Ana Ogorelec, specialistka za zelenjadarstvo pri KGZ Ljubljana. Na delavnici so številne
udeleženke lahko kupile tudi kvalitetna semena slovenskega porekla.
Povpraševanje po tovrstnem materialu je zelo veliko, zato upamo, da
se bodo v prihodnje pridelovalci začeli bolj zavedati kaj pomeni dobra
genska banka oz. ohranjanje tradicionalnega in avtohtonega semena in
sadik na lokalnem nivoju.
Na Dolah pa smo letos gostili go. Mišo Pušenjak, ki je predavala na temo
»Na kaj moramo biti pozorni pri zasnovah zelenjavnega in zelišč-

HIŠNI SERVIS
v Litiji

Trg na Stavbah 11, Litija

WWW.HISNI-SERVIS.COM
NAŠE STORITVE OBSEGAJO:
• VODOVODNA POPRAVILA:
zamenjava ventilov, pip, kotličkov, školjk...
• ELEKTRO POPRAVILA:
priklopi gospodinjskih aparatov, menjava stikal,
vtičnic, varovalk, premostitve...
• MIZARSKA POPRAVILA:
montaža pohištva, menjava vodil, pantov, ročic...
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nega vrta«. Miša Pušenjak je izdala že kar nekaj knjig, zato so številne
udeleženke imele že vnaprej pripravljena vprašanja, na katere je Miša
odgovarjala pozno v noč. Izvedeli smo veliko, a še premalo. Zato bomo
drugo leto nadaljevali s tovrstnimi delavnicami.
Na vseh omenjenih delavnicah smo poudarjali, kako pomembno je, da izkoristimo kmetijske površine oziroma vrtove in pridelamo, neškropljeno,
kakovostno in hkrati količinsko zadovoljive pridelke. Če pa le te uspemo
še predelati in poskrbeti za polno shrambo tudi v zimskem času, smo
presegli meje sodobnega potrošnika. Za konec pa samo še to:
ZAČNIMO CENITI DOMAČO HRANO IN POGLEJMO REZULTATE OZ.
PROJEKTE, KI SE JIH LOTEVAJO NAŠI KMETJE, KI VAM S SVOJIM DELOMI ŽELIJO DOKAZATI, DA ZNAJO IN ZMOREJO!
Okusne sladice iz jagod (jagodni cmoki, jagodna
šarlota), katere so večkrat (v sezoni jagod) na mizi
pri Urbanijevih v Potoku pri Vačah.

Zapisala in fotografirala: Sonja Zidar
Urbanija, kmetijska svetovalka

Nepozabno Leto Plesa
PŠD NLP ujet na fotografijah na zaključni prireditvi, kjer so
bili naši gosti jazzarke mladinske in članske sekcije BPS,
naša koreografinja in aktivna plesalka Katjuša Premk in ARTIFEX!!!!!! in na EVROPSKEM PRVENSTVU NA DANSKEM.
Pridružite se, Nam Lačnim Plesa (Info: 040244842)

ŠOLA ZDRAVJA
Po vzoru drugih tovrstnih skupin v Sloveniji smo v septembru
2010 tudi v Litiji ustanovili skupino ŠOLA ZDRAVJA in pričeli s
telovadbo na prostem.
Sprva le 5 članov, nas je sedaj že 21, ki se pridno razgibavamo vsak dan
ob kakršnem koli vremenu od 7,30 do 8.00 na igrišču sredi Rozmanovega trga; kadar dežuje, pa smo pod streho pri trgovini LIDL. Na začetku so
nas mimoidoči začudeno opazovali, zdaj pa so se na našo telovadbo že
navadili. Začetnik tovrstne telovadbe oziroma pobudnik za ustanovitev
društva ŠOLA ZDRAVJA je Rus dr. Nikolaj Grishin, ki poudarja, da je vsak
posameznik sam odgovoren za svoje počutje, preventivno pred raznimi
boleznimi, lajšanje različnih bolečin, premagovanje lenobe, sprostitev,
skratka za svoje zdravje. Pod naslovom 1000 GIBOV je namreč ta zdravnik, ki deluje v Sloveniji, pripravil vaje za razgibavanje celotnega telesa.
Te so sestavljene tako, da z njimi razgibamo vse naše sklepe in mišične
skupine. V Sloveniji do sedaj deluje 30 skupin ŠOLE ZDRAVJA s približno 600 člani iz različnih koncev države, od Murske Sobote do Pirana.
Srečali smo se že v
Ljubljani, kjer smo
skupaj telovadili na
Prešernovem trgu,
na Krasu v okolici
Štanjela in Komna
smo telovadbo povezali s prijetnim
druženjem in pohodi po okolici. V Kobaridu je na glavnem trgu z nami telovadila tudi
gospa županja, nato pa smo spoznavali slikovito okolico kraja ob zeleni
Soči. Pričakuje nas še Tartinijev trg v Piranu na svojem tradicionalnem
srečanju v avgustu. V septembru torej praznujemo prvo obletnico delovanja naše litijske skupine. Lepo, zelo prijetno nam je skupaj, saj smo
že zjutraj nasmejani in dobre volje, zato pričakujemo in vabimo še nove
člane, da se nam pridružijo, kajti, kot pravi dr. Grishin »VSAK TRENUTEK
JE LAHKO NOV ZAČETEK.«				
M. B.

GSM:

030-913-861

• BELJENJE IN PLESKANJE:
beljenje manjših površin, pleskanje oken, vrat,
podbojev, ograj...
• POLAGANJE IN POPRAVILA vseh vrst talnih
oblog: laminati, vinas, ladijski podi, opaži...
• KERAMIČARSKA POPRAVILA:
menjava ploščic, popravilo fug, silikona...
• VSA OSTALA HIŠNA DELA IN POPRAVILA:
vrtanje lukenj, montaža karnis, zaves, pregradnih
sten…
• OGREVANJE: menjava radiatorjev
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DOGODKI

Avgust 2011
SPLOŠNO
GRADBENIŠTVO
• UREJANJE DVORIŠČ
• IZDELAVA ŠKARP
(kamen, beton)
• ADAPTACIJE
• NOVOGRADNJE
• OMETI
• TER DRUGA
GRADBENA DELA

BETONSKI IZDELKI
• VRTNI UMIVALNIKI (16 vrst)
• VRTNI KAMINI
• POTKE ZA VRTOVE
• BETONSKI ŠKARPNIKI (veliki, mali)
• KORITA ZA ROŽE
• RAZNE OGRAJE
• VRTNE FONTANE
• VRTNI PALČKI IN FIGURE
• TER DRUGA BETONSKA
GALANTERIJA

BETONSKI
KOMPOSTNIKI

www.praprotnik.org

DOGAJALO SE JE NA IC GEOSS D.O.O.
Letošnji Teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki je potekal v času od 1.
maja do 30. junija 2011, je že šestnajsto leto zapored ponudil priložnosti za srečanja vseh, ki se zavedajo pomena vseživljenjskega učenja.
Izobraževalni center Geoss d.o.o. je kot območni koordinator v litijski in
šmarski občini že tretje leto zapored povezal različne ustanove, dogodke in ljudi. Letošnjim izvajalcem prireditev iz naše regije, katerih je bilo
kar 21, smo ponudili možnost, da preko lastnih aktivnosti in s pomočjo
brezplačnega promocijskega materiala TVU organizirajo dogodke, katerim skupni cilj je bil promocija pomena učenja skozi celo življenje.
V času TVU 2011 je odprlo svoja vrata slovenski javnosti kar 1.062 prirediteljev s kar 6.442 dogodki. Različne institucije, organizacije, društva, skupine in posamezniki so s številnimi prireditvami prikazali različne oblike in možnosti učenja, namenjenega vsem ljudem, ne glede na
njihovo starost, spol, socialni položaj.
Najvidnejša promocijska kampanja na področju učenja v Sloveniji tako
uspešno nadaljuje svojo pot, katere slogan se bo tudi v bodoče glasil:
»Slovenija, učeča se dežela«.

Letošnje šolsko leto je bilo na Izobraževalnem centru Geoss d.o.o. aktivno tudi v okviru projekta »Dvig ravni pismenosti«, katerega delno financira Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad. Izpeljanih
je bilo kar 8 brezplačnih računalniških tečajev Računalniška pismenost
za odrasle, katere je uspešno končalo kar 95 odraslih udeležencev. Prav
tako smo 12 udeleženkam ponudili možnost, da pridobijo raznovrstna
praktična znanja na brezplačnem izobraževalnem tečaju Usposabljanje
za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja. 120-urni izobraževalni program je obsegal zanimiva vsebinska področja, učili so se pravopisa za
vsakdanjo rabo, izdelovali darilno embalažo, pekli kruh, nabirali zdravilna zelišča, se naučili osnov računalništva, si ogledali vrtnarijo…
Brezplačne tečaje je tako v šolskem letu 2010/2011 uspešno končalo
kar 107 občanov litijske in šmarske regije, kar nam daje nov elan za delo
v prihodnjem šolskem letu.

Kmečki dan na Borovaku pri
Polšniku
Krajevna skupnost Polšnik ima veliko vasi in zaselkov, eden od njih je tudi Borovak. Tri velike, urejene
kmetije, pokošeni travniki, obdelane njive, pogled na
prostrane zelene gozdove. Res idilična slika podeželske pokrajine,
ki se jo razveseli vsak obiskovalec. Zato smo se v društvu odločile,
da pripravimo kmečki dan tokrat prav tu, na Borovaku.
»Kmetič le pojd` orat`, ženka sejat`«, je bil naslov 11. kmečkega
dne, letošnje prireditve Društva podeželskih žena in deklet Polšnik.
Prireditev je bila v soboto, 23. julija 2011, na Jelenčevi kmetiji, po domače pr` Selet`.
Dopoldne je bilo v znamenju oblakov in dežja, popoldne pa nam je
bilo vreme bolj naklonjeno, saj je prenehalo deževati in prireditev je
lahko potekala po dogovorjenem programu. Vsako leto prikažemo kakšno kmečko opravilo na star način in letos smo se odločile za oranje
s konjsko vprego. Včasih, ko še ni bilo traktorjev in ostale strojne mehanizacije, so morali kmetje vsa dela na kmetiji narediti na roke. Pri
vsakodnevnih opravilih so jim bili v veliko pomoč konji. Konj je bil takrat
osrednja delovna sila na kmetijah. S konji se je delalo v gozdu, oralo,
branalo, kosilo, grabilo, vozilo. A takih konj je danes malo, pa vendarle
nam ga je uspelo najti, in to na Vačah. Kobila Miša je dala vse od sebe
in orači so uspešno zaorali brazde in nato njivo še prebranali. Naflancali
smo peso, posadili krompir in postavili fižolovke ter jih namazali s svinjsko mastjo, ker menda le ta odganja srnjad. Med delom na njivi je bilo
kar nekaj smešnih prizorov, tako da smeha in dobre volje ni manjkalo.
Obiskovalci so bili navdušeni, nekateri so ta kmečka opravila videli prvič, spet drugi pa so obujali spomine na svojo mladost in kmečko delo,
ki so ga opravljali.
Prava paša za oči je bila razstava domačih dobrot, ki so jih spekle naše
članice, zelo zanimiva pa predstavitev specialne glave in rezil za lahke
motorne kose, kar je trenutna novost pri košnji vseh vrst trave.
Vedno poskrbimo še za kakšno presenečenje in tudi tokrat je bilo tako.
Presenečenje popoldneva je bila čestitka gospe Pavli Jelenc, naši najstarejši članici, ob njenem 80. rojstnem dnevu. Ljudske pevke so zanjo
napisale in zapele pesem, ljudski godci iz Polšnika pa so zaigrali na
izvirne ljudske instrumente, ki so jih nekoč uporabljali pri vsakdanjem
delu (grablje, perivnik, pokrovke, kante…).
Kljub muhastemu vremenu smo izpeljale 11. kmečki dan in snujemo
ideje že za naslednjega, v juliju 2012.
Članice DPŽD Polšnik pa se ISKRENO ZAHVALJUJEMO VSEM, ki ste
nam ob pripravah in na sami prireditvi priskočili na pomoč. Hvala.
Za DPŽD Polšnik: Amalija Kadunc

DOGAJALO SE BO NA IC GEOSS D.O.O.

GOSTILNA IN PIZZERIJA

Lokacija: pri Borišku v centru Litije
Valvazorjev trg 16 • GSM: 041/831-013

nudimo vam:
malice, kosila, domača hrana,
pizze, kalamari ...
AKCIJA!

Od 6 –12 ure KAVA: 0,70 EUR,
z mlekom ali smetano: 0,90 EUR
P O S T R E Ž BA NA LETNE M V R T U !

NUDIMO VAM TUDI SLADOLED
Delovni čas
lokala:
Pon., Tor., Sre., Pet:
600–2200
Četrtek: 600–1700
Sobota: 800–2200
Nedelja in prazniki:
800–2000

V L J U D N O VA B L J E N I ! ! !

Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 08/2012,
prev. 171012 km, bela barva, bencinski
motor, 1124 ccm, 44 kW, ročni menjalnik
(5 pr.)

7.700,00 EUR

2.970,00 EUR
Hyundai Getz 1.3 GL

Letnik: 2003, veljavnost nalepke: 08/2011,
prev. 109967 km, srebrna barva (kovinska), bencinski motor, 1341 ccm, 60 kW,
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

990,00 EUR

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy Seat Ibiza 1.9 D CLX
Letnik: 2007, veljavnost nalepke: 09/2011,
prev. 94300 km, srebrna barva (kovinska),
diesel motor, 1686 ccm, 74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

2.480,00 EUR
Opel Corsa Club 1.0 12V

Letnik: 1995, veljavnost nalepke: 09/2011,
prev. 199500 km, bela barva (kovinska),
diesel motor, 1896 ccm, 50 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

680,00 EUR

Daewoo Lanos 1.5 SE servo

Letnik: 2002, veljavnost nalepke: 05/2011, Letnik: 1998, prev. 152603 km, srebrna
prev. 105250 km, rdeča barva, bencinski mo- barva (kovinska), bencinski motor, 1498
ccm, 63 kW, ročni menjalnik (5 pr.)
tor, 973 ccm, 43 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

NA ZALOGI TUDI: Volkswagen Golf CL, letnik 1993, cena 650,00 EUR; Seat Cordoba Stella 1.4 16V Frio, letnik 2004, cena 4.700,00 EUR; in še nekaj testnih vozil.

ORATORIJ 2011 – »V TVOJO SMER!«

Pestra ponudba izobraževalnih tečajev se bo torej nadaljevala tudi v
bodoče, od septembra 2011 dalje bo občankam in občanom občin Litija
in Šmartno pri Litiji zopet ponujena možnost obiskovanja brezplačnih
izobraževalnih tečajev.
Vabimo vse odrasle, ki bi se želeli naučiti osnov računalništva,
spoznati izzive podeželskega prostora ter razgibati življenje z
učenjem v vseh starostnih obdobjih, da pokličete na telefonski
številki 01/8980-570, 031/759-355 in se prijavite na brezplačne
tečaje.
Maruša Komotar

T RIO C VET

980,00 EUR
Citroen Saxo 1.1i SX

BLAGOSLOV OBNOVLJENE VAŠKE KAPELICE
V Starem borštu, tako rečejo predelu Gabrske Gore, je bilo v nedeljo, 17. 07. 2011 popoldne, veselo in svečano. K blagoslovu obnovljene
vaške kapelice, ki ga je opravil domači župnik, gospod Stanislav Škufca,
smo bili povabljeni vsi farani župnije
Sv.Križ - Gabrovka.
Da pa je do tega dogodka sploh prišlo,
je v prvi vrsti zaslužen vaščan Jože
Bajec, ki je dal pobudo za obnovo in
seveda prisostvoval tudi večini del in
potem vsi, ki so pri obnovi pomagali: Jože Oven, France Bajec, Klemen
Martinčič in Marjan Grm. Pohvale in
zahvale vredno je tudi delo šivilje Ide Oven, ki je sešila svečano oblačilo za Marijin kip v kapelici. Vsem skupaj iskrena hvala.
Starejši vaščani še pomnijo, kako so se včasih v mesecu maju pri tej
kapelici zbirali k majniškim Marijinim slovesnostim. Verjamemo, da se
bo kakšno tako srečanje sedaj ob lepo obnovljeni kapelici obnovilo, če
pa ne, se bo gotovo z veseljem zaustavil vsak mimoidoči in se priporočil Mariji.
Po svečanem blagoslovu so prisotni odšli k Bajčevi zidanici, kjer
jih je čakala pogostitev, ki so jo
pripravili vaščani Gabrske Gore.
Tisti najbolj zaslužni so poimenovani, se pa, tako kot pri vsaki
takšni obnovi, vseh darovalcev
ne da našteti, zato bi se vaščani po tej poti radi zahvalili vsem, ki ste
finančno ali materialno podprli to obnovo in tako omogočili pred propadom rešiti še en vaški sakralni kulturni biser. Iskrena hvala vsem.
Helena Perko (FOTO: Roman Ciglar)

Letošnje leto je oratorij, enotedenski počitniški program za otroke v
okviru župnije Litija in društva Nova kultura Litija, potekal od ponedeljka 1. do nedelje 7. avgusta. Naslov »V tvojo smer!« se letos nanaša
na starozaveznega preroka Jona, ki se najprej upira božji prošnji naj
spreobrne moralno sprevržene Ninivljane. Kasneje v trebuhu ribe razmišlja o pravilnosti te odločitve, božja previdnost pa ga pripelje naravnost v Ninive. Trpeč pod grmom spozna, da Bog ne potrebuje njega,
da spreobrne Ninive. Želi si, da Jona poišče svoj smisel življenja, da se
sam spreobrne. Čeprav
njegova vera vseskozi
niha, vseeno ne omaga popolnoma in se na
koncu celo okrepi. Tako
lahko v slednji izjavi gotovo najdemo sebe in
svet, v katerem živimo.
V torek je k temu spoznanju pripomogel tudi
obisk pomožnega škofa ljubljanske nadškofije, obisk Antona Jamnika.
V sredo smo se odpravili na vodne užitke na kopališče Kodeljevo, voda
pa je bila naš glavni spremljevalec tudi v petek, ko so nam in otrokom
razne vodne igre bile v prijetno ohladitev. V soboto je potekala zanimiva zaključna prireditev v dvorani na Stavbah, ko so se otroci lahko
predstavili z različnimi izdelki iz delavnic, ki so jih obiskali tekom oratorijskega dogajanja. Zaključna maša je za razliko od prejšnjih let potekala v Podšentjurju, kjer so sodelovali tudi vsi udeleženci oratorija.
Projekt je že kar tradicionalno enotedensko srečevanje osnovnošolskih
otrok in mladih animatorjev. Vrednote in simboli, ki se jih predstavi za
vsak dan, se prek različnih zgodb konkretizirajo, obenem pa se na posebni ravni vpletejo tudi v različne sposobnosti in neformalna znanja,
ki jih otroci in animatorji tekom projekta lahko pridobijo. V današnjem
času tudi tisto malo prostega časa, ki ga sicer večina otrok preživi
za ekrani novodobnih multimedijskih pripomočkov in naprav, pomeni
drugačen vpogled otrokom v svet, ki jih obdaja, zagotavlja pa jim tudi
možnost preživljanja časa
v širši skupnosti vrstnikov.
Letos je bilo uvedenih kar
nekaj tehničnih sprememb
in da so bila otrokom vsa
zgoraj opisana doživetja
lahko zagotovljena, gre v
veliki meri iskrena in srčna zahvala vsem donatorjem in podpornikom, ki so
priskočili na pomoč s svojimi materialnimi prispevki
ali uslugami… Nesebično
so pomagali tako posamezniki kot podjetja; Agrolit
d.o.o., Bob bowling, Berčon d.o.o., Igor Kajtna,
Robert Rovšek, PGD Litija,
Mladinski center Litija, JZK
Litija in ostali.
Še naprej hodimo skupaj v
pravo smer …
Stane ŠKARJA
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

TUDI POLETI RADI POTUJEMO
Člani Društva upokojencev Litija se zavedajo, da je
druženje, veselje, smeh in zabava najboljši način
za premagovanje osamljenosti ter krepitev svojega
zdravja. Zato se tudi v poletnem času radi odzivajo
na aktivnosti, ki jih pripravlja društvo.
V soboto, 9.7.2011 smo odšli v Slovensko Bistrico in na Bistriško Pohorje, to je območje z velikimi naravnimi in kulturnimi danostmi, ki so
prava paša za oči.
Grad Slovenska Bistrica se v
pisnih virih prvič omenja leta
1313. Njegova vsebina pa je
izredno bogata, saj vsebuje
številne etnografske in druge muzejske zbirke. Pot smo
nadaljevali proti Bistriškemu
Pohorju in v tem delu obiskali priznanega bistriškega
čebelarja. Predstavil nam je svoje izdelke, nas povabil na degustacijo
in nam spekel poseben kruh. V cerkvi Sv. Martina iz leta 1252 smo si
ogledali najstarejše freske na Slovenskem in se ob živi besedi seznanili
z zgodovino ter čutom odgovornosti za ohranjanje kulturne dediščine.
Tokratno druženje pa je bilo namenjeno predvsem obisku Osankarice, kjer smo si ogledali video projekcijo bojev Pohorskega bataljona in
muzejsko zbirko.
Po gozdni poti smo se odpravili proti Črnemu jezeru, ki je naravni spomenik, saj skupaj z okolico in močvirskim živalstvom in rastlinstvom
predstavlja naravni rezervat. Z družabnimi igrami smo popestrili naše
druženje. Karlo LEMUT

ŠPORTNI DOGODKI V LETU 2011
Pomembna tekmovanja so bila v Zasavski pokrajinski zvezi in v Zvezi
društev upokojencev občin Litija - Šmartno. Z zadnjim uradnim tekmovanjem, z balinanjem v Trbovljah, 9. junija 2011, so se končala tekmovanja v obeh zvezah. Kot preteklo leto smo so se naše ekipe in posamezniki tudi letos dobro uvrstil na posameznih tekmovanjih. Našteti
moramo kar nekaj vidnih rezultatov. V Zvezi društev upokojencev občin
Litija in Šmartno smo zasedli 1. mesto v pletenju, streljanju ženske,
balinanju s ploščicami obe ekipi ženska in moška in v balinanju moški,
ter 2. mesta v streljanju moški, v ruskem kegljanju ženske in moški in
3. mesto v pikadu moški. V Zasavski pokrajinski zvezi je vidno 1. mesto
v kegljanju ženske in 2. mesto v balinanju ženske.
S pomlajevanjem ekip pa so rezultati še opaznejši, zato ponovno vabim
vse mlajše upokojence, da se nam pridružite.
Ob zaključku pa moram povedati veselo novico. Uspeli smo na razpisu
pri komisiji za šport, rekreacijo in gibanje na ZDUS-u ter pridobili izvedbo državnega tekmovanja upokojencev Slovenije v kegljanju. To tekmovanje je izjemnega pomena za Litijo in dokaz, da v našem društvu dobro
delamo. Tekmovalo bo trinajst regij iz vse Slovenije v ženski in moški
konkurenci. Tekmovanje bo trajalo dva dni in se ga že veselimo.
Lep športni pozdrav v upanju, da se nam kmalu pridružite.
Dušan Jovanovič

USTVARJALNE DELAVNICE
Društvo upokojencev Litija je sorazmerno velika civilna družba, saj
združuje cca. 1100 članov. Zanesljivo je res, da vsak, ki se vključi v
društvo pričakuje, da bo v tej »veliki družini« lahko uresničil nekatere
svoje sanje, želje in interese, se družil ter si na ta način preprečeval
osamljenost in si izboljšal kvaliteto svojega življenja.
V društvu se ustvarjalne delavnice organizirajo v jesensko zimskem
obdobju ter potekajo enkrat tedensko (četrtek) v popoldanskem času
in trajajo vsakokrat po dve šolski uri. Na isti dan se izvedejo dve delavnici.
Vsebina delavnic je različna
npr. likovna, kiparska, poslikava steklenih predmetov in
savskih prodnikov, izdelava
nakita in obeskov, pletarstvo,
rezbarjenje, ročna dela (pletenje, vezenje, kvačkanje, izdelava gobelinov, rešelje,...), spoznavanje in uporaba zdravilnih
zelišč ter drugo.
Vse, ki si želijo aktivnega druženja in ustvarjanja vabimo, da se nam
pridružijo v ustvarjalnih delavnicah. Več o tem, o njihovi vsebini in pričetku pa boste lahko prebrali na naši spletni strani in na oglasni deski
Društva upokojencev Litija. 
Karlo Lemut

Ogledali smo si DAMO IZ MAXIMA
Že vrsto let nas kulturno društvo
prijazne vasice Studenec pri
Domžalah razveseljuje s kulturnimi prireditvami, med katerimi ima
vedno največji odmev in zahteva
gotovo največ truda in sodelovanja vseh krajanov domača gledališka predstava. To je bila letos
satirična komedija francoskega
pisca Georgesa Feydeauja DAMA
IZ MAXIMA, ki je navdušila razprodan avditorij gledalcev in seveda tudi
nas, obiskovalce DU Litija.

Avtorjevo vodilo pri pisanju komedij je bilo »smeh trosi med ljudi zlato
zrno sreče« in povsem se strinjamo z njim vsi, ki smo skoraj 3 ure
preživeli ob poslušanju duhovitih dialogov in petja, pa tudi plesa ni
manjkalo.
V glavni vlogi pevke, igralke in plesalke se je izkazala mlada Eva Černe, ki je nastopala tudi že na našem, litijskem odru in seveda moška
predstavnika Jure Sešek in Konrad Pižorn Kondi, ki ju obiskovalci tega
poletnega gledališča že prav dobro poznajo. Prav tako poznajo Jožeta
Vunška, ki daje predstavam vedno svojevrsten pečat. S svojo igro me
je navdušil tudi Rajko Majdič, ponižni sluga pariške gospode, pa plesale kan-kana, da ne naštevam naprej. Za tako majhen kraj in predvsem
amaterske igralce je to ogromen zalogaj in mislim, da so v slovenskem
prostoru res svojstveni in prepoznavni. Zaslužijo si vse priznanje in zahvalo.
Dinamična komedija, polna lahkotnih zapletov in preobratov, ki pa niso
nikoli naključni in prinašajo s seboj vedno sporočilo, nad katerim se je
vredno zamisliti, nam bo še dolgo ostala v spominu in nam morda pomagala v manj lepih trenutkih ob spoznanju, da je reševanje problemov
izziv, ki je s pomočjo smeha in dobre volje mnogo lažje izvedljiv. Lepo
poletje še naprej. 
Iva Slabe

VIŠARJE IN GORENJSKI KOT
Večja skupina 83 članov društva se je 9. avgusta odpravila na izlet na
Višarje in v zahodni kot Slovenije pod Julijce. Na 1791 metrov visoke
Višarje smo se povzpeli s kabinsko žičnico. Uživali smo v prelepem razgledu Višarij in okoliških vršacev. Sledil je obisk maše, ki je potekala v
treh jezikih, slovenščini, nemščini in italijanščini, glede na večino prisotnih. Za naše udeležence pa je tamkajšnji župnik dodal še predstavitev
zgodovine cerkve in kipca Sv. Marije, ki je bil tam prvič postavljen leta
1791 in se večkrat selil zaradi poškodb in prenovitve cerkve.

MESEC SEPTEMBER
MESEC
V URARSTVU BIG BEN
10% GOTOVINSKI POPUST
+ DARILO
IZKORISTITE UGODNOSTI
IN POPOLNO IZBIRO
KOLEKCIJE
UR ADIDAS
www.bigbenurarstvo@gmail.com

Ogledali smo se tudi dve od petih Belopeških jezer, ki ležijo v dolini ob
vznožju Mangarta, napajajo jih iz zemlje brbotajoči izviri.
Planico, naše največje smučarsko središče skakalnega športa in z
mogočnimi vršaci obdano dolino, si je vredno ogledati tudi poleti, saj
vsakokrat občudujemo pogum skakalcev, ki si upajo spuščati po teh
napravah.
Ustavili smo se tudi v Zelencih, izviru Save Dolinke. Kristalno zelena
voda, ki je zaščitni znak Save Dolinke, brbota iz zemlje, se v majhnem
jezercu malo odpočije in nato leno krene proti Radovljici, kjer se združi
z živahno Savo Bohinjko, ki izvira nad slapom Savico. Zaželeli smo si,
da bi tako čista in zelena reka pritekla tudi mimo Litije.
Preživeli smo prijeten in zanimiv dan, k čemer sta prispevala dobro
pripravljena vodnika Milka Rogelj in Alojz Kavčič. 
Martina Kralj
NAPOVEDNIK
- v soboto, 3. septembra 2011 ob 6.00 uri- avtobus, pohod na KrvavecKompotela- Zvoh,
- med 10. in 20. septembrom 2011 trgatev grozdja v Vitovljah in Brjah,
- v soboto 11. septembra ob 6.00 uri- avtobus, pohod na Tromejo,
- v septembru bo srečanje članov DU Litija – Šmartno,
- v soboto 17. septembra 2011 ob 6.00 uri- avtobus, pohod na MrzlicoReško planino in
- v soboto 24. septembra 2011 ob 6.00 uri- avtobus, pohod Roglo- Ribniško kočo- Kope.
Kotiček ureja: Karlo Lemut

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV
OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI
Vabimo vas na jesenski izlet na Gorenjsko.
Na izlet se bomo odpravili 20. septembra 2011. Najprej se bomo odpravili v Arboretum Volčji potok,
kjer si bomo ogledali cvetoče dalije, vrtnice in ostale
enoletnice. Možen bo tudi nakup čebulic za jesensko sajenje (tulipani,
narcise, kaktusi itd.). Po ogledu in nakupih se bomo okrepčali z malico,
nato pa nadaljevali pot proti Kamniku. Tam si bomo ogledali staro mestno jedro, popili kavico ter pot nadaljevali mimo letališča Jože Pučnik
v Preddvor. Sledil bo panoramski ogled jezera Črnava in zunanji ogled
gradu Hrib v Preddvoru. Nato se bomo odpeljali proti Jezerskemu, kjer
si bomo ogledali turistične zanimivosti. Izlet bomo zaključili v gostišču
ob Planšarskem jezeru, kjer bomo imeli pozno kosilo. Domov se bomo
vrnili v zgodnjih večernih urah.
Odhod avtobusa izpred društva je ob 7. uri.
Cena izleta vključuje: prevoz, hladno malico, vse vstopnine in kosilo.
Za člane društva je prispevek 25 EUR, za nečlane pa 30 EUR (del sredstev bo prispevalo društvo iz sredstev za socialne programe in sredstev
FIHA).
Prijave zbiramo po telefonu 01/ 8981 – 284 ali GSM: 031- 676 -768,
oz. v društveni pisarni do zasedbe prostih mest (od 24.8. do 2.9. bo
pisarna zaradi letovanja zaprta).

AKTIV DELOVNIH INVALIDOV
V mesecu oktobru bomo nadaljevali z izvajanjem Fiziofit vadbe. V prijetnem vzdušju in pod strokovnim vodstvom bomo skrbeli za ohranjanje
in pridobivanje moči ter kondicije celega telesa (krepili in ohranjali mišično ravnovesje, stabilizirali hrbtenico, medenico ter sklepe, izboljšali
držo in ravnotežje). Vadba bo potekala enkrat do dvakrat na teden (glede na število prijavljenih). Prispevek za 60 - minutno vadbo bo odvisen
od števila prijavljenih udeležencev. Najem dvorane bo financiralo društvo iz socialnih programov.
Vadba bo potekala v telovadnici na Tenis parku As (ki se nahaja za
Merkurjem oz. blizu KGZ Litija). Vabimo vas, da se pridružite naši skupini in tako poskrbite za svoje zdravje in boljše počutje.
Prijave zbiramo v društvu ali po telefonu 01/ 8981 – 284 in GSM: 031676 -768 do 20. septembra 2011!
Nadaljevali bomo tudi z osnovnim tečajem angleškega jezika. Uro in
datum začetka tečaja bomo objavili naknadno oz. po dogovoru z udeleženci tečaja. Vse dodatne informacije dobite na tel. 01/ 8981 – 284 ali
GSM: 031- 676 -768 pri Cirar Tini. Pišete pa nam lahko tudi na e-naslov:
pomoc.inv.litija@gmail.com. 
Mojca Bajc in Tina Cirar
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Litijski planinci na Triglavu
Ni ga planinca, ki si ne bi želel, da se vsaj enkrat
povzpne na našo najvišjo goro. Triglav je več kot
le najvišja točka naše domovine, je tudi njen simbol. Čeprav se v teh dneh po poteh, ki vodijo proti
kralju Julijcev vijejo prave procesije, je vzpon na
Triglav za vsakega pravega planinca še vedno enkratno doživetje. Še
posebej to velja za tiste, ki se nanj podajo prvič.
Pred vsako poletno sezono Planinska zveza Slovenije opozarja svoje
članice naj izletov ne organizirajo le na najbolj oblegane vrhove, kakršen je Triglav, temveč tudi na druga manj obremenjena območja.
Naše društvo ta poziv kar dobro upošteva, saj se trudimo, da v program
izletov vključimo čim več manj znanih kotičkov naših gora, kjer še nismo bili in kjer obisk ni tako velik. Vendar pa je prav, da prisluhnemo
tudi željam naših članov in vsakih nekaj let organiziramo tudi izlet na
Triglav. S tem omogočimo, da se nanj varno povzpnejo tudi tisti naši
člani, ki sicer svoje skrite želje ne bi mogli uresničiti.
Tako se je prvi avgustovski konec tedna na Triglav odpravilo tudi 14
litijskih planink in planincev. S Pokljuke smo se čez Studorski preval in
mimo Vodnikove koče povzpeli do Kredarice,
kjer smo prespali v novi depandansi ob kapelici. Še prej smo doživeli čudovit večer. Najvišje
vrhove je obsijalo zahajajoče sonce, po dolinah in grebenih pa so se podile meglice, ki so
ustvarjale dramatične prizore.
V jasnem jutru si je enajst udeležencev naše
odprave posadilo čelade na glave in že smo
hiteli po s klini in jeklenicami ukročeni steni
proti vrhu. Pot je res vzorno zavarovana, kljub
temu pa sta potrebni previdnost in vztrajnost.
Seveda smo bili vsi srečni, ko smo si na vrhu
podali roke, kljub temu pa smo vedeli, da nas
težji del poti šele čaka, saj je sestop praviloma vedno zahtevnejši od
vzpona. Na Triglavu so tokrat prvič stali Drago Petričevič in Francka
Mittoni iz Litije ter Daniel in Nataša Lenart iz Kresniškega vrha, zato
smo pri Aljaževem stolpu opravili obvezni krst. Med tem je pričelo rahlo rositi, skale so postale spolzke, zato je bil sestop do Doma Planika
kar zahteven. Izlet sva vodila z Marjanom Jugom in lahko si mislite, da
se nama je od srca odvalil kar velik kamen, ko smo vsi varno prispeli do
koče. Opravili smo kar lep podvig, zlasti če upoštevamo, da sta bila na
vrhu tudi dva člana Kluba 70; ob Dragu je bila to še Mila Grošelj. Sledilo
je še srečanje s tremi planinkami, ki so sestopile do Vodnikove koče in
nato skupna pot do jeklenih konjičkov, ki so nas čakali na Pokljuki.
Za zamudnike bomo podvig ponovili v septembru, vsi zainteresirani naj
se oglasijo v društveni pisarni na Maistrovi 1 v Litiji (ob četrtkih med
16. in 18. uro), da se pogovorimo o podrobnostih. 
Borut Vukovič

TOREK, 6. 9. 2011 OB 16.00 URI

DEJAVNOSTI DRUŠTVA V JESENSKIH MESECIH
V avgustu smo uspešno izvedli izlet na avstrijsko
Koroško, kjer smo si ogledali Minimundus, romarsko cerkev Gospe Svete in vojvodski prestol,
ter grad Visoka Ojstrica, kjer je slika tudi nastala.
Vabimo v našo družbo; verjamemo, da se za vsakega nekaj najde.

ZDRAVSTVENO
PREDAVANJE
• DIABETIČNA NEVROPATIJA- bolezen
živcev in okvara žil
zaradi sladkorne bolezni. Predavanje bo
potekalo v sredo, 21.
9. 2011 ob 17.00, v
Zdravstvenem domu
Litija in ga bo vodil dr. Aleš Pražnikar, specialist nevrolog iz nevrološke klinike v Ljubljani. Predavanje priporočamo vsem, tako diabetikom,
kot ostalim, ki skrbijo za svoje zdravje.
• DEMENCA – zdravstveni tim iz doma Tisja, dne 6. 10. 2011; predavanje organiziramo skupaj z Društvom upokojencev. Predavanje bo
ob 17h, v veliki sejni dvorani v Občini Litija, kjer je tudi možnost uporabe dvigala za težje gibljive osebe.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA

V društvu bo merjenje v sredo, 7. 9. in 5. 10. od 8.00 do 10.00 ure.

KOPANJE V LAŠKEM

Kopanje v Laškem z organiziranim prevozom bo v torek, 13. 9. 2011
in 8. 10. 2011, ob 15.00 uri. Odhod avtobusa je izpred društvene pisarne ob 15.00 uri, počakate lahko tudi v Šmartnem pred spomenikom
na Ustju. Cena za triurno kopanje je 7,00 EUR v starem delu in 8,50
EUR v novem delu kopališča. Cena prevoza je 6,00 EUR. Če imate
možnost, je zaželeno plačilo ob prijavi. Ob prijavi nam prosim sporočite
v katerem delu kopališča se želite kopati!

TELOVADBA

Telovadba je vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v Športni dvorani Litija. Prosimo, da se prijavite v društveni pisarni.

JOGA

Vaje bo vodila vaditeljica joge Sadhvi Savitri Puri. Prijave zbiramo v
društveni pisarni.

PLESNE VAJE

Plesne vaje se pričnejo v soboto, 1. oktobra ob 17 h in nato vsako
nadaljnjo soboto ob 17.00 uri v OŠ Šmartno (začetniška skupina,
nadaljevalni tečaj). Za dodatne informacije ali prijavo nas lahko pokličete v društveno pisarno.

POHODI

Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici. Zbor
je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni obutvi in
opremi. Prosimo vas, da se za vse pohode obvezno prijavite v društveni
pisarni najkasneje dan pred pohodom oziroma do dneva navedenega po programu!!!
Seznam pohodov: 			
vodi:
08.09. Kriška Gora, organiziran prevoz,
odhod ob 7h, prijava do 5.9. 			
Hauptman Lojze
15. 09. Slemenova špica–Vršič,
organiziran prevoz, odhod ob 7h,
prijave do 12.9.			
Lamovšek Ivan
22.09.Okoli Velikega vrha pri Litiji		
Božo Čertalič
06.10. Polšnik, lovska koča Ostrež, 		Ivan Lamovšek
13.10.Črni potok – Perovo selo		
Božo Čertalič
20.10 pohod Janče – kostanj
27. 10 Mošenik, z vlakom do Save		
Ivan Lamovšek
Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne informacije lahko dobite na
našem elektronskem naslovu:
Drustvo.dia.litija@siol.net ali v društveni pisarni.
Mojca Matoz

STIČIŠČE NVO OSREDNJE SLOVENIJE –
SERVIS ZA DRUŠTVA
Kdo so NVO?

Nevladne oraganizacije, s kratico NVO, so neprofitne, večinoma
prostovoljne in prav vse morajo imeti neko obliko pravne osebe. V
Sloveniji so to društva, ustanove in zasebni zavodi.

Enostavno do spletne strani za društva

V okviru projekta Srce me povezuje smo v letih 2009 in 2010
društvom pomagali do brezplačne spletne strani. Zaradi dodatnega zanimanja še naprej omogočamo, da z manjšo lastno
udeležbo društva pridobijo svojo spletno stran na enostaven
in hiter način.
Brez večjih stroškov društvom omogočamo, da se umestijo na svetovni splet s
svojo spletno stranjo in so tako na voljo
številnim uporabnikom spleta. S spletno
predstavitvijo 24 ur na dan, vse dni v letu,
velikemu številu uporabnikov spleta tako
nudite predstavitev vaše organizacije ter
lažjo, hitrejšo in cenejšo komunikacijo s člani. S pomočjo spletne
strani tako obiskovalci enostavno pridobijo informacije o vaši
organizaciji, vi pa jo lahko enostavno posodobite in urejate brez
dodatnih stroškov.
V okviru projekta vam pomagamo, da pripravite vsebino in slike za
objavo na spletu, nudimo podporo pri posodabljanju, organiziramo
izobraževanje za administratorje spletne strani in v času trajanja
projekta omogočamo brezplačno gostovanje ter poddomeno. Za vsa
zainteresirana društva smo dosegljivi na klara@srce-me-povezuje.
si ali 040 365 850. Spletne strani društev, ki so bile že izdelane si
lahko ogledate na www.srce-me-povezuje.si.
Klara Kržišnik, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Upravičenci do donacij za leto 2011 so znani

Vlada vsako leto na predlog Ministrstva za finance objavi seznam upravičencev katerim je mogoče nameniti del dohodnine. Na seznamu je več kot 4.000 nevladnih organizacij (NVO),
kjer boste poleg gasilskih društev našli tudi NVO s področja
kulture, turizma, sociale, športa, izobraževanja ipd. Celoten seznam je objavljen v Uradnem listu RS št. 57/2011.
Kaj NVO umestitev na seznam prinaša?
V skladu z Zakonom o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva,
da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu, ki se vštevajo
v letno davčno osnovo, nameni tudi za financiranje NVO, ki imajo
status v javnem interesu. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadarkoli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik
pri davčnem organu do 31. decembra leta, za katero se dohodnina
odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo
zahtevo ali preklic zahteve.
Kako se NVO lahko uvrsti na seznam upravičencev?
NVO mora pridobiti status v javnem interesu. Društvo vloži vlogo za
pridobitev statusa v javnem interesu pri ministrstvu, ki je pristojno
za področje na katerem društvo deluje. Za več informacij in pomoč
kako lahko tudi vaše društvo pridobi status v javnem interesu in je
s tem upravičeno do donacije dela dohodnine lahko najdete na naši
spletni strani www.srce-me-povezuje.si nam pišite na klara@srceme-povezuje.si ali pokličete na 040 365 850.
Klara Kržišnik, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Vseslovenski festival
nevladnih organizacij LUPA

Tudi letos se bo v Ljubljani, od 12. do 16.
septembra, odvijal vseslovenski festival
nevladnih organizacij LUPA. Namen festivala je promocija slovenskega nevladnega sektorja, ozaveščanje širše javnosti o
vlogi in pomenu nevladnih organizacij ter
zahvala organizacijam za njihov prispevek
k blaginji.
Nina Medved s.p.
V okviru festivala LUPA, bo tudi Stičišče NVO osrednje Slovenije
izvedlo delavnico Projektno vodenje, ki je primerna za vse, ki se
• Ugodni prevodi iz angleščine in nemščine.
srečujete z izvajanjem projektov, tako občinskih kot tudi evropskih.
• Pisanje življenjepisov in prošenj za zaposlitev (tudi v
Na delavnici, ki bo v torek, 13.9.2011 od 16. do 19. ure, v Meangleščini), ki bodo pritegnili pozornost delodajalca.
stnem muzeju Ljubljana, boste spoznali kako dobro organizirati
izvedbo projekta, kako zagotoviti ustrezno dokumentacijo za kako• Pisanje besedil za brošure, letake in spletne strani – za
vostno poročanje, kako zagotoviti denarni tok ter metode evalvacije
večjo uspešnost vašega podjetja.
in finančnega spremljanja. Prijave na delavnico sprejemamo do zaTelefon: 040 802 636 - Faks: 01 8971 041
sedbe mest preko spletne strani www.srce-me-povezuje.si.
Na festivalu pa lahko sodeluje tudi vaše društvo. V četrtek 15.9.
E-naslov: nina@magnolija.si
bo na Prešernovem trgu potekal BAZAR, na katerem se lahko vaše
www.magnolija.si
društvo predstavi na stojnici. Sooblikujete lahko tudi animacijski in
kulturni program, ki bo potekal
na odru na Prešernovem trgu.
Bazar je torej možnost predsta➤ PRODAJA NOVIH IN RABLJENIH VOZIL
vitve vašega društva oz. vaše
d.o.o., ➤ KREDIT, LEASING
organizacije širši javnosti. Na➤P
 OOBLAŠČENI SERVIS RENAULT in DACIA
BRODARSKA 7, LITIJA
jem stojnic je brezplačen, zato
(na vgrajene originalne dele GARANCIJA
TEL.: 01/ 8980 820
izkoristite promocijo vaše or1 LETO)
ganizacije. Prijavite se lahko na
➤ PRIPRAVA VOZILA NA TEHNIČNI PREGLED
email tjasa@srce-me-povezuje.
➤ BREZPLAČNI PREGLED VOZILA
Spletni naslov:
si ali na tel, 040/786-939, kjer
➤ AVTOKLEPARSKA DELA
http://www.gospeti.si
dobite tudi več informacij.
➤ NOVO - SUHO POPRAVILO TOČE

Magnolija,

SRBIMO ZA ZDRAVO PITNO VODO

Evropska vodna direktiva nalaga skrb za vodo vsem prebivalcem. Seveda
so upravljavci vodovodov odgovorni za nadzor vode v javnih vodovodih.
Vodne vire pa moramo varovati vsi.
Strokovnjakinja za ekoremediacije, prof. dr. Ana Vovk Korže, ki nudi strokovno podporo projektu Voda mene briga, ki ga ob finančni podpori ameriške ambasade izvaja Društvo za razvoj podeželja Laz iz Jablaniške doline
je v »Konceptu revitalizacije vaških vodnjakov« zapisala:
» V Evropi se več kot 50 mio prebivalcev, v Sloveniji pa okoli 160 tisoč,
oskrbuje iz majhnih, lokalnih zajetij, ki so v privatni lasti. Lokalna zajetja
pa so najpogosteje na kmetijskih območjih, kjer naletimo na povečane
vrednosti pesticidov, nitratov in težkih kovin, pogosto pa tudi mikrobiološko onesnaženje. Državna strategija je sicer v opuščanju lastne vodooskrbe in lokalnih zajetij ter v priklapljanju in združevanju v večje vodooskrbne
sisteme, vendar so lokalna zajetja dodatni vir vode, ki bo postajal vedno
bolj pomemben zaradi pogostejšega pojavljanja suš kot posledica klimatskih sprememb. Lokalna vodna zajetja so večinoma plitva in zato najbolj
podvržena posledicam onesnaževanja. Ustrezen pristop k reševanju te
problematike ponujajo ekoremediacije.«
Kaj so v praksi ekoremediacije si bomo ogledalina
strokovni ekskurziji, ki jo 10 septembraorganizira Društvo LAZ.Vabljeni, da se nam pridružite. Pokličite na tel:
051 312 739.
Več o projektu Voda mene brigasi lahko preberete na
projektni spletni strani:www.jablaniskadolina.si/vodamenebriga/
Projekt je delno sofinanciran s sredstvi ameriškega veleposlaništva. Mnenja, ugotovitve in zaključki ali priporočila, izražena v publikacijah so odgovornost avtorja
in ne predstavljajo stališč Združenih držav Amerike.

GOSPETI

➤ POPRAVILA VSEH ZNAMK
➤P
 OLNJENJE KLIM IN POPRAVILA
KLIMATSKIH SISTEMOV
➤ AVTOMEHANIKA
➤ DIAGNOSTIKA
➤ LIČARSKA POPRAVILA
➤V
 ULKANIZERSTVO (menjava in centriranje
gum že za 30 €)

PRODAJA RABLJENIH VOZIL RENAULT:

ODPRTO

OD PON–PET OD 8.00 DO 17.00,
SOBOTA OD 8.30 DO 12.00

• RENAULT MEGANE GRANDTOUR 1.5, moder, l.2007,
70.000 km prodam za 7.200 
• RENAULT CLIO 1.2, bel, l.1998, 230.000 km, 3 vrata,
prodam za 720 
• RENAULT CLIO 1.4 16V, rdeč, 3 vrata, l.2006,
102.000 km, prodam za 5.200 
• RENAULT CLIO 1.6 16V, srebrn, 5 vrat, 58.000 km,
prodam za 6.200 

Dober tim
se gradi
v NVO
V petek, 26.8.2011
ob 16.30 uri bo v
ŠRC Reka (Cerovica) potekala
delavnica, ki bo vključevala elemente fundraisinga in teambuildinga za nevladne organizacije.
Delavnica bo potekala v sproščenem vzdušju, v naravi.
Več na www.srce-me-povezuje.
si, kjer sprejemamo tudi prijave.
Tjaša Bajc, Stičišče NVO
osrednje Slovenije
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dom tisje
NOVICE IZ DOMA TISJE
Julij je bil v domu bolj počitniški
mesec, tako je bilo posledično
manj prireditev. Obiskala nas
je gospa Magdalena in nam
pripravila degustacijo čajev.
Dolgoletni šmarski župnik, gospod Marjan Lampret se je poslovil od stanovalcev,
ker je odšel službovat v drugo župnijo. Avgust pa je
kljub počitnicam v domu zelo bogat s prireditvami in
raznim dogajanjem za stanovalce. Gospa direktorica
Vida Lukač je izpolnila obljubo, ki jo je dala stanovalcem na sestanku domske skupnosti, da bo skupaj z
njimi skuhala kosilo. V prostorih enote Ciklama, kjer
je urejena sodobna kuhinja so skuhali odlično joto,
češpljeve cmoke, kompot ter vložili domačo, slivovo
marmelado. Kuhanje kosila skupaj s stanovalci je
bil tudi preizkus sodobnih konceptov dela po katerem življenje v domu poteka v manjših gospodinjskih skupnosti, kjer je vsak prispevek posameznika
dobrodošel in zaželjen. Vsak po svojih zmožnostih
prispeva k pripravi kosila, pomivanju posode, vse to
so aktivnosti, ki so ljudem blizu, hkrati pa se s tem
krepi tako telesne kot duševne zmožnosti starega
človeka. V tednu od 8. do 12. avgusta smo organizi-

nagradna križanka

rali številne delavnice h katerim smo povabili prostovoljce OŠ Šmartno pri Litiji, člane Društev upokojencev Litija in Šmartno ter seveda stanovalce doma.
Skupaj s citrarkami Društva upokojencev Litiji, pod
vodstvom gospe Lojzke Koritnik, smo pripravili literarni večer v mističnem okolju naše domske Galerije. Gospa Marinka
Mali in Leonida
Razpotnik sva brali
avtorske pesmi in
prozo tako stanovalcev, svojcev ter
zaposlenih v domu.
Ob soju sveč ter
nežnih glasbi citrark smo se imeli prav lepo. Organizirana je bila
kreativna delavnica, ki sta jo vodila fizioterapevtka
gospa Aleksandra A. Mahkovic in študent Fakultete
za socialno delo, Janez Orehek, na kateri smo izdelovali novoletne in druge priložnostne voščilnice. Načrtujemo še kuharsko delavnico s kuharico, gospo
Alenko Kos ter Športni petek. Več pa v naslednjem
glasilu.
Leonida Razpotnik
Za več informacij si oglejte našo spletno stran www.
dom-tisje.com.

Vabilo na modelarskO srečanje KLOBASA CUP Litija 2011

Modelarji in ostali modelarski navdušenci ste vabljeni na modelarsko srečanje KLOBASA CUP, ki ga organiziramo člani Aerokluba Milan Borišek Litija na modelarsi stezi na Zgornjem logu. Tradicionalni piknik bo zadnjo soboto v avgustu (27.08.2011), v primeru slabega vremena pa bo prestavljen na nedeljo 28.08.2001.
Srečanje se bo pričelo že v dopoldanskih urah in bo trajalo vse do večera. Seveda ne bo šlo brez izvrstnih
klobas in drugih dobrot z žara. Da ne bo nesporazuma, tudi za pijačo bo poskrbljeno.Upravni odbor A.K

Letovanje otrok
v času poletnih
šolskih počitnic
Območno združenje Rdečega križa
Litija poleg tradicionalnih oblik pomoči socialno ogroženim družinam
namenja posebno pozornost razvoju in širitvi programov organizacije letovanja socialno ogroženih otrok
in otrok z zdravstveno indikacijo. Otroci so letovali
predvsem v MZL RKS Debeli Rtič ter v MPD Frankopan
Punat. Število otrok, ki so potrebni takšnega letovanja
se iz dneva v dan povečuje, vendar starši velikokrat ne
zmorejo niti najnižjega prispevka za letovanje.
Prva skupina otrok je letovala v Punatu od 7.7. do 21.7.
2011, druga skupina pa na Debelem rtiču od 7.8. do
17.8.2011, z najnižjim možnim prispevkom staršev.
Od 1.7. do 8.7.2011 je brezplačno letovalo 10 otrok iz
socialno ogroženih družin. Predloge so posredovale
zdravnice iz ZD Litija, KORK, OŠ.
Za vse je bil tudi vedno organiziran skupni prevoz izpred športne dvorane v Litiji.
»Letovanje je za otroke posebno doživetje, posebno
še za otroke iz socialno ogroženih družin. Predvsem
pa je pomembno medsebojno druženje, pogovori, tkanje prijateljskih vezi in čim lepše preživeti in doživeti
dnevi«.

Novost na letovanju na Debelem Rtiču je, da
se izvajajo delavnice taj qija za otroke in
mladostnike, ki
jih vodi evropski podprvak v
tej disciplini. Ta vrsta vadbe krepi mišice in obenem
sprošča telo, zato je zelo primerna tudi za otroke na
zdraviliškem zdravljenju. Animatorka vsak torek vodi
delavnice trebušnega plesa, ki navdušujejo tako dekleta kot fante.
Letovanje socialno ogroženih družin novi projekt OZRK Litija
V letošnjem letu smo prvič organizirali brezplačno
letovanje za dve socialno ogroženi družini iz našega
območja. Družini sta letovali od 9.8. do 16.8.2011 v
MZL RKS na Debelem Rtiču v Vili Celcer. Družini sta
bili predlagani s strani Centra za socialno delo Litija
in KORK.
Prepričani smo, da tudi na ta način bistveno prispevamo k dvigu kvalitete življenja družin na območju obeh
občin.
Za OZRK Litija:
Helena Perko in Danica Sveršina

19. VAŠKI DAN

“ KOZOLCI NEKOČ IN DANES “
V NEDELJO, 28. AVGUSTA 2011, NA VAČAH
8.30  bo otvoritev kulinarične razstave v prostorih Osnovne šole Vače.
Sočasno z razstavo bo potekal del kulturnega programa, lahko pa se
boste zadržali tudi ob bogato založenih stojnicah.
14.00 Kulturni program:
• Pozdrav obiskovalcem
• Kulturni utrip iz Vrtca Sonček Vače
• Nastop Mešanega pevskega zbora Vače
• Predstavitev Rokodelskega društva Moravče
• Predstavitev Turističnega društva Moravče
• Prikaz pokrivanja kozolca s škompo bo predstavil g. Slavko Kos
• Razglasitev rezultatov ocenjevanja najlepšega in najstarejšega kozolca ter najstarejše še naseljene kmečke hiše v K. S. Vače, izr. prof.
dr. Vito Hazler
• Nastop Gledališča GEOSS
• Uradni del kulturnega programa bo povezovala ga. Anka Kolenc
15.00 Zabava z ansamblom “MLADI GAMSI“

Vljudno vabljeni na Vače!

Jože Vizlar številka: 129
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Težje besede: SEVERN, ASAMATI, OSNE, OTAVICE,
KIAR
Izžrebanci JULIJSKE križanke prejmejo MAJICO.
Nagrade prispeva Tiskarni ACO, Cesta Dušna Kvedra
39, Litija, kjer nagrade tudi prejmete.

V soboto, 23.7.2011, smo bili priča
veselemu dogodku v župnijski cerkvi
v Kresnicah.
Svojo poročno zaobljubo sta po 50.
letih obnovila ANTON IN MARIJA LAVRIČ.
Skupno življenje jima je tekom let
prineslo vsega po malo – ljubezni,
radosti, trdega dela ter skrbi za družino. Že dolga leta imata tudi veselje
s svojimi štirimi vnuki.
Vsi jima želimo še veliko zdravih in
srečnih skupnih let.
Slavko in Marinka z družinama

(Ivan Sivec, Franc Lipičnik)

MESTO OB
PRESPANSKEM
JEZERU

18. ČRKA
ABECEDE

ZLATOPOROČENCA

STESALI SO NAŠI JIH DEDJE,
SUŠILI V NJIH KLASJE, SENO;
GRADILI JIH NAŠI OČETJE,
A KMALU NIČ VEČ JIH NE BO.

sestavil:

1. JULIA HREN - Kresnice 10a, Kresnice
2. Janez KOS- Prvomajska 4, Litija
3. Magda BOLTE - Polšnik 34a, Polšnik

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.09.2011 na naslov
uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli računalniško miško. Nagrade prispeva JOVIDAN
d.o.o, Zgornji Hotič 11a, 1270 Litija.

mali oglasi
PRODAM stanovanje v centru Litije, 43m2, vsi
priključki, popolnoma adaptirano 2008, takoj vse
ljivo. Cena po dogovoru! GSM: 041 757 960 ali
041 757 620
PRODAM nerabljeno šolsko torbo Target, viola
barve, cena po dogovoru. Inf.: 041/954-766

PRODAM trosobno, opremljeno stanovanje na Maistrovi ulici 14, veliko
77,53 m2, drugo nadstropje. Pokličite
po 19.00 uri na GSM: 041 260 602.

ŠPORT
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tenis klub AS
(Nadaljevanje s 1. strani)
Nastja Kolar je s 17. leti postala nova evropska mladinska prvakinja v tenisu. Naslov je osvojila v švicarskem Klostersu, v finalu pa je gladko premagala Ukrajinko Sofijo Kovalets s 6:2 in 6:1. To je v zgodovini
slovenskega tenisa prvi naslov evropskega mladinskega prvaka oziroma prvakinje. Leta 1999 je Katarina Srebotnik igrala v finalu, a je dvoboj zaradi poškodbe predala in tako osvojila drugo mesto. Nastja je bila
uspešna tudi v dvojicah, kjer sta skupaj s Tjašo Šrimf osvojili bronasto
medaljo. Nastja Kolar je z gladko zmago na tem evropskem prvenstvu
le še potrdila, da sodi med tiste tenisačice, ki bodo v prihodnje krojile
sam vrh WTA lestvice. Prav na tej lestvici Nastja Kolar že sedaj postavlja nove rekorde, saj je trenutno že na 232. mestu. Tako se ji obeta
že tudi prvi nastop na US OPEN turnirju v članski kategoriji. Nastja
je tik pred evropskim prvenstvom odlično nastopila na WTA turnirju
z nagradnim skladom 220.000 USD v Bad Gasteinu, kjer se uvrstila
preko kvalifikacij v glavni turnir, tam z rezultatom 6:1 6:1 deklasirala
71. igralko sveta Kudraycevo, nato pa tesno v tretjem nizu izgubila od
51. igralke sveta Pervakove, ki je bila na tem turnirju tudi 8. nosilka.
Še bolje se je odrezala v češkem Olomoucu, na turnirju z nagradim
skladom 50.000 usd, kjer se je prebila vse do polfinala, v katerem pa
je bila od nje uspešnejša 3. nosilka Eva Birnerova. Nastja si seveda na
osnovi teh rezultatov postavlja vedno višje cilje in nove mejnike. Tako
ima zdaj najprej cilj čimprej med prvo stoterico na WTA, nato pa nastop
v glavnem žrebu Roland Garrosa leta 2012.
Nik Razboršek je na evropskem prvenstvu do 18 let v Klostersu odlično dopolnil uspeh Kolarjeve. Odigral je enega svojih najboljših turnirjev
in se prebil v polfinale, ter osvojil bronasto medaljo! Še korak dlje je šel
Nik v igrah dvojic, kjer sta skupaj z Matejem Leljakom osvojila srebrno medaljo. Nik Razboršek seveda še vedno ostaja najboljši slovenski
mladinski igralec, ki se bo počasi začel udeleževati tudi članskih turnirjev za lestvico ATP.
Tako Nastja kot Nik pa že dobivata oziroma imata svoje naslednike in
to prav v Tenis klubu AS Litija. Za Nikom je odlične rezultate na mladinskih ITF turnirjih pričel nizati od Nika leto dni mlajši Blaž Bizjak. Piko
na i pa je postavil na nedavno končanem ITF turnirju v Domžalah, kjer
je brez težav ugnal vso konkurenco in zmagal svoj prvi ITF turnir. Pri
dekletih pa pridno zbira ITF točke Pia Čuk, ki pa je še mlajša, saj ima
sicer še pravico nastopa na tekmovanjih do 16 let, a bo več pozornosti
namenila nastopom v kategoriji do 18 let za lestvico ITF. In zaenkrat
ji gre odlično. Na ITF turnirju v Domžalah se je uvrstila v četrtfinale. Pia Čuk je zastopala barve Slovenije tudi na Olimpijskem festivalu
evropske mladine, ki se je odvijal v Turčiji in tam osvojila 4.mesto v
dvojicah.
Na domači sceni je bil julij v znamenju tekmovanj, ki so se odvijala na
morju. In tudi morska klima očitno odgovarja igralcem Tenis kluba AS
Litija, saj so zabeležili nekaj odličnih rezultatov. Najbolje se je odrezal
Ašič Tom, ki se na tekmovanju do 11 let prebil vse do finala in osvojil
končno 2. mesto. V kategoriji do 12 let je imel Mark Mesarič smolo,
saj je moral po dveh gladkih zmagah v 1. in 2. kolu, tekmo v četrtfinalu
zaradi bolezni predati. Dobro so se odrezali tudi fantje do 16 let. Poglajen Nik in Tim sta zabeležila po eno zmago v kvalifikacijah, še korak
dalje je uspelo Nejcu Šteru in Marku Čuku, ki sta se preko kvalifikacij
uvrstila v glavni turnir, tam pa imela malo smole pri žrebu, saj je vsakega pričakal po en nosilec, ki je vlogo favorita tudi upravičil. Vendar sta
dve zmagi v kvalifikacijah lep uspeh za Nejca Štera, ki sicer nastopa
še v kategoriji do 14 let.
Tenis klub AS Litija vabi tudi vse, da se vpišejo v teniško šolo AS, ki se
bo za novo generacijo pričela v mesecu septembru. Vpisi bodo potekali
od 22.8.2011 dalje na Tenis parku AS in sicer za otroke od 6. leta starosti dalje, prijave pa bodo sprejemali do zapolnitve mest v skupinah.

Uspešne priprave na
Pokljuki
Od petka 22. julija do sobote 30. julija so na Pokljuki potekale kondicijske priprave za sezono,
ki je pred nami. V apartmajih vile Piranka, nas
je bilo 32. Aktivnosti smo izvajali po planu, vendar smo se morali prilagajati tudi vremenu, ki
je bilo precej muhasto.
Kondicijo smo nabirali
na planinskih pohodih in
na kolesu. Povzpeli smo
se na Viševnik, Debelo
peč, Tosc, Veliki in Mali
Draški vrh, devet pa nas
je v snežnih razmerah
osvojilo tudi Triglav, od
tega 4 dekleta, ki si zaslužijo vse pohvale. Kolesarili smo v glavnem
po pokljuškem makadamu, nekateri tudi do Bohinja in nazaj. Priprave
smo zaključili brez poškodb, polni moči, tako da se bomo zdaj lahko
posvetili treningom na kegljišču, saj se nova sezona začne že čez dober
mesec, to je 17.9.2011.
Enotedenske priprave je začela tudi mladinska ženska reprezentanca
Slovenije, v kateri sta kandidatki tudi Litijanki Valerija Kokalj in Anja Dobravec, ki bo letos nastopala za celjski Lanteks. Pripravljajo se v Kranjski Gori pod vodstvom trenerja ženske reprezentance g. Lada Gobca.

KOLESARSKI VZPON V
OGLARSKO DEŽELO NA
DOLE Pri LITIJI
(nadaljevanje iz 1. strani)
ŠTARTNINA: Odrasli 10 eur, otroci do 18 leta 8 eur. Vsak udeleženec,
ki bo poraval štartnino prejme malico, brezalkoholni napitek in spominsko majico.
PROGA: Iz Litije dolžina proge 27 km, višinska razlika 430 m. Kolesarji
vozijo posamično. Iz Radeč dolžina proge 23 km, višinska razlika 482
m. Kolesarji vozijo posamično. Letos se nam bodo pridružili tudi kolesarji, ki se bodo podali na pot iz Trebnjega.
Prireditev bo potekala ob vsakem vremenu in je rekreativnega
značaja. Kolesarji vozijo na lastno odgovornost in z upoštevanjem
cestnoprometnih pravil. Otroci vozijo v spremstvu staršev ali
skrbnikov in z obvezno uporabo zaščitne čelade!  WWW.DOLE.SI

Gasshuku PINETA 2011
KK Kensei, KK Goryu in KK Huda mravljica so tudi
letos od 2. do 9. julija skupaj organizirali poletno
šolo karateja v idilični Pineti (Novi Grad – HR),
kjer zasajeni bori, cedre, pinije, tise in grmičevje
v priobalnega pasu oblikujejo čudovit park.
Le-ta daje senco na športnih in otroških igriščih,
kjer smo na jutranjih in večernih treningih spoznavali in utrjevali karate
tehnike (kihon), karate boja (kumite) in podrobno obravnavali kati Empi
in Bassai dai. Vadeči, bilo nas je 65, smo bili razdeljeni v skupine, glede
na starost in barvo pasu, vodili pa so nas klubski trenerji vseh treh sodelujočih klubov: Gorazd iz kluba Kensei, Nejc iz kluba Goryu in Almin
iz kluba Huda mravljica. Jutranjo telovadbo s tekom so imeli na voljo
tudi ostali udeleženci.

Z obiskom in vodenjem večernega treninga nas je počastil tudi sensei
Takashi Tokuhisa, kar je poletni šoli še dvignilo raven kakovosti. Predstavil nam je osnovne principe tradicionalnega karateja.
Poleg treningov pa so bili dnevi v poletni šoli obogateni s številnimi
drugimi dejavnostmi. Animatorka je vodila vsakodnevne popoldanske
ustvarjalne delavnice, ki so se jih poleg otrok z veseljem udeleževali
tudi nekateri starši. Izdelali smo vsak svojo unikatno vrečko, barvali
modelčke svečnikov, ribic, vezli…
Zelo pomembna je vsakoletna vojna z baloni, ki zahteva temeljite tehnične in strateške priprave. Poleg te je treba omeniti vsaj še dvoje
tradicionalnih dogajanj: kino pod zvezdami in družabni večer Pineta
ima talent, ki smo ga zaključili s piknikom ob romantičnem sončnem
zahodu tik ob morju.
Nova znanja, izkušnje, prijateljstva, družabni trenutki, pa tudi trenutki
miru in sprostitve v čudovitem obmorskem ambientu, vse to je Gasshuku Pineta. Gasshuku Pineta je zakon! Se vidimo naslednje leto! Nena
P.S. Bi tudi vi radi spoznali karate in aktivno preživljali prosti čas v
prijetni družbi? Postanite naš član in se nam pridružite na treningih, ki
bodo tudi v letošnjem šolskem letu 2011/2012 v veliki telovadnici OŠ
Gradec ob ponedeljkih in četrtkih ob 17.00. 
Vabljeni!
(Nadaljevanje iz 14. strani)

ABO JURJA /ZGORNJI LOG/
OBČINSKI IN POKALNI
PRVAKI »OLMN«
Tudi infrastuktura na igriščih se vsako leto izboljšuje,
saj imajo nekateri kraji prave športne centre z reflektorji in tribunami. Obisk na
nekaterih tekmah se lahko
primerja z ligaškimi tekmami v naši občini.
Ekipa ABO JURJA je v tej sezoni odigrala 22 tekem, dosegli smo 21 zmag in igrali
eno tekmo neodločeno. To je uspeh, ki ga bo težko ponoviti. Ker smo
prvaki lige OLMN trikrat zapored smo letos v našo vitrino dodali še
velik prehodni pokal v trajno last. Iz naše ekipe prihaja tudi najboljši
strelec lige, Mišel Žalac.
Kot vsako leto je bil tudi letos organiziran zaključni (pokalni) turnir, ki
ga je zelo dobro organizirala ekipa Cifra iz Litije. Po dveh dneh lepih in
napornih tekem se je prvega mesta veselila ekipa ABO JURJA Zgornji
Log, pred ekipo Sale trans in ekipo Light Sound iz Hotiča.
O L M N 2010/2011
Ekipa
OT
Z
R
1. Jurja Abo Gr. Zg.Log 21 20 1
2. Omahen trans.
21 14 2
3. Robin MK
21 14 0
4. ŠD Sava
21 14 0
5. ŠD Janče 1
21 12 3
6. CIFRA
21 12 1
7. YU team
21
7
4
8. ŠD Polšnik 1
21
6
2
9. ŠD Prežganje
21
5
4
10. ŠD Šmartno S. Jereb
21
3
1
11. FC Jance Utd
21
0
3
Legenda: OT – odigrane tekme, Z – zmage, R
prejeti, GR – gol razlika, T – osvojene točke

Sezona 2011/2012 je pred vrati, zato vse naše
selekcije trenirajo in so že v zaključku priprav.
Trenerji sestavljajo začetne enajsterice, ki bodo
stopile na travnato površino. Vse poteka po dogovorjenem planu, ki smo ga sestavili pred sezono.
Dogovoriti se je potrebno le še za organizacije
tekem, a šele ko bo znan letošnji razpored tekmovanja.
Prve začenjajo tekmovalno sezono ženske, ki so po pokalnem uspehu
zelo resno vzele zastavljen cilj, postati državne prvakinje. Ekipi se je
pridružilo nekaj novih igralk, ki bodo z ostalimi poskušale uresničiti
zastavljen cilj.
Tudi v članski ekipi je prišlo do sprememb. Dosedanji dolgoletni trener g.Tomaž Upelj je na svojo željo prenehal trenirati člansko vrsto. Z
aktivnim igranjem pa je prenehal tudi večletni prvi strelec Jevnice in
tudi lige g. Damjan Maleševič. Obema se NK Jevnica zahvaljuje za vso
pomoč in trud, ki sta ga vložila z upanjem, da nam še naprej pomagata
s svojimi izkušnjami.
Treningom pa se je pridružilo tudi nekaj novih igralcev, ki bodo to sezono zastopali jevniške barve.
Tudi mlajše selekcije se pripravljajo na začetek nove sezone, zato vabimo še vse tiste otroke, ki bi si želeli igrati nogomet, da se pridružijo
našim vadbam na igriščih. Informacije lahko dobite vsak dan po 17. uri
v športnem domu Jevnica
Vse, ki vas zanima nogomet vabimo, da si ogledate nogometne tekme
nogometašev in nogometašic v prihajajočem jesenskem delu in jih spodbujate k uspešnim rezultatom. Obvestila kdaj so tekme bodo na oglasnih
prostorih v Jevnici in okoliških krajih. 
Marjan Medved - Medo

Čehi in Srbi za uvod v
evropsko sezono
Kaj pomeni litijski klub in njegovo ime v Evropi povedo povabila, ki jih prejemajo na svoj naslov. Ponoven tekmovalni korak na evropsko sceno in pojava imena v Evropi je ponovno odkrilo zanimanje za litijsko ekipo,
ki je bila v svojih najboljših dneh prepoznavna v Evropi. Letošnji
naslov in ponoven vstop na evropski parket je to samo potrdil.
V začetku tega meseca so se pričele priprave na novo sezono, ki bo
imela kaj kmalu prvi vrhunec. Konec meseca septembra bo v Litiji moč
držali pesti za naše prvake v futsal ligi prvakov. Osemnajstega avgusta
bo Litija dobila zadnjega tekmeca, do takrat pa kot smo že zapisali
potekajo številne aktivnosti tako glede organizacije tekmovanja, ki ni
majhen zalogaj, kot tudi na parketu, kjer je trener Horvat zbral po večini iste igralce kot v pretekli sezoni. To pomeni, da so ostali vsi igralci
iz pretekle sezone, ki so končali sezono, k delu v članski ekipi se bodo
priključili štirje mladi igralci iz mladinske šole: Jasmin Begić, Dejan
Gavrić (tudi član državne reprezentance do 21 let), Adil Macanovič in
Irnes Škorič. Novo ime na članskem treningu je tudi nekdanji član državne reprezentance Ševzet Mehić, ki prihaja iz bližnjega Zaloga. Žal se
za nekaj čas poslavlja s parketa Gašper Vrhovec, ki bo ponovno moral
operirati koleno, saj si je na zadnjem prvenstvenem srečanju ponovno
strgal križne vezi, kar pomeni ponovno dolgo in mukotrpno zdravljenje.
V uvodnih treh krogih prvenstva bo litijska ekipa odigrala vsa srečanja
v domači dvorani. Najprej proti ekipi iz Sežane in nato še proti povratniku v prvoligaško konkurenco, ekipi KIX Ajdovščina, nato pa sledi že
kar ponovitev zadnjega finala državnega prvenstva, saj v Litijo prihaja
tolminski Puntar. Vendar bo moč litijske igralce, ki bodo v novi sezoni
nastopali z imenom PREDILNICA LITIJA, videti na delu že nekaj preje.
Zadnjo soboto tega meseca bodo odigrali tako imenovani ''triangolo''
v Laškem. V okviru dneva slovenskega futsala bodo odigrali srečanje s
koprskim Bronksom in Puntarjem.
Še večja poslastica in pravi uvod v novo sezono pa jih čakata dve prijateljski mednarodni srečanji in sicer proti prvaku Češke, profesionalni
ekipi ERA PAK Chrudim, ki prihaja v Litijo 2 in 3 septembra. Le nekaj dni kasneje bo v litijski dvorani moč videti še prvaka Srbije, ekipo
EKONOMAC iz Kragujevca, mimogrede, tudi oni so profesionalni igralci
futsala, pri nas pa se bodo ustavili na poti proti Italiji, kamor odhajajo
na priprave. 
Stane KOKALJ

P
DP
GR
T
0
111:22
89
61
5
92:45
47
44
7
85:74
11
42
7
90:35
55
42
6
86:69
17
39
8
74:63
11
37
10
72:88
-16
25
13
55:79
-24
20
12 58:100 -42
19
17
36:98
-62
10
18 45:118 -73
3
– remiji, P – porazi, DP – dani:

V mesecu avgustu 2011 se začenja nova nogometna sezona, ki jo lahko
spremljate na medmrežju (www.olmn.si). Kakšne zanimivosti pa vam
bomo posredovali tudi preko našega glasila Občan.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem zvestim navijačem, sponzorjem
in simpatizerjem nogometa in športa na Zgornjem Logu.
Predsednik ŠD Zg. Log: Vinko Praprotnik

javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Jovanovič Aleksander s.p., CDK 39,
1270 Litija, TEL: 01/898-38-43• Glavni in odgovorni urednik:
Marko Djukić • Oblikovanje: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srca trga,
ker te več med nami ni.

Lep in vroč poletni dan,
a tragično zaznamovan
je bil, ko utihnil je tvoj glas,
in si za vedno odšla od nas.

V domu je praznina,
v srcih naših bolečina,
spomin na tebe pa živi,
čeprav te več med nami ni.

Z A H VA L A
Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustil

FRANC JUVANČIČ
22.04.1941 – 12.07.2011
iz Sp. Hotiča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, vaščanom, sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste se od njega poslovili v mrliški vežici in na pokopališču v Hotiču. Posebna zahvala PGD Hotič, Gasilski zvezi Litija in vsem
gasilcem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi gospodu
župniku Mihaelu Kališniku za pogrebno sveto mašo. Hvala predsedniku
Gasilske zveze Litija Dragu Poglajnu in gospodu Tinetu Penčurju za izrečene ganljive poslovilne besede. Hvala hotiškim pevcem, praporščakom in
Pihalni godbi Litija. Hvala KS Hotič. Iskrena hvala vsem za izrečena ustna
in pisna sožalja, besede tolažbe, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Hvala vsem, ki ste ga tako številčno pospremili na njegovi zadnji poti.

Z A H VA L A

ob smrti naše drage mame, tašče, babice, sestre in tete

ANTONIJE – TONČKE TORI

ALOJZIJE HOSTNIK

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste
nam izrekli pisna in ustna sožalja, darovali cvetje in sveče. Zahvala osebju Doma Tisje za nego in lajšanje bolečin. Posebna zahvala gospodu
dekanu Okolišu za lepo opravljen obred, pevcem in trobentaču. Hvala
vsem, ki ste nam na kakršenkoli način priskočili na pomoč in ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena
sožalja, podarjeno cvetje in sveče, darovane maše in drugo pomoč.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji
poti.

Vsi njeni

Žalujoči: vsi domači

(1938 – 2011)
iz Brega pri Litiji

Žalujoči: žena Joži, sin Marko in hčerka Meta z družinama
Bolečino lahko skriješ,
tudi solzo zatajiš,
a praznine, ki ostaja,
nikoli ne nadomestiš.

Z A H VA L A

ob boleči izgubi drage žene, matere, sestre,
babice in prababice

Rad si imel življenje in ljudi,
prazen dom je in naša okolica.
Naše oči zaman te iščejo.
Ni več tvojega smehljaja in pesmi,
utihnil je tvoj glas.
Tam nekje ti sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

roj. Rajnar (1924 – 2011)
iz Moravč pri Gabrovki

S svojim smehom
vsakega osrečiti si znal.
Še dan pred usodo,
lepo si nam igral.
Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih
za vedno boš ostal.

Z A H VA L A
V SPOMIN
Minilo je žalostno leto odkar nas je zapustil naš dragi mož,
oče in dedek

SITAR ŠTEFAN
(3.3.1957 – 3.8.2010)

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem
preranem grobu.
							
Vsi njegovi
Zeleni gozd je lovčev raj,
najlepši je na svetu kraj,
divjad in ptice tam žive,
tja vleče ga srce.

Mnogo prezgodaj in nepričakovano nas je zapustil naš predragi,
ljubeči mož in oče

ASMIR ALIŠIĆ
(1964 – 2011)
iz Litije

Z A H VA L A
Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustil naš boter
in dolgoletni prijatelj

ASMIR ALIŠIĆ
iz Litije

Ob boleči izgubi se iskreno in iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in sodelavcem za izrečena ustna in pisna sožalja,
darovano cvetje in ostalo pomoč.
Posebej pa se zahvaljujemo družinama Tahirović in Budimlić za ogromno in nesebično pomoč, podjetju Perutnina Ptuj ter Denisu Kaltaku,
Denisu Rekanoviću in Jaski Seferoviću.
Še enkrat hvala vsem za spremstvo na njegovi prezgodnji, zadnji poti.

Iskrena hvala vsem za podporo v težkih trenutkih, izrečena sožalja in
darovano cvetje ter ostalo pomoč. Zahvaljujemo se osebju ZD Litija,
pogrebni službi KSP Litija, predvsem gospodu Marjanu Okornu.
Posebno se zahvaljujemo imamu Islamske skupnosti Ljubljana gospodu
Senadu ef. Karišiku za lepe poslovilne besede in opravljen obred.

Žalujoči: žena Mirsada, hčerke Mirela, Sanela, Almedina, zet Edin,
sestra Semira ter brata Semir in Amir z družinama

Družina Tahirović iz Kresniških Poljan

Zaman te iščejo naše oči,
zaman te kliče naše srce.
Srce tvoje ljubeče zdaj spi,
nam pa se rosijo solzne oči.
Odšla si,
in to spoznanje boli,
v bolečini nemi smo tiho sklonili glavo
z lepo mislijo na te – za slovo.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Zapustil nas je mož, oče, dedek

JOŽE VEHOVEC
1940 – 2011
iz Kresnic

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in
znancem za darovano cvetje, sveče in izrečene besede sožalja. Posebna
zahvala velja Lovski družini Kresnice za lepo organizacijo pogreba, lovskim rogistom, kresniškim pevcem in gospodu župniku za lep obred.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili v
večna lovišča.
Milena, Blaž s Tatjano in Julijo Tiano, Andreja z Boštjanom

ANTONIJA ROZMAN
16.01.1948 - 03.05.2011

V bolečini in spoznanju, da je za vedno zaspala naša zlata mami, tašča
in babica se iz srca zahvaljujemo Stankotu z družino, družinama Zalar
in Potokar, Romanu in Renati, Mateji in Alešu, Borutu in Barbari ter
vsem ostalim sosedom, sorodnikom in prijateljem, ki so nam v težkih
trenutkih stali ob strani.
Hvala Vam Reginca, Miri in Milan, Darinka in Karlo, Majdka in Lojze, da
ste veliko prostih trenutkov preživeli skupaj z našo babi.
Babi pogrešali bomo tvoje tople nasmehe, prijazne besede ter tvoje skrbi za nas vse. Nikoli te ne bomo pozabili.
Melita s Tomažem, Vanja z Romanom, Zala, Brina in Iza
Odšel sem stran le za trenutek
in niti ne daleč,
ko boste tja, kamor sem šel jaz,
prišli tudi vi,
se boste vprašali zakaj ste jokali.

Z A H VA L A
Po dolgi bolezni nas je zapustil mož, oče, dedek

ANTON PARKELJ
(1939 – 2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala gasilcem
za svečano in slovesno spremstvo na njegovi poti v večnost.
Posebno se zahvaljujemo vam, dr. Nikolaj Benedičič, za nudeno zdravniško pomoč, sočutno ravnanje in skrb ob dolgotrajni bolezni našega
očeta Antona Parklja. Bili ste vesten in odgovoren zdravnik, ki je s svojo
besedo in ljubeznivim ravnanjem pomagal očetu in vsem nam.
Težko se je zahvaliti vsakemu posebej, zato se še enkrat zahvaljujemo
vsem skupaj.
Žalujoči vsi njegovi

Z A H VA L A
V 79. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče,
dedek, pradedek, tast, svak in stric

ANTON REPOVŽ
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče. Zahvaljujemo se pevcem iz Polšnika, katerih pesem ga je pospremila na
zadnji poti in na katerega je bil tako ponosen. Vsem še enkrat iskrena
hvala.

Žena Ivanka in sinovi Bojan, Oto in Tomaž z družinami
V življenju le delo in skrb si poznal,
sedaj od vsega truda si zaspal,
odšel si v svet, kjer ni bolečin
za teboj bo ostal boleč spomin.
Nič več ne v vrtu, ne v hiši,
nič več se tvoj glas ne sliši.
Podoba tvoja v naših srcih zdaj leži,
vse do konca naših dni.

Z A H VA L A
Nenadoma in mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi oče,
brat, stric in nečak

MARJAN POTISEK
Boštjanov Marjan iz Lupinice
(1966 – 2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot, nam izrekali
sožalja, darovali cvetje, sveče in svete maše. Posebej se zahvaljujemo
gospodu kaplanu za opravljen obred, gospodu Petru Avblju za poslovilni govor, pevcem in pogrebcem. Še enkrat vsem in vsakemu posebej
iskrena hvala.
Žalujoči: hčerka Helena s Simonom, sin Aljaž, prijateljica Joži,
sestra Marička z družino, bratje Franci, Lojze, Tone in Jože
z družinami ter ostalo sorodstvo

JURJA ABO GRAFIKA ZGORNJI LOG - PRVAKI LIGE
OLMN IN ZAKLJUČNEGA TURNIRJA OLMN 2011

Letošnja sezona 2010/11 malega
nogometa na travi (OLMN), je bila
zelo uspešna za nogometaše ABO
JURJA Zgornji Log, saj smo prepričljivo osvojili prvo mesto (glej lestvico), pravtako pa tudi pokalni
naslov OLMN.
Liga se je pričela v mesecu avgustu 2010, odigranih pa je bilo 22
krogov (zaradi slabega vremena
je bilo nekaj tekem preloženih).
Potek tekmovanja je uspešno vodil g.Matjaž Aškerc, pod njegovim
vodstvom se liga vsako leto nadgrajuje in je že prerasla občinske
okvirje, saj se odvija že v štirih občinah (Litija, Šmartno, Ivančna Gorica, Ljubljana Moste). Zaradi številčnosti so ekipe razporejene v dve kakovostni ligi (I. in II. liga). 
(Nadaljevanje na 12. strani)

Vsi, ki želite okusiti utrip
podeželja in življenja v
Oglarski deželi, nekoč in
danes, pridite 10. septembra 2011 na Dole pri Litiji,
kjer se bo od 15.00 ure
dalje odvijala 13. tradicionalna etnografska prireditev Oglarska dežela.

Vabljeni v
Oglarsko deželo 2011!

Kmetijsko gozdarska zadruga Litija
DELOVNI ČAS:

U G O DN O !

pon-pet: 7.30-20.00
sob: 7.30-19.00,
ned: 7.30-11.30

ČLANI NK LITIJA USPEŠNI NA NOGOMETNEM TURNIRJU
V SPODNJI POLSKAVI V SOBOTO, 6. AVGUSTA 2011
Tekma Za 3. mesto: Drugi skupina A: Drugi skupina B
NK LITIJA : ŠD PARTIZAN FRAM 1 : 0

TC - M A R K E T

Tekma za 1. mesto: Zmagovalec skupina A: Zmagovalec skupina B
NK KOVINAR ŠTORE : NK SLIVNICA 6 : 5 – 11m ( 1:1)

KONČNICA TURNIRJA

ŠOLSKE
E!
T
PO REBŠČIN

•N
 AJNIŽJE REDNE CENE
artiklov slovenskih blagovnih
znamk (Droga, Perutnina Ptuj,
Union...)
• 6 blagajniških mest

SADJE
ZELENJAVA

PIKNIK PONUDBA
ODNO!
AL
KV ITETNO IN UG

MERCATORJEVE
AKCIJE

A KC I

AGROMARKET

DELOVNI ČAS:

JA !

PIJAČA ALOE VERA 0,5 L = 0,89 €

ŠKROPILNICE:
»SOLO«

IN OSTALIH
PROIZVAJALCE
V

pon-pet: 7.00-19.30
sob: 7.00-13.00

TEL: 01-8963-241
BARVE

– LAKI
(JUB, BE
LINKA, H
ELIOS,
REGENER
ACIJA ...)

NK MAJŠPERK : NK RADIO CENTER 6 : 0

MASTER CUP KELME 2011

Tekma za 5. mesto: Tretji skupina A: Tretji skupina B
NK SPODNJA POLSKAVA : NK HAJDINA 0 : 1

TEL: 01-8963-236

CENE
AKCIJSKE I
IC
N
S
E
VM

»13. TRADICONALNO SPODNJEPOLSKAVSKO
KONNICA TURNIRJA
POLETJE«
Tekma za 7. mesto: etrti skupina A: etrti skupina B

UGODNA PONUDBA:
SE
MOTORNE KO
L
znamk: STIH
A
in HUSQUARN
SILNICE
ter VRTNE KO

VRTNO
ORODJE

UGODNA PONUDBA GRADBENEGA MATERIALA!

Tekma za 7. mesto: Četrti skupina A: Četrti skupina B
NK MAJŠPERK : NK RADIO CENTER 6 : 0
Tekma za 5. mesto: Tretji skupina A: Tretji skupina B
NK SPODNJA POLSKAVA : NK HAJDINA 0 : 1
Tekma Za 3. mesto:
Drugi skupina A: Drugi skupina B
NK LITIJA : ŠD PARTIZAN FRAM 1 : 0
Tekma za 1. mesto:
Zmagovalec skupina A: Zmagovalec skupina B
NK KOVINAR ŠTORE : NK SLIVNICA 6 : 5 – 11m (1:1)

KONNA LESTVICA
TURNIRJA
KONČNA LESTVICA
TURNIRJA

1. mesto NK KOVINAR
ŠTOREŠTORE
1. mesto NK KOVINAR
2. mesto NK SLIVNICA
2. mesto NK SLIVNICA
3.
mesto
NK
LITIJA
3. mesto NK LITIJA
4. mesto ŠD PARTIZAN FRAM
4. mesto ŠD PARTIZAN
FRAM
5. mesto NK HAJDINA
5. mesto NK HAJDINA
6. mesto NK SPODNJA POLSKAVA
7. mesto NK MAJŠPERK
6. mesto NK SPODNJA
POLSKAVA
8. mesto NK RADIO CENTER
7. mesto NK MAJŠPERK
8. mesto NK RADIO
CENTER
Naj igralec turnirja: Matej Križan – NK KOVINR ŠTORE
Naj igralec turnirja:
– NK
KOVINAR ŠTORE
Naj vratarMatej
turnirja: Križan
Andrej Auda
– NK SLIVNICA
Naj strelec
turnirja:Auda
Matej Bande
– NK
LITIJA
Naj vratar turnirja:
Andrej
– NK
SLIVNICA
Fair
play
turnirja:
NK
RADIO
CENTER
Naj strelec turnirja: Matej Bande – NK LITIJA
Fair play turnirja: NK RADIO CENTER

Kljub nobenemu porazu od odigranih štirih tekem na turnirju, smo dosegli lep uspeh 3.
mesto. Zaradi gol razlike v skupini B, smo zasedli 2. mesto in smo na koncu odigrali tekmo
še z ekipo ŠD PARTIZAN
FRAM za tretje mesto.
Premagali smo jih z rezultatom 1:0 in tako nam
je na koncu pripadalo 3.
mesto kar je lep uspeh,
saj je na turnirju sodelovalo 8 ekip. Prvo mesto je zasedla ekipa NK
Vsi prejemniki pokalov in priznanj.
KOVINAR ŠTORE, katera
nastopa v 3. Ligi vzhod in s katero smo v skupini B igrali neodločeno 0:0. Od organizatorja
in župana Slovenske Bistrice dr. Žagar Ivana smo prejeli velik pokal in komplet majice za
trening (Žurnal in Radio center). Naj strelec na turnirju
je bil naš igralec Bajde Matej, kateri je tudi prejel pokal.
Organizatorju in domačinom vsa pohvala za organizacijo
turnirja, saj so dokazali, da se tudi v majhnem kraju v
Spodnji Polskavi lahko organizira tako velika športna prireditev. V bodoče pa želimo organizatorju in domačinom
še veliko športnih uspehov. Zbrani smo bili kar iz petih
različnih medobčinskih nogometnih zvez ter različnih rangov tekmovanj.
Na koncu bi se v imenu kluba NK Litija rad zahvalil tudi
glavnemu pokrovitelju turnirja firmi KELME, Milanu Smol- Župan dr. Ivan Žagar podeljuje
nikarju, članu našega kluba za povabilo na zanimiv nogopokal kapetanu NK Litija
Bobanu Simiču .
metni turnir. 
Tekst in foto: Aco Jovanovič

