
V A B I L O
Mestna skupnost Litija vabi prebivalce

Litije na slovesnost ob 12. aprilu,
prazniku mesta, ki ga Litija praznuje v

spomin na razglasitev za mesto
leta 1952.

Slovesnost bo

v četrtek, 12. aprila, ob 19. uri
v Športni dvorani Litija

Vljudno vabljeni!

Prispevke pošljite do  8. APRILA 2007
v elektronski obliki na naslov:  Tiskarna ACO, C.D.K. 39,

1270 Litija ali po e-pošti: obcan@siol.net
ali tiskarna.aco@siol.net.
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Poštnina plačana pri pošti 1270 Litija
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Sprejeta občinska
proračuna za

leti 2007 in 2008

Intervju: ANDREJA ŠTUHEC

... iz uredništva ...
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V uredništvu bi se v tej številki predvsem radi zahvalili dopisnikom, starim
in novim, da so v veliki meri zelo vestno sprejeli naše predloge sprememb
glede dolžine objav. Občan tako počasi dobiva podobo, ki smo si jo
zamislili.

V tej številki so tudi kar trije avtorji, ki v svojih člankih obravnavajo aktualne
teme. To se nam zdi zelo spodbudno in upamo, da bo v prihodnje tovrstnih
prispevkov še več, saj ne gre le za zanimivo branje, temveč tudi za
vprašanja, ki pogosto zadevajo vse prebivalce naše občine.

Nekaj kritike je tudi na naš račun. Gospodu mag. Doblekarju se zahvalju-
jemo, da nas je opomnil na spletno objavo časopisa, ki je zamrla.
Tehnična rešitev te težave sicer ni le v par klikih, a se bomo potrudili in
našli celostno rešitev, da bomo časopis čim prej zopet ponudili na spletu.
Občan je dostopen tudi bralcem izven občine Litija, saj ga lahko naročijo,
plačajo in prejemajo po pošti. V šmarski občini imamo kar lepo število
rednih naročnikov. Glede primerjave glasil litijske in šmarske občine pa
je odgovor preprost – barvni tisk sam po sebi ne izboljša kakovosti
časopisa. V uredništvu Občana smo osredotočeni predvsem na kakovost
vsebine, vendar iščemo tudi novo, bolj privlačno pododbo.

Upamo, da bodo tudi na druge kritike in vprašanja v članku mag.
Doblekarja, g. Šteferla in g. Hauptmana prav v našem časopisu odgovorili
tisti, ki lahko ponudijo odgovore.

In še za konec – tokrat je bila naša sogovornica nova direktorica knjižnice,
nekdanja urednica tega časopisa. Intervju si lahko preberete na 6. strani.

Uredištvo Občana

Sredstev, ki bi jih športna društva potrebovala za svoje delovanje,
zagotovo ni dovolj in to dejstvo ni novo. Zame je presenetljivo pred-
vsem dejstvo, da je litijska športna javnost nezainteresirana, da litijski
športni delavci pri sprejemanju občinskega proračuna niso aktivni v
smeri lobiranja - pritiska na občinske organe, svoje politične prijatelje
in svetnike z namenom povečanja sredstev v športu. Šport je edina
dejavnost v proračunu občine, ki ni dobila niti tolarja več denarnih
sredstev kot v lansko leto. Ob tem, da je letošnji občinski proračun
rekordno velik, je ta podatek še toliko bolj grenak za vse prave
športnike v občini.

Smo tik pred sprejetjem Letnega Programa športa v občini
Litija. Zdi se mi prav, da odprem “javno razpravo” tudi preko
lokalnega časopisnega medija, saj sem prepričan, da je
športna sfera v občini premalo aktivna pri predlogih za
spremembe razdelitve denarnih sredstev na občinski ravni.
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... nadaljevanje na strani 4

Tik pred odhodom na počitnice so košarkarji KK Litija letnik1995
odigrali še svoj tretji turnir v mednarodni ligi BCAA.
Tokrat jih je pot vodila čez mejo na Reko. V spremstvu trenerja in
nekaj najbolj zvestih navijačev so se tja odpravili že zgodaj zjutraj v
nedeljo, 25.2.2007. Po naporni poti jih je Reka pričakala z dežjem in
tudi morja se ni kaj dosti videlo. To pa mladih košarkarjev ni oviralo
in na igrišču so pokazali vse znanje, ki so ga pridobili na treningih.
Že v prvih minutah tekme proti domači ekipi Uskok so si priigrali več
kot deset točk prednosti in jo obdržali do konca, čeprav se jim je
nasprotnik kar nekajkrat približal. Z zmago na prvi tekmi turnirja proti
ekipi Uskok Reka so si priigrali nastop v finalu.

MLADI KOŠARKARJI KK LITIJA
ZMAGALI NA REKI
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... nadaljevanje na strani 13
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”Moja vizija razvoja knjižnice
je ubesedena zelo na kratko:

v razvoju ne obstati.”

KSENIJA VOZELJ
slovenski atletski up

v soboto 31. 3. 2007
Start - prijava: od 7. do 10. ure pri

Gasilskem domu v Zg.  Jablanici
Kontrolna točka: Prelesje

Cilj - zaključna prireditev: ob 14. uri v vasi Gradišče pri Litiji

Info: 041 355 927

Pot je označena - udeležba na lastno odgovornost.

VABILO NA 4. TRADICIONALNI POHOD
“PO OBRONKIH JABLANIŠKE DOLINE”

ŠPORT V LITIJI DANES IN JUTRI

NOVICE  IZ  OBČINE  LITIJA

stran 2 stran 13

ŠAH – MLADINSKO DRŽAVNO
PRVENSTVO

V Murski Soboti je od 25. 2. do
3.3. 2007 potekalo šahovsko
mladinsko državno prvenstvo. V
konkurenci fantov do 16 let je
nastopil tudi Jure Plaskan. V
močni in izenačeni konkurenci
je dosegel drugo mesto in si s
tem pridobil uvrstitev na mla-
dinsko evropsko prvenstvo, ki
bo septembra v Šibeniku.  S
petimi zmagami in štirimi remiji

(nobene partije ni izgubil) je  zbral 7 točk. Zmagal je Anel Hasanagič, 7.5 točk
(Jesenice), tretji je bil Sandi Krivec, 6.5 točk (Slovenj Gradec).

Za šahovske poznavalce pa še partija, v kateri je Jure prepričljivo zmagal:
Jure Plaskan: Rok Vrban - 1. e4 e5  2. Sf3 Sf6  3. Se5 d6  4. Sf3 Se4  5. d4 d5  6.
Ld3 Ld6  7. 0-0 0-0  8. c4 c6  9. Sc3 Sc3 10. bc3 Lg4  11. c5 Lc7  12. Te1 Sd7
13. Lg5 f6  14. Lh4 b6  15. Da4 b5  16. Dc2 h6  17. Lg6 a5  18. Te2 Db8 19. Lg3
Lg3 20. hg3 Dc8  21. Te7 Sb8 22. Lh7 Kh8  23. Dg6 1-0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○O B V E S T I L O
Mestna skupnost Litija obvešča prebivalce Litije,

da bo sredi aprila organizirala

JAVNO TRIBUNO
o razvojnem programu občine Litija do

leta 2015 za območje mesta Litije.

Prebivalci mesta bodo o javni tribuni obveščeni preko lokalnih
medijev in javnih obvestil. Na njej bo predstavljen predlog
razvojnega programa mesta v prihodnjih letih na vseh področjih,
s poudarkom na prostorski ureditvi mesta, gradenj, prometa in
komunale.
Gradivo je objavljeno na spletni strani občine Litija www.litija.si
Tudi elektronska razprava
Prebivalci mesta lahko svoje poglede na razvojni program
posredujejo tudi na e-naslov Mestne skupnosti Litija:
msl.litija@gmail.com do konca aprila 2007.

Mestna skupnost Litija
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POROČILO  O  SPREJETIH  SKLEPIH  IN  ODLOČITVAH
s 4. redne seje Občinskega sveta Občine Litija, ki je bila v četrtek,

22.02.2007 ob 18.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Litija
Sejo je vodil župan Franci Rokavec, ki je po uvodnem pozdravu ugotovil
sklepčnost sveta (od 23-ih svetnikov jih je bilo na začetku seje prisotnih 20).

Svetniki so najprej brez pripomb potrdili skrajšani zapisnik 1. izredne
seje občinskega sveta dne 8.01.2007 in skrajšani zapisnik 3.redne
seje občinskega sveta dne 23.01.2007, nato pa obravnavali in sprejeli
dnevni red za 4. redno sejo, ki je obsegal 10 vsebinskih točk.

- Svetniki so najprej obravnavali in po skrajšanem postopku sprejeli
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nalogah mestne in
krajevnih skupnosti Občine Litija.
V občini Litija deluje Mestna skupnost Litija in 12 krajevnih skupnosti,
ki so pravne osebe javnega prava, ki nastopajo samostojno, v svojem
imenu in za svoj račun.
Zaradi učinkovitejšega izvajanja nalog, ki jih opravljajo ožji deli občine,
in zaradi izvedbe večjega vpliva ožjih delov občine pri sprejemanju
odločitev občine je bil sprejet odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija.

Zaradi številnih nalog, ki jih opravljajo predsedniki KS oziroma so jih
opravljali predsedniki ožjih delov občine (kot odgovorne osebe ožjih
delov občine) po tem odloku, jim je potrebno zagotoviti pravno pomoč
za primere, ko je zoper njih uveden kazenski ali odškodninski postopek.
Odlok predvideva zagotavljanje pravne pomoči, o kateri odloča župan
občine Litija.
Poseben poudarek je namenjen sodelovanju ožjih delov občine pri
pripravi in uskladitvi prostorskih aktov, pomembnih za delovanje in
razvoj posameznega ožjega dela občine ter večje sodelovanje v
postopkih izvedbe javnega naročanja, ki jih izvaja občina Litija za
izvedbo naročanja blaga, storitev in gradenj, ki so potrebne za izvajanje
temeljnih nalog lokalne samouprave na območju njihove skupnosti.

Sprememba odloka uvaja tudi določbo, ki na novo ureja ključ za
razdelitev proračunskih sredstev ožjim delom občine in sicer se poleg
števila prebivalcev v deležu 80 % upošteva še površino mestne oziroma
krajevne skupnosti v deležu 20 %.

- Občinski svet je nadalje sprejel Odlok o posebnem statusu mesta
Litija.
Ta opredeljuje poseben status mesta Litija, kot sedež občine in
občinskega središča. Poseben status mesta Litija občina uresničuje z
zagotavljanjem pogojev in sredstev za mestno prometno in komunalno
infrastrukturo ter celovito funkcionalno in estetsko ureditev mesta.

- Občinski svet je nato obravnaval in sprejel Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Litija.
Odlok sta v skladu z delitveno bilanco in razdružitveno pogodbo
sprejemali obe občini:  Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji.
Ustanoviteljsko razmerje do javnega zavoda Zdravstveni dom Litija še
naprej ostaja 73,6% in 26,4 %, na podlagi tega razmerja pa izhaja tudi
večina pravic in obveznosti, ki urejajo medsebojna razmerja.

- Nadalje je občinski svet obravnaval in sprejemal Odloka o proračunu
Občine Litija za leto 2007 in za leto 2008. Svetniki na predloženo
gradivo niso imeli veliko pripomb, niti niso vložili veliko amandmajev,
še največ časa so v razpravi namenili podanim pripombam in stališčem
Nadzornega odbora občine, ki je v svojem mnenju ocenil prihodkovno
stran proračuna za preveč ambiciozno in visoko postavljeno.

- Sledilo je sprejemanje Poročila o popisu – inventurno poročilo po stanju
na dan 31.12.2006 in predlogov inventurne komisije z dne 31.1.2007.

Občinski svet je s tem v zvezi sprejel še sklep, da se za poplačilo
terjatev zoper dolžnike, proti katerim še niso bili vloženi predlogi za
izvržbo, sproži ustrezen sodni in davčni postopek.

- Nato je Občinski svet v prvem branju obravnaval Lokalni letni pro-
gram športa v občini Litija za leto 2007, kjer so svetniki podali nekaj
novih predlogov in pripomb v zvezi z višino sofinanciranja posameznih
športnih zvrsti, a koreniteje v sistem razvoja športa niso želeli poseči,
tako da tudi letošnji program športa, po besedah enega od
razpravljavcev, ostaja vsem všečen, a nobeden z njim ni ravno
zadovoljen.

- V skladu s svojimi pristojnostmi je Občinski svet podal tudi Soglasje
k Pravilom Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska
univerza Litija.

- V zvezi s Povrnitvijo stroškov organizacije volilne kampanje za
lokalne volitve 2006 so bili sprejeti naslednji sklepi:

• Občinski svet Občine Litija potrdi poročila organizatorjev volilne
kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Litija.

• Za organizacijo volilne kampanje za volitve občinskega sveta občine
Litija, se povrnejo stroški organizacije volilne kampanje naslednjim
organizatorjem: Neodvisna lista »Litija, zbudi se« v višini 386.505,59
SIT oziroma 1.612,86 EUR, Slovenska ljudska stranka v višini
594.048,57 SIT oziroma 2.478,92 EUR, Slovenska demokratska
stranka višini 678.799,00 SIT oziroma 2.832,58 EUR, Neodvisna lista
»Nova smer, Litija« v višini 241.177,30 SIT oziroma 1.006,42 EUR,
Socialni demokrati v višini 603.720,43 SIT oziroma 2.519,28 EUR,
Slovenska nacionalna stranka v višini 412.068,73 SIT oziroma
1.719,53 EUR, Demokratična stranka upokojencev Slovenije v višini
504.059,30 SIT oziroma 2.103,40 EUR, Nova Slovenija – krščanska
ljudska stranka v višini 304.835,22 SIT oziroma 1.272,05 EUR,
Liberalna demokracija Slovenije v višini 703.699,42 SIT oziroma
2.936,49 EUR.

• Za organizacijo volilne kampanje za volitve župana Občine Litija se
povrnejo stroški organizacije volilne kampanje naslednjim
organizatorjem volilne kampanje: Slovenska ljudska stranka za
kandidata Francija Rokavca v višini 207.000,00 SIT oziroma 863,80
EUR, Liberalna demokracija Slovenije za kandidata Vinka Logaja v
višini 196.860,00 SIT oziroma 821,48 EUR, Joška Godca v višini
43.720,00 SIT oziroma 182,44 EUR.

-  Pri točki Kadrovske zadeve je občinski svet:

• razrešil predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda OŠ Gabrovka –
Dole Romana Ciglarja, stanujočega Tlaka 7, Gabrovka in za
nadomestnega člana imenoval Marijana Grma, stanujočega Moravška
Gora 72a, Gabrovka;

•  podal pozitivno mnenje k imenovanju Danice Kolšek, stanujoče
Badjurova 3, Litija, za direktorico Centra za socialno delo Litija.

- Sledile so Pobude in vprašanja svetnikov, kjer je župan podal ustni
odgovor na svetniško vprašanje v zvezi s problematiko cest, svetniku
Primožu Lambergarju.

Pobude in vprašanja svetnikov, kakor tudi odgovori in ostala gradiva,
o katerih razpravljajo in odločajo občinski svetniki se nahajajo na uradnih
spletnih straneh Občine Litija: www.litija.si.

Večja investicijska sredstva pa bodo namenjena tudi izgradnji novih
parkirišč v Litiji, obnovi kulturne dvorane na Stavbah in adaptaciji oz.
prenovi centralne kuhinje v vrtcu Medvedek.

Na področju dejavnosti in izgradnje objektov družbenega standarda
ter novih možnosti in oblik investiranja, ki jih omogoča nedavno sprejeta
zakonodaja na področju javno zasebnega partnerstva, občina pričakuje,
da se bo v letošnjem letu pričela investicija med Ljubljansko cesto in
reko Savo za pridobitev Varstveno delovnega centra, za izgradnjo
dnevnega centra za starejše občane in varovanih stanovanj v Litiji.

Po dolgem času pričakujemo, da se bo v sodelovanju z zasebniki, tudi
na področju stanovanjske izgradnje, v letošnjem letu v mestu Litija
zgradilo in ponudilo na trg večje število novih stanovanj, pričele pa so
bodo tudi aktivnosti za  izgradnjo neprofitnega večstanovanjskega
objekta.

Sredstva, ki so zagotovljena za izvajanje ukrepov na področju drobnega
gospodarstva so namenjena vzpostavitvi regijske štipendijske sheme
na območju območnega razvojnega partnerstva »središča Slovenije«
s ciljem po načrtnem pridobivanju potrebnih znanj in kadrov, ki jih
rabijo naša podjetja in obrtniki. To pa je tudi eden izmed ukrepov EU in
Operativnega programa razvoja človeških virov.

OSNOVNA ŠOLA GABROVKA – DOLE
GABROVKA 30, 1274 GABROVKA

objavlja za šolsko leto 2007/2008

RAZPIS ZA VPIS
PREDŠOLSKIH OTROK V

VVE ČEBELICA
1. Vloge za vpis v VVE ČEBELICA v Gabrovki lahko dvignete v
času od 26. 03. 2007 do 04. 04. 2007 med 7.00 in 15.00 v
tajništvu šole v Gabrovki ali v enoti vrtca v Gabrovki.
V enoto v Gabrovki lahko vpišete otroke, ki bodo do 31. 08.
2007 dopolnili starost 2 leti. Izpolnjene vloge vrnite v tajništvo
šole osebno ali po pošti najkasneje do petka, 13. 04. 2007.

2. Vloge za vpis v enoto krajšega programa na Dolah, lahko
dvignete v času od 26. 03. 2007 do 04. 04. 2007 v tajništvu
šole v Gabrovki vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 ali pa ob
dnevih izvajanja programa v enoti na Dolah.
V oddelek krajšega programa na Dolah lahko vpišete otroke,
ki bodo do 31. 08. 2007 dopolnili starost 3 leta. Izpolnjene
vloge vrnite v tajništvo šole osebno ali po pošti najkasneje do
petka, 13. 04. 2007.

Za dodatne informacije pokličite v tajništvo šole na telefon
01/8971 - 042.

Ravnatelj:
Ciril VERTOT

O DELU OBČ INSKEGA SVETA IN OBČ INSKE UPRAVE2

Občinski svet Občine Litija je na svoji 4. redni
seji dne 22.03.2007 sprejel najpomembnejša
občinska akta za izvajanje nalog in delovanje
občine ter njenih zavodov, podjetij in drugih
javnih služb, to je Odlok o proračunu Občine
Litija za leto 2007 in Odlok o proračunu Občine
Litija za leto 2008, ki sta bila objavljena v
Uradnem listu RS, št.20/07 dne 6.03.2007.

Proračunska poraba v letu 2007 znaša okroglih 12 mio EUR, od
tega za tekoče namene in obvezne javne službe 7,5 mio EUR, za
investicije pa približno 4,5 mio EUR. Po dejavnostih bo občina največ
sredstev namenila za promet in cestno infrastrukturo 3,1 mio EUR,
za šolstvo in izobraževanje 3 mio  EUR, za komunalno dejavnost in
varovanje okolja 1,5 mio EUR, za kulturo in šport 1 mio EUR, itd.

Planirani prihodki v proračunu Občine Litija za leto 2007 znašajo
10.304.670 EUR, kar predstavlja približno 23 % več sredstev kot so
znašala v letu 2006. Od tega občina predvideva 8,3 mio EUR lastnih
in davčnih prihodkov, približno 1 mio EUR prihodkov je predviden od
prodaje premoženja, 1 mio EUR od države, preostanek sredstev pa
od dopustnega zadolževanja oz. najemakreditov za investicije.

Med največjimi (po višini vloženih sredstev) občinskimi
investicijami v letu 2007 pa naštejmo naslednje:

OBČINSKA PRORAČUNA ZA LETI 2007 IN 2008 STA SPREJETA
• postopna rekonstrukcija lokalne ceste LC 213070 Litija-Pogonik-

Kresnice-Jevnica (po desnem bregu Save),
• dokončanje modernizacije lokalne ceste LC 208060 Ponoviče -

Konj - Sp.Hotič,
• ureditev parkirišč v mestu Litija,
• modernizacija dela javne poti JP 709070 Brezovo - Spodnje

Vodice - Roje - Klanec, javne poti JP 708980 (R2 417 - Brezje -
R3 652) in javne poti JP 708990 (Kumpolje)

• modernizacija dela lokalne ceste LC 208110 Polšnik - Pasjek,
dokumentacija in izvedba

• modernizacija dela javne poti JP 710060 (Kresniški Vrh),
• ureditev pločnika v Jevnici,
• modernizacija javne poti JP 764080 Dešen - Dašnik,
• modernizacija dela javne poti JP 709980 Jevnica - Mala Dolga Noga,
• postopna rekonstrukcija lokalne ceste LC 425300 in javne poti

JP 708790 Dole-Hude Ravne,
• modernizacija dela javne poti JP 708280 Breg,
• modernizacija javne poti JP 709970 Golišče,
• modernizacija lokalne ceste LC 208270 Beden - Veliki Vrh,
• preplastitev dela lokalne cest LC 208080 Zagorica - Breg (odsek

proti Gradiškim Lazam),
• pričetek del za čistilno napravo Litija na desnem bregu Save,
• nadaljnja ureditev pokopališča v Litiji, poslovilnega objekta na

Dolah pri Litiji in v Kresnicah,

Občina Litija prodaja naslednje kmetije:

1.) NEPREMIČNINE NA TLAKI,
k.o. Moravče (kmetija in kme-
tijska poslopja s stanovanjsko
hišo - domačija Kozlevčar) -
Skupna kvadratura zemljišč
znaša: 95.716 m2;
cena: 92.000 EUR.

2.) NEPREMIČNINE NA POLŠNIKU, k.o. Polšnik (kmetija in kmetijska
poslopja s stanovanjsko hišo domačija Trelc) - Skupna kvadratura
zemljišč znaša: 229.517 m2; cena: 50.000 EUR.

Drugi pogoji prodaje: Občina Litija prodaja predmetne nepremičnine
s posebnim pogojem takojšnjega plačila kupnine ob sprejemu ponudbe.

Dodatne informacije na Občini Litija, Jerebova 14, pri g. Marku Povšetu,
TEL: (01) 8963 446, e-mail: marko.povse@litija.si, internet:
www.litija.si.

PRODAJA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ, KMETIJ IN GOZDA

• dokončanje izgradnje vodovoda Konjšica ter nadaljevanje
gradnje vodovodov Čateška Gora - Gabrska Gora, Dole, Ribče,
Vače in Hotič,

• novogradnja podružnične šole in večnamenske dvorane na
Polšniku in pričetek izgradnje prizidka k POŠ Vače.
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Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 21.člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 3.odstavka 27.člena Zakona o Rdečem križu
(Uradni list RS, št. 7/93),  Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št.13/06), Odloka o proračunu občine Litija za leto 2007 (Uradni list RS, št.
20/07) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06)
objavlja

JAVNI RAZPIS in JAVNI POZIV
za zbiranje predlogov

za sofinanciranje programov/
projektov s področja socialnih,

humanitarnih, zdravstvenih
in mladinskih dejavnosti ter

dejavnosti invalidskih organizacij
v občini Litija v letu 2007

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN JAVNEGA POZIVA

1.1 Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov s
področja socialnih, humanitarnih, zdravstvenih in mladinskih dejavnosti
ter dejavnosti invalidskih organizacij v občini Litija v letu 2007 in sicer:
- programov/projektov s področja socialnih in zdravstvenih dejavnosti,

ki so namenjene krepitvi zdravja, preprečevanju poslabšanja social-
nega položaja, preprečevanju poslabšanja zdravstvenega in psiho-
socialnega stanja, ustvarjanju možnosti za čimbolj kakovostno in
samostojno življenje oseb s dolgotrajnimi okvarami in boleznimi,

- preventivnih programov/projektov za preprečevanje različnih oblik
zasvojenosti,

- programov/projektov za aktivno preživljanje prostega časa otrok in
mladih do 29 let,

- programov/projektov za starejše in za kakovostnejše preživljanje
tretjega življenjskega obdobja ter skrbi za zmanjšanje socialne
izključenosti starih,

- projektov obeležitve društvenih obletnic izvajalcev predmetnih
dejavnosti.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v
prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že
kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali proračunskih virov
občine Litija, se ne bodo upoštevali pri razdelitvi sredstev na tem
razpisu.

1.2. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje delovanja lokalne humanitarne
organizacije - Območnega združenja Rdečega križa Litija na področjih
izven javnega pooblastila po zakonu, kot so:

- krožki RK po šolah,
- organizacija prve pomoči v 8.razredih OŠ,
- socialna dejavnost za posameznike in družine
- zbiranje uporabnih materialnih dobrin
- izvajanje programov za tretje življenjsko obdobje (razne delavnice,

krožki, predavanja,srečanja…)
- preventivna in zdravstveno-vzgojna dejavnost (predavanja in

promocija zdravega načina življenja).

2. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PREDLAGATELJI:

2.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javnem razpisu:

Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki
izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

- da opravljajo dejavnosti s predmetnega področja in da imajo ustrezno
registracijo v skladu z veljavno zakonodajo najmanj že eno leto pred
objavo tega razpisa,

- da imajo sedež ali sedež enote v občini Litija oziroma ne glede na sedež,
če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Litija in lahko izkažejo, da so njihovi člani tudi Občani občine Litija,

- da bo program oziroma projekt izveden v letu 2007,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in

organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
navedenih v prijavi,

- da svojo dejavnost izvajajo na neprofitni ravni,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo

dokumentacijo kot določajo predpisi o društvih (velja za društva in
zveze društev).

Ne glede na zgoraj navedeno, se na ta razpis za sofinanciranje
programov/projektov s področja predmetnih dejavnosti ne morejo
prijaviti javni zavodi, ki so posredni uporabniki proračuna Občine Litija,
izjemoma zavodov, ki so ustanovljeni za področje mladinskih
dejavnosti.

Pravne osebe z delovanjem na območju več občin, regij ali države
morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma
uporabnike tudi iz območja občine Litija ter način njihove vključitve v
program dela.

2.2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javnem pozivu:

Na javnem pozivu lahko sodeluje pravna oseba Območno združenje
RK Litija, ustanovljena na podlagi zakona, krajevne organizacija RK
Litija (KORK-i), ki niso samostojne pravne osebe, pa samo na podlagi
podanega pooblastila Območnega združenja RK Litija.

3. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev znaša 43.000 EUR, v skladu s prijavami in
merili pa se bodo razdelila na naslednja področja javnega razpisa:

a) programi/projekti invalidskih organizacij v višini  3.400 EUR,
b) programi/projekti za aktivno preživljanje prostega časa mladih do

29 let ter programi za preprečevanje odvisnosti od drog in škodljivih
vplivov okolja v višini 5.500 EUR,

c) programi/projekti za starejše in kakovostnejše preživljanje tretjega
življenjskega obdobja ter skrbi za zmanjšanje socialne izključenosti
starih v višini 4.000 EUR,

d) projekti obeležitve društvenih obletnic izvajalcev dejavnosti, ki so
predmet tega razpisa v višini 850 EUR,

e) ostali preventivni in humanitarni programi iz tega razpisa v višini
6.300 EUR.

in javnega poziva:

za programe/projekte Območnega združenja Rdečega križa Litija v višini
22.950 EUR.

4. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV/PROJEKTOV:

4.1. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov, ki so predmet
javnega razpisa:

V proračunu zagotovljena sredstva so za programe/projekte navedene
pod 3.b,c,d za programe/projekte namenjena izključno izvajalcem s
sedežem ali sedežem enote na območju občine Litija, za programe in
projekte, navedene pod točko 3a) in 3e) pa se bodo razdelila med
izvajalce predmetnih dejavnosti po naslednjem sistemu:

- prva skupina - 90% proračunskih sredstev je namenjenih izvajalcem,
ki imajo sedež ali sedež enote v občini Litija,

- druga skupina - 10% proračunskih sredstev je namenjenih izvajalcem,
ki nimajo sedeža ali sedeža enote v občini Litija, če le-ti s programom
dela dokažejo, da le-ta aktivno vključuje občane Občine Litija.

V primeru, da za izvajanje določene dejavnosti ni prijavljenih izvajalcev,
ki imajo sedež ali sedež enote izven občine Litija, se lahko sredstva iz
druge skupine namenijo za sofinanciranje sredstev prve skupine.

Merila in kriteriji za vrednotenje programov/projektov pa so enaki za
obe skupini:

a) obseg dejavnosti izvajalca (število vseh programov, ki jih redno ali
občasno izvaja) – do 20 točk,

b) vsebina (cilj oz. namen) programa/projekta – do 40 točk,
- jasnost postavljenih ciljev, ki izhajajo iz potreb uporabnikov in
so v javnem interesu občine Litija – do 10 točk,

- nedvomna opredelitev uporabnikov- ciljne skupine – do 10 točk,
- jasno opredeljeni viri financiranja – do 10 točk,
- jasno opredeljeni stroški – do 10 točk

c) trajanje programa/projekta – do 10 točk,
d) število članov iz občine – do 10 točk,
e) delež lastnih oziroma ostalih neproračunskih sredstev v finančni

konstrukciji predlaganega programa/projekta – do 20 točk.

Vrednost točke je odvisna od števila prijav na posamezno področje in
višino razpisanih sredstev za ta namen, programi, ki ne bodo prejeli
vsaj 30% možnih točk, se v letu 2007 ne bodo sofinancirali iz
proračunskih sredstev, ki so predmet tega razpisa.

4.2. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov, ki so predmet
javnega poziva:

Sredstva, ki so predmet javnega poziva, so namenjena kritju stroškov
enega zaposlenega, materialnih in obratovalnih stroškov ter stroškov,
ki nastajajo v zvezi z izvedbo programov/projektov, ki jih bo OZ RK
Litija izvedlo v letu 2007 na območju občine Litija in niso programi, ki
jih lokalne organizacije RKS izvajajo kot javno pooblastilo v skladu z
zakonom.

Ostala merila in kriteriji so navedeni in podrobneje razčlenjeni v razpisni
dokumentaciji.

5. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v
letu 2007 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.

6. ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV IN NAČIN ODDAJANJA

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do torka, 17.4.2007, osebno
v tajništvo Občine Litija, soba 44 do 12.00 ure ali po pošti kot
priporočeno pošiljko najpozneje do 16.4.2007 (datum poštnega žiga)
na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ
- vloga za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v letu 2007«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov
predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:

- oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
- neustrezno naslovljeni in
- nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi

po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu
o dopolnitvi.

7. ODPIRANJE PRISPELIH PREDLOGOV

Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis bo izvedla
pristojna komisija 18.4.2007 in ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi
pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva
pozvani predlagatelji svoje prijave ne bodo ustrezno dopolnili, bo
predlog izločen kot nepopolna prijava.

Založba Maks Viktor d.o.o. je kot prva v Sloveniji izdala
priročnik za upokojensko populacijo z naslovom
“PRAKTIČNI VODNIK ZA UPOKOJENCE”, ki na prijazen
in poljuden način obravnava vse vidike upokojenskega
življenja: upokojensko politiko, statistične preglede,
pokojnine, bolezni, zdravstveno varnost upokojencev,
socialno varstvo, izobraževanje v tretjem življenjskem
obdobju, turizem, hobije, rekreacijo itd…

V 64. poglavjih na 350 straneh vam 38 strokovnjakov podaja
strokovne in koristne informacije za upokojensko populacijo,
del priročnika pa je zasnovan kot pregled turističnih destinacij
širom Slovenije. Skoraj sto ustanov in podjetij je omogočilo,
da je priročnik kljub profesionalni zasnovi, oblikovanju in obsegu
cenovno dosegljiv vsakomur.

Cena v prednaročilu s 25% popustom je 19,00 EUR.

Ustanovam, ki se ukvarjajo z upokojensko populacijo, nudimo
še dodatnih 10% popusta, upokojencem pa 25% popusta.

Prednaročniške cene veljajo do izida priročnika v sredini marca,
naročila pa sprejemamo na brezplačnem telefonu: 080 15 17.

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. (Uradni list RS,
št. 139/06), direktorja JP KSP Litija d.o.o. imenuje skupni organ
za izvrševanje ustanoviteljskih pravic (sestavljata ga župana obeh
občin ustanoviteljic javnega podjetja, torej župan Občine Litija in
župan Občine Šmartno pri Litiji), na podlagi javnega razpisa pod
pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom Javnega
podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.

Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem
podjetju KSP Litija d.o.o. je v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 7/07 z dne 26. 01. 2007 objavil javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija
d.o.o.

V zahtevanem roku je na objavljen javni razpis prispelo pet prijav.
Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic je z vsemi
prijavljenimi kandidati opravil razgovor, v katerem se je  ocenjevala
strokovna usposobljenost in splošni vtis kandidata.

Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem
podjetju Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. je na svoji
2. seji z dne 28. 02. 2007 sprejel sklep, da se za direktorja javnega
podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. za obdobje
4 let, pri čemer mu mandat prične teči 19. 03. 2007, imenuje
Roman Ciglar, Tlaka 7, Gabrovka.

3

IMENOVANJE  NOVEGA
DIREKTORJA

JP KSP LITIJA D.O.O.

PRIROČNIK ZA UPOKOJENCE

Vsebino prispevkov zbrali in uredili
uslužbenci občinske uprave.

Direktor: Valentin Zdravko ŠPES.

8. IZID RAZPISA

Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju
predlogov. Izbrani  predlagatelji programa bodo prejeli sklep o izboru
programov/projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna občine Litija,
in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.

V kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu
pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo prijavo
oziroma vlogo za pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve po
sofinanciranju izbranega programa/projekta.

9. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na
Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti (soba 52 ali 50) ali jo
pridobijo na spletnih straneh, dodatne informacije v zvezi z razpisom
pa dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 52 ali
50, tel.: 01/8963-438.

Šifra.: 122-32/2007, Datum: 14.3.2007
Župan Občine Litija

Franci ROKAVEC
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Namen sprejema Dolgoročnega razvojnega
programa je hitrejši vsestranski razvoj Občine
Litija, ki bo zagotavljal višjo kvaliteto življenja
in vzpostavil pogoje za več soodločanja v
vseh strateških odločitvah Občine.

V začetku januarja 2007 je bil podpisan dogovor partnerstva za razvoj
občine med Občino Litija in vsemi političnimi strankami, zastopanimi v
Občinskem svetu.
Cilj partnerstva je v preseganju ozkih političnih delitev, zagotovitvi
učinkovitega delovanja Občine in iskanju potrebnega političnega konsenza
pri razvoju naše občine.
Razvojne usmeritve Občine Litija so naravnane tako, da se bo občina v
programskem obdobju 2007-2015 razvijala kot odprto, prebivalcem in
obiskovalcem zanimivo območje, ki bo z odnosom do okolja, varovanjem
naravne in kulturne dediščine sposobna zagotoviti pogoje za uravnotežen,
trajnostni razvoj gospodarstva, kmetijstva, turizma, storitvenih dejavnosti,
obrti in trgovine, ob hkratnem razvoju komunalne in prometne infra-
strukture.
V Dolgoročnem razvojnem programu so opredeljeni nosilci izvedbe
programa in viri financiranja.
Naj naštejem nekaj najpomembnejših dejavnosti iz razvojnega programa.
Občina Litija se bo med drugim zavzemala za reorganizacijo občinske
uprave, ustanovitev medobčinske inšpekcijske in redarske službe, gradnjo
in rekonstrukcijo cest in mostov, ki so v upravljanju DRSC, izgradnjo
centralne  čistilne naprave Litija - Šmartno in plinifikacijo Litije, izgradnjo
in sanacijo vodovodnih omrežij v občini Litija, izgradnjo podvoza pod
železniško progo, obnovo javne razsvetljave v Litiji, modernizacijo lokalnih
cest in javnih poti, ureditev kanalizacijskih sistemov izven mesta Litija,
gradnjo neprofitnih stanovanj, izgradnjo športno rekreacijskega centra  in
otroškega igrišča na Ježi, izgradnjo nogometnega igrišča z atletsko stezo,
izgradnjo kegljišča v Litiji, obnovo in izgradnjo večnamenskih kulturnih
dvoran in objektov, zagotavljanje potrebnih prostorov za dejavnosti OŠ,
GŠ in vrtcev, izgradnjo gerontološkega centra v Litiji, izgradnjo površin za
rekreacijske namene, pridobitev oddelka visoke šole in ureditev zavetišča
za živali.
Navedel sem le del ciljev, ki jim bo Dolgoročni razvojni program Občine
Litija sledil.
Naj zaključim s podatkom, da je »težak« cca 134 milijonov EUR-ov,
predvsem pa pomeni priložnost, da Občina Litija postane ena uspešnejših,
gospodarsko in infrastrukturno dobro razvitih občin, ki bo privabila nova
znanja, kapital in  upravičila cilj postati središče bodoče pokrajine.

Pavel HIRŠEL, svetniška skupina SLS

V mesecu februarju je Občinski svet na
predlog župana sprejel proračun za naslednji
dve leti. Nova Slovenija ocenjuje, da je v
proračunu uporabljen celovit pristop k razre-
šitvi problematike na celotnem področju
občine, tako v mestu kot na podeželju.

Proračun smo podprli, ker rešuje problematiko cest v mestni in številnih
krajevnih skupnostih, razrešuje tudi problematiko vodooskrbe z gradnjo
novih vodovodov in sanacijo obstoječih azbestnih cevi. Namenjena so
tudi sredstva za začetek izgradnje čistilne naprave. Proračun vsebuje
finančna sredstva za izdelavo programa razvoja podeželja in strategije
prostorskega planiranja. Program razvoja podeželja bo osnova za razvoj
turizma, kvalitetno izdelan prostorski plan pa osnova za gospodarski razvoj
občine.

Nova Slovenija se je še posebej zavzela za prenovitev javne razsvetljave v
mestu Litija in gradnje razsvetljave na Cankarjevi cesti. Litija bo v dveh
mandatnih letih dobila inšpektorat. Odloki občine bodo poslej zares dosegli
svoj namen, do uvedbe inšpektorata ni nobenega pregleda nad
uresničevanjem številnih pomembnih odlokov. Za prenovitev razsvetljave
in uvedbo inšpektorata smo se zavzemali že v prejšnjem mandatnem
obdobju.
Nova Slovenija je za boljši razvoj predlagala namensko porabo denarja od
prodanih zemljišč za nova industrijska in stanovanjska območja. V tem
proračunu je namenjenih več sredstev za stanovanjsko gradnjo.
Predlagali smo uvrstitev nove postavke študija izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija in investicijski inženiring. Na podlagi te postavke
bo občina realizirala ideje v študije in projektne dokumentacije, ki so osnova
za začetek izvedbe projektov.

Nova Slovenija meni, da je kot predpogoj za uresničitev zadanih ciljev v
partnerstvu za razvoj potrebna zagotovitev boljše prometne povezave proti
Ljubljani, zato je predlagala prekategorizacijo državne ceste G2-108 Litija-
Ljubljana v status hitre ceste. Hitre ceste povezujejo najpomembnejša
središča regionalnega pomena. Predlagali smo tudi rezervacijo zemljišč
v prostorskem planu ob državni cesti za bodočo gradnjo štiripasovnice
na relaciji Ribče - Ljubljana. Vse te aktivnosti nas lahko uvrstijo v resolucijo
o nacionalnih razvojnih projektih s povezavo v tretjo razvojno os, katera
poleg cestnih povezav vključuje razvoj gospodarstva, prometa in turizma.

Izvršilni odbor N.Si Litija
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DOLGOROČNI RAZVOJNI PROGRAM
OBČINE LITIJA V PROGRAMSKEM

OBDOBJU 2007-2015
Občina Litija po dolgih letih le dobila

Dolgoročni razvojni program

SPREJET PRORAČUN
ZA LETI 2007 IN 2008
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MALJAK, PREHUDNIK, PODKRAJ....

Teh treh  lokacij verjetno ni potrebno posebno predstavljati. Mimo Maljaka
ob cesti iz Zasavja se vsak dan pelje na tisoče ljudi in imajo kaj videti.
Prehudnik je na koncu Kidričeve ulice proti Zg. Logu. To je prijetna sprehajalna
pot in tam si vsak sam lahko ogleda, kakšen odnos imajo nekateri do okolja.
Na očeh vseh, ki prihajajo v Litijo po cesti in železnici, predvsem pa
obiskovalcev trgovine TUŠ, je osupljiv pogled na smetišče pod cesto, ki jo
trenutno “pospešeno” obnavljajo na desnem bregu reke Save proti
Podšentjurju.
Na volitvah smo g. županu in občinskim svetnikom podelili žezlo oblasti in
bič kaznovalne politike. Zaželjeno bi bilo, da te vzvode oblasti uporabite in
sramoto na teh lokacijah odpravite TAKOJ!
Apel je namenjen g.županu Franciju Rokavcu, svetnikom Občine Litija in to
predvsem  tistim izvoljenim iz mesta. To so: Matjaž Peskar, Anton Kovič,
Gorazd Mavretič, Sandi Gombač, Mirko Kaplja, Maja Lucič, Dušan Hauptman,
Primož Lambergar, Jože Grošelj, Luka Godec, Albert Pavli in Gvido Kres.
Izvzeti pa ne smem tudi novoimenovaga direktorja Komunalnega podjetja
Litija g. Romana  Ciglarja.
Pustimo se presenetiti, da bo rešitev hitra in za vedno.

Nace ŠTEFERL

 »Saj ni res pa je, skoraj v centru Litije – Prehudnik« , Foto: Marko Doblekar

Kaj je naše občane vodilo k temu, da so na te tri lokacije navozili
vse tisto, kar tja sploh ne sodi?  Normalnemu človeku je
popolnoma nerazumljivo, da ob vseh smetnjakih in prostoru
na Širjavi, kjer se da še odložiti tudi kosovne odpadke,
neodgovorni občani tako onesnažijo okolje.

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

V letu 2007 je za šport namenjenih samo 225.340 EUR. Že sam podatek,
da ima tako visok (nizek) letni proračun za igranje v prvi slovenski košarkarski
ligi skoraj vsak povprečen slovenski košarkarski ligaš, pove dovolj.
Ta denarna sredstva naj bi si razdelila športna društva, športni klubi, športna
rekreacija, interesna športna vzgoja in šolska športna tekmovanja. Iz istega
naslova naj bi se investicijsko vzdrževali vsi javni športni objekti, vsa
izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov, ki delujejo v društvih in
klubih, šport invalidov, najemnine za dvoranske športe itd…
Prepričan sem, da je tudi v naši občini dozorel čas za spremembe v miselnosti
uravnilovke in sistema „vsakemu malo, pa bo mir v hiši“, ker je takšno
razmišljanje preživeto, litijski šport pa  potreben korenitih sprememb.

ŠPORT V LITIJI DANES IN JUTRI

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

... nadaljevanje s prve strani

V športu, posebej še na lokalni ravni, so potrebne novitete in to takšne, ki
podpirajo vlaganje davkoplačevalskega denarja izključno v uspešne
tekmovalne športne panoge, ki podpirajo  gradnjo športne infrastrukture,
izobraževanje strokovnih kadrov v športu in do neke mere tudi osnovnošolske
interesne dejavnosti. Vse to je med drugim tudi zapisano v priporočilih
Nacionalnega programa športa Republike Slovenije, kar bi moralo biti
„pripravljalcem in delilcem“ proračunskih sredstev za šport osnovno vodilo.
Ob tako skromnih  sredstvih, ki jih ima na voljo litijski šport,  je nujno potrebno
zmanjšati izdatke za sofinanciranje raznorazne športne  rekreacije, podpiranja
in umetnega oživljanja propadajočih športnih klubov v občini (vsakodnevno
smo lahko preko javnih medijev priča umiranju na obroke Olimpije, nekoč
športnega ponosa Ljubljane in Slovenije, zaradi nesmiselnega razmetavanja
denarja v preteklosti). Obenem bi morale pristojne službe na Občini pričeti
vršiti nadzor na dodeljenimi denarnimi sredstvi za  šport po vsej občini.
Znano je, da se pretakajo občinska sredstva, ki so namenjena za mlajše
selekcije v članska moštva , kar je nedopustno in nezakonito.
To so glavne spremembe, ki so po mojem globokem prepričanju nujno
potrebne ob tako majhnem športnem proračunu in so v dolgoročnem interesu
razvoja športa v občini Litija.
Prilagam dva grafa ki prikazujeta javne izdatke za šport iz državnega in
občinskega proračuna. Prvi  graf dokazuje, da se država zaveda pomena
športa in vlaga vsako leto več v šport in športno infrastrukturo. Drugi graf
pa prikazuje trend padanja vlaganja denarnih sredstev na ravni občin v
Sloveniji. O ostalem presodite sami...

Dušan HAUPTMAN
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Kaj naj danes rečem? Presenečen? Jaz gotovo ne. Obljub
gospoda župana res ne mislim komentirati, ker bi zmanjkalo
prostora, ki ga ima na voljo tale časopis. Konec koncev te
obljube ni dal meni, marveč nam vsem, občankam in
občanom. Se jih morda še spomnite?

Dejstvo je, da smo v dnevnem časopisju lahko prebrali, da je
gospod Rokavec 16. februarja (leta 2007, da ne bo kakšne
pomote) svojemu šefu, ministru brez listnice Ivanu Žagarju
pisno predlagal, da z istim dnem odstopi s položaja državnega
sekretarja. Ali je minister njegov odstop sprejel, do pisanja
tega članka še nismo izvedeli. Ali naj se spet citiram:« Pustimo
se prijetno presenetiti!« Zagotovo besedico prijetno
uporabljam zadnjič. Ne moreš nastopiti popolnega mandata
v Litiji 15. februarja, če pa šele dan kasneje daš odstopno
izjavo v Ljubljani, o kateri nihče ne odloča isti dan. So pa
morda bolj zgovorne vrstice časopisa Direkt konec februarja.
Naj si dovolim citiranje tega članka:

»Rokavca, ki bo zdaj prejemal “le” okoli 3500 evrov bruto
županske plače, pa smo vprašali, ali bo naslednje leto
kandidiral za poslanca v državnem zboru, kjer je že sedel dva
mandata. “Naj vsak sam presodi, ali lahko kakovostno
opravljam dve tako odgovorni funkciji,” je odgovoril Rokavec«
Kaj naj si človek misli ob taki nedorečeni izjavi? Ja, kar si
hoče, oziroma kakor si kdo hoče to razlagati. Nekaj je gotovo.
Tovrstna izjava se lahko tolmači vsaj na dva načina, pa ju ne
bom navajal, vsak naj si sam svoje mnenje ustvari. Morda bi
kdo polemiziral z menoj, morda bi celo sam gospod župan
upal bolj konkretno reči ali celo napisati kaj je mislil s to
izjavo. Če je medtem morda (že???) odstopil s funkcije v
Ljubljani, mu bo zdaj ostalo več časa tudi za kakšen komentar
v Občanu. S tem ne mislim samo na intervjuje o razvojnem
programu in partnerstvu, ki sem si ga doma obesil na steno
in čaka na kljukice realizacije po točkah iz prejšnjega Občana.

»SLEP JE, KDOR …«
/drugič/

Bilo bi že kar preveč domišljavo, da bi si mislil,
da se na odseku Hotič - Zgornji log zdaj cestna
dela bolj intenzivno dogajajo zato, ker sem o tem
kritično pisal v prejšnjem Občanu. V tem času je
bil odprt tudi nov prijeten lokal v športni dvorani,
ki bo še lepši in prijetnejši, ko bo sprejet nov
zakon o prepovedi kajenja. V pretekli številki
Občana sem pod tem naslovom tudi navajal, da
se pustimo prijetno presenetiti glede nastopa
profesionalnega mandata našega župana, ki naj
bi se dokončno in 100% preselil v litijsko pisarno
po njegovih takratnih obljubah 15. februarja…

Na javni predstavitvi pred volitvami sem takratnemu kandidatu,
zdajšnjemu županu, čisto resno predlagal, da naj v primeru
izvolitve samo deset ključnih točk iz svojega volilnega
programa obesi na steno občinske sejne sobe, da jih bomo
občani ob TV prenosih občinskih sej vedno lahko (ponovno)
brali in naj sproti odkljukajo ali prečrtajo točke, ki bodo
realizirane. Ko (če) bo teh vseh deset navedb izčrpanih, se
obesi novih deset. Seveda sem takrat doživel celo njegovo in
odobravanje njegovih strankarskih kolegov (danes sem
prepričan, da s figo v žepu), zdaj pa ta predlog javno objavljam
in gospodu županu to ponovno predlagam.

Ali morda kot preprost občan, ki (žal) ne zna volilnega
programa na pamet, zahtevam preveč? Stroškovno in
tehnično je to zagotovo z lahkoto izvedljivo. Bi bil pa to lep
prispevek k transparentnosti in preglednosti realizacije
programa delovanja župana in občinske uprave.

Da ne bo kdo rekel, da samo kritiziram, bi rad na tem mestu
še pohvalil sicer ne več tako nove spletne strani občine, ki so
tudi dokaj ažurne. Podobno je s stranmi Radia Geoss.

Moram pa (spet žal) istočasno izpostaviti spletne strani ATV-
ja. Aktualnih novic ni, so pa arhivske iz leta 2001. Podobno
je s sporedom. Tako je, prav ste prebrali, ni tiskarska napaka
– dvatisočena. Še posebej si zasluži kritiko, včasih smo temu
rekli »bodeča neža«, Glasilo občanov, ki ima zadnji arhiviran,
ki je med drugim tudi edini, izvod na spletu iz septembra
2006. Mimogrede, najbolj aktualna predvolilna tema, na prvi
strani, je bila otvoritev mostu čez Savo v Kresnicah, ki ga je
prav pred volitvami odprl bivši župan. Praktično vsaka še
tako majhna občina (še celo ena najmlajših – sosednja občina
Šmartno) ima arhiv vseh izdaj občinskih glasil na spletu, lično
in pregledno urejenih. V 21. stoletju to tehnično ne pomeni
praktično nobenega dodatnega dela, le nekaj klikov. Sem pa
prepričan, da bi berljivost in s tem odmevnost dosegla višjo
stopnjo.

Je kdo pomislil, da bi si litijsko glasilo želel prebrati tudi kdo
zunaj meja naše občine? Ali se morda komu zdi bogokletno,
da bi še kdo izven občinskih »plank« kaj izvedel o aktualnem
dogajanju. Ni vprašanje, v to sem prepričan. Veliko ljudi se je
iz občine izselilo, pa še vedno radi kaj preberejo o dogodkih
v svojem domačem kraju, pa ne samo o strankarskih
obljubah. Imamo perspektivne športnike, imamo tudi dobra
podjetja, v naši občini imamo ljudi med najbogatejšimi
Slovenci, tudi med prvimi stotimi najbogatejšimi in še o
marsičem je vredno informirati širšo javnost.

Prosim Tiskarna Aco, samo nekaj klikov, tudi za arhiviranje
zgodovinskih dejstev, spominjanje na kritike, pohvale, obljube
in dejanja! O tem, zakaj si lahko bistveno manjša občina
Šmartno, beri stroškovno mnogo siromašnejša, privošči
barvni »full color« časopis pa naj kakšno besedico morda
reče Uredniški odbor. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

mag. Marko DOBLEKAR
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Februarja je knjižnica odprla sodobno in
prostorno novo enoto v Šmartnem. Projekt je bil
plod večletnega truda, pri katerem si gotovo
sodelovala že od začetka. Kakšni so bili občutki
ob otvoritvi?

Pravzaprav smo imeli z novimi prostori za šmarsko enoto Knjižnice
Litija veliko srečo. V letu 2005 so šmarski svetniki sklenili, da odkupijo
nekdanjo Žitovo pekarno, hkrati pa tudi odločili, da bodo del prostorov
namenili krajevni knjižnici. Potem so v dobrem letu izpeljali investicijo
in knjižnico odprli…
Zgodba o iskanju prostorov pa je seveda daljša, večletna – o tem
kdaj drugič – vesela pa sem, da je imela hiter in učinkovit epilog – 8.
februarja letos namreč. Lahko bi rekla: happy end za Knjižnico Litija,
za obiskovalce in obiskovalke, za Šmartno.
In če sem začela odgovor na vprašanje v kontekstu sreče, ga lahko
tudi sklenem: skupaj z zaposlenimi smo navdušeni, da lahko delamo
v prostorih, v pogojih, ki nam jih zagotavlja nova krajevna enota
knjižnice. Predvsem nas veseli, da je med občani in občankami tako
lepo sprejeta in tudi obiskovana.

Nam otvoritev nove enote, ki jo je Šmartno
gotovo potrebovalo, nudi tudi oporno točko za
razmislek o vlogi litijske knjižnice? Recimo, kaj bi
bilo, če ne bi tako dobro delovala oziroma ali je
mogoče, da bi delovala še bolje? Se Litijani in
vodstvo občine zavedamo, kako pomembno
vlogo ima knjižnica.

Joj, močno upam, da se – tako obiskovalci kot naši ustanovitelji – in
da se bodo še naprej.
Tudi ob otvoritvi novih prostorov v Šmartnem relacija med osrednjo
knjižnico v Litiji in njeno enoto v Šmartnem ostaja nespremenjena;

na tem mestu bi bilo mogoče dobro povedati, da je Knjižnica Litija
organizirana v mrežo, kjer deluje osrednja knjižnica, krajevna enota
ter potujoča knjižnica.

Tvoja špekulacija, kaj bi bilo, če ne bi delovala tako dobro: tega
scenarija si niti ne predstavljam, a najbrž bi to pomenilo, da ne bi
vključevala skoraj četrtino prebivalstva, da ne bi izposodili 220.000
enot gradiva, da ne bi pripravili blizu 200 prireditev na leto, imeli 100
tisoč obiskovalcev in še kaj. Vsega, kar knjižnica doprinese okolju,
se pač ne da izmeriti, lahko pa z gotovostjo rečemo, da je naš vpliv
na socialno okolje izredno pozitiven.

Če bi lahko knjižnica delovala bolje?, seveda – vse je lahko še bolje
- to lahko pritrdim, in zato obstajamo, da si v svojih načrtih
prizadevamo, da bi bilo še bolje. In če si verjetno hotel vprašati, kaj
bi lahko bilo bolje: trenutno menimo, da predvsem enakomerna
dostopnost gradiva za vse prebivalce: in to zagotavlja dobra mreža.
Naša je trenutno še šibka pri potujoči knjižnici: organizirani smo
namreč tako, da imamo kolekcije knjig na terenu, te pa se prepočasi
zamenjujejo, v primerjavi s sodobnimi bibliobusi (kombiji), ki na teren
pripeljejo aktualno gradivo vseh vrst vsaj enkrat na 14 dni.

Z novimi prostori in opremljenostjo v Šmartnem smo dobili primerno
krajevno enoto, ki ustreza predpisanim normativom za krajevno enoto
splošne knjižnice. Prostori v osrednji knjižnici v Litiji so sicer primerni
(čeprav malo pod normativi), tudi tehnično je knjižnica solidno
opremljena – a za kvalitetne usluge uporabnikom moramo seveda
slediti napredku; zagotoviti moramo 1 računalnik na 1000 prebivalcev
– v Litiji jih tako manjka 9. Razmišljamo o novih vsebinah v knjižnici:
vseživljenjskem učenju ter centru za samostojno učenje, univerzi za
tretje življenjsko obdobje – predvsem pa o kvaliteti naših uslug
obiskovalcem. Kompleksnost družbe in življenja zahteva tudi takšen
informacije – uporabniki potrebujejo vse več in vse bolje. In če bomo
kos vsem tem zahtevam, se bodo lahko Litijani in Litijanke zavedali,
da imajo dobro knjižnico.

Seveda je velika razlika, če so prostori že projektirani za knjižnico
(novogradnje) – so veliki, svetli, brez vmesnih sten oz. ovir, ali pa če
knjižnica domuje v starejših stavbah, ki so morda celo zaščitene kot
dediščina. A prav slednje: dejstvo namreč, da Knjižnica Litija živi in
diha s čudovito hišo na Parmovi in ji tako daje dušo, poslanstvo – je
naša posebnost, ki jo občudujejo vsi obiskovalci (predvsem
knjižničarji iz drugih slovenskih krajev). Včasih so pri delu v takšnih
pogojih potrebni ovinki, pot je daljša, rezultati pa zato edinstveni.

Andreja Štuhec
direktorica Knjižnice Litija

»Z malo nostalgije, a prav vesela, sem
se tudi sama poslovila od male šmarske
knjižnice v Kulturnem domu – ena od
številnih škatel z gradivom«

»Smo prenašalci umetnost v širšem
kontekstu – odprtje v Šmartnem nam je
polepšal konj našega prijatelja Bojana
Štineta.«

»Med lepšimi trenutki mojega dela so
prireditve; še vedno rada našim obisko-
valcem kaj lepega povem; ob vseh lepih
knjigah in razstavah, ki jih predsta-
vljamo, mi to ni težko…
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Z novim letom si prevzela vodenje knjižnice.
Dosedanja direktorica, Joža Ocepek, je v času
svojega vodenja knjižnici izborila pomemnbo
vlogo v litijskem kulturnem življenju. Kako je bilo
stopiti v tako velike čevlje?

Litijska knjižnica je v svojem razvoju orala ledino: med prvimi je
sprejemala revolucionarne spremembe v stroki, ki se danes zdijo
samoumevne (npr. četrta  v Sloveniji med splošnimi knjižnicami je
začela z avtomatizirano izposojo). In da je bilo tako, je pretežno
zaslužna Joža Ocepek, ki je bila v svoji stroki gotovo vizionar.
In naslediti takšno osebo, avtoriteto in poznavalko, predstavlja
svojstven izziv; a delo in izkušnje z Jožo Ocepek mi odganjajo vsa-
kršne fobije v zvezi »s prevelikimi škornji«. V ljudeh je vedno iskala
dobro, predvsem to sprejemala in tudi posredovala vsem, ki smo
delali z njo. Svojega znanja in izkušenj ni nikoli ljubosumno čuvala
zase, zato sem prepričana, da bo z veseljem opazovala, kako zori
tisto, kar je nekoč zasejala sama, in da bo še naprej ostala nadvse
kompetentna svetovalka in seveda obiskovalka knjižnice.
Meni pa je seveda velik izziv to pomembno vlogo knjižnice v litijskem
kulturnem prostoru ohranjati in jo nadgrajevati.

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

Seveda pa se nikoli ne smemo ustaviti: tudi tej hiši je mogoče še
veliko dati in od nje tudi veliko dobiti. Vemo namreč, da se
tradicionalna arhitektura lahko čudovito zliva z modernimi rešitvami:
razmišljati smo o tem začeli že pred leti in ideje niso zamrle, le čakajo
na ugoden veter.

Omenila si nove vsebine. Zagotovo je pri vsakem
vodenju, ne glede na to kako uspešno je,
potrebna vizija za nadaljni razvoj. Je v načrtih kaj
kratkoročnega ali srednjeročnega, s čimer bo
knjižnica obogatila svojo ponudbo?

Moja vizija razvoja knjižnice je ubesedena zelo na kratko: v razvoju
ne obstati. Morda se sliši skromno, a prepričana sem, da je potrebno
v sedanjem tempu napredka tehnologije, uslug, življenja skratka biti
zelo spreten in marljiv, da slediš trendom: da te ne povozi čas. In v
knjižnici si bomo vsi zaposleni za to prizadevali. Večji oz. zahtevnejši
zalogaj nedvomno predstavlja načrtovanje sodobnejše potujoče
knjižnice – v smislu bibliobusa oz. kombija. Velik izziv za knjižnico
namreč predstavlja v svoji mreži enakomerno zagotoviti dostopnost
do gradiva.

Najosnovnejša ponudba je seveda naše knjižnično gradivo; da je
naša knjižnična zbirka dobra, kvalitetna in primerna, potrjuje izposoja
(obrat zbirke, ki se povečuje). Na nas je, da se jo naučimo ponujati
kar najbolj izvirno in zanimivo. Tako pripravljamo priporočilne
sezname za različne »bralne« publike. Okusi so namreč zelo različni
– to velja seveda tudi za bralce in bralke in odkrivanje le-teh je za
moje kolege in kolegice pravi izziv.

Knjižnica je z redno organizacijo kulturnih
prireditev najbolj aktivna ustanova v Litiji na tem
področju. Je – ob upoštevanju prostorskih in
finančnih omejitev – mogoče  pričakovati, da bo
knjižnica svojo dejavnost razširila tudi na tem
področju?

Pretirane številčne širitve si najbrž ne bomo mogli omisliti, pa tudi
smotrno ni razmišljati v tej smeri, saj ne smemo pozabiti, da moramo
v okviru javne službe početi še mnogo drugih stvari. V smislu
prireditev je bolj potrebno prevetriti našo ponudbo. Naša prioriteta je
pripravljati prireditve, ki spodbujajo bralno kulturo oz. kulturo nasploh.
Tri četrtine jih je namenjenih mladim, vsako leto znova pa poskušamo
predstaviti tudi kaj novega, drugačnega. Mogoče takšen tip prireditev
ni masovno obiskan, zato pa komorna publika ceni poskus približanja
drugačnih, zahtevnejših vsebin, manj znanih avtorjev; morda bi lahko
rekli, da si včasih želimo spogledovanja z alternativnimi prireditvami,
ki drugje v občini niso našle zavetja oz. posluha. Tudi to je kultura. In
to zelo »dobra«, če lahko za kulturo rečemo, da je takšna.

Seveda je v litijskem prostoru veliko kulturnih subjektov, ki so
poklicani, ustanovljeni, da ustvarjajo takšne kulturne vsebine, ki niso
v naši domeni, ki jim preprosto nismo dorasli (glasbene, likovne,
gledališke). Na teh področjih raje prepustimo izvedbo, »nosilstvo«
njim, radi pa sodelujemo oz. smo partnerji pri organizaciji.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Župnik Litijske župnije ni vreden poslanstva, katerega naj bi
mu naložili nadrejeni in ne opravlja svojih nalog v skladu z
načeli cerkvenih direktiv.
Kot župnik mi je onemogočil, da bi bil boter svoji vnukinji,
katera ni kriva, da nisem cerkveno poročen, saj je bila to moja

in ne njena odločitev in menim, da je idiotizem dotičnega razlog za vse
manjši obisk stavbe, kateri se reče cerkev in s svojo oholostjo samo prazni
to stavbo, katero smo zgradili krajani, pritepenec si jo pa lasti!

Janez GRADIŠEK
Partizanska pot 13, Litija

TEDEN ZDRAVJA IN VESELJA

NAJBOLJE PRODAJAN PROSPEKT VSEH ČASOV
Že skoraj od rojstva ga ima vsak
državljan Republike Slovenije. Na
njem je na obeh straneh narisan
zemljevid, ki je bogat z izohipsami in
prikazuje ozemlje v osrednjem delu
Slovenije (sl. 1) na tromeji treh občin
( Zagorje, Moravče, Litija). Na njem
je upodobljen tudi edini slovenski
neoboroženi konjenik – jezdec s
situle z Vač (sl. 1B), ki ga lahko
občudujemo tudi na spomeniku
Rodoljubu osamosvojitvene vojne za
Slovenijo 1991 na GEOSS-u.
Vsebuje tudi dvakrat narisan plašč
situle z Vač. Prvi je viden brez
pripomočkov (sl. 2), drugega pa
vidimo le, če nanj posvetimo z
ultravijolično svetlobo (sl. 3).
Njegova cena je 13,16 EUR. Mogoče
smo najbolj navdušeni nad svojo
fotografijo, ki jo moramo še posebej
plačati. Da! Smo že uganili! To je
OSEBNA IZKAZNICA!
Sl. 1   Najprej sem izrezal iz atlasa
Slovenije odgovarjajoči del ozemlja
(1A) . Potem sem iz svoje osebne
izkaznice primerno povečal in na
prozorno folijo fotokopiral relief z

izohipsami (1B). S folijo sem pokril izrezek iz atlasa (1C) in ugotovil, da se
cerkev sv. Andreja na Vačah nahaja pred vrhom nosa konjenika.  Cerkev na
Sveti gori je še na zemljevidu, koče pa ni. Tam, kjer piše Litija, je na moji
osebni izkaznici pravzaprav vrh Slivne 880m. Viden je tudi moj E MŠO, in me
lahko razveselite za rojstni dan…
Za natančnejše poznavanje ozemlja pa priporočam nov zemljevid založbe
Makarenko z naslovom RAJ OKOLI GEOSSa. Na njem so označene vse cerkve
v Sloveniji, arheološka najdišča, možni ogledi, razberemo pa lahko še kup
drugih podatkov…

Zvonimir KOLENC

Opravičilo: V januarski številki Občana se mi je vrinila neljuba napaka. Naš
cenjeni gospod župnik Valentin Benedik, katerega 100 let smo pravkar počastili,
ni umrl leta 1882, temveč leta 1989.

Na POŠ Litija se že šesto leto odvijajo delavnice, na katere
radi zahajamo člani društva Sožitje Litija in Šmartno pri Litiji.
Te delavnice so koristne za nas, kajti tukaj se učimo, se

spoznavamo, družimo in stkemo medsebojne vezi in postanemo dolgoletni
prijatelji. Tudi sama zelo rada obiskujem te delavnice. Vedno znova se
razveselim srečanja z našimi kot novimi člani in skupaj tkemo vezi za
prihodnje rodove.
Teden zdravja in veselja je svojevrstna priložnost, da tudi sami nekaj naredimo
na svoje zdravje. Prehranjujemo se z zdravo hrano, gibamo na svežem zraku,
se ukvarjamo s športom, skratka na ta način veliko pripomoremo k zdravemu
življenju.
Za uspešno izpeljavo teh delavnic, za požrtvovalno delo in čas, ki si ga je
vzela za nas, se iskreno zahvaljujem Tanji Petric z upanjem in željo, da bo
tudi naslednje leto zopet z nami.
Vse zahvale za dragoceno pomoč pa namenjam tudi ge. Marjeti Mlakar-
Agrež, ki je naša desna roka, kontaktna oseba in je vedno pripravljena
pomagati.

Mojca RENKO

Ajnrikanje je logično nadaljevanje štelenge, o kateri sem nekaj malega
napisal v prejšnji številki. Kako je to izgledalo pred 50 leti?

Beseda ajnrikanje izhaja iz nemške besede einrücken, vstopiti, vkorakati v
vojsko. Ajnrikali smo čez kakšno leto po štelengi. Začelo se je s pozivom, v
katerem so bila vsa navodila. Glavni problem je bil kovček, ki je bil obvezni
del opreme. Ni se ga dalo kupiti, narediti ga je moral mizar, saj je moral biti
lesen in imeti predpisane mere. Bil je zelo neroden, preširok in prevelik.
Zakaj tako, sem zvedel šele kasneje, ko je postalo jasno, da ima vojak vse
kar mora imeti, spravljeno v tem kovčku in ga vlačiti s seboj.

PRAŠEK ZA UŠI - Na litijski postaji smo se začeli zbirati kakšno uro pred
prihodom vlaka. Seveda spet ni manjkalo harmonik in velikih količin pijače.
In tako smo se vsi precej zdelani od preteklih in precej živih noči, zbirali za
odhod na glavno zbirališče, ki je bilo v Ljubljani, v kasarni na Metelkovi. Tam
so nas nato začeli vojaki po glavah in pod pazduho štupati s praškom proti
bolham in ušem. To so delali z nekakšno pumpo. Kdor se je upiral, so mu za
kazen pumpo porinili tudi za hlače in tako dolgo pumpali noter, da jim je
prah začel pršeti iz hlačnic.
V SRBIJO - Nato smo se z ljubljanske postaje s transportnim vlakom odpeljali
proti Srbiji. Po dveh dneh vožnje so me v kasarni ostrigli na balin. Ne le po
glavi, tudi drugod so strigli, če si bil preveč poraščen. Nato je sledilo tuširanje
in ko smo prišli izpod tušev, vsi rdeči, puhteči in zmehčani, je sledilo
razdeljevanje obleke. Jaz sem dobil plašč, ki se mu je reklo šinjel, ki mi je
segal do tal. Ko sem to povedal, me je oficir nahrulil: »Čuti, imaš oficirski
šinjel!« Nato so se začeli moji precej burni vojaški dnevi v JLA.

STRELJANJE - Po predpisanih pripravah smo vojaki imeli streljanje s puško.
S pravimi naboji seveda. Jaz do takrat še nikoli nisem streljal s puško, zato
me je kar malo skrbelo. Potem pa se je zgodilo:  prve tri strele s puško sem
zadel točno v sredino tarče, v črno kot se reče. Luknje so bile le po dva ali tri
cm narazen. Nihče ni mogel verjeti, da je to res, še najmanj pa sam. Vodnik
in kapetan sta hodila naokoli, važna in pokonci kot purmana, češ, to je vojak
iz naše čete. Potem so začeli govoriti o nekakšnih armijskih tekmovanjih itd.
Ko se je streljanje nadaljevalo, pa je nastal velik škandal, ki sem ga povzročil
jaz. Po sijajnih prvih treh strelih, namreč nisem zadel ničesar več, tudi tarče
ne. Bilo je res nerodno. Vodnik je vpil name, naj se zberem, jaz pa sem
vztrajno streljal v hrib zadaj. Potem so streljanje ustavili, me spraševali, če
sem simulant in ali to namenoma počenjam in na koncu ugotovili, da iz
moje niti njihove slave ne bo nič.

UZBUNA IN ČEVLJI - Uzbuna je bila ena najbolj neumnih nočnih maltretiranj
vojakov. Ravno takrat, ko smo začeli spati je v sobo nenadoma planil dežurni
oficir in začel rjoveti »Uzbuna!« To je pomenilo, da morajo vojaki v najkrajšem
možnem času z vso bojno opremo pridrveti na dvorišče kasarne, ki smo mu
rekli krug. Jaz sem dol zmeraj prišel zadnji in oficirji s štoparicami v rokah so
se zelo drli name. Vedno mi je kaj manjkalo, nikoli pa nisem prišel v svojih
čevljih, ampak v tistih, ki so pač ostale na hodniku.
Neke noči sem tako prikrevsal dol na krug v edinih čevljih, ki so še ostale na
hodniku, vsaj za pet številk prevelikih. Ker takrat nogavic v JLA niso imeli,
smo imeli vojaki noge  ovite v cunje, ki smo jim rekli šuferce, ki so nekaterim
tako smrdele, da se ni dalo dolgo zdržati v bližini. V čevljih cunje zlezejo tja
kjer je prostor, noge pa ostanejo gole. In v tistih prevelikih čevljih sem nato
še dolgo hodil naokoli. Nazadnje pa me je odrešil nek vojak iz sosednje
kasarne ki jo je od naše ločila le ograja. Bil je »zaposlen« v skladišču opreme
in hitro sva se dogovorila, da bo tam zame sunil par čevljev. To je res storil,
in še sedaj sem mu hvaležen za to. Če bi ga zalotili, bi bil hudo kaznovan.
Doma je bil iz Gabrovke in še sedaj se včasih vidiva in smejiva na ta račun.

ŠAFLANJE Z BOSANCEM - Moj prvi konflikt, ki se je končal z zaporom, se je
zgodil v menzi, pri kosilu. Z nekim Bosancem, ime mu je bilo Šefik, ki je
sedel nasproti mene, sva se začela prepirati, ker je med jedjo rigal. Nenadoma
me je butnil v čelo, da me je vrglo med vojake, ki so sedeli zadaj. Ko sem se
pobral,  sem mu ves krožnik hrane zabrisal v obraz. Šefik je zaklel kot sam
hudič. Pravzaprav je šlo kar za cel rafal kletvic, v katerih so glavno vlogo
igrali spolni organi mojih sorodnikov. Ker je bil kar dober bik, težak čez 90
kil, bi mene z mojimi 65 kilami zmlel kot muho, če se ga ne bi oklepal toliko
časa, da so naju drugi spravili narazen. Seveda sva pri tem prevrnila nekaj
miz z vsem, kar je bilo na njih.
Ker je šlo za mednacionalni spopad, je sledil zagovor, ki smo mu rekli raport
pri komandantu, ki naju je obsodil na tri dni zapora. Ampak nisva šla v ječo,
pač pa na beograjsko železniško postajo, kjer sva premetavala premog iz
enega vagona v drugega. In tam sva ob šaflanju postala kar dobra prijatelja.

PET VOJAKOV ZA DVA OFICIRJA? - Ker sem bil precej dovzeten za zveze in
šifre, sem kmalu začel opravljati zelo pomembna dela in se preselil z obrobja
mesta v center Beograda. Dobil sem tudi čin.
Potem je bil nekaj časa mir, dokler ni pri nekem jutranjem predavanju, ki se
mu je reklo  nástava, naneslo tudi na konje. Kapetan, ki je predaval je pojasnil,
da vojaškega konja pošljejo v klavnico  takrat, ko ubije pet vojakov ali dva
oficirja. Ob tej diskriminaciji, me je moja liberalna nrav pognala kvišku.
Protestiral sem, da  je življenje za vsakogar enako dragoceno in zakaj naj bi
bilo pet vojakov toliko vrednih kot dva oficirja. Spet je bil cel cirkus in dobil
sem kazen prisilnega dela. Nekaj dni sem nekje čistil parket, ki so ga malarji
zasvinjali, ko so belili.

V KONJUŠNICI - Spet je bil nekaj časa dolgčas, nato pa sem nekoč, pri
jutranjem predavanju, spet zinil nekaj kar ne bi smel. Kot prekla suh poročnik,
nam je razlagal, kako je treba nasprotnika sovražiti in vsakega po hitrem
postopku ubiti. To mi nekako ni bilo prav in sem mu povedal, da človeka
vendar ne moreš kar tako, na suho, sovražiti in ubiti. Nato je nastal velik
hudič. Spet je sledil raport pri komandantu in dobil sem pet dni dežuranja v
konjušnici na robu mesta in odvzem čina. Konjev sem se že od nekdaj bal,
v konjušnici pa je bilo treba skrbeti za čistočo. Da se mi ni bilo treba sukati
okrog njih, sem se znašel tako, da sem takrat, ko jim je začel drek lezti ven
iz riti, z varne oddaljenosti podstavil lopato in drek prestregel nanjo. S tem
sem se izognil  motoviljenju okrog njih in nekako preživel konjušnico in
konje. Pa je minilo tudi to in kmalu sem dobil spet nazaj svoj čin. Se mi je pa
vse skupaj precej zagravžalo. Od uniforme, neumnih komand, pol vagona
zelja, ki sem ga pojedel in vojske nasploh. Pa tudi svoboda me je neizmerno
privlačila. Sedaj po toliko letih, pa se zgodovina ponavlja, saj naši vojaki
spet odhajajo na ozemlja bivše Jugoslavije in še drugam po svetu. Namesto
šteleng in ajnrikanja, pa so sedaj v Litiji čisto drugačne zabave.

Martin BRILEJ

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

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

‘’ROŽMARINKE’’ GOSTILE
ŠMARSKEGA ŽUPNIKA

Vsako sredo se v Domu Tisje, na enoti
Grajske gospe, za dve uri ustavi čas. Takrat
se zberemo članice skupine za samopomoč
Rožmarinke. Tokrat smo se zbrale v svetem
pričakovanju, kajti naš častni gost je bil
šmarski župnik, g. Marjan Lampret.

PRAZNOVANJE ROJSTNIH
DNI V DOMU TISJE

Že vrsto let mesečno praznujemo rojstne dneve s stanovalci in njihovimi
svojci. Pripravimo kratek kulturni program, katerega vodijo stanovalci sami.
Poleg njih v programu sodelujejo tudi prostovoljci in zunanji glasbeniki, ki
prireditev popestrijo z živo glasbo. V ritmu glasbe radi zaplešejo tako
stanovalci kot njihovi svojci.
Da je praznovanje še prijetnejše slavljencem podarimo cvetje in voščilnice
ter jih  pogostimo s pecivom in torto.

Renata OZIMEK, Vlasta ŠEDIVY

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

AJNRIKANJE (V/3)

Zanimalo nas je predvsem, kakšno je vsakdanje življenje duhovnikov, poleg
tega pa smo bile izredno navdušene nad njegovim življenjskim optimizmom,
pozitivno energijo, ter mogočnim glasom, s katerim nas je ubrano uglasil.
Po prostorih je zazvenela prelepa pesem, ki nas je spomnila na davne čase,
polne radosti in upanja. Na čase, ko so članice te skupine sodelovale v
cerkvenem pevskem zboru, ter ob nešteto nedeljah in praznikih prispevale
svoje glasove v blaženi zven. Teh časov niso pozabile, tako kot sedaj mi,
voditelji skupin in častni gostje ne pozabimo, kako dragoceni so nam ljudje,
ki so nam zaupani v varstvo. Čeprav smo lokacijsko malo oddaljeni od
Šmartnega, nas dragoceni trenutki s pomočjo naših gostov povezujejo v
čudovito skupino, ki se ji reče človeštvo.

Rožmarinke in voditeljici skupine Klavdija Zupančič in Mija Loc, se gospodu
Lampretu iskreno zahvaljujemo za njegov predragoceni čas, ki ga je posvetil
samo nam.

Mija LOC,  voditeljica skupine

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Med bujno mediteransko naravo, kamnitimi zidovi, oljčnimi zakladi, v hlapu
pergole na naši obali in na njeni vzpetini že cvetijo: češnje, ringlo in breskve.
Morje, grički, sol, standardna mesteca Piran, Koper in Izola ter elegantni
Portorož, so biseri ob našem morju. Tu človek zaživi v drugačnem svetu in
telo zaniha v posebnem ritmu.
To je spoznalo tudi 78 članov društva upokojencev Litija, ki so  petek, 23.
februarja 2007, preživeli na obali. Kopanje v bazenu z morsko vodo v hotelu
Bernardin, ogled Kafeterije in degustacija kave ter tople čokolade Emonec v
Kopru, ogled Izole in še in še.
Muzej posvečen spominu na ozkotirno železniško progo, ki je med leti l902
do 1935 povezovala kraje med Porečem in Trstom, je namenjen za odrasle
ljubitelje tehnike kot tudi za skupine uečncev in dijakov. Muzej ladijskega
modelarstva pa predstavlja modele tipičnih istrskih ladij.
Najbolj vidna izolska cerkev pa je župnijska cerkev Sv. Mavra na vrhu
nekdanjega otoka ( Izola je bila nekoč otok), ki je bila zgrajena l547. leta.
Lepo in sončno vreme, z vetričem iz morja sta nas spremljala tudi na Dobravo
nad Izolo, kjer smo ob poznem kosilu nadaljevali druženje.

Posnetek v Izoli – z lokalnim vodičem.

To so dokazali tudi na že tradicionalnem srečanju ob dnevu žena in dnevu
mučenikov, ki je bilo letos v soboto, 10. marca popoldan, v Gostišču Kovač
v Litiji. Več kot 130 udeležencev je sledilo prijetnemu kulturnemu programu,
ki so ga pripravili učenci Osnovne šole Gradec, vokalna skupina Društva
upokojencev Litija - Mavrica, kot poseben gost pa je sodelovala znana
slovenska citrarka Tanja Zajc Zupan.
Po dobrem in okusnem kosilu ter ob številnih dobrotah, sadju in pijači je ob
zvokih ansambla sledilo živahno družabno srečanje. Ob plesu, petju, šalah
in smehu smo posebno pozornost namenili tudi 9 udeležencem, ki so v tem
obdobju praznovali svoj rojstni dan.
Vsak udeleženec pa je v spomin na srečanje prejel darilno vrečko, v njen sta
bila kava in čaj ter roža – primola.
Čas je kar prehitro mineval, vendar je vzdušje bilo tako vedro, da je po 21.
uri še veliko udeležencev veselo nadaljevalo z druženjem.
Ko smo zaključili druženje je bila kar množično izražena želja, naj bodo taka
srečanja pogosteje – »vsaj vsakih 14 dni«.

Karlo LEMUT

Ponovno se je pokazalo, da je zanimanje meščanov
za podeželje veliko. Društvo za razvoj podeželja LAZ
iz Jablaniške doline (del v občini Litija, del v občini
Šmartno pri Litiji) je tri dni, od petka 9.marca do
nedelje 11.marca, v avli Mercator centra v Šiški
predstavljalo Jablaniško dolino, pohodno pot po

obronkih Jablaniške doline,  ponudbo kmetij po dolini in obronkih, učne programe
za otroke, možnost poletnega taborjenja na kmetiji ter vabilo na prireditve.

8 DRUŠTVA

ODMEVNA PREDSTAVITEV
PODEŽELJA V LJUBLJANI ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SLOVENSKO OBALO VEDNO RADI OBISKUJEMO

LITIJSKI UPOKOJENCI SE RADI DRUŽIJO
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IZLETNIŠKA SEKCIJA DRUŠTVA
UPOKOJENCEV LITIJA načrtuje:

• 14. marec 2007 - ogled snemanja oddaje Milijonar z Jonasom
• 23. marca 2007 -  izlet v Slovenske Konjice in njeno okolico
• 05. aprila 2007  -  izlet v Lenti in v Prekmurje

V drugi polovici marca se bosta začeli 2 novi delavnici:
• zeliščna delavnica in
• vozlanje z vrvjo – makrame

Več informacij lahko dobite v pisarni DU Litija, pričakujemo
udeležbo tudi tistih, ki niso člani DU Litija pa si te dejavnosti želijo.

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

 PRVIČ NA ODPRTEM
VETERANSKEM PRVENSTVU V

VELESLALOMU
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija
– Cerkno je v okviru prireditve PARTIZANSKE SMUČINE
CERKNO 1945 - 2007 že tretjič organiziralo odprto
veteransko prvenstvo v veleslalomu. Prvič so se tega
tekmovanja udeležili tudi štirje člani OZ VVS Litija -
Šmartno. Tekmovanje je bilo načrtovano že v sredini
januarja 2007, pa je bilo zaradi pomanjkanja snega

dvakrat prestavljeno. Organizatorju je kljub muhasti naravi uspelo izvesti dve,
sicer krajši vožnji veleslaloma, na smučišču smučarskega centra Cerkno. Vreme
je bilo sončno, proga dobro pripravljena, le malo kratka in precej zaprta. No, pa
saj rezultati niso najpomembnejši, pomembno je ohranjanje tradicije in prijateljsko
srečanje.

Po zaključenem tekmovanju so borce 2. svetovne vojne, veterane vojne za Slovenijo
in pripadnike slovenske vojske pozdravile ugledne vojaške in politične osebnosti.
Najodmevnejši govor je imel g. Janez Stanovnik, ki je opozoril vse prisotne, še
posebej pa ministra za okolje in prostor g. Janeza Podobnika, da Slovenija ne
sme pristati na zunanjo arbitražo v zvezi z določitvijo meje s Hrvaško, da ne bodo
naši sinovi krivili nas za napačno postavitev meje, tako kot sedaj mi krivimo naše
stare očete za sprejem koroškega plebiscita.
Izpeljava tekmovanja je bila na visokem nivoju, hrana odlična, zaključna slovesnost
s kulturnim programom pa zanimiva in poučna.
Upamo, da je to začetek dobrega sodelovanja litijskih, oziroma šmarskih veteranov
na zimskih tekmovanjih veteranov, želimo pa številčno okrepiti ekipo, zato vabimo
vse člane OZ VVS Litija – Šmartno, ki smučajo, da se javijo Igorju Medvedu (gsm:
031-971-632). Še posebej želimo vključiti člane, ki so mlajši od 40 let, in tiste
starejše od 55 let. Igor MEDVED

Marec 2007

Člani društva, ki na svojih domačijah razvijajo dodatno ponudbo – bodisi gre za
ponudbo kruha in peciva iz krušne peči, domačega sira, zelišč in čajev, suhih
gob, ovčjih kož, špargljev in jagod…bodisi za ponudbo učnih programov za šolarje
ali drugo turistično ponudbo – so vložili precej truda, da so pripravili »podeželsko»
sceno in napolnili stojnice, na katerih so za pokušino ponujali kupcem Mercatorja
domače dobrote.
Podeželski kotiček s pastirsko kočo, senom, kmečkim orodjem je privabil otroke,
ki so spoznavali zdravilna zelišča, izdelovali svojo ovčko, brusili srp, si domišljali,
da kosijo travo… in peli pastirske pesmice.
Posebne pozornosti obiskovalec nakupovalnega centra so bile deležne folklorne
skupine, izvajalci domače glasbe na doma narejenih glasbilih ter številni
harmonikarji. V izvedbo etno kulturnega programa so se vključila tudi druga domača
društva. Prav gotovo bo predstavitev pripeljala kakšnega pohodnika več na pohod
Po obronkih Jablaniške doline, ki bo 31. marca, kot tudi povečala prepoznavnost
Jablaniške doline in odprla prodajne možnosti kmetijam.
Podobne predstavitve bo društvo LAZ pripravilo tudi na drugih lokacjah po Sloveniji,
kot tudi na večjih prireditvah. Več na www.podezelje-laz.si
                                                                                                                     

J.B.



Za invalide je lahko vsakodnevno življenje polno majhnih
in velikih ovir, ki jim onemogočajo živeti polno življenje.
Vendar ni nujno, da je tako. Obstajajo rešitve, ki lahko
odstranijo mnoge nepotrebne ovire. Invalidi včasih
potrebujejo več podpore s strani skupnosti, da dosežejo
enake življenske pogoje kot ostali državljani. Na takšno
podporo ne smemo nikoli gledati kot na privilegij, to je
človekova pravica. Samo invalidi vemo, kaj pomeni živeti
z invalidnostjo. Invalidom je potrebno zagotoviti ustrezno
rehabilitacijo, da bi ti dosegli in ohranjali optimalno stopnjo
neodvisnega življenja. Omogočiti je potrebno, da invalidi
uresničijo svoje človekove pravice, zlasti na področju
zaposlovanja. Tako na podeželju, kot v mestih morajo
invalidi imeti enake možnosti za produktivno in donosno
zaposlitev na trgu delovne sile. Zagotoviti moramo, da bo
izobraževanje invalidnih otrok, mladine in odraslih v
integriralnih okoljih sestavni del splošnega vzgojno-
izobraževalnega sistema. Prav tako je potrebno, da so vsi
invalidi enakopravno vključeni v kulturne dejavnosti in da
lahko v teh enakopravno sodelujejo. V Društvu invalidov
Litija se trudimo, da invalidom iz obeh občin Litija in
Šmartno pri Litiji nudimo in zagotavljamo prav vse to.
Za ohranjevanje zdravja in vključevanje v družbo bomo
tudi v letošnjem letu poskrbeli za vse naše invalide in tudi
podporne člane, njihove svojce.... Na kopanje v Laško
bomo še naprej hodili vsak drugi torek v mesecu popoldne.
Ob četrtkih dopoldne bomo skupaj z Društvom diabetikov
Litija hodili po hribih v naši bližnji in daljni okolici. Obisk
stanovalcev Doma Tisje načrtujemo v mesecu marcu, kjer
bomo pripravili krajši kulturni program. Ogled kulturnih
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Če želite posneti film, Iigrati v filmu, se naučiti montirati
film ali biti del ekipe, ki vžiga in ugaša luč in teče po
potrebne rekvizite na snemanju filma, prijavite se na
FILMSKO DELAVNICO KRATKEGA FILMA pod okriljem
KUD ART CLUB Litija in JSKD OI LITIJA! Delavnico bo
vodil Boris Ulčar, posneli pa bomo tudi kratki film. Torej,
pridite z idejo, s kamero, če jo imate,  pridite s prijatelj-
ico,pridite brez vsega, ali pa prinesite nekaj, mogoče bo
koristno na snemanju filma. Kdaj in kam? 12.5. ob 10h
v Mladinski center Litija!
Prijavnica: Napiši, kako ti je ime, ali imaš kaj izkušenj s
snemanjem ali montiranjem filmov, kaj bi najraje počel/a
na snemanju filma. Nato pošlji email na skorjpon
@gmail.com ali SMS na telefon: 041/731-995!

Sprejemamo prijave filmov za I. Badjurov filmski festival,
ki se bo odvil 8.septembra 2007 v Litiji! Več na naši
novi  spletni strani: www.artclublitija.si

• Posneli smo 5-minutni NEmrk v Litiji, ko bi morali
ljudje tudi drugod po svetu ob 19.55 izklopiti luči!

• Posneli in poslali material za oddajo Naj domači video
(TV3).

• Posneli kulturno prireditev na Geoss-u za dan kulture.
• Imeli projekcijo filmov v Mladinskem centru Litija in v

Muzeju premoderne umetnosti na Dnevu zaprtih vrat.

III. FILMSKA DELAVNICA 2007
• Podpredsednik Zvone Vrtačnik je predstavil delovanje

društva na ETV (Elektroprom - ZAGORJE).
• Doživeli premiero filma Kosec na ETV in pogovor z

glavnim igralcem Bojanom in scenaristko Vesno Berk
• Prešli iz ročnega enostavnega knjigovodstva na raču-

nalniško podprto knjigovodstvo (hvala podjetju Ander-
sen za brezplačno verzijo Birokrata za potne naloge in
blagajno).

• Film Samski moški/Single man se je uvrstil na filmski
festival v Belgiji.

• Urejam scenarij z Vesno Berk za nov kratki film Uganka.

Javni poziv: Iščemo mlade igralce (študente), ki bodo
igrali člane atletskega kluba. Potrebujemo enega fanta
in dve dekleti. Snemanje bo potekalo za prvomajske
praznike v Zagorju in na Črnivcu nad Kamnikom. Predvi-
devam, da cca 4 dni. Kontaktirajte nas, če ste zainte-
resirani! Zabavno bo!

Sprejemamo nove člane v društvo, ki želijo aktivno
preživljati prosti čas z nami. Pošlji email s kontaktnimi
podatki in dobiš prijavnico.

KUD ART CLUB PUTUJE – Zakaj ne bi videli naše
najboljše kratke filme še v drugih krajih naše občine na
kakšni kulturni prireditvi. Zunaj ali znotraj!

Pišite na skorjpon@gmail.com ali me
pokličite na telefon: 041/731-995! Se
vidimo.

Boris ULČAR – MALIBU
Predsednik društva

LETNI OBČNI ZBOR DPM LIŠ

Letni občni zbor Društva podeželske mladine Litija in
Šmartno (DPM LIŠ) se je odvijal v petek 9. februarja v
prostorih Gostilne Pustov mlin v Cerovici. Občnemu
zboru je poleg članov društva prisostvovala tudi mladina,
ki so jo zanimala aktivnosti DPM LIŠ za leto 2007. V letu
2007 ima društvo namen organizirati plesni tečaj,
strokovno ekskurzijo in predavanje ter regijske kmečke
igre. Regijske kmečke igre bodo potekale v soboto 9.
junija v občini Šmartno pri Litiji. V okviru Zveze slovenske
podeželske mladine pa se bo društvo udeležilo kviza
‘’Mladi in kmetijstvo’’, izbora mladega gospodarja,
kmetijsko – živilskega sejma v Gornji Radgoni ter
tridnevnega jesenskega seminarja v Beli Krajini. DPM
LIŠ se bo tudi udeležilo slovenskega traktor party – ja
na poligonu Blagomix v Logatcu. Med aktivnosti društva
v tekočem letu bodo vključena še sodelovanja z drugimi
podobnimi društvi.

Prisotni člani na letnem občnem zboru (vir: SEVŠEK)

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

Mladi po letih in duši, ki si želite druženja in
medsebojnega sodelovanja ste lepo povabljeni, da se
nam pridružite. Dodatne informacije lahko dobite na
telefonski številki predsednika DPM LIŠ, Petra Savška
(041-316-116).

tajnica DPM LIŠ, Urša VEHOVEC

znamenitosti z enodnevnim izletom načrtujemo v mesecu
maju (gorenjska). 25. maja 2007 naše društvo pripravlja
praznovanje ob 25. letnici društva. Izdali bomo knjižico
in razvili prapor. Kot vsako leto bomo tudi v letošnjem
letu poskrbeli za naše težke invalide in organizirali srečanje
v mesecu juniju. Ves čas potekajo ustvarjalne delavnice,
rehabilitacija za posebno skupino invalidov, abonmajske
predstave v dvorani na Stavbah. Razdelili smo kapacitete
ohranjanja zdravja v Izoli, Termah Ptuj, Termah Čatež,
Rogaški Slatini. Za posebne socialne programe imamo
termine v Šmarjeških toplicah, Topolšici in Dobrni.
Rekreirali in tekmovali bomo v naslednjih športnih pano-
gah: šah, pikado, balinanje, tenis, ribolov, plavanje, namizni
tenis, keglanje. Jesensko ekskurzijo načrtujemo v
septembru, prav tako enotedenski izlet na otok Vis. V
načrtu imamo, da se oktobra odpravimo na Korčulo obirati
olive in mandarine. Sledi Martinovanje, novoletno srečanje
in obdaritev težkih invalidov na domu, v domovih,
bolnišnicah. Obiske na domu bomo izvajali vsak mesec.
Z dvema invalidoma, ki sta priklenjena na invalidski voziček
si bomo v obeh občinah ogledali arhitektonske ovire.
Obljubo, ki smo jo dali v zadnji številki glasila smo izpolnili
in izžrebali invalidko, ki bo šla brezplačno za pet dni v
Izolo. Ciljev in načrtov imamo še nešteto, za kar je odvisno
od vas invalidov, ki ste že včlanjeni in tistih, ki še to niste
storili. Vabljeni vsi na sedež društva osebno, pisno, po
telefonu na št. 01 8981284, gsm: 031 676-768 ali e-
mail: drustvo.inv.litija@siol.net.

DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA
Jana PERC

V marcu je društvo Tombas organiziralo drugo gledališko
delavnico z igralko, dramatičarko in režiserko Kim
Komljanec. Udeleženci so spoznavali tehike ustvarjanja
lika in postavljanja prizora ter se pri tem neizmerno
zabavali.Namen gledaliških delavnic je vzpostaviti pristen

stik z gledališkim odrom in veščinami, zaradi katerih je
gledališče tako privlačno. Udeleženci poleg praktičnega
znanja pridobijo tudi vpogled v zakulisje gledališkega
ustvarjanja in nekaj teoretičnega znanja, zaradi katerega
postanejo tudi bolj pozorni gledalci.

NIČESAR O INVALIDIH BREZ INVALIDOV

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

V soboto, 24.2.2007, so se 103 planinci udeležili 11.
spominskega planinskega pohoda Franca Štrusa.  No,
toliko je bilo tistih, ki so svojo udeležbo uradno priglasili
na cilju, seveda pa je možno, da je kdo tudi ni vzel
oziroma potrdil kartončka pohoda. Simbol pohoda je
šopek zvončkov. Na vseh dosedanjih pohodih, tudi tistih,
ko je bila zemlja pokrita s snežno odejo, smo našli
zvončke in trobentice, te prve znanilce pomladi. Letos
pa so bili goli travniki in gozdovi na Oklem na gosto
posejani z zvončki, kotanje pod Dobovljami pa s
kronicami. Pohod je letos prvič vodil Marjan Jug iz Litije,
ki se je v tej vlogi odlično izkazal. Prvih deset pohodov

11. SPOMINSKI PLANINSKI POHOD FRANCA ŠTRUSA

Udeleženci
Štrusovega

pohoda v Zagorici

Šest let po tistem, ko so litijski planinci v svoj program
prvič uvrstili zimski vzpon na 2558 metrov visoki
Grintovec, nam je 11. 3. 2007 ta načrt končno uspelo
uresničiti. Pod vodstvom izkušenega alpinista in
gorskega reševalca Francija Intiharja se je tega dne devet
planincev in planink na najvišji vrh Kamniških Alp
povzpelo po klasični poti od spodnje postaje tovorne
žičnice na Kokrsko sedlo in nato čez znamenito Streho

pa je vodil Viktor Čebela iz Litije, ki je ravno dan po
pohodu praznoval rojstni dan. Seveda smo mu tudi
udeleženci pohoda voščili še obilo zdravja in da bi se
čim večkrat  srečali na planinskih poteh. Vseh dosedanjih
pohodov se  je udeležilo 16 planincev. Tudi tokrat je bil
z nami Francev sin Iztok, vnuka Miha in Tina, pa nečak
Demi Vrhovec z Natašo in Tjašo. Plaketo za udeležbo na
desetih pohodih je tokrat prejelo 8 pohodnikov, med njimi
tudi Janko Medvešek iz PD Krško ter Zdenko Jurinič iz
PD Željezničar Zagreb ter Vinko Povše, Rado Zupančič,
Almira Jelnikar, Darja Celestina, Mila Grošelj in Vesna
Turniški iz PD Litija.

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

na vrh. Kljub južnemu snegu smo že na strmini pod
Kokrškim sedlom morali natakniti dereze, palice pa
zamenjati s cepini. Na prisojnih pobočjih so se na derezah
delale kepe sprijetega snega – cokle, ki so že po dveh
korakih postale večje od zob derez, zato jih je bilo
potrebno stalno otrkavati s cepinom. Na vrhu smo bili
za trud nagrajeni s čudovitim razgledom, kakršnega poleti
nikoli ne doživimo. Ne le zaradi snega, ki da znanim
vrhovom povsem novo podobo, temveč predvsem zaradi
odsotnosti poletnega mrča, saj so v hladnem zimskem
zraku tudi najbolj oddaljene gore povsem jasno vidne. V
planinskem društvu smo trdno odločeni, da bomo z
obiskovanjem zimskega visokogorja še nadaljevali,
izkušnje, ki smo jih pridobili na tokratnem izletu, pa tudi
na izletu na Raduho teden dni prej, nam bodo pri tem v
veliko pomoč.

Borut VUKOVIČ

Območno združenje Rdečega križa
Litija bo tudi v letu 2007, v času
poletnih počitnic organiziralo leto-
vanje za predšolske in šolske otroke
iz občine  Litija in občine Šmartno.

Pestrost ponudbe se tudi v letošnjem letu razširja  na otok Krk,
mesto Punat. V Punatu je  Mladinsko počitniški dom Frankopan,
ki ga že od leta 1955 upravlja OZRK Maribor. Zaradi ugodne
mediteranske lege otoka je primeren za zdravljenje in
rehabilitacijo otrok in mladine z bronhialno astmo, kroničnim
obolenjem dihal, obolenji lokomotornega aparata, alergičnimi
in kožnimi boleznimi, presnovnimi motnjami, epilepsijo in drugo.

V posamezne izmene so vključeni otroci od 5. do 14. leta starosti
in sicer: otroci, ki jih zaradi zdravstvenega stanja in obolenj za
letovanje predlagajo izbrani zdravniki preko predšolskih in šolskih
dispanzerjev; otroci, ki so potrebni letovanja zaradi slabih
socialnih razmer v družini.

VPLIV KLIME NA ZDRAVJE OTROK
Punat leži na največjem jadranskem, pa tudi na najbolj zelenem
otoku, na južni strani Krka. Podnebje  je blago, poleti ne
prevroče, pozimi ne prehladno. To omogoča bujno rast in s
kisikom polno ozračje. Noči so prijetno tople, nikoli prevroče,
dnevi tudi sredi sezone topli. Blag vetrič iz različnih smeri
dodatno izboljšuje boljše življenjske pogoje. Zračna vlaga je
kot na vseh otokih visoka. Vse te klimatske lastnosti Krka,
predvsem pa Punata na njegovi južni strani, izborno delujejo
na človeka, zdravemu krepijo zdravje, bolnemu pomagajo
hitreje ozdraveti. To seveda pomeni, da bodo otroci, ki tudi
zdravi letujejo v Punatu, prišli domov še bolj zdravi, predvsem
pa bo odpornost proti boleznim pri njih bistveno boljša, kot
pred letovanjem. Pri bolnih otrocih pa pomeni takšno letovanje
izboljšanje bolezenske slike, saj zdrav in okrepljen imunski
sistem pomeni tudi uspešnejšo obrambo proti boleznim.
Bivanje v Punatu je posebej primerno za otroke s kroničnimi
obolenji dihal, astmo, okvarami lokomotornega aparata,
raznimi alergičnimi obolenji kože in drugo.

ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO LETOVANJE OTROK
Mladinski počitniški dom Frankopan Punat v organizaciji

OBMOČNEGA ZDRUŽENJA RDEČEGA KRIŽA LITIJA

V želji ponuditi otrokom najboljše, izvajajo veliko interesnih
dejavnosti z namenom popestritve bivanja na letovanju.

MLADINSKO POČITNIŠKI DOM FRANKOPAN PUNAT je:
- letovišče do 440 ležišč v treh sodobno urejenih paviljonih
- zdravilišče z ambulanto, bolniškimi sobami in lekarno potrebnih

zdravil
- lastna plaža z urejenimi sanitarnimi prostori in tuši za vodo
- možnost za individualno in skupno preživljanje prostega časa
- športna igrišča in sprehajalne poti...

Marec 2007
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ZA NAJMLAJŠE ORGANIZIRAJO:
• kaj znamo (petje, plesi, deklamacije, skeči)
• kaj zmoremo (športne aktivnosti, igre za

spretnost in razvedrila s telovadnimi rekviziti)
• ples v pižamah
• plesne igre in igre za rajanje
• likovne delavnice z različnimi tehnikami

(razstava izdelkov, okrasitev jedilnice in
skupnih prostorov)

 • ustvarjalne delavnice (oblikovanje iz gline,
papirja, školjk, kamnov...)

• izleti z ladjo v Baško, Krk, Košljun...



OTROŠKE MATINEJE:
Mesec marec je prinesel otrokom dve
imenitni predstavi. 10. marca so v
dvorani Kulturnega centra nastopile
vzgojiteljice iz Zaloga s prikupno
zgodbico HOJLADRI, HOJLADRA, v
kateri so zajčki praznovali rojstni dan.

PRVIČ V LITIJI: 31. marca se bo zgodil
lutkovni spektakel, saj v goste prihajajo
marionete Miniteatra iz Ljubljane.
Pravljica ZAČARANI ŠTORKLJI, prire-
jena po znani Hauffovi pripovedki
Zgodba o kalifu Štrku, je prava paša za

oči, ki bo zagotovo pritegnila tudi malo starejše gledalce.
V aprilu napovedujemo dve otroški predstavi in sicer 14. aprila gostovanje
lutkovnega gledališča Jesenice s prisrčno pravljico IZGUBLJENA VEVERICA,
28. aprila pa prihaja v goste novo otroško gledališče KUD Kult iz Ljubljane
z igrano-lutkovno predstavo PICKO IN PACKO. Prisrčno vabljeni!

AKTUALNO:
V mesecu marcu smo zaključili začetni tečaj klekljanja, ki se ga je udeležilo
9 tečajnic. Po zagotovilih mentorice ge. Darje Rajšek, so bile zelo pridne in
dojemljive. Ta stara slovenska umetnost je sila zahtevna in je zanjo potrebno
veliko potrpljenja in časa, zato čipkarski izdelki nimajo cene. Umetnost
klekljanja v Litiji ni dobro poznana, zato bomo v mesecu maju pripravili
razstavo na to temo, jeseni pa vse udeleženke čaka še nadaljevalni tečaj.

V mesecu aprilu oz. že 30. marca se prične v naši dvorani sezona območnih
revij, ki jih organizira JSKD OI Litija. Na njih se bodo predstavili otroški in
odrasli pevski zbori litijske in šmarske občine ter plesne skupine Zasavja.
Datumi posameznih prireditev so objavljeni v mesečnem koledarju prireditev.
Pridružite se nam in si oglejte katero od revij. Polna dvorana in aplavz sta
največje priznanje za trud, ki ga pevci in ostali prostovoljno vlagajo v delo
in s tem bogatijo kulturno življenje v naši občini.

Kolektiv Javnega zavoda za kulturo Litija

V tednu kulture je Zveza kulturnih društev  organizirala že tradicionalno
prireditev “Naši dosežki”, vzporedno s to prireditvijo pa tudi odprla
razstavo likovnih del, ki so nastala v likovni koloniji mladih v Kranjski
Gori v septembru 2006. Prireditev je potekala v torek,  6. februarja
2007 ob 18. uri, v avli občine Litija.
Slavnostni nagovor na tej osrednji svečanosti ob slovenskem kulturnem prazniku
je pripadal županu občine Litija,  gospodu Franciju Rokavcu. Njegove besede so
bile namenjene tako prejemnikom letošnjih Jerebovih priznanj in udeležencem
likovne kolonije mladih,  kakor tudi vsem ostalim kulturnim ustvarjalcem, ki s
svojim delom pripomorejo k boljšemu osveščanju na področju ljubiteljske kulture.
Na predloge kulturnih društev je bilo podeljeno šest priznanj za izjemne dosežke
v ljubiteljski kulturi zaslužnim ustvarjalcem, ki so v preteklih letih  dali svoj pečat
v udejstvovanju na različnih področjih. Podelila sta jih predsednik Zveze kulturnih
društev Litija gospod Jože Gorenc in župan gospod Franci Rokavec.
BRONASTA PRIZNANJA SO PREJELI: gospa Marija Tekavec (KUD Venčeslav
Taufer Dole), gospod Tone Vrtačnik (KUD Lipa Vače), gospod Alojz Osolnik
(KUD Lipa Vače).
SREBRNA PRIZNANJA STA PREJELI: gospa Marjeta Mlakar-Agrež (PKUD Litus
Litija), gospa Ivanka Brunček (KD Kresnice).
V veliko čast pa  bilo izročiti ZLATO PRIZNANJE PETRA JEREBA gospe Anki
Kolenc iz Vač,  ki je s svojim vsestranskim neutrudnim delom, predvsem pa v
gledališču in delom z mladino, z gotovostjo prispevala velik delež v ljubiteljski
kulturi.

DROBCI IZ LITIJSKE
ZGODOVINE (7)

Nenavadno, a resnično! Rudolf Badjura
opisuje l.1928 Litijo in njeno okolico kot
privlačno turistično destinacijo. Knjižico
ZASAVJE – letovišča, kopališča,
prirodne, zgodovinske in druge
znamenitosti, izleti po gorah in dolinah
je l. 1928 izdala in založila Zveza za
tujski promet v Sloveniji, likovno pa jo
je opremil znameniti slikar Maksim
Gaspari. Drobna knjižica eden prvih
turističnih vodnikov v slovenski
zgodovini, v današnjih turističnih
publikacijah pa bi Litijo zaman iskali.
Rudolf Badjura opiše Litijo kot ličen trg
na desnem bregu največjega savskega ovinka v Sloveniji, na pol poti med
Ljubljano in Zidanim Mostom. Šteje 722 duš in premore sresko poglavarstvo,
sodišče, posojilnico, odvetnike in notarja ter uspešno in moderno industrijo. V
Litiji je možno prenočiti v hotelu Chicago, okrepčati pa se je moč v številnih
dobrih gostilnah Pri Urški, Borišek, Josip Mešek, Pri pošti, pri Oblaku itd. Litija
ima veleugodno prirodno kopališče ob Savi s širnim prodom pod topilnico in
sipine pod litijskim poljem. Bencin je možno natočiti v trgovini Hinko Lebinger.
Pisec najbolj toplo priporoča izlete na Vače z znamenitim prazgodovinskim
grobiščem, skozi Šentjur do graščine Poganek nad slikovitim ovinkom Save,
skozi Ponoviče s slikovito graščino na Savo ter v Šmartno po cesti ali pa po
obronkih Sitarjevca.
Rudolf Badjura je Litijo kot izhodišče za prijetne izlete omenil še v knjižici 100
izletov po Gorenjskem, Dolenjskem in Notranjskem ter Izbrani izleti.  Ni kaj,
mož je očitno znal zelo dobro promovirati svoj rojstni kraj.

AKTUALNO
V Egiptu še dandanes odkrivajo sledove in ostanke nekdanje cvetoče civilizacije
in očitno je, da puščava še ni odkrila vseh svojih zakopanih zakladov. Pred
kratkim je bilo objavljeno, da so v Sakari, kjer so v preteklosti pokopavali
pripadnike višjih slojev, arheologi naleteli na nova bogata odkritja. Poleg
domačinov izvajajo izkopavanja japonske in avstralske ekipe, ki vedno znova
vlečejo na dan osupljive najdbe.
Manj znano je, da  tudi v Sloveniji premoremo pravo avtentično egipčansko
mumijo. L.1846 je vitez Anton pl. Lavrin, avstrijski generalni konzul v Egiptu,
tedanjemu Deželnemu muzeju v Ljubljani (današnji Narodni muzej Slovenije)
poklonil egipčansko mumijo v poslikani leseni krsti. To je danes edina
staroegipčanska antropomorfna krsta s človeško mumijo v Sloveniji. Hieroglife
na krsti je že l.1866 prevedel Albert Kosmač, prvi slovenski orientalist. Iz njih
je razbrati, da v krsti leži mumificirano telo Isahte, svečenika v Amonovem
templju v Karnaku, ki je živel v 7. do 6. stol pr. n. št. Krsta in mumija sta bili v
letih 2000 – 2002 temeljito raziskani, restavrirani in konservirani. Mumija je
skupaj s še nekaterimi eksponati iz starega Egipta razstavljena v pritličju
Narodnega muzeja Slovenije in je brez dvoma vredna ogleda.

IZ LITIJSKEGA MUZEJA
7. marca 2007 je bila v Izoli skupščina Skupnosti muzejev Slovenije, na kateri
je bil v članstvo sprejet tudi naš Javni zavod za kulturo Litija.

Skupnost muzejev Slovenije je povezovalna organizacija vseh slovenskih
ustanov, ki se ukvarjajo z muzejsko dejavnostjo in tako ali drugače skrbijo za
našo kulturno dediščino. Skupnost je bila ustanovljena kot zavod in deluje
neprekinjeno od l.1971. Trenutno šteje 64 članic, delovanje pa koordinira
predsedstvo Skupnosti muzejev Slovenije, ki ga sestavlja 11 članov. Naloga
predsedstva je, da poleg usklajevanja programov in projektov znotraj skupnosti,
z drugima dvema muzejskima organizacijama in z Ministrstvom RS za kulturo,
svetuje muzejem pri njihovih organizacijskih in strokovnih problemih ter opozarja
na težave, s katerimi se soočajo v okolju, kjer delujejo in v družbi sploh.

Pogoj za pridobitev članstva je ustrezen strokovni kader v zavodu, muzejske
zbirke odprte za javnost in ugodna priporočila stroke oz. ene od strokovnih
nacionalnih institucij.

Naš zavod si od članstva obeta predvsem strokovna navodila v zvezi z delom
v muzeju, moralno podporo in pomoč pri populariziranju muzejske dejavnosti
v naši občini, hkrati pa je članstvo v Skupnosti muzejev Slovenije za nas
potrditev, da delamo dobro in pravilno. Delo v muzejski dejavnosti je plemenito
poslanstvo in je hkrati delo za prihodnost, za naše zanamce.

Helena HAUPTMAN

ZGODILO SE JE:

URA PRAVLJIC - V drugi polovici februarja je v knjižnicah Litija in Šmartno
potekala pustnemu času primerna pravljična ura. Po pravljici so otroci
izdelovali papirnate klovne, jedli bonbone ter se pogovarjali o maškarah
in o tem kako so bili našemljeni.
Ura pravljic je v omenjenih knjižnicah potekala tudi v začetku marca, ko
nas je zgodbica spomnila na praznik žensk, otroke pa predvsem na
mamice. Po pravljici so otroci skupaj s pravljičarko izdelovali papirnato
cvetje, s katerim so presenetili svoje najdražje.

EX-TEMPORE »JAVORJE 2006« - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Litija je v sodelovanju s Knjižnico Litija organizirala
otvoritev likovne razstave Ex Tempore »Javorje 2006«, ki je bila 20.
februarja 2007, v Knjižnici Litija. Razstava je bila posvečena 85-letnici
rojstva pesnika Jožeta Šmita, zato so otvoritev popestrili z njegovo
poezijo. Šmitova lirika se je prepletala z nežnimi zvoki kitare učencev
Glasbene šole Litija-Šmartno.
Likovni ustvarjalci so slikali na tradicionalnem območnem srečanju
likovnikov, kjer jih je navdihovala idila narave okoli Javorja. Novonastale
likovne umetnine so razstavljali: Ivanka Brunček, Dušan Jere, Berta Juvan,
Saša Kuder, Danijela Kunc, Anja Novak, Joža Ocepek, Sonja Perme,
Maria Primožič, Marija Smolej, Pavel Smolej, Toni Sveršina, Bojan Štine,
Zvone Vrtačnik in Kristjan Žužič.

POTOPISNO PREDAVANJE - 27. februarja 2007 je bilo v knjižnici v Litiji
potopisno predavanje Radovana Riedla, z naslovom Libija-s peskom
med zobmi po deželi Tuaregov. Popotnik, ki je prepotoval že velik del
sveta, je navzoče tokrat popeljal skozi čas po deželi Tuaregov. Obisko-
valce je prepričal, da Sahara ni le neskončna peščena pustinja, s
skalnatimi pokrajinami različnih geomorfoloških oblik, ampak osupljiva
pričevanja ljudi in številne prazgodovinske poslikave dokazujejo, da je
imelo to območje v preteklosti drugačno podnebje.

OTVORITEV RAZSTAVE
LIKOVNE SKUPINE LILA - V
četrtek, 8. marca 2007 je bila
v knjižnici Šmartno otvoritev
likovne razstave. Člani Likovne
skupine Lila so ob medna-
rodnem dnevu žensk razstavili
svoje slike in plastike. Likovniki
se srečujejo vsak četrtek v
šmarski osnovni šoli in pod

vodstvom mentorja Zorana Pozniča prelivajo na platno svoje znanje in
ustvarjalnost.  Le-ta je o svojih »učencih in učenkah« lahko povedal le
najboljše: namreč da se na vsaki razstavi znova veseli napredka in rasti
obvladovanja tehnik. Svoja likovna dela so predstavili: Marija Bregar-
Hostnik, Maja Brilej, Bojanka Drnovšek, Gabrijela Hauptman, Berta Juvan,
Dani Kunc, Marjeta Mlakar-Agrež, Miša Murn-Urankar, Joža Ocepek,
Sonja Perme, Jelka Polak, Lidija Skubic, Marija Smolej, Pavel Smolej,
Marjan Sonc in Marjana Šuštaršič. Kulturni program so popestrile
likovnice-pesnice z branjem svoje poezije. Razstava bo na ogled do
konca meseca aprila.

10 KULTURA

NAPOVEDNIK
V torek, 27. marca 2007, ob 19. uri, bodo v knjižnici Litija, ljubitelji
potopisnih predavanj lahko prisluhnili popotnicama Petri Potočnik in
Romani Lap, ki nas vabita, da z njima podoživimo čudovite trenutke
njunega potepanja po Braziliji. Le kdo si ne želi vsaj enkrat v življenju
obiskati dežele drznih ritmov sambe, razigranega karnevala, prave
brazilske kave, nogometa, pa čeprav le preko diapozitivov. Raziskali bomo
Rio de Janeiro, obiskali generalko ene izmed plesnih skupin sambe,
iskali zlato v Ouru Pretu, pobegnili v neobljudeno notranjost dežele, se s
čolni podali med mangrovce, iskali morske konjičke in se na koncu
podali še do največjih slapov na svetu-Foz de Iguasu.

PRAVLJIČNI MARATON - 2. april – Andersenov dan – si bomo ves
dan pripovedovali pravljice:  v Šmartnem od 9. – 15. ure, v Litiji od 9.
do 19. ure
Pravljice bomo pripovedovali vsi: knjižničarke, otroci, mamice, očki,
babice in dedki - kdor bo želel. Vabimo vrtčevske in šolske skupine, da
se dogovorijo za obisk! Vabljeni – pravljično bo!

Erika CERJAK

Parmova 9, 1270 Litija • E-pošta: knjiznica.litija@email.si • www.litija.net/
mkl • Izposoja, informacije Litija: 01/898 05 80, Fax: 01/898 05 85,
Izposoja Šmartno: 01/899 20 80
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PODELJENA PRIZNANJA “PETRA
JEREBA” in OTVORITEV  RAZSTAVE

LIKOVNE KOLONIJE MLADIH
“KRANJSKA GORA 2006”

Kot rdeča nit celotne prireditve pa so nas spremljale razstavljene slike, ki so
nastale v 13. likovni koloniji mladih v Kranjski Gori, ki je bila v septembru 2006.
Sodelovalo je 32 nadarjenih likovnikov iz osnovnih šol Litija, Gradec, Šmartno,
šole s prilagojenim programom Litija in Gimnazije Litija.
Ker žal ni več z nami dolgoletnega mentorja in umetniškega vodje gospoda
Jožeta Megliča, smo se mu zahvalili in izkazali čast s tem, da smo mladim
likovnikom podelili priznanja, ki nosijo njegovo ime in njegov lik.
Pohvalo so si prislužile tudi mentorice likovne kolonije, ki so budno spremljale
tridnevno ustvarjanje: Berta Juvan,  Marija Bregar-Hostnik, Dani Kunc, Barbara
Klanšek, Marjana Šuštaršič in Bojanka Drnovšek.
Za popestritev programa je poskrbel tudi Mlajši mešani pevski zbor Kulturno
umetniškega društva Jevnica za izpeti pesmi El ego campagna in Zgodaj odhajajo.
Zahvaljujemo se Občini Litija za pomoč pri organizaciji te prireditve, posebna
zahvala pa gre Gimnaziji Litija, kot nosilki kulturnega programa,  ravnateljici prof.
Vidi Poglajen in prof. Tatjani Logaj, napovedovalki Špeli Sedevčič, dekliški vokalni
skupini pod vodstvom Anite Medvešek in dijakom 2. letnika Nastji Dremelj, Katji
Mohar in Benjaminu Paradižu za recital poezije Svetlane Makarovič.

Zveza kulturnih društev Litija:  Bojanka DRNOVŠEK

Marec 2007

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

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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



Prihod pomladi niti ni opazen zaradi mile zime, zato
smo tudi v zimskih mesecih lahko izvedli veliko
dejavnosti kar na prostem. V marcu pa je kljub temu
čutiti pričakovanje toplejših dni, saj smo koledar
dogodkov na OŠ Gradec dodobra napolnili: izvajamo
spomladansko akcijo zbiranja odpadnega papirja, niz

športnih, kulturnih in tehničnih dni, najavljajo se že letošnji nacionalni preizkusi
znanja, za katere je minister že objavil tretji predmet, ki bo preverjan poleg
matematike in slovenščine v mesecu maju. Na začetku marca je bil nadvse
zanimiv OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT, na katerem so tudi učenci matične
šole in PŠ Vače izrazili svoje mnenje o devetletki ob pomoči mentoric Amalije
Kadunc in Dunje Požaršek. Učenci so pohvalili veliko izbiro izbirnih
predmetov, bolj praktično izveden pouk, čeprav si želijo manj ur. Na nivojski
pouk ne gledajo kot negativno označevanje učencev v nižjih nivojih, ampak
ga sprejemajo kot priložnost za večji izziv v posameznih skupinah. Všeč jim
je, da učitelji napovedano sprašujejo, raje pa bi imeli 3 ocenjevalna obdobja,
ker bi imeli več priložnosti za popravljanje slabih ocen. Še vedno jih motijo
pretežke torbe in premalo prostega časa. Želijo si manj domačih nalog in
postopnejši prehod od opisnih ocen v prvi triadi do številčnih v drugi triadi.

Tatjana GOMBAČ

KULTURNI PRAZNIK – 8. februar na OŠ Gradec
Vsako leto, 8. februarja, se spomnimo na slovenskega pesnika Franceta
Prešerna, ki je s svojimi deli zaznamoval slovenski kulturni prostor in čigar
ime je poznano tudi zunaj naših meja. O njem smo se pogovarjali tudi
prvošolčki  na osnovni šoli Gradec in pripravili kratek kulturni program. S
pesmijo, recitacijami, lutkovno igrico in razstavo portretov Franceta Prešerna
so se najmlajši svojim staršem in starim staršem predstavili v sredo,
7.2.2007, na dan pred slovenskim kulturnim praznikom. Program je bil
zanimiv še posebej zato, ker so ga pripravili otroci sami, učiteljici pa sva jim
pomagali, da so lahko uresničili svoje ideje. Njihov trud je bil poplačan z
navdušenjem obiskovalcev.

 
Mateja GORŠE

POČITNIŠKI PROGRAM NA OŠ GRADEC V ČASU ZIMSKIH
POČITNIC ZA UČENCE OD 5. – 9. RAZREDA IN STARŠE
Počitniške dejavnosti v času zimskih počitnic smo organizirali že dvanajsto
leto, vodene s strani športnih pedagogov in ostalih učiteljev, ki so bili
spremljevalci na posameznih aktivnostih. Izvedli smo jih prve tri dni v
počitniškem tednu: v ponedeljek  plavanje v Atlantisu, torek  smučanje na
Krvavcu in v sredo drsanje na zunanjem drsališču v Tivoliju.
Vseh navedenih aktivnosti se je udeležilo 86 učencev OŠ Gradec, na
smučanju je bilo prisotnih nekaj staršev in bivših učencev, sedaj dijakov
različnih srednjih šol. Udeleženci na športnih dejavnostih so bili zadovoljni,
zato nameravamo tudi vnaprej organizirati počitniške programe z različnimi
športnimi vsebinami. Dejavnosti omogočajo učencem in staršem cenovno
ugodnejše športno udejstvovanje, šola ponudi tudi brezplačno izposojo
smučarske opreme. Srečko SOMRAK

FEBRUAR V OSNOVNI ŠOLI LITIJA,
PODRUŽNICI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Februar se je pričel s pravim pustnim rajanjem. Skupina
učencev podružnice je na Litijskem karnevalu opozorila
na to, da v Litiji še vedno nimamo bazena. Posamezni
razredi so se na kulturni dan – pust pripravljali že zelo
zgodaj. Kar nekaj razredov je oblikovalo skupinsko masko,

vsi ostali pa so bili našemljeni tudi s pomočjo staršev. Seveda so bili
našemljeni tudi pedagoški delavci. Tisti, ki tega praznika nimajo radi, pa so
v torek, 20. 2. pomagali pri kostumih in maskiranju in sodelovali v komisiji
za izbor. Vse maske so bile nagrajene.

Učiteljica podaljšanega bivanja Barbara Klanšek je s svojo skupino učencev
sodelovala v likovnem natečaju Planica in otroci 2007. Prislužili so si nagrado,
ki bo osrečila vse učence, saj se bodo 22. marca odpeljali na nagradni izlet
v dolino pod Poncami. Smučarska Zveza Slovenije in Ministrstvo za šolstvo
in šport bodo nagrajencem pripravili nepozaben dan.

V četrtek, 22. februarja, je ekipa
učencev podružnice sodelovala na
Regijskem tekmovanju osnovnih šol
s prilagojenim programom v košarki.
Pod vodstvom mentorja Viljema
Gučaka so tekmovali zelo zavzeto.
Čeprav zimske počitnice niso bile
zasnežene, so si vsi nabrali novih
moči za drugi del šolskega leta.

Marjeta MLAKAR-AGREŽ

ODMEV NA KLAVIRSKI SEMINAR
V zadnjem zimskem mesecu novega leta 2007 je v Glasbenem ateljeju Tartini
v Ljubljani, v okviru strokovnega izpopolnjevanja vzgojno-izobraževalnih
delavcev, potekal seminar za učitelje klavirja.

Na sliki so prof. Valeriy Pyasetsky, Nina Jamšek  in Janja Šušteršič

10. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV
OKOLICE LJUBLJANE IN ZASAVJA

V organizaciji Zveze slovenskih glasbenih šol je od 14.-16. februarja 2007
v vseh slovenskih regijah potekalo izbirno regijsko tekmovanje učencev
glasbenih šol.
Na 10. regijskem tekmovanju so svoje veliko znanje inštrumentov predstavili
učenci klavirja, pihal in komornih skupin s trobili. Pravila tekmovanja določajo,
da morajo na regijskih izbirnih tekmovanjih nastopiti vsi učenci, ki se po starosti
uvrščajo v 1.a, 1.b in 1.c kategorijo oz.njihova starost ne presega 15 let. Le
najboljši tekmovalci v posameznih kategorijah, ki dosežejo najmanj 90 od 100
možnih točk, se uvrstijo na državno tekmovanje mladih glasbenikov, ki poteka
v marcu v Ljubljani. Glasbena šola Litija-Šmartno po regijskih določilih spada
v skupino glasbenih šol okolice Ljubljane in Zasavja, tako so naši učenci
tekmovali z mladimi talenti  iz glasbenih šol Domžale, Cerknica, Trbovlje, Zagorje,
Hrastnik, Logatec, Vrhnika, Kamnik in Grosuplje. V treh dneh regijskega
tekmovanja, ki je potekalo na glasbenih šolah Cerknica (oboa, klarinet,
saksofon), Domžale (klavir) in Trbovlje (kljunasta flavta, flavta) je svoje znanje
in obvladanje inštrumentov pokazalo 54 mladih glasbenikov. Učitelji GŠ Litija-
Šmartno so za regijsko tekmovanje pripravili šest učencev, v 1.a kategoriji v
disciplini klavir (do 11 let starosti). Tekmovali so URBAN SLAPNIČAR
(mentorica Veronika Hauptman), ANA BENEDIČIČ (mentorica Urška Vidic),
JANJA ŠUŠTARŠIČ in NINA JAMŠEK (mentorica Olena Novosel) ter JAN STARC
(mentorica Brigita Šuler). Učenec klunaste flavte ALEŠ TURŠIČ (mentor Slavčo
Gorgiev) je tekmoval v 1.b kategoriji (starost do 13 let). Vsi učenci naše glasbene
šole so svoj tekmovalni program zelo dobro izvedli in s tem na najboljši možni
način predstavili delo GŠ Litija –Šmartno širši glasbeni javnosti.
Za nadaljevanje tekmovanja na državnem nivoju sta bila izbrana dva naša
učenca, tako sta več kot 90 točk in zlato priznanje prejela URBAN SLAPNIČAR
(klavir) in ALEŠ TURŠIČ (kljunasta flavta). Pianisti JAN STARC, ANA BENEDIČIČ,
NINA JAMŠEK in JANJA ŠUŠTERŠIČ so prejeli srebrna priznanja in nas z njimi
prav tako zelo razveselili. Na 36. državnem tekmovanju mladih glasbenikov, ki
bo od 14.-17. marca potekalo na ljubljanskih glasbenih šolah, bodo tekmovali
trije učenci GŠ Litija-Šmartno, saj se bo poleg URBANA SLAPNIČARJA in ALEŠA
TURŠIČA predstavila tudi flavtistka MONIKA FELE (mentorica Mira Kranjec).
Mlada glasbenica se bo predstavila v 2.a kategoriji, za katero ni regijsko
pogojevanega predizbora, saj je tekmovalni program po zahtevnosti primeren
za srednjo stopnjo glasbenega izobraževanja in je s tem že sama selekcija
prijavljenih tekmovalcev večja. Vsem mladim glasbenikom in njihovim učiteljem,
ki so se izvrstno predstavili na regijskem tekmovanju, iskreno čestitamo.
URBANU SLAPNIČARJU, ALEŠU TURŠIČU in MONIKI FELE pa seveda želimo
veliko sreče in zbranosti na državnem tekmovanju.

Ravnateljica Glasbene šole Litija-Šmartno
Janja GALIČIČ

PEVSKI VIKEND V UMAGU
Vikend, ki je najbližje 8. marcu, je tisti, ki pevkam
učiteljskega pevskega zbora Osnovne šole Litija, ponudi
priložnost, da se bolj intenzivno pripravijo in naučijo
nekaj pesmi. 9. , 10. in 11. marca so izvedle Vikend
seminar v Umagu. Delo je teklo po natančno določenem
programu, ki je poleg petja ponujal tudi možnost za

sprostitev. Zborovodkinja Sandra Rihter in korepetitorka Renata Kralj sta
pevke skušali naučiti čim več.

 Marjeta MLAKAR-AGREŽ
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KRESNIŠKI UČENCI SODELUJEJO NA KULTURNIH PRIREDITVAH
IN SE SEZNANJAJO S KULTURO
Tudi letos smo v Kresnicah obeležili slovenski kulturni praznik. 10.2. 2007
so učenci nastopoli na krajevni proslavi. Deklamirali so Prešernovo pesem
Povodni mož. Na harmoniko je zaigral učenec Timotej Raspotnik. Zraven so
zapeli sošolci in sošolke. V nastop so bili vključeni malčki iz vrtca Kresnička.
Nato je sledil koncert MPZ iz okolice Ptuja. 12.2. 2007 je prišla na šolo
knjižničarka Stanka Sirk. Učence je z zanimivimi urami slovenščine pritegnila
k aktivnemu sodelovanju.

 V okviru projekta »Glasba
je pesem časa« smo
obiskali izdelovalca lesenih
rogov Jožeta Setničarja.
Rade volje nam je razložil,
kako izdeluje glasbila. V
gozdu najde zanimivo vejo
ali korenino in jo z veseljem
in veliko potrpežljivostjo
obdela do končnega
izdelka. Gospod Jože ima
posebno glasbeno sobo. V

njej  ima razstavljenih polno izdelkov. Na nekaj glasbil nam je v duetu z
bratom Stanetom zaigral. Tudi učencem je ponudil možnost, da so zatrobili
na trobila. Učencem je bila predstavitev zelo všeč in so z velikim zanimanjem
poslušali razlago. Gospodu Jožetu se javno zahvaljujemo, da nas je sprejel.
Na pustni torek smo imeli na šoli kulturni dan. Učiteljice smo  pripravile štiri
delavnice na katerih so sodelovali vsi učenci šole.  V goste smo povabili
gospo Tanjo Koleša. Učencem je predstavila poklic filmskega maskerja.
Druga skupina učencev je cvrla miške. Tretja skupina je izdelala plakate o
pustnih šegah in navadah. V četrti skupini pa so učenci našemljeni v
najrazličnejše maškare zaplesali.
Tudi v OPB se dogaja. Učenci so pod vodstvom učiteljice Špele Lajovic iz
odpadnega kartona izdelali mesto in najrazličnejše figure. Gasilsko društvo
Kresnice pa je vse učence povabilo na otroško predstavo družine Kolenc iz
Vač. Skratka v šoli in v kraju se trudimo, da učence kulturno vzgajamo in jim
vlivamo veselje do le-te. Angelca KOPRIVNIKAR
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Predavatelj seminarja prof. Valeriy Pyasetsky je priznani pianist, pedagog in
voditelj številnih mojstrskih tečajev. V Rusiji uživa ugled vrhunskega praktika,
metodika in je vodja klavirskega oddelka v centralni glasbeni šoli pri
Konservatoriju P.I.Čajkovskega. Več let aktivno sodeluje pri vodenju in delovanju
dobrodelnih asociacij za pomoč mladim nadarjenim glasbenikom.
S svojim predavanjem je prof.V.Pyasetsky želel predstaviti specifiko in delovanje
Ruske klavirske šole in tudi razvoj klavirske igre v nižjih in višjih razredih glasbene
šole. Ob predstavitvi dela z začetniki je prof. demonstriral učne ure s svojimi
učenci, starimi od 6 do 13 let. Na tem seminarju sta aktivno sodelovali učenki
klavirja iz Glasbene šole Litija-Šmartno Nina Jamšek in Janja Šušteršič. Čeprav
sta stari samo 9 let, sta svoje znanje občinstvu in profesorju prikazali v najboljši
luči. Hvaležni smo ravnateljici GŠ Litija-Šmartno gospe Janji Galičič, ki nam je
omogočila udeležbo na seminarju.

Mentorica Nine in Janje
Prof.mag. Olena NOVOSEL
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ROŽ’CE IN VRTNARJI PREGANJAJO ZIMO
Ste morda na pustni torek opazili v Litiji rožice in vrtnarje? To so bili otroci in
vzgojiteljice iz vrtca Medvedek.
Že tretje leto zapored v vrtcu Medvedek poskrbimo za enotno našemljenost
in s tem olajšamo delo staršem, ki včasih res ne vedo, v kaj bi oblekli svoje
otroke. Vzgojiteljice pa vidimo prednost  tudi v tem, da so vsi otroci našemljeni
in tako ni nobenih razlik. Vsi smo lepi in najlepši.
Letošnje leto smo vzgojiteljice izdelale rožice. Z materiali so nam pomagali
starši in še nekaj donatorjev. Vsem skupaj bi se za to radi iskreno zahvalili.
Kdo ve, kaj bomo naslednje leto? Naj ostane skrivnost!
In ne pozabite na pustni torek pogledati skozi okno, priti na ulico, se nasmejati
in z nami pregnati zimo.

V imenu vzgojnega osebja VVE Medvedek zapisala:
Maja TOPLAK PRIMC
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FEBRUAR V VRTCU KEKEC
Februar, tako zelo kratek
mesec, pa tako bogato
obarvan v vrtcu Kekec.
Tedensko se pri nas odvijajo plesno-gibalne urice z
Ireno, pevski zborček z Darjo, ure pravljic s Tadejo, z
menoj pa si otroci izposojajo knjige v knjižnici ter
pripovedujejo zgodbice za bralno značko. V te de-
javnosti so vključeni otroci, po dopolnjenem tretjem
letu.

Raziskovalna naloga: »Kako se igrajo eskimi!«, se je
pričela že v sredini januarja, ko je Aljaž narisal risbico.
Na njej so bili eskimi, ki lovijo ribe,  kurijo ogenj,
eskimski psi, ki vlečejo sani…in zanimalo nas je, kdo
so eskimi, s čim se prehranjujejo, kakšna je njihova
obleka…Bili smo pravi mali raziskovalci. Zbirali smo
članke o eskimih, povprašali šolarje, obiskali spletne
strani, prebirali pravljice iz igluja in se ogromno naučili
o njihovem življenju.

Iskali smo celo njihovo ozemlje na zemljevidu in na
globusu, raziskali tudi živali, ki tam živijo, na koncu
pa nas je obiskala prava eskimka. Ja, prav ste prebrali.
In veste, kako je bilo eskimki ime? : Mirjam je bila!
No, takole se je dogajalo. Obiskala nas je Andreja
Rustja, ki je bila dolgo živela pri eskimih, o njih nam
je veliko povedala, pokazala diapozitive in s seboj
prinesla prava eskimska oblačila. In otroci so si
zaželeli, da se oblečem v eskimska oblačila. Joj, kako

zelo toplo mi je postalo, saj sem imela na sebi dvojno
debelo obleko, škornje iz tjulnove kože, pa še tople
rokavice iz medvedje kože. Tista druga eskimska
obleka ima prav poseben predal na hrbtu, tam je
prostor za dojenčke. V telovadnici, kjer smo imeli
eskimski dan,pa je bilo prevroče za takšna oblačila,
tako, da sem jih kmalu slekla. Imeli smo možnost
poizkusiti pravi eskimski kruh s kitovo mastjo. No,
ja, moram priznati, da imamo mi čudovit kruh in ga
nikakor ne bi menjala za eskimskega. Eskimski dan
smo zaključili z izdelovanjem eskimskih sani, z
lepljenko severnega medveda in s pobarvanko eski-
ma. Bil je lep dan!

Na Valentinovo smo že pred zajtrkom pripravili plaste-
lin, ja, kar sami smo ga naredili, domačega! Obarvali
smo ga rdeče in iz njega naredili srčke.

Potem so nas obiskale maškare. Nobenega znanega
obraza ni bilo, le princeske, metuljčki, kavboji, gusarji,
telebajski, žabice… Bilo je prav zabavno. Mislim, da
smo s sprehodom po Savi marsikoga razveselili! K
pustu pa spadajo tudi krofi in flancati. Prve so nam
spekle naše odlične kuharice, s flancati pa smo se
pozabavali kar sami. Žan nam je priskrbel babičin
recept. Testo smo pripravili takoj po zajtrku. Tehtnico
imamo v igralnici, zato smo skrbno stehtali sestavine:
sladkor, kislo smetano, moko, in izmerili olje v merilni
posodici. Vse skupaj smo dali v mešalnik. Testo je
moralo počivati, ta čas nam je Tadeja pripovedovala
zanimivo pustno pravljico.  Nato je dobil vsak otrok

po tri koščke testa, ki jih je najprej
zvaljal. Namesto z valjarjem, smo
valjali z napravo za izdelovanje
rezancev. Otroci so testo lepo zva-
ljali, nato pa z nožem zarezali po
dve ali tri zareze ter jih med seboj
prepletali.

Vsi smo zelo uživali, kaj pa se je
potem dogajalo v naši hiši, nas
pokličite ali pa kar obiščite v našem
vrtcu in z veseljem vam bomo
povedali!

Lep pozdravček iz vrtca »Kekec«

Mirjam ANDREJČIČ
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MLADI KOŠARKARJI KK LITIJA
ZMAGALI NA REKI

Drugo tekmo sta odigrali ekipi Komende in Osvita
iz Šibenika. Z raznovrstno in hitro igro so košarkarji
iz Šibenika Komendo močno nadigrali in krepko
zmagali.
Po tej tekmi je bil krajši premor za kosilo in igralci
so se okrepčali s pizzo.
Turnir se je nadaljeval s tekmo za tretje mesto.

Igralci domačega Uskoka so brez težav premagali ekipo Komende. Sledila
je še tekma za prvo mesto, na kateri so se naši košarkarji pomerili  z ekipo
iz Šibenika. Tekma je bila vseskozi zelo napeta in rezultat se je nagibal malo
na eno, malo na drugo stran. V zadnji četrtini tekme pa so Litijani borbeno
igrali v obrambi in uspešno zaključevali napade ter si priigrali novo zmago.
Košarkarji so tako osvojili že tretji turnir v ligi BCAA in ostajajo edini neporaženi
v svoji skupini. Pred nastopom na FINAL FOURU jih čaka še turnir v Komendi.

KSENIJA VOZELJ
SLOVENSKI ATLETSKI UP

Spremljanje rezultatov  v atlet-
skih disciplinah postaja zaradi
uspehov slovenskih atletov vse
bolj zanimivo. Med uspešne
vstopa tudi Ksenija Vozelj z
Vač. Pri štirinajstih je pričela s
treningom teka na dolge proge,
čez eno leto pa se je na predlog
svojega trenerja Roberta Ter-
ška v Atletskem društvu MASS
preusmerila na mete in se  v
zelo kratkem času, že po nekaj
treningih, začela udeleževati
tekem za pionirje. Na držav-
nem prvenstvu  v Kopru je že
metala kopje in suvala kroglo.
Doseženi rezultati so potrjevali,
da je bila odločitev  za mete
pravilna. Že čez dober teden jo

je čakalo zimsko državno prvenstvo, kjer je prvič metala disk. Tudi tokrat
je imela za trening izredno malo časa. Disk je imela v rokah le nekaj dni,
pomerila pa se je z mlajšimi mladinkami, čeprav mednje po starosti še
ni sodila. Dosegla je četrto mesto.
S trdim delom na treningih so njeni rezultati postajali vse boljši. Z drugim
mestom, ki ga je dosegla na lanskem državnem prvenstvu za pionirje v
Ljubljani, se je uvrstila v pionirsko državno reprezentanco. Sodelovala
je na vseh tekmovanjih v Sloveniji,  disk je metala tudi v Bratislavi, v
Zalaegerzegu na Madžarskem pa se je udeležila tekme treh držav:
Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Z rezultatom 32, 25 m je dosegla
odlično četrto mesto in hkrati postavila nov slovenski rekord med
pionirkami, saj je bil njen met skoraj tri metre daljši od meta  takratne
prvakinje.
Preko letošnje zime se je Ksenija pripravljala za tekme, ki so na atletskem
koledarju za leto 2007. Praznovanje šestnajstega rojstnega dne v mesecu
februarju pa ji je prineslo tudi vstopnico za prestop v kategorijo mlajših
mladink, kjer je konkurenca močnejša. Prav to dejstvo jo za delo še
dodatno motivira.
 Želja, dosegati kar najboljše rezultate, se ji je uresničila že na prvi letošnji
tekmi. Na atletske metalnem mitingu, ki je potekal 3. marca v Brežicah,
je dosegla drugo mesto in s tem srebrno medaljo. Uspeh je še toliko
večji, če upoštevamo, da disk meče šele eno leto.
Ksenija je dokazala, da je prestopila mejo rekreativnega športa. Odločila
se je vztrajati na poti k vrhunskim rezultatom. Pri tem ima vso podporo
staršev. Žal pa ambiciozna športna pot tudi veliko stane. Prišel je čas,
ko bi  nujno potrebovala sponzorja. Upajmo, da se bo našel kdo, ki bo  v
uspehih mlade atletinje začutil priložnost za lastno promocijo in ji  tudi
na tak način pomagal pri omilitvi vse večjih stroškov, ki jih prinašajo
udeležbe na tekmovanjih.

Milka ROGELJ

Ksenija (prva z leve) s srebrno medaljo
v Brežicah.
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... nadaljevanje s prve strani

1. BCAA LIGA – Junior B  (1995 in mlajši)
2. Turnir, nedelja 25.02.2007

(Športna dvorana KK Uskok - Rijeka)

Rezultati tekem: 1. tekma: KK USKOK : KK LITIJA 47:61 (26:30)
Strelci za KK Litija: Čosič, Kovačič, Duračak, Špan 9, Balant 2,
Guskič 13, Poglajen, Corn, Tičar 2, Kajtna 29, Trplan, Petrič 6.

2. tekma: KK OSVIT ŠIBENIK : KK KOMENDA 81:30 (57:6)
Tekma za 3. mesto: KK USKOK : KK KOMENDA 61:31 (36:17)

Tekma za 1. mesto: KK LITIJA : KK OSVIT ŠIBENIK 49:41(23:23)
Strelci za KK Litija: Čosič, Kovačič, Duračak, Špan 21, Balant,
Guskič 4, Poglajen 2, Corn, Tičar, Kajtna 11, Trplan, Petrič 10.

Vrstni red: 1. KK LITIJA, 4 točke; 2. KK OSVIT ŠIBENIK, 3 točke;
3. KK USKOK 2 točki; 4. KK KOMENDA, 1 točka

GABROVŠKE KOŠARKARICE
MED OSMIMI NAJBOLJŠIMI

EKIPAMI V SLOVENIJI
Učenke OŠ Gabrovka so se z dvema zmagama na polfinalnem
turnirju v Gabrovki uvrstile med 8 najboljših ekip v košarki v Slo-
veniji. Presegle so vsa pričakovanja in dosegle najboljši rezultat
starejših učenk v zadnjih 10-ih letih.
Navodila za igro so bila preprosta: dobra obramba, pomoč v obrambi,
sproščena igra v napadu in postavitev blokad pri prenosu žoge in pri prodorih.
Domača dvorana in publika sta prispevali še dodatno prednost, tako so
dekleta prvo tekmo  z lahkoto dobila. V drugi tekmi pa se nikakor niso mogle
otresti nasprotnic, ki so bile fizično bolje pripravljene, saj je bila to bolj »ekipa
rokometašic«, ki je igrala zelo agresivno v obrambi, na meji osebnih napak
z manjšim znanjem igre košarke. Sodnika sta se odločila za kriterij sojenja,
ki našim dekletom ni odgovarjal. Že sam rezultat (18:13) pove, da so igralke
zelo težko prišle do koša ali do meta iz polrazdalje. No, pa vseeno, konec
dober, vse dobro.

Pohvaliti je potrebno vse igralke za igro v obrambi in odigrane kombinacije
v napadu, še posebej pa Kati Ciglar in Petro Koleša, ki sta tekmo vodili,
dobro igrali v obrambi in dali tudi največ točk. Omenim naj še, da so odličen
rezultat dosegle kljub poškodbi ene glavnih igralk Romane Zupan.
Največje uspehe do sedaj so  dosegla mlajša dekleta. V 25-ih letih so se
najmanj 15-krat uvrstila v polfinale, leta 1996 in 2000 pa osvojile celo tretje
mesto v Sloveniji, kar je do sedaj tudi največji uspeh. Podobne, vendar
nekoliko slabše rezultate so dosegala tudi starejša dekleta. Ti uspehi morda
sploh ne izgledajo veliki, če jih primerjamo z uspehi velikih šol po mestih, ki
imajo pomoč klubov in večje finančne možnosti. Našo šolo pa obiskuje
trenutno 134 učencev in učenk od 1. - 9. razreda. Učenk letnika 1992 je 10,
letnika 1993 pa 5, tako igrajo tudi učenke l. 1994. Če se malo pošalim,
lahko rečem, da tu selekcije ni in da igrajo košarko skoraj vse.
Sedaj pričakujemo izločilni tekmi za vstop v finalni turnir z ekipo OŠ Šmarje
pri Jelšah. Prva tekma se igra v Šmarju 12.03 2007, druga pa v Gabrovki
20.03.2007. Boljša ekipa se bo pomerila s še tremi najboljšimi ekipami v
Sloveniji. Res je, da so sedaj v igri le najboljše ekipe in so možnosti za
nastop na zaključnem turnirju majhne, vendar so. Dajmo se presenetiti.

Igor MEDVED

REZULTATI POLFINALNEGA TURNIRJA:
OŠ GABROVKA : OŠ POD GORO 43:21 /13:10, 20:6,10:5/
OŠ POD GORO : OŠ Pohorskega bataljona 34:25 /14:11, 8:4, 12:10/
OŠ GABROVKA : OŠ Pohorskega bataljona 18:13 /10:1, 1:4, 7:8/
Razvrstitev ekip:
1. OŠ Gabrovka, 2. OŠ Pod Goro, 3. OŠ Pohorskega bataljona
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Organizirana vadba na štirih osnovnih šolah.
Množična udeležba na društvenih turnirjih.

V šolskem letu 2006/07 so se dekletom, ki vadijo mini
rokomet na OŠ Litija in OŠ Šmartno pri Litiji, pridružila tudi
dekleta iz OŠ Gradec in iz njihove podružnične šole na
Vačah. V vadbo, ki poteka dvakrat tedensko, je vključenih

približno 80 deklet od 1. do 5. razreda osnovne šole. Da bi vsem dekletom
omogočili pridobivanje prvih tekmovalnih izkušenj, smo se v rokometnem
društvu odločili, da bomo poleg udeležbe na nekaterih zunanjih turnirjih in v
zasavski rokometni ligi, organizirali tudi društvene turnirje. Do sedaj smo
organizirali dva turnirja, prvega v decembru 2006, drugega pa v februarju
2007. Oba turnirja sta bila odigrana v telovadnici OŠ Gradec, kjer nam je
vodstvo šole šlo prijazno na roko. Do konca šolskega leta so predvideni še
trije turnirji, ki naj bi jih izvedli vsakič v drugem kraju in sicer v Litiji, Šmartnem
pri Litiji in na Vačah.
Na turnirjih se tekmuje v dveh starostnih skupinah: od prvega do tretjega
razreda in od četrtega do petega razreda. Tekme običajno trajajo po 10 ali
12 minut, igra se po sistemu vsak z vsakim, tako da vsaka ekipa odigra vsaj
tri tekme. Na prvem turnirju je nastopilo 7 ekip, skupaj 60 deklic, na drugem
turnirju pa je nastopilo 10 ekip, saj so kot gostje nastopili tudi dečki iz OŠ
Vače in OŠ Šmartno, tako da se je turnirja udeležilo 90 mladih rokometašic
in rokometašev. Čeprav so tekme namenjene predvsem uživanju v igri in
pridobivanju prvih tekmovalnih izkušenj, vseeno omenimo, da so na prvem
turnirju v obeh starostnih kategorijah bile najboljše deklice iz OŠ Gradec, na
drugem turnirju pa je pri mlajših deklicah prvo mesto osvojila OŠ Gradec, v

starejši kategoriji pa so bile
najboljše deklice iz OŠ Litija.
Deklice iz OŠ Litija uspešno
nastopajo tudi v zasavski ligi v
mini rokometu, kjer tekmujejo
skupaj s tremi zagorskimi osnov-
nimi šolami. Po odigranih štirih
kolih je OŠ Litija prepričljivo na
prvem mestu brez izgubljene tek-
me, kar kaže na dobro delo odgo-
vornih z najmlajšimi kategorijami.

Franci RENKO

Po zimskem počitku  je tudi  NK Jevnica začela s pripravami na  drugi del
nogometne sezone. S samoplačniško udeležbo smo organizirali mini
nogometne priprave v Umagu, ki so potekale od 22.2.2007 do 25.2.2007.
Priprav se je udeležilo 13 članov, 4 mladinci in 3 člani strokovnega vodstva.
Namestili smo se v hotelu UMAG, ki se ponaša s štirimi zvezdicami. Z
namestitvijo in ostalo kulinarično ponudbo smo bili zelo zadovoljni, zato so se
pogovori že nanašali za naslednje priprave s celotnim programom igralcev
NK Jevnica.

V teh minih pripravah smo opravili 6 treningov in odigrali prijateljsko tekmo s
četrtoligašem AVSTRIJSKE lige. Vreme je bilo tako toplo in sončno, da so nekateri
celo preizkusili toploto morja. V nedeljskem popoldnevu smo se utrujeni in
zadovoljni vrnili z mislijo, da je tudi v nogometu lepo ob dobri organizaciji in
prijateljstvu.

NK JEVNICA

TEKMOVANJA V MINI
ROKOMETU ZA DEKLICE

Sedaj bo šlo pa zares! Foto: B. Vrtačnik

NK Jevnica  nadaljuje s treningi in pripravami na začetek drugega dela z vsemi
tremi selekcijami v MNZ Ljubljana in veterani v Ljubljanski veteranski ligi. Na
igriščih NK Jevnica pa trenirajo in igrajo tudi dve selekciji ŽNK Senožeti.
Na koncu bi  povabili vse, ki bi radi dobro nogometno družbo, balinali, igrali tenis,
se sprostili ali lovili ribe, da se nam pridružijo v ŠPORTNEM PARKU JEVNICA.

Marjan MEDVED - Medo, 041-360-687

V soboto, 3. marca je v telovadnici gimnazije Litija
potekalo tekmovanje Pokal Šmartno – Litija, ki se ga
je udeležilo 145 tekmovalcev iz devetih slovenskih
klubov. Tekmovanje, ki je pritegnilo kar nekaj gledalcev,
se je pričelo že ob 8.00 uri z obveznim tehtanjem za

tekmovalce. Ljubitelji tega športa so na svoj račun prišli predvsem po tretji uri, ko
so se pričele najbolj razburljive finalne borbe. Letos je to tekmovanje potekalo
prvič, v prihodnje pa si TKD klub Šmartno – Litija želi, da bi postalo mednarodno.
Za pošteno sojenje je skrbelo 11 sodnikov iz cele Slovenije in dva Hrvaška sodnika.
Samo tekmovanje je potekalo brez resnejših poškodb. Domačini (TKD Šmartno –
Litija) so se odlično odrezali in na koncu v skupnem seštevku osvojili tudi klubsko
tretje mesto za TKD klubom Chagi, ki je osvojil prvo in TKD klubom Orient, ki je
osvojil skupno drugo mesto.
Iz domačega kluba se je tekmovanja udeležilo 28 tekmovalcev, od tega smo imeli
sedem zlatih kolajn, pet srebrnih in sedem bronastih.
1. MESTO: Medved Alja – kategorija kadetinja B do 53 kg, Elsner Tanja –

kategorija kadetinja B do 57 kg, Žižek Manca – kategorija kadetinja D do 36
kg, Učakar Trentelj Kristjan – kategorija kadet A do 57 kg, Kapić Meris –
kategorija kadet B do 49 kg, Zagorc David – kategorija kadet B do 27 kg,
Primožič Aljaž – kategorija kadet B do 39 kg.

2. MESTO: Tomažič Klavdija – kategorija junior B do 59 kg, Koprivnikar Nina –
kategorija kadetinja B do 41 kg, Rozina Sara – kategorija kadetinja B do 27 kg,
Mulatović Aldin – kategorija junior B do 51 kg, Kaštigar Žan – kategorija
kadet B do 39 kg.

3. MESTO: Seferaj Lavra – kategorija junior B do 59 kg, Škrabanja Katarina –
kategorija junior B do 59 kg, Zupan Patricija – kategorija kadetinja C do 27 kg,
Svetič Alja – kategorija kadetinja B plus 40 kg, Friškovec Miha – kategorija
kadet D plus 40 kg, Seferaj Edon – kategorija kadet D do 27 kg, Pirc Domen
– kategorija kadet D do 39 kg, Rekanovič Nermin – kategorija senior A do 68
kg, Gašper Repina – kategorija senior A do 68 kg

Tekmovanja so se udeležili še: Svetič Ajda, Otenkar Gaja, Šuštar Timi, Pirc
Tadej , Friškovec Nejc in Kolar Aleš.
Tekmovalci pa se že pripravljajo na državno prvenstvo, ki bo predvidoma v mesecu
aprilu v Ljubljani.

Mateja BOLDIN

TAEKWONDO POKAL
ŠMARTNO – LITIJA
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KUPIM hlodovino - jesen, dolžine 5,5 m.
Informacije: 041/346-253 (Gašper).

97. ROJSTNI DAN PAVLE PAJER
IZ KONJŠICE

24. januarja je naša najstarejša vaščanka Pavla Pajer
praznovala svoj 97. rojstni dan. K njej smo se odpravile
predsednica OZRK Litija Helena Perko, predsednica KS
Konjšica Stanislava Breganski, predsednica KORK Konjšica

Vida Borišek in članica KORK Konjšica Martina Borišek, ki je naredila nekaj
posnetkov ob tej častitljivi priliki. V imenu KS in RK smo ji zaželele vse
najboljše in še na mnoga leta ter ji poklonile skromno darilo. Gospa Pavla je
mnogo let živela v Litiji. Bila je poročena, vendar ji je mož že kmalu umrl.
Rodila je enega sina, ki pa je tudi že pokojni. Ima dva vnuka in tri pravnuke.
Zaposlena je bila 35 let v Predilnici Litija. Tri leta je živela v domu Tisje v
Šmartnem pri Litiji.

Sem študentka predšolske vzgoje, v kolikor rabite VARSTVO,
me pokličite GSM: 031-870-642.

Dne 17.2.2007 sta si na gradu Bogenšperk
po 50. letih skupnega življenja obnovila

zaobljube draga mama in ata
Fani in France LOGAR
iz Brezovega pri Gabrovki.

Še na mnoga leta skupnega življenja jima
želijo vsi domači.

14 OBVESTILA

Njen vnuk Marjan, z ženo Heleno in hčerko Tamaro, se je pred nekaj leti
preselil v Konjšico na domačijo Helenine mame. Oba sta ostala brezposelna,
zato sta to slabost obrnila v veliko dobroto ter babico vzela k sebi na nov
dom. Zanjo skrbijo zelo lepo. Babica Pavla pravi, da je celo življenje trdo
delala in mnogo pretrpela, kar pa je recept za dolgo življenje. Ob pobudi, ki
smo ji jo dale ta dan, smo zapele nekaj pesmic. Najbolj ji je ostala v spominu
pesem Kje so tiste stezice, saj jo še sedaj sama večkrat zapoje.

Predsednica KORK Konjšica, Vida BORIŠEK

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

KUPIMO manjšo hišo ali vikend v okolici Litije
ali v smeri proti Ljubljani, možnost tudi menjave za stanovanje

z doplačilom na GSM: 031-60-30-76.

Marec 2007

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



Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina
te zbudila ni,
ostala je le praznina,
ki hudo boli.
(D. Kette)

V SPOMIN

Zaman je bil Tvoj boj
zaman vsi dnevi upanja, trpljenja
bolezen je bila močnejša od življenja.
V domu ostala je praznina
v srcih naših bolečina!

V SPOMIN

Mineva leto dni odkar nas je zapustil naš dragi sin, mož,
oče in dedi

WALTER OSOLNIK
22.07.1948 - 22.03.2006

iz Litije

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in se spominjate
nanj.

Vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Solza, žalost in bolečina
te zbudila ni,
ostala je le praznina,
ki hudo boli.

ZAHVALA

ob izgubi naše mame, babice in prababice

ANE OROŽ
1935 - 2007

iz Nove Gore pri Gabrovki

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in vsem,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Še posebej se zahvalju-
jemo ge. Heleni Perko za lepe besede slovesa, hvala moškemu
pevskemu zboru, gospodu župniku za pogrebni obred in
g. Sotlarju za vso organizacijo.

Vsi njeni

Ugasnila je luč življenja,
Se prižgala luč spomina,
Ko ostaja v srcu tiha,
Skrita bolečina.

V SPOMIN

21. marca mineva pet let odkar je od nas za vedno odšel
naš dragi mož, oče, dedek in tast

ANTON RESNIK
iz Tlake 5 pri Gabrovki.

Hvala vsem, ki se ga spominjate, obiščete njegov grob in mu
prižigate sveče.

Vsi njegovi

Mnogo prezgodaj si nas zapustila,
v dušah naših nastala je praznina,
v naših srcih večno boš ostala,
za vso dobroto in skrbi
naj ti gre zahvala.

ZAHVALA

25.12.2006 nas je po hudi bolezni mnogo prezgodaj zapustila
draga babica in prababica

IVANKA HAUPTMAN
rojena PERME

iz Velikega vrha pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo gospodu župniku Pavlu Okolišu za
opravljen cerkveni obred in godcem za Tišino, prav tako se
zahvaljujemo vsem, ki so jo skupaj z nami pospremili na njeni
zadnji poti.

Njena vnukinja Helena in vnuk Matjaž z družino.

Pustiti življenje
težko ni,
pustiti drage
to boli.

ZAHVALA

ob prezgodnjem slovesu našega ljubljenega sina,
očeta in strica

SAMOTA DOLGANOČ
03.03.1968 - 21.02.2007

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem, ki ste sočustvovali z nami,
darovali cvetje in sveče ter izrekali ustna in pisna sožalja.
Posebno se zahvaljujemo patronažni sestri ZD Litija Sandri Ostrež,
ki mu je pomagala v najtežjih trenutkih njegovega življenja, vsem
v ZD Litija in g. Biliju Berčonu za dano pomoč, hvala tudi g.
župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen obred, pevcem in tro-
bentaču iz Polšnika ter obema govornikoma za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovo
zadnjo pot. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

ob boleči izgubi dragega moža, očeta, sina, brata in strica

VELJKA LUKIĆA
14.04.1955 - 27.02.2007

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sodelavcem, znancem in vsem, ki ste nam ob teh težkih trenutkih
stali ob strani. Zahvaljujemo se za vsa izrečena sožalja, podarjeno
cvetje in sveče ter finančno in moralno podporo. Hvala tudi vsem,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem skupaj še enkrat
iskrena hvala.

Vsi žalujoči

Letos mineva 5. leto odkar
 nas je zapustil dragi mož

in oče

FRANC
KRALJ

ter 20. leto smrti
dragega

sina in brata

SANDIJA
KRALJA

Vsi njuni

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal.
Smrt te vzela je prerana,
a v srcih naših boš ostal.
Ostali so spomini, bolečina,
ostala za teboj velika je praznina.
Ostane nam le pogled v nebo,
kjer upamo, ti je lepo.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi sin in brat

ANDREJ PIVEC
27.6.1980 - 1.3.2007

iz Litije

Ob tem se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za izrečeno sožalje,
tolažbo, molitve, cvetje in sveče.
Lepo se zahvaljujemo gospodu župniku za opravljen obred,
pogrebni službi, trobentaču in pevcem. Posebej se zahvaljujemo
Srečku in Milki Pevec za vso pomoč in oporo v teh težkih
trenutkih.
Ohranite ga v lepem spominu in še enkrat vsem in vsakemu
posebej iskreno hvala.

Žalujoči: Silva in Rudi, Katja, brat Danilo z Ireno

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep.
Kot zvezda na nebu…
(Tone Pavček)

ZAHVALA

ob izgubi naše drage mame

VIDE VRTAČNIK
iz Dol pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, KS in g.
Mirku Brinovcu, g. Rudiju Božiču, KO RK Dole pri Litiji, Gasilskemu
društvu, Društvu upokojencev, pevcem in vsem, ki ste jo spremili
na njeni zadnji poti.
Še posebej velja zahvala osebju Doma Tisje in ga. Joži Kraševec.

Mož Mirko, hčerka Marinka, sinova Jože in Mirko z družinami

Bolečina da se skriti,
tudi solze ni težko zatajiti,
le drage mame nihče
nam ne more več vrniti.

ZAHVALA

ob boleči izgubi naše drage

ANGELCE SEMEC
rojene CIRAR

05.05.1924 - 13.03.2007

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem, ki so nam izrekali sožalja, darovali cvetje
in sveče. Posebej se zahvaljujemo g. Matu Savšku za lep poslo-
vilni govor, pevcem, trobentaču in vsem številnim neimeno-
vanim, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Viktor, hči Ivica, sinova Silvo in Viki z družinami

O P R A V I Č I L O
V februarski številki

Občana je prišlo do napake
pri ZAHVALI za ANGELCO
MAL, pomotoma je bilo

napisano MOL.
Prizadetim se iskreno

opravičujemo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LITIJSKI
SREBRNIK

spomin na pridobivanje
srebra v litijski topilnici

Primerno darilo za vsako
priložnost!

(kupite ga v litijski knjižnici)
Villa Litta klub



Na zadnjih turnirjih zimskega dela za
lestvice TZS so znova blesteli tekmo-
valci TK AS Litija.

Dvanajstletna Nastja Kolar iz Tenis kluba
AS Litija je zmagovalka zadnjega turnirja TZS v zimskem
delu v kategoriji do 16 let. Nastja je brez težav prema-
govala po dve ali več leti starejše tekmice, med njimi že
v 2.kolu tudi 1.nosilko Kovač Niko iz Ljubljane. S tem je
še enkrat potrdila svoj izjemen talent in trenutno vrhunsko
formo.

NASTJA KOLAR V VELIKEM SLOGU

Za stopničko manj uspešen od Nastje je bil Blaž Bizjak,
ki je na turnirju v kategoriji do 14 let na Otočcu osvojil
2.mesto, potem ko je v finalu tesno izgubil od 5.nosilca
Ritterja iz Maribora 7:6 in 6:3.
V kategoriji do 12 let so v A finalu za pokal Krka Pikovit
nastopili Kokalj Grega, Šteferl Tim, Tomažič Urh in
Tičar Tevž, pri deklicah pa Sirše Sara in Jug Karin. Žal
so vsi izgubili v 1.kolu, vendar je že nastop v A finalu
zanje velik uspeh, glede na to, da so stari od 10 do 11
let, Grega Kokalj pa celo komaj 9, in so bili tako med
najmlajšimi na turnirju.
V kategoriji do 12 let v B finalu, ki se je odvijalo v Kopru,
pa je prvič na turnirju za lestvico TZS stal Šter Nejc, ki je
osvojil 3.mesto. V polfinalu je Nejc izgubil od kasnejšega
zmagovalca Janša Urbana iz Mojstrane.
V Litiji, na domačem terenu, pa so se merila dekleta v
kategoriji do 18 let. Najbolje se je odrezala Košak Živa,
ki se je po zmagi nad 4.nosilko Varezič Barbaro iz
Portoroža uvrstila v četrtfinale, tam pa tesno izgubila od
kasnejše zmagovalke Božovič Dragane iz Maribora.
Kosmač Anita je izgubila v 2.kolu.

Pred zaključkom zimskega dela čaka tekmovalce samo
še tekmovanje od 8-11 let ter zadnji finalni turnir v kate-
goriji do 12 let, potem pa si bodo lahko privoščili dva
tedna tekmovalnega počitka. Počitka pa ne bo za naj-
boljše, ki jih čaka kar nekaj pomembnih mednarodnih
turnirjev. Tako se že konec marca, takoj po reprezen-
tančnih pripravah, na Portugalsko na evropski turnir do
14 let 1.kategorije odpravljajo Nik Razboršek, Nastja
Kolar in Blaž Bizjak, za katerega bo to prvi nastop na
tako visokem rangu turnirja. Nik in Nastja bosta nato
nadaljevala turnejo še v Italiji, Blaž pa se bo doma
pripravljal za turnir v Zagrebu. Vsi so tekmovalno dobro

Nastja Kolar - dvanajstletna junakinja.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

razpoloženi in pričakujejo dobre rezultate. Nik Razboršek
se je pravkar vrnil s 14-dnevnih priprav na Mallorci, ki
so potekale pod vodstvom znanega španskega trenerja
Jofra Porta, ki je tudi trener Carlosa Moye in sodeluje v
programu Rafaela Nadala. Nad pripravami je bil navdu-
šen, prav tako tudi ostali udeleženci Mark Čuk, Pia Čuk
in Lara Kralj. Anja Poglajen je morala zaradi šolskih
obveznosti priprave na Mallorci tokrat izpustiti, se bo pa
v marcu udeležila turnirja z nagradnim skladom 25.000
USD v Las Palmasu na Cran Canarii, kjer si obeta nove
WTA točke. Trenunto je na 906.mestu svetovne WTA
teniške lestvice.

In še pogled na rekreativno ligo AS Litija. V 1.ligi je bilo
stanje na lestvici dne 5.3.2007 za domačine zelo razve-
seljivo, saj trenutno zaseda 1.mesto Novak Primož,
sledita mu Uranič Denis in Rigler Andrej. V 2. ligi je na
1.mestu in najresnejši kandidat za napredovanje v 1.ligo
Bizjak Tomo, v ženski ligi pa je na 1.mestu Bizjak
Andreja pred Lukač Joži iz Kisovca. Tekme si lahko
ogledate vsako soboto in nedeljo, tiste najbolj vroče so
seveda v udarnih terminih po 18.uri.

Poleg ligaških tekem vabljeni tudi na ogled turnirja TZS
za veterene, ki ga bo Tenis klub AS Litija gostil v dneh
od 23. do 25. marca 2007.

Nejc Šter z direktorjem turnirja v Kopru.

  Javno glasilo OBČAN je vpisano v
evidenco javnih glasil pri Ministrstvu
za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva

v občini Litija.

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

Glavni in odgovorni urednik: Marko Djukić; Oblikovanje:
Sašo Jovanovič; Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO,
Litija
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