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iz uredništva
Šolarji že odštevajo zadnje dni počitnic, zopet
si bomo lahko ogledali sedaj že tradicionalno
prireditev Slovo poletju, nekatere politične
stranke so že pričele z volilno kampanjo za lokalne volitve 5. oktobra. Konec poletja je lahko
še kako pester...
Uredništvo Občana
Prispevke pošljite do 08.09.2014 po e-pošti:
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, C.D.K. 39,
1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

OPOZORILO

Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu

Društvo oglarjev Oglarske dežele – Dole pri Litiji in Krajevna skupnost Dole pri Litiji v sodelovanju z Občino
Litija, ŠD Dole pri Litiji, KUD-om Dole pri Litiji, DPŽD Dole pri Litiji, PGD Dole pri Litiji in Zavodom za gozdove
Republike Slovenije vabijo na prireditev

OGLARSKA DEŽELA 2014,

ki bo v soboto, 13.9.2014, na Dolah pri Litiji.
Ljubiteljem kolesarjenja priporočamo udeležbo na dopoldanskem kolesarskem vzponu v
Oglarsko deželo (štart v Litiji, Trebnjem ali Radečah), ki ga organizira ŠD Dole pri Litiji.
Med 14.00 in 18.00 si lahko na igrišču pri Podružnični osnovni šoli Dole pri Litiji ogledate
- predstavitev ponudbe Oglarske dežele na stojnicah,
- peko krompirja v žerjavici,
- oglarska opravila in orodje ob tleči kopi,
- se udeležite srečanja upokojencev,
- sodelujete na delavnici preživetja v naravi (Skavtski steg Litija 1).
Druženje ob kopi bomo okronali z oglarsko veselico z ansamblom Prva liga.
Vabljeni na Dole pri Litiji – kraj, kjer še živi oglarstvo!

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

PROJEKT CELOVITA POVEZAVA VODOVODNIH SISTEMOV
LITIJA – ŠMARTNO PRI LITIJI
V letošnjem letu smo v obeh občinskih upravah Litije in Šmartna pri Litiji pričeli s pripravo velikega projekta, ki bo oskrbel celotno območje obeh občin s kakovostno pitno vodo.
(nadaljevanje na 2. strani)
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Odgovor na članek KAKO SE DRAŽIJO
KOMUNALNE STORITVE?

GradNja čistilnE napravE Litija - Šmartno
Občini Litija in Šmartno pri Litiji skupaj gradita čistilno napravo na vzhodnem delu litijskega
polja, nad sotočjem Save in reke Reke.
Gradbena dela na objektu čistilne naprave so v zaključni fazi. V teh dneh se bo začela
montaža strojnih instalacij; lovilec kamenja, oprema vhodnega črpališča in grobih grabelj,
oprema za deževni bazen in mehansko predčiščenje, oprema BSR bazenov, merilniki pretokov…
Upravni prostori objekta so zgrajeni, v njih se že izvajajo zaključna dela; ometi in keramika.
V prihodnjih mesecih se bo vgradila oprema za laboratorij, kompresorsko postajo, prostor
za sprejem gošč iz MČN in greznic.
Dostop do čistilne naprave je urejen z magistralne ceste Litija - Zagorje. Izvedeni so piloti
za mostno konstrukcijo in v teh dneh se gradi črpališče za kanalizacijo iz občine Šmartno
pri Litiji, ki je lociran pod mostno konstrukcijo.
Poskusno obratovanje čistilne
naprave se prične 1.12.2014. Z
objektom in kanalizacijo bo upravljalo Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija
d.o.o.
V času poskusnega obratovanja objekt še vedno upravlja in
nadzira izvajalec projektiranja in
gradbenih del, ki ga preda občini po izvedenih meritvah katere
morajo izkazovati, da je čiščenje
odpadne vode ustrezno.
Hkrati s čistilno napravo na litijGradnja čistilne naprave na litijskem polju
skem polju se v mestu Litija intenzivno gradi kanalizacija in ostali vzporedni komunalni vodi in sicer na Grbinski cesti,
Brodarski ulici ter na Cesti Dolenjskega odreda. V prihodnjih tednih se bo nadaljevalo z
izgradnjo kanalizacije na Ponoviški cesti in Savski cesti.
Mnogi občani ste že opazili, da se že
nekaj časa izvaja podboj pod reko
Savo, ki bo omogočil, da se bodo odpadne vode iz levega dela mesta Litije
pripeljale na desni breg Save in naprej
do CČN. Vrtanje se izvaja z metodo
HDD, kar pomeni podzemno, horizontalno usmerjeno vrtanje z uporabo
radijskega vodenja. Vrtanje poteka v
treh fazah, najprej pilotno vrtanje (to
je že izvedeno), nato povratno vrtanje
za razširjanje vrtine na želeni premer, v
Asfaltiranje Grbinske ceste v Litiji
zaključni fazi pa je uvlek cevi v vrtino.
Vrtalna garnitura vrta pilotno vrtino
pod reko Savo

Pisce članka oziroma Civilno iniciativo – združenje za boljšo Litijo prosimo, da se v bodoče
pred objavo primerjave cen komunalnih storitev, zaključkov glede povišanja cen komunalnih
storitev in vplivov na cene, posvetujejo s strokovnimi službami javnega podjetja. V nasprotnem primeru bi lahko razumeli, da CI namerno povzroča škodo javnemu podjetju z zavajanjem uporabnikov komunalnih storitev.
Cene komunalnih storitev z DDV po letih, ki so navedene v članku, med seboj niso primerljive
zaradi različnih kalkulativnih elementov, ki so sestavni del cene ali pa so zaračunani ob ceni in
so na računu prikazani ločeno. Tako je s 1.5.2014 v ceno vode vključeno vodno povračilo, ki je
bilo prej zaračunano in prikazano ločeno. V ceno omrežnine sta vključena prispevek za vzdrževanje vodomera in prispevek za vzdrževanje hišnega vodovodnega priključka, ki sta bili prej
na računu prikazana ločeno. Ob upoštevanju teh prispevkov, se je omrežnina vodomera DN
20, ki ga ima večina uporabnikov dejansko znižala za več kot 42 %, medtem ko so povišanja
cen omrežnine vodomerov večjih dimenzij posledica spremenjenih faktorjev, ki jih predpisuje
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012; v nadaljevanju: Uredba). Cena zbiranja in
odvoza komunalnih odpadkov je odvisna od količine, merske enote in sodila za porazdelitev
količin opravljenih storitev med uporabnike. To pomeni, da se je cena zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na kg s 1.5.2014 sicer povišala, zmanjšala pa se je preračuna količina
odpadkov na osebo – cena te storitve na osebo se je dejansko znižala. Enako velja za ceno
javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov. S 1.7.2013 se je spremenila tudi stopnja
DDV iz 8,5% na 9,5%.
Iz navedenega sledi, da primerjava cen ni pravilna, navedeni odstotki povišanj pa so zavajajoči, saj bi morali preteklim cenam dodati še cene prispevkov, ki so po Uredbi s 1.5.2014 sestavni del cen komunalnih storitev. Da bi izločili vpliv spremembe DDV-ja, bi morala biti primerjava
cen komunalnih storitev brez DDV.
Javno podjetje je moralo oblikovati cene komunalnih storitev skladno z Uredbo najpozneje v
petnajstih mesecih po uveljavitvi Uredbe, tako da je za posamezno dejavnost obvezne gospodarske javne službe izdelalo Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb in jih posredovalo
pristojnemu ministrstvu. Iz Elaborata so razvidni kalkulacijski elementi, ki vplivajo na ceno
posamezne dejavnosti in so objavljeni na naši spletni strani pod rubriko Ceniki. Uredba torej
natančno določa metodo izračuna cene, kaj gre v ceno in kaj ne ter način zaračunavanja komunalnih storitev uporabnikom.
Uporabnike komunalnih storitev pozivamo, da si na naši spletni strani http://www.ksp-litija.si/ preberejo Obvestilo o uskladitvi cen in načinu zaračunavanja komunalnih storitev od
1.5.2014, v katerem so navedene glavne spremembe oziroma razlike med preteklo in sedanjo
ceno komunalnih storitev. Za morebitna dodatna pojasnila pa smo v času uradnih ur dosegljivi
na sedežu javnega podjetja in na tel. št. 01/890 00 10. 
KSP LITIJA D.O.O.
(nadaljevanje s 1. strani)

PROJEKT CELOVITA POVEZAVA VODOVODNIH SISTEMOV
LITIJA – ŠMARTNO PRI LITIJI
Projekt bo zajemal obnovo glavnega vodovoda Gozd Reka – Šmartno –Litija in povezavo vseh
javnih vodovodov s tem sistemom ter na ta način zagotovitev oskrbe na vseh območjih obeh
občin, ki še nimajo kvalitetne preskrbe. Z navedenim projektom bosta občini kandidirali za pridobitev do 85% evropskih sredstev, izvedba pa se predvideva v obdobju 2015 -2020. Kot je
razvidno iz predstavitvene karte na prvi strani je projekt razdeljen na tri faze:
1. faza (zelena barva) pomeni možnost takojšnje gradnje,
2. faza (rdeča barva) predvideva pridobitev dovoljenja za gradnjo do začetka prihodnjega leta
3. faza ((modra barva) predvideva pridobitev dovoljenja za gradnjo do leta 2017.
Samo na območju občine Litija se bo s tem projektom zgradilo približno 61,4 km vodovodnega
sistema. Zagotovo to predstavlja izredno pomemben projekt, ki bo celovito in dolgoročno zagotovil preskrbo s kakovostno pitno vodo občankam in občanom naše občine ter omogočil tudi
vzporedno ureditev druge komunalne infrastrukture (ceste). V prihodnjih mesecih se bo izdelava
projektne tehnične dokumentacije še pospešila in na ta način bo občinama omogočeno, da
bosta že v letu 2015 lahko oddali vlogo za sofinanciranje projekta.

IZGRADNJA OSNOVNE ŠOLE LITIJA TIK PRED
ZAKLJUČKOM
Izgradnja osnovne šole Litija in podružnice s prilagojenim programom je tik pred zaključkom, za četrtek 21. avgusta je razpisan tehnični pregled in potem se načrtuje v čim krajšem
možnem času pridobljeno uporabno dovoljenje, ki bo omogočil vselitev učencev v nove
prostore z začetkom novega šolskega leta.

Prikaz postopka horizontalnega usmerjenega vrtanja z uporabo radijskega vodenja.
Več na: www.cista-sava.si

POL ITI KA / AK T UAL NO
ŽUPAN OGROŽA BODOČNOST
MLADIH
Župan je s svojo koalicijo dolgoročno zadolžil našo občino za 8.681.656 EUR, če k temu dodamo še letošnjo
zadolžitev, ki znaša dobra 2 milijona je skoraj toliko, kot je realni
proračun brez transferjev. To pa je katastrofa za bodočnost mladih,
ki imajo negotovo prihodnost, tudi s pomanjkanjem delovnih mest
in veliko zadolžitvijo države skoraj 29 miljard EUR. Ob teh občinskih
dolgovih ne smemo prezreti še zadolžitve podjetij v večinski lasti
občine. Po uradnih podatkih znaša dolgoročni dolg SVC 9.154.196
EUR, ni pa še jasen finančni tok za pokrivanje celotne vrednosti
objekta.
Občina je dala tudi patronatsko izjavo za najetje kredita v višini
515.000 EUR Razvojnemu centru Srca Slovenije. V primeru potopa
podjetja, dolg krije občina.
Zelo pomembno je vedeti , da je 28.9.2013 župan podpisal pogodbo 430-44/2013 v znesku 5.890.633 EUR za obnovo litijskih ulic.
Ta pogodba je zgolj všečna politična puhlica, saj zanjo NI finančnih
sredstev v proračunu.
Ker je finančno poslovanje občine lahko zelo fleksibilno, se tudi v
zaključnem računu mnogo postavk olepša. To pa je splošno znano
dejstvo, še posebej, če je v občini skoraj samo en izvajalec vseh
gradbenih in vzdrževalnih del.
Občina ima sicer nadzorni odbor, ki je zelo oslabljen po strokovni
plati, o kakšni neodvisnosti pa ne moremo govoriti. Koalicija ga
je tako oblikovala verjetno namerno. Rezultat tega je: nobenega pregleda finančnega poslovanja in pregleda uporabnikov
proračunskega denarja, zato je možnost korupcije izjemno velika.
Proračun države je v velikih težavah in ne more pokrivati vseh
potreb. Ob veliki zadolžitvi se bomo letos poslovili od dobre miljarde samo za obresti.
Polletna realizacija občinskega proračuna je porazna, vodstvo naše
občine pa nemoteno nadaljuje z investicijami in povečuje luknjo v
proračunu.
Iz zgodovine vemo, da kmet, ki je zadolžil kmetijo, te ne reši več,
in postane suženj kapitala. Očitno se tega naši politiki še niso
naučili.
Večkrat slišimo pogovor ljudi, ki navedeno početje litijskih politikov
odobravajo »češ, se pa v Litiji le gradi, saj to delamo za mlade«.
Rad bi vedel, kateri odgovoren starš zgradi neko dobrino za naslednike, jim potem obesi nahrbtnik celotnega dolga ter jim s tem
onemogoči prihodnost. Vsak, ki ima svoje potomce rad, to naredi iz
lastnih sredstev, iz nepovratnih sredstev EU, države ali zasebnikov.
Take investicije podpiram, četudi ne prinašajo dodane vrednosti.
Vse izven tega je pohlep, napuh, samovšečnost in udobje zase na
račun prihodnosti mladih.
Ko hodim po trgovinah opazujem kupce, kako so pozorni na cene
posameznega izdelka. Čudim pa se, da do danes ni mogoče nikjer
zaslediti, koliko stane SVC, nova OŠ Litija, infrastruktura v mes-
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tu in čistilna naprava. Zneski so več deset miljonski. Župan pa
v svojih govorih in Občanu »sadi rožice«, poslušalci pa ploskajo.
Očitno nekateri politiki ne obvladajo številk, niti osnov matematike,
sklepajo miljonske pogodbe in razporejajo na desetine miljonov
davkoplačevalskega denarja, za kar pa zasebno ne odgovarjajo in
obveznosti prenašajo na nas občane.
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Župan se od leta 1990 preseda po političnih stolčkih (po navedbah
na spletni strani občine). Čas bi bil, da svoje bogate politične izkušnje prenese tudi v kako proizvodno podjetje, ki se kosa z izdelki in
storitvami na svetovnem trgu.
Mladim res ne bo lahko !

Nace Šteferl

Iskrena hvala za vaš glas, ki ste ga namenili
Stranki Mira Cerarja na predčasnih
državnozborskih volitvah in s tem
spremembam na bolje za vse nas.
Gremo skupaj tudi na lokalne volitve!
Mojca Kuhar

ZAHVALA
Članom DeSUSA ter simpatizerjem in simpatizerkam, ki ste na
predčasnih državnozborskih volitvah dali svoj glas našemu kandidatu
za poslanca Državnega zbora, gospodu Matjažu JUVANČIČU.
Žal je bilo le nekaj glasov premalo, da bi bil izvoljen.
Verjamemo in prepričani smo, da se boste v polni meri udeležili tudi lokalnih volitev v
Občinski svet in namenili svoj glas kandidatom DeSUSA.
DeSUS OO LITIJA

Občinski odbor socialnih demokratov
Litije je v mandatu 2010-2014 držal
obljubo do volilcev in s svojim delom
prevzel pomembno vlogo pri realizaciji za Litijo skoraj zgodovinskih projektov. Ponosni smo, da smo stranka
sodelovanja in stranka, ki je s svojim
delo prispevala, da je danes v Litiji drugače.
Obdobje 2010 – 2014 je bilo za občino Litija res nekaj
posebnega. Skoraj ni stranke, ki ne bi v svojem volilnem
programu vsaj začrtala izgradnjo treh velikih investicij.
SVC - socialno varstveni center, z vsemi ostalimi enotami, osnovna šola Litija in čistilna naprava, z vsemi vzporednimi obnovami infrastrukture v mestu. To so bile VELIKE
želje - misija nemogoče. To, da v svoj volilni program zapišeš ideje, je sicer enostavno, da to tudi izpolniš, pa je
težje. DRŽALI SMO OBL JUBO IN PRESTOPILI PRAG PREPIROV. Velikokrat smo morali zaradi izvajanja pomembnosti
projektov pozabiti na promocijo naše stranke. Nismo na
velik zvon hvalili naše delo, smo pa bili strpni in korektni
pri reševanju problemov. Seveda velja tudi pohvala vsem
strankam, ki so temu pripomogle in ne želimo si lastiti narejenega. Si pa upamo trditi, da smo bili eni tistih, ki smo
vplivali, da se je sodelovanje prevesilo v uspeh.
Na začetku mandata smo se socialni demokrati s partnerstvom o
sodelovanju za izgradnjo treh pomembnih investicij ki so: Čistilna naprava, Osnovna šola Litija in SVC dnevno varstveni center
z vsemi enotami (vrtec, glasbena šol, varovana stanovanja itd.)
obvezali, da bomo pomagali in stopili skupaj, da zadane obljube
tudi izpolnimo. Tudi v preteklosti so bile podobne sanje in podobne želje, le da je v občinskem svetu prevladal velikokrat le boj za

prestiž strank in prepir. Socialni demokrati Litije smo se zavedali, da prepiri in nagajanja samo zaradi lastne promocije stranke,
ne bodo pot do uspeha. Če bi podobno razmišljale vse stranke v
preteklosti, bi ob že boljših časih in veliko boljši gospodarski situaciji lahko Litija dosegla tudi enak premik na bolje. JA, NI BILO
ENOSTAVNO. Politika sodelovanja in ne samo politika prepirov je
politika razvoja. Prepiri zaradi lastne promocije in vse kar se nisi
spomnil sam je od drugače mislečih vse zanič. To je bilo v preteklosti velikokrat preveč izrabljeno. In z veseljem lahko povemo.
Socialni demokrati smo se zavedali, da Litija rabi sodelovanje, kajti le tako se lahko naredi to, kar se je naredilo v zadnjem obdobju.
Zavedamo se da bi lahko pri marsikateri investiciji bili lahko še
bolj gospodarni in tudi prihranili še kaj denarja. Odločanje je ne
nazadnje stvar župana in občinske uprave. Vedno smo bili konstruktivni in smo opozarjali na probleme. Smo se pa zavedali,
če bi začeli sejati dvom, bi se spremenilo zaupanje do občine
tudi s strani države in tudi s strani bank. To pa bi bolj škodovalo kot koristilo. Naš občinski odbor Litija ja za realizacijo vsega
storjenega velikokrat potrkal na vrata raznih pisarn v Ljubljani
in po strankarskih močeh prispeval, da smo lahko v Litiji gradili.
Zavedamo se, da razvoj občine lahko temelji samo na konstruktivnem sodelovanj strank. Veliko lažje je samo kritizirati in iskati probleme. Najti prave rešitve in dati tudi realne predloge to pa je nekaj kar šteje, nekaj kar prinaša rezultate.
Naše načelo sodelovanja se je pokazalo tudi pri oživitvi pustnega
karnevala v Litiji in le s poštenim delom se da narediti marsikaj.
Socialni demokrati Litije se pripravljamo na lokalne volitve v jeseni in upamo, da se takrat spomnite na naše delo in prizadevanja.
Znamo držati obljube, smo stranka sodelovanja ter preudarnih odločitev in taki bomo ostali tudi v prihodnje.
Občinski odbor Socialnih demokratov Litija,
Aleksander Gombač.
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MLADI / DRUŠT VA
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MLADINSKI CENTER
LITIJA
ZARJAVELE TROBENTE 2014
Mladinski center Litija, v sodelovanju z neformalno skupino Zarjavele trobente prireja v soboto
13.9. ob 20.00 koncert Zarjavele trobente. Letošnja izvedba bo
že 21. po vrsti.
Nastopile bodo skupine: ELITA, VOLVOKS, MAGRATEJA, HIGH 5
IN PULZ.
Poudarek bo zopet na medgeneracijskem sodelovanju. Mlade, neuveljavljene skupine bodo črpale znanje in navdih od že uveljavljenih
glasbenih skupin. Obiskovalci pa bomo uživali ob glasbi mladih in
manj mladih skupin. Sofinancerji koncerta so Občina Litija, Mestna
skupnost Litija in Klub litijskih in šmarskih študentov.

Zarjavele trobente 2012, skupina VOLVOKS. Avtor fotografije:
Žiga Peterca

ZORAN PREDIN V LITIJI

Nastopil bo s kantavtorskim koncertnim programom, ki obsega zgodovinski lok od najpopularnejših pesmi, ki jih je napisal za zasedbo
Lačni Franz, do najnovejših iz albuma Na koncu naše mavrice.
Po koncertu bo na druženju z obiskovalci predstavil svojo knjigo
Druga žena v haremu. Knjigo bo moč kupiti, Zorna jo bo podpisal
in dodal posvetilo.
Koncert bo v četrtek, 25.9. 2014 ob 20.00 v Kulturnem centru Litija. Vstopnice so v prodaji za 5€, kupite jih lahko v Mladinskem centru Litija od ponedeljka do petka. Več informacij na 051 443 410.
Skupaj bomo pripravili dober kulturno umetniški žur, zato upam, da
se bomo videli v čim večjem številu.

BOBNARSKA DELAVNICA – ZAKLJUČUJE POČITNIŠKI
PROGRAM MLADINSKEGA CENTRA
Domen Malis, mlad in nadarjen glasbenik s Ponovič nam bo od v
petek, ponedeljek in torek (22., 25., 26. avgust) na bobnarski delavnici predstavil osnovne ritme in tehnike bobnanja. Delavnica bo
potekala od 17.00 do 20.00 v Mladinskem centru Litija.
Vsi počitniški programi so bili dobro obiskani, udeleženci so bili
z izvedbo različnih delavnic zelo zadovoljni in skupaj komaj čakamo na naslednje poletje, ko se bomo spet lahko predajali toplim
sončnim žarkom in se družili ob različnih dejavnostih Mladinskega
centra Litija.

BEST »LITIJSKI SELFIE« – OTVORITEV RAZSTAVE
29.8.2014 OB 18.00
Znano ali ne, prvi »selfie« je bil posnet leta 1839. Avtor posnetka
je Robert Cornelius in ta posnetek velja tudi za eno izmed prvih
fotografij človeka. Zato, ker želimo pokazati, da selfiji niso nujno
samo dolgočasni samoportreti šobečih se deklet, smo se odločili,
da bo zadnja razstava letošnjega poletja namenjena ravno odkrivanju in razkrivanju najboljših selfijev. Na razstavi bo razstavljenih 10
najboljših selfijev, desetih različnih avtorjev.

14. Kmečki dan na kmetiji
Končar v Stranskem Vrhu
V soboto, 19. 7. 2014 je v Stranskem Vrhu 15, v
zaselku Sušje, potekal 14. kmečki dan. Prireditev
vsako leto v drugem kraju KS Polšnik organizira
Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik. Sobotno popoldne na
kmetiji Končar, po domače pr` Hribarjevih v Sušju, je bilo za vse obiskovalce zanimivo in nepozabno druženje. Pa še vreme nam je bilo
zelo naklonjeno. Luštno
je b`lo!
Ob prihodu so si obiskovalci ogledali čudovito razstavo domačih
dobrot. Kruh, pecivo,
potice, domači rezanci,
kompoti, marmelade in
še mnogo drugih dobrot so pripravile članice DPŽD Polšnik. Lepo
za pogledati, dobro za okusiti! Program prireditve se je pričel s
pozdravom predsednice DPŽD Polšnik, Marinke Bevc, ki je pozdravila
vse obiskovalce in povabljene goste. Nato pa je voditeljica prireditve
predstavila sam kraj in bližnjo okolico, ki ima kljub majhnosti raznovrstno naravno in kulturno dediščino. V Sušju stoji najstarejša
hiša v Občini Litija, Majcnova kmetija, po domače pr`Šmilk. Zunanjost je lepo ohranjena, notranjost se prenavlja. Poleg hiše je še več
manjših, lepo ohranjenih gospodarskih objektov. Zaradi vzdrževanja
in obnove bo ta biser kulturne dediščine lahko obstal in služil svojemu namenu tudi še v prihodnje. Pohvalno.
Znana je tudi Jermanova domačija, kjer sta živela Franc Jerman, pisec
večih pesmi in igre V izgnanstvo ter njegova sestra Minka, ki je znala
igrati na klavir, ki so ga imeli pri hiši. Vsak na svoj način sta krojila
kulturno življenje na vasi v času, ko še ni bilo televizije in računalnika,
bilo pa je več domačnosti in pristnih vezi med ljudmi.
Program 14. Kmečkega dne je bil povezan s kmečkimi opravili na
star način in starimi kmečkimi običaji. Že naslov prireditve »Iz kuhinje po praženem krompirju diši, iz mleka domač`ga se dobra skuta naredi« nam pove, kaj je bila osrednja tema prireditve.
Spravilo krompirja je bilo v preteklosti ročno opravilo. In kako je to
potekalo? Mi smo se na njivo krompirja odpravili kar v spremstvu
Jožeta in njegove harmonike, tako da se je delo res pričelo z veliko
mero dobre volje. Na njivi je gospodar Jani s koso pokosil krompirjevko, nato pa sta Dani in Mimi s kopačo pričeli kopati krompir. Naši
najmlajši obiskovalci so ga pridno pobrali v košare, debelega posebej
in drobnega posebej. Res nas veseli, da se nam pri delu vsakič tako
radi pridružijo otroci in se tako nehote naučijo kaj novega. Za hec
popoldneva sta poskrbeli Marija in Malči, ki sta iz gozda privriskali na
njivo, rekoč, da sta prišli v »taberh«. Tako so nekoč dejali, če je kdo
od sosedov ali sosednje vasi priskočil na pomoč pri delu. Obe sta
nam na hudomušen način veliko povedali o spravilu krompirja nekoč
in tudi pokazali, kako so včasih fižol privezali k prekli, če se le ta ni
hotel vzpenjati po njej. »Če je seme fižola bolj slabo, potem se fižol
prekle ne prime, se povesi ali pa raste kar bolj pri tleh. Zato mu je treba pomagati, da se ovija po prekli navzgor. Tako vzamemo šop daljše
trave in fižol z njo privežemo k prekli. Trava kasneje odgnije, fižol pa
se pridno ovija po prekli. Nobenih odpadkov in onesnaževanja okolja
ni bilo«, sta nam razložili.
Ko smo krompir pobrali, smo si privoščili malo razvedrila. Trije tekmovalci so se še kar uspešno preizkusili v spodbijanju plastenk
s krompirjem. Krompir je švigal nad in pod plastenkami, a razdalja

NA PRAGU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA
Ob začetku novega šolskega leta se nam bodo v MC-ju pridružili kar
štirje novi EVS prostovoljci. Dva izmed njih bosta prostovoljno delo
opravljala v OŠ Gradec, kjer bosta sodelovala pri pouku nemščine in
angleščine. Pomagala bosta tudi pri drugih šolskih predmetih. Na ta
način bodo učenci pobližje spoznali sistem izobraževanja v Avstriji
in na Irskem, način življenja v omenjenih državah in njihovo kulturo.
Spoznali bodo pomen prostovoljstva in kako ga dojemajo v drugih
državah ter s tem pomen aktivnega preživljanja prostega časa.

SUSTAINABLE ATTITUDE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - trening za mladinske voditelje
MC Litja v sodelovanju s partnerji iz Romunije, Slovaške in Malte
pripravlja trening za mladinske delavce. Trening bo potekal od 20.9.
do 28.9. Aktivnosti se bodo odvijale v idiličnem okolju Zakrajškove
domačije nad Ponovičami. Preko različnih delavnic bomo na treningu prepoznali pomembnost mladinskega dela, ki temelji na konceptu trajnostnega razvoja, ozavestili odnos do samega sebe, mladih,
podjetnosti in okolja ter spoznali pričakovanja in potrebe mladih ter
pričakovanja družbe do mladinskega dela.
V kolikor si želiš biti del slovenske ekipe udeležencev ali pa želiš več
informacij o samem treningu nam lahko pišeš na info@mc-litija.si.

je bila očitno kar prevelika, zato tekmovalcem ni bilo lahko zadeti
plastenke, a zadnji met je vendarle bil uspešen in zmagovalec je za
nagrado dobil škatlo domačih piškotov. Smeha in raznih hudomušnih
komentarjev s strani gledalcev seveda ni manjkalo. Po končani igri
smo polne košare krompirja odnesli na kmetijo. Tu je že prav prijetno
dišalo, za kar so poskrbele naše članice Anica, Marinka in Antonija.
Z zanimanjem smo jim vsi prisluhnili, ko so nam pojasnjevale kako
skuhati dober pražen krompir in šaro iz korenja, kolerabice, krompirčka in seveda domačih ocvirkov tudi ni smelo manjkati. Gospodinja Metka pa nam je opisala postopek, kako narediti domačo skuto
in skutni namaz z zelišči. Vsi smo komaj čakali, da smo vse te jedi
lahko tudi poskusili. V nadaljevanju programa pa so obiskovalci izvedeli, kakšnih opravil so se na vasi lotili na predvečer pred žegnanji,
porokami in drugimi pomembnimi dogodki. Takrat so dekleta in žene
pletle venčke iz pušpanja, bršljana in žingerla, ob tem pa z veseljem
prepevale stare pesmi in tako poskrbele za ohranjanje in širjenje
ljudskega izročila. Tudi mi smo prisluhnili čudovitemu petju naših
članic: Vide, Antonije, Marije, Anice, Ivi in Marinke, ki so sicer vključene v skupino Ljudske pevke in godci s Polšnika. To je bil pravi balzam
za uho in dušo. Med petjem so njihove pridne roke pletle venčke, ki
so jih kasneje pripele na ograjo plesišča, na katerem so po končanem
programu obiskovalci zaplesali ob zvokih ansambla Nebo.

Na Končarjevi kmetiji imajo tudi ovčke in te je potrebno pred poletno
vročino postriči. Kako se to naredi, pa nam je prikazal pravi mojster v
striženju ovc, domačin Jani Borišek. Najbolj so ob tem uživali otroci,
ki se kar niso mogli ločiti od ograde z ovcami. Prireditev je popestril
mimohod konjenice z Dolenjske, ki je pot v poznih popldanskih urah
ubrala čez Sušje in naprej do Podkuma. Tako smo si lahko za kratek
čas ogledali konje in stare vozove ter se malo pogovorili s konjeniki.
Še eno doživetje več, tega že tako prelepega dneva. Da pa se takšna
prireditev, kot je Kmečki dan, »spravi pod streho«, je potrebno veliko
dela, dogovarjanja, usklajevanja, sodelovanja. Zato bi ob tej priliki
radi izrekli en velik HVALA vsem, ki so se z nami trudili po svojih
najboljših močeh:
•	Družini Končar iz Stranskega Vrha za prostor in vso izkazano gostoljubje ter pomoč pri izvedbi prireditve,
•	vsem članicam DPŽD Polšnik za peko in razstavo domačih dobrot
ter za pomoč pri pripravah kmečkega dne in za vsestransko delo
na sami prireditvi,
•	Mizarstvu Otmar Medved, Tatjana Mušič s.p. za namestitev tovornjaka za ansambel,
•	gasilcem GD Polšnik za izposojo miz in redarstvo,
• Lovskemu društvu Polšnik za izposojo miz,
•	županu Občine Litija, g. Franciju Rokavcu, ki nas je kljub svojim
delovnim obveznostim obiskal nekoliko kasneje in nam v knjigo vtisov zapisal lepe misli in želje za uspešno delo društva v prihodnje.
Hvala, to nam veliko pomeni.
•	Ga. Lijani Lovše, podžupanji Občine Litija in ga. Angelci Rakuša, podpredsednici Zveze kmetic Slovenije, za obisk, podporo in
vzpodbudne besede,
•	ga. Mariji Podobnik, kmetici leta 2013, ki si je kljub delu na svoji
kmetiji vzela čas in nas obiskala,
•	g. Dragu Repovžu za napeljavo električnih priključkov na prireditvenem prostoru,
• g. Antonu Bučarju za pomoč na prireditvi,
•	vsem , ki ste si vzeli čas in nam priskočili na pomoč pri samih pripravah in pospravljanju po prireditvi,
•	hvala vsem obiskovalcem, ki nas s svojo množično prisotnostjo
vedno znova razveselite in nam s tem dajete veliko motivacije in
dobre volje za delo v društvu še naprej.
Podrobnejši opis za kmečki dan in galerijo fotografij si lahko ogledate
na naslovu: www.srce-me-povezuje.si /dpzdpolsnik/
Za DPŽD Polšnik: Amalija KADUNC

Športno poletje Mladinskega centra in Kluba litijskih in šmarskih študentov 2014

Poletje se počasi poslavlja in z njim tudi letošnji športni program Mladinskega centra Litija, Klišeja in partnerjev.
Vse dejavnosti so bile obiskane nad pričakovanji, sploh če upoštevamo kako rado nam jo je zagodlo vreme. Otroci in mladostniki se najraje družijo ob nogometu in košarki, dobra je tudi udeležba na kopalnih izletih v Atlantis. Uspešna je tudi odbojka na mivki na Kidričevi cesti,
saj se je vsak teden udeleži vsaj 10 mladih. Mladi so svoj športni potencial krepili tudi na urah tenisa, na Tenis parku AS. Razdelili smo
okoli 300 kuponov za eno urno igranje te priljubljene igre. Ker pa se poletje še ni popolnoma zaključilo, vas vabimo, da se nam pridružite
še v zadnjem tednu poletnih počitnic, in športno zakorakate v novo šolsko leto.
URA

PON

9.00–12.00

TENIS
mladi do 15 let

17.00–18.00
18.00–19.00
19.00–20.00
20.00–21.00

TENIS
mladi 15+

TOR
ŠPORTNI TOREK
NOGOMET/KOŠARKA
mladi do 15 let
NOGOMET/KOŠARKA
mladi 15+

ČET

PET

TENIS
mladi do 15 let

SRE

BAZEN

TENIS
mladi do 15 let

TENIS
mladi 15+
ODBOJKA
mladi 15+

NOGOMET/KOŠARKA
mladi 15+

TENIS
mladi 15+

Vse aktivnosti, z izjemo kopalnih izletov, so brezplačne. Udeležbo na aktivnostih bomo beležili in ob koncu počitnic najbolj aktivnega
udeleženca nagradili. Bone za tenis na Tenis parku AS dobite v MC-ju, od ponedeljka do petka, od 12.00 do 21.00 in v KLIŠE-ju vsak ponedeljek od 10.00 do 14.00 in vsak četrtek od 16.00 do 20.00. Športni torki - na igrišču na Rozmanovem trgu: nogomet, košarka, badminton
in družabno-športne igre. Kopalni izleti v Atlantis – vsak četrtek od 26.6. do 28.8. Zbor na železniški postaji ob 7.15 in povratek ob 15.51.
Cena za otroke do 11 let je 6€, za vse ostale 8€. Cena vključuje: prevoz, kopanje in animacijo. Posebnost prvega kopalnega izleta je, da
se bomo v Ljubljano odpravili z avtobusom ob 8.00 izpred Mladinskega centra Litija.
Nogomet in košarko mladi starejši od 15 let igrajo na igrišču na Dobravi pri OŠ, vsak torek in četrtek.
Odbojko igramo vsako sredo od 19.00 do 21.00 na igrišču pri Miletu, na Kidričevi cesti 22 v Litiji. Več informacij o športnem programu lahko
dobite na http://www.mc-litija.si/dejavnost/sport/ in na http://www.zkms-litija.si/category/sportne/ in zloženki s počitniškimi programi.

VETER V LASEH 2014

Tako kot ste že vajeni, tudi letos pripravljamo športno prireditev Veter v laseh. Na nogometnem igrišču NK Litija, se dobimo v torek, 26.8.
ob 9.00. Letošnji slogan prireditve je S ŠPORTOM DO ZABAVE Z DRUŽINO, zato na športni dogodek vabimo otroke in njihove starše.
Preizkusili se boste lahko na nogometnem, odbojkarskem in atletskem poligonu, pripravili bomo tudi poligon spretnosti, igre z različnimi
pripomočki in vlečenje vrvi. Če pa nisi najbolj športni tip človeka, pa se nam boš lahko pridružil pri likovnem ustvarjanju.
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Trg na Stavbah 8a
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

SREDNJA ŠOLA:
- Strojni tehnik
- Logistični tehnik
- Predšolska vzgoja
- Ekonomski tehnik
- Trgovec
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA:
- Strojništvo
- Organizator socialne mreže
- Ekonomist
RAČUNALNIŠTVO:
- Power Point
- InDesign (oblikovanje)

Vabimo k vpisu
2014/2015!

JEZIKOVNI TEČAJI:
- Angleščina
- Nemščina
- Španščina
- Italijanščina
- Ruščina
- Francoščina za otroke
SRCE SLOVENIJE INFO

KMET ZARUKAN
je bila v mojih otroških letih v Celju najnizkotnejša kletvica. Biti
kmet, je pomenilo še manj kot pijan in polulan cestni pometač. To
je pomenilo nekaj nagravžnega, smrdečega, kar je nevredno, da je.
Sedeti v isti klopi s kmetom, je bila najhujša kazen božja in vsi so si
zatisnili nos, ko so šli mimo tebe, ker smrdiš kot kmet in so se te izogibali. Sošolcem si niti v sanjah nisem upal povedati, da ne hodim
na počitnice na »sveto« morje, temveč k babici na grunt.
Toda časi se spreminjajo. »Vse se vrača; vse se plača!« pravijo naši
južni bratje. Zdaj vsi čutimo resnico, da je KMET - NAJVEČJI GOSPOD. Biti KMET, je, zaradi krize, postalo moda. Vsi bi bili samooskrbni in bi pridelovali hrano na razne načine: na balkonu, v stanovanjih, s permakulturo, na strehi blokov, itd. Zdravilna hrana je
postala samo tista, ki jo sam nabereš in pridelaš s svojim domačim
semenom, na svoji zemlji.
V našem kmečkem okolju na Vačah obstoja Društvo žena in deklet Vače. Vsako leto prireja zelo obiskan Vaški dan, ki je posvečen kmečki tradiciji. Do zdaj so bile prireditve posvečena: kmečki ohceti, mlinom, kozolcem sušilnicam za sadje, hramom, itd.
(več na - http://www.vace.si/prese.htm ) Naše KMEČKE PUNCE
spečejo in skuhajo dobrote za razstavo in priboljšek (sl.1). Letos se
bomo poklonili stiskalnicam za sadje ali PREŠAM
(sl.2), ki neizprosno izginjajo iz našega okolja. Pri
tem dogodku sodeluje
ves kraj: šola, vrtec, gasilci, ... Strokovno je ta etnološka prireditev podprta z Dr. Vitom
Hazlerjem in etnologinjo in kulturno antropologinjo Anko Kolenc, ki
vsako leto napiše tudi poljudno strokovno brošuro na temo. Do zdaj
so izšle knjižice o furmanih z Vač,
o sušilnicah za sadje, o kozolcih,
o hramih, o starih otroških igrah,
o trgu Vače, črnih kuhinjah,… Možno jih je kupiti ali pa si jih ogledati na internetu.
Se vidimo torej v nedeljo, 24. avgusta 2014, na 22. Vaškem dnevu!
Začne se ob 9.00, od petnajste
ure naprej pa nas bo pri druženju
zabaval Ansambel Toneta Rusa.
Rad nas imam!  Zvonček Norček

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

ETNOLOŠKI DNEVI V TUHINJSKI DOLINI
Konec počitniških dni si lahko popestrite z obiskom pripreditvenega prostora pred Termmai Snovik. V pete in
soboto, 22. in 23. avgusta, se bodo tam odvijali že 9.
etnološki dnevi, ko bo čas za druženje in veselo sprostitev.
V petek zvečer bo ob 20. uri v Bizjakovih dolinah pri Termah
Snovik gledališka predstava Gozdarjeva hči, sobotno dopoldne pa se bo ob 11. uri začelo na ploščadi pred Termami
Snovik z razstavno prodajnim sejmom s prikazom izdelovanja rokodelskih izdelkov. Istega dne bo ob 18. uri bo osrednja
prireditev z naslovom Pred hišo domačo… Prikazano bo življenje na kmetiji na delovni in nedeljski dan, pa tudi življenje
na kmetiji danes.
Projekt sofinancira Evropska unija.

Sprotno načrtovanje pa vam vselej omogočata tudi napovednik dogodkov na www.srce-slovenije.si/o-srcu-slovenije/
aktualno/dogodki in FB profil Dogodki Srca Slovenije: www.
facebook.com/srce.slovenije (če želite, lahko tu na dogajanje v Srcu Slovenije opozorite tudi vi!)

POZIV ROKODELCEM
V okviru letos ustanovljene Mreže rokodelcev Srca Slovenije
potekajo številne aktivnosti. Rokodelcem (in tudi drugim, če
bi tako želeli) iz Razvojnega centra Srca Slovenije mesečno
pošiljamo elektronske novice s pomembnimi obvestili, prav
tako načrtujemo od vključno septembra dalje nekaj odmevnejših rokodelskih dogodkov.
Da ne bi spregledali datumov in krajev, ki so za vas pomembni, prosimo vse, ki si želite spremljati dogajanje na rokodelskem področju, da nam sporočite vaše elektronske naslove.
To lahko storite po telefonu na številko 01 896 27 17 (Mojca
Košir) ali po elektronski pošti mojca.kosir@razvoj.si

TEČAJI ZA PROSTI ČAS:
- Računalništvo
- Tečaj Kaligrafije

- Risanje in slikanje
- Slikanje Mandal

Več o programih:
www.ic-geoss.si
031 759 355
Članice Društva žena
in deklet Vače
v sodelovanju z Gasilskim društvom Vače,
Družinskim gledališčem Kolenc,
Gledališčem GEOSS, Moškim pevskim zborom GEOSS, K.S. Vače,
Društvom za razvoj Slivne, vrtcem Sonček Vače in OŠ Vače,
Vas v nedeljo, 24. avgusta 2014, prisrčno vabimo na

22. Vaški dan z naslovom

»ČE JE DOBRA PREŠA, ŽEJA OPEŠA.
Tako, kot vsako leto, smo se tudi letos lotili raziskovanja delčka kulturne dediščine, ki je eden od biserov naše dediščine: to so letos
stiskalnice oz. po domače preše. Na ta dan bo pod okriljem Družinskega gledališča Kolenc izšla tudi etnološka publikacija »Žeja opeša, če je dobra preša«, ki jo bo možno kupiti na Vaškem dnevu.
S prešanjem, sadjem in tokucem bo povezana tudi kulinarična razstava, saj bomo imeli priložnost občudovati in poskušati jedi, ki jih
jemo ob dobrem tokucu, pa tudi takrat, »ko se iz mošta dela vin«.
V kulturnem programu bodo sodelovali tako otroci iz Vrtca Sonček
kot učenci OŠ Vače. Z razstavo slik z motivi stiskalnic z okolice Vač
bodo 22. Vaški dan oplemenitili slikarji iz Litije, člani Društva Lila.
Seveda bodo svoja dela in veščine na ta dan razstavljale in prikazovale tudi pridne in sposobne rokodelke s širšega območja Vač, na
Vaškem dnevu pa bodo svoje znanje predstavljale tudi zeliščarke
z Vač.
22. Vaški dan bodo obiskali in na njem tudi spregovorili: predsednica Društva žena in deklet Vače, ga. Majda Rebolj, župan, Franci
Rokavec, etnolog, prof. dr. Vito Hazler, predsednica Društva Lila
iz Litije, ga. Joži Ocepek, predsednica Zveze kmetic Slovenije, ga.
Irena Ule in predsednik KS Vače, g. Aleš Šinkovec.
Umetniški del programa bodo dodali: z glasbenimi točkami: učenki
Meta in Nika Trdin s prečno flavto in violino, učenca Juš Dolničar
in Jan Mrva s harmoniko, glasbenica, gdč. Stina Strehar in Moški
pevski zbor GEOSS, KUD Lipa Vače. Vaški dan bodo obiskale tudi
Vaške klepetulje iz Družinskega gledališča Kolenc in iz Gledališča
GEOSS, ki preše in svojo kulturno dediščino vedno doživljajo na
prav poseben način.
Od 9. ure dalje bodo v dvorani OŠ Vače odprte razstave, ob 14.
uri pa bo bogat kulturno-etnološki program, ki se bo odvijal v
šotoru, zato bo prireditev v vsakem vremenu! Za okusno domačo hrano ter pijačo bo ves dan poskrbljeno, živahne melodije, ob katerih se bomo lahko vrteli vse do večernih ur, pa bo za nas
izvajal ansambel Toneta Rusa.
PRISRČNO VABLJENI! 
Društvo žena in deklet Vače,
predsednica: Majda Rebolj
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knjižnica litija

kulturNI CENTER litija
O NASTOPAJOČIH
NA FESTIVALU
SLOVO POLETJU 2014

September v Knjižnici Litija
S septembrom se v Knjižnici Litija prične
nova sezona prireditev za otroke in odrasle.
Prva bo že 16. septembra, ko bo v goste prišla vsestranska umetnica Miša Shaker. Med
drugim je tudi pesnica, saj je članica Društva
slovenskih pesnikov in pisateljev. Nekaj njenih pesmi je v italijanščino prevedla Jolka Milič. Na mednarodnem
natečaju v Trstu je 1996 prejela 1. nagrado, 1997 tretjo nagrado in
leta 1998 drugo nagrado. Pesniški zbirki sta Malo nostalgije, a ne
preveč, 1991, ter Zvezde v pritličju, 1996. Iz
modelirne mase izdeluje razne podobe, ki
ji pridejo na misel, na
primer oznake za bivalne prostore, motive
iz otroških zgodb in
pravljic, smešne živali,
angelčke, od najmanjšega do malo večjega,
slovenske kmetice pri
svojih opravilih, kako
nosijo kruh, pa pladenj
s krofi, s klobasami, z
žiti, z vrečo moke, z
lectovim srcem, z dračjem, s perilnikom, s
pletenjem… Tako nastanejo njene obešanke. Pravljični junaki, ki
jih je izdelala Miša Shaker bodo v Knjižnici Litija na ogled na predvečer dneva zlate knjige ali Bevkovega dneva, 16. 9. ob 19. uri, ob
začetku nove sezone bralne značke. Fotografiji: Miša Shaker

Zaključna prireditev za Poletavce
Morda ste si počitnice popestrili ob branju zgodb, revij, časopisov,
dragi Poletavci? Če še nimate vseh vpisov v zloženki, nič zato, saj
v obeh knjižnicah sprejemamo sezname še do 10. 9. Na zaključni
prireditvi boste prejeli majico, izžrebali pa bomo tudi glavno nagrado, letos bo to skiro. Vidimo se na zaključni prireditvi, ki bo pred
Knjižnico Litija 23. 9. ob 18. uri. Poletavci bodo prejeli majice, se
posladkali in sodelovali v žrebanju za glavno nagrado. Še pridno
berite, se vidimo!

Prenovljeni spletni biografski leksikon
Obrazi srca Slovenije
V poletnih mesecih je zaživel prenovljeni spletni biografski leksikon. Projekt Spletni biografski leksikon Srca Slovenije je nastal na
pobudo Knjižnice Litija. Le ta že od leta 1991 organizirano zbira domoznansko gradivo z območja svojega delovanja. ObraziSrcaSlovenije.si je spletni biografski leksikon znanih Slovencev in Slovenk iz
osrčja Slovenije. Vanj so v prvi fazi vključeni podatki o osebnostih, ki
so bile rojene na območju občin Litija, Šmartno pri Litiji oz. v njihovi
neposredni bližini, oz. so tu živele, se šolale, predvsem pa s svojim
delom zaznamovale razvoj tega območja v zgodovini in sedanjosti.
Osebnosti prihajajo z različnih področij: športa, gospodarstva, kulture, znanosti, arhitekture, novinarstva, politike, prosvete in drugih
področij. Prizadevali si bomo, da bodo podatki točni in preverjeni iz
več virov, če pa boste opazili kakšno napako, bomo veseli opozorila. Na http://www.obrazisrcaslovenije.si/Domov si leksikon lahko
ogledate in veseli bomo, če boste izvedeli kaj novega. V prenovljenem leksikonu smo dodali zavihek »predlagaj osebo«. Želimo, da
bi vam zbrane informacije koristile in da bi skupaj spoznavali, kako
bogati smo – zaradi ljudi in njihovih talentov!

Prehod na letni delovni čas
S septembrom bosta knjižnici ponovno odprti po letnem delovniku, tudi ob sobotah. Člane obveščamo, da bosta v ponedeljek, 8.
9. 2014 v skladu s Pravilnikom o obratovalnem in delovnem času
v Knjižnici Litija, obe knjižnici zaprti, zaradi strokovne ekskurzije.
Hvala za razumevanje.
Aleksandra Mavretič, Andreja Štuhec

DATUM
PETEK
PONEDELJEK

URA
22.8.
25.8.

17.00
18.00

(nadaljevanje z naslovne strani)

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

ČETRTEK, 28.8. – Z AČUTI ENERGIJO GLASBE: NUŠKA DRAŠČEK
& L’ORFEOS IN ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA

Nuška Drašček se navdušuje nad gospelom, šansonom, bluesom,
popevko in spevnimi jazz standardi, brez težav pa se znajde tudi v
kvalitetnem popu, rnb-ju, funku in soulu. V zadnjem času se vse
bolj uveljavlja tudi na opernem področju. Kot solistka je nastopala
s številnimi zbori, orkestri in zasedbami ter je prejemnica mnogih
priznanj z različnih festivalov in tekmovanj. Tokrat se bo v Litiji
predstavila z domačim zborom Sv. Nikolaja, ki ga vodi mednarodno
priznana zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič. Zbor prejema najvišja svetovna in evropska priznanja in poslušalcev nikoli ne pusti
ravnodušnih. Kombinacija vsestranske vokalistke in vrhunskega
zbora bo nedvomno poslastica letošnjega festivala.

PETEK, 29.8. – DALMATINSKI VEČER: KLAPA ŠUFIT IZ SPLITA
TER ŽENSKA IN MOŠKA VOKALNA SKUPINA
LIPA LITIJA

Klapa Šufit prihaja iz Splita in je trenutno ena najbolj prepoznavnih
klap na Hrvaškem. Večkrat so zmagali na Festivalu dalmatinskih
klap v Omišu in prejemajo priznanja na različnih pevskih tekmovanjih. Izdali so dve zgoščenki, trenutno pa je tudi v Sloveniji zelo
popularen njihov lanski hit Ne diraj moju ljubav…
Člani Pevskega društva Lipa iz Litije so mladi, a glasbeno dobro
podkovani pevci, ki zvesto in ponosno nadaljujejo 130-letno društveno tradicijo. Dalmatinska glasba jim je še posebej pri srcu in
tudi letos bodo z mladostno energijo napolnili dalmatinski večer.
Tokrat v moški in ženski zasedbi.

Vabilo k vpisu gledališkega abonmaja
Sedemnajsta sezona je pred nami. Nadaljujemo s smehom, v katerem je včasih skrita tudi realnost. Večeri v gledališču nam bodo
prinesli nova razvedrila, k čemur bodo pripomogle odlične igralske
zasedbe ter predstave, ki jih v naše mesto prinašajo priznana profesionalna slovenska gledališča. Predstave bodo kot vsa prejšnja
leta na sporedu ob četrtkih, ob 19.30!
Cena abonmaja v sezoni 2014/2015 - odrasli = 65€, - upokojenci,
študenti, dijaki = 60€
Abonenti, ki ste predstave obiskovali že v prejšnji sezoni, boste
na dom prejeli brošuro s prijavnico. Če se boste odločili, da boste
tudi letos naš abonent, prosimo, da izpolnjeno PRIJAVNICO vrnete
na naš naslov, ki je zapisan na zadnji strani oz. na elektronski naslov: kulturnicenter@zkms-litija.si in sicer najkasneje do petka,
5.9.2014!
Vsi pa, ki bi želeli postati naš abonent, lahko izpolnjeno prijavnico (najdete jo tudi na naši spletni strani: www.jzk.si) pošljete na
naš naslov in vas bomo obvestili v primeru, da kdo od abonentov
odpove. Če prijavnice ne bomo prejeli, bomo vaš sedež dodelili drugim interesentom. Prosimo vas, da nas obvestite tudi v primeru, da
abonmaja ne boste več obiskovali (lahko samo SMS na 041-992-143
in sicer: VAŠE IME IN PRIIMEK in ODPOVEDUJEM ABONMA).

DOGODEK

22. septembra vas vabimo na otvoritev slikarske razstave RAJKA
FERKA z naslovom AfNorizmi. Z umetnikom in glasbenimi gosti se
bomo srečali ob 19. uri v avli Kulturnega centra Litija.

Litija in prva svetovna vojna

“Orleki” bodo s Pihalnim orkestrom Litija otvorili festival Slovo
poletju 2014. Njihova glasba je izvirna mešanica rock’n’rolla, nekakšen »folk punk polka rock«, zaradi prisotnosti harmonike pa
njihova glasba posega tudi v etno-folk. Posebnost skupine Orlek
so besedila, ki so socialno-humorno obarvana, s številnimi izrazi,
značilnimi za trpko rudarsko življenje. Skupaj s Pihalnim orkestrom
Litija, ki uspešno nadaljuje dolgoletno tradicijo orkestriranja v našem mestu, se nam obeta večer iskrive in iskrene glasbe.

Bobnarska delavnica – 3 dnevna delavnica
Zaposlitvena pisarna

PRVA SLIKARSKA RAZSTAVA V NOVI SEZONI

ZAČETEK OTROŠKIH MATINEJ: SOBOTA, ob 10.00, 27.9.2014 predstava TRNULJČICA, v izvedbi Gledališča Kolenc.

SREDA, 27.8. – ZASAVSKI VEČER: SKUPNA ORLEK IN PIHALNI
ORKESTER LITIJA

KULTURNI KOLEDAR

Letošnji program: Mestno gledališče Ljubljansko - SEDEM LET
SKOMIN; Špas teater - ČISTA NORIŠNICA; Sititeater - MULC TE
GLEDA; Cafe Teater - ALDO IN MICIKA; Mestno gledališče Ljubljansko - VSE O ŽENSKAH.
Podrobnosti o predstavah so objavljene na spletni strani Kulturnega centra Litija.

LOKACIJA

MC Litija
MC Litija
Ploščad pred
SREDA
27.8.
20.00
FESTIVAL SLOVO POLETJU - ZASAVSKI VEČER: Orleki in Pihalni orkester Litija
Športno dvorano v Litiji
FESTIVAL
SLOVO
POLETJU
ZAČUTI
ENERGIJO
GLASBE:
Ploščad pred
ČETRTEK
28.8.
20.00
Nuška Drašček in zbor Sv. Nikolaja Litija
Športno dvorano v Litiji
19.00
Best litijski selfie – otvoritev razstave
MC Litija
PETEK
29.8.
FESTIVAL SLOVO POLETJU - DALMATINSKI VEČER:
Ploščad pred
20.00
Klapa Šufit ter Moška in ženska vokalna skupina Lipa Litija
Športno dvorano v Litiji
18.00
Družabni ponedeljek
MC Litija
PONEDELJEK
1.9.
18.00
Zaposlitvena pisarna
MC Litija
18.00
Družabni ponedeljek
MC Litija
PONEDELJEK
8.9.
18.00
Zaposlitvena pisarna
MC Litija
ČETRTEK
11.9.
17.00
Dojemanje sive ekonomije med mladimi - delavnica
MC Litija
SOBOTA
13.9.
20.00
Zarjavele trobente - koncert
Pred športno dvorano Litija
18.00
Družabni ponedeljek
MC Litija
PONEDELJEK
15.9.
18.00
Zaposlitvena pisarna
MC Litija
Knjižnica Litija
TOREK
16.9.
19.00 Srečanje z Mišo Shaker, pesnico in ustvarjalko, z razstavo pravljičnih junakov - obešank
SOBOTA - NEDELJA 20.9. – 28.9.
Sustainable attitude for sustainable development – trening za mladinske delavce
Ponoviče - Snežakovina
18.00
Družabni ponedeljek
MC Litija
PONEDELJEK
22.9.
18.00
Zaposlitvena pisarna
MC Litija
19.00
Otvoritev slikarske razstave Rajka Ferka: AfNorizmi
Kulturni center Litija
Pred knjižnico Litija
TOREK
23.9.
18.00
Zaključna prireditev: POLETAVCI
(oz. v primeru dežja v galeriji
Knjižnice Litija)
ČETRTEK
25.9.
Koncert Zorana Predina
Kulturni center Litija
SOBOTA
27.9.
10.00
Pričetek nove sezone otroških matinej: TRNULJČICA - Gledališče Kolenc
Kulturni center Litija
Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si

Letos mineva že 100 let, odkar se je
Evropa potopila v eno največjih morij v
človeški zgodovini. 28. julija 1914 se je
namreč uradno pričela velika vojna oz.
prva svetovna vojna, kot so jo poimenovali kasneje, z vojno napovedjo Avstroogrske Srbiji. Povod? Natanko mesec dni prej je bosanski srb in
nacionalist Gavrilo Princip v Sarajevu pomeril s pištolo v avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo ženo ter oba
smrtno ranil. Čeprav uradno ni bilo nobenih dokazov za neposredno vpletenost Srbije v atentat, je sum zaradi slabih odnosov takoj
padel nanjo, saj si je Avstroogrska že dolgo časa želela obračunati
z nadležno sosedo zaradi boja za prevlado nad Balkanom. Spopad
bi ostal omejen na Balkansko območje, če ne bi Srbiji priskočila na
pomoč Rusija, ki se je imela za zaščitnico vseh Slovanov, Avstroogrski pa je pomoč obljubila Nemčija. Tem mobilizacijam sta nato
zaradi zavezništva z Rusijo in nemške agresivnosti sledili še Francija in Velika Britanija. Smrtonosno kolesje vojne se je tako zavrtelo
in ni ga bilo več mogoče ustaviti. “Luči ugašajo po vsej Evropi in za
časa našega življenja jih ne bomo več videli prižganih” (sir Edward
Grey, britanski zunanji minister, 1914).
Čeprav so bile frontne črte daleč, pa se je vojna dotaknila tudi Litije. Tale članek v Ilustriranem glasniku z 29. oktobra 1914 slikovito pripoveduje o požrtvovalnosti in dobrodelnosti Litijanov: “Že
začetkom avgusta so bile vse predpriprave za sprejem ranjencev
končane. Štiri šolske sobe in telovadnica “Sokolskega Doma” so se
črez noč spremenile v
prijazne bolniške sobe.
Opremila jih je “Podružnica Rdečega križa”
za okraj Litija, kateri so
priskočili na pomoč vsi
sloji celega okraja brez
razlike stanu in drugih
življenjskih razmer. Bodi
omenjeno z največjim
priznanjem, da se je grofica v Ponovičah zavzela pripraviti za 30
ranjencev postelje in skrbeti za njih prehrano in vse to na lastne
stroške. Ganljiv je bil tudi prizor, ko je šmarski gospod kaplan vč. g.
Kovič Anton odstopil nabirajočim damam svojo kompletno postelj,
češ da bo sam na divanu nočeval. No, in takih zgledov požrtvovalnosti bi se lahko mnogo navedlo, in to predvsem iz onih slojev, ki
si ne morejo baš častitati, da so njihove razmere dobre. Cel mesec
so Litijčani čakali na svoje goste-ranjence, in skoro je že vstala misel, da jih ne bo. Končno pa je bil naznanjen 3. oktobra leta 1914.
transport ranjencev. vse je hitelo na kolodvor. Za prevoz ranjencev
so bili na voljo avtomobili in vozovi; samaritansko delo sta prevzeli
požarni brambi iz Litije in Šmartna ter dame in gospodje “Rdečega
križa” pod nadzorstvom zdravnika Premrova, ritmojstra Svetca in
župana Brica. V Litiji je ostalo 70 ranjencev, 30 so jih odpeljali v
Ponoviče. Sedaj se je začelo šele pravo delo. Predvsem je bilo potrebno, da so se ranjenci očistili, obrili, ostrigli itd. Po parih dnevih
jih ni bilo več spoznati, tako so se izpremenili. Dobra snaga, hrana,
red in ljubezniva postrežba naredili so čudeže. Že v ponedeljek jih
je 30 zapustilo bolnico ter so šli v domačo oskrbo, poudarjajoč, da
litijske bolnice nikdar ne pozabijo. Ostali se pa še nadalje zdravijo
in upajo, da se skoro vrnejo na bojišče. Zanimivi so nekateri vojaki
po svojih doživljajih. Tako Vladimir Jelovac, ki je kot razvodnik načeloval cel dan stotniji, ki je izgubila vse častnike; bil je tudi pri zavzetji topa “Dugački Tom”. Ali Turek Jaksič Mustafa. Njegova pljuča so
prestreljena, govori in diha težko, a zastonj bi bil trud, pregovoriti
ga, da bi jedel jedi, narejene s svinjsko mastjo, ali da se ne bi postil, kadar je njihov post. Zanj kuhajo posebej, vsi pa občudujejo
njegovo versko stanovitnost. Ali Dalmatinec, ki je nosil en mesec
in pet dni kroglo v meči na desni nogi, tožil vedno o bolečinah v
nogi in glavi, dokler ni zdravnik 15. oktobra leta 1914. nastavil nož
in mu izvlekel 3 cm dolgo kroglo košček vlaken od hlač. Junak pa ni
hotel, da bi ga omotili, temuč je ves čas gledal, kako mu vešča roka
skuša olajšati bolečine med operacijo. Sedaj mu je že bolje. Omeni
naj se še, da je zdravniško skrb prevzel za vse ranjence dr. Premrou, vrhovni nadzornik je ritmojster Svetec, blagajničar pa župan
Bric. Strežnicam načeljujeta gospe Svetčeva in Rogličeva, osobje
strežnic pa sestoji iz lepega števila pridnih in požrtvovalnih litijskih
gospa in gospodičen. In kaj jim bo plačilo? Pač zavest, da so storili
najboljše delo, skrbeli za bližnjega bolj kot za sebe.”

POLETNI OBISK MUZEJA

V poletnem času Mestni muzej Litija ne bo redno odprt, zato prosimo
vse obiskovalce za predhodno telefonsko najavo (031/689160).

ŠOL ST VO i n VZG OJA
LETOVANJE OTROK V ČASU POLETNIH
ŠOLSKIH POČITNIC
Območno združenje Rdečega križa Litija poleg
namenja posebno pozornost razvoju in širitvi programov organizacije letovanja otrok. 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.
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Spomladanski rok mature
na Gimnaziji Litija
Matura vsako leto zaznamuje konec šolanja dijakov. Sredi julija, točneje 14. julija so naši dijaki izvedeli za rezultate spomladanskega roka
mature. V 17 šolskih letih obstoja Gimnazije
smo imeli po 13. maturah že 1140 maturantov. V nadaljevanju še
nekaj statističnih podatkov:
• uspešnost je bila 96% (na državni ravni 93%),
• povprečno število točk je bilo 20,46 (na državni ravni 19,72),
• imeli smo 5 zlatih maturantov, to je maturantov z več kot 30
točkami (na državni ravni jih je bilo skupaj 284). Od teh je dosegel
Tin Troha vseh 34 točk (takih je bilo v državi le 20), trem pa je
zmanjkala le ena točka.
• od prve mature na šoli leta 2001 smo imeli skupaj že 49 zlatih
maturantov, od tega 9 z vsemi možnimi točkami,
• Žan Pirc je pri matematiki na višji ravni zahtevnosti dosegel 100%
(taka sta bila le 2 v državi).

Po Fabianijevih poteh
Velikokrat se zgodi, da moramo izbrati, po kateri poti naj gremo. Pri
dodatnem pouku geografije smo se odločili, da se v šolskem letu
2013/14 malce sprehodimo tudi po Fabianjevih poteh. No, pa ne
čisto dobesedno, pač pa s sodelovanjem na 3. geografskem natečaju v okviru bienala PO FABIANIJEVIH POTEH z naslovom Prospekt
mojega kraja. Na tem natečaju do sedaj še nismo sodelovali, tako
da je bil to za nas nov izziv. Izziv pa je nekaj, kar povzroča odziv
oziroma akcijo. Sedmošolki Nika Zajc in Ela Ritonja ter osmošolki
Santana Bojić in Anja Kimovec so se odločile, da preizkusijo svoje sposobnosti na področju oblikovanja prospekta svojega kraja
oziroma krajevne skupnosti. Dobra motivacija, odlične ustvarjalne
ideje in vztrajnost so bile poti do končnih izdelkov, dveh prospektov z geografsko sporočilnostjo in lepo likovno podobo. Prospekta
smo, tako kot vse sodelujoče šole v natečaju, poslali na osnovno
šolo v Komnu, kjer jih je pregledala komisija. Santana in Anja, avtorici prospekta Vače in Geoss ter Nika in Ela, avtorici prospekta
Litija, so prejele bronasto priznanje. Iskrene čestitke!
Amalija Kadunc, učiteljica geografije
Počitniški utrinek POŠ JEVNICA

Lastna pridelava pire

Nekaj utrinkov iz Punata
Kot v preteklem obdobju smo tudi letos v času letovanja organizirali številne prostočasne aktivnosti (rekreacija in športne dejavnosti, družabno življenje, razvedrilo in program za zabavo, ustvarjalne dejavnosti naravoslovno tehnične vsebine in izlet z ladjico.
Za vzgojo in varnost otrok, so skrbeli vzgojitelji-vodiči, predvsem
iz vrst pedagoških delavcev in študentje pedagoških poklicev,
ki imajo dolgoletne izkušnje na tem področju in poleg tega tudi
dodatna znanja (učitelji plavanja, animatorji s področja kulturnih
dejavnosti, ročnih spretnosti in drugo).
Z najnižjim možnim prispevkom staršev je letovala v MPD Frankopan Punat na otoku Krku od 3.7.-17.7.2014 prva skupina otrok,
na Debelem Rtiču od 2.8.-9.8.2014 in od 9.8.-16.8.2014 pa druga
skupina in tretja skupina otrok.

Maturante do zasluženih brezskrbnih počitnic loči le še obvestilo
vpisne službe, ali so dosegli zadostno število točk za vpis na želeno
smer študija. Držimo pesti in jim želimo uspešen študij.
Jan Maver

Podružnica s prilagojenim programom
POSEBNI PROGRAM VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA

POROČILO ZA MEDIJE – pripravila
Tanja Hauptman, vzgojiteljica - vodička prve skupine Debeli Rtič
Žal je vsake lepe stvari enkrat konec. Različne delavnice, nogomet, razne aktivnosti, sprehodi in večerni tematski plesi; vse to in
še veliko več so doživeli otroci, ki so letovali na Debelem Rtiču v
organizaciji OZRK Litija. V prvi izmeni je letovalo 20 otrok v drugi
pa 11. Prvi dan smo se najprej namestili in razpakirali svoje kovčke, nato se je zabava pričela. Skozi teden smo se veliko kopali,
potapljali, skakali v vodo, se naučili plavat, voziti z kanuji in še in
še. Sprehodili smo se tudi do Italijanske meje in si tam privoščili sladoled. Sodelovali smo na vseh tematskih večerih, tako pri
najbolj »odštekanem« Rtiškem stilu, kot tudi na Rtiških talentih.
Dnevi, ki smo jih vsi skupaj preživeli ob morju so minevali z svetlobno hitrostjo in nikomur se ni mudilo domov. Kot vse lepo pa je
prišel dan, ko smo se poslovili, potočili tudi solzico ali dve, skupaj
pomahali morju in se odpeljali proti Litiji, kjer so nas že nestrpno
pričakovali starši. Skozi kolonijo smo skupaj z otroki uživale tri
vzgojiteljice in pedagoška vodja. Občutke je takole težko opisati,
a verjemite, da smo se imeli lepo več kot 100 na uro! Verjamemo,
da ste naše dogodivščine spremljali tudi skozi Facebook. Zahvala
gre tudi sekretarki Danici Sveršina, za ves njen trud, da omogoči
letovanje kar največ otrokom.
Od nas pa prejmite še en lep morski pozdrav z naših super
počitnic!

MI-Les
Mitja Kralj
s.p.

Bevkova 34, 1270 Litija

GSM: 041 637 557
• Pohištvo po meri (kuhinje, ...)
• Razne mizarske storitve
• Suhomontažni sistemi
• Polaganje talnih oblog (gotovi
parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

Učitelji v Podružnici s prilagojenim programom v
tem mesecu intenzivno pripravljajo letne priprave
za posebni program, za šesto stopnjo.
V posebni program so vključeni učenci z zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju. Program se deli na več delov. Obvezni
program, traja devet let in vključuje prvo, drugo in tretjo stopnjo.
Nadaljevalni program traja tri leta in vključuje četrto stopnjo. Obvezni in nadaljevalni program trajata torej do 18. leta. Sledi pa nadaljevalni del, ki traja osem let in vključuje peto in šesto stopnjo. Ta
program se imenuje Učenje za življenje in delo in traja do 26. leta.
V celotnem programu gre za izrazito specialno pedagoško-andragoški proces. Ocenjevanje na vseh stopnjah je opisno.
Z novim šolskim letom 2014/15 bomo pričeli prvič izvajati program
šeste stopnje, ki ga je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje pri MIZŠ. Predmetnik obsega 30 ur tedensko. Razdeljen
je na devet predmetnih področij in sicer splošna znanja, razvijanje
in ohranjanje samostojnosti, kreativna znanja, šport in rekreacija,
dejavnosti prostega časa, dejavno državljanstvo, intimno življenje
in spolnost, delovne in zaposlitvene tehnike in izbirne vsebina.
Kvalitetne letne priprave bodo osnova za delo. Pri načrtovanju in
izvedbi bo potrebno gledati na posameznika kot na odraslo osebo
in upoštevati njegove učne in izobraževalne potrebe ter močnejša
področja. Ob tem bo učenec lahko sooblikoval pedagoško polje.
Vsebine posameznih področij morajo biti povezane s socialnim
okoljem, zato bomo tudi v naprej veseli sodelovanja.
Marjeta Mlakar-Agrež

Šolsko leto POŠ Jevnica se je končalo šele pred dnevi, ko smo opravili še zadnje delo, ki smo si ga zadali na začetku leta – žetev pire.
V jeseni nam je namreč svojo njivo »posodil« g. Štefan Trebec iz
Kresniških Poljan, ali kot so mu rekli učenci stric Štefan. Na njej
smo 24. oktobra, s pomočjo staršev in starih staršev, posejali 25
kg ekološke pire, ki nam jo je podaril g. Čebašek iz Medvod. Že po
desetih dneh so semena vzklila, kar nas je zelo razveselilo. Skozi
leto smo spremljali rast rastlinic, o tem vodili dnevnik opažanj, spomladi smo jo razredčili kjer je bilo to potrebno, junija pa še opleli,
saj je plevel prekril celo njivo. Učenci so zelo skrbno pulili plevel, po
njivi so hodili skrajno previdno, da ne bi poškodovali rastlin.
V zimskem času, ko dela na njivi ni bilo, so spoznavali še druge žitarice, zbirali recepte za pirine jedi tako, da je nastala majhna zbirka
receptov, ki so jih učenci odnašali domov ter jih preizkušali s svojimi starši. Največkrat so pekli palačinke iz pirine polnozrnate moke.
Okusen je bil tudi kruh iz polnozrnate moke, prav tako tudi piškoti.
Ob vsem tem so spoznavali pomen ekološkega pridelovanja hrane,
z manjšo raziskavo pa so ugotavljali kako se domačini skozi leto
oskrbujejo z zelenjavo.
Marsikaj koristnega nam je povedal tudi stric Štefan, ki se je vedno
razveselil naših obiskov na njivi. Pripovedoval je, kako so delo na njivi
opravljali nekoč, kako so hodili v »tabrh«, kakšno orodje se je uporabljalo, ogledali pa smo si tudi, kako se njiva pokosi, pograbi, zorje ter
pobrana, torej, pripravi za setev. Kljub temu, da naši učenci živijo na
podeželju, nekateri tudi na kmetijah, so dobili veliko novega znanja.
Vreme nam je skozi leto
dobro služilo, pira je lepo
rasla in kljub mokremu
poletju dozorela, vendar
je bilo težko najti dan, ko
bi jo skupaj poželi, zato
je žetev potekala v dveh
delih. V prvem delu smo
se ob njivi zbrali učenci,
starši in stari starši, ki
niso bili na počitnicah
ter učiteljice. Preizkusili
Zahvala učencev POŠ Jevnica
smo, kako se žanje ročno s srpom, kar so nam pokazale babice, ki to še znajo. Uspelo nam
je narediti nekaj snopov. Ob tej priliki smo se vsi skupaj tudi zahvalili stricu Štefanu, ker je bil pripravljen sodelovati z nami ter svoje
znanje prenesti na mlajši rod. Preostanek njive je po nekaj sončnih
dneh požel g. Bokal s kombajnom. Pridelali smo okoli 300 kg žita.
Delo s tem še ni končano. Žito bomo septembra peljali v mlin gospoda Čebaška, kjer si bomo ogledali tudi njegovo ekološko kmetijo. Iz naše moke bomo spekli kruh in piškote, nekaj moke bomo
prodali, iz pirinih luščin pa izdelali vzglavnike in igrače. 25 kg pire
bomo podarili domačinu, ki bo to kulturo gojil naprej.
Ob tej priliki se vsem, ki so nam pomagali, g. Čebašku za podarjeno
seme, g. Trebcu za posojeno njivo ter za vso pomoč in nasvete, ki
smo jih dobili, g. Bokalu za žetev, vsem staršem za moralno podporo, ter vsem učencem, ki so pokazali veliko veselja, delavnosti in
ustvarjalnosti ob našem projektu, iskreno zahvaljujem. Vsem skupaj nam je uspelo vzgojiti žito brez strupov, ki danes vse prepogosto zastrupljajo našo zemljo. Zahvala gre tudi Sonji Zidar Urbanija
iz kmetijsko pospeševalne službe za strokovno pomoč. 
Vodja podružnične šole Darja Rajšek
… in POŠ KRESNICE

Pa smo jo dobili!
Že kar nekaj let se POŠ Kresnice bojuje s prostorsko stisko. Tako se
je kar nekaj učnih dejavnosti odvijalo na hodniku šole. Po letu dni
gradnje smo vsi zaposleni in učenci naše šole dobili novo manjšo
učilnico. V teh soparnih dneh
staro pohištvo s pomočjo krp
in spretnih rok našega hišnika Francija Hvale dobiva prav
poseben čar… Za piko na I je
za izdatno čistočo poskrbela
naša gospodinjka Marjanca
Peskar. Veliko dela, veliko
rok, veliko dobre volje in
učilnica je tu! V vsem ustvarjalnem žaru čaka naše prvošolčke, da se napolni še z otroško igrivostjo. Naše malčke pa vsi
želimo seznaniti s kraljestvom narave, zvezdami nad njimi in zemljo
pod njimi. Resnična prihodnost je v dozorevajočih silah otroštva, ki
nosijo v sebi skrivnost človeškega nastajanja. Naloga vseh nas je,
negovati te sile… Pa saj sami veste, vsakdo je malo drugačen!
Srečno! 
Eva Divjak, učiteljica v 1. razredu
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Tudi likovne počitnice se poslavljajo. Člani LILA že pripravljajo nove projekte in razstave:
- Razstavo EX TEMPORE KRESNICE 2014 si v
avgustu lahko ogledate
še v Knjižnici Šmartno.
- V avgustu likovniki tudi ustvarjajo na temo »preše«. Naslikali bodo lesene preše, ki so še preživele
v okolici Vač, razstavljene pa bodo 24. avgusta na
Vaškem dnevu.
- Tudi tema Rimski imperij - zrcalo sodobnega
globaliziranega
sveta, ki jo je razpisal Javni sklad RS za kulturo in bo razstavljena v
septembru v Litiji, še čaka na upodobitve v različnih tehnikah.
V septembru bo LILA spet vpisovala v tečaje za odrasle (začetni in nadaljevalni), v CICI LILO in MALO LILO. Tečaji se
bodo začeli v oktobru.
VPIS v delavnice in tečaje bo potekal v sredo, 3. in 10.
septembra od 17. do 18. ure v Megličevem ateljeju (prostori
LILA) v Šmartnem pri Litiji. 
Predsednica LILA: Joža Ocepek

V mandatnem obdobju 2010-2014
smo v SDS Litija izpolnili
sledeče projekte …
●	Projekt obnova vasi Breg pri Litiji (pločnik,
avtobusni postajališči, javna razsvetljava)
●	Projekt obnova vasi Zgornji Hotič (pločnik,
avtobusni postajališči, javna razsvetljava)
● Vodovod Gradec – Zgornji Log
● Mrliška vežica Polšnik
●	Socialno varstveni center (SVC- domska
oskrba, vrtec, glasbena šola)
● Nova Osnovna šola Litija
● Dvižna platforma za litijske gasilce
●	Centralna čistilna naprava in kanalizacijsko
omrežje
●	Energetska sanacija Zdravstveni dom Litija
● Asfaltiranje cest Tihaboj
●	Protipoplavna zaščita Smrekarica, obnova
dela LC Sava (Smrekarica-Ponoviče)
● Oporni zid pri Berdajs na Savi

● Nadomestni most LC Jevnica-Janče
● Usmerjevalni sistem v mestu
● Asfaltiranje ceste Stranski vrh-Gričar
● Sanacija plazu na LC Polšnik Slop
● Asfaltiranje ceste LC Dole-Hude Ravne
●	Asfaltiranje ceste LC Gabrska gora-Poljane
● Asfaltiranje ceste Beden-Veliki Vrh
●	Sofinanciranje nabave novega reševalnega
vozila
●	Sofinanciranje nabave gasilskega vozila za
PGD Breg pri Litiji
●	Adaptacija podružnične šole Kresnice z
dozidavo učilnice
● Parkirne površine pri vrtcu v Jevnici
● Asfaltiranje JP Grašica v Konjšici
● Asfaltiranje JP Borovak-Sopota
● Asfaltiranje LC Polšnik-Preveg

● Asfaltiranje JP Dole-Pasji Vrh
●	Asfaltiranje JP Bistrica-Zgornje JelenjeKraje
● Energetska sanacija POŠ Dole pri Litiji
● Energetska sanacija POŠ Kresnice
●	Preplastitev cest v mestu – Sitarjevška c.,
Zagorica, Ulica Mire Pregljeve, Ljubljanska
c., Ponoviška c.,...
●	Itd,.. ker je projektov enostavno preveč za
omejen prostor v glasilu vas naprošamo,
da si foto galerijo, vse preostale projekte
in vse načrtovane aktivnosti ažurno
ogledate na spletni strani www.litija.sds.si,
fb strani SDS Litija ali pa se obrnete na
predstavnike SDS Litija preko e-naslova:
info@litija.sds.si ali tel. št.: 040/971-000.
SE NADALJUJE V NASLEDNJI ŠTEVILKI
OBČANA….

DOG O DK I / A K T UAL NO
Pred jesenskimi lokalnimi volitvami….

HOMO HOMINI LUPUS
…ali po slovensko: »Človek človeku volk«. Ko človek spremlja dogajanje v naši družbi, se nehote
vpraša po lastnem in po zdravju vseh ostalih.
Žalostno, a resnično dejstvo je, da je naša družba postala psihični bolnik. Toliko negativnih človeških čustev, kot jih je zaznati v
slovenski (in litijski) javnosti, že dolgo ni bilo – sovraštvo, ljubosumnost, nevoščljivost, privoščljivost, škodoželjnost, zlonamernost,
zamerljivost, maščevalnost, prezir, nespoštljivost, brezobzirnost,
samopašnost, aroganca…..Kdaj se bomo končno tudi pri nas
pričeli ukvarjati z urejanjem medsebojnih odnosov, ki so temelj uspešnega razvoja in življenja neke skupnosti?
Resnici na ljubo se skoraj noben psihični bolnik ne zaveda lastnih
težav in zanje večinoma išče vzroke drugje. Zveni to znano? Prva
asociacija nanese na našo politiko. Politika je tista, ki upravlja z
državo in državljani in za stanje v naši državi ni kriva globalna kriza
ali mi državljani, temveč tisti, ki so nas v zadnjih desetletjih vodili in
nam krojili pogoje za življenje in delo. Toda, ali so ti ljudje sposobni
priznati, da nosijo glavno odgovornost za vse, kar se nam dogaja?
Slovenska politika v več kot dveh desetletjih še ni bila sposobna
oblikovati in sprejeti niti etičnega kodeksa.
Dr. Alojz Ihan je pred nedavnim rekel: »Oblast, ki se mora neprestano ukvarjati s svojimi izvirnimi grehi bodisi tako, da jih prikriva, bodisi tako, da jih preoblači v različne herojske maske, je v nasprotju
z vladarstvom obsojena na nenehno samoobrambno spletkarjenje.
Taka oblast ima slabo vest pred tistimi, za katere bi pravzaprav morala skrbeti, zato jim ne zna pogledati v oči, ne zna oceniti njihovih
potreb, ne zna vzpostavljati komunikacije, ne zna loviti razpoloženja in počutja ljudi. »
Slovenci imamo dve zelo slabi lastnosti: 1. vedno udarimo po tistem, ki je opozoril na napako, in ne po tistem, ki jo je zagrešil, in 2.
zlahka odpustimo laž, goljufije, nemoralna in neetična ravnanja, v
nobenem primeru pa ne odpustimo uspeha, znanja in sposobnosti.
Dokaz teh dveh trditev je zdaj že pregovorna negativna selekcija na
vodilnih položajih in v politiki (ki je z vsakimi volitvami izrazitejša)
ter vsakodnevno tarnanje o begu možganov v tujino.
Pozorno spremljam dogajanje v naši lokalni skupnosti, včasih hote,
včasih nehote, včasih preveč od blizu…. Bolje je namreč čim manj
vedeti in videti, saj težko ostaneš neprizadet ob vsem skupaj. Ali
so se naši ljubi oblastniki – politiki kdaj vprašali, zakaj prihaja do
vse več javnih in manj javnih kritik njihovega dela in ravnanja? Je
to res le posledica par hudobnih, zlonamernih in večno nezadovoljnih ljudi? Kaj v svoji kratkovidnosti in samopašnosti res mislijo, da
bodo njihovi »podložniki« samo ploskali in občudovali njihovo vsevednost in briljantno sposobnost obvladovanja vsega in vsakogar?
Tukaj bi jih kazalo spomniti, da živimo v 21. stoletju, v Evropski uniji, v časih globalne krize (ki sicer drugje že izzveneva) in da imamo
pri nas uzakonjeno parlamentarno in tudi lokalno demokracijo. To
pa pomeni, da so politiki in vsi funkcionarji odgovorni tistim, ki so
jih postavili na ta mesta, in da imajo le-ti vso pravico spraševati,
opozarjati in tudi obtoževati, če njihovo ravnanje ni transparentno,
pošteno in strokovno. Torej, zakaj naša lokalna oblast tako zameri,
sicer zaenkrat še redkim posameznikom in Civilni iniciativi Litija,
opozarjanje na nekatere domnevne nepravilnosti in nespodobnosti, ki jih počnejo? Kaj jim res ne pade na pamet, da bi bilo nujno
potrebno in nadvse modro delovati vsaj malo samokritično, se odzvati s pripravljenostjo na sodelovanje in dialog in v primeru dokazanih nepravilnosti tudi sestopiti s položaja? Tako to pač počnejo
v sodobnih demokratičnih sredinah, a v Litiji (kot tudi v Sloveniji)
smo še zelo daleč od sodobnosti in spodobnosti.
Če se zunanji opazovalec zazre v našo skupnost, opazi najprej pomanjkanje splošne kulture, odsotnost civilnega dialoga, zelo nizko
raven javne komunikacije in veliko pomanjkanje aktivnega udejstvovanja stroke. V vseh porah življenja prevladuje politični interes,
kupčkanje in kalkuliranje za prevlado in premoč, vsebinski cilji so v
drugem planu. Sama Litija nima velikega ugleda zunaj svojih meja,
če kdo misli nasprotno, se hudo moti. Najpreprostejši dokaz je izobrazbena stopnja aktivnih udeležencev v družbenem življenju in
njihov aganžma v civilni družbi. Zgolj opravljanje svoje službe, za
katero si plačan, pač ni merilo za dodano vrednost, ki jo neki skupnosti lahko dajo intelektualci s svojim kritičnim (ne kritizerskim, a
tega večina ne zna ločiti) razmišljanjem in vključevanjem v lokalni
prostor. Struktura vseh občinskih teles in ostalih organizacij pač ne
daje vzpodbudne slike. Večina izobraženih in sposobnih občank in
občanov ne želi imeti opravka ali aktivne vloge v naši občini. Se je
kdo vprašal, zakaj je tako? Odgovora najbrž ni potrebno zapisati.
V februarskem Občanu je eden od aktualnih podžupanov zapisal
nekaj zanimivih misli o delovanju naše lokalne skupnosti. Zelo pohvalno, saj redki politiki sploh razmišljajo v tej smeri, v smeri, da so
ljudje ključni faktor za premik naprej, da so človeški viri s svojimi
idejami in mnenji tisti, ki omogočajo razvoj neke skupnosti in da je
načelo »kdor ni z nami, je proti nam« škodljivo in pogubno, kar se
je v zgodovini že večkrat potrdilo. Zelo dobro je ugotovil, da pri nas
tisti, ki nimajo idej (dodati je treba še znanja), zelo hitro vzamejo
voljo tistim, ki pa bi lahko kaj naredili in premaknili na bolje. Res je,
mnogim v Litiji je bilo zaradi nadpovprečnosti in drugačnega (širšega) razmišljanja onemogočeno delo v tej skupnosti. Zgodovina ne
laže, a žal se v Litiji še vedno ne znamo učiti iz nje. Upam, da bo
besedam podžupana sledil še kdo od njegovih kolegov in BESEDE
PRELIL TUDI V DEJANJA.
Kdo je sedaj kriv za »vojno stanje« v naši občini, ki duši ustvarjalnost in sodelovanje? Politika? Civilna iniciativa? »Anonimna« neformalna skupina Savske kugle? Posamezniki, ki si drznejo javno
oglasiti in izraziti svoje mnenje? V prvi vrsti TISTI, ki imajo moč in
oblast ter pravico odločanja, torej TISTI, ki so bili izvoljeni na določene funkcije! Naj se pogledajo v ogledalo in poiščejo morebitne
lastne napake, nato pa naj se usmerijo k povezovalnemu in konstruktivnemu dialogu vseh akterjev v občini, predvsem pa naj se
naučijo poslušati. To bi morala biti njihova osnovna naloga. Občanke in občani, Civilna iniciativa in redki posamezniki (ki bi jih lahko
bilo več…) naj še naprej aktivno izražajo svoja mnenja, sprašujejo, podajajo predloge in opozarjajo na napake – vljudno, korekt
no in obzirno. NI VSAKO DRUGAČNO MNENJE SOVRAŽNI GOVOR!

Avgust 2014
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Anonimneži pa naj le zberejo pogum ter odkrito in javno izrazijo
svoje nestrinjanje, saj menda niso pozabili, da zaenkrat v naši državi še velja svoboda govora.
Mnogokrat se sprašujem, zakaj še vztrajati v takšnem zatohlem in
nevzpodbudnem okolju, kjer je najvarneje in najbolj koristno molčati, se držati zase in delati v okviru povprečja, da te slučajno kdo
ne opazi. Kljub vsem sitnostim in težavam se na koncu vse skupaj
vedno steče v en sam odgovor – ker je to moj dom, ker so tu moje
korenine, ker trdno verjamem, da lahko še veliko dobrega postorim
za svoj kraj, in ker, kot pravi Vlado Kreslin, »nekaj pa je še dobrih
ljudi, ki se jih človek razveseli….« in se je predvsem zaradi njih vredno še naprej truditi.
Morda pa lahko na jesenskih lokalnih volitvah naredimo premik v
drugo smer…..
Član Civilne iniciative Litija v imenu drugih…..

Se v Gabrovki kaj dogaja?
Spoštovane občanke in občani občine Litija. V tem pismu bi vas starši – krajani KS Gabrovka radi seznanili
z nekaj dejstvi, na katera glasneje opozarjamo že več
kot leto dni. Zaenkrat smo s strani občinskega sveta
ter gospoda župana dobili kup ustnih obljub in zavez, kako se bodo
stvari tudi v našem kraju začele premikati. Končno smo dočakali
tudi pisni odgovor, ob katerem pa sem nam poraja vprašanje, če
ponujena rešitev ni le še ena alineja za predvolilne obljube bodočih
kandidatov na jesenskih občinskih volitvah. V Litiji so se oz. se v
tem času gradijo kar trije večji objekti, za katere prispevamo denar
tudi davkoplačevalci iz KS Gabrovka. V Gabrovki se v iztekajočem
se mandatu ni naredilo skoraj nič. Čeprav na potrebe in probleme
opozarjamo že dalj časa.
Namreč že štiri leta kar nekaj naših predšolskih malčkov ostaja
zunaj vrtca, saj je ta po kapaciteti bistveno premajhen, glede na
potrebe prebivalstva z majhnimi otroci v Gabrovki. Končno pa smo
dočakali obljubo občine, da bomo do jeseni leta 2015 dočakali nove
dodatne prostore za potrebe predšolske vzgoje v Gabrovki.
Veselimo se obljubljenih rešitev, hkrati pa vsem odgovornim sporočamo in jih pozivamo, da pričakujemo, da bodo prostori vrtca za
naše otroke enako kvalitetni kot so za otroke v novo odprtih
oddelkih v Litiji. Ker imajo otroci enake pravice neglede na to, ali
živijo na podeželju ali v mestu.
Z novim šolskim letom pa se bosta kar naenkrat spet pokazala še
dva za nas pereča problema: prometna ureditev v okolici šole
ter problem pitne vode v šoli, vrtcu ter celotni Gabrovki.
Pri organiziranih šolskih prevozih avtobusa in kombijev ni ustreznega varnega postajališča oz. obračališča, kjer bi lahko otroci varno
prihajali oz. odhajali v / iz šole, na kar opozarjamo vodstvo občine
zadnje leto. Prav tako ostaja vprašanje glede realizacije varnega
prečkanja vozišča otrok pri vzhodnem delu šole, na glavni regionalni cesti. Občina Litija je reševanje navedene problematike s
sklepom sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu prijavila
v evropski projekt Rosse, da se na tem delu ceste ob šoli omeji
hitrost prometa z nad nivojskim prehodom za pešce. Novo šolsko
leto je že pred vrati, kje so s sklepom realizirana dela, da ne bo
ogrožena varnost naših otrok.
Prav tako se zna zgoditi, da naši šolarji tudi to šolsko leto ne bodo
imeli pitne vode. Jo bo potrebno tudi letos voziti iz podružnične
šole Dole?
Starši si ne želimo, da bi se za ureditev teh problemov moralo zgoditi kaj hujšega, da bi nam v Litiji ne samo prisluhnili, ampak tudi
pristopili k reševanju problemov.
Zatorej pred začetkom novega šolskega leta in bližajočih se občinskih volitev še enkrat pozivamo vse, ki ste odgovorni za reševanje
tudi naših problemov, da na nas iz Gabrovke ne pozabite, ampak
nam vsem dokažete, da občino Litija sestavljamo tako ljudje iz podeželja kot prebivalci mesta Litija ter da se odgovorni zavzamete in
dokažete, da imamo vsi občani res enake pravice.
Vsebino naših dopisov občinskemu svet občine Litija ter zapozneli
odgovor iz občine si lahko preberete na spletni strani: http://www.
os-gabrovka-dole.si/cms/index.php?option=com_content&view=
article&id=31&Itemid=35
Svet staršev OŠ Gabrovka-Dole

Razmišljanje občana, kot volivca
Oktobra bomo spet odločali, tokrat o naši občini Litija
Bliža se čas, ko bomo občani spet postali »aktualni« volivci.
Oktobra meseca bodo namreč lokalne volitve. Usoda občine
in s tem nas samih je v naših rokah, zato se moramo odločiti
»pametno«.
Občani vedno postanemo pred volitvami vedno bolj zanimivi, ko
kandidati od nas pričakujejo glas. Nekako se ne morem znebiti vtisa, da smo 3 leta kar nekako pozabljeni in dokaj nezanimivi s strani
tistih, ki smo jim dali glas, da so naši
izvoljeni predstavniki v organih KS
in občine. Seveda to ne velja za vse
po vrsti, vmes so tudi svetle izjeme,
na katere se lahko kadarkoli obrnemo po pomoč in nasvete. In ravno
takih bi moralo biti na pretek.
Zelo pomembno je, da voljeni občinski funkcionarji, to so svetniki,
župan in podžupani ter člani svetov
KS skozi celoten mandat delajo kot,
da bodo volitve »jutri«; da nam znajo in imajo čas prisluhniti, da upoštevajo naše predloge, pobude,
da je odzivni čas na naša vprašanja čim krajši, da se pri svojih
pomembnih odločitvah postavijo v kožo občana, krajana, meščana.
Pomembno je tudi, da imamo občani možnost sprotnega spremljanja dela in odločitev funkcionarjev. Pred vsem tudi vseh imenovanih članov svetov javnih zavodov v občini. Zato se morajo pojavljati
v medijih, tako elektronskih, kot tiskanih. To je njihova pravica in
dolžnost ter odgovornost do vsakega občana, ki je namenil svoj
glas zato, ker je nekomu zaupal, da odloča tudi v njegovem imenu.
Seveda je lahko način delovanja posameznega voljenega funkcionarja tudi drugačen, ne tako javen in transparenten. V takih primerih pa bi moral na koncu mandata podrobno predstaviti svoje delo
čez celoten zaupan mandat. Le tako se lahko potem volivci lažje in
pravilneje odločamo za naprej. Seveda se pojavijo tudi nova imena,
ki jim bomo dali možnost in priložnost, če ne bomo zadovoljni z
dosedanjimi našimi prejemniki glasu.
Torej, pripravimo se na nove volitve, na kandidatke in kandidate, od
katerih le izbrani postanejo naši predstavniki, na njihove zaveze in
obljube, na resne in realne ter neresne in neizvedljive, morda zgolj
všečne in mamljive, ki jih imamo možnost slišati zgolj na vsaka štiri
leta. Bodimo zreli, dobro poslušajmo, pretehtajmo in se pravilno
odločimo za svojega aduta, za katerega vemo, da bo deloven in
zavzet ter nas ne bo razočaral s svojim marljivim, aktivnim in družbeno koristnim delom.
Upravljanje z občino in odločanje o naši prihodnosti so resne zadeve, zato bodimo previdni, da nas ne zavedejo tisti, ki se bodo prebudili po slabih štirih letih in tisti novi z najbolj sladkimi predvolilnimi
bombončki. Na koncu koncev, bomo potem lahko nedelo in slabe
odločitve pripisali tudi sebi, za tisti kratek trenutek, ko oddamo
svoj neprecenljivi volilni glas. 
Boris Doblekar, občan Litije
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VESELICA V DOLINI TIHI
Domače gledališke predstave v poletnem
gledališču Studenec so vedno prijetna popestritev poletnih dni in iz leta v leto dokazujejo, da je v slogi moč, ki daje rezultate.
Vseeno pa se mi zdi, da je bila letošnja komedija VESELICA V DOLINI TIHI, katere se je
žal letos iz našega društva udeležilo manj članov kot navadno,
še posebej dobra predstava, polna lepe glasbe različnih zvrsti.
Seveda je bilo zdaleč največ narodno zabavne glasbe, namenjene
spominu na slavnega harmonikarja Lojzeta Slaka. Glasbeni trio Jerneja in Žana Gašperlina ter Roka Mlakarja so bili odlična spremljava
pevcem in pevki Evi Černe. Manjkalo ni niti folklore, ki so jo zastopali
mladi plesalci in zborovskega petja, ki je bilo ubrano in na nivoju.
Mislim, da nas je glasba tako prevzela, da je postala vsebina ,
skorumpiranost posameznikov in države, ki je na slovenskem že
kar nekaj let stalnica , drugotnega pomena. Med igralci, ki v tovrstnih predstavah sodelujejo že vrsto let, se je po mnenju naše
skupine iz DU Litija, letos najbolj izkazal Marjan Bunič v vlogi zapitega novinarja Štamprla. Naše skupno mnenje je bilo: Predstava
je bila vredna ogleda! 
Iva Slabe

GOLI OTOK
Zgodaj zjutraj 10. junija smo se odpeljali na težko pričakovani
izlet na Goli otok. Vreme je bilo kot naročeno. V Punatu smo se
vkrcali na katamaran. Morje je bilo mirno, nebo jasno. Peljali
smo se mimo Stare Baške na odprto morje proti Rabu. Tam se
je izkrcalo nekaj turistov, mi pa smo pot nadaljevali mimo otoka
Grgur, kjer je bil ženski zapor, proti Golem otoku. Ob pristajanju na Golem otoku so nas pričakale porušene zgradbe tovarn in
bivalnih prostorov zapornikov. Med ruševinami smo bili prijetno
presenečeni, ko smo zagledali čudovite cvetove kaktusov. Pri 36
St.C smo se odločil, da se najprej ohladimo v kinodvorani, kjer
so imeli zaporniki kegljišče in dvorano za boks. Film je trajal 12
minut in predstavil zgodovino in vzroke za nastanek tega grozovitega zapora. Zaradi vročine smo se odločili, da si otok ogledamo
z vlakcem. Zelo smo bili presenečeni, koliko je porušenih zgradb
na celotnem otoku. Vrnili smo se v pristanišče, kjer nas je čakala
ladja s katero smo se vrnili na otok Rab na kosilo. Med povratkom
v Punat smo se peljali mimo otoka gosto naseljenega z galebi. Ob
metanju ostankov hrane v morje so ladjo obkrožili na desetine galebov in nam dodatno polepšali dan. Ustavili smo se v čudovitem
zalivu Zlate stene, kjer smo si nekateri privoščili kopanje. Po izkrcanju na kopno smo se ustavili na lepo urejeni plaži, kjer letujejo
tudi otroci Rdečega križa Litija in se ob ohlajeni pijači odpočili po
osemurnem križarjenju. V poznih večernih urah smo se prijetno
utrujeni vrnili v Litijo.
Dušan Jovanovič

ŠPORTNI UTRINKI V DU LITIJA
V mesecu marcu je potekal v DU Litija volilni zbor na katerem
smo izvolili za vodjo športne sekcije Kunstelj Ferdota. Že v aprilu
so se pričela tekmovanja v Zasavski pokrajinski zvezi upokojencev. Takoj je pristopil k aktivnim pripravam za tekmovanja v sedmih športnih panogah, ki jih je uspešno vodil do julija. Nekatere
panoge so bile okrnjene, ker ni bilo dovolj članov, ki bi sestavljali
popolne ekipe. Vendar smo z uspešnim delom to nadoknadili in
uspeli v dveh panogah zasesti prva mesta. To je uspelo ženski
ekipi v balinanju in v pikadu. Vidno mesto pa so dosegli tudi moški z drugim mestom v pikadu. Obe ženski ekipi, ki so zasedli
prva mesta sta se uvrstila na državno tekmovanje ZDUS, tako
16.9. nastopi ženska ekipa v balinanju v Škofji loki, 27.9. ženska
ekipa v Kanalu na Soči. Obema ženskima ekipama, ki so osvojila
prva mesta čestitamo, pohvaliti pa je potrebno tudi vse ostale
športnike, ki so uspešno zastopali naše društvo na vseh tekmovanjih. Vsi, ki ste prebrali nekaj utrinkov o naših tekmovanjih in
ki si želijo aktivno vključiti v naše športno življenje v društvu ste
povabljeni, da se nam pridružite. Vsakega bomo zelo veseli. 
Dušan Jovanovič
NAPOVEDNIK
- Sobota 11. oktober 2014 ob 7.00 – avtobus – pohod DOBERDOB
- Sobota 25. OKTOBER 2014 – NE VEMO KAM

ČETRTEK, 28. avgust 2014
»Predstavitvene plesne delavnice«
plesno gibalne igre ob 16.30 (3–6 let)
balet začetna in nadaljevalna skupina
ob 17.00 (4–7 let)
● šolarji ob 17.30 (1.r–3.r, jazz balet in pop)
●
●

Vse delavnice bodo potekale v baletni dvorani
(1. nadstropje športne dvorane Litija).

INFO: 031 373 216 Aleksandra Košir
solaplesa.aleksandra@gmail.com
NAMIG ZA IZLET
Okoli 25 kilometrov iz Litije leži pokrajina, znana
po kopah, slabem mobilnem signalu in še čem.
V drugem vikendu septembra bodo privlačile
vaše zanimanje te črne, kadeče se gomile, ki jim
pravimo kope. Res je, da starodavna umetnost
oglarjenja zamira, vendar jo skušamo prebivalci Dol pri Litiji ohranjati pri življenju.
Poleg modrega, dišečega dima boste
na sobotni priredit
vi lahko duhali domače dobrote, oči
pa boste napasli na
stojnicah in lokalnih
lepotah. Vabljeni torej na Dole, v Oglarsko deželo, kjer se
lahko sprostite od hitrosti modernega sveta. Se vidimo!
Jože Ajdišek

DRUŽINSKI KOLESARSKI IZLET IN OGLED
ČEBELARSTVA »PR TEHOVNIK«
Športno društvo Maister je dne 13.07.2014 organiziralo družinski
kolesarski izlet po obronku naše občine (Litija-Pogonik-KresniceLitija), pri čemer je
bil glavni poudarek
na ogledu čebelarstva »Pr Tehovnik« v
Kresnicah. Ob 09.00
uri smo se odpravili
iz Litije v smeri proti
Pogoniku, kjer smo si
skupaj z g. Janezom
Tehovnikom ogledali njegov čebelnjak.
Podrobno nam je
predstavil svet čebel, pri čemer smo spoznali delo v čebelnjaku
(tehtanje medu v čebelnjaku, ločevanje čebel od satov, postopek
pomirjanja čebel, pridelava propolisa ipd.) ter tudi postopek pridelave medu. V nadaljevanju smo se zapeljali do Kresnic, kjer nam

Med pričakovane družbene norme sodi tudi kontinenca. Je nekaj normalnega in je pomemben
dejavnik pri dojemanju človekove samopodobe.
Približno do petega leta starosti se človek nauči
izločati telesne izločke na socialno sprejemljivem kraju in času.
Ko se ta sposobnost izgubi, nastopi inkontinenca. Inkontinenca
ni bolezen, niti ni neogibna posledica staranja. Je le simptom ali
skupek simptomov, ki so rezultat več motenj.
Urinska inkontinenca se pojavlja se pri vseh starostnih skupinah, obeh spolih, vseh vrstah poklicev in vseh družbenih slojih.
Je najpogostejša pri starejših ženskah. V Sloveniji ugotavljajo,
da ima urinsko inkontinenco skoraj 40 odstotkov žensk, 33 odstotkov mlajših od 40 let, 17 odstotkov jih je starih do 60 let ter
50 odstotkov nad 60 let.
V Domu Tisje smo imeli v preteklem letu 147 stanovalk in stanovalcev, ki so imeli inkontinenco blata, urina ali oboje. Zaradi zagotavljanja ustreznih inkontinentnih pripomočkov domski zdravnik opredeli stopnjo inkontinence, saj zavarovalnica
zagotavlja vrsto pripomočka glede na stopnjo inkontinence in
sicer tri kose na dan. Pri zelo težki inkontinenci gre za nekontrolirano uhajanje urina in blata. Pri srednji in težki inkontinenci pa za uhajanje urina glede na količino izločenega urina. V
letu 2013 je imelo zelo težko inkontinenco 106 stanovalcev,
težko 9 in srednjo inkontinenco 32 stanovalk. Za oskrbo vseh
stanovalk in stanovalcev smo porabili 153.887 kosov inkontinentnih pripomočkov, ki nam jih je zagotovila zavarovalnica
poleg donacij, ki so nam jih podarili prebivalci lokalnih skupnosti.
Pri našem delu ne gre le za zagotavljanje ustreznih pripomočkov in njihovo zamenjavo, pač pa se srečujemo tudi z različnimi
stiskami starejših ljudi. Izguba nadzora nad izločanjem pomeni
tudi duševno travmo, spremembo samopodobe, spremeni se
osebnostna identiteta, telesna podoba, samospoštovanje in
družbena vloga. Starejšega človeka je sram in strah, da bodo
»vsi izvedeli, da je kot dojenček«. Bojijo se, da se »bo kaj videlo ali vonjalo«. Pripovedujejo nam tudi za stiske ob intimni
negi, saj se nekateri » nikoli v življenju niso slačili pred drugimi«.
Zaposleni v Domu Tisje se trudimo, da pri obravnavi stanovalcev z inkontinenco poleg zagotavljanja ustrezne higiene in menjave inkontinentnih pripomočkov, osebnega in posteljnega perila, delujemo tudi po načelih, ki vključuje individualni pristop,
skrb za zaupnost in zasebnost. To pomeni, da so stanovalci z
inkontinenco obravnavani po strokovnih in etičnih smernicah
kot celota, z vsemi telesnimi, psihološkimi in socialnimi potrebami.
Naloga vseh nas, ki skrbimo za starejšega človeka je, da izhajamo iz spoštovanja, gradimo odnos zaupanja in mu nudimo podporo pri soočanju z njegovimi stiskami. Bistveno je, da delujemo
v smislu pomoči kot človek - človeku.

Irena Špela Cvetežar, dipl. m.s.
Napovednik prireditev si lahko ogledate na naši spletni strani:
www.dom-tisje.com

OBVESTILO

Članke v originalu lahko preberete na spletni strani:
www.dulitija.si

je podrobno predstavil celoten postopek točenja medu. Za konec
smo se tudi posladkali z medom Hoje ter obljubili, da bomo ogled,
predvsem zaradi njegove zanimivosti kmalu ponovili.
Okvirni letni plan ŠD Maister za leto 2014 ter tudi vse ostale aktualne novice si lahko ogledate na facebook strani društva, pri čemer
smo odprti za nove in atraktivne predloge ter ideje.
Vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružite.
V primeru kakršnihkoli
vprašanj lahko pišete na
spletni email društva, ki
je sd.maister@gmail.com
ali pa se obrnete na
predstavnike upravnega
odbora društva, ki ga
sestavljajo Mario Japić
(031-611-418) in Luka
Sterle (031-507-050). Za
tehnično podporo društ
vu pa skrbi Marko Kušar
(064-148-748).
Športno društvo Maister,
Info: FB

TOREK, 9.9.2014, ob 16.uri
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ZDRAVSTVENO PREDAVANJE
Vabimo vas na zelo zanimiva predavanja katera bodo potekala v predavalnici knjižnice
Litija.
- 24.9.2014 ob 16.00 uri: Paradontalna
obolenja pri diabetikih- težave in rešitve,
predavala bo ga. Anja Pukart.
OKREVANJE IN ŠOLA DIABETESA V DOLENJSKIH TOPLICAH
Sedemdnevno okrevanje, ki poteka od 2.11.2014 do 9.11.2014.
Primerna in redna telesna aktivnost je namreč pomembna tako za
vsakodnevno urejanje krvnega sladkorja kot naložba v dolgoletno
preventivo kroničnih zapletov sladkorne bolezni.
Osnovna ponudba vključuje:
•	Osnovna tema ponudbe za leto 2014. Primerna in redna telesna
aktivnost je namreč pomembna tako za vsakodnevno urejanje
krvnega sladkorja kot tudi kot naložba v dolgoročno preventivo
kroničnih zapletov sladkorne bolezni
•	Udeležencem programov bo tako na voljo širok izbor telesnih
aktivnosti (hidrogimnastika, vodna aerobika, kardio vadba, nordijska hoja, vodeni sprehodi)
•	nordijsko hojo in vodene sprehode bomo izvajali v dveh skupinah
po zmogljivostih v članov ( npr. dnevno 3 do 5 km nordijske hoje
oz. 1,5 km vodnega sprehoda),
•	Vsebino prehranskih delavnic bomo prilagodili dejavnostim v
društvu (izbor tem, način izvedbe, recepti).
Osnovana ponudba še vedno vključuje:
•	namestitev v dvo in enoposteljnih sobah hotelov Kristal**** ali
Vital****, kopalne plašče v sobah, polne ali pol penzione z varovalno prehrano za diabetike + dve malici dnevno,
•	tri dnevne aktivnosti vodene in diabetikom primerne telesne vadbe (hidrogimnastika, vaje v telovadnici, nordijska hoja ali vodeni
sprehodi),
• merjenje krvnega sladkorja.
•	bogat večerni animacijski program, organizacijo izletov po željah
društva
•	10 % popusta na vse zdravstvene storitve in 15 % popusta na
storitve welnessa v dopoldanskem času,
•	možnost obročnega odplačila aranžmaja s plačilno kartico
(Maestro), 5 obrokov,
• brezplačni avtobusni prevoz v zdravilišče ter nazaj.
7 polnih penzionov v dvoposteljni
sobi Hotel Vital****: 343 EUR
7 polpenzionov v dvoposteljni sobi
Hotel Vital****: 287 EUR

7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi
Hotel Kristal****: 352,80 EUR
7 polpenzionov v dvoposteljni sobi
Hotel Kristal****: 296,80 EUR

Navedene cene veljajo za namestitev v dvoposteljnih sobah in že
vključujejo zgornjo mejo vseh popustov (35% popust) , nanje ni možno uveljavljati dodatnih popustov. Cene veljajo na osebo, turistična
taksa ni vključena v ceno (1,01 EUR na dan na osebo). Doplačilo za
1/1 sobo je 8 EUR na dan.
Vse, ki bi želeli opravljati fizioterapijo ali zdravniške preglede obveščamo, da se prijavite in dvignete napotnico oz. delovni nalog pri
svojem zdravniku, na katerem mora obvezno pisati, da so izvajalec Terme Dolenjske toplice, zaradi 60 dnevnega čakalnega
roka za izvajanje storitev, hkrati nam napotnice dostavite v društvo najkasneje do 12.9.2014.
Prijave za okrevanje zbiramo do 17.10.2014.
Društvo prispeva rednim članom 40 EUR,podpornim članom pa 20
EUR, razen tistim, ki so izkoristili že v spomladanskem okrevanju.
SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek
znaša manj kot 430 EUR /potrdilo o izplačilu mora biti priloga ob
prijavi/, prispeva društvo 100 EUR, ob pogoju, da prispevka niste
koristili v spomladanskem okrevanju.
Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen v primeru najmanj 15 prijavljenih udeležencev.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo, 3.9. in 1.10. od 8.00 do 10.00
ure. V DU Šmartno bo merjenje v sredo 17.9.2014 od 8.00 do
10.00 ure.
KOPANJE V DOLENSKIH TOPLICAH
Se vedno vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart (ki veljajo
tudi ob vikendih in praznikih), v kolikor bo interes (vsaj 15 udeležencev) za kopanje lahko prevoz organiziramo v društveni pisarni.
TELOVADBA
S telovadbo pričnemo v mesecu oktobru. Telovadba bo potekala v
Športni dvorani Litija dvakrat tedensko /ponedeljek in sredo/ ob
zadostnem številu prijavljenih. Udeleženke se prijavite v društveni
pisarni do sredine septembra.
POHODI
4.9.
11.9.
18.9.
25.9.

Pasjak- Amerika-Polšnik
Golte avtobus ob 7.00 uri
Moravška koča
Jezersko avtobus ob 7.00 uri

Ivan Lamovšek
Lojze Hauptman
Božo Čertalič
Ivan Lamovšek

Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj s člani MDI vsak četrtek organiziramo pohode 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.
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode kot na primer Golte, Jezersko- Preddvor, kjer je
zanimanje večje bo organiziran avtobusni prevoz, zato se prijavite
teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
S septembru 10.9.2014 nadaljujemo skupaj z MDI plavanje in vadbo v bazenu Pungart v Šmartnem od 16.00 do 17.00 ure. Vljudno
vabljeni.
USTVARJALNE DELAVNICE
Naše ustvarjalne delavnice pričnemo že v septembru. Dobimo se
v četrtek 4.9.2014 ob 17.00 uri v društveni pisarni., kjer se bomo
dogovorili o našem delu, ki ga bomo nadaljevali vsak naslednji četrtek, seveda pa ne bomo pozabili na prijetno druženje in klepet.
Pripravila:		
Sonja Čerčinovič			

Predsednica DD Litija in Šmartno:
Rudolfa Pogačar

LITIJSKI SADJARJI
V SLOVENSKIH GORICAH
V okviru letnega izobraževanja članov sadjarskega društva Litija je vodstvo društva organiziralo
strokovno ekskurzijo v Slovenske Gorice. Kot vedno se je tudi tokrat v soboto 5. julija na pot podal poln avtobus
sadjarjev in sadjark, mnogo pa jih je ostalo doma, ker je bil avtobus do zadnjega sedeža zaseden. Pot nas je vodila do LENARTA središča Slovenskih Goric, kjer je vodenje prevzela kmetijska
svetovalka Kmetijsko svetovalne službe Lenart in nas popeljala
po prostranih gričih Slovenskih Goric. Čas ko smo obiskali ta kraj
je bila pokrajina v zlato rumeni barvi, v času ko je zorela pšenica
in ječmen, slednjega so že pospravljali s kombajni, na drugi strani
pa so se razprostirali sadovnjaki, vinogradi ter tudi polja posejana
s koruzo in drugimi poljščinami.
Sadjarji si vsakokrat ogledamo kmetije, ki se ukvarjajo s sadjarstvom, predelavo sadja in dopolnilno dejavnostjo. Tokrat smo si
ogledali kmetijo SLANIČ iz Selc, ki se ukvarja s pridelavo in predelavo sadja, poleg pa tudi s pridelavo »Hrena.
V COGETINCIH smo obiskali prav posebnega čebelarja Jožeta
HAUSERJA, ki se ukvarja z zbiranjem pisnega gradiva potujočega
čebelarskega učitelja Ivana JURANČIČA in tudi Antona JANŠENjegova zavzetost na tem področju je tako velika, da si je v domači hiši ustvaril pravi čebelarski muzej (pisna, slikovna gradiva,
praktične pripomočke, ki so se nekdaj uporabljali v čebelarstvu)
pred hišo pa je imel postavljenih več starih čebelnjakov iz vse
Slovenije, pa tudi čebelnjak s čebelami, katere dobrote smo lahko
tudi kupili.
Pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah (Cerkev s tremi zvoniki)
smo si ogledali eno izmed najlepših arhitekturno urejenih kleti,
ki je zgrajena pod cerkvijo, katera pa danes služi kot protokolarni
objekt, v katerem vam postrežejo z odličnim vinom in špehovko.
Po tej kleti sta nas popeljala predsednik turističnega društva in
podžupan občine Sveta Trojica, ki sta nam predstavila kraj Sveta
Trojica, posebno še zgodovino kleti, hkrati pa tudi postregla z dobro kapljico in špehovko.
Od Svete Trojice smo se odpravili k Sveti Ani v Slovenskih Goricah, kjer smo obiskali prav posebno domačijo Danice in Jožeta
KOLARIČ, ki se ukvarjata z zeliščarstvom. Posebnost njihovega
zeliščnega vrta je zbirka posajenih okoli 250 zdravilnih zelišč in
pa zemljanka, ki ji tudi pravijo »čajnica«., kjer ni dobre vinske kapljice, pač pa te postrežeta z raznovrstnimi čaji. Pozno v popoldanskem času smo zapustili prečudovit vrt z zelišči in se odpeljali
do kmetije odprtih vrat Gundel-Šenveter v Dražen Vrhu, ker sta
pripravila dobrodošlico Cvetka in mož Mirko ter postregla z bogatim kosilom in dobro doma pridelano kapljico.
Kmetija se nahaja med lepimi griči Slovenskih Goric, med romarskima cerkvama Svete Ane in Marije Snežne, kjer se lahko odpočijete in podkrepite po prehojeni Keltski, Anini ali Jesenski poti.
Po prijetnem druženju s strokovno delavko iz Lenarta, ki nas je
vodila po prelepih gričih in krajih Slovenskih Goric smo ob sončnem zatonu zapuščali ta prečudoviti kraj,
kjer smo se srečevali z lastniki kmetij, ki se ukvarjajo s sadjarstvom, raznimi dopolnilnimi dejavnostmi, zeliščarstvom, čebelarstvom, kmečkim turizmom in potarnali, da je njihov največji
problem državna birokracija.
Kar prehitro je minil dan in zopet smo bili v Litiji seveda z željo
da strokovna tajnica društva Vesna VELIKONJA organizira še več
ekskurzij, kajti »Slovenija je lepa naša dežela«, katere kraje si je
vredno ogledati in spoznati življenje ljudi, ki po svojih močeh
kljub težkim pogojem v katerih živijo ustvarjajo in ohranjajo našo
slovensko domovino-pokrajino.
Ciril Golouh

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
• VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
• ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA
IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC
JESENSKI IZLET
Organizator izletov pri socialni komisiji društva
Marko Dernovšek je ponovno pripravil jesenski izlet. Tokrat bomo obiskali Planico, kjer si
bomo ogledali vseh šest planiških skakalnic. V
programu izleta je tudi ogled izvira Save Dolinke, obisk Planinskega muzeja v Mojstrani ter Kovaškega muzeja v
Kropi. Kosilo bomo imeli v gostilni Kozovc v Radovljici.
Izlet bo v petek, dne 12.9.2014. Odhod avtobusa izpred društva
bo ob 7. uri. Povratek v Litijo je predviden med 19. in 20. uro.
Cena izleta za člane je 27 EUR, za nečlane 32 EUR.
Prijavite se lahko v društveni pisarni. Število mest je omejeno.
V času od 19. 08. do 27. 08. 2014 bo pisarna društva zaradi
letovanja zaprta.

KOPALNE KARTE
Obveščamo vas, da lahko tudi letos invalidi z odločbo po znižani
ceni kupijo 10 kart za 3-urno kopanje v Laškem (cena 5,50 EUR)
in 10 kart za 3- urno kopanje v Rimskih termah (cena 5 EUR).
Karte veljajo od ponedeljka do petka.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z Društvom diabetikov ponovno pričnemo s plavanjem in
vadbo v bazenu v Šmartnem v sredo, dne 10. septembra. Kot doslej, bo plavanje potekalo vsako sredo od 16. do 17. ure. Vljudno
vabljeni!

REKREATIVNA VADBA

Redna vadba je nujno potrebna za zdravje in vitalnost v vseh življenjskih obdobjih, zato vas vabimo na vodeno vadbo, ki bo potekala ob ponedeljkih od 10. do 11. ure v telovadnici na Tenis parku
As. Z vadbo bomo pričeli v ponedeljek, 8. septembra. V prijetnem
vzdušju in pod strokovnim vodstvom skrbimo za ohranjanje in pridobivanje moči ter kondicije celega telesa.
Vabimo vse, ki si želite narediti nekaj zase, da se pridružite
naši skupini in tako poskrbite za svoje zdravje in boljše počutje.
Del sredstev za sofinanciranje dejavnosti prispeva društvo,
za svoje člane, iz posebnih socialnih programov, katere sofinancirajo Fiho ter občini Litija in Šmartno pri Litiji.
Mojca Bajc
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Ne bodi Len, Pleši!

tenis klub AS
Nastja Kolar letos na US OPEN
in odlične uvrstitev litijskih
tenisačev na lestvicah TZS
Nastja Kolar nadaljuje z uspešnimi nastopi na WTA turnirjih. Na
Kitajskem se je dvakrat uvrstila med 16 najboljših in s tem še popravila svojo uvrstitev na WTA lestvici. Trenutno je na 183. Mestu
WTA lestvice in druga najvišje uvrščena slovenka za Polono Hercog,
Tadeja Majerič pa je tretja. Uvrstitev pod 200 na WTA lestvici pa
je letos Nastjo Kolar že uvrstilo v žreb
za kvalifikacije zadnjega Grand Slam
turnirja sezone in sicer bo nastopila v
kvalifikacijah US OPEN turnirja.
Teniška zveza Slovenije je objavila
nove lestvice, na katerih igralci Tenis
kluba AS Litija znova dosegajo odlična
mesta. Gregor Kokalj je na 1. mestu
v kategoriji do 16 let pri fantih, Tina
Godec pa na 2. mestu do 16 let pri dekletih. Za Tino Godec je to doslej najvišja uvrstitev na lestvicah TZS. Nastja Kolar je na 2. mestu
članske lestvice, za Polono Hercog, Nik Razboršek je na 7.mestu.
Ostale odlične uvrstitev imajo še Tom Ašič, ki
je na 15. mestu do 14 let, Mark Mesarič s 16.
mestom do 16 let, Godec Tina, ki je poleg 2.
Mesta do 16 let tudi na odličnem 10. mestu
do 18 let, prav tako Gregor Kokalj, ki je na 1.
mestu do 16 let in tudi na odličnem 14 .mestu
do 18 let, med TOP 25 pa sta še Lara Jamšek
na 21. mestu do 16 let in Blaž Bizjak na 20.
mestu pri članih. To so odlični rezultati kluba
in potrdilo dobrega dela trenerjev in tekmovalcev. Vse zainteresirane, ki se želite priključiti tej uspešni ekipi, Vabimo s septembrom na vpis v novo sezono
teniške šole. Vpisujejo se otroci od 5-6 leta starosti dalje.
V drugi polovici julija je bilo nekoliko manj tekmovanj. Tina Godec in
Tom Ašič sta nastopili na turnirju
do 16 let v Portorožu. Tom Ašič je
izgubil v 2. kolu, Tina Godec pa je
bila znova zelo uspešna in se je uvrstila v polfinale ter osvojila pokal za
3. mesto. Tina Godec je nato odlično odigrala tudi na mednarodnem ITF turnirju do 18 let v Stobreču.
Tina je zabeležila 3 zmage v kvalifikacijah, nato pa je v glavnem
turnirju naletela na 2. nosilko, ki je bila za odtenek boljša in bolj
izkušena od Tine.
Znova je po poškodbi pričela z nastopi za WTA lestvico tudi Pia Čuk,
ki je bila kar trikrat zapored uspešna v glavnem turnirju in sicer je
zabeležila po eno zmago v Avstriji, na Danskem in v Srbiji ter tako
osvojila 3 nove WTA točke. Glede na to, da so to prvi nastopi Pie
Čuk po februarju, so tri zaporedne uvrstitve med 16 najboljših dober obet za zaključek letošnje sezone.
Z evropskega prvenstva do 16 let se je polovično zadovoljen vrnil
Gregor Kokalj. Na prvenstvu posameznikov je namreč izgubil že v
1. krogu, na prvenstvu ekip, pa je Gregor Kokalj sicer zmagal vse
svoje tekme, žal pa ostalim članom ekipe ni šlo najbolje, tako da se
ekipa kot celota ni uspela uvrstiti v boj za svetovno prvenstvo. Gregor Kokalj, sicer najboljši slovenski tekmovalec do 16 let in hkrati
tudi državni prvak do 18 let jeseni zaključuje s tekmovanji v kategoriji U16 in se bo posvetil mladinskim in članskim tekmovanjem.

Tenis klub AS Litija vpisuje otroke
v starosti od 5. leta dalje
Vpis: vsak dan od 09.00 – 22. 00 ure na Tenis parku AS
(prijavnico oddate za šankom bistroja AS ali v pisarni TK AS)
ali po faxu 01/8980-801 ali
e-mailu: MELITA.ASTEPROM@GMAIL.COM
Teniška šola bo potekala: 1x ali 2x tedensko po 60 minut vadbe
Pričetek teniške šole: SEPTEMBER 2014 (termin bo sporočen po
prispelih prijavah)
Cena:
a) 35 eur/mesec - (za program 1x tedensko)
b) 65 eur/mesec - (za program 2x tedensko)
TERMINI: a) pon od 17. ure dalje; b) tor od 17. ure dalje;
c) sre od 17. ure dalje; d) čet od 17. ure dalje
Točni termini in urniki bodo oblikovani po zaključku prijav, pri čemer se maksimalno trudimo upoštevati Vaše želje.
Treningi se izvedejo ob vsakem vremenu (v primeru dežja v teniški
hali). Število otrok v skupini je omejeno.
Oprema: Copati za tenis, lopar (omejeno število loparjev si
lahko tudi brezplačno izposodite)
TEKMOVALNI TENIS:
Za otroke, ki se želijo vključiti v tekmovalni tenis, je priporočljiva
vadba oz. treningi 3x tedensko po
60 min. Primerna starost za vključitev otrok v tekmovalno skupino
je od 7-8 leta dalje.
Za tekmovalno skupino dobite vse informacije v Tenis centru AS
Litija.
- - - - - - - - - - - - - - odreži in vrni na TENIS PARK AS - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIJAVNICA ZA VPIS V TENIŠKO ŠOLO:
IME IN PRIIMEK: _ ______________________________________________
ROJSTNI DATUM: _______________________________________________
NASLOV: _ _____________________________________________________
MOBILNI TELEFON (za SMS sporočila) ___________________________
E-MAIL NASLOV: _______________________________________________
ODLOČAMO SE ZA PROGRAM: (OBKROŽI)
a) 1x tedensko b) 2x tedensko c) tekmovalni tenis 3 x tedensko
IME IN PRIIMEK ENEGA OD STARŠEV: ___________________________
_______________________________________________________________

PODPIS staršev: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AVDIL
NRECAJ s.p.
Zglavnica 7,
1272 Polšnik
GSM:

031 328 663
▪ Kompletna zunanja ureditev
▪ Izdelava kamnitih škarp
▪ Druga gradbena dela
E-mail: avdosp@gmail.com

Torek 26.8.2014, ob 17. uri

POVABILO NA
KOLESARSKI VZPON
V OGLARSKO DEŽELO
NA DOLE PRI LITIJI
Start: 13.09.2014 med 9. in 10. uro (posamičen start) s parkirišča
pri AS v Litiji
Cilj: Športno igrišče pri OŠ Dole pri Litiji v sklopu prireditve »Oglarska dežela 2014«
Proga: Dolžina proge 27 km, višinska razlika 430 m. Kolesarji vozijo posamično.
Nagrade: Vsak prijavljen udeleženec bo prejel spominsko majico,
topli obrok in napitek.
Prireditev bo potekala ob vsakem vremenu. Kolesarji vozijo
na lastno odgovornost in z upoštevanjem cestnoprometnih
pravil. Otroci samo v spremstvu staršev ali skrbnikov in z obvezno uporabo zaščitne čelade!
Organizator: Športno društvo Dole pri Litiji
Informacije:
Janez 051 609 676
Športno društvo Dole
www.dole.si

Plesno športno društvo NLP je uspešno zaključilo sezono v šolskem letu 2013/14. V plesu
združujemo več plesnih zvrsti (hiphop, street,
break, jazz balet, ustvarjalni gib), tako za rekreativno vadbo kot
tekmovalno, od najmlajših predšolskih otrok, šolarjev, dijakov in
študentov ter odraslih.
Z nami je vedno plesno. Mlada umetnica Lea Rojec je gibe vseh naših plesalcev in plesalk spravila v gibanje skozi kratke filme. Uživali
smo v nočnem plesnem kinu, spoprijeli smo se s Tadejevo idejo
za Litijski pustni karneval, sodelovali na Litijskem teku, zaplesali
novoletni in zaključni produkciji, občinskih in regionalnih revijah,
državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih, kjer smo si na novo
napolnili domišljijo in energijo.
Da smo v plesnem društvu NLP zbrani
plesni strokovnjaki (Tadej Premk, Katjuša Premk, Tjaša Dražumerič, Maša Mesarič, Nataša Lovše Pepelnak ter zunanji
trenerji in koreografi), kažejo naši super
plesni podvigi.
V projektu Šolski plesni festival, so se
otroci PŠ Vače že četrto leto zapored
udeležili področnega tekmovanja v Ribnici.
Pod okriljem Plesne zveze Slovenije tekmujemo že nekaj let. Udeležili smo se pokalnih turnirjev v modernih
plesnih zvrsteh, kjer smo izpolnili norme za nastope na državnem
prvenstvu. V hip hopu barve našega plesnega društva branita Urška in Sara (31.in 19. mesto na
MTP lestvici med mladinkami in
članicami).
Na državnem prvenstvu v mesecu juniju v Novi Gorici sta si
prvič odlična mesta priplesala
para v kategoriji hip hop otroci
Ana in Maša ter Liza in Tea. Mladinski pari (Aja in Lana, Žana in
Janja, Nika in Manja, Tana in Ela) so se uvrstili v zlato sredino točkovne lestvice MTP, kar je v družbi velikih plesnih šol velik uspeh.
Med člani sta Maša in Žan na DP osvojila enkratno 8. mesto, kar
je za prvo leto v članski kategoriji lepa popotnica za naprej. Tudi
mladinska hip hop skupina JANSKOP CREW (Sara, Nika, Ana, Aja,
Lana, Žana, Janja) lepo napreduje in je na DP osvojila
15. mesto. Pri hip hop formacijah, ki so najelitnejša
kategorija in si jo lahko
privoščijo plesna društva,
ki delajo kakovostno v vseh
treh starostnih kategorijah,
ponosno ugotavljamo, da
se nam za podmladek ni
treba bati. S koreografijo
(Katjuša Premk) MRAVLJE
so dosegli 7. mesto. Prvič
smo imeli tudi člansko formacijo THEATRE (Tadej Premk), ki je dosegla 11. mesto in pustila
zelo dober vtis in lepo popotnico za naslednje leto.
Na EVROPSKEM PRVENSTVU v hip hopu, ki je potekalo od 10.6.
- 13.6.2014 v Italiji – Rimini,
sta Maša in Žan osvojila 31.
mesto. Na evropsko prvenstvo se je uvrstila tudi članska skupina NEVER 7 FINGERS (Lara, Žan, Neža, Nina,
Diana, Maša, Lea). Osvojili so 7. mesto med 39. skupinami.
V plesnem društvu pa se ukvarjamo tudi z novejšo STREET DISCIPLINO. Aljaž Strmljan – svetovni prvak 2013 med mladinci, je v
letošnjem letu prestopil k članom in svoj uspeh kronal s prvim mestom na MTP lestvici.
Z letošnjem letom pa smo dobili tudi EVROPSKO PRVAKINJO V
STREET DISCIPLINI. Junija se je iz Litve SARA BENDRA vrnila z zlato medaljo. ČESTITKE!
Sara je plesala tudi v paru z Jono, kjer sta s komično točko Obelix
in Asterix, do solz nasmejali občinstvo in na DP v finalu zasedli 6.
mesto, v zares hudi konkurenci.
V plesnem društvu gojimo tudi jazz. Naše mladinke (Aja, Lana, Ela,
Tana, Mija, Zala, Žana) so na DP (koreografinja Nina Masilo) dosegle 4. Mesto.Mladinski par (Aja in Lana) je bil šesti. Letos se je na
DP uvrstil tudi naš podmladek PIKE POKE (Pia, Anita, Živa, Nika,
Ela, Nuša), ki so osvojile odlično 2. mesto. Med članskimi solistkami se je Nina uvrstila na 6. mesto, Aja pa je bila med mladinkami
10-ta.
Številne utrinke v obliki filmčkov lahko najdete na naši strani www.
psdnlp.com.
Vabljeni, da se nam pridružite v novi sezoni 2014/2015. Vse informacije o vpisu, našem ustvarjanju in plesnih dosežkih najdete na
Facebook strani NLP Litija.
Info: mob:041418343, 040 244842; email: psd.nlp@gmail.com;
fb: NLP Litija

Info-Sec.si

IT rešitve in računalniške storitve
• Servis, nadgradnja in
vzdrževanje
• Diagnostika in virusna
zaščita
• Nastavitve omrežij

• Strokovno svetovanje IT
storitev
• Video nadzor
• Pogodbeno vzdrževanje
• Izdelava spletnih strani

040-659-165, info@info-sec.si
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Odštevamo zadnje dneve
do prvenstva
Obnova kopalnic, garderob, wc-jev je zaključena. V
teh dneh se lotimo še montaže mizarskih del in vrata
v novo sezono so odprta. Idej in načrtov ne zmanjka tudi za prihodnje. Verjamemo, da bo naša volja močnejša od
trenutnih razmer in da smo in bomo vzor številnim drugim klubom.

Naj se v zadnjih dneh lotimo bolj tekmovalnega dela. Kot smo že
zapisali, Litija ponovno nastopa v RLL (4.liga). Pred prvenstvom se
bo odvil tudi predkrog pokala, kjer bo Litija odigrala prvo tekmo z
novo ekipo Dol pri Ljubljani in sicer najverjetneje v sredo, 27.8. na
igrišču NK Litija. Za prvo prvenstveno tekmo pa se obeta občinski
derbi v Kresnicah med NK Kresnice in NK Litija. Vsi klubi v občini
potrebujejo podporo občanov, saj se bo s tem pokazalo, da je nogomet v Litiji doma in da upravičeno pričakujemo boljše rezultate
članskih ekip. V tem času se še igrajo prijateljske tekme in izbira
igralce za ekipo. O odhodih igralcev in prihodih še ne moremo pisati, zato bomo več predstavili ob začetku prvenstva na spletni strani
www.nklitija.si in v septembrski številki občana. Tudi za vsa delegiranja-razporede tekem spremljajte spletno stran.
Precej močnejša bo kadetska in mladinska liga 1. MNZ, kjer bo za
razliko od lani (5) nastopilo kar 11 ekip. Novinci v ligi so Šmartno,
Bela krajina, Grosuplje, Medvode, Vrhnika, Moravče, Črnuče, ki se
bodo pridružili ekipam Zagorja, Litije, Mengša in Dolomitov.
Zanimiva bo tudi 1. Liga MNZ starejši dečki U-15, kamor se ekipa
Litije vrača po 3 letih, saj je zadnje 2 leti igrala v 2. ligi in si ponovno
priborila napredovanje. Prav pri U-15 in U-13 je tudi največ sprememb, saj je v Litijo prišlo veliko fantov iz Hotiča, Kresnic, Jevnice,
kar potrjuje, da se v Litiji z mladimi dobro dela. Tudi pri kadetih in
mladincih so se igralci vrnili iz sosednjega Zagorja in Trbovelj.
Najmlajši začnejo malo kasneje, zato imajo še čas. Tudi ti pa pridno
trenirajo po selekcijah u-11, U-9 in U-8.
Iz dneva v dan dokazujemo, da si naši najmlajši nogometaši zaslužijo
kar se da čim boljše pogoje za vadbo. Da pa bomo lahko zastavljene
cilje uresničili potrebujemo Vašo pomoč, zato Vas prosimo, če nam
namenite finančna sredstva v višini, ki so za Vas sprejemljiva. Za
vašo darežljivost Vam bomo iskreno hvaležni. V zahvalo Vam lahko
ponudimo prostor, kjer boste namestili svoj promocijski transparent
in posredovali bomo tudi pisne zahvale preko distribucijskih kanalov. Finančna sredstva za pripomočke za trening ali umetno travo je
mogoče nakazati na naš TRR: SI56 0202 3001 5889 966.
Dobrodošla so finančna sredstva tako pravnih kot fizičnih oseb.
Ponovno vabimo tudi vse najmlajše v nogometno šolo Litija. Treningi za najmlajše so trenutno ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 16.30 uri. Ponudite možnost tudi vašemu otroku, da ima
možnost postati nogometna zvezda. Od večine najmlajših je želja
prav nogomet, saj je le ta najpopularnejši šport na svetu. Za kontakt, informacije pokličite 031/80-40-88 ali pišite na nogometniklublitija@gmail.com ali si oglejte spletno stran www.nklitija.si .
Prilagamo tudi prijavnico. 
UO NK Litija
Gregor Zavrl, predsednik

NOGOMETNI KLUB LITIJA
vabi v nogometno šolo
KDAJ: 3x do 4 x tedensko, začetek avgust 2014
KJE: na nogometnem igrišču NK Litija
KDO: dečki, deklice (od 1. do 9. razreda)
KAJ NUDIMO: strokovno vodeno nogometno vadbo (trener s predpisano izobrazbo), tekmovanja med nogometnimi klubi, vpeljavo na
zdravo tekmovalnost v skladu s pravili fair playa, in predvsem veliko
zabave
ZAKAJ NOGOMET: zaradi moštvene igre, druženja, sklepanja novih
prijateljskih vez, homogenega delovanja v skupini in razvijanje motoričnih sposobnosti posameznika.
KAKO DO PRIJAVE: izpolnjeno prijavnico vrnete do 30. 8. 2014 v
NK Litija (prijavnico oddate v NK Litija) ali e-mailu: nogometniklublitija@gmail.com . Ostale informacije glede vpisa po telefonu: 031/
80-40-88 (Gregor)
POTREBNA ŠPORTNA OPREMA: majica, hlače, ustrezna športna
obutev
VADNINA: 25 € mesečno
IZVEDBA VADNIN PO STAROSTNIH SKUPINAH: treningi potekajo
popoldne od 16. ure dalje, tekmovanja so ob sobotah ali nedeljah

Postani zvezda tudi ti!

NOVICE IZ NK KRESNICE
Pričele so se priprave članske ekipe za novo nogometno sezono 2014/15. Člansko moštvo je že odigralo že
nekaj prijateljskih tekem. Prvo tekmo so na domačem
igrišču odigrali z ekipo novega tretjega ligaša Ilirije iz Ljubljane, in
jo ob nepopolnem moštvu iz domače ekipe izgubili.
Drugo tekmo je članska ekipa odigrala tudi z novim tretje ligašem
in lansko letnim zmagovalcem regionalne lige NK Komendo in jo
premagali z rezultatom 2:1.
Tretjo pripravljalno tekmo so odigrali na igrišču NK Dob z istoimenskim klubom, ki nastopa v drugi ligi in igrali neodločeno 2:2. V ekipi
so že nastopali »novinci«, ki so okrepili moštva NK Kresnice.
V razmaku enega dne so na naslednji tekmi na domačem igrišču
gostili ekipo Rudarja iz Trbovelj in ob nepopolni ekipi tekmo izgubili.
V soboto 16.8 članska ekipa gostuje pri Savi iz Kranja, ki je tudi
tretje ligaš.
Do prvenstva, ki se bo začelo konec meseca sta preostali še dve
prijateljski tekmi in to z ekipo mladincev iz Radomelj in članski ekipo Tabora iz Vižmarje.
Člansko ekipo čaka še pokalna tekma z ekipo Rudarja iz Trbovelj, ki
se bo odigrala 27.8 na igrišču v Kresnicah.
V poletnem prestopnem roku je nekaj igralcev iz Kresnic odšlo,
prišli pa so novi, ki bodo kvalitetno ojačali moštvo.
Mlajše selekcije so pričele z treningi in trenerja Joško Nejedly in
Miha Malenič imata polno roke dela.
Novo nogometno sezono v klubu pričakujejo optimistično, tako kot
v tekmovalnem kot organizacijskem.
Pričetek nove tekmovalne sezone bo razburljiv, saj se pričakujeta
dva lokalna derbija doma z ekipo Litije in drugi v gosteh z ekipo
Jevnice.
Tekmecem želimo obilo športne sreče, navijačem pa užitek pri gledanju tekem. 
Jože Kovič

GASSHUKU PINETA 2014
Tudi letos je od 29. junija do 6. julija 2014 potekal 8. poletni kamp tradicionalnega karateja v
naselju Kastania pri Novigradu (Pineta). Poletna
šola »GASSHUKU PINETA« že kar tradicionalno
poteka v soorganizaciji karate kluba Huda Mravljica (Jesenice), karate kluba Mi-Ki (Jesenice), karate kluba Goryu
(Tolmin) in karate kluba Kensei (Litija). Uspešno sodelovanje med
klubi iz različnih koncev Slovenije in tesno sodelovanje njihovih trenerjev omogoča kakovosten in pester program strokovnih karate
vsebin, ki vsem udeležencem poletne šole dodatno popestri znanje, ki so ga že pridobili skozi treninge v celotnem letu v svojem
matičnem klubu. Poletne šole se je tudi letos udeležilo skoraj 70
staršev in otrok.
Kot vsako leto, so tudi tokrat potekali treningi v jutranjih in večernih urah, kjer so se vadile tehnike kihona (karate tehnika, položaji
in gibanje), kat in borb. Ostali čas pa je bil namenjen raznim delavnicam, športnim in zabavnim igram. V večernih urah so otroci
uživali v risankah kina pod zvezdami, starejši člani pa so preživljali
trenutke v družbi vrstnikov. Prav tako ni manjkal družabni večer s
piknikom ob romantičnem sončnem zahodu tik ob morju. Letos je
bil tudi prvič organiziran izlet z ladjico v Poreč.

Ker se sezona 2014/2015 začenja že v avgustu,
so ekipe začele s treningi konec julija in v začetku avgusta. Ekipe se oblikujejo, saj je predvsem
v članskih ekipah prišlo do sprememb igralcev,
ki bodo nastopali v ligi. Trenerji sestavljajo začetne enajsterice in jih preizkušajo na pripravljalnih tekmah. Zato so nogometne površine vsako popoldne zasedene, saj vse ekipe trenirajo po vsaj štirikrat tedensko.
Ekipe, ki bodo letos nastopale v različnih starostnih skupinah imajo
tudi različne sisteme tekmovanj, zato se na treningih pripravljajo
in prilagajajo na nov način igranja, kar posledično pomeni večjo
zasedenost igralnih površin.
V Jevnici bodo tudi letos igrale ekipe od mlajših dečkov in deklic pa
vse do članskih enajsteric, zato bodo vsak konec tedna na sporedu
prvenstvene tekme.
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.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

Kadetsko svetovno prvenstvo
v Taekwondo-ju
Prvič v zgodovini Taekwondoja so se na svetovnem
prvenstvu pomerili kadeti. Kraj dogajanja je Baku,
glavno mesto Azerbajdžana. Svetovnega prvenstva se je udeležilo
65 držav, 574 mladih borcev v starosti od 12 do 14 let.
V to azijsko mesto je odpotovala pet članska slovenska reprezentanca, ki jo sestavljajo
trije tekmovalci in dva trenerja. Slovensko reprezentanco
sta spremljala reprezentančna trenerja Tomaž Zakrajšek
in Goran Divkovič. V Baku je
odpotoval tudi naš najboljši
kadet Tadej Pirc.
Tadejeva kategorija je bila na
sporedu 25.7.2014. Tadej je
bil dobro pripravljen za to svetovno prvenstvo, saj je v juliju opravil
veliko treningov z klubskim trenerjem Francijem Šircljem, reprezentančnim trenerjem Tomažem Zakrajškom in ne nazadnje tudi z
bratom Domnom. V borbi mu je nasproti stal predstavnik Gruzije,
Daviti Zurabashvili, katerega se Tadej ni ustrašil in je prvo rundo
dobro kljuboval nasprotniku. Po izenačeni prvi rundi je v drugi dobil Tadej udarec v glavo, kar
je Gruzijca potisnilo tri pike
naprej. Tadej je v zadnjih
trenutkih napadel na vse ali
nič, in posledično dobil še
en udarec v glavo, ki pa je
po mnenju trenerjev bil sporen. Tadejeva borba se je
končala z rezultatom 8:4.
Nismo razočarani, saj vemo
za vsa odrekanja Tadeja,
brata Domna in staršev za priprave, ki so bile vložene za to svetovno prvenstvo. Ves ta vložen trud pa se bo obrestoval na katerem
od prihajajočih tekem. Tadej in njegov brat Domen v avgustu že
vneto trenirata, saj so počitnice zanju že praktično končane, ker se
s septembrom pričnejo nove tekme.

Obilica zabave, treninga in veliko prijateljstva - Gasshuku Pineta je
še vedno zakon! Se vidimo prihodnje leto!
KK Kensei
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 2014/2015 potekali v
veliki telovadnici OŠ Gradec ob ponedeljkih in četrtkih od 17.00 do
18.00. Vabljeni!

PRIJAVNICA
OTROKOVI PODATKI
IME IN PRIIMEK: ___________________________________________
DATUM ROJSTVA: __________________________________________
PODATKI STARŠEV oz. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
IME IN PRIIMEK: ___________________________________________
NASLOV: _________________________________________________
TELEFON: ________________________________________________
E-NASLOV: _______________________________________________
PODPIS STARŠEV
oz. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA: _ ______________________________

Novice iz ŽRD Litija
Čas počitnic in dopustov počasi mineva in s pripravami na novo sezono smo pričeli tudi v ŽRD
Litija. 18. avgusta so pričele z vadbo vse starejše
selekcije, ki nastopajo v ligaških tekmovanjih, v
septembru pa se jim bodo pridružila še mlajše deklice in dekleta v mini rokometu. Letos bodo v državnem prvenstvu
dekleta nastopala v štirih kategorijah, igralke mini rokometa pa
bodo nastopila na področnem tekmovanju. Letos bomo v društvu
prvič imeli člansko ekipo, ki se bo s tekmicami borila v 1.b državni
ligi. V pripravljalnem obdobju bodo dekleta vadila 4-5 krat tedensko in odigrala kar nekaj prijateljskih tekem. Večji poudarek želimo
tudi letos dati tistim najmlajšim, ki vadijo v kategoriji mini rokometa. Vadbe mini rokometa bodo za učence od 1. do 5. razreda
organizirane na obeh osnovnih šolah v Litiji. Nekajkrat letno bodo
organizirani turnirji med šolami kjer se bodo dekleta lahko pomerila med seboj, prav tako načrtujemo obisk vsaj dveh turnirjev v tej
starostni kategoriji. Poglavitni cilj društva pa je, da dekletom omogočimo strokovno vadbo in kvalitetno preživljanje prostega časa.
Vabimo vsa dekleta, ki vam je žoga dobra prijateljica, da se nam
pridružite in tudi ve postanete pomemben člen naše ekipe in izkusite prednosti, ki jih prinaša ta lep kolektivni šport.
Se vidimo! 
ŽRD Litija

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Življenje celo si garala,
vse za dom in zemljo dala.
Le sledi ostale so povsod,
od dela pridnih tvojih rok.

Z A H VA L A
V SPOMIN
2. avgusta je minilo pet dolgih let odkar smo se poslovili
od moje drage žene

Nenehno mi misli uhajajo k tebi
in obujajo lepe spomine na skupna leta.
Hvala vsem, ki se je spominjate.

FRANČIŠKA HOSTNIK

Španov Peter iz Strmce
27.6.1946 – 9.6.2014

rojena Škrabanja
30.9.1940 – 13.7.2014
iz Podroj

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za vse
besede tolažbe, darovano cvetje, sveče in svete maše. Iskreno se zahvaljujemo sosedom Krčanovim, Ježevim in Veldinovim za takojšnjo
in nesebično pomoč. Hvala dežurni službi ZD Litija za dolgotrajen
trud, da bi našega ata vrnili v življenje. Hvala gospodu župniku Ivanu
Trnovcu, PGD Vače in pevskemu zboru Lipa Vače za lepo opravljen
pogrebni obred in poslovilne besede. Hvala tudi g. Pavlu Hiršlju in g.
Karlu Jurjevcu iz KS Vače za poslovilni govor. Ata Peter naj ostane tudi
v vaših srcih in spominih kot bo za vedno ostal v naših.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom,
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše
in denarno pomoč. Hvala duhovniku Vinku Malovrhu za poslovilni
obred, pevcem, trobentaču, pogrebcem in Patriku Benedičiču za ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji
poti.

Vsi njegovi

Vsi njeni

Mož Vinko

Kako je lepo, ko v vasi je nekdo,
ki vprašaš ga lahko, kako včasih je bilo,
kdaj rodil se je kdo, kako že ime mu je bilo,
kdaj zgodilo se je to, kdaj maša bo?
Vse to v tvoji brihtni glavi je bilo.
Zdaj le spomini ostali so, vse drugo s Fani je odšlo.
Angeli so ponesli jo, tja v zvezdnato nebo.

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

V 74. letu starosti nas je zapustila naša draga žena,
mama in babica

PETER JUVAN

MARIJE JAMNIK
iz Nove gore pri Gabrovki

Z A H VA L A

V 68. letu je nenadoma za vedno zatisnil oči naš dragi mož,
oče in dedek

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

FANI POGREŠAMO TE!

V SPOMIN

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi mož, oče, ded in praded

V 74. letu nas je zapustila

Minila so štiri leta, odkar nas je zapustil naš dragi mož,
oče in dedek

ANTON OKORN

FRANČIŠKA ZUPAN

ŠTEFAN SITAR

8.9.1939 – 11.7.2014
iz Velikega vrha pri Litiji

Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred slovesa pri pogrebni
maši, hvala osebju KSP Litija za vso pomoč in podporo, hvala Urgentni službi ZD Litija, gasilcem PGD Litija, Društvu za razvoj Velikega
vrha, pevcem, trobentaču in hvala vsem za izrečena sožalja, darovano
cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na zadnji
poti.
Vsi njegovi
Mrtvi niso vsi mrtvi,
mrtvi živijo v nas
in bodo drugič umrli
z nami in v nas.

iz Selc 1
Dole pri Litiji
16.11.1939 – 22.7.2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za pomoč, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Zahvala g. župniku Robertu Hladniku za lepo opravljen obred,
praporščakom, pevcem in g. Vladimirju za poslovilne besede.

Vsi njeni

Litijska Lipa za Litijane

Z A H VA L A
Za vedno nas je zapustila naša draga

ANA MALI
8.9.1922 – 3.6.2014
iz Save

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, cvetje, sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Andreju iz Save
za poslovilni obred.

Hči Silva, hči Tončka z družino, vnuk Tomaž
in pravnuk Boštjan.

Spoštovane občanke in občani!
Vokalna skupina Lipa je vselej bila eden izmed prepoznavnih “atributov” mesta Litija.
Prebivalci mesta ob Savi smo lahko ponosni na izredno glasbeno-vokalno dediščino,
ki nam jo nekaj aktivnih in vrhunsko kulturno in humanistično
izobraženih posameznikov vsakdanje prinaša bližje v naša življenja. Glasba je tako močna razsežnost v Človekovem bivanju, da se na poseben način, tako ali drugače, dotika vsakogar
izmed nas. Vzbuja nešteto občutij, ki nam vsem ponujajo smisel v življenju ...
Pevci moške zasedbe vokalne skupine Lipa smo v duhu zapisa
nega tako počaščeni, da smemo s svojim petjem sodelovati tudi
ob slovesih od vaših in naših bližnjih. Z glasbo, ki jo vpletamo v
najbolj življenjske dogodke (med katere spada tudi smrt), se širimo prek meja koncertnih dvoran, s tem pa rasemo tudi v sebi in za
Druge ...
Litijska Lipa bo ob vaši podpori še naprej poskušala peti in
živeti ta duh ...
PETJE NA POGREBNIH SLOVESNOSTIH

Pevsko društvo Lipa Litija - kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160

3.3.1957 – 3.8.2010
iz Sp. Hotiča

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

Vsi njegovi

OBV EST IL A / KR I ŽAN KA
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NE PR E M IČNINE

mali oglasi

Prodam 3 sobno stanovanje 77 m2.
Stanovanje je popolnoma obnovljeno (električna
in vodovodna inštalacija, okna, radiatorji, vrata...).
Nahaja se v centru Litije, v pritličju in je lahko
takoj vseljivo. Vredno ogleda.
Informacije na GSM: 041/719 444.

Podarite
odvečne knjige, priročnike.
Pokličite, pridem z veseljem,
jih odpeljem in ohranim.
Gsm: 030 996 225

nagradna križanka

sestavil:

KEMIJSKI
ZNAK
ZA KALIJ

NUDIM
POMOČ

Vam primanjkuje časa?
Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi opravili, s
košnjo trave, z obrezovanjem grmovnic, obžagovanjem dreves, potrebujete pomoč močnih
rok? Pokličite Tomaža
na GSM: 040 720 148,
dogovorili se bomo kaj,
kako in kje vam lahko
pomagam. 
Tomaž Brinovec, CDK
37, 1270 Litija

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

popravila in čiščenje
zobnih protez
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Težje besede: TORRES, MONET, VOJARIN, NATAN,
EBAN
Izžrebanci križanke iz meseca JULIJA 2014 prejmejo
BON za družinsko pizzo Valvasor. Nagrado prejmejo v
Tiskarni ACO.

1. Franci Vozelj, CKS 3, 1270 Litija
2. Andreja Kalan, Jevnica 64, 1281 Kresnice
3. Branka Jozelj, Badjurova 2, 1270 Litija

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada 5400 izvodov.
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.
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Ob začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko razigranih
otrok, ki se še ne zavedajo nevarnosti, ki jih predstavljajo situacije v prometu. Zato je zagotavljanje varnosti otrok v prvih
septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije.
Na cestah veliko pogosteje kot med počitnicami srečujemo
otroke, med njimi se jih mnogo poda v šolo prvič. Skrb za tiste,
ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu,
je izredno pomembna. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti
tudi na učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole in so
še razigrani.
Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne
predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki
obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti
hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za
njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem
prometu.
Intenzivne aktivnosti bo Policijska postaja Litija v sodelovanju
s Policijsko upravo Ljubljana, pričela izvajati že zadnji teden v
mesecu avgustu.
Namen poostrenih nadzorov oziroma prisotnost policistov, v
neposredni bližini osnovnih šol, pred pričetkom šolskega leta
je, da se udeležence cestnega prometa opozori na prihajajoče
šolsko leto in s tem povečano število otrok.
Poglavitna cilja policistov v prvih šolskih dneh sta:
- umirjanje prometa – nadzor hitrosti, v časovnih okviri, ko
učenci prihajajo v šolo in ko iz nje odhajajo domov;
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Za vse informacije pokličite: 070 737 737
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razne stare predmete,
odlikovanja, medalje,
značke, bajonete, čelade, sablje, uniforme,
stare razglednice, kipce, slike, nakit, kovance, knjige in druge starejše drobnarije, ki jih
morda ne potrebujete
več.
Tel.: 051/740-430

klicnega centra v Litiji z kapaciteto dvajset
delovnih mest. Možnost redne zaposlitve.
Zato Vas vabimo, da se nam z dobro voljo ter
željo po dobrem in rednem plačilu pridružite
lahko tudi upokojenci.

GLINENA
PIŠČAL

VIŠINSKA
TOČKA

KUPIM

OBVESTILO
Sanabela d.o.o. odpira vrata novega

Jože Vizlar številka: 165

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.9.2014 na naslov ured
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli Bon
za pizzo. Nagrajenci bodo Bon za pizzo gostilne Kovač
prejeli v Tiskarni ACO, Litija.

- posebna pozornost je namenjena otrokom in njihova udeležba v
cestnem prometu, varna hoja, pravilno prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi ob zmanjšani vidljivosti.
Same aktivnosti se bodo nadaljevale skozi šolsko leto. Policist vodja policijskega okoliša, vsako leto prvošolčke seznani s prometno
varnostjo na njihovi poti do šole. Prav tako si skupaj ogledajo in
prehodijo varne šolske poti, kjer so prvošolčki seznanjeni s pomenom prometne signalizacije in so opozorjeni na posamezne nevarnosti v cestnem prometu.
Policisti bodo kontrolirali tudi avtobuse in vozila s katerimi se opravljajo organizirani prevozi otrok. Pri tem se bo preverjalo tako ustreznost in tehnična brezhibnost vozil in psihofizično stanje voznikov.
Istočasno bodo spremljali tudi individulane prevoze otrok (uporaba
varnostnih pasov.....).
Vsekakor si policisti želimo, da bodo odrasli otrokom za vzgled
(uporaba varnostnih pasov, prečkanje vozišč na prehodih za pešce,
na dobro preglednih mestih…). To pa so lahko le tako, da spoštujejo cestno prometne predpise in otroke opozarjajo na okoliščine v
prometu, ki so značilne na njihovi poti do šol in vrtcev.
Vozniki, poskrbimo, da bodo naši otroci na svoji šolski poti varni!

Komandir policijske postaje,
mag. Marjan Turnšek

OO SLS LITIJA JE V SODELOVANJU Z VSEMI SVETNIŠKIMI SKUPINAMI VZPOSTAVILA
USTVARJALEN DIALOG, KAR JE OMOGOČILO
IZVEDBO KLJUČNIH PROJEKTOV V MESTU
LITIJA KOT TUDI V OSTALEM DELU NAŠE
OBČINE. MANDAT 2010-2014 SO ZAZNAMOVALI VELIKI STRATEŠKI PROJEKTI, KI SO SE
IZVEDLI V MESTU LITIJA. V PRIHODNJE JE
NAŠA SKUPNA ZAVEZA IN USTVARJALEN IZIV,
DA INFRASTRUKTURNO UREDIMO PODEŽELJE
NAŠE OBČINE LITIJA.

Začeli smo s podpisom Partnerstva za razvoj v občini
Litija (SLS, SDS,SD in DESUS)in želimo tako sodelovati z vsemi strankami tudi v prihodnje.

Svetniki Slovenske ljudske stranke smo skupaj z županom
Francijem Rokavcem v tem mandatu strmeli k ustvarjalnemu
dialogu, povezovanju vseh svetniških skupin, ki delujejo v občinskem svetu za dosego skupnih ciljev, ki so pomembni za
vse občanke in občane občine Litija. V tej smeri so delovali že
doslej in želimo tudi v prihodnje, saj uspeh lahko prinese le
ustvarjalno sodelovanje vseh prebivalcev, ki razumejo pomen
povezovanja podeželja in mesta, ki vidijo smisel medgeneracijskega povezovanja in čutijo odgovornost
do okolja v katerem živimo. Ponosni smo, da nam je uspel razvojni preboj še zlasti pa smo ponosni na
vse projekte, katere smo lahko izvedli le s sodelovanjem vseh svetniških skupin in v iskanju dialoga z
občankami in občani, za kar se Vam iskreno zahvaljujemo. V nadaljevanju vam želimo predstaviti mozaik projektov, ki so najbolj zaznamovali in hkrati izboljšali kvaliteto življenja naših občank in občanov.
Hvala Vam, z iskreno željo za uspešno sodelovanje tudi v prihodnje. 
NADALJUJMO SKUPAJ !

Nadomestna osnovna šola Litija s podružnico s prilagojenim programom je energetsko varčni objekt, še dodatno
je tudi v arhitekturnem smislu obogatil mesto Litija.
Občina
Litija in
gasilci so
dobili novo
sodobno
reševalno
vozilo z
dvižno
platformo.

V mestu Litija se gradi centralna čistilna naprava, položilo se je več 9 km kanalizacije in istočasno se celovito ureja cestna infrastruktura s komunalnimi vodi.

Tudi v KS Konjšica so bile modernizirane javne poti.

Medgeneracijsko središče ŠMELC je pravi ponos za
celotno občino Litija.

V KS Gabrovka se je pričela sanacija javnih poti in
lokalnih cest po izgradnji 2x 400 KW daljnovoda.

V Zgornjem Hotiču je že poskrbljeno za večjo prometno
varnost , V Spodnjem Hotiču pa upamo, da bo Direkcija za ceste pričela z urejanjem še v letošnjem letu.
Na Dolah pri Litiji se je intenzivno pričela energetska
sanacija šole, statična ureditev in obnova prostorov
za potrebe vrtca.

V Jevniški dolini se je celovito obnovila lokalna cesta.

Na Vačah je na objektu šole začela delovati sončna elektrarna.

Fotografije: Karolina Šuštaršič, Saša Pirnavar, Tadeja Gregorin.

Končala se je izgradnja vodovoda Ribče-Jesenje.

Tudi na Savi se je pričelo z urejanjem krajevnega središča.

Polšnik je dobil sodoben poslovilni objekt.

Pri šoli v Kresnicah je
zgrajen prizidek, do konca šolskega leta se bo
pričela celovita energetska sanacija stavbe.
Podobna energetska sanacija se že izvaja na
objektu zdravstvenega
doma Litija.
V Sp. Logu je bila položena optična telefonska napeljava.

Naselje Breg pri Litiji je bolj
urejeno in varno po izgradnji
novega pločnika, dveh avtobusnih postajališč ter javne
razsvetljave ob lokalni cesti.

Oživljanje množičnih prireditev so povezovali in spodbujevali podžupani: Lijana Lovše, Sandi Gombač, Gregor Zavrl.

